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واملواطنني؛  الحتادي  الوطني  املجل�س  بني  التفاعل  و�شائل  اأبرز  الربملاين  الإعالم  ميثل 
اأهمية  تاأتي  اأعمال،  وقرارات، واأن�شطة. من هنا  الناقل الرئي�شي ملا يدور يف املجل�س من  لأنه 
القيام  من  املجل�س  متكني  يف  ودوره  الربملاين  بالإعالم  التعريف  ت�شتهدف  التي  املطبوعة  هذه 
باخت�شا�شاته الد�شتورية يف �شوء معرفته بردود اأفعال املواطنني، وتقييمهم ملخرجات اأعماله. 
النق�س  الحتادي  الوطني  املجل�س  اأمانة  لدى  تالحظ  بعدما  املطبوعة  هذه  فكرة  جاءت  وقد 
الكبري يف املكتبة العربية حول مفهوم وفل�شفة الإعالم الربملاين، وتطوراته املعا�شرة مما ينتج عنه 
الربملاين  الإعالم  بدور  التعريف  ال�شروري  مما يجعل من  وبرملاناتهم  املواطنني  وجود فجوة بني 
وركزت  والإعالم.  الربملان  بني  للعالقة  �شحيحة  اأ�ش�س  بناء  وكيفية  واأ�شكاله،  وخ�شائ�شه، 
املطبوعة على اجلانب العلمي املتعلق بالإعالم الربملاين من خالل بناء اخلطط الإعالمية الربملانية.

وب�شفة عامة ت�شتق كلمة اإعالم من فعل  اأعلم، اأي اإعالم العامة من النا�س اأو الراأي العام باأمر 
ما، اأو خرب ما.

اإن  حيث  والإبالغ،  التبليغ  تتجاوز  وظيفته  فاإن  الربملاين  لالإعالم  العلمي  الأ�شا�س  ويف 
وظيفته الرئي�شية تدور حول تو�شيل الر�شالة الربملانية مبا حتويه من اأخبار ومعلومات واأفكار، 
واآراء اإىل الراأي العام. ومن ثم فهو اإعالم متفاعل، ل ينتهي دوره ور�شالته بالتبليغ؛ بل يكون 

دوره يف اإثارة تفاعل اجتماعي.
وتربز اأهمية الإعالم الربملاين باعتباره ال�شند احلقيقي لرقابة الراأي العام على اأعمال الربملان 
ومن ثم تتحقق مبادئ النظرية التمثيلية يف بناء عالقات �شحية و�شليمة بني املواطنني ونوابهم. 
فاملواطن يف حاجة ما�شة لأن يعرف اأن نائبه يعمل على حماية حقوقه، وحرياته الد�شتورية. كما 

اأن الربملان يريد اأن يوؤكد للمواطن اأنه يعمل يف اإطار من ال�شفافية، والإف�شاح، واحلكم الر�شيد.
وال�شتقالل،  واملو�شوعية،  امل�شداقية،  على  يعتمد  حريف  اإعالم  هو  الربملاين  والإعالم 
وقد  يناق�شها.  التي  الق�شايا  م�شمون  وتنوع  الربملانية،  والأن�شطة  الأحداث  نقل  يف  وال�شرعة 
زاد من �شعوبات الإعالم الربملاين انت�شار التكنولوجيا احلديثة التي غريت من مفهوم الإعالم 
املواطن  يعد  فلم  اأفكاره.  التعبري عن  متاحًا لكل من يرغب يف  الإعالم  ب�شفة عامة، فجعلت 
متلقيًا �شلبيًا ملا يرد اإليه من و�شائل الإعالم املختلفة، بل هو مر�شل لأفكاره، واآرائه، وتعقيباته 
دون اأن تكون عليه اأي رقابة. وقد اأدى ذلك عمليًا اإىل اأن تكون هناك عالقة تبادلية بني الإعالم 
الربملاين واملواطنني، فاملواطن اأ�شبح مهتمًا مبا يدور داخل الربملان، ويف ذات الوقت اأ�شبح جناح 
الربملان يف  اأن  ثقتهم. كما  واكت�شاب  املواطنني  اإىل  ال�شحيحة  ر�شالته  بتو�شيل  مرتهنًا  الربملان 
يجعل  مما  باأن�شطته؛  والتعريف  ر�شائله،  ن�شر  على  لي�شاعده  الإعالم  و�شائل  اإىل  ما�شة  حاجة 
اأ�شا�شيًا ل يقل اأهمية عن اأدواره  اأي برملان يويل اأهمية ق�شوى لالإعالم الربملاين باعتباره ركنًا 

التقليدية املمنوحة له د�شتوريًا يف الت�شريع والرقابة.
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اأ�شا�شياته على علم النف�س الإعالمي الذي تدور فر�شياته  ويقوم الإعالم الربملاين يف اأحد 
على كيفية حتقيق العملية الت�شالية لآثارها بني املر�شل واملتلقي بالإ�شافة اإىل درا�شة �شلوكيات 
الفرد اأو اجلماعة، وكيفية تعاملها مع و�شائل التوا�شل والإعالم وفق العتبارات البيئية والنف�شية 
والجتماعية. وكذلك الرتكيز على �شفات وخ�شائ�س ال�شخ�شية الإن�شانية، والبناء التاريخي 
�شيحدد  اإن ذلك  واأفكاره وتوجهاته، حيث  وتقاليده  الفرد وعاداته  تن�شئة  بها  نق�شد  التي  لها 

مدى ال�شتجابة من عدمه للر�شالة الإعالمية.
واإذا كان الراأي العام يف جممله غري متجان�س اأو مرتابط فاإن علم النف�س الإعالمي يف�شر ذلك 
باختالف اأمناط ال�شخ�شية الإن�شانية، وهو ما اأكدت عليه نظريات الإعالم الربملاين من حيث 
اإىل قطاعات وجمموعات، واأن تكون ر�شائل الإعالم الربملاين متفاوته يف  الراأي العام  تق�شيم 

تاأثريها من حيث القوة وال�شعف ح�شب اهتمامات القطاعات.
النف�س  اإىل علم  والعلمية  البحثية  اإ�شهاماته  الكثري من  بالف�شل يف  يدين  الربملاين  فالإعالم 
الإعالمي الذي ما زال يحبو خطواته الأوىل يف منطقتنا العربية. اإزاء ذلك جاءت هذه املطبوعة 
الإعالمي.  النف�س  علم  من  الأوىل  م�شادره  وفق  الربملاين  لالإعالم  العلمية  لالأ�ش�س  لتوؤ�شل 
اخل�شائ�س  حتديد  ميثل  التعريف  اأن  باعتبار  ال�شائعة  التعريفات  على  املطبوعة  هذه  وركزت 
التداخل  بني  الف�شل  هو  ذلك  من  الأ�شا�شي  الهدف  وكان  الإعالم  من  النوع  لهذا  التف�شيلية 
الربملاين  الإعالم  اأن  من  الرغم  فعلى  ال�شيا�شي  والإعالم  الربملاين،  الإعالم  بني  حاليًا  القائم 
جزٌء من الإعالم ال�شيا�شي وفق تف�شريات واإ�شهامات علماء الإعالم. اإل اأن اخلرباء الربملانيني 
الدوليني يرون اأن الإعالم الربملاين له خ�شائ�شه امل�شتقلة والذاتية؛ لأنه يعتمد يف ر�شائله على 
يعترب  الذي  العام  الراأي  فعل  رد  قيا�س  اإىل  بالإ�شافة  املتغرية،  والديناميكية  التفاعل،  خا�شية 

العن�شر الرئي�شي يف تقييم جناح اأو عدم جناح ر�شالة الإعالم الربملاين.
اأو  التوجيه  فكرة  على  يقوم  احلكومي  وحتديدًا  ال�شيا�شي  الإعالم  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 
الإخبار اأو الإر�شاد اأو الإحاطة بالعلم لتنفيذ القرارات احلكومية. اإل اأن الإعالم الربملاين يعتمد 
املطبوعة  انتقلت  ثم  ال�شعب.  اأو  الأمة  الربملاين ملمثلي  بالأداء  املعرفة  الإخبار وتو�شيل  على 
اإىل اجلزء التطبيقي لبناء ا�شرتاتيجيات الإعالم الربملاين وخططه وكيفية حتقيق التاأثري واآليات 
عنا�شر  من  ذلك  وغري  العام  الراأي  وخ�شائ�س  التوا�شل  وم�شتهدفات  واإ�شكالياته  التوا�شل 

تطبيقية.
خطط  ب�شاأن  عام  ومو�شوع  قانون  مل�شروع  افرتا�شي  تطبيق  اإىل  املطبوعة  انتهت  واأخريًا 

الإعالم الربملاين.
يف  املوؤثرة  واإ�شهاماته  الربملاين  بالإعالم  التعريف  يف  هدفها  املطبوعة  هذه  حتقق  اأن  واآمل 

الأن�شطة والفعاليات الربملانية.

 الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
د. حممد �شامل املزروعي





الفصل األول
التأطير الواقعي والعلمي 
لمفهوم اإلعالم البرلماني
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فلسفة اإلعالم البرلماني

أوالً: استراتيجية اإلعالم البرلماني 
الربملاين  اخلبري  اأن  اإال  الربملاين  االإعلم  ال�سرتاتيجية  التعريفات  تعدد  من  الرغم  على 
الدويل »هورنوي وب�ستيز« عرفها باأنها »علم وفن الدعاية الأن�سطة الربملان الإقناع الراأي العام 
الربملانية  �ساملة للأن�سطة  تتطلب و�سع خطط  واأن هذه اال�سرتاتيجية  يف ظروف ملئمة. 

باملوارد االإعلمية املتاحة لتحقيق اأهداف معينة«.
ويرى خرباء االإعلم اأنه ال ميكن و�سع خطط اإعلمية واحدة لكل االأن�سطة الربملانية.

فهذه اخلطط تختلف فيما بينها وفق متغريات البيئة الوطنية. وال�سروط االأ�سا�سية لنجاح 
اأي خطة اإعلم برملاين هو اأن تتوافق مع توقعات واحتياجات الراأي العام.

اأما خبري االإعلم »جلوك« يرى اأن االإ�سكالية االأ�سا�سية يف اإعلم الربملان عن اأن�سطته تكمن 
يف حتديات البيئة التي توؤثر جوهرياً على اأهداف وروؤى الربملانات. فالربملانات ال تفعل يف 
احتياجات  عن  حقيقياً  تعبرياً  قراراته  تكون  اأو  منها،  العام  الراأي  يطلبه  ما  االأوقات  كل 
واأفكار الراأي العام. فالكثري من قرارات الربملان قد تكون تعبرياً عن روؤى حزبية، اأو روؤى 
اأع�سائها يف الربملانات غري احلزبية اأو نتيجة م�ساومات مع احلكومة، اأو تعبرياً عن م�سوؤولية 
اجتماعية قد يراها الكثري من جماعات الراأي العام اأنها خمالفة لتوقعاتهم، واأمانيهم.

ولبناء ا�شرتاتيجية يف جمال الإعالم الربملاين فاإن هناك عنا�شر حمددة يجب البناء 
عليها مثل :

اأوًل: الربحية الربملانية: اأو ما يطلق عليه العائد الربملاين من االإعلم عن اأن�سطته. فكل 
خطة اإعلمية، اأو ن�سر الأن�سطة الربملان يجب اأن نفكر يف »ملاذا« اأو ال�سبب الذي �سنبني عليه 
خطط الن�سر اأو االإعلم عن اأن�سطة الربملان. فاخلطاأ االأكرب ملحرري مواد االإعلم الربملاين 
اأو عقد  فاإذا عقدت اللجنة اجتماعاً،  اأنه غاية يف حد ذاته.  اإىل الن�سر على  اأنهم ينظرون 
الربملان جل�سًة فاإن الكثري من املحررين الربملانيني يرى ن�سر ذلك على اأنه »اإخبار« للراأي 
العام بعقد اللجنة الجتماعها، اأو الربملان جلل�سته. ويف احلقيقة اأن االإخبار بذلك هو جمرد 
حت�سيل حا�سل. الأنه من الطبيعي ومن املتوقع للراأي العام اأن يعقد الربملان جل�سة، واأن تعقد 
اللجان اجتماعاتها . ومن الطبيعي واملتوقع للراأي العام اأن يح�سر هذا االجتماع اأع�ساء 
اللجنة. فهذا النوع من االإخبار ال يهتم به الراأي العام، وال يلقى اإليه بااًل اأو اهتماماً؛ الأن 
الربملان تعامل مع ق�سية االإعلم عن اأن�سطته كغاية. ولذلك فاإن ال�سوؤال الرئي�سي الذي 

يهم الراأي العام ملاذا عقدت اللجنة اجتماها ؟ وملاذا عقد املجل�س جل�سته؟
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االإعلم  نطاق  اأنه يف  اإال  مفرداته  وبيان  ب�ساطته  الرغم من  االأ�سئلة على  النوع من  فهذا 
الربملاين يحتاج اإىل الكثري من التفكري والتخطيط. 

فاإذا ما كانت االإجابة »اجتمعت اللجنة ملناق�سة م�سروع قانون غ�سل االأموال« اأو مو�سوع 
التوطني، اأو الرتكيبة ال�سكانية« فاإن هذه االإجابة ما زالت تدور يف نطاق االإخبار. واالإعلم 
اأن�سطة  عن  يعلم  بكيف  معني  هو  ما  بقدر  الربملان  عن  باالإخبار  معنياً  لي�س  الربملاين 

الربملان.
وعلى هذا االأ�سا�س فاإن ال�سوؤال الذي ن�سعه اأمامنا ما هو العائد للربملان من ن�سر اجتماع 
�ستعود  التي  الربحية  ما هي  اأو  االأموال.  قانون غ�سل  م�سروع  ملناق�سة  املجل�س  اأو  اللجنة 
على الربملان من ن�سر ما يتعلق باجتماع اللجنة اأو املجل�س عن مو�سوع التوطني اأو الرتكيبة 

ال�سكانية؟
ومن هذا املنطلق نبداأ يف االإعداد خلطط االإعلم الربملاين.

ثانيًا : خطة الربملان الإعالمية 
من  لهم  يتاح  ما  الأن  الربملاين  االإعلم  مواد  يدركها حمررو  اأن  يجب  هامة  م�ساألة  وهذه 
يف  �سواء  بطبعها  حمدودة  هي  والن�سر  االإعلم  و�سائل  خمتلف  يف  اإعلمية  م�ساحات 
امل�ساحات املخ�س�سة لهم، اأو يف احتللهم عناوين الن�سر واالإعلم، ولذلك فاإنه من املهم 
كيفية ا�ستغلل هذه احل�سة على النحو االأمثل، ويف االإطار الذي يحقق لهم التو�سع يف 
هذه احل�سة من خلل االإيعاز لكتاب املقاالت، اأو الربامج املرئية وامل�سموعة، اأو يف خمتلف 

االأن�سطة االإعلمية اأن تتحدث عن حدث الن�ساط الربملاين.

ثالثًا : القدرة الإعالمية 
االإعلم الربملاين لي�س جمرد �سياغة الأخبار اأن�سطة الربملان اأو اأن يعمل املحرر جاهداً على 
االهتمام بالكلمة واللفظ. ولكن املحرر الربملاين هو من ي�ستطيع انتقاء الفكرة الهامة التي 
من خللها يبني اإعلمه عن الن�ساط الربملاين. فلي�س مهماً يف االإعلم الربملاين اأن يناق�س 
الربملان قانون »غ�سل االأموال« ولكن املهم ما هي االأفكار االإعلمية التي ميكن ت�سويقها 
والدعاية لها من خلل مناق�سة الربملان لهذا القانون. فالفكرة يف بناء التحرير االإعلمي 
للربملان هي االأ�سا�س الذي تنبني عليه جوانب اأي خطة مو�سوعية يف هذا ال�ساأن. ولعل 
ا�ستنتاج الفكرة اأو البناء عليها يتطلب اإجراء املزيد من درا�سات وبحوث االإعلم الربملاين 
وفق منهاجيات االإعلم العامة املتعارف عليها خا�سة ما يتعلق منها بتحليل امل�سمون. واإذا 
كان يف االأ�سل العام اأن حتليل امل�سمون يركز باالأ�سا�س على الكلمة يف املناهج االإعلمية 
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 �أفكار ذ�ت بعد�أفكار ذ�ت �أهمية�أفكار ذ�ت �أولوية
عاجل

 �أفكار ذ�ت بعد
موؤجل
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عن نف�سه. وال ميكن اإغفال »امل�ستقبل« لهذا االإعلم. ولذلك فاإنه من ال�سروري حتليل هذا 
امل�ستقبل »الراأي العام« من خلل مراقبة وتقييم الفر�س والتهديدات يف البيئة اخلارجية 

للمجل�س يف �سوء نقاط القوة وال�سعف الأفكار املر�سل »الربملان«.

التهديدات البيئية لدى امل�شتقبلالفر�س البيئية لدى امل�شتقبل

نقاط ال�شعف لدى املر�شلنقاط القوة لدى املر�شل

حيث اإنه يف �سوء هذه املعادلة �ستحدد اأ�س�س وا�سرتاتيجيات الت�سويق الأن�سطة االإعلم 
الربملاين، وكذلك اأ�س�س تطوير خطط االإعلم الربملاين.

»ا�شرتاتيجية الت�شويق لالإعالم الربملاين«
تعني ا�سرتاتيجية الت�سويق للإعلم الربملاين هي تلك اخلطة التي يتم ت�سميمها، وتف�سل 
بالتحديد كيفية اإقناع الراأي العام بجدوى ونفع االأن�سطة الربملانية، وكذلك جذب اآخرين 
للهتمام بالن�ساط الربملاين. ويرى »جوكننز« خبري االإعلم يف الكوجنر�س االأمريكي اأن 
ا�سرتاتيجية الت�سويق للأن�سطة الربملانية تعني الربنامج الذي يتبناه الربملان واملوجه للراأي 

العام �سريطة اأن يكون ذلك الربنامج اإبداعياً، وغري تقليدي)1).

ولعل اأهمية ا�شرتاتيجية الت�شويق لأن�شطة الإعالم الربملاين ميكن حتديدها يف الآتي:
1  م�ساعدة الربملان على التعرف على احتياجات واهتمامات البيئة الوطنية، والك�سف .

عن الفر�س البديلة املتاحة اأمامه للإعلم عن اأن�سطته، وكذلك القيود والتهديدات 
التي توؤثر على طبيعة اأن�سطته.

2  حتقيق التوازن من حيث االأثر والتاأثر بني الربملان، والبيئة الوطنية التي يعمل بها..
3  م�ساعدة الربملان على حتديد وحتليل خ�سائ�س الراأي العام، ودرا�سة اإمكانات تطوره .

امل�ستقبلي.
4  م�ساعدة اأع�ساء الربملان، والعاملني يف حقل االإعلم الربملاين على التنبوؤ بامل�ستقبل، .

وتقدير  قيا�سات  خلل  من  حدوثها  املحتمل  املجتمعية  امل�سكلت  عن  والك�سف 
الراأي العام.

Internet governance and the domain name system issues for congress 25 june 2015  (1(
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5  يف . وال�سعف  القوة  مواطن  وحتليل  حتديد  على  الربملاين  االإعلم  حمرري  م�ساعدة 
اأن�سطة الربملان.

6  حتقيق التكامل والرتابط بني اأن�سطة وعمليات الربملان من جهة، وبني البيئة الوطنية .
من جهة اأخرى.

مزايا ا�شرتاتيجية 
الت�شويق لأن�شطة 
الإعالم الربملاين

معايري اختيار 
ا�شرتاتيجية الت�شويق 

لأن�شطة الإعالم 
الربملاين

التكامل والرتابط
مع الراأي العام

نوعية الن�شاط

التكيف مع ظروف
البيئة الوطنية

درجة جتان�س اأفكار 
لن�شاط اأو عدم جتان�شها

توفري التقنية
ال�شرتاتيجية عن

اأن�شطة الربملان

وجهات النظر املعار�شة 
لأفكار واأن�شطة الربملان

تنمية اأكرب قدر من
 بدائل الن�شر لالإعالم عن 

اأن�شطة الربملان

حتليل فئات الراأي العام 
ذات الهتمام بالن�شاط

املراحل التي مير بها 
الن�شاط داخل الربملان )يف 

اللجان - يف املجل�س(
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وعلى الرغم من اأهمية هذه املعايري اإال اأن عوملة االإعلم واالجتاه نحو العاملية خلق و�سعاً 
زادت  الدول  فمواطنو  خا�سة.  ب�سفة  الربملاين  واالإعلم  عامة،  ب�سفة  للإعلم  م�سطرباً 
مطالبهم وتوقعاتهم من برملاناتهم اإىل احلد الذي جعل هذه املطالب تتجاوز البيئات الوطنية 

اإىل بيئات عاملية.
مثل  عاملية  ت�سريعات  اإىل  مطالبه  جتاوزت  واإمنا  تقليدية  بت�سريعات  قانعاً  الفرد  يعد  فلم 
اأف�سل مطابقة  ت�سريعات االإنرتنت وتنظيم التجارة االإلكرتونية، مما جعل الربملانات حتقق 
زيادة  اإن  بل  العاملية  البيئة  وبني  الوطنية،  لبيئتها  اال�سرتاتيجي  الغر�س  بني  اأن�سطتها  يف 
الت�سريعات البيئية واالجتماعية يف اأن�سطة الربملان مثلت حتديات كبرية الأن�سطة الربملان. 
فالراأي العام يتوقع من الربملان ت�سريعات واأفكار رقابية ال تقلل فقط االآثار ال�سلبية على 
ال�سحة، واالأمن، والبيئة، بل اأن تكون قراراته واأن�سطته متوافقة مع املخرجات الدولية يف 

هذا ال�ساأن.
نتائج  تكون  اأن  اأدق  بتعبري  اأو  باأ�سياء خمتلفة،  القيام  يف  يفكر  الربملان  جعل  ذلك  كل 
اأعمال اأن�سطته خمتلفة عما كان يقوم به الربملان يف ال�سابق. اإزاء ذلك يرى بع�س خرباء 
االإعلم الربملاين اأن امل�ساألة ال تتعلق يف ا�سرتاتيجيات الت�سويق الأن�سطة االإعلم الربملاين 
للراأي  االإدراكي  باملحدد  اأي�ساً  تتعلق  واإمنا  والقطع،  مبحددات حمددة على �سبيل احل�سر 
العام اأي كيف يدرك الراأي العام اأن�سطة الربملان، واملحدد الثاين هو التنظيمي اأي كيف 
ي�سنع الربملان �سيا�سته االإعلمية؟ ومن خلل هذين املحددين فاإن الربملان �سي�سنع �سيا�سة 
الت�سويق الأن�سطة اإعلمه الربملاين وفق متغريات الراأي العام للإدراك بهذه ال�سيا�سة فقد 
اأو  االأموال«،  غ�سل   « قانون  م�سروع  عن  االإعلم  حول  اإعلمية  �سيا�سة  الربملان  ي�سنع 
مو�سوع التوطني، اأو الرتكيبة ال�سكانية، ولكن يفاجاأ باأن الراأي العام غري مدرك الأهمية اأو 

اأولويات االأفكار التي طرحها يف مناق�ساته، اأو درا�ساته.
وحتى يحقق الربملان التوفيق بني هذين املحددين االإدراكي والتنظيمي فاإن ذلك يتطلب 
الربملانات.  داخل  يف  عليها  العمل  املتواتر  االإعلمية  ال�سيا�سة  قالب  يف  تغيري  اإحداث 

واملق�سود بالتغيري هنا هو ذلك اجلهد املق�سود يف بناء خطة اإعلمية تراعي :
• جمموعات الراأي العام.	
• الو�سيلة امللئمة للتاأثري يف الراأي العام.	
• تقدير التناف�س بني ما يريده الربملان، وما يريده الراأي العام.	
• توليد اأفكار جديدة للو�سول اإىل اإدراكات الراأي العام.	
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ويجب اأن نراعي اأن توليد االأفكار اجلديدة لي�ست هي عملية ذاتية خا�سة بالربملان فقط، 
ولكن ح�سيلة تفاعل بني بيئة الربملان الداخلية، وبيئة الراأي العام اخلارجية. مع االأخذ 
يف االعتبار اأن ت�سويق اأن�سطة االإعلم الربملاين ب�سكل عام هي عملية ديناميكية فاعلة ال 

تعرف ال�سكون اأو الهدوء.
وحتى يتم حتقيق ذلك عملياً يف االإعلم الربملاين فاإننا بحاجة اإىل اأربع دوائر عمل اأ�سا�سية 

مدى قدرة 
الراأي العام على 
املتابعة وال�شغف 

امل�شتمر يف 
انتظار ما 

�شيعر�س لحقًا 
ب�شدد هذه 

الأفكار.

جناح الربملان يف 
زيادة م�شاحته 

املخ�ش�شة للن�شر 
اأو الإعالم عن 

اأن�شطته.

مدى اإدراك 
الراأي العام 
بقيمة هذه 

الأفكار.

الإعالم الربملاين 
يركز على 
جمموعات 
حمددة من 

الأفكار ذات 
الأولوية، وذات 
الأهمية، وذات 
البعد العاجل.

الأ�شلوب املقنع تفرد الفكرةتركيز الفكرة
يف عر�س
 الفكرة

ال�شراكة مع 
و�شائل الإعالم

فاإن  الربملاين  االإعلم  الأن�سطة  الت�سويق  ا�سرتاتيجية  يف  االأربعة  املتغريات  نحقق  وحتى 
حمرر االإعلم الربملاين يجب اأن يجيب على �سوؤالني اأ�سا�سيني.

من هو امل�شتهدف بالن�شر اأو الإعالم الربملاين ؟

  هل هي قطاعات حمددة من الراأي العام؟
  اأم هي جمموعات بعينها ؟

  اأم هو الراأي العام يف جمموعه ؟
  اأم هي مزيج خمتلط من الراأي العام ؟

ما هي القيمة التي يجب اأن يدركها من يوجه اإليه الن�شر اأو الإعالم الربملاين ؟
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احلالة  هذه  يف  فاإنه  ال�سابقني  ال�سوؤالني  على  االإجابة  منطلقات  حتديد  ا�ستطعنا  اإذا  الأننا 
اأنه  الربملان  اأخبار  عن  االنرتنت  يف  الباحث  اأو  امل�ساهد،  اأو  امل�ستمع،  اأو  القارئ  �سيدرك 
حت�سل على قيمة فاقت جهده يف القراءة، اأو اال�ستماع اأو امل�ساهدة. اأو بعبارة اأخرى اأن 

قيمة الن�سر واالإعلم الربملاين اأ�سبحت مقدرة له.

حمددات القيمة من الإعالم اأو الن�شر عن اأن�شطة الربملان

كما اأ�سرنا فاإن اإحدى اخل�سائ�س االأ�سا�سية للإعلم الربملاين اأنه اإعلم تفاعلي اأو ديناميكي 
واأنه يقوم على فكرة امل�ساركة يف احلل ) القرار الربملاين ) فامل�ستقبل للإعلم الربملاين ال 
يكتفي فقط بتلقي الر�سالة الربملانية ولكن يقيم هذه الر�سالة من حيث جدواها، اأو عدم 
جدواها. ولذلك فاإن التخطيط للإعلم الربملاين وحتى يحقق القيمة املنتظرة ) الربحية 

الربملانية ) من الن�سر اأو االإعلم الربملاين يجب اأن يراعي 

يف هذه املرحلة 
يكون قد �شدر القرار 
الربملاين، فتقوم خطة 

الإعالم الربملاين 
على الدعاية لهذه 
القرارات، وكيفية 
حتقيق هذه احللول 
التي اختار الربملان 

من بينها الأمثل 
والأف�شل.

اأثناء احلدث اأي اخلطة 
الإعالمية انتقلت 

اإىل طور جديد اأثناء 
مبا�شرة الربملان 
للحدث فيكون 

الهدف تبادل املعرفة.

حيث اإنه قبل احلدث 
�شواء كان م�شروع 

قانون، اأو اأداة رقابية 
فاإن كل مقت�شيات، 

ومتطلبات خطط 
الإعالم الربملاين قبل 
اأن يبا�شر الربملان نظر 
الت�شريع، اأو اأي اأداة 
رقابية يكون الهدف 
الرئي�شي تبادل العلم 
مع امل�شتقبل والتمهيد 

له )الرتويج للفكرة 
الربملانية(

تبادل العلم 
بالفكرة الربملانية 
املراد الإعالم عنها

تبادل املعرفة 
باحللول املقرتحة 
للفكرة الربملانية

اأ�شاليب حتقيق 
هذه احللول
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وا�ستناداً اإىل تلك املعطيات فاإنه يجب التفرقة بني االإعلم الربملاين، واالت�سال الربملاين 
فاالأول هو بياين لواقع اأن�سطة الربملان واأفكاره يف هذا الن�ساط، اأما االت�سال فهو اأ�سمل من 
االإعلم الأنه الوعاء االأو�سع لتبادل االآراء واالأفكار والر�سائل بني الربملان، والراأي العام.

الت�شال الربملاين
عملية ات�شال

امل�شتقبل: الراأي 
العام

املر�شل: الربملان

اإحداث اأثر معني على امل�شتقبل

ويرى البع�س اأن ال�سكل ال�سابق ال يعرب عن م�سمون عملية االت�سال الربملاين واإمنا يعرب 
اإال بني طرفني  االت�سال ال يكون  ذاتها الأن  االت�سال يف حد  لفكرة  العامة  عن اخلريطة 
االأثر  يعرف  اأن  ر�سائله دون  اإر�ساله  ي�ستمر يف  اأن  املر�سل الميكن  واأن  مر�سل وم�ستقبل، 
الذي رتبته هذه الر�سائل على امل�ستقبل. واأن امل�سمون احلقيقي لعملية االت�سال الربملاين 
تقوم على التداول الوظيفي اأي اأن الربملان يعرب عن ر�سائله ويهتم مبعرفة التاأثري الذي يقع 
على امل�ستقبل. فالعلقة تبادلية بني املر�سل وامل�ستقبل. كما يعرب عنها ال�سكل التايل:

و�شيلة الت�شال

اخللفية الثقافية والجتماعية للم�شتقبل

قطاعات الراأي 
العام املعنية 

بالت�شال

فكرة املو�شوع 
املعد لالإعالم
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قيمة الإعالم عن اأن�شطة الربملان يف نظر امل�شتقبل، اأو فكرة الدعاية لأن�شطة 
الربملان ل ميكن حتديدها من خالل نظرية حار�س البوابة.

ح�سب ما اأكد عليه »لي�سرت«)1) فاإن االإعلم مل يعد قا�سراً على الو�سائل التقليدية مثل 
من  جديدة  جمموعة  هناك  ولكن  امل�سموعة،  اأو  املرئية  االأخبار  ن�سرات  اأو  ال�سحف، 
تكنولوجيا االت�سال اقتحمت خ�سو�سية كل املوؤ�س�سات مبا فيها الربملان، ومل يعد جمدياً 
اأن ت�سدر املوؤ�س�سات النفي ملا ين�سر اإعلمياً بادعاء اأن ذلك غري حقيقي اأو اأن ما ين�سر هو 
وال�سوت،  الفيديو،  تعتمد على  اجلديدة  االت�سال  تكنولوجيا  وافرتاء. الأن  جمرد كذب 
وال�سورة الناطقة. ولذلك فاإن االإعلم الربملاين عليه اأن يتعامل مع م�ستقبل وهو يف حالة 
ديناميكية متغرية ومتطورة. فل يتوقع االإعلم الربملاين اأن ما يبثه كافياً الإقناع امل�ستقبل 
اإذا كان من م�ستخدمي الو�سائط االت�سالية اجلديدة  اأو احل�سول على تاأييده. فامل�ستقبل 
وكما  تزداد �سعوبة.  الربملاين  االإعلم  ين�سره  ملا  تاأييده  اأو  اقتناعه  فاإن درجة  )االنرتنت) 
ذكر » تامو�س لي�سرت« اأن هناك حتواًل حقيقياً يف العلقة بني اجلمهور وو�سائل االإعلم ومن 
ثم فاإن الربملان؛ حتى يعلم عن نف�سه ال ميكن اأن يكون هو املحتكر اأو امل�سدر الوحيد ملا 
 gate « يثار حول اأن�سطته من تعليقات، اأو ردود فعل امل�ستقبلني. فنظرية حار�س البوابة
keeper« التي كان يقف فيها الربملان باعتباره امل�سوؤول االأول واالأخري عن االإعلم عن 
اأن�سطته مل تعد قائمة يف ظل تكنولوجيا االت�سال اجلديدة التي اأ�سبحت هي امل�سوؤولة عن 
�سناعة الراأي العام، وكذلك التاأثري يف جمريات االأحداث. فقد يوافق الربملان على قانون 
ما، اأو تو�سيات بعينها ثم يرف�سها قطاع، اأو جمموعة من الراأي العام العتبارات م�سلحية، 
تكنلوجيا  اأدوات  يف  الربملان  قرارات  على  بالهجوم  يقومون  ثم  اأخرى.  اعتبارات  اأية  اأو 
تف�سرياً عك�سياً  يتبنون  اأو  القرارات،  ال�سائعات حول هذه  ين�سرون  اأو  االت�سال احلديثة، 
لطبيعة هذه القرارات، اأو يقدمون راأياً مغلوطاً حيالها. يف هذه احلالة فاإن القطاع االأو�سع من 
الراأي العام �سيحيل اإىل تبني وجهة النظر املعار�سة لراأي الربملان. الأن الراأي العام بطبيعته 

مييل اإىل الت�سكيك وعدم الت�سديق.
كذلك فاإن نظرية حار�س البوابة التي ي�سيغ فيها الربملان خططه االإعلمية يف حجرات مغلقة 
بعيداً عن تقدير الراأي العام  مل تعد جمدية يف ظل م�ستقبل اأتاحت له اأدوات تكنلوجيا 
االت�سال اجلديدة اأن يقوم هو ذاته باإنتاج ر�سائل واأفكار للربملان بل وميكن اأن ي�سدر بيانات. 
فاالإعلم الربملاين يتعامل اليوم مع » م�ستقبل اإيجابي« ولي�س » م�ستقبل �سلبي«. فاأخبار 

Henry jenkins samford - spreadable media – CRS – 2.15 
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اأ�سبحت اليوم يف املدونات، ومنتديات احلوار، وف�ساءات الدرد�سة. واإذا كان  الربملانات 
الربملان هو املوؤ�س�سة االأكرث تعبرياً عن فكرة الدميقراطية �سواء يف ت�سكيل بنيته، اأو طبيعة 
اتخاذ قراراته فاإن الدميقراطية الربملانية عليها اأن تتعامل مع الدميقراطية االإلكرتونية اإعلمياً. 
اأو   ”citizen  journalism“ املواطن  �سحافة  االإعلم  عليه خرباء  اأطلق  ما  وهذا 
»وان  من  كل  لها  روج  الت�سميات  وهذه   ”society media“ ال�سعبي  االإعلم 
�سحافة  عرف  ويلي�س«  كري�س   « اإن  حيث  بوهان«.  و�سيمن  ويلي�س،  وكري�س  جليمور، 
املواطن باأنها ن�ساط للمواطنني يقومون من خلله بجمع، وحترير، وحتليل االأخبار. بل تنباأ 
الكثري من اخلرباء يف جمال امل�ستقبليات اأن )50%) من االإنتاج ال�سحفي �سيتم بوا�سطة 

املواطنني بعد عام 2021.

ا�شتخدام منهاجية حتليل امل�شمون يف الإعالم الربملاين

ودرا�سات  البحوث  الإجراء  الربملاين  االإعلم  يف  امل�سمون  حتليل  منهاجية  ال�ستخدام 
اأغلبية  عليها  يوافق  التي  االأفكار  اأي  ال�سائدة  االأفكار  بتحديد  املعنية  الربملاين  االإعلم 
قطاعات الراأي العام، واالأفكار غري ال�سائدة اأو املعار�سة اأي االأفكار التي يرف�سها اأغلبية 

قطاعات الراأي العام فاإن املحرر الربملاين عليه اأن يدرك:
  االإدراكات العامة لقطاعات الراأي العام اإزاء الق�سية حمل الن�سر.

  االأفكار التي تتكون منها هذه الق�سية.
  خ�سائ�س كل فكرة يف الق�سية.

  العلقات التي تربط هذه االأفكار بع�سا ببع�س.
ومن اأبرز املزايا التي يقدمها منهج حتليل امل�سمون هو الك�سف عن اجتاهات الراأي العام، 
اأو قطاعات منه، باالإ�سافة اإىل حتديد م�سمون الر�سالة االإعلمية التي يريد الربملان تو�سيلها 
اإىل اجلمهور. بل اإن هذه املنهاجية هي التي حتدد اإمكانات اأن ي�سدد الربملان يف طرح اأفكار 
بعينها على الق�سية حمل الن�سر، اأو اأن يكرر ر�سالة، اأو يقوم بتغيري ر�سالة وم�سمون االإعلم 

الربملاين.

�شياغة اخلطة ال�شرتاتيجية لالإعالم الربملاين

عمل  خطوات  اإىل  حتويلها  الربملاين  االإعلم  الأن�سطة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  �سياغة  تعني 
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3  الرتكيز على ال�سورة الكاملة للق�سية الربملانية، فاملحرر الربملاين عليه اأن يعلم جيداً .
اأن الفكرة التي يركز على ن�سرها اأو االإعلم عنها ماهي اإال اأجزاء من ال�سورة كاملة. 
فال�سلع املغ�سو�سة جزء من حماية امل�ستهلك. واأن هذه الفكرة �ستتكامل يف مرحلة 
الحقة مع ال�سلع املقلدة، وال�سلع املنتهية ال�سلحية ومع موا�سفات اإنتاج ال�سلعة، ومع 
�سروط االإنتاج لل�سلعة. ولذلك فاإن بع�س حمرري االإعلم الربملاين عندما يركز على 
ن�سر فكرة ينظر اإليها بو�سفها كياناً م�ستقًل عن االأفكار االأخرى، مما يوؤدي اإىل االإ�سرار 
اأن يعي املحرر  يف النهاية باالإعلم عن الق�سية الربملانية. كذلك فاإنه من ال�سروري 
الربملاين اأن ا�ستخدام االأرقام يف التحرير الربملاين لي�ست غاية يف حد ذاتها، واإمنا هي 
الرقم  عليه  يطلق  ما  وهذا  الربملانية.  الفكرة  بواعث  اأو  اأهداف  على  للتدليل  و�سيلة 
الوظيفي يف االإعلم الربملاين. فمثًل قد يكتب حمرر برملاين اأن املجل�س اأدخل )2) 
تعديًل على م�سروع قانون حماية امل�ستهلك. فمثل ذلك ال يهم القارئ اأو امل�ستمع اأو 
امل�ساهد. ولكن ما يهم هو النوعية الوظيفية لهذه التعديلت، اأي ماذا حققت هذه 
الراأي  قطاعات  يف  �ستوؤثر  وكيف  القانون؟  بها  تاأثر  وكيف  وظائف،  من  التعديلت 

العام؟.

�شياغة ال�شرتاتيجية 
الإعالمية لأن�شطة 

الربملان
توقعات 

الراأي العام
التاأثري الوظيفي
لال�شرتاتيجية

نقاط القوة
وال�شعف

تدابري مر�شومة من اأجل 
�شبط معلومات حمددة 

والتحكم بها

الفر�س
والتهديدات

ويف اإطار ال�سكل ال�سابق فاإنه يجب اأن نتوقف حول معنى التاأثري الوظيفي لل�سرتاتيجية 
اأو  بال�سوت،  اأو  بالكلمة،  �سواء  الربملان  عن  اإعلم  فاأي  الربملانية.  للأن�سطة  االإعلمية 

بال�سورة يحقق وظيفتني اأ�شا�شيتني :
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الأوىل : يطلق عليها التعاملية  اأي جناح  الربملان يف نقل ناجح للمعلومات والبيانات التي 
يريد تو�سيلها للم�ستقبل اأو الراأي العام. والنقل الناجح للمعلومات يعتمد على توقيت 
اإر�سال وا�ستقبال الراأي العام ملا يعلم عنه الربملان، والظروف التي تتم فيها عملية االت�سال، 

والو�سيلة التي حتقق بها هذا االت�سال.
اأن  �سابقاً  اأ�سرنا  فكما  الربملاين.  للإعلم  التفاعلية  الوظيفة  فهي   : الثانية  الوظيفة  اأما 
الربملان عندما يعلم عن نف�سه فهو يف املرحلة االأوىل يكون مر�سًل، ويف املرحلة الثانية يكون 
م�ستقبًل لردود االأفعال من قطاعات الراأي العام.وهذا التفاعل بني الربملان والراأي العام 
هو انعكا�س طبيعي للنظرية التمثيلية فاأع�ساء الربملان ممثلون عن االأمة، اأو وكلء لهم.

وعلى املمثل اأو الوكيل اأن يلتزم بقدر االإمكان باأفكار واآراء االأ�سيل الذي وكله، فيكون 
الغر�س من الوظيفة التفاعلية للإعلم الربملاين هو اأن الوكيل يريد اأن يبلغ املوكل بر�سالة 
اإما  يبلغه  واملوكل  يل.  املمنوحة  الوكالة  بحدود  االإمكان  بقدر  األتزم  اأنني  موؤداها  معينة 
التفاعلية  للوظيفة  ميكن  وال  الوكالة.  هذه  حلدود  التعديل  اأو  الرف�س،  اأو  باال�ستح�سان، 
يعلم عن  اأو  ين�سر  فالربملان عندما  اإذا كانت مرتبطة بهدف معني.  اإال  اأغرا�سها  اأن حتقق 
تو�سياته يف مو�سوع ما، اأو تعديلته يف م�سروع قانون ما فاإن اخلطة االإعلمية تعمل على 
الر�سالة  يتحقق من خلل �سياغة  الهدف  الر�سالة االإعلمية. وهذا  الهدف من  �سياغة 
العام  الراأي  اإقناع  اأي   ( االإقناع،  ا�سرتاتيجية  وفق  ما  مو�سوع  حول  للربملان  االإعلمية 
بجدوى وتاأثري تو�سياته، اأو تعديلته على م�سروع القانون). ولذلك فاإنه من غري امللئم يف 
االإعلم الربملاين اأن يتم االإ�سارة اإىل التو�سيات اأو التعديلت يف حد ذاتها وبدون اإرفاق 
اأ�س�س ومعطيات ا�سرتاتيجية االإقناع، فمثًل: اأو�سى املجل�س يف م�سروع التوطني » التزام 
املنت�سبة  العمالة  من حجم   (%90( بن�سبة  االإدارية  الوظائف  بتوطني  الدولة  موؤ�س�سات 
النظرية  اأعداد خريجي الكليات  لزيادة  التو�سية » ونظراً  اإليها« فيكون االإعلم عن هذه 

بن�سبة )60%) وانت�سار البطالة بينهم بن�سبة  )14%) فاإن املجل�س اأو�سى......«.
ولكن يظل ال�سوؤال ملاذا يعتمد االإعلم الربملاين ب�سفة اأ�سا�سية على ا�سرتاتيجية االإقناع ؟ 
الأن اأي ر�سالة من الربملان عن اأن�سطته تعتمد ب�سفة اأ�سا�سية على اأنها ر�سالة ت�سامنية وهي 
تختلف عن مفهوم الر�سالة االإعلمية التوجيهية. فاالإعلم الربملاين يقوم ب�سفة اأ�سا�سية 
على اأن كل ر�سائله االإعلمية تعرب عن الت�سامن مع الراأي العام، اأو تعك�س توجهاته حتى 
واإن كان هناك اختلف يف امل�سمون، اأو يف تقدير قيمة االأفكار فاإن ر�سالة االإعلم الربملاين 
التوا�سل  و�سائل  يف  ن�سر  اأو  اإخبار  اأو  �سحفي،  حتقيق  اأو  مقالة،  �سكل  يف  اأكانت  �سواء 
يعرب  ومبا  احلدود  اأ�سيق  يف  اخللف  هذا  حت�سر  اأن  يجب  الر�سالة  هذه  فاإن  االجتماعي، 
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العام  الراأي  القوية الإقناع  املربرات  العام من خلل طرح  الراأي  ت�سامنية مع  ر�سالة  عن 
اأنها تعرب  الت�سامنية  الر�سالة االإعلمية  اأن من مقت�سيات  ب�سحة وجهة نظر الربملان. كما 
متفردة  لي�ست  االأفكار  اأو  امل�ساكل  طبيعة  اأن  اأي  م�سرتكة.  م�ساكل  اأو  م�سرتك،  هم  عن 
اإذا كانت الر�سالة االإعلمية  لدى الربملان وهي غائبة عن اهتمامات الراأي العام. فمثًل 
تدور حول تعديل يف م�سروع القانون، اأو تو�سية باإن�ساء جهاز حلماية امل�ستهلك، ويف ذات 
الوقت فاإن الراأي العام اأو مواطن الدولة ينعمون ب�سلع جيدة، وباأ�سعار منا�سبة لدخولهم 
واأنه ال توجد �سكاوى يف التعامل مع م�ستوردي هذه ال�سلع، ففي هذه احلالة فاإن الربملان 
يف ر�سالته االإعلمية اخرتق مفهوم الت�سامن؛ الأن قطاعات الراأي العام مل تكن مت�سامنة 
معه يف طرح مثل هذه الفكرة. ومن ثم فاإنه على االإعلم الربملاين اأن يبحث عن مربرات 

قوية الإن�ساء حالة ت�سامن بني اأفكاره، وتوجهات الراأي العام.
للر�سالة  التوجيهي  املفهوم  عن  تختلف  الربملاين  االإعلم  لر�سالة  الت�سامني  واملفهوم 

االإعلمية احلكومية.
القرارات،  ن�سر  مثل  االآمر  للتوجيه  اإما  للنا�س  التوجيه  بغر�س  اأخبارها  تن�سر  فاحلكومة 
اخلطط  مثل  باأمرها،  للعلم  التوجيه  اأو  ما،  �سارع  يف  املرور  عدم  مثل  الناهي  التوجيه  اأو 

وال�سيا�سات، اأو ا�ستقباالت �سيوف الدولة، اأو التعامل مع دول العامل اخلارجي.
اإىل  ال�سعي  ولي�س  امل�ستقبل  توجيه  هو  االإعلمية  ر�سالته  اأو  احلكومي  املر�سل  فمقا�سد 
االإعلم  اأن  حني  يف  احلكومية  االإعلمية  الر�سالة  خلل  من  معه  توافق  حالة  اإن�ساء 
فاالإعلم احلكومي  امل�ستقبل.  مع  التوافق  اإن�ساء حالة  اإىل  و�سيلة  وبكل  ي�سعى  الربملاين 
معني باالأ�سا�س بالوظيفة التبليغية )اأي اإبلغ امل�ستقبل باملحتوى الذي ت�سري اإليه الر�سالة 
االإعلمية)، يف حني اأن االإعلم الربملاين يهتم بالوظيفة االنفعالية لر�سالته اأي التعبري عن 
اأطلق عليها الفقيه »جاك�سون«)1)  »الوظيفة التعبريية«؛ الأن الربملان يف  موقفه وهي التي 
اإعلمه يعرب عن ذات اأع�سائه واأنه من املهم له اأثناء التعبري عن ذات اأع�ساء الربملان اأن 
يفهم امل�ستقبل القيم واملبادئ واالأهداف التي جعلت ع�سو الربملان يتخذ هذا املوقف دون 
ذاك. ولذلك فاإنه يرتبط بالوظيفه التعبريية لر�سالة االإعلم الربملاين ما ميكن اأن نطلق عليه 
» التداول الوظيفي« ) اأي اأن الربملان عندما يعرب عن ر�سائله فاإن هذا التعبري يكون غر�سه 
التاأثري الذي يقع على  االأ�سا�سي هو تداول املعرفة، ومواقفه مع امل�ستقبل ومن ثم معرفة 
امل�ستقبل)، يف حني اأن االإعلم احلكومي ال يهتم كثرياً مبعرفة هذا التاأثري، اأو حدوده، اأو 

اأبعاده اإال بالقدر الذي يوؤثر على عمل احلكومة بالتهديد اأو املخاطر غري املتوقعة.

Dennis, towards a sociology of mass communication – Macmillan – London – 1980  (1( 



26

باالإ�سافة اإىل ذلك فاإن االإعلم احلكومي يهتم باأن تكون ر�سالته االإعلمية موؤدية لفكرة 
»الوظيفة التعاملية« اأي التعامل مع امل�ستقبل على اأنه متلقي الإر�سادات، اأو تعليمات، اأو 

بيان اأمر.
من  نوع  اإقامة  اأي  التفاعل  وظيفة  على  باالأ�سا�س  يقوم  الربملاين  االإعلم  اأن  حني  يف     

العلقات االجتماعية مع امل�ستقبل من خلل ر�سالته االإعلمية.

املعنى التوا�شلي يف الإعالم الربملاين

االإعلم  وظيفة  اأن  اإليها هي  الو�سول  نريد  التي  النتيجة  فاإن  �سبق  ما  على كل  تاأ�سي�ساً 
ال   ( الر�سالة  م�سمون   ( املعنى  هذا  واأن  العام.  الراأي  اإىل  معنى حمدد  اإبلغ  الربملاين 
يقت�سر فقط على االإبلغ، واإمنا يتجاوز ذلك اإىل التوا�سل ولذلك فاإنه من املهم بناء املعنى 

التوا�سلي يف ر�سالة االإعلم الربملاين من خلل :
1  ماذا نقول؟.
2  وملن نقول؟.
3  وما تاأثري ما نقوله ؟.
4  والأجل ماذا نقول؟.

اأما عن ال�سوؤال االأول ماذا نقول؟ فاإن ذلك يعني االجتاه نحو �سياق الر�سالة االإعلمية اأو 
م�سمونها، اأو حمتواها، اأو االأفكار التي ينبغي اأن تت�سمنها.

الفكرة

�شياق 
الر�شالة 

الإعالمية

الظرف 
الزماين 
املنا�شب

ملاذا هذه 
الفكرة؟

رغبات 
امل�شتقبل



27

ولتبيان ذلك فمثًل :
» ناق�س الربملان م�ساألة هروب اخلادمات بعد اأن زادت �سكاوى املواطنني يف اإطار مناق�سته 
اإجراءات �سارمة  باتخاذ  اأع�ساء الربملان  امل�ساندة » وطالب  قانون » عمال اخلدمة  مل�سروع 
�سد هروب اخلادمات منها عدم دخول الدولة مرة اأخرى. وقد ا�ستجابت احلكومة لهذا 

التعديل«.
حمددات هذه الر�سالة االإعلمية الق�سرية هي :

احلد من اإنزعاج الراأي العام ب�ساأن هروب اخلادمات.الهــــــــــدف :

الدولة.ال�شـــياق العام :

املنازل.ال�شياق اخلا�س :

عنا�شر ال�شياق :
املواطنون  ال�سرطة،  اأجهزة  للخادمات،  الت�سغيل  مكاتب  اخلادمات، 
الذين لديهم خادمات، املواطنون الذين لديهم الرغبة يف ا�ستقدام 

خادمات.

هو منع دخولهم من اأرا�سي الدولة يف حال هروبهم.الـفـعـــــــــل :

ي�سبح ال�سوؤال كيف ميكن اأن نن�سر مثل هذه الر�سالة؟
اإىل هدفه يف احلد من  اأكرث من طريقة حتى ي�سل  الربملاين �سيفا�سل بني  بالطبع املحرر 
و�سيلة  وهناك  مف�سلة،  و�سيلة  فهناك  اخلادمات.  هروب  ظاهرة  من  العام  الراأي  انزعاج 

م�ستح�سنة، وهناك و�سيلة ممكنة.
فالو�سيلة املف�سلة هي ن�سر حتقيق �سحفي مو�سع يف ال�سحف، ثم احلديث عنه يف برامج 

اإذاعية اأو تلفزيونية �سهرية. 
اأو  التلفزيونية  الربامج  مقدمي  اأو  املقاالت  لكتاب  االإيعاز  تكون  قد  م�ستح�سنة  و�سيلة 

االإذاعية باحلديث يف مثل هذا املو�سوع.
و�سيلة ممكن ن�سرها يف و�سائل التوا�سل االجتماعي.

والثانية قد  الهدف،  الو�سيلة االأكرث جناحاً يف حتقيق  املف�سل ميثل  اإذن االإطار االأول وهو 
تكون جيدة اإال اأنها �ستتطلب اأي�ساً جهداً، وات�ساالت. اأما االأخرية فهي املمكنة اأي التي 

يف املقدور تنفيذها بدون عناء.
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فالو�سيلة املف�سلة لتحقيق الهدف، اأما الو�سيلة املمكنة فهي الو�سيلة املتاحة وفق االإمكانيات 
املتوافرة داخل الربملان ولكن يظل ال�سوؤال قائماً ملاذا نفا�سل بني الو�سائل الثلث، يف حني 
اأن االإعلم احلكومي قد تكون لديه و�سيلة واحدة مف�سلة ويقوم با�ستخدامها دون عناء ؟ 
يف الواقع اإن االإعلم الربملاين هو اإعلم متخ�س�س ينتمي اإىل حقل االإعلم ال�سيا�سي، 
اإال اأنه وفق تعريف العامل الفرن�سي » دومنيك والتون« اأن اإ�سكالية االإعلم الربملاين هو 
اأنه يتم فيه تبادل االآراء املعار�سة بني ثلثة اأطراف هم رجال الربملان واحلكومة من جانب، 
واالإعلميني من جانب ثان، والراأي العام من جانب ثالث. واأن العلقة بني هذه االأطراف 

الثلثة هي علقة تفاعلية ويغلب عليها ال�سد واجلذب.
اأو االإقناع  اأع�ساء احلكومة يف احل�سول على مطالبهم،  يتناف�سون مع  الربملان قد  فاأع�ساء 
قرارات  على  والتعقيب  بالتحليل  يقومون  قد  االإعلميني  اأن  حني  يف  اأفكارهم  بتنفيذ 
الربملان، والراأي العام يبحث عن م�ساحله يف قرارات الربملان ويقدر ما اإذا كان الربملان يعرب 
الرباعي يف  عن اهتماماتهم اأم عن اأولويات احلكومة. واإزاء هذا اجلدل الثلثي، واأحياناً 
حال اعتبار احلكومة طرفاً م�ستقل بذاته عن الربملان فاإن املحرر الربملاين يبحث عن عدة 
و�سائل لتحقيق اال�سرتاتيجية االقناعية للأن�سطة الربملانية. كما اأن احل�سور القوي للراأي 
العام يف االإعلم الربملاين مرده االأ�سا�س اإىل اأن الربملان عليه اأن يقدم ك�سف ح�ساب عن 

قراراته، ومداوالته اأمام املواطنني.
وهذا ما اأكدت عليه �سراحة املادة الثامنة من االإعلن الفرن�سي حلقوق االإن�سان » للمجتمع 
احلق يف طلب ك�سف ح�ساب ممن يعمل يف احلقل العام، اأو االإدارة العامة « وف�سر الكثري 

ر�شالة
مف�شلة

و�شيلة
القول

و�شيلة
ممكنة

و�شيلة
م�شتح�شنة
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من الفقهاء الفرن�سية عبارة احلقل العام باأنها تت�سمن اأع�ساء الربملان. 
كما اأن مفا�سلة الربملان يف اختيار الو�سيلة االإعلمية امللئمة للإعلم عن اأن�سطته الربملانية 
تفر�سها �سرورات الواقع املعا�سر، حيث اإن اإعلم اليوم هو عامل االإعلم واالت�سال، واأن 
ر�سائله،  الإبلغ  االإعلمية  ال�ساحة  يف  بقوة  حا�سرة  تكون  اأن  عليها  الت�سريعية  املوؤ�س�سة 

وقراراته، وحتى يقدر ردود اأفعال الراأي العام وفق النظرية التمثيلية للربملان.
ومراقبة  الت�سريعي،  الدور  الربملان  فيه  يحتكر  كان  الذي  الع�سر  فاإن  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
االت�سال  ثورة  الأن  ووىل  انتهى  قد  للمعلومات  احتكاره  خلل  من  التنفيذي  العمل 
الت�سريعية  ال�سلطة  اإتاحتها الأع�ساء  العام بقدر  للراأي  واالإعلم جعلت املعلومات متاحة 
للراأي  بيانات ومعلومات حكومية حمظورة  با�ستثناء ما يح�سل عليه هوؤالء االأع�ساء من 
قبل  االإعلم  لو�سائل  والبيانات  املعلومات  يقدمون  ذاتهم  احلكومة  اأع�ساء  العام.كذلك 
اأن الربملان مل يعد مركز احلدث ال�سيا�سي كما كان يف ال�سابق).  اأي  تقدميها للربملان، ) 
من  املعلومات  عن  البحث  �ساأن  يف  مواطن  اأي  �ساأن  �ساأنه  االنتخابية  دائرته  يف  فالع�سو 
لن�سر  و�سائل  عدة  بني  الربملان  مفا�سلة  فاإن  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  االإعلم،  و�سائل  خلل 
ر�سائله يعود اإىل اأن الربملان هو اأكرث موؤ�س�سات الدولة عر�سة للنتقاد، والتف�سري والتاأويل 
باأنها  العام  الراأي  يربرها  قد  احلكومية  االأخطاء  من  الكثري  اإن  حتى  املواطنني.  قبل  من 

اأخطاء الربملان، فالربملان هو ال�سحية الكربى لكل ال�سيا�سات العامة. 
ومن غري املقبول اأن يتعر�س الربملان ملثل هذا النوع من احلملت دون اأن يقوم بالرد اأو 

ال�سرح، اأو التحليل الأن�سطته لتخفيف اأو احلد من حملت التحري�س لدوره.
االت�سال  لو�سائل  مفاهيم  العامل  برملانات  من  الكثري  فقد طورت  وغريها  االأ�سباب  لهذه 
اأن�ساء  اأو  االنرتنت،  �سبكة  على  له  خا�سة  مواقع  بع�سها  فاأن�ساأ  املواطنني  مع  والتوا�سل 
باأن�سطة موازية لتعريف املواطنني  القيام  اأو  بالربملان.  تلفزيونية خا�سة  اأو  اإذاعية،  حمطات 
باأ�ساليب عمل الربملان مثل برملان ال�سباب، وبرملان الطفل، اأو احت�سان الكثري من االأن�سطة 

الثقافية بالدولة وكل ذلك بغر�س تقريب املواطنني من الربملان.
وقد اأكدت درا�سة اأمريكية للخبري الربملاين الدويل االأمريكي » والتون ديفي�س« اأنه وفق 
درا�سة ميدانية مت اإجراوؤها يف اأكرث من )17) دولة اأن الفئة العمرية من )24-18 عاماً) 
اأي معلومات عن و�سائل  اأنها ال متلك  اإال  الدول  ناخبة يف هذه  فئة  اأنها  الرغم من  على 
عمل الربملانات، اأو قراراته)1). ولذلك فقد جلاأت كندا اإىل تطوير مفهوم االإعلم الربملاين 

william davis - issues of congerss - 1998 (1( 
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يقوم  حيث  التعليمية  املوؤ�س�سات  اخرتاق  خلل  من  الربملاين  التعليم  مفهوم  لي�سبح 
اأع�ساء الربملان، ورئي�سه بجوالت وزيارات دورية اإىل خمتلف املدار�س وعقد حلقات نقا�سية 
معهم من اأجل تعريفهم بالدور الت�سريعي والرقابي للربملان. و�سرح الدور والوظيفة الربملانية 

للنواب، وت�سهيل م�ساركة املواطنني يف  اأعمال واأن�سطة الربملان.
وقد اأثبتت الدرا�سات الربملانية الكندية اأن هذا الن�ساط الدوري لرئي�س واأع�ساء الربملان 
الكندي قد اأدى اإىل تغيري ال�سورة الذهنية للراأي العام عن الربملان واأ�سبح م�ستوعباً لدور 

الربملان، ومتابعاً لر�سائله االإعلمية يف ال�سحف، اأو الو�سائل االإعلمية االأخرى.
وهذا يعني اأن النظرة ال�سلبية لعدد كبري من املواطنني جتاه الربملان اإمنا تنبع اأ�سا�ساً من عدم 
معرفة املواطنني باالأعمال التي يقوم بها الربملان نظراً لعدم وجود اإعلم برملاين ناجح ي�سل 

اإىل �سرائح املجتمع املختلفة.
اأن االإعلم الربملاين الناجح  اأ�سارت الكثري من الدرا�سات الربملانية املتخ�س�سة اإىل  وقد 

يجب اأن تتوافر فيه عدة �سفات اأ�سا�سية مثل :
  وجود خطط تكتيكية للإعلم عن حمتوى اأن�سطة وقرارات الربملان.

   اأن يكون اإعلماً م�ستمعاً اأكرث من كونه اإعلماً مبلغاً عن اأن�سطته، وهذا يعني اإعلماً 
ياأتي من االأ�سفل اإىل االأعلى، ولي�س اإعلماً من االأعلى اإىل االأ�سفل.

اإعالم
حكومي

اإعالم
برملاين 
)برملان

مواطنمواطن

توجيهي،  اأو  تبليغي،  اإعلم  هو  اأي  اأ�سفل  اإىل  اأعلى  من  ينبع  احلكومي     فاالإعلم 
اإعلم  فهو  اأعلى  اإىل  اأ�سفل  من  ينبع  الربملاين  االإعلم  اأما  اإخباري.  اأو  اإر�سادي  اأو 
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اإعلم معقد الأن الربملان يف عمله يعتمد احلوار، والنقا�س  اأنه  اإىل  باالإ�سافة  تفاعلي 
ي�سيغه  اأن  يتطلب  ذلك  كل  االأع�ساء  بني  واالأفكار  االآراء  يف  والتعار�س  واجلدل، 
ال�سيا�سية  احلياة  يف  ودوره  الربملان،  مكانة  عن  التعبري  يف  ي�سهم  مبا  الربملاين  املحرر 

للمجتمع.
   تكرار الر�سالة االإعلمية ب�سكل متتابع ودقيق وبا�ستخدام و�سائل خمتلفة. فالربملان 
عليه م�سوؤولية اأ�سا�سية يف تكرار ر�سائله االإعلمية ب�سكل متتابع ووفق خطط زمنية 
مقدرة. فوفق درا�سات علم النف�س اأن الب�سر ب�سفة عامة مييلون اإىل ت�سديق االأفكار 
التوا�سل والتفاعل  اأنها حتقق �سرعة  بانتظام، خا�سة  اأمامهم  واملعلومات التي تتكرر 

بني عدد كبري من املواطنني، اأو بني غريهم من مناطق العامل املختلفة.

التعريف بهاملوقع

يوتيوب

يف عام 2005 قام ثلثة �سبان هم » نن�ساد هريل، و�ستيف ت�سن، وجواد كرمي« باإن�ساء 
التقنية املعروفة باي بال  اإحدى �سركات  موقع يوتيوب. وكان الثلثة موظفني يف 
واأن�ساأوا موقع يوتيوب بهدف التوا�سل بني بع�سهم البع�س بتحميل مقاطع الفيديو 
والقدرة على م�ساهدتها، والرد عليها يف اأي وقت، وقامت �سركة جوجل ب�سراء هذا 
املوقع يف عام 2006 باأكرث من مليار ون�سف املليار دوالر. ويتيح هذا املوقع للربملان 
التعليق  خا�سية  يوفر  كما  فيها،  االآخرين  وم�ساركة  فيديو،  مقاطع  وتنزيل  حتميل 

وامل�ساركة يف الراأي.

في�شبوك

هارفرد.  جامعة  يف  طالباً  فيها  كان  وقد   2004 عام  يف  زوكربريغ  مارك  اأ�س�سه 
ان�سم  وكان يهدف الإن�ساء موقع تعارف و�سداقة بني زملء الدرا�سة، وبعد ذلك 
للنرتنت  م�ستخدم  الأي  املجال  فتح  مت  وبالتدريج  الثانوية.  املدار�س  طلب  اإليه 
ون�سف  مليار  من  اأكرث  اإىل  فيه  امل�ساركني  عدد  وي�سل  املوقع.  هذا  بالت�سجيل يف 

م�ستخدم حتى عام 2014م.

تويرت

هو موقع تدوين م�سغر حيث ي�سمح للم�ستخدم باإر�سال وا�ستقبال ر�سائل مكتوبة 
ال تتعدى املائة واالأربعني حرفاً لكل ر�سالة. وت�سمى كل ر�سالة ) تغريدة )، وقد قام 
باإن�ساء املوقع جاك دور�س يف عام 2006 وانت�سر عاملياً ب�سرعة فائقة. ويف عام 2013 

اأ�ساف املوقع خا�سية اإر�سال تغريدة مبقاطع فيديو ق�سرية .

خدمة وات�س اأب
ال�سوتية  واملقاطع  الفيديو،  ومقاطع  وال�سور،  املكتوبة،  الن�سية  الر�سائل  ا�ستقبال 
واخلدمة تتيحها �سركة حتمل نف�س اال�سم ) وات�س اب ) مت ان�ساوؤها يف عام 2006 

وهذه اخلدمة حتمل يومياً نحو 10 مليار ر�سالة. 
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كيك

اأي�ساً من خدمات التوا�سل االجتماعي التي تظهر على اأجهزة االآيفون، واالندرويد 
وقد ن�ساأت هذه ال�سركة يف كندا يف 2011 وهي تتيح للم�ستخدم امل�ساركة مبقاطع 
فيديو ال يزيد طولها عن 36 ثانية لكل مقطع وميكن للم�ستخدمني االآخرين الرد 
مبقطع فيديو اأو بتعليقات مكتوبة على �سفحة امل�ستخدم وتتيح اخلدمة اأي�ساً متابعة 
م�ستخدم معني ملعرفة اآخر اإ�سداراته. وهذه اخلدمة جتمع بني مزايا تويرت، ويوتيوب 

وان�ستجرام.

املدونات

هي مواقع على االنرتنت لطرح الراأي والنقا�س يف موا�سيع خمتلفة. ويقوم املوقع 
على كتابة تدوينات منف�سلة بحيث تظهر مت�سل�سلة زمنياً من االأحدث اإىل االأقدم 
وتعتمد على وجود اأر�سيف لت�سهيل العثور على التدوينات القدمية وتتبعها، ومنذ 
عدد  موا�سيعها  بكتابة  يقوم  حيث  الكبرية،  املدونات  تظهر  بداأت   2009 عام 
بالتن�سيق  كبري من املوؤلفني وي�سرف عليها جمموعة من املحرتفني الذين يقومون 
املوؤ�س�سات  اأو  اجلامعات  مثل  كبرية  ملوؤ�س�سات  تابعة  مدونات  وهناك  والتحرير. 
ال�سحفية اأو بيوت اخلربة. واأ�سبحت املدونات اليوم و�سيلة لتبادل الراأي والنقا�س 
اأو ن�سر االأخبار ال�سريعة واملتخ�س�سة. والذي �سهل من انت�سار املدونات هو التطور 
اأفكاره يف موقع خا�س دون احلاجة  اأن ين�سر  التقني الذي ي�سمح الأي م�ستخدم 
الرد  خا�سية  تتيح  الأنها  املدونات  الربملانات  وت�ستخدم  الربجمة،  بلغة  املعرفة  اإىل 
والتفاعل مع زوار املوقع. فاملدون ال يكتب فقط، بل ين�سئ علقات مع زوار موقعه، 
وت�سري  الفيديو،  ومقاطع  املكتوب،وال�سور،  الن�س  لت�سمل  املدونات  تطورت  وقد 

االإح�ساءات اإىل اأن هناك اأكرث من 156 مليون موقع تدوين على االنرتنت.

إشكاليات التواصل البرلماني :

واإمنا  جمتمعي،  توا�سل  هو  لي�س  املفهوم  فاإن  احلديث  الربملاين  االإعلم  مفاهيم  وفق 
عن  وبعيداً  الدرا�سة.  حمل  الورقة  ت�ستهدفه  ما  وهذا  برملاين  توا�سل  اأو  ات�سال  هو 
فاإن  احلديث  الربملاين  االإعلم  درا�سات  يف  الواردة  الكثرية  املفاهيم  اأو  النظرية  االأطر 
احلداثة  اعتبارات  ظل  يف  تعقيداً  زادت  املجتمع  مع  الربملاين  التوا�سل  اإ�سكاليات 
املجتمع  �سرائح  خمتلف  مع  االت�سال  اأدوات  كانت  فاإذا  االت�ساالت.  وثورة  والعوملة 
اأن الربملانات  اإال  اآليات عملها عندما ارتبطت بثورة املعلومات والتكنولوجيا،  طورت من 
)فورتني  الدويل  االأمريكي  اخلبري  يرى  وكما  تطور.  دون  املاألوف  و�سعها  على  ظلت 
علقة  يف  وخمالفتها  نق�سها  مت  فعل(  رد  فعل  )لكل  ال�سهرية  النظرية  اأن  بيكا�س) 
تطوير  اإىل  الربملانات  ت�سارع  اأن  املتوقع  من  وكان  احلديثة.  االت�ساالت  بثورة  الربملانات 
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االت�ساالت.)1) ثورة  اإىل  حتتاج  دولة  اأي  يف  املوؤ�س�سات  اأكرث  من  الأنها  عملها؛   اآليات 
ويقول )فينيز بادي�س ( اخلبري الدويل االأمريكي: »اأن االت�سال قيمة مركزية يف الربملان. 
فل وجود لربملان دون ات�سال. فربملانات اليوم هي برملانات معوملة ومن ثم يجب اأن تكون 
برملانات مت�سلة. فالربملان هو الوعاء االأكرث حيوية يف موؤ�س�سات الدولة الذي تناق�س فيه 
العام  الراأي  واإىل قطاعات  اإىل موؤيديه  لها، وهو دوماً يف حاجة  العامة، ويوؤطر  ال�سيا�سات 

الوا�سعة حتى يحقق قوة ال�سغط اللزمة على احلكومات«.
والعالقة بني الربملان والت�شال اأو التوا�شل هي علقة العر�س والطلب فالربملان لديه 
ما يعر�سه من ت�سريعات و�سيا�سات عامة، فهل ما يعر�سه حمل طلب من اجلمهور؟ وميكن 
القول اأن ال�سلعة احلكومية ) ال�سيا�سات والقرارات ) هي اأكرث رواجاً وطلباً من اجلماهري 
من ال�سلعة الربملانية، ومن ثم فاإن الت�ساوؤل االأكرث اأهمية كيفية تطبيق معيار التناف�سية بني 
ال�سلعة احلكومية، وال�سلعة الربملانية ويرى )بادي�س ) اخلبري االأمريكي اأن حدود التناف�سية 

�سرتتبط بقدرة الربملانات على اأن يتوافر لديها اأمرين اأ�سا�سيني :
اأولهما : ا�ستخدام اأدوات التكنولوجيا واالت�سال احلديثة وتعميق التكنولوجيا يف اأعمال 

الربملان.
ثانيهما : ا�ستخدام اأدوات البحث العلمي واملعارف املرافقة لها.

اأن يتخطى احلدود ويعرب حواجز  تلقائي  اأي برملان ب�سكل  فالتكنولوجيا الربملانية ت�ساعد 
هي  الربملانية  التكنولوجية  فاالأدوات  اجلمهور.  قطاعات  خمتلف  مع  االت�سال  وعوائق 
الناقلة ل�سيا�ساته وت�سريعاته ومعارفه ولكن هذا النقل يختلف ح�سب ال�سياقات املكانية 
من برملان اإىل اآخر. فلي�ست كل الربملانات التي طورت اأدواتها التكنولوجية قادرة على اأن 
ت�سري يف خط واحد من حتقيق االت�سال والتوا�سل مع اجلمهور. الإ�شكالية الأوىل )ماذا 
ننقل ؟( فاجلمهور املتلقي للت�سال لن يبدي اهتماماً مبادة االت�سال الربملاين اإال اإذا كانت 
موؤثرة يف جوانب احلياة االأ�سا�سية لها. وحتى تنجح هذه العملية فاإن الربملان مطالب اأن 
يعمق ا�ستخدام اأدوات البحث العلمي للتحري والتدقيق يف النتائج النهائية التي ي�سل 
اإليها يف قراراته وقوانينه، وعليه اأن يبني يف عملية االت�سال احلقائق العلمية التي ا�ستند 

اإليها يف اتخاذ قراراته وقوانينه.
يتعلق  ما  الربملاين  والتوا�سل  االت�سال  مفهوم  يطرحها  التي  الثانية  الإ�شكالية 
الغري.  مع  الربملاين  التوا�سل  يف  باالنتظام  تعنى  التي   (Continuity( باال�ستمرارية 

)1)  د. حممد ح�سني �سامل - االت�سال واملعرفة - دار خميون للطباعة والن�سر - القاهرة - 1989م.
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الربملان للجمهور وهذه  فالتوا�سل هو عملية نقل متفاعلة الأحداث وقرارات و�سيا�سات 
قلب  يف  يوم  كل  لي�س  فالربملان  للت�سال.  ا�سرتاتيجية  خطط  بناء  اإىل  حتتاج  العملية 
اأحداث االت�سال على عك�س احلكومة التي لديها الكثري من الوزارات واالأجهزة التي 
جتعلها يومياً يف قلب اأحداث االت�سال. فاإذا مل تتنب الربملانات خطط توا�سل حديثة فاإن 
ات�سالها مع اجلمهور �سيكون �سعيفاً وموؤقتاً. وهذا ما ال تنتبه اإليه الكثري من الربملانات. اإن 
العملية االت�سالية مع اجلمهور حتتاج يف �سروطها االأ�سا�سية اإىل اإقامة روابط، ومد ج�سور، 
وبناء ثقة بني الربملان ومن يت�سل به. فامل�سكلة من وجهة نظر درا�سات االإعلم الربملاين 
احلديثة لي�ست يف اعتماد الربملان على و�سيلة حديثة اأو قدمية يف االت�سال �سواء االإنرتنت 
اأو االإذاعة، ولكن امل�سكلة احلقيقية هي هل جنح الربملان يف بناء الثقة مع اجلمهور؟ وهل 
هناك ج�سور مدها الربملان للتوا�سل با�ستمرار مع احتياجات اجلمهور؟. وهذا يتحقق من 

خلل عمليات التوا�سل الربملاين احلديثة. 
الإ�شكالية الثالثة تطلق عليها درا�سات الإعالم الربملاين ) انطولوجيا التوا�سل الربملاين) 
والذي تعني قدرة الربملان على اإحداث تاأثري موؤقت يف اجلمهور التي ات�سل بها، اأو قدرة 
الربملان على حتقيق اال�ستمالة التفاعلية مع اجلمهور. اأي جذب اجلمهور اإىل اأن يتفاعل مع 
اأحداثه، و�سيا�ساته، وقوانينه وهذا يتحقق من خالل اأن تكون ر�شالة الإعالم الربملاين 

للجمهور وفقًا ملا يلي:
1   مفهومة اأي خالية من التعقيد، ومب�سطة اإىل حد الفهم البديهي..
2  انعقاد . اأخبار  اجلمهور  يهم  فل  اهتماماته  من  تلم�س جانباً  اأن  على  قادرة  تكون  اأن 

اجتماعات اللجان، اأو املجل�س، اأو جداول اأعمال كل منهما. فهذا كان ميكن القبول 
�سيء  عن  يبحث  جمهورها  فاإن  املعوملة  الربملانات  اأما  املعوملة.  غري  الربملانات  يف  به 

حمدد قد يقع يف اجتماعات اللجان، اأو اجلل�سات العامة.
ويرى هابرما�س يف كتابه ) نظرية الفعل التوا�شلي ( اأنه من املهم الرتكيز على العلئقية 
التوا�سلية، ولي�س االت�سالية االأدائية. مبعنى لي�س من املهم الرتكيز على االأداء الربملاين 
) اأخبار انعقاد اجلل�سات، اأو انعقاد اللجان، اأو اأ�سماء الربملانيني ) فاالت�سالية االأدائية قد 
تكون الزمة الإر�ساء اأع�ساء الربملان، والزمة الإخبار الغري بن�ساط الربملان اإال اأن هذه اللزمة 
يجب اأن ال تكون لها االأولوية على العلئقية التوا�سلية التي تقوم على العلقة بني املعرفة 
الربملان من معرفة و�سيا�سات وقرارات  ينتجه  فلي�س كل ما  الربملانية، وم�سلحة اجلمهور. 

ميثل م�سلحة للجمهور ميكن اأن يهتم به اأو ي�ستميل اإليه
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وهذه  م�سلحة،  اجلمهور  لدى  �سادفت  اإذا  اإيجابية  تكون  قد  الربملانية  فاملعرفة 
امل�سلحة وحدها التي �ستوؤدي اإىل التاأثري املوؤقت اأو اال�ستمالية التفاعلية. اأما اإذا كانت 
املعرفة الربملانية غري معنية مب�سلحة اجلمهور فاإنه �سيوؤدي اإىل �سلبية االت�سال والتوا�سل 

الربملاين.

اأما )ت�شارلز كوليان ( اخلبري االأمريكي الدويل يرى يف درا�ساته املن�سورة  يف الكوجنر�س 
الربملانات  اأن  اأ�سا�ساً عن  تكمن  اجلمهور  مع  الربملاين  التوا�سل  اإ�سكالية  اأن  االأمريكي 
ال تبدي اهتماماً باالنطباعات ال�سلبية لدى اجلمهور عن عمليات التوا�سل اأو ما يطلق 
اإىل  يوؤدي  يوم  بعد  يوماً  ال�سلبية  االنطباعات  هذه  فا�ستمرار  الربملانية.  املعرفة  عليه 
مردوداً  وقدم  الحقة  مرحلة  يف  الربملان  جاء  فاإذا  واجلمهور.  الربملان  بني  الثقة  فقدان 
يف  الثقة  بفقدان  �سعور  متلكه  اجلمهور  الأن  نتائج  اأية  حتقق  ال  فاإنها  معرفته،  يف  اإيجابياً 
الربملاين  اأطول الإجناح خطط االت�سال  زمني  اإىل مدى  يحتاج  قد  فاإنه  ثم  الربملان ومن 

املجتمع. مع 

ويرى  الربملاين.  التوا�سل  اأو  للت�سال  االجتماعي  ال�سياق  نظربة  جاءت  هنا  ومن 
الذي ميثل حمتوى ومادة االت�سال  املعريف  الواقع  اأن  بها  نعني  النظرية  اأن هذه  كوليان 

الربملاين يجب اأن تكون يف علقة طردية مع ال�سياق االجتماعي

معرفة
 برملانية

اإدارة ات�شال اإيجابية

اإدارة ات�شال �شلبية

م�شلحة
 اجلمهور
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ويرى كوليان اأن املجال�س اأو الربملانات يجب اأن حتافظ على االإدراكات الذهنية االإيجابية 
فاإن  اإذا تبنى اجلمهور معتقدات �سلبية  اأما  التوا�سل.  لدى اجلمهور؛ حتى تنجح عملية 
هذا يوؤدي اإىل االإ�سرار بالواقع املعريف للت�سال الربملاين. فكلما كان الواقع املعريف مهتماً 
بال�سياق االجتماعي ومتما�سياً معه، كانت العلقة طردية. فمثاًل اإذا كان مو�سوع القانون، 
مل�سكلة  حامًل  االجتماعي  ال�سياق  وكان  باالإ�سكان.  يتعلق  اال�ستجواب  اأو  ال�سوؤال،  اأو 
االإ�سكان، ويف ذات الوقت لديه ثقة يف اأن جمل�سه قد يفعل �سيئاً ما حلل هذه امل�سكلة اأدى 
ذلك اإىل جناح عملية االت�سال الربملاين بني الواقع املعريف وال�سياق االجتماعي والعك�س 

�سحيح.
ال�سياق االجتماعي يثق  اأداة رقابية. وكان  اأو  ناق�س املجل�س قانون عن االقت�ساد  اإذا  اأما 
يف اأن جمل�سه �سيفعل ويلزم احلكومة باتخاذ اإجراءات وفق ما ينتهي اإليه. اإال اأن مو�سوع 
االقت�ساد يف ذاته غري مهم بالن�سبة للمواطنني؛الأنهم يعي�سون يف اأو�ساع اقت�سادية جيدة، 
ولي�ست لديهم م�ساكل مع االأجور، اأو االأمور احلياتية. فاملعرفة الربملانية اأي )االأخبار - اأو 

التقارير - اأو عملية االت�سال ) �ستكون حمايدة ونتائجها حمايدة.
ومن ثم فاإن الربملان دوماً يف حاجة اإىل بناء اخلطط اجلديدة للت�سال الربملاين بحيث يكون 
قادراً على حتويل املعرفة الربملانية املحايدة اإىل معرفة برملانية اإيجابية، فتقوم عملية االت�سال 

حمايد

�شلبيعالقة عك�شية الربملان

الواقع املعريف 
لالت�شال الربملاين 

)كن�شر موافقة 
املجل�س على 

قانون، اأو موافقة 
املجل�س على 

قرار، اأو مناق�شة 
ل�شتجواب( 

اأو تعقيب على 
�شوؤال اأو تو�شيات 

ملو�شوع.

ال�شياق الجتماعي 
)ماذا يحمل 
اجلمهور يف 

معقتداته، واأفكاره 
عن الربملان؟ 

وهل جنح الربملان 
يف اأن يكون له 
تاأثري موؤقت يف 
اأذهان اجلمهور 

بفعل �شيا�شات اأو 
قرارات؟

اإيجابيعالقة طردية
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الربملاين على حتويل مو�سوع االقت�ساد اإىل مو�سوع يتعلق باالأجور، اأي االعتماد على نهج 
) اجلزء من الكل )، ويتم بناء خطة االت�سال على هذا االأ�سا�س.

الحلول الدولية المقارنة للتواصل البرلماني:
اخلربة الدولية  تقدم لنا العديد من احللول املبتكرة للتغلب على اإ�شكاليات التوا�شل 

الربملاين مع املجتمع مثل:
اإعداد ما يطلق عليه ا�سرتاتيجية التوا�سل الربملاين كما هو احلال يف الربملان الكندي. اإال 

اأن مفهوم ا�سرتاتيجية التوا�سل يجب اأن يتحدد مبفاهيم واأطر معينة:
بدور  للتعريف  رد  هو  واإمنا  ذاته  يف حد  هدفاً  لي�س  فالتوا�سل  التوا�شل.  هدف  اأولها : 
حتديد  الأن  ومن�سوراته؛  بوثائقه  التعريف  اأو  احتياجاته  اأو  مطالبه  اأو  موقفه،  اأو  املجل�س، 

الهدف �سيرتتب عليه تعديل ر�سالة التوا�سل كما �سيت�سح الحقاً.
ثانيها : عدد امل�شتهدفني من التوا�شل : ونوعياتهم فاإحدى االإ�سكاليات الرئي�سة التي 
مبختلف  املجتمع  مع  تتوا�سل  اأن  تريد  الربملانات  اأن  هي  التوا�سل  ا�سرتاتيجيات  تواجه 
فئاته العمرية، اأو اأنواعه ما بني ذكر، واأنثى ومن ثم فاإنه ال ميكن اأن تكون هناك ا�سرتاتيجية 
واحدة للتعامل مع كل هذه الفئات واالأعداد يف توقيت واحد، وباآليات عمل واحدة. فما  
تن�سره الربملانات عن اأعمالها، اأو اجتماعاتها يف ال�سحف، اأو و�سائل االإعلم املرئية ال ميكن 
اعتباره توا�سًل، واإمنا هو اإخبار واإبلغ للغري فقط. اأما التوا�سل يف مفهوم اال�سرتاتيجيات 
الغري،  مع  يتوا�سل  اأن  يريد  فالربملان  ومتفاعلة،  طرفني،  بني  متبادلة  عملية  فهو  الربملانية 

والغري يتفاعل مع الربملان.

فالربملان من املفرت�س اأن ي�ستهدف يف كل دور انعقاد عدداً حمدداً من املواطنني ) 2000 
اأو 3000 مواطن مثًل ) �سريطة اأن ميثلوا خمتلف الفئات والقطاعات يف املجتمع. وي�سكل 
اأ�سدقاء الربملان. ويف دور االنعقاد التايل  اأو  نواة ملا يطلق عليه ) املتفاعلون مع الربملان ) 
فاإن الربملان لن يكون وحده يف عملية  اأخرى وهلم جرا. يف هذا املفهوم  اأعداداً  ي�سيف 
التوا�سل مع الغري. بل اإن االأ�سخا�س اأنف�سهم الذي توا�سل معهم �سي�سكلون معاونني اأو 

متعاونني معه يف التوا�سل مع من مل ي�ستهدفهم الربملان يف عملية التوا�سل. 
ثالثها : ر�شالة التوا�شل: حتى تنجح عملية التوا�سل فاإن الربملان معني باأن يعد ما يطلق 
عليه ر�سالة التوا�سل اأو ماذا يريد الربملان من هذا التوا�سل؟ هل يريد معرفة احتياجات 
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وم�سكلت املجتمع واإبلغ من يتوا�سل معهم بجهوده ال�سابقة واحلا�سرة يف مواجهة هذه 
امل�سكلت؟ هل يريد الرتويج الأعمال بعينها مثل دوره يف تلبية االحتياجات االأ�سا�سية 

للمواطنني اأو دوره يف التنمية االجتماعية واالقت�سادية.
كندا يف  فمثًل يف  الربملان.  نحو  املجتمع  توجهات  ي�ستك�سف  الر�سائل  من  النوع  هذا  فمثل 
2005 ويف اإطار هذا النوع من ا�سرتاتيجيات التوا�سل اكت�سفوا اأن ) 71% ) من املواطنني 
النواب  املبا�سر بني  اأي االت�سال  التمثيلية  الوظيفة  النواب يف  اأداء  را�سني عن  يف كندا غري 
واملواطنني يف حني اأبدى ) 56% ) من املواطنني امل�ستهدفني يف االت�سال ر�ساءهم عن اأعمال 
الربملان خا�سة الت�سريعية. واأ�سار ) 67% ) اإىل اأن املناق�سات الربملانية تقدم لهم معلومات مهمة 
الكثري من مفردات  النتائج مت تغيري   على هذه  وبناء ً املعي�سية.  اأو�ساعهم  كانوا يجهلونها عن 

ا�سرتاتيجية التوا�سل، وكذلك طريقة العمل داخل الربملان الكندي.
مفهوم  فوفق  اال�سرتاتيجية.  هذه  لتنفيذ  اللزمة  واملالية  الب�سرية  املوارد  توفري   : رابعها 
االإ�سرتاتيجيات فاإن االأمر ال يتعلق فقط باإجراء ا�ستبيانات اأو التعرف على اجتاهات الراأي 
العام جتاه الربملان. ولكن املهم واالأكرث خطورة هو ماذا �ستفعل كربملان يف تقدير نتائج هذه 
كيف  اأو  العام،  الراأي  لدى  احليادية  اأو  ال�سلبية  ال�سورة  �ست�سحح  كيف  اأو  اال�ستبيانات 
�ستبني ا�سرتاتيجيات عمل جديدة لدعم التوجهات االإيجابية لدى بع�س املواطنني. هذا 
بالطبع يتطلب �سرورة االعتماد على خرباء االت�سال الربملاين �سريطة اأن يعمل هوؤالء من 
داخل الربملان الأمن خارجه الأن هوؤالء لديهم اأجندة اأعمال يومية لبناء وتنفيذ ا�سرتاتيجيات 
االت�سال  وحدات  اأو  اإدارات،  الربملانات  من  العديد  يف  ن�ساأت  الغر�س  ولهذا  التوا�سل. 
الربملاين. الأن الإعالم الربملاين يقوم مبهمة االإبلغ واالإخبار يف حني اأن وحدات الت�شال 
هي مبثابة الوحدة التي تقيم اأعمال املجل�س وجهوده ون�ساطه لدى الراأي العام. فهي وحدها 
القادرة على ا�ستك�ساف ر�سا اأو عدم ر�سا املواطنني عن اأعمال واأن�سطة املجل�س، واالأع�ساء 
ومن ثم فاإن احلكومات قد ت�ستعني مبا يتوافر لدى وحدات االت�سال الربملاين من معلومات 

وبيانات ودرا�سات لبناء ا�سرتاتيجيات عملها يف خمتلف قطاعات املجتمع.
بني  تخلط  االآن  حتى  اأنها  هي  العربية  برملاناتنا  تواجه  التي  احلقيقة  امل�شكلة  اأن  اإال 
مفهوم التوا�سل الربملاين واالإعلم الربملاين، يف حني اأن كًل منهما له وظيفة ودور خمتلف 

متاماً على االآخر. 
اجلانب الثاين من م�شكالت التوا�شل يف الربملانات العربية هو اأن من يقوم باإعداد 
مثل هذه االإ�سرتاتيجيات لي�سوا خرباء يف جمال التوا�سل الربملاين ولذلك فاإن وا�سعي 

هذه اال�سرتاتيجيات يفكرون بطريقة االإخبار واالإبلغ.
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اجلانب الثالث يف هذه ال�شرتاتيجيات هو غياب عن�سر املعرفة الفنية باالإعلم الربملاين، 
والتوا�سل احلكومي.  االإعلم  املفاهيم خمتلفة عن  اإن هذه  الربملاين حيث  التوا�سل  اأو 
التوا�سل  اأن  العامة ) يف حني  للعلقات  توا�سل  باإدارة   ( اأ�سبه  هو  فالتوا�سل احلكومي 

الربملاين هو توا�سل من اأجل ) �سرب اأغوار احلقيقة املجتمعية ).
العمل  بخطة  واملعنونة  كندا  يف  الربملاين  التوا�سل  ا�سرتاتيجية  فاإن  املثال  �سبيل  فعلى 
ال�سورة   - عن  مفاهيم حمددة  ت�سمنت   2009  -  2005 من  للتوا�سل  اال�سرتاتيجية 
الذهنية لدى املواطنني - وخطط اإ�شالح هذه ال�شورة حتليل معطيات التوا�سل وكيفية 
ا�ستهداف جمموعة حمددة من �سن ) 12 - 17 ) �سنة لبناء مدركات اإيجابية عن الربملان 

الكندي.
واال�سرتاتيجية مل تقت�سر على االأدوات التقليدية مثل التليفزيون اأو االإنرتنت اأو تويرت اأو 
في�سبوك فهذه باالأ�سا�س و�سائل اإعلم برملاين وال غ�سا�سة من ا�ستعمالها كاأدوات للتوا�سل 
واإمنا االأهم هو كيفية حتقيق التوا�سل املبا�سر �سواء من خلل اإن�ساء ما يطلق عليه برملان 
اأو املدار�س  اأعداد حمددة من طلبة اجلامعات  اأو ا�ست�سافة  اأو برملان الأطفال  ال�شباب، 
يف منتجعات �سياحية ملدة اأ�سبوع يتوا�سلون فيها ب�سكل مبا�سر مع بع�س اأع�ساء وخرباء 
وموظفي الربملان من اأجل تو�سيل ر�سائل معينة. وكما توؤكد النتائج اأنه اإذا ا�ستهدفت ) 
10 ) اأ�سخا�س فقط يف عملية التوا�سل الربملاين فاإن متو�سط كل �سخ�س يف التاأثري على 
االآخرين هو ثلثة اأفراد ) اأي اأنه عندما تتوا�سل مع �سخ�س واحد فاإنك يف الواقع تتوا�سل 
مع ثلثة اأ�سخا�س )؛ الأن هذا ال�سخ�س يوؤثر يف املتو�سط على ثلثة غريه �سواء كان من 

اأ�سدقائه، اأو معارفه، اأو اأهله.
ومن ثم فاإن ناجت عملية التوا�سل ) 10 اأ�سخا�س = 40 �سخ�ساً ).

الربملان وحققت  اإيجابية عن  مدركات  بناء  الكندي يف  الربملان  ا�سرتاتيجية  وقد جنحت 
نتائج جناح باهرة خا�سة يف مقاطعة كوبيك - بكندا.

ونظراً الهتمام برملاناتنا  العربية واخلليجية بو�سعية التلفزيون واالنرتنت يف اأ�س�س ا�سرتاتيجية 
االإعلم  والتوا�سل. فاإن هناك العديد من الربملانات الدولية التي تلجاأ اإىل �سراء م�ساحات 
م�ستقطعة من املحطات التلفزيونية ال�سهرية اإما للإعلن عن عمل برملاين ما، اأو تعلن عن 
دور املجل�س اأو الربملان يف م�ساألة ما، وذلك بعيداً عن الربامج احلوارية التلقيدية التي مل 
 (Political Propaganda( يعد ياألفها عمل يف احلقبة احلا�سرة. وهو ما يطلق عليه

التي يظهر فيها الربملان وكاأنه يعلن عن �سلعة يحتاجها املواطنون. 
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امل�شمون التحليلي وفق درا�شات الإعالم الربملاين احلديثة

امل�شمون التحليلي للتوا�شل الربملاينامل�شمون التحليلي لالإعالم الربملاين
ويعرب  يتوافق  مبا  املجل�س  يف  القوانني    حتليل   -
خلل  من  العام  الراأي  واهتمامات  توجهات  عن 
درا�سات االإعلم الربملاين احلديثة مثل الدرا�سات 

التخطيطية املرحلية.

- اإبلغ اإدراكات االإعلم بتوجهات واهتمام الراأي 
العام، وموجهات  الراأي  العام من خلل درا�سات 

العمل املجتمعي يف الربملان. 

حملت  واإطلق  الرقابية  االأدوات  حتليل   -
النقا�سات االإعلمية ب�ساأنها على و�سائل التوا�سل 
االجتماعي واالنرتنت وال�سحافة وو�سائل االإعلم 

املرئية وامل�سموعة.

- حتليل االإجابات احلكومية، وموقف الربملان منها، 
وبناء  �سوئها،  يف  الغري  مع  للتوا�سل  ر�سالة  وبناء 
مدركات اإيجابية عن موقف الربملان، واإبلغ االأمني 
العام بت�سور توجيهي عن تطوير م�سمون االأدوات 

الرقابية وفق ما اأ�سفرت عنه نتائج التوا�سل.
امليدانية  الربملانية  للزيارات  االإعلمية  التغطية   -
الزيارة  قبل  االأهم  واإمنا  الزيارة،  توقيت  مع  تبداأ  ال 
بوقت كاف من خلل التعرف على راأي املواطنني 
واملخت�سني يف مو�سوع الزيارة عن خلل منتديات 
االجتماعي.  التوا�سل  و�سائل  اأو  الربملاين  احلوار 
ب�ساأنها  مبا�سرة  لقاءات  لعقد  االإعلميني  توجيه  اأو 

وغري ذلك من اأدوات.

واآراء  بانطباعات  االإعلمية  العمل  خلية  اإمداد   -
االأع�ساء حيال املو�سوع اأو القانون حمل االهتمام 
والوارد يف جدول اأعمال اجلل�سة والذي �سي�سهم يف 

نقل ر�سالة اجلل�سة.

االإعلمية  العمل  خلية   ( عليه    يطلق  ما  اإن�ساء   -
الجتماع اجلل�سة، اأو اجتماع اللجنة ) وتت�سكل خلية 
والباحثني يف  العاملني  بع�س  اللجنة من  العمل هذه 
اإدارة االإعلم ومن اخلارج ال�سحفيني املكلفني بتغطية 
املحطات  ومندوبي  اللجنة،  اأو  املجل�س،  جل�سات 
ال�سابقة  االأيام  االتفاق يف  ويتم  والتلفزيونية  االإذاعية 

على عقد اجلل�سة، اأو اجتماع اللجنة:
اجلل�سة. 	 ر�سالة 

اأو القانون الذي ميكن  	  املو�سوع حمل االهتمام، 
اأن ي�سهم يف نقل هذه الر�سالة.

اأو  املجتمعي  الو�سع  على  الر�سالة  هذه  	  تاأثري 
االقت�سادي.

على  وتوزيعه  جل�سة  كل  عن  ق�سري  فيلم  	  اإعداد 
وكل  االأهلية  واملنظمات  واجلامعات  املدار�س 
تن�سئ  الربملانات  بع�س  )هناك  ال�ساأن.  اأ�سحاب 
مكتبة تعر�س للجمهور جميع منتجات ومن�سورات 
 - املل�سقات   - ال�سور   - والتذكارات  الربملان 

االأفلم - ملفات القوانني - الدارا�سات).

اأي حتديد توجهات   ( - حتديد املحتوى املجتمعي 
ر�سالة  عن  ال�سابقة  اخلربات  وفق  العام  الراأي 

اجلل�سة االإعلمية).
- التوا�سل مع الغري عرب التوا�سل املبا�سر اأو املنتديات، 
بعد  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأو  االنرتنت،  اأو 
لبناء  اللجنة  اأو  اجلل�سة  عن  االإعلمية  االأخبار  ن�سر 
والرتكيز  العام  الراأي  توجهات  مدركات جديدة عن 
من  امل�ستهدفة  املجموعات  على  اأ�سا�سية  ب�سفة 
مثل  الربملانات  من  فالكثري  التوا�سل.  ا�سرتاتيجيات 
ا�سرتاليا، وبريطانيا، والدمنارك تتبنى ذلك من خلل 
برملانات ال�سباب، اأو اجلامعات، اأو املجتمع املدين، اأو 
معينة  باأ�سئلة  تزويدهم  خلل  من  االأطفال  برملانات 
يجيب عليها اآباوؤهم، اأو اأمهاتهم، اأو ذويهم ويتم جمع 

هذه االإجابات لتحليلها.



41

الربملان  اأعمال  عن  ال�سنوي  التقرير  اإعداد   -  
بيعه  يتم  والذي  املواطنني  عموم  اإىل  واملوجه 
االأكرث  اجلرائد  ببع�س  ملحقاً  اأو  رمزية،  باأ�سعار 
توزيعاً. بحيث يتعرف عموم املواطنني �سنوياً على 
الرتكيز  يتم  التقرير  هذا  ويف  الربملان.  فعل  ماذا 
ذات  واالقت�سادية  االجتماعية  الق�سايا  على 
ي�سرتط  وال  املواطنني،  باهتمامات  املبا�سرة  ال�سلة 
ما  كل  باإح�ساء  يقوم  اأن  التقرير  هذا  اإعداد  يف 
االجتماعية  االإجنازات  فقط  واإمنا  الربملان.  به  قام 
الت�سريعية  اأعماله  يف  وال�سيا�سية  واالقت�سادية 

والرقابية وال�سيا�سية.

واإعداد  التقرير،  ن�سر هذا  بعد  بالتوا�سل  القيام   -
التقرير،  هذا  ن�سر  نتائج  العام عن  الراأي  درا�سات 
و�سائل  عرب  وذلك  املجتمعية  االأفعال  وردود 
املبا�سرة،  اللقاءات  اأو  املنتديات،  اأو  التوا�سل 
خلل  من  النتائج  هذه  وحتليل  امل�ستهدفني،  اأو 
ال  هنا  والتحليل  الربملاين،  االت�سال  خرباء 
واإمنا  املعار�س  اأو  املوؤيد  معرفة  على  فقط  يعتمد 
اأجل  من  وذلك  والق�سايا؛  الراأي،  م�سمون  على 
تعديل منحى  اأو  التوا�سل،  ا�سرتاتيجيات  تعديل 
لن�ساط  الداعمة  الفنية  الربملانية  الدرا�سات 

االأع�ساء.
وتاأتي اأهمية هذا التقرير يف اأنه ميثل موجهاً رئي�سياً 
الأعمال الربملانات يف دور االنعقاد اجلديد، حيث 
اإنه يبني خطة الرقابية والت�سريعية  يف �سوء النتائج 

التي ميكن التو�سل اإليها.

- ير�سد االإعلم يف الدميقراطية الهاتفية الربملانية، 
التوا�سل  يف  املو�سح   ( الهاتفي  االقرتاع  نظام  اأو 
يف  بن�سره  ويقوم  العام  الراأي  اجتاهات   ( الربملاين 
و�سائل االإعلم املختلفة ويتلقى املزيد من الردود 
حول هذه  االجتاهات ويتم رفع تقرير بها اإىل هيئة 
املكتب، اأو مكتب املجل�س الذي بدوره يعد تقريراً 

اأمام اجلل�سة العامة يف هذا ال�ساأن.

الربملانية  التجارب  ا�ستقراء  خلل  من  كذلك   -
ما  هناك  الربملاين  التوا�سل  يف  احلديثة  الدولية 
 Telephone( يطلق عليه نظام االقرتاع الهاتفي
الذي  وهو  نيوزلندا  ت�ستخدمه  الذي     (voting
واأع�ساء  املواطنني،  بني  املبا�سر  التوا�سل  يتيح 
الربملان، واأمانته العامة فمثًل اأثناء مناق�سة القوانني، 
اأو االأدوات الراقبية يتم اإجراء وتلقي االت�ساالت 
قبل  االقرتاع  وكذلك  املواطنني،  من  املبا�سرة 
اأو  التو�سيات  اأو  القوانني،  على  العامة  اجلل�سات 

القرارات التي ي�سدرها الربملان.

- اأي�ساً هناك نظام يطلق عليه الدميقراطية الهاتفية 
وهو   (Telephone democracy( الربملانية 
اللجان   تتوىل  هولندا حيث  تتبعه  الذي  النموذج 
املعنية بالتعاون مع فرق االت�سال يف االأمانة العامة 
باإجراء وتلقي االت�ساالت من املواطنني ويتم تقدمي 
اجتماع  واأثناء  ال�ساأن،  هذا  يف  اللجنة  درا�سات 
مع  جديد  من  االت�سال  قنوات  تفتح  اللجنة 
املواطنني ملعرفة ردود اأفعالهم حيال بع�س البدائل 

التي ميكن اأن تتوافق حولها اللجنة.
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يت�سح من ذلك كله، وغريه من االأمثلة العاملية اأن هناك حداثة علمية يف جمايل االإعلم 
العامل،  برملانات  من  الكثري  يف  تر�سخت  احلداثة  وهذا  الربملاين  واالت�سال  الربملاين، 
بداأت  التي  وغريها.  افريقيا  وجنوب  وا�سرتاليا،  الربيطاين،  الكومنولث  دول  وبرملانات 
اإدارات  تاأهيل  باإعادة   2007 يف ال�سنوات اخلم�س االأوىل من االألفية اجلديدة منذ عام 
ووفق  احلديثة.  العلمية  املفاهيم  هذه  مثل  على  للتدريب  الربملاين  واالت�سال  االإعلم، 
اأو  االت�سال،  اإجراء  املهم  من  لي�س  اأنه  الربملاين  واالت�سال  للإعلم،  الع�سري  املفهوم 
اإليه  تفتقر  ما  االإبلغ؟، وهذا  اأو  ر�سالة االت�سال  املهم هو هل حتققت  اإبلغ اخلرب ولكم 
ا�سرتاتيجيات التوا�سل، واالإعلم الربملاين يف الربملانات العربية التي تبدي اهتماماً كبري 
باإ�سدار ن�سرات، او اإذاعة اجلل�سات، اأو ن�سر اأخبار الربملان يف ال�سحف، اأو و�سائل االإعلم 
االأخرى. وتعتقد اأنه بذلك قد اأدت دورها االإعلمي اأو االت�سايل. فهذه االأعمال مل تعد 
اأهمية كربى يف ع�سر الربملانات املعومل ولكن املهم هو كيفية ا�ستمرار وتعزيز هذا  ذات 
التوا�سل وكذلك كيفية تغري الر�سالة االإعلمية واالت�سالية بني احلني واالآخر، بل اأحياناً 
مع كل جل�سة عامة. وهذا لن يتحقق اإال بتوافر قدرات ب�سرية موؤهلة ومدربة على مفاهيم 
قادرة على حتويل  مالية  الربملاين احلديث، وموارد  الربملاين احلديث، واالت�سال  االإعلم 

الربملاين  للت�سال  بركلي  بحوث  تلخي�س  يتم   -
هذه  ون�سر   ( املقابلة  اخلانة  يف  مو�سح  هو  كما   (
وتلقي  املختلفة  االإعلم  و�سائل  يف  امللخ�سات 
هذا  يف  بتقارير  االأع�ساء  واإبلغ  حيالها،  الردود 

ال�ساأن.

نظام  اأو  م�سروع  هناك  اليوناين  الربملان  يف  اأما   -
النظام  هذا  ويقوم   Pzog Pericles )بركلي) 
جلنة  اجتماع  كل  يف  االت�سال  ر�سالة  حتديد  على 
وبحوث  درا�سات  اإعداد  يتم  ثم  جل�سة جمل�س  اأو 
بحوث  عليها  يطلق  ال�ساأن  هذا  يف  برملانية حمددة 

بروكلي للت�سال الربملاين.

 UK  ( الين  اأون   ( نظام  فهناك  بريطانيا  يف  اأما   -
حيث   Citizens Online Democracy
من  الربيطاين  للمواطن  النظام  هذا  يف  ي�سمح 
االت�سال،  اإدارة  اأو  االأع�ساء،  مع  املبا�سر  التفاعل 
اللجان،  اجتماعات  اأثناء  اخلرباء    اأو  الباحثني،  اأو 

وقبلها اأو قبل انعقاد اجلل�سات العامة.
اإدارات  عدة  ب�ساأن  اأخرى  عاملية  برملانات  وهناك 
متخ�س�سة للإعلم الربملاين، وكذلك عدة اإدارات 
متخ�س�سة للتوا�سل الربملاين مثل اإدارات البحوث 
اإدارات  االت�سالية،  البحوث  اإدارات  االإعلميةـ 
اإدارات  اإدارات االإح�ساء االإعلمي،  الراأي العام، 

االإح�ساء االت�سايل وغريها.
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ا�سرتاتيجيات وخطط العمل االإعلمية، واالت�سالية اإىل واقع ملمو�س.
واعتربت درا�سة البنك الدويل يف 2003 حول تعزيز الدميقراطيات يف العامل. اأن االإعلم 
الربملاين وكذلك االت�سال الربملاين من اأكرث االأدوات واملفاهيم اأهمية يف ن�سر الدميقراطية 
اإىل  يتو�سلوا  اأن  يجب  وال�سحف  التلفزيونية  املحطات  مالكي  واأن  املجتمعات.  داخل 
تعزيز  الربملاين يف  واالت�سال  االإعلم،  دور  الربملانات حول  اإدارات  مع  �سريعة  تفاهمات 

الدميقراطية واال�ستقرار داخل املجتمعات.
اإن هذه الق�سية ) التوا�سل الربملاين مع املجتمع ) هي من اأكرث الق�سايا اأهمية وحيوية يف 
عمل الربملانات، باالإ�سافة اإىل اأنها حتوي الكثري من التف�سيلت واملفاهيم العلمية الربملانية 
احلديثة التي ال تكفي هذه الورقة للإملام بها واإمنا يحتاج االأمر اإىل دورات تاأهيل وتدريب 

متخ�س�سة حول:
  مفاهيم التوا�سل الربملاين احلديث.

  العلقة بني االإعلم الربملاين، والتوا�سل الربملاين.
  اآليات اإن�ساء مراكز االإعلم والتوا�سل الربملاين يف داخل الربملانات.

  اآليات اإن�ساء املرا�سد الربملانية للإعلم والتوا�سل الربملاين. حيث اأ�سبحت اآلية املرا�سد 
الربملانية من اأهم الو�سائل احلديثة يف تعزيز قدرات الربملان االإعلمية واالت�سالية. الأن 
واملوؤ�س�سات  الربملان  وبني  واملواطنني  الربملان  بني  مفتوحة  نافذة  ميثل  الربملاين  املر�سد 
االأكادميية، وبني الربملان ومراكز االأبحاث، وبني الربملان ومنظمات املجتمع املدين، وبني 
الربملان وو�سائل االإعلم. وهو من اآليات العمل الربملاين احلديث التي تتعلق بالتنمية 

والتطوير الربملاين.
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التوظيف البرلماني لوسائل التواصل االجتماعي

هناك عدة خ�سائ�س ومزايا جتعل الربملان يقوم بعملية التوظيف الربملاين االأمثل لو�سائل 
التوا�سل االجتماعي خا�سة اأن هذه الو�سائل اأ�سبحت اأكرث جاذبية واأهمية لدى الراأي 

العام مقارنة بو�سائل االإعلم التقليدي.
تعليمية  خربة  اأي  ا�ستخدامها  يتطلب  وال  للجميع  مفتوحة  اأنها  اخل�سائ�س  هذه  واأوىل 
واإر�سال  لها  الدخول  فيمكن الأي �سخ�س  اأو جمهود  اأي عناء  تقنية، كما اليتطلب  اأو 
وا�ستقبال ما ينا�سبه من الر�سائل املكتوبة وامل�سموعة، وامل�سورة عرب هاتفه املحمول فقط. 
وقراراته  اأن�سطته  على  العام  الراأي  اأفعال  ردود  تلقائياً  يعرف  اأن  ميكن  الربملان  اأن  كما 
تلقائياً يف كل من تويرت  اأن تظهر متزامنه  التدوينات والتعليقات التي ميكن  من خلل 
وفي�سبوك. فالتوا�سل، والتفاعل التلقائي بني الربملان والراأي العام يتم ب�سرعة و�سهولة 
اأو  ال�سيا�سية  املكانة  ذوي  االأ�سخا�س  فاإن  التقليدية  االإعلم  و�سائل  يف  اأنه  كما  فائقة. 
االقت�سادية اأو االجتماعية هم الذين ميكنهم فقط التعبري عن اآرائهم يف اأن�سطة وقرارات 
و�سائل  يف  اأما  اآرائهم.  عن  التعبري  من  العاديون  املواطنون  يتمكن  ما  وقليًل  الربملان 
اأو مواقعهم   اأنواع املواطنني ب�سرف النظر عن مكانتهم،  التوا�سل االجتماعي فاإن كافة 
اهتماماتهم  اأو  م�ساعرفهم  اأو  اأفكارهم،  وبث  اآرائهم،  عن  التعبري  ي�ستطيعون  الوظيفية 
تاأثريها  اأن حميط  اأدركت  العامل  برملانات  من  الكثري  فاإن  ولذلك  الربملان.  اأعمال  جتاه 
احلقيقي على الراأي العام يكمن يف و�سائل التوا�سل االجتماعي الأنه من خلل هذه 
الو�سائل يتفاعل الربملان، ويت�سارك معه املواطنون يف كل بقاع الدولة، اأو يف غريها من 

العامل. مناطق 

ويوظف الربملان اأدواته يف التاأثري على املواطنني من خالل الآتي :

واحلقائق  املعلومات  ن�سر  خلل  من  و�سلوكهم  واآرائهم  النا�س  اجتاهات  يف     التاأثري 
املنظمة عن اأن�سطته وقراراته م�ستخدماً ا�سرتاتيجيات االإقناع ال�سيا�سي.

ما،  فكرة  حول  العام  الراأي  وتعبئة  حل�سد  ال�سيا�سية  التكتيكات  و�سائل     ا�ستخدام 
يف  التاأثري  على  قا�سراً  الربملاين  االإعلم  دور  يعد  فلم  برملاين.  مطلب  اأو  ق�سية،  اأو 
الراأي العام، واإمنا اأي�ساً ح�سده وتعبئته وراء فكرة ما حتى ينتزع احل�سول على التاأييد 
احلكومي، اأو اإقناع اأع�ساء الربملان املعار�سني بقبول هذه الفكرة، اأو تغيري االجتاهات 

احلزبية يف داخل الربملان ل�سالح اأو �سد فكرة ما.
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   الك�سف عن حلول بديلة، اأو ا�ستك�ساف اآراء جديدة للق�سية املعرو�سة على اأجندة 
الربملان. فالربملان يهمه يف املقام االأول من التوا�سل والتفاعل مع املواطنني هو معرفة 
اجتاهاتهم ال�سائدة، واآرائهم، وحلولهم البديلة وهذا ما ميكن اأن توفره و�سائل التوا�سل 

االجتماعي �سريعاً ويف اأقل وقت ممكن.
   القيام بعملية التن�سئة ال�سيا�سية للمواطنني. فالربملان عندما ي�ستخدم اأدوات وو�سائل 
التوا�سل االجتماعي اإمنا يقوم بتثقيف املواطنني جتاه ق�سايا ال�ساأن العام التي قد تبدو 
غام�سة، اأو غري معروفة للكثري من قطاعات الراأي العام ب�سلبياتها واإيجابياتها. وهذا 
بدوره ي�سهم يف اال�ستقرار ال�سيا�سي للأوطان. وهذا يف حد ذاته اأي وظيفة التن�سئة 
اال�ستلب  مفهوم  تقاوم  الأنها  االأهمية؛  غاية  يف  تعد  الربملاين  للإعلم  ال�سيا�سية 
اإىل ا�ستلب فكري  اأدى  الثقايف للمجتمعات.فتدفق املعلومات يف ف�ساء االنرتنت 
ثقايف غري م�سيطر عليه مما كر�س مفهوم الغزو الثقايف اخلارجي خا�سة يف ظل تردي 

االأو�ساع ال�سيا�سية اأو االقت�سادية اأو االجتماعية للمواطنني يف بع�س الدول.
جديداً  بعداً  اأ�سافت  االجتماعي  التوا�سل  فو�سائل  الربملاين،  االإعلم  بحوث     تطوير 
واالت�سالية،  االإعلمية  للجهود  التخطيط  كيفية  ب�ساأن  الربملانية  االإعلمية  للدرا�سات 
ومدى  املحققة  املخرجات  على  والتعرف  ال�سحيحة،  االإعلمية  املدخلت  وحتديد 
لبحوث  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأتاحت  كما  �سلفاً.  املحددة  للأهداف  مطابقتها 
ملعرفة  املقابلت  اأو  ال�سحفية،  اال�ستق�ساءات  عن  التخلي  اإمكانية  الربملاين  االإعلم 
توجهات الراأي العام. فالكثري من بحوث االإعلم الربملاين طورت مفاهيمها اعتماداً على 
جديدة  علمية  نظريات  وظهرت  االجتماعي.  التوا�سل  و�سائل  م�ستخدمي  اأفعال  ردود 
توؤكد اأن املواطن يف و�سائل التوا�سل االجتماعي يعرب عن راأيه احلقيقي ون�سبة م�سداقيته 
ت�سل اإىل )100%) الأن الفرد يف هذه الو�سائل يعرب عن راأيه متحرراً من كافة االإلتزامات 
يجامل  قد  التي  الراأي  ا�ستطلعات  اأو  اال�ستق�ساءات،  يتوافر يف  وهذا ال  االجتماعية، 
فيها ال�سخ�س، اأو يعرب عن توجه ل�سالح �ساحب ا�ستطلع الراأي، كما اأن التحرر من اأي 
التزامات يف الف�ساء املفتوح ك�سف لنا عن الراأي العام املنحاز فم�ستخدم و�سائل التوا�سل 
االجتماعي ينحاز ق�سداً اإىل بع�س املواقع، اأو االأخبار اأو املعلومات ومبا يتنا�سب مع ميوله 
ما  اختيار  اأو  التفا�سيل،  ترتيب  يف  يبحث  يجعله  وانحيازه  معني.  ملو�سوع  اهتماماته  اأو 
التقارير  اأكدت  الر�سمية وكما  النظر  يرف�س وجهة  اأو  يقبل  اأن  مما يجعله حراً يف  ينا�سبه 
الدولية فاإن ا�ستخدام املواطنني لو�سائل التوا�سل االجتماعي ياأتي بهدف احل�سول على 

املعلومات العامة باالإ�سافة اإىل التوا�سل االجتماعي فيما بينهم.
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منطقة التفاعل

تاأثري و�شائل التوا�شل الجتماعي على اأعمال الربملان

الوليات املتحدة
الأمريكية اليابان فرن�شا بريطانيا

حوايل  ت�شكل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  ال�شيا�شية  الآراء  تبادل 
)42% ( من اهتمامات م�شتخدمي و�شائل التوا�شل الجتماعي

~

~

الراأي العام الربملان

من   50%
الربيطانيني 

اأع�شاء يف اأحد 
مواقع التوا�شل 

الجتماعي

من   27%
الفرن�شني 

اأع�شاء يف اأحد 
مواقع التوا�شل 

الجتماعي

من   33%
اليابانيني 

اأع�شاء يف اأحد 
مواقع التوا�شل 

الجتماعي

من   40%
الأمريكيني 

اأع�شاء يف اأحد 
مواقع التوا�شل 

الجتماعي
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تاأثري و�شائل التوا�شل الجتماعي على املواطنني العرب 

44% اأثق يف هذه الو�سائل61% تاأثري اإيجابي على املجتمع

63%اأحدثت تغرياً فعلياً يف حياتي79%غريت العامل الذي نعرفه

االأ�سدقاء70%متابعة اآخر االأخبار مع  املحادثات  اإجراء  هو   الهدف 
وتبادل املعلومات اخلا�سة والعامة

%50

18%قراءة املدونات واملن�سورات66%طرح االأفكار واملناق�سات

6%مناق�سة االأحداث اجلارية57%اأنها �سرورية وال غنى عنها

6%امل�ساركة بال�سور52%قناة توا�سل فعالة مع احلكومة

)امل�سدر : قمة رواد التوا�سل االجتماعي العرب - دبي - ودرا�سة بحثية �سملت دول جمل�س التعاون 
اخلليجي - �سمال اأفريقيا - بلد ال�سام - العراق وعلى نحو 7000 م�ستخدم عريب - جرى تنفيذ 

الدرا�سة بني 19 اأكتوبر - 30 ت=نوفمرب 2014)

واأفكار  توجهات  يف  اإعالميًا  للتاأثري  الربملاين  لالإعالم  املالئم  الوقت  هو  ما  ولكن 
النا�س يف العامل العربي؟

اأن  ميدانية  بحثية  درا�سة  نتائج  ووفق  العرب  االجتماعي  التوا�سل  رواد  قمة  تقرير  اأكد 
)52%) من م�ستخدمي و�سائل التوا�سل االجتماعي يف�سلون ا�ستخدامها يف امل�ساء، واأن 
)14%) ي�ستخدمونها يف ال�سباح، واأن )21%) ي�ستخدمونها بعد الظهر. واأن )%13) 
ي�ستخدمونها ليًل، ولذلك فاإن �ساعات امل�ساء هي االأكرث فعالية يف توا�سل الربملان وتفاعله 
اأكرث  يكونوا  اأن  عليهم  الربملانيني  املحررين  فاإن  الوقت  ذات  العربي. يف  العام  الراأي  مع 
حتديداً وو�سوحاً يف توجيه الر�سالة االإعلمية الربملانية عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي 
الأن اأكرث من )25%) من امل�ستخدمني العرب ال يق�سون اأكرث من )30) دقيقة مع هذه 
الو�سائل، واأن من يتخطى ال�ساعة اإىل ال�ساعتني ال يزيد على )15%) واأن من يتخطى 
ال�ساعتني اإىل االأربع �ساعات ال يزيد على )7%)، وهذه موؤ�سرات تعني اأن م�ستخدمي 

و�سائل التوا�سل االجتماعي لن يتفاعلوا مع الربملانات اإال اإذا :
  الر�سالة حمددة ووا�سحة.

  ال�ساأن االإعلمي يلم�س احتياجاتهم واهتماماتهم.
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  الرتكيز على ال�سورة، ومقاطع الفيديو يف االإعلم الربملاين.
عرب  الربملان  ين�سره  ما  على  والرد  التفاعل  على  التوا�سل  و�سائل  م�ستخدمي     حتفيز 

و�سائل التحفيز والدعاية املختلفة.
الربملان  عن  معلومات  لطرح  متخ�س�سة  برامج  وعرب  جمانية،  تقنية  خدمات     توفري 

واأن�سطته عرب الهواتف املحمولة. 
   خا�سة واأن )83%) من م�ستخدمي و�سائل التوا�سل االجتماعي يف العامل العربي 
اأن )11%) فقط هم من يعتمدون على  الذكية، يف حني  الهواتف  يعتمدون على 

الكمبيوتر املحمول، واأقل من )3%) يعتمدون على الكمبيوتر املكتبي.

االستهداف البرلماني لمستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي في المنطقة العربية

يعتمد االإعلم الربملاين على ا�ستهداف جمموعات حمددة، اأو قطاعات بعينها يف الراأي 
قرر  برملان  اأي  اأن  ويف حال  االأخرى.  القطاعات  اأو  املجموعات،  باقي  على  للتاأثري  العام 
اال�ستهداف  فاإن  وقراراته  اأن�سطته  عن  للإعلم  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام 

يجب اأن ينبني على االآتي :
1  من . الغالبة  الفئة  وهذه  االجتماعي:  التوا�سل  و�سائل  على  اجتماعياً  النا�سطون 

م�ستخدمي و�سائل التوا�سل االجتماعي يف العامل العربي اإذ اإنهم ي�سكلون االأغلبية 
الكا�سحة باالإ�سافة اإىل اأنهم يتميزون بانخراطهم �سمن جمموعات متعددة، ولديهم 
�سبكات من العلقات وال�سداقات الوا�سعة على �سبكة االنرتنت وهوؤالء النا�سطون 
واملوا�سيع،  امل�سائل  كل  يف  والنقا�س  واحلوار،  التفاعل،  هو  الرئي�سي  هدفهم  يكون 
باالإ�سافة اإىل اأنهم اأ�سخا�س منفتحون يف غالبيتهم ) وفق ما اأكدت عليه الدرا�سات 

امليدانية امل�سار اإليها �سابقاً).  
2  امل�ستك�سفون :  هذه الفئة اأقل من �سابقتها اإال اأنهم اأكرث جدية يف البحث عن االأخبار .

التوا�سل  مواقع  يف  االآخرين  من  ثقة  وهم حمل  العام.  بال�ساأن  املتعلقة  واملعلومات 
للراأي يف  قادة  اأي�ساً  وهم  املوقع.  باأنهم فل�سفة  اإليهم  ي�سار  واأحياناً  بل  االجتماعي. 
و�سائل التوا�سل االجتماعي. وينخرطون يف العديد من االأن�سطة ال�سيا�سية اأو الثقافية 
اأو االجتماعية اأو املهنية، ولديهم �سغف م�ستمر لتح�سني معارفهم العامة. وهم يبدون 
الربملان  ما جنح  فاإذا  العامة.  امل�سائل  ونقا�ساتها يف  العربية  الربملانات  باأعمال  اهتماماً 
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�لفي�ضبوك �أكرث تف�ضياًل�لو�ت�س �ب �أكرث تف�ضياًل
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الوات�س اأب ي�ستخدمونه يومياً. يف حني اأن )39%) من م�ستخدمي التويرت فقط هم من 
ي�ستخدمونه يومياً. واأن امل�سرتكني احلاليني يف تويرت يف العامل العربي ال يتعدون )%32) 
مل�ستخدمي   (%87( بلغوا  اأنهم  االجتماعي، يف حني  التوا�سل  و�سائل  م�ستخدمي  من 

الفي�سبوك، و)84%) مل�ستخدمي الوات�س اأب.
وتعد االمارات وال�سعودية من اأعلى معدالت اال�سرتاك اأو اال�ستخدام لتويرت يف العامل 
العربي، حيث اإن ) 51% ) من م�ستخدمي و�سائل التوا�سل االجتماعي يف االإمارات 
لديهم ح�ساب على تويرت، و ) 53 % ) من م�ستخدمي التوا�سل االجتماعي يف ال�سعودية 

لديهم ح�ساب على تويرت.
من   (%63  ( اإن  حيث  االأردن  يف  هو  لتويرت  اليومي  لل�ستخدام  معدالت  واأعلى 
م�ستخدمي تويرت يقومون بالنفاذ اإليه يومياً. يف حني اأن ) 37% ) من م�ستخدمي تويرت يف 
االمارات ينفذون اإليه يومياً. اأما االأدنى يف اال�ستخدام اليومي كان يف ال�سعودية ولبنان 

بن�سبة ) %24 ).

اأن ثلث م�ستخدمي و�سائل التوا�سل االجتماعي يف العامل العربي ي�سرتكون يف ان�ستغرام. 
ويعد م�ستخدمو و�سائل التوا�سل االجتماعي يف االمارات من اأكرث امل�ستخدمني الذين 
لديهم ا�سرتاكات يف ان�ستجرام وبن�سبة ) 56%) ويليها املغرب بن�سبة )52%) ثم البحرين 

بن�سبة )51%) ثم لبنان بن�سبة ) 49% ) ثم الكويت وال�سعودية بن�سبة )%43).
كما اأن حوايل ) 86% ) من م�ستخدمي ان�ستجرام يف االمارات يدخلون اإليه يومياً، واأن 
هذه الن�سبة تزيد يف ال�سودان اإىل ) 90% ) ) دخول يومي ) ثم اليمن ) 89% )، يف حني 

تبلغ ) 84% ) يف م�سر، و ) 82% ) يف البحرين،  )81%) يف ال�سعودية.
اأما ب�ساأن اليوتيوب فاإن ) 50% ) من م�ستخدمي و�سائل التوا�سل االجتماعي يف االإمارات 
ي�سرتكون يف يوتيوب. اإال اأن هذه الن�سبة ترتفع اإىل ) 75% ) بالن�سبة للبنانيني، و )%68) 
بالن�سبة للمغاربة، و ) 66% ) بالن�سبة للأردنيني، و )55% ) بالن�سبة للقطريني. يف حني 
اأن ) 43% ) من الكويتني هم من ي�سرتكون يف يوتيوب، و ) 18% ) فقط للعراقيني و 

)16% ) للم�سريني.

ونالحظ اأي�شًا ~

~
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طرق ووسائل التأثير البرلماني 
يف و�شائل التوا�شل الجتماعي، والإعالم التقليدي

اأو االإعلم  التوا�سل االجتماعي  لتاأثري االإعلم الربملاين يف و�سائل  البداية احلقيقية  اأن 
التقليدي الذي تطور بدوره يف �سوء نتائج ثورة االت�ساالت واملعلومات تكمن يف االإجابة 

على ت�ساوؤل رئي�سي

من ير�شل؟     ومن ي�شتقبل؟

فالربملان هو الذي ير�سل دون اأن يعي اأن له مكانة خا�سة، اأو تقدير معني، اأو اأن بينه وبني 
اأو ثقة من طرف جتاه  اأن هناك ثقة متبادلة،  اأو  اأو درجة تقارب  الراأي العام درجة تباعد، 
االآخر، اأو اأن هناك �سكاً يف العلقات املتبادلة، اأو �سك من طرف جتاه االآخر. اأو اأن الربملان 
غري مقدر لدى الراأي العام، اأو اأن الراأي العام غري مقدر لدى الربملان. فالربملان عندما يبني 
ر�سالته االإعلمية عليه اأن يدرك املنزلة التي يقف عندها بالن�سبة ملن يوجه اإليه ر�سالته. 
كما اأنه من املهم اأن تعرف من هو امل�ستقبل؟ ما هي ظروفه، واعتباراته االجتماعية والثقافية 
والعمرية، ومدى جتان�سه وتوافقه، اأو تعار�سه مع �سيا�سات الدولة وما هي االأن�ساق الفكرية، 
التنازل  التي ال ميكن  الثوابت  وما هي  امل�ستقبل،  فيها  يعتقد  التي  والتقاليد  والعادات، 

عنها؟ وما هي حدود منطقة التفاو�س على م�ساحله؟

فاالأ�سا�س اأن يعرف الربملان منزلته، واأن يعرف حدود من يخاطبه

حدود امل�شتقبلمنزلة الربملان

وتت�شح باأن مثل هذه الدرا�شات املتخ�ش�شة يجب اأن يتم حتليلها وا�شتخراج 
الإعالمي  التخطيط  اأثناء  حدة  على  عربي  برملان  كل  يف  منها  الأ�شا�شية  النتائج 
اأي خطة  اأف�شل ملوارد  اإىل ا�شتثمار  اأن ذلك �شيوؤدي  للمحتوى الربملاين، باعتبار 
اإعالمية؛ لأن الإعالم الربملاين يجب اأن يتجه اإىل مراكز الثقل والتاأثري يف قطاعات 
والو�شيلة  املتوقع،  التاأثري  معرفة  خالل  من  اإل  يكون  لن  وذلك  العام،  الراأي 

امل�شتخدمة اأو املف�شلة لدى قطاعات الراأي العام.

~

~

من؟  ملن؟



52

فاإذا ما جنحنا يف االإجابة على ال�سوؤال ال�سابق فاإننا �سنكون ب�سدد ال�سوؤال الثاين ماذا؟

هنا ياأتي الهدف اأو بعبارة اأدق ماذا نريد من هذه الر�شالة؟

   فاإذا كانت منزلة الربملان متدنية لدى امل�ستقبل فاإن ر�سائل االإعلم الربملاين يجب 
اأن تركز على رفع املنزلة.

   اإذا كانت منزلة الربملان مرتفعة لدى امل�ستقبل فاإن ر�سائل االإعلم الربملاين يجب 
اأن تركز على فكرة حماية م�سالح امل�ستقبل.

   اإذا كان املواطن لديه ثقة يف قرارات واأعمال الربملان، فاإن ر�سائل االإعلم الربملاين 
يجب اأن تركز على اأن�سطة الربملان واجتماعاته ونقا�ساته.

   اإذا كان املواطن لديه �سك يف قرارات الربملان فاإن ر�سائل االإعلم الربملاين يجب 
اأن تركز على مربرات القرارات، وتعمل على �سياغة ر�سائل اإعلمية مطولة.

م�سلحة  عن  تعبريه  وعدم  الربملان  دور  بهام�سية  اإدراك  لديه  العام  الراأي  كان     اإذا 
من  احلقائق  اإي�ساح  على  تركز  اأن  يجب  الربملاين  االإعلم  ر�سائل  فاإن  املواطنني، 
هذه  ي�سحب  اأن  �سريطة  الربملان  واخت�سا�سات  لدور  التثقيفية  الر�سائل  خلل 
الر�سائل التثقيفية جتارب عملية الأداء الربملان؛ حتى ي�ستوعب املواطن حقيقة الدور 

الربملاين م�سحوباً باجلهود املبذولة من اأع�سائه للقيام بدورهم املوكول اإليهم.
فمن املهم اأن حتدد ماذا نريد من الر�سالة االإعلمية �سريطة اأن يتم الربط بني ماذا؟ ومن؟ 

وملن؟

زمنية ر�شالة الإعالم الربملاين

من املهم اأن نقدر زمنية ر�سالة االإعلم الربملاين مبعنى اأن الوقت اأو الزمن الذي �ستبث فيه 
هذه الر�سالة وباأية و�سيلة كانت فاإذا كان امل�ستقبل يف زمن اأزمة حقيقية، اأو م�سكلة يعاين 
منها من جراء الق�سية املعرو�سة يف الربملان فاإنه �سيكون اأكرث تفاعَل وح�سوراً واختلفاً مع 
ر�سالة االإعلم الربملاين، اأما اإذا كان املو�سوع املطروح ال ميثل له م�سكلة، اأو يجعل يف حمل 
معاناة مثل االآخرين فاإنه قد ينظر اإىل ر�سالة االإعلم الربملاين ب�سكل حيادي، اأو توافقي، 

اأو اختليف ولكن دون اهتمام.
فمثًل اإذا كان الربملان يناق�س مو�سوع رفع االأجور وكانت قطاعات من الراأي العام تعاين 
من غلء االأ�سعار، وعدم كفاية االأجور فاإنهم �سيكونون اأكرث ميًل اإىل االختلف مع ر�سالة 
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االإعلم الربملاين اإذا مل حتقق هذه الر�سالة احللول التي يريدونها يف رفع االأجور. اأما اإذا 
اإىل  اأكرث  مبيل  االإعلمية  الر�سالة  اإىل  �سينظرون  فاإنهم  االأثرياء  اأو  االأعمال،  رجال  كان 

احليادية وعدم االختلف.
وعلى العموم فاإن زمنية الر�سالة للإعلم الربملاين ) اأي ظروف امل�ستقبل للر�سالة ) تتحكم 
احلياد  اأو  القبول  حال  ويف  للر�سالة.  بحيادية  النظر  اأو  االختلف،  اأو  القبول،  معيار  يف 
فاإن ر�سالة االإعلم الربملاين لن تواجه م�سكلة يف املعنى ب�ساأن التخطيط االإعلمي لها. 
اإال اأن االإ�سكالية احلقيقية لر�سائل االإعلم الربملاين تكون يف حال االختلف مع الراأي 
بعدة  يواجهوا موقف االختلف  اأن  الربملاين  االإعلم  ر�سائل  وهنا على خمططي  العام. 

�سيناريوهات.
قطاعات  رف�ست  اإذا  مبعنى  به،  والقبول  النفتاح على هذا الختالف،  الأول  اخليار 
الراأي العام اأو بع�سها تو�سيات الربملان اأو تعديلته على م�سروع قانون يف رفع االأجور، فاإن 
ر�سالة االإعلم الربملاين يف هذه احلالة يجب اأال تتم�سك بتقدمي مربرات للموقف اأو الراأي 
الذي انتهى اإليه الربملان؛ الأن ذلك �سيزيد من حدة االختلف بني املر�سل، وامل�ستقبل 
الذي لديه اأي�ساً مربراته لرف�س موقف الربملان. ولكن يجب اأن تخطط الر�سالة االإعلمية 
ي�سرح  اأي   ( العام  الراأي  قطاعات   ( امل�ستقبل  نظر  تبني وجهة  يتم  ملاذا مل  اأ�سا�س  على 
تبني موقف  الربملان من  التي منعت  ال�سعوبات والعراقيل  الربملان يف ر�سائله االإعلمية 
امل�ستقبل، وكاأمنا اأ�سا�س الر�سالة االإعلمية هنا وهي املعربة عن ل�سان حال الربملان تقول 

لقطاعات الراأي العام

اإن اأردت اأن اتخذ قرارًا على هذا النحو؟
ل ا�شتطيع لأن املوانع هي:

.3                          .2                 .1

اأنا معك يف الراأي ولكن اأردت اأن اأح�شل على ما ميكن احل�شول عليه

~

~

الراأي  مع  للختلف  الربملان  قبول  عدم  اأي  الختالف  على  الت�شديد  الثاين  اخليار 
العام، ولكن قد تقرر و�سائل االإعلم الربملاين الدخول يف مرحلة جدل مع الراأي العام. يف 
هذه احلالة فاإن ر�سائل الربملان �ست�سرح ملاذا تبنى هذا املوقف بالذات، واأن موقف امل�ستقبل 
هو اأ�سا�ساً خاطئ، واأن ما انتهى اإليه الربملان ميثل احلل االأف�سل للم�سكلة. وكاأن ل�سان حال 

الربملان يقول لقطاعات الراأي العام
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اخليار الثالث حماولة حل اخلالف، اأو تخطيه
على  يركز  ال  بحيث  العام  الراأي  مع  اخللف  هذا  تخطي  على  خياره  الربملان  يبني  هنا 
اأبعاد االختلف، اأو اأ�سبابه، ولكن يبحث عن اأفكار اأخرى ميكن اأن توؤدي اإىل جتاوز هذا 
و�سائل  تت�سلل  وقد  االأجور.  ارتفاع  م�ساألة  االإعلمية  الر�سائل  تثري    قد  فمثًل  اخللف، 
اأو اجلل�سة  االإعلم الربملاين اإىل ارتفاع االأ�سعار من خلل نقا�سات االأع�ساء يف اللجنة، 

العامة، اأو من خلل درا�سات املجل�س.

اخليار الرابع ) حتييد الختالف (

 يف هذا اخليار تعمل ر�سائل الربملان االإعلمية على حتييد االختلف والرتكيز على اأفكار 
اأخرى تعرب عن اهتمامات اأ�سا�سية لدى الراأي العام ويف هذا اخليار كاأن ل�سان حال الربملان 

يقول 

اأنت خمطئ، واأنني اتخذت هذا القرار لالأ�شباب التالية:

.3                          .2                   .1

ل اأ�شتطيع تبني موقفك لأن جمالت خطاأك هي

.3                          .2                   .1

معك حق اأيها الراأي العام، وعلى الرغم من اأنني مل اأنفذ املهمة كاماًل اإل اأنني 
حققت فيها الآتي:

 .3                              .2                          .1

~

~

~

~

تظهر يف  العام ال  والراأي  الربملان  بني  االختلفات  اأن هذه  االعتبار  ناأخذ يف  اأن  ويجب 
و�سائل االإعلم االأدائية، واإمنا تظهر يف و�سائل االإعلم املعرفية
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تخطيط  دون  الربملان  عن  ومعلومات  اأخبار  بث  هدفه  يكون  االأدائي  الربملاين  واالإعلم 
اإعلمي م�سبق، ودون انتظار ملردود اأفعال الراأي العام، ودون اأن يكون هناك تفكري يف بناء 

اإعلم تفاعلي مع الراأي العام.

الإعالم الربملاين
الأدائي مثل

الإعالم الربملاين
املعريف مثل

الإعالم عن تاريخ
 اجتماع اللجان

اأفكار القوانني
واملو�شوعات

الإعالم عن تاريخ
 اجلل�شة العامة

اأفكار الأ�شئلة

الإعالم عن موعد بداية 
الجتماعات ونهايتها

الدرا�شات الربملانية
وتقارير املجل�س

الإعالم عن
احل�شور

القرارات
والتو�شيات

الإعالم عن
 مو�شوعات النقا�س

النقا�شات الدائرة يف 
اللجان اأو اجلل�شات

 العامة
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مثال:
»اجتمعت جلنة ال�سوؤون ال�سحية باالأم�س، وناق�ست مو�سوع تطوير امل�ست�سفيات، وح�سر 

االجتماع .........................، وانتهى االجتماع يف ال�ساعة الثانية والن�سف«.
الذي  االإعلم احلكومي  الربملان مثل  مع  يتعامل  االأدائي  االإعلم  النوع من  ولعل هذا 
اأو  توجيهات،  اأو  اأوامر،  اأو  توجيهات،  لنقل  املواطنني  التعامل مع  االأ�سا�سي  يكون هدفه 
اإر�سادات، اأو اإبلغ عن اأمرها. وعندما يقوم االإعلم احلكومي بذلك فاإنه يت�ساوى اأمامه 
جميع املواطنني، اأو جميع امل�ستقبلني فل فرق لديه بني املتعلمني، وغري املتعلمني، وبني 
كبار ال�سن، وال�سباب، وبني الرجل، واملراأة، وبني االأغنياء والفقراء. فهو اإعلم توجيهي 
للمجتمع باأ�سره اأمام االإعلم الربملاين فاإنه يتعامل مع قطاعات خمتلفة من الراأي العام. 
يقبلها  قد  اأو  العمال،  يرف�سها  وقد  االأعمال،  رجال  تعديلته  اأو  بتو�سياته،  يقبل  فقد 
ال�سباب، ويرف�سها كبار ال�سن. فالربملان باأن�سطته وقراراته هو اأكرث املوؤ�س�سات جداًل داخل 
اأي جمتمع الأن املواطنني يرون اأنهم هم الذين �سكلوا بنية هذا الربملان، واأنه بدونهم، كان 

للأع�ساء اأن ي�سلوا اإليه، اأو يقوموا باأن�سطتهم

اأما الإعالم الربملاين املعريف فاإنه يقوم على اأ�ش�س معينة

الأ�شا�س الأول: هو اأنه من حق املواطن اأن يعلم عن اأن�سطة الربملان وقراراته، ومن الواجب 
على الربملان اأن يقوم بدوره يف اإعلم املواطن بذلك؛ الأنه وكيل عن املواطن. اإذن الربملان، 

والراأي العام يتمتعان بعلقة �سابقة على اأن�سطة وقرارات الربملان.
�سفة  ومنحهم  اأع�ساءه،  انتخب  اأي  الربملان،  بنية  اأن�ساأ  الذي  هو  العام  الراأي  اإن  حيث 
الع�سوية. واأنه بدون الراأي العام ما كان للربملان اأن يجتمع، اأو الأن�سطته اأن تدور، اأو لقراراته 

اأن ت�سدر. وهذا ما ي�سمى بعلقة امللزمة بني الطرفني ) املر�سل وامل�ستقبل ).
الأ�شا�س الثاين: اأن هذه العلقة الوثيقة اأو ما يطلق عليها علقة امللزمة ) اأي عدم وجود 
اإعلم  اأو  اإبلغ،  يف  يدور  الربملاين  االإعلم  جتعل   ( املر�سل  وجود  عدم  يعني  امل�ستقبل 
بق�سد حتقيق هدف معني. وهذا الهدف يجب اأن يكون معرفياً، اأي يقوم الربملان باإعلم 
الراأي مبا يتم يف اجتماعاته، ونقا�ساته، ونتائجها، وطبيعة القرارات، وطبيعة اخلطوات التي 

يزمع اتخاذها.
فمثًل اإذا قام اأحد االأ�سخا�س بتوكيل حمام له يف اإحدى الق�سايا و�ساأل ال�سخ�س املحامي 
ماذا مت يف ق�سيتي؟ فاأجاب املحامي �ستعقد املحكمة جل�سة يف االأ�سبوع القادم، هنا اإخبار 
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املحامي، اأو اإعلمه للموكل هو اإعلم اأدائي الأن املوكل ح�سل على معلومة زمانية. ومن 
الطبيعي اأن ميتد احلوار لي�ساأل املوكل املحامي وماذا �سيكون عليه االأمر يف جل�سة املحكم 

يف االأ�سبوع املقبل.
اأقوال اخل�سم، و�ساأفند  املحامي: �ساأبني مرافعتي يف االأ�سبوع املقبل على الت�سكيك يف 

االأدلة، و�ست�ستمع املحكمة ل�سهود االإثبات.
االأ�سبوع  املحكمة يف  االأمر يف جل�سة  �سيكون عليه  مبا  املعرفة  املوكل  اإىل علم  هنا و�سل 
املقبل، ) اأي جتاوز االأمر معرفة زمنية ) فاالإعلم املعريف هو الذي يعرب عن العلقة الطبيعية 
بني الوكيل واملوكل يف حني اأن االإعلم االأدائي قد يكون بني طرفني ال يتمتعان بعلقات 
�سابقة. كما اأن االإعلم املعريف هو الذي يحدد الهدف من االت�سال بالراأي العام. ومن 
ثم تكون هناك حالة التفاعل بني الطرفني ) الربملان والراأي العام )؛ الأن الربملان يريد اأن 
يعرف هل حقق الهدف من ات�ساله، والراأي العام يبلغه برد فعله على االت�سال، اأو ر�سائل 

االإعلم الربملاين.
الأ�شا�س الثالث: )العالقة الوظيفية بني الربملان والراأي العام من اأ�شا�شيات و�شائل 
الإعالم الربملاين(  فاختيار الراأي العام الأع�ساء الربملان ال يكون بهدف عقد االجتماعات 
اأو تبادل االأفكار فيما بينهم بل بهدف الت�سريع والرقابة، واأن الو�سيلة لتحقيق ذلك تكون 
باجتماعات اللجان، اأو اجلل�سة العامة، والنقا�س، واحلوار. اإذن الراأي العام يريد اأن يعلم ما 

يدور ب�ساأن الت�سريع والرقابة.
فمثاًل  )اجتمعت اجلل�سة العامة للمجل�س باالأم�س، وناق�ست م�سروع قانون حول �سيد 
فيما  املجل�س،  اأع�ساء  وح�سرها  املجل�س،  رئي�س  برئا�سة  اجلل�سة  وانعقدت  االأ�سماك. 
ال�سا اجلل�سة  وانتهت  هم................................  اأع�ساء   (4( احل�سور  عن  اعتذر 

عة..................................... ).
احلقيقة  ويف  االأ�سماك.  �سيد  حول  قانون  م�سروع  ناق�س  الربملان  اأن  اإىل  املحرر  اأ�سار  هنا 
بينها  القوانني ومن  يناق�س الربملان م�سروعات  اأن  الأنه من الطبيعي  اإعلماً  اأن هذا لي�س 
هذا امل�سروع اإال اأن اجلديد هو كيف �سيناق�س الربملان م�سروع قانون �سيد االأ�سماك؟ وما 
هي االأفكار التي �سيطرحها؟ وما هي النقا�سات الدائرة حول امل�سروع؟ وما هي القرارات 
اأو التعديلت، ومربرات ذلك؟ والراأي العام يهمه معرفة هذه التفا�سيل؛ الأنه ينظر اإىل 

الربملان على اأنه موظف لدى املجتمع.
وعلى هذا االأ�سا�س ميكن القول اأن هناك معرفة م�سرتكة بني الربملان، والراأي العام. واأن 

هذه املعرفة امل�سرتكة هي:
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1  الراأي العام يعرف اأن الربملان يناق�س م�سروعات قوانني..
2  الراأي العام يعرف اأن الربملان يعقد اجتماعات للجان، واجلل�سات العامة لهذا الغر�س..
3  الربملان يعرف اأنه عليه اإبلغ الراأي العام بخطواته، وما ينوي اأن يتخذه..
4  الربملان يعلم اأنه ممثل عن الراأي العام، واأن االأخري هو االأ�سيل الذي ميكن اأن يعرب عن .

نف�سه يف اأي وقت اأو ي�سحب الوكالة من الربملان يف اأول انتخابات جديدة.
هذه املعرفة امل�سرتكة بني الطرفني ) املر�سل وامل�ستقبل ) تتحكم ب�سكل اأ�سا�سي يف خ�سائ�س 
و�سائل االإعلم الربملاين؛ الأن الربملان يريد اأن يبلغ الراأي العام باأنه يقوم باأداء مهامه على 

النحو املطلوب، والراأي العام يريد اأن ي�ستمع من الربملان ملا يقوم به من اأعمال.
ولهذا الغر�س - وغريه من اأغرا�س اأخرى - كانت هناك اأهمية للتخطيط االإعلمي، و�سع 
ا�سرتاتيجيات للإعلم الربملاين؛ حتى حتقق هذه اال�سرتاتيجيات من خلل و�سائلها اأكرب 

قدر من التوافق مع الراأي العام من خلل الوظيفة التفاعلية للإعلم.
الأ�شا�س الرابع: ) ال�شورة الذهنية للراأي العام عن الربملان (  لعل جناح ر�سالة االإعلم 
الربملاين، اأو اإخفاقها يف حتقيق اأهدافها يتوقف ب�سكل اأ�سا�سي على ال�سورة الذهنية للراأي 
العام عن الربملان. فاإذا كانت ال�سورة الذهنية �سلبية وال يثق الراأي العام يف برملاناته، اأو 
قراراته، اأو يرى اأن االأع�ساء غري موؤهلني لتمثيل املواطنني. كل ذلك يلقي باأعباء �سلبية 
على ر�سائل االإعلم الربملاين الأنه مهما كانت اإيجابية هذه الر�سائل فاإن ال�سورة الذهنية 
واالأحكام امل�سبقة �ستجعل امل�ستقبل يف حالة ت�سكك دائم، اأو حتويل االإيجابي اإىل �سلبي. 

والعك�س اأي�ساً �سحيح.
ولذلك فاإنه من املهم معرفة القيمة االجتماعية للربملان. فالربملان على الرغم من اأنه موؤ�س�سة 
د�ستورية، وله اخت�سا�سات د�ستورية، اإال اأن ذلك ال مينع اأنه موؤ�س�سة اجتماعية اأي تعرب عن 
املجتمع. ومن ثم فاإنه من ال�سروري معرفة القيمة االجتماعية للربملان مبعنى هل هناك علقة 
ثقة متبادلة، اأو ثقة يف دور الربملان؟، االأمر الذي �سيجعل ر�سائل االإعلم الربملاين اأكرث 
م�سداقية، وتاأييداً، اأو العك�س مما يجعل ر�سائل االإعلم الربملاين اأكرث ت�سككاً، ورف�ساً.

ويف احلالة الثانية حتديداً فاإن التخطيط للإعلم الربملاين يجب اأن يبني ر�سائله االإعلمية 
على عدة مفاهيم اأو خطط مثل:

ر�شائل بناء الثقة:

وكاأن ل�سان حال الربملان يف ر�سائله االإعلمية عليه اأن يجيب على ت�ساوؤل رئي�سي.
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وعلى هذا �ستدور ر�سائل االإعلم الربملاين.

ما هو �شبب عدم الثقة، والت�شكك الدائم يف اأن�شطة وقرارات الربملان؟ ~~

   تكثيف الر�شائل الإيجابية: اأي يبني االإعلم ر�سائله على اأ�سا�س اأنه يحقق اتفاقات 
واإجنازات مع احلكومة ب�ساأن قبولها لقراراته، وتو�سياته، وتعديلته، كما تربز ر�سائل 
االإعلم الربملاين احل�سور املكثف الأع�ساء احلكومة للربملان اأو جلانه وكاأن ل�سان حال 

الربملان يقول للراأي العام:

على الرغم من اأنك ل تثق بي، وت�شكك يف قراراتي، اإل اأنني اأبذل، و�شاأبذل 
ما بو�شعي مع احلكومة لأح�شل لك على ما تريده 

~

~

هناك اأي�ساً ما يعرف با�سم ا�سرتاتيجية االإعلم ال�سامت.
يف هذه احلالة يقوم الربملان بعدم الرد نهائياً، وجتاهل حالة الت�سكيك، واال�ستمرار يف اإر�سال 
ر�سائله االإعلمية �سواء اأدائية، اأو معرفية، وهذا النوع من اال�سرتاتيجيات قد يجدي مع 
اأنه مع االإعلم الربملاين فقد اأثبت ف�سله الأنه قد يوؤدي اإىل زيادة  االإعلم احلكومي. اإال 
حدة التعار�س بني الطرفني وتتحول حالة الت�سكك اإىل حالة االنتقاد الدائم وامل�ستمر.

الأ�ش�س العامة 
خلطط الإعالم 

الربملاين

التعاون مع 
الراأي العام

التناف�س مع 
الراأي العام

التعار�س مع 
الراأي العام

جتاهل الراأي 
العام، والبحث عن 
امل�شرتك والت�شامن

 يف اأفكار اأخرى
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اإذا نظرنا اإىل هذه الأ�ش�س العامة فاإننا �شنكون اأمام اأربعة احتمالت اأ�شا�شية:
1  ر�سائل اإيجابية عن اأن�سطة الربملان وقراراته واأنها تعرب عن التوافق مع ما يريده الراأي .

العام، اأو االجتاه ال�سائد، اأو قطاعات غالبة منه ) و�سائل التعاون).
2  ر�سائل تعرب عن اأولوية الربملان ) التناف�س) اإال اأنه من ال�سروري الرتكيز على معطياتها، .

ومربراتها، واإقناع الراأي العام باأهميتها.
3  ر�سائل تعرب عن التعار�س مع الراأي العام ) ر�سائل �سلبية ) وهي التي اأ�سرنا اإليها يف .

ا�سرتاتيجيات االختلف بني االإعلم الربملاين والراأي العام.
4  اأن يبحث . املهم  اأنه من  اإال  ال�سمت وهي تعرب عن االختلف، والت�سكيك  ر�سائل 

الربملان عن امل�سرتك، والت�سامن مع الراأي العام.

هل ينجز الربملان وظائفه من خالل الإعالم الربملاين؟

يرى بع�س اخلرباء الربملانيني اأن الربملان ال تقت�سر وظائفه على الت�سريع والرقابة واإمنا هناك 
وظيفة ثالثة للربملان وهي الوظيفة االإعلمية. ويربرون ذلك باأن الت�سريع والرقابة يقوم بها 
الربملان من اأجل الناخبني اأو الراأي العام ومن ثم فاإن هاتني الوظيفتني ال ميكن لهما اأن 

يكتمل بدون االإعلم عن الربملان واأن�سطته.
واأياً كان اخللف الفقهي حول الوظيفة االإعلمية للربملان اإال اأن الربملان عليه اأن ينجز مهاماً 
اأولها مهمة مبا�سرة وهي الدعاية لقراراته وتو�سياته  اأ�سا�سية يف ر�سائل االإعلم الربملاين 

واأن�سطته.
فمثاًل : اإذا جاء يف ر�سالة االإعلم » اجتمع املجل�س باالأم�س برئا�سة رئي�س املجل�س وناق�س 

م�سروع قانون �سيد االأ�سماك«.
فهناك مهمة اأجنزت يف هذه الر�سالة االإعلمية وهي االإخبار باجتماع املجل�س، واالإخبار 
مبناق�سة م�سروع قانون �سيد االأ�سماك. وهنا كاأن الغر�س من ر�سالة االإعلم الربملاين هو » 
اإجناز الفعل االإخباري« املتعلق باالجتماع واملناق�سة. يف هذه احلالة �سي�سعب على االإعلم 
الربملاين اأن يتبنى املهمة غري املبا�سرة يف الدعاية الأن�سطته اأو قراراته؛ وذلك القت�سار املهمة 
املبا�سرة على فعل اإجنازي يتعلق باالإخبار. ولكن اإذا كان الفعل االإجنازي يتعلق باالإعلم 
عن اأن�سطة الربملان فاإنه من ال�سهل بناء املهمة غري املبا�سرة يف الدعاية الأن�سطة الربملان.

فمثاًل : » ناق�س الربملان حماية حقوق ال�سيادين، واأدخل تعديلت على القانون ت�سمن 
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اإال اأن مدار�س االإعلم الربملاين �سواء يف الكوجنر�س االأمريكي، اأو البوند �ستاج االأملاين، 
اأي  التوجه  هذا  يرف�سون  االأوروبية  الربملانات  من  غريه  اأو  الربيطاين،  العموم  اأو جمل�س 

ا�ستعمال اأ�سلوب التلميح يف ر�سائل االإعلم الربملاين.
االإعلمية  امل�ساحات  �سيق  االعتبار  يف  االأخذ  مع  حتى  ال�سريحة  االإعلم  ر�سالة  واأن 

املخ�س�سة للإعلم الربملاين يجب اأن تتوافر فيها �سروط اأ�سا�سية مثل:
1  اأن يكون م�سمون وحمتوى الر�سالة معرباً عن غر�س معني يجلب منفعة، اأو قيمة، اأو .

ربحية للربملان، اأو مينع عنه �سرراً، اأو ت�سككاً، اأو عدم ثقة يف اأداء دوره.
2  اأن يكون م�سمون وحمتوى الر�سالة االإعلمية ميثل فر�سة اأكيدة، اأو حمتملة للربملان .

يف الدعاية الأن�سطته وقراراته.
3  اأن تكون الر�سالة معربة عن حاجة فعلية، واهتمام قائم لدى الراأي العام، واأنها تتعلق .

باحتياجات وم�سالح قطاعات حمددة يف الراأي العام.
4  هذه . نعك�س  اأن  وميكن  الربملاين  االإعلم  ر�سائل  لتوقيتات  تخرياً  هناك  يكون  اأن 

ال�سروط عملياً يف البيان التايل:

اأ�ش�س ال�شرتاتيجية 
املبا�شرة يف الإعالم 

الربملاين

قاعدة الكم

قاعدة
الكهف

الو�شيلة

العالقة مع
الآخر
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اأما قاعدة الكم

اأو غري  باأفكار متعددة، غري مرتابطة،  الربملانية  الر�سالة االإعلمية  تتعلق بعدم ح�سو  فهي 
متكاملة، اأو اأنها اأفكار متعار�سة. وكلما قل عدد االأفكار التي تعرب عنها الر�سائل االإعلمية 

كلما اأدى ذلك اإىل املزيد من جناحها.

اأما قاعدة الكيف

فهي تتعلق بامل�سمون اأو املحتوى للر�سالة من حيث تقدير قيمة االهتمام الذي �ستكون 
عليه عند الراأي العام، مبعنى هل �سيكون هناك فر�سة ليوؤكد من خللها الربملان اأن ي�سعى 

لتحقيق م�سلحة الراأي العام؟.

اأما الو�شــيلة

فهي الو�سيلة االأف�سل للن�سر، اأو البث االإعلمي واأخرياً فاإن العلقة مع االآخر تتعلق باأن 
م�سمون وحمتوى ر�سالة االإعلم الربملاين يجب اأن تراعي اأبعاد العلقة مع كل االأطراف 
اأ�سحاب  اأو  املبا�سرين،  اأ�سحاب امل�سلحة  اأو  اأو غري احلكومية،  االأخرى �سواء احلكومية، 

امل�سلحة غري املبا�سرين.

النظريات المتعلقة بالتأثير اإلعالمي البرلماني على 
الرأي العام

لعل احلديث عن النظريات املتعلقة بنوع التاأثري الذي حتدثه و�سائل االإعلم عامة بالن�سبة 
للراأي العام هو حديث عن نظريات كثرية ومتنوعة. ومن بني اأهم هذه النظريات:

1     نظرية الر�شا�شة
ظهرت هذه النظرية يف الع�سرينات من القرن املا�سي اأي بعد نهاية احلرب العاملية االأوىل. 
ويف   magic bullet  theory ال�شحرية  الطلقة  نظرية  النظرية  هذه  على  ويطلق 
الربملاين  االإعلم  ر�سائل  كل  باأن  يرتبط  النظرية  هذه  ا�ستخدام  فاإن  الربملاين  االإعلم 
تاأثرياتها  من خلل  الهدف  هذا  حتقيق  على  تعمل  الر�سائل  واأن  معني،  بهدف  حمددة 
التلقائية واملبا�سرة. اإال اأن تاأثريها ق�سري املدى. اأي اأنه يرتبط باأحداث معينة. فكل حدث 
له  يخطط  اأن  يجب  الكيان  هذا  واأن  بذاته،  م�ستقل  كيان  اأنه  على  اإليه  ينظر  الربملان  يف 
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االإعلمية يف  الر�سائل  مع  تتعار�س  قد  اأن�سطة  اأو  اأحداث  النظر عن  بغ�س  اأثره  لتحقيق 
ويف  التوطني،  عن  �سوؤال  اأو  عام،  مو�سوع  الربملان  لدى  كان  اإذا  فمثًل  االأول  احلدث 
التكامل  اإىل  ينظرون  ال  النظرية  هذه  فاأ�سحاب  التوطني.  عن  ت�سريع  لدى  الوقت  ذات 
يف الر�سائل االإعلمية بني اأدوات الرقابة والت�سريع. فقد ير�سم املخطط االإعلمي اأهدافاً 
بعينها ملو�سوع التوطني قد تختلف عن اأهداف الت�سريع فمثًل قد يكون الهدف االإعلمي 
للمو�سوع العام التوطني هو توطني الوظائف يف القطاع اخلا�س. وقد يكون هدف الت�سريع 
توطني الوظائف يف القطاع احلكومي. فوفق نظرية الر�سا�سة اأن خمططي االإعلم الربملاين 
من  كل  الوظائف يف  توطني  هدف  لتحقيق  اللزمة  الو�سائل  كل  ي�ستخدموا  اأن  عليهم 
القطاعني ب�سكل منف�سل، واأن ال ي�سغلهم التعار�س بني هذه الو�سائل االإعلمية وبع�سها، 
اأن  ويرون  القانون.  م�سروع  يف  التعديلت  بني  اأو  العام،  املو�سوع  يف  التو�سيات  بني  اأو 
الق�سرية  الذاكرة  واأن  الربملان،  الأن�سطة  ق�سرية  تاريخية  ذاكرة  له  العام  الراأي  اأو  املواطن 
ت�سمح بوجود مثل هذا التعار�س، فاملهم اأن يثبت الربملان نف�سه، واأن يجعل احلدث مدوياً 
يف اأو�ساط الراأي العام. واأن هذا التاأثري يجب اأن يكون قوياً يف كل ن�ساط على حدة. بحيث 
يتم حما�سرة املواطن اإعلمياً يف ن�ساط املو�سوع العام، وكذلك يتم حما�سرته يف الن�ساط 
الت�سريعي فالر�سالة االإعلمية هنا اأ�سبه بنظرية احلقنة اأو االإبرة حتت اجللد التي ميتد تاأثريها 
اإىل كل اأطراف اجل�سم عرب الدورة الدموية يف حلظات. اأو بعبارة اأخرى فاإن الربملان بخططه 
االإعلمية مطالب باأن يجعل كل ن�ساط اأو قرار احلدث االأكرب لدى الراأي العام ويجعله 

حمط اهتمام متوا�سل، ومرتقب من املواطنني.

2     نظرية التاأثري الرتاكمي
�سيبدو  بعد فرتة  الربملان  اأن  ويرون  الر�سا�سة  نظرية  فل�سفة  النظرية  اأ�سحاب هذه  يرف�س 
متعار�ساً يف نظر الراأي العام يف قراراته، واأنه لي�س من ال�سحيح اأن الراأي العام لديه ذاكرة 
البع�س.  بع�سها  مع  الربملاين  االإعلم  اأن�سطة  تتكامل  اأن  املهم  من  واأنه  ق�سرية،  تاريخية 
نتائج  مع  مت�سقاً  يكون  اأن  يجب  والت�سريع  الت�سريع،  تع�سد  اأن  يجب  الرقابية  فاالأدوات 
الربملانية،  االأن�سطة  االأحيان جعل  الكثري من  ال�سعب يف  اأنه من  الرقابية. كما  االأدوات 
العام الأن  الراأي  التاأثري االأكرب على اجتاهات واهتمامات  الربملان هي �ساحبة  قرارات  اأو 
الربملان ما هو اإال جزء من املجتمع، واأن هذا املجتمع يعج بالكثري من االأحداث اليومية، 
بطبعه  اأحدث  هذا  فاإن  االأجور  زيادة  احلكومة  قررت  اإذا  فمثًل  وال�سهرية.  واالأ�سبوعية، 
�سيحتل املرتبة االأوىل يف اهتمامات الراأي العام مهما كانت قيمة الن�ساط الربملاين اأو نتائج 
اأعماله. بل اأن اإحدى مباريات كرة القدم قد ت�ستحوذ على االهتمام االأكرب، اأو احلدث 
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ويرى  االأهمية.  غاية  يف  ت�سريعاً  يناق�س  الربملان  كان  واإن  العام حتى  الراأي  لدى  االأكرب 
اأكرث من  التنظريي  الطابع  الر�سا�سة يغلب عليها  فل�سفة نظرية  اأن  النظرية  اأ�سحاب هذه 
الطابع الواقعي. ولذلك فاإنه من املهم اأن نبحث يف و�سائل التاأثري الواقعية وذات امل�سمون 
بالن�سبة للمواطنني. ويتبنى اأ�سحاب هذه النظرية مفهوم اأن تاأثري و�سائل االإعلم ال يظهر 
مبا�سرة، واإمنا يظهر من خلل التاأثري الرتاكمي، ) اأي تراكم املتابعة واالأن�سطة االإعلمية ). 
فاأي حدث اأو ن�ساط برملاين يجب اأن يتم تق�سيمه على مراحل متعددة. واأن كل مرحلة 
من الن�ساط االإعلمي الربملاين �سواء يف �سكل حتقيق �سحفي، اأو مقال، اأو تقرير، اأو اإخبار 
اإمنا ميهد بدوره ملرحلة الحقة، واأنه من غري املقبول اأن حتتوي كل ر�سالة يف االإعلم الربملاين 
العام  الراأي  اإىل  بها الربملان  اأن ي�سل  يريد  التي  القناعات  اأو  على كم هائل من االأفكار 
الأن االأفكار الكثرية يف الر�سالة االإعلمية توؤدي اإىل ا�سطراب الر�سالة؛ الأن امل�ستقبل قد 
يركز على فكرة اأو فكرتني ويدع االأفكار االأخرى كاأنها كم مهمل. واإذا اأراد الربملان اأن 
يوؤثر اإعلمياً بفكرة ما. فاإنه من املهم اأن يبني ر�سائله على اأ�سا�س الفكرة ذاتها، والفكرة 
املعار�سة، والفكرة التي ميكن اأن متثل طريقاً ثالثاً للفكرة االأ�سلية ثم يوا�سل تفنيد فكرته 
االأ�سلية ومبا يدح�س الفكرة املعار�سة، اأو فكرة الطريق الثالث. وعلى الرغم من اأن الربملان 
يبذل جهوداً م�ساعفة يف خططه االإعلمية اإذا مت�سك بنظرية التاأثري الرتاكمي، اإال اأن تاأثري 
هذه النظرية �سيكون كبرياً جداً يف ت�سكيل قناعات للراأي العام باأن الربملان اختار الطريق 

االأ�سوب.

3     نظرية التطعيم اأو التلقيح
تدور هذه النظرية حول اأن كل االأن�سطة الربملانية ما هي اإال جزء من م�سكلت املجتمع، 
واأن حلول هذه امل�سكلت يجب اأن تت�سق مع القيم والتقاليد والعادات املجتمعية، واأن 
اأو  العليا يف املجتمع �سواء كانت هذه املثل دينية،  اإال تعبري عن املثل  القيم ما هي  هذه 

تراثية، اأو ثقافية.
والتقاليد  والعادات  املثل  هذه  على  احلفاظ  اإىل  مييل  بطبعه  العام  الراأي  اأو  املجتمع  واأن 
حتى يف اإطار حلوله مل�سكلته العامة، واخلا�سة. واأن الربملان اإذا اأراد اأن يروج لفكرة ما، 
هدفها  اأعماله  ونتائج  اأن�سطته،  باأن  االإعلمية  ر�سائله  يربهن يف  اأن  مطالب  باالأ�سا�س  فاإنه 
الرئي�سي احلفاظ على املثل والقيم العليا يف املجتمع. واأن نتائج اأعماله ال ميكن اأن تنف�سل 
اأو تتعار�س مع هذه االأ�س�س املجتمعية العامة. فمثًل اإذا ناق�س الربملان مو�سوعاً، اأو ت�سريعاً 
تربز  اأن  عليها  الربملاين  االإعلم  ر�سائل  فاإن  اجتماعية  اأو  ثقافية،  اأو  دينية،  بقيمة  يتعلق 
الر�سائل  واأن تتكرر  اأعماله،  ونتائج  الربملان  اأن�سطة  القيمة، وبني  الوثيقة بني هذه  العلقة 
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على هذا النحو. فنظرية التطعيم تعني باالأ�سا�س اأن كل و�سائل االإعلم الربملاين يجب اأن 
تكون مطعمة، اأو ملقحة بقيم املجتمع وتقاليده حيث اإنه يف هذه احلالة فاإن املتلقي بدون 
اإدراك ووعي �سيوؤيد ما ذهب اإليه الربملان. بل اإن التاأكيد على مثل هذه القيم يف الر�سائل 
الدين  مثل رجل  متاماً  التفكري  اأو عدم  التبلد  بنوع من  ي�ساب  املواطن  االإعلمية جتعل 
فاإن  ال�ساحلني،  لقدماء  التاريخية  بالروايات  وي�ست�سهد  املقد�سة،  باالآيات  يتحدث  عندما 

تفكري االإن�سان يعجز عن املناق�سة اأو املجادلة، وي�سدق على قول رجال الدين.
ويرى اأ�سحاب هذه النظرية اأنه من املهم اأن تكون الر�سالة االإعلمية مممتدة، اأي ال تتعلق 
مبجرد كونها ر�سالة واحدة للن�ساط الربملاين، واإمنا يجب اأن تكون على مراحل متعددة. ويف 
هذا االإطار ي�سرتك اأ�سحاب هذه النظرية مع النظرية ال�سابقة يف التاأثري الرتاكمي لر�سائل 

االإعلم الربملاين.

4     نظرية التاأثري على مرحلتني
ال  واأنه  بطبعه،  متفاعل  اإعلم  هو  الربملاين  االإعلم  اأن  اأ�سا�س  على  النظرية  هذه  تقوم 
ميكن حتديد تاأثري ر�سائل االإعلم الربملاين على الراأي العام من خلل ما يبث اأو ين�سر. 
فاالأ�سا�س للإعلم هو اأن هناك مادة اإعلمية تبث، وهناك ردود فعل على هذه املادة. فلم 
يعد املواطن متلقياً �سلبياً، اأو اأنه ميكنه اأن ي�سدق ما يبث اإليه اإعلمياً. فكل ن�ساط برملاين 
اأو نتيجة لهذا الن�ساط هي يف حاجة اإىل تف�سريات وتو�سيحات من قادة الراأي. واأن قادة 
الراأي �سواء املبا�سرين اأو غري املبا�سرين هم اأكرث تاأثرياً من و�سائل االإعلم يف القبول بر�سالة 
ما قد يكون اأكرث تاأثرياً من ) 20 ) ر�سالة اإعلمية، اأو اأن مثقف ما، اأو اأ�ستاذ اأكادميي يكون 
متجان�س  لي�س  العام  فالراأي  رف�سها.  اأو  الربملان  ر�سالة من  اأي  تاأييد  يف  تاأثرياً  االأكرث  هو 
بطبعه، ولي�س يف م�ستوى اإدراكي واحد، ومن ثم فاإن قادة الراأي هم من ي�سنعون توجهاته، 
واأفكاره. ولذلك فاإن اأي تاأثري من الربملان على الراأي العام مير مبرحلتني اأ�سا�سيتني االأوىل 
هي انتقال املعلومات واالأفكار اأي بث ر�سائل االإعلم الربملاين على النحو الذي يريده 
الربملان، والثانية هي تلقي قادة الراأي لهذه املعلومات وتف�سريها لهم، اأو ما يتبنونه اإزاءها 
ثم تنتقل يف املرحلة االأخرية اإىل ما يتاأثر به الراأي العام بناًء على تف�سريات قادة الراأي. 
ولذلك فاإن اأي تخطيط للإعلم الربملاين يجب اأن ي�سع يف ح�سبانه كيفية ا�ستمالة واإقناع 

قادة الراأي لتاأييد ر�سائله االإعلمية.

5    نظرية التاأثري وفق الأولويات

اأنها  هي  الربملان  منها  يعاين  التي  احلقيقية  االإ�سكالية  اأن  النظرية  هذه  اأ�سحاب  يرى 
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تتم�سك باالإعلن عن كل اأن�سطتها، وكل نتائج اأعمالها يف حني اأن الكثري اأو القليل من 
هذه االأعمال هو ما ميثل اأولوية لدى الراأي العام. واأن مت�سك الربملان باالإعلن عن كل 
اأن�سطته يفقد الربملان الكثري من قيمة اأعماله املهمة لدى الراأي العام. فاملواطن عندما يرى 
الكثري من االأخبار الربملانية واأن غالبيتها ال تهمه اأو توؤثر يف حياته فهو ينظر اإىل الربملان على 
اأنه اأ�سبه » برجل كثري الكلم وقليل الفاعلية »، مما يجعل املواطن اأثناء االأحداث املهمة 
لدى الربملان ال يقبل عليها الأنها تولدت لديه قناعات باأن الربملان يتحدث دائماً يف اأمور 
غري ذات اأهمية بالن�سبة له. ولذلك فاإن االإعلم الربملاين يجب اأن ي�سيغ تخطيطه على 
اأ�سا�س حتديد االأولويات اأي ما هي االأولويات املجتمعية التي يجب اأن تركز فيها ن�ساط 
االإعلم الربملاين؟ وما هي الق�سايا التي ميكن اأن يتجاهلها االإعلم الربملاين؟ وقد تعر�س 
اأ�سحاب هذه النظرية للكثري من االنتقادات خا�سة يف اإطار اأن و�سائل االإعلم احلديثة هي 
التي تقوم برتتيب االأولويات لدى اجلماهري اأو املواطنني. فقد تكون هناك ق�سية ما لي�ست 
حمل اهتمام املواطنني، اإال اأن تركيز و�سائل االإعلم عليها واإبرازها على نحو متكرر يجعل 
الراأي العام يبدي اهتماماً كبرياً بها ويتفاعل معها. فمثًل ق�سية مقتل مواطن، اأو اختطافه، 
اأو حادثة اجتماعية ما. فاإن هذه الق�سية مل تكن اأ�سا�ساً يف اأولويات الراأي العام. اإال اأن 
تركيز و�سائل االإعلم على االأحداث املرتبطة مبقتل املواطن، اأو هذه احلادثة يجعل الراأي 
العام متفاعًل معها. واإزاء ذلك فاإن الربملان قد يكون له دور يف حتديد اأولويات الراأي العام. 
خا�سة اأن ما يناق�سه الربملان دائماً هو ذو �ساأن عام. وهذا ال�ساأن ال يحتل لدى الكثري من 

املواطنني اأهمية اإذا ما قورن ب�ساأن ال�سخ�سي.

6     نظرية الإ�شباع
ترى هذه النظرية اأن اأي ر�سالة اإعلمية يف اأي جمال كانت ال يتحقق تاأثريها اإال اإذا حققت 
اإ�سباع لرغبات املتلقي، وحاجاته الكامنة يف داخله. فكل منا له من و�سائل االإعلم مقدار 
معني من احلاجات والرغبات التي يريد اأن يعرفها. ومن ثم فاإن كل منا يحدد امل�سمون 

االإعلمي الذي يرغب فيه بناء حاجاته الكامنة يف داخله.
اأو  قراأ،  اأو  اطلع،  ما  فاإذا  الريا�سي  باملجال  تتعلق  ورغباته  حاجاته  اأن  البع�س  يرى  فقد 
�ساهد، اأو ا�ستمع اإىل و�سائل االإعلم الريا�سي فاإنه ي�سبع ما يحتاج اإليه من املعرفة، وقد 
اأو ال�سيا�سية. والعك�س �سحيح.  الثقافية  اأن يطلع على املجاالت  يكون من غري االأهمية 
واالإعلم الربملاين هو جزء من االإعلم ال�سيا�سي ولذلك فاإن قطاعات الراأي العام الذي 
�ستبدي اهتماماً به هم اأولئك املهتمون باالإعلم ال�سيا�سي. ولذلك فاإن االإعلم الربملاين 
ال يناف�س االإعلم الريا�سي، اأو االإعلم الفني الأن لكل جمال قطاعات معينة من الراأي 
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العام تبدي اهتماماً بهذا دون ذلك، اأو بذاك دون هذا. ولكن االإعلم الربملاين �سيتناف�س 
على قطاعات الراأي  يف املجال ال�سيا�سي فقط اأي ميكنه اأن يناف�س االإعلم احلكومي، اأو 
االإعلم املتعلق بق�سايا ال�سيا�سة الدولية. واأن جناح خطط االإعلم الربملاين ترتكز اأ�سا�ساً 
على مدى قوتها يف اإبراز رغبات واحتياجات قطاعات الراأي العام من االإعلم ال�سيا�سي 
اأو اأن تكون هناك اإمكانية الأن يجذب قطاعات جديدة اإىل االهتمام به فاإذا جنح االإعلم 
الربملاين يف اأن يجعل ال�ساأن العام الذي يبدي اهتماماً به موازياً يف االأهمية لل�ساأن اخلا�س، 

اأو ال�ساأن الذي ميكن اأن يوؤثر على احتياجات املواطنني املبا�سرة، وغري املبا�سرة.

7     نظرية الهدف
ترى هذه النظرية اأن الربملان له اأهداف حمددة من وجوده واأن االإعلم الربملاين يجب اأن 
ي�سعى اإىل حتقيق هذه االأهداف. واأن اأهداف الربملان ب�سفة عامة ال تخرج عن االآتي:

  ت�سكيل اجتاهات املواطنني نحو تنمية هويته الوطنية.
الوجه  على  التزاماته  اأداء  على  يقوم  الربملان  باأن  املواطنني  لدى  االإدراك     ت�سدير 

االأكمل.
  اأن قرارات وخمرجات اأعمال الربملان عامل رئي�سي يف حتقيق التنمية الوطنية.

اأع�سائه  وم�سروعية  �سرعية  يوؤكد على  مما  الربملان  بدور  الثقة  املواطنني على     ت�سجيع 
املمثلني للأمه.

   اأن يحافظ الربملان على اال�ستقرار املجتمعي، وحلمة ن�سيجه الوطني، وتكامله ال�سيا�سي 
واالجتماعي.

   اأن يكون للربملان دوره الرئي�سي يف عدم تاأجج ال�سراعات ال�سيا�سية واالجتماعية، واأن 
مينع اجلماهري من الو�سول اإىل مرحلة الغليان ال�سيا�سي، اأو الثورات اأو اال�سطرابات 

ال�سيا�سية.
   اأن يكون الربملان حجرة عرثة �سلبة اأمام انق�سام املجتمع اأو تفرقه، اأو ت�سرذمه اجتماعياً، 

اأو اإثنياً، اأو دينياً اأو جن�سياً.
   اأن يلعب الربملان دوره الرئي�سي يف تخفيف حدة التناق�سات بني القيم واملثل العليا 

والعادات والتقاليد، وبني الع�سرنة، واحلداثة.
على  وتغليبها  العامة،  الوطنية  امل�سلحة  اإعلء  يف  الرئي�سي  دوره  للربملان  يكون     اأن 

امل�سالح الذاتية، اأو ال�سخ�سيةـ اأو الطائفية.
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الوطنية، وتقليل  التنمية  اإبراز االإيجابيات خا�سة يف جماالت  له دوره يف     اأن يكون 
حجم النقد املوجه من املواطنني اإىل �سيا�سات الدولة العامة.

الد�ستورية  باالأ�س�س  وااللتزام  االإن�سان،  وحقوق  حلريات  الرئي�سي  املركز  يكون     اأن 
املقررة يف هذا ال�ساأن واأنه اإزاء هذه االأهداف يجب اأن تبنى و�سائل االإعلم الربملاين. 
فهذه الر�سائل لي�ست حرة يف حتديد اأهدافها. واإمنا لها اأهداف معينة  يعمل الربملان 
على حتقيقها. فمثًل اإذا كان هناك ت�سريع يتعلق بحماية امل�ستهلك فاإن هدف الر�سالة 
االأمر  كان  واإذا  للمواطنني.  االقت�سادية  احلقوق  حماية  �سيكون  للربملان  االإعلمية 
يف  املواطن  حق  حماية  هو  االإعلمية  الر�سالة  هدف  فاإن  التوطني  مبو�سوع  يتعلق 
بتنمية  يتعلق  قد  الهدف  فاإن  ال�سكانية  بالرتكيبة  يتعلق  ال�سوؤال  كان  واإذا  العمل. 
الهدف قد  فاإن  االأموال  لغ�سل  قانون  يتعلق مب�سروع  االأمر  واإذا كان  الوطنية  الهوية 
فاإن الهدف هو الذي �سيحدد  بالتنمية االقت�سادية الوطنية. وهكذا دواليك  يتعلق 

متطلبات خطة االإعلم الربملاين وكذلك و�سائل الن�سر.

8     نظرية املوقع التاأثريي
يرى اأ�سحاب هذه النظرية اأن االأ�سا�س يف خطط االإعلم الربملاين، اأو االإ�سكالية احلقيقية 
لهذا االإعلم تتعلق مبوقعه التاأثريي داخل الدولة. فاالإعلم الربملاين ال ي�سبح يف ف�ساء 
املجتمع  واإعلم  احلكومة،  اإعلم  بني  ما  متداخل  اإعلمي  ف�ساء  ي�سبح يف  هو  واإمنا  حر، 

فهناك ثلث دوائر متداخلة بني االأنواع الثلثة من هذا االإعلم

اإعالم
حكومي

اإعالم
برملاين

اإعالم
جمتمعي

يكون  فقد  االآخر؟  على  الغلبة  له  من  اأو  من؟  على  ي�سيطر  من  على  نبحث  اأن  وعلينا 
النظام االإعلمي يف الدولة يقع حتت �سيطرتها، واأن االإعلم احلكومي، اأو احلكومة تراقب 
على امل�سمون االإعلمي. ومن ثم فاإن االإعلم الربملاين �سيكون تابعاً للإعلم احلكومي. 
اأو  اأو قراراتها  فل يجوز لر�سائل االإعلم الربملاين اأن تبث ما يخالف توجهات احلكومة، 
�سيا�ساتها، ومن ثم ال يجوز له اأن ين�سر االآراء املعار�سة، اأو التوجهات التي متيل اإىل راأي 

االأقلية اأو قد يكون النظام االإعلمي موجه من الدولة.
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لل�سيا�سات  وح�سوها  اجلماهري  تعبئة  هو  للإعلم  االأ�سا�سية  الوظيفة  تكون  اأن  مبعنى 
والقرارات احلكومية، واأن تكون احلكومة وحدها هي امل�سوؤولة وطنياً عن كل ما يدور يف 
املجتمع. ويف هذه احلالة فاإنه �سيكون االإعلم الربملاين بطبعه موجهاً من احلكومة ولي�س 

من الربملان.
عن  وبعيداً  باحلرية  االإعلم  و�سائل  فيه  تتمتع  اأي  م�ستقًل  االإعلمي  النظام  يكون  وقد 
التدخل املبا�سر من احلكومة. ويف احلالة االأخرية ميكن للإعلم الربملاين اأن يبني خططه 

على نحو م�ستقل وبالكيفية التي يريدها الربملان.
االإعلم  تاأثري  عن  االأخرى  النظريات  تثريه  ما  كل  اأن  النظرية  هذه  اأ�سحاب  ويعتقد 
الربملاين. قد ال يرقى اإىل مرحلة التاأثري الفعلي اإذا كانت احلكومات هي التي ت�سيطر اأو 

توجه االإعلم ب�سفة عامة.

9     نظرية امل�شاركة الدميقراطية
احلكومات  اأن  وترى  التاأثريي  املوقع  نظرية  به  تنادي  ما  النظرية  هذه  اأ�سحاب  يرف�س 
اأ�سبحت االآن عاجزة عن ال�سيطرة على و�سائل االإعلم، واأن ذلك قد ي�سدق على و�سائل 
االإعلم التقليدية يف القرن املا�سي. اإال اأن ثورة املعلومات، واالإعلم، واالت�سال اأدت اإىل 
و�سائل  بع�س  على  �سيطرتها  تفر�س  زالت  وما  احلكومية.  العباءات  من  االإعلم  خروج 
اأن و�سائل االإعلم احلديثة  اإال  التليفزيون.  اأو  اأو االإذاعة،  التقليدية كال�سحف،  االإعلم 
وما يتم تداوله يخرج متاماً عن ال�سيطرة احلكومية. بل اإن هناك �سراعاً حقيقياً بني احلكومة 
باأدوات تاأثريها املختلفة وبني و�سائل التوا�سل االجتماعي باأدوات تاأثريها املجتمعية وبني 
االإعلم اململوك ملكية خا�سة الذي يعرب عن فكر واآراء و�سيا�سات اأ�سحابه. ولذلك ظهر 
مفهوم النموذج التجاري االأمريكي الذي اأ�سبح يعرب عن توجه اإعلمي �سفوي اأي يعرب 
عن مراكز قوى راأ�سمالية يف املجتمع االأمريكي. ومييل اأ�سحاب هذه النظرية اإىل اأن نظرية 
االإعلم  و�سائل  اإعلم حر. فكل  االإعلمية هي �سرب من اخليال الأنه ال يوجد  احلرية 
على اختلف اأنواعها التقليدية اأو احلديثة اإمنا تعرب عن توجهات معينة �سواء الأ�سحابها، 
اأو حتى للعاملني يف جريدة  التوا�سل االجتماعي،  الراأي يف و�سائل  اأو لقادة  اأو للدولة، 
ما، اأو قناة تلفزيونية ما. واأنه يف �سوء هذا اال�سطراب العاملي فاإن االإعلم الربملاين عليه 
الربملاين على اختلف  االإعلم  ر�سائل  اأن  امل�سوؤولية االجتماعية مبعنى  يبني مفهوم  اأن 
اأ�سكالها يجب اأن تتبنى مفهوم امل�سوؤولية عن حت�سن اأحوال املجتمع، وتنميته، وتطويره، 
متا�سك  من  الغاية  يحقق  الذي  بالقدر  حراً  االإطار  هذا  يف  الربملاين  االإعلم  يكون  واأن 
املجتمع وا�ستقراره. فالتنظيم الذاتي للإعلم الربملاين من قبل الربملان ال يعني اأنه �سيكون 
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اإعلماً متفرداً اأو اإعلماً ال يناف�سه موؤ�س�سات وو�سائل اإعلمية خا�سة متار�س �سيطرتها على 
املجتمع من خلل مراكز القوى االقت�سادية، اأو الثقافية اأو ال�سيا�سية. وترى هذه النظرية 
اأنه اإذا كان االأ�سا�س يف جناح اأي اإعلم �سواء حكومي اأو برملاين اأو جمتمعي هو التعبري عن 
احتياجات وم�سالح وتطلعات املواطنني، فاإن الربملان �سيكون اإعلمه ناجحاً بالقدر الذي 

يعرب فيه عن هذه االحتياجات بال�سكل الذي يحقق امل�سوؤولية االجتماعية.
مع  متعار�سة  تبدو  قد  العام  الراأي  قطاعات  قطاع من  مطالب  اإىل  الربملان  ين�ساق  اأي ال 
اجتاهات  يف  موؤثراً  القطاع  هذا  كان  اإذا  وحتى  الوطنية.  التنمية  اأو  املجتمعي،  اال�ستقرار 
تربر  اأو  موقفها،  يف  تدافع  اأن  يجب  الربملاين  االإعلم  ر�سائل  فاإن  االأخرى  العام  الراأي 

اأفكارها يف اإطار امل�سوؤولية االجتماعية.
فاالإعلم الربملاين يف اأ�سا�سيات جناحه يجب اأال ي�سيطر عليه الربملان وحده، واإمنا ت�سيطر 
عليه اجلماهري اأي�ساً ويف تعريفه االأ�سا�سي هو اإعلم تفاعلي، واإعلم ت�ساركي )اأي ي�سارك 
يف �سناعته كل من الربملان، والراأي العام معاً). وال ي�ستطيع اأي طرف من الطرفني اأن يرى 
ال�سيطرة الكاملة على هذا االإعلم. ومن ثم فاإن االإعلم الربملاين عليه اأن يقوم يف بع�س 
اأو الدور التوجيهي اأي يوجه املجتمع اإىل ما ينبغي اأن يكون،  االأحيان بالدور التنويري، 
واأن ال ين�ساق اإىل النظرية التفاعلية واأن يعرب عما هو قائم باإ�سكاالته، وا�سطراباته دون اأن 
يلقي بااًل الأ�س�س امل�سوؤولية االجتماعية للربملان. فاإذا كان للمواطن احلق يف التعقيب على 
اأو االإعلمية فلماذا نفرت�س دائماً  قرارات الربملان من خلل و�سائله التفاعلية االت�سالية 
اأن هذا املواطن على حق. واأن الربملان هو املخطئ. فالربملان ال يبيع �سلعة حتى يرفع �سعار 
»الزبون دائماً على حق« واإمنا الربملان ي�سوق اأفكار، وقرارات تتعلق مب�سري اأمة. فاخلطاأ غري 

وارد اإذا كان االأمر يتعلق بقرارات م�سريية للمجتمع. 
من جانب اآخر فاإذا كان �سبب وجود الربملان هو خدمة املواطنني وتلبية احتياجاتهم، اإال اأن 
الربملان ال يفعل ذلك يف نطاق فردي. واإال تعار�ست م�سالح االأفراد مع بع�سهم البع�س، وقد 
تتعار�س هذه امل�سالح مع امل�سلحة الوطنية امل�سرتكة، اأو قد تتعار�س م�سالح االأفراد مع نظم 
و�سيا�سات وقوانني �سرعها الربملان ذاته. فالربملان يلبي احتياجات االأفراد يف النطاق القومي 

امل�سرتك. فهو ال ين�سئ ت�سريعاً خا�ساً بفرد، واإمنا ت�سريع يتعلق بكل اأفراد املجتمع.

 The الإعالمية؟(  اأجندته  للربملان  ن�شنع  )كيف  الأجندة  نظرية    10
Agenda setting theory

اأ�سا�سني  �سوؤالني  حول  تدور  وهي  املا�سي  القرن  من  الع�سرينات  اإىل  النظرية  هذه  تعود 
اأولهما مباذا نفكر؟ والثاين حول ماذا نقلق؟
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اأجندة  بو�سع  كفيلن  الت�ساوؤلني  هذين  على  االإجابة  اأن  النظرية  هذه  اأ�سحاب  ويرى 
اإعلمية ناجحة الأي موؤ�س�سة. واأن اأهمية االأحداث، اأو االأن�سطة اإمنا ت�سنع من خلل مباذا 
نفكر. فاالإن�سان على م�ستوى تعامله اليومي، اأو حياته العادية، فاإن ال�سيء الذي يفكر فيه 
هو ال�سيء الهام، واأن االأمر الذي يتجاهله وال يفكر فيه هو اأمر غري هام. ولذلك فاإن و�سائل 
االإعلم عندما تعيد �سياغة االأحداث اأو االأن�سطة فاإنها يجب اأن تعيد �سياغتها من منطلق 
الت�سريعية والرقابية  اأجندته  فاإن للربملان  مباذا يفكر االآخرون يف هذه االأحداث. ومن ثم 
اخلا�سة، وله كذلك اأجندته االإعلمية التي يجب اأن تعك�س مثل هذه االأن�سطة، اإال اأن 
اأال تكون من منطلق مباذا يفكر الربملان واأع�ساوؤه.  اأن�سطة الربملان واأحداثه يجب  �سياغة 
اإذا دارت املناق�سات يف جلنة معينة بدرا�سة م�سروع قانون عن ال�سركات وتركزت  فمثًل 
هذه النقا�سات حول اإجراءات الت�سجيل، اأو انتهاء عمر ال�سركة. يف حني اأن ما يفكر فيه 
ال�سلع  اأو حت�سني جودة  وظائف جديدة،  اإن�ساء  على  ال�سركات  قانون  اأثر  هو  العام  الراأي 
واخلدمات. فاإن االإعلم الربملاين يبني اأجندته على ما يفكر فيه الراأي العام ال ما يفكر 
فيه الربملان. حيث اإن ذلك هو معيار االأهمية لدى االآخرين. ولذلك فاإن عامل االإعلم 
الفرن�سي الرو�س يرى اأن اإ�سكالية االإعلم املعا�سر هو قدرته على حتديد الق�سايا املهمة. 
واأن هذه االأهمية تعود اإىل امللتقي ال اإىل املر�سل. فاملر�سل قد ير�سل العديد من الر�سائل 
التعاملت  بااًل. واأن ذلك قد يحدث على م�ستوى  اأو  اأن امللتقي ال يعر لها اهتماماً  اإال 
اليومية للأفراد. فاأحياناً ت�سل للإن�سان ر�سائل مبا�سرة، اأو غري مبا�سرة عرب و�سائل االت�سال 
ب�ساأنها.  التف�سيلت  من  املزيد  وانتظار  بل  عليها  بالرد  يقوم  ما  ور�سالة  يتجاهلها،  اأنه  اإال 
عامل  اأن  اإال  اإعلمية.  اأجندة  اأي  ف�سل  اأو  جناح  يحدد  من  هو  املتلقي  اأن  الرو�س  ويرى 
االإعلم ماتر�سون يرى اأن معيار االأهمية ميكن اأن يكون من املر�سل اأي�ساً، وال يتوقف االأمر 
اأو  معينة،  اأحداث  ال�سوء على  ت�سلط  قد  االإعلم  فو�سائل  فح�سب.  املتلقي  عند حدود 
ق�سايا بعينها فتعمل على اإثارة االنتباه لدى الراأي العام الذي يبداأ يتفاعل مع هذه الق�سايا 

وي�سعها على اأجندته بحيث ت�سبح ذات اأولوية.
اإال اأننا نلحظ اأن االإعلم الربملاين مبا اأنه يف اأدق تعريفاته هو اإعلم تفاعلي. فاملنطق يحتم 
اأن هذا التفاعل بني الربملان، والراأي العام والبيئة الوطنية هي التي �ستحدد مناطق التاأثري 

ومن ثم معايري االأهمية.
�سياغة  اإعادة  هو  الربملاين  االإعلم  مفهوم  اإطار  يف  تعني  االأجندة  و�سع  نظرية  ثم  ومن 
بني  امل�سرتكة  االأهمية  فكرة  عن  يعرب  جديد  قالب  يف  الربملانية  االأحداث  اأو  للأن�سطة 
الربملان، والراأي العام. �سريطة اأن تكون هذه االأهمية مقرتنة باالإقناع وتعيري اجتاهات الراأي 
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بالق�سايا  املواطنني  واهتمامات  اأولويات  ترتيب  يعيد  اأن  ميكن  الربملاين  فاالإعلم  العام. 
واملو�سوعات التي يناق�سها الربملان.

ويرى اأ�سحاب هذه النظرية اأنه ب�سفة عامة فاإن ال�سحافة كو�سيلة اأكرث جدوى وتاأثري من 
التليفزيون اأو االإذاعة حيث اإنه يف ال�سحافة يتاح للموؤ�س�سات مثل الربملان وغريه اأن ين�سر 
اأو  تفا�سيل مواقفه، واأن�سطته، واأن يعمل على ن�سر ما هو متخ�س�س يف هذه املو�سوعات 

االأفكار.

استراتيجيات وضع األجندة

ال�شرتاتيجية الأوىل

اأن يقوم الربملان بح�سر الق�سايا، وم�سروعات القوانني، وكل ما يتعلق باأن�سطته من الناحية 
املو�سوعية. ثم يقوم حمررو االإعلم الربملاين بتحليل م�سمون ما ورد يف و�سائل االإعلم 
ب�ساأن هذه الق�سايا، اأو الق�سايا امل�سرتكة معها، اأو املو�سوعات ذات االأثر املبا�سر عليها واأن 
التوا�سل  وو�سائل  واملقروءة،  وامل�سموعة،  املرئية،  االإعلم  و�سائل  امل�سمون يف  يتم حتليل 
االجتماعي. ثم يتم ا�ستخراج االجتاهات ال�سائدة اأو ما يطلق عليها اجتاهات الراأي العام 
جتاه الق�سية، وكذلك االجتاهات املعار�سة، اأو االجتاهات التي ميكن اأن متثل موقفاً ثالثاً. ويف 
اإىل خطط  الباحثون االإعلميون الربملانيون هذه االأ�س�س اال�سرتاتيجية  �سوء ذلك يحرر 
عمل، وكذلك م�سروعات للتحرير ال�سحفي. ويتم و�سع اأطر زمنية لن�سر هذه املحتويات 
والربحية  حدة.  على  للن�سر  مادة  لكل  املتوقع  االأثر  اخلطة  يف  التو�سيح  يتم  اأن  �سريطة 

الربملانية �سواء من خطة الن�سر، اأو مادة الن�سر، اأو و�سيلة الن�سر.

اأما ال�شرتاتيجية الثانية

اأن كل الق�سايا الربملانية تتكرر �سواء خلل دور  اأ�سا�سي موؤداه  فهي تقوم على افرتا�س 
االنعقاد الواحد، اأو خلل الف�سل الت�سريعي الواحد، اأو من خلل الف�سول الت�سريعية 
اللحقة با�ستثناء بع�س الق�سايا اجلديدة التي ميكن اأن تدخل اإىل الربملان والتي ت�سب 
ينظر  ملا  التاريخي  االإطار  ا�ستعمال  هو  فاالأ�سا�س  للربملان.  تاريخية  ق�سية  يف  فرتة  بعد 
اأوجه  الربملاين  االإعلم  باحثي  يجعل  باأن  كفيل  التاريخي  االإطار  هذا  واأن  الربملان،  يف 
�ساحبتها  التي  اجلديدة  واالهتمامات  الق�سية،  هذه  على  الربملان  اأدخله  الذي  التطوير 
اأنف�سهم. فاملهم هو  اأو االأولويات اجلديدة يف اهتمامات االأع�ساء  العام،  الراأي  �سواء من 
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درا�سة عوامل التطوير، اأو التغيري يف الق�سية، واأن بحوث االإعلم الربملاين يجب اأن تركز 
على هذه االجتاهات اجلديدة. واأن االإعلم الربملاين من خلل اجتاهاته اجلديدة هو الذي 
هو  الربملاين  االإعلم  اأن  اأي  الق�سايا.  هذه  اأفكار  جتاه  العام  الراأي  تكوين  على  �سيعمل 
لدى  قائمة  كانت  واإن  حتى  االهتمامات  فهذه  العام.  الراأي  اهتمامات  �سين�سئ  الذي 
اجلماهري اإال اأن و�سائل االإعلم، وخطط االإعلم الربملاين �ستن�سئ اهتمامات جديدة اأو 
اأنها �ستعمل على اإعادة ترتيب هذه االهتمامات ويرى العامل االأمريكي كومب�س اأن احلملة 
االنتخابية الرئا�سية االأمريكية يف عام 1968 جنحت يف ا�ستخدام اال�سرتاتيجية الثانية من 
نظرية االأجندة، حيث اإن اإعلم احلملة، وما �ساحبها من اأن�سطة وفعاليات جنحت يف حتويل 
اهتمامات النا�س. فاالإعلم هو الذي ي�سيغ ما يفكر فيه الراأي العام. حيث اإن االإعلم هو 
الذي يجعل املواطنني يهتمون بق�سايا معينة، اأو بتفا�سيل معينة يف هذه الق�سايا، وكذلك 
يتجاهلون بع�س الق�سايا التي كانت مثار اهتمامهم قبل ذلك. فهناك علقة ارتباط اإيجابي 
االإعلم.  و�سائل  يف  ين�سر  ما  وبني  بعينها  لق�سايا  العام  الراأي  يوليها  التي  االأهمية  بني 

فاالإعلم الربملاين باإمكانه اأن يكون الراأي العام، ويوجهه.

من ي�شع اأجندة الراأي العام؟ 

وحتت اأي ظروف ومن ي�شع اأجندة الو�شيلة؟

 نقاط الرتكيز
 يف و�شائل

الإعالم املرئية

 نقاط الرتكيز
 يف و�شائل
 الإعالم
ال�شمعية

 نقاط الرتكيز
يف ال�شحافة

 نقاط الرتكيز
 يف و�شائل
 التوا�شل

الجتماعي

 النقاط
 امل�شرتكة

 بني كل هذه
الو�شائل

 نقاط
 الختالف بني
هذه الو�شائل
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وحتى يتم ملء هذا اجلدول فاإنه ميكن ا�ستخدام منهج حتليل امل�سمون ب�سقيه الكمي والكيفي.
اأما العامل حلبكري وهو من اأحد رواد هذه النظرية اإال اأنه اختلف مع الكثري من اأفكارها 
اإىل  م�سرياً  توجهه  اأو  العام  الراأي  تكون  التي  هي  االإعلم  و�سائل  باأن  يتعلق  ما  خا�سة 
اأن  كما  معني،  تف�سيل  اأو  اهتمام  قطاع  لكل  واأن  متعددة،  قطاعات  هو  العام  الراأي  اأن 
لكل قطاع ق�ساياه املهمة، واالأكرث اأهمية، واالأكرث اإحلاحاً. واأن و�سائل االإعلم، اأو اخلطط 
االإعلمية على اختلف اأنواعها اإذا ابتعدت عن اهتمامات واأولويات املواطنني، اأو قطاعات 
الراأي العام فاإن الراأي العام ال يعر لها اأي اهتمام. فقد انتهت اأزمنة االإعلم املوجه، اأو 
االإعلم امل�سيطر مع ثورة االت�ساالت واملعلومات. فم�ساهد التلفاز ينتقل االآن بني اآالف 
اإال عندما ير�سي اهتمامه واأولوياته يف حني يتجاهل كل  املحطات الف�سائية، وال ي�ستقر 
املحطات االأخرى الأنها مل تعرب عن اهتماماته، كذلك احلال يف الربامج االإذاعية، اأو يف 
قراءة ال�سحف، اأو يف و�سائل التوا�سل االجتماعي. فهناك فطرة طبيعية يف االإن�سان هي 
اأنه ال ي�سغي، اأو يكر�س اهتمامه اإال ملا ي�سغله من اأحداث اأو اأن�سطة. واأن االهتمام بال�ساأن 
الربملاين هو اهتمام ب�ساأن �سيا�سي، واأن ذلك �سيجذب الذين يف�سلون االأخبار ال�سيا�سية 
لي�سوا يف حمل  فهوؤالء  الثقايف  اأو  الفني،  اأو  الريا�سي،  بال�ساأن  املهتمون  اأما  بلدهم.  يف 
تف�سيل اأو خيار بني اهتماماتهم، واالهتمامات الربملانية الأن ف�سول هوؤالء يف م�ساهدة، اأو 

اال�ستماع، اأو قراءة ال�سحف يتعلق فقط باهتماماتهم.
ما، كما  ق�سية  بتفا�سيل  زيادة وعي اجلماهري  يعمل على  ب�سفة عامة  الربملاين  االإعلم  لكن 
تف�سيلتهم.  جمال  يف  املو�سوع  كان  اإذا  االأخرى  القطاعات  اأ�سحاب  يجذب  اأن  ميكن  اأنه 
فعندما يناق�س الربملان مو�سوعاً يتعلق بتطوير الريا�سة، اأو لوائحها، فاإن ر�سائل االإعلم الربملاين 
جتذب قطاعات الراأي العام املهتمة بال�ساأن الريا�سي، اأو يناق�س الربملان اأزمة ال�سينما اأو امل�سرح 
فاإن و�سائل االإعلم الربملاين �ستجذب املهتمني بالقطاع الفني. وعلى الرغم من اأن االإعلم 
الربملاين اإعلم متخ�س�س؛ الأنه يعرب عن ن�ساط ال�سلطة الت�سريعية اإال اأنه اأكرث اأنواع االإعلم 
ما  يختلفون  قد  زبائنه  اأن  لكون  املجتمع.  وتاأثريه على  فاعليته  يزيد من عمق  اأن  الذي ميكن 
بني جل�سة واأخرى وح�سب اهتمامات الربملان يف جل�ساته العامة فموؤ�سرات االهتمام باالإعلم 
الربملاين قد ت�سجل انخفا�ساً اأو �سعوداً ح�سب القطاعات املهتمة من الراأي العام ب�ساأن الق�سية، 
اأو االأفكار املطروحة يف اأن�سطة الربملان. اأما االهتمام امل�ستمر والدوؤوب الأن�سطة الربملان ال يكون 

اإال من خلل املهتمني بال�ساأن ال�سيا�سي، اأو املتخ�س�سني يف هذا احلقل.
وجناح االإعلم الربملاين من عدمه يتوقف باالأ�سا�س على قدرة العاملني يف هذا املجال على 
البيئة  اأي مباذا تفكر بيئة االإعلم الربملاين. ونق�سد ببيئة االإعلم الربملاين  مراقبة البيئة 
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الداخلية اأي الربملان ذاته، والبيئة اخلارجية اأي الراأي العام. اأما عن البيئة الداخلية للربملان 
اأعماله �سواء يف اجتماعات  اأجندة  اأو ما يدور على  اأن�سطة الربملان،  فهي ال ت�سمل فقط 
اللجان، اأو اجلل�سات العامة ولكن اأي�ساً ما دور من تفاعل الربملان مع احلكومة، اأو منظمات 
املجتمع املدين، اأو الهيئات اأو املوؤ�س�سات الدولية، اأو االأن�سطة ال�سيا�سية له، اأو االأن�سطة 
الثقافية االجتماعية لبع�س اأع�سائه، اأو العلقات بني االأع�ساء وبع�سهم، اأو العلقات بني 
على  الربملانات  داخل  االأع�ساء يف  توافقات  اأو  احلزبية  التوافقات  اأو  وبع�سها،  االأحزاب 
الت�سويت يف اجتاه معني. ولذلك فاإن البيئة الداخلية للربملان تعرب عن كل التفاعلت التي 
حتدث داخل موؤ�س�سة ال�سلطة الت�سريعية، واإىل اأي مدى ميكن اأن تكون هذه التفاعلت 

مثاراً لدى الراأي العام.
ومن ثم فاإن البيئة الداخلية للربملان هي �ساحبة ال�سوؤال الرئي�سي مباذا يفكر الربملان؟ فاإذا 
جنحنا يف معرفة االإجابة، فاإنه ميكن يف هذه احلالة االنتقال اإىل البيئة اخلارجية للربملان. فاإذا 
اأولها كيان  اأو مرتابطة،  متجان�سة،  واأحياناً  تبدو متما�سكة،  الداخلية للربملان  البيئة  كانت 
موؤ�س�س يعرب عنها. كما اأن لها بقعة جغرافية حمددة يعرب عنها حتى واإن انتقل اأع�ساوؤها اإىل 
خارج هذه البقعة. اإال اأن البيئة اخلارجية للربملان هي اأكرث تعقيداً الأنها ت�سم كل ما ميكن 
اعتباره حداً من حدود الدولة، فهي ت�سم مواطناً يف العا�سمة احل�سرية، واآخر ي�سكن يف 
قرية نائية على حدود الدولة واأن هوؤالء جميعاً يفكرون يف م�ساحلهم واهتماماتهم الفردية 
حتى واإن بدا البع�س له اهتمامات بال�ساأن العام. ومن املهم عند درا�سة البيئة اخلارجية اأن 

نطرح ال�سوؤال االأ�سا�سي ما الذي يقلق هذه البيئة؟ اأو مباذا تقلق هذه البيئة؟

مباذا يفكر الربملان؟                                             مباذا تقلق البيئة اخلارجية؟
نقطة التباعد

اخلط املحايد

نقطة التقارب

نقطة التما�س
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فاإذا ما نظرنا اإىل و�سعية هذا الهرم املقلوب فاإن الربملان قد يفكر يف اأمور، اأو م�سائل ال متثل 
فاإن العلقة بني  العام)، ولذلك  الراأي  للبيئة اخلارجية )القطاعات املختلفة من  اأي قلق 
فيها  التي ي�سعب  النقطة  اأو  التباعد  نقطة  العام تظل يف هذه احلالة عند  الربملان والراأي 
اأن يتقبل الراأي العام اأخبار و ر�سائل االإعلم الربملاين. فاإذا ما كان الربملان مثًل يناق�س 
زيادة مكاآفات اأع�سائه، اأو �ساأناً من �سوؤونه الداخلية فاإن اإعلمه �سيظل على نقطة تباعد مع 

الراأي العام.
اأما اإذا كان الربملان قد قرر مناق�سة منح اأع�سائه ميزات تف�سيلية على باقي اأفراد املجتمع 
من حيث خم�س�سات اأرا�سي، اأو �سيارات اأو غريها من ميزات قد يرى معها االآخرون اأنها 
متثل تعدياً على حقوقهم، اأو اأن منظمات املجتمع املدين اأثارت اهتماماً لدى الراأي العام 
بف�ساد الربملان من جزاء هذه امليزات التف�سيلية فقد ينتقل االأمر من خط اأو نقطة التباعد 
اإىل اخلط املحايد اأي اأن الراأي العام تولد لديه االهتمام بهذه امل�ساألة، اأو هذا االأمر، ولكن 
لي�س لديه راأي معني اأو توجه معني. فهو يبدو مهتماً ولكن لي�س اإىل احلد الذي يجعل 
االنحياز  يف  مرتددة  تبدو  اأو  التقليدية،  تف�سيلتها  عن  تتخلى  اأن  ميكن  الراأي  قطاعات 

ل�سالح الربملان اأو �سده.
ويف املرحلة الثالثة اإذا جنحت و�سائل االإعلم، اأو املنظمات الفاعلة يف املجتمع يف اأن تقود 
الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء  ملنح  الرف�س  اأو  بالقبول  �سواء  معني  توجه  لتبني  العام  الراأي 
مثل هذه امليزات التف�سيلية فاإننا ننتقل على هذا الهرم املقلوب من اخلط املحايد اأو نقطة 
احلياد اإىل نقطة التقارب اأي اأ�سبح الراأي العام مهتماً بهذه الق�سية، كما اأ�سبح له توجه 
معني، واأفكار حمددة. واأنه ميكن لباحثي االإعلم الربملاين اأن يحددوا االجتاهات ال�سائدة، 
واالجتاهات املعار�سة، واأن تنبني خطط االإعلم الربملاين يف �سوء يف هذه االجتاهات حتى 
يطلق  ما  اأو  العام،  الراأي  وح�سو  تعبئة  وهي  التما�س  نقطة  وهي  الذروة  نقطة  اإىل  ن�سل 
عليه �سغف الراأي العام ملتابعة هذه الق�سية دون غريها. واأن قطاعات الراأي العام يف خط 
التما�س على ا�ستعداد للت�سحية بتف�سيلتها وخياراتها التقليدية من اأجل متابعة تطورات 

هذه الق�سية اإعلمياً.
ويف �سوء ذلك فاإن باحثي االإعلم الربملاين اأمامهم م�سوؤولية اأ�سا�سية يف الك�سف عن ماذا 

يفكر الربملان؟ ومباذا تقلق البيئة اخلارجية؟
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معطيات البيئة اخلارجيةمعطيات البيئة الداخلية

 ن�شاطدرا�شاتقراراتاأن�شطة
اأع�شاء

 اأخبار
 اجتاهاتحلولاهتماماتاأع�شاء

�شائدة
 اجتاهات
معار�شة

واأنه على �سوء علقة التهديد بني ماذا يفكر الربملان؟ وما الذي يقلق الراأي العام؟، تزداد 
اأهمية االإعلم الربملاين.

ا�شتك�شاف البيئة 
الداخلية واخلارجية

تخري الوقت املالئم لطرح 
الأجندة الربملانية واأن الوقت 

املالئم يعرف بالطاقة 
النف�شية للفرد

ت�شكيل فريق طوارىء 
لإدارة خطط الإعالم 

للمو�شوعات الأكرث اأهمية 
لدى الراأي العام

قيا�س الأمر يف كل مرحلة 
من املراحل ال�شابقة

يدار فريق الطوارىء من 
خالل امل�شوؤول الأول عن 

الربملان

تغيري م�شمون الر�شالة 
الإعالمية للربملان وفق تغري 
اأولويات اجلمهور من خالل 
موؤ�شرات قيا�س الراأي العام 

اإعداد بحوث الإعالم 
الربملاين حول بع�س الق�شايا 

واأفكارها وو�شع اخلطط 
الإعالمية املنا�شبة لن�شرها

الربط بني هذه الق�شايا اأو 
الأفكار وبني ما يقلق اجلمهور 

ب�شاأن حلولها

كيف ت�شل اإىل نقطة التهديد 
اأو نقطة التما�س بني القلق، 

والتفكري؟

تكرار م�شمون الأفكار 
وبو�شائل خمتلفة اإعالميًا

خطوات و�شع اأجندة
الإعالم الربملاين
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نظرية اإلطار اإلعالمي

جو�نب و�أفكار بارزة
يف �لق�ضية 

 جو�نب و�أفكار
غري ماألوفة

 جو�نب و�أفكار
تثري �جلدل
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اإذن نحن اأمام نظرية ترى اأن هناك عنا�سر وجوانب قليلة من املو�سوع، اأو م�سروع القانون هو 
الذي يجب اأن نلقي ال�سوء عليه اإعلمياً، ونعمل على تف�سريه لتحقيق اأغرا�س واأهداف 
اال�سرتاتيجي  التخطيط  من  حتديده  يتم  عليها  والرتكيز  االختيار  عنا�سر  واأن  بعينها. 
التغطية  يف  جتاهلها  �سيتم  التي  اجلوانب  العنا�سراأو  اخلطة  هذه  تبني  بحيث  االإعلمي 
االإعلمية، واأن يقرتن ذلك مبربرات هذا التجاهل على اأن تتعلق هذه املربرات باهتمامات 
الراأي العام و�سواغله وينطلق اأ�سحاب هذه النظرية من التفكري على هذا النحو باأن لكل 
جمتمع �سياق ثقايف معني، واأن هذا ال�سياق هو الذي يتحكم يف حتديد اأهمية امل�ساألة اأو 
املو�سوع، اأو يف حتديد جوانب الفكرة التي ميكن جتاهلها من عدمه. فمثًل اإذا ناق�س الربملان 
االإماراتي قانون غ�سل االأموال فاإن جوانب هذا القانون املهمة، واالأفكار التي متثل اأولويات 
فاالإعلم  القانون  هذا  مثل  االأمريكي  الكوجنر�س  ناق�س  اإذا  عن  تختلف  املواطنني  لدى 
الربملاين يف االإمارات �سريكز على جوانب تتعلق بال�سياق الثقايف ملجتمع االإمارات، وهو 
بالطبع خمتلف عن ال�سياق الثقايف للمجتمع االأمريكي. كذلك احلال يف االأدوات الرقابية 
حتى يف طبيعة احللول املقرتحة فل ميكن للربملان االإماراتي اأن ي�ستورد قانون غ�سل االأموال 
االأمريكي، اأو قانون من اأي دولة اأخرى، ويحاول تطبيقه اأو تبني تعديلته داخل الربملان 
االإماراتي الختلف ال�سياقات الثقافية. واأن مثل هذه ال�سياقات هي التي تتحكم يف اأمر 
اأفكار  اأو االإبراز ملحتويات  فاإن االنتقاء،  ال�سادرة من الربملان. ولذلك  الر�سالة االإعلمية 

حمددة، اأو جوانب معينة. اإمنا يتحكم فيها باالأ�سا�س ال�سياق الثقايف للمجتمع.
فاإنها  للمجتمع  الثقايف  املفهوم  اأو  االإطار  على  باالأ�سا�س  تعتمد  النظرية  هذه  كانت  وملا 
ا�ستهلمت جذورها االأوىل من علم االجتماع، وحتديداً من عامل االجتماع قوفمان الذي 
يرى اأن كل جمتمع له بناء اجتماعي معني، واأن التفاعلت التي تتم يف داخل هذا البناء 
يحكمها �سياق ثقايف. ولذلك فاإن اأي اإعلم �سيواجه مبجتمع له تف�سري، وت�سنيف، وحتديد 

معني لواقعه.
فمثًل املواطن االماراتي له فهم، وتف�سري، وت�سنيف معني مل�سكلة التعليم، اأو البطالة. واأن 
هذا الفهم اأو الت�سنيف يختلف عن املواطن االأمريكي لذات امل�سكلة. ومن ثم فاإنه من 
اأهميتها.  اأن يتم تنظيم املعلومات لكل ق�سية ثم نبداأ يف ت�سنيفها، ثم ترتيبها وفق  املهم 
فو�سع اأجندة املعلومات اجلماهريية Public Agenda التي تركز على ما هو بارز، وما 
اإال من خلل تنظيم املعلومات  اإليها  الو�سول  الق�سايا لن يتم  اأفكار  هو غري ماألوف من 
اأ�سا�سية يف نظرية  اإ�سكالية  اأن هناك  اخلا�سة بكل ق�سية على حدة. ويرى اخلبري الدويل 
االإطار االإعلمي هو ماذا تنتقي من االأفكار والعنا�سر حتى تقدمها للراأي العام، وما هي 
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بني  متيز  اأن  يجب  فاإنه  االإ�سكالية  هذه  وكل  عنها؟  تتقا�سى  اأو  تتجاهلها  التي  العنا�سر 
ثلثة متغريات متغري تابع و هو اأجندة اجلمهور اأي اهتماماته ومتغري م�ستقل وهو اأجندة 
اأجندة ال�سيا�سات العامة والتي يقع  و�سائل االإعلم واهتماماتها وهناك متغري ثالث وهو 
ال�سابقني.  املتغريين  بدوره لكل من  تابع  املتغري هو  الربملاين. وهذا  االإعلم  من �سمنها 
مبعنى اأن ندر�س اهتمامات اجلمهور، واهتمامات و�سائل االإعلم ويف �سوئها نحدد اأجندة 
االإعلم الربملاين. وحتى ميكن �سناعة هذا االإطار فاإنه ميكن النظر اإىل ال�سكل التايل:

فالتاأطري يق�سد به ك�سف اهتمامات الراأي العام، وكذلك عمليات االت�سال اجلماهريي 
وما ميكن اأن تك�سف عنه درا�سات االإعلم الربملاين ب�ساأن االجتاهات ال�سائدة لدى الراأي 
يف  واآرائهم  املواطنني  وتعليقات  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  يف  االأفعال  وردود  العام، 

و�سائل االإعلم التقليدية، ودرا�سات ا�ستق�ساءات الراأي.

الإطار

الأطــر

التاأطيــر

Frame

Frames

Framing

والتي  واحلديثة  التقليدية  املختلفة  االإعلم  و�سائل  اهتمامات  فهي   Frame االأطر  اأما 
ميكن ا�ستك�سافها من خلل املقاالت، اأو التوجهات العامة يف ال�سحافة، اأو حتليل م�سمون 

الربامج التلفزيونية واالإذاعية، اأو الدرا�سات البحثية االأكادميية.
اأما الإطار اأو ما يطلق عليه اإطار العمل Frame work  فهو يعني بناء اخلطط االإعلمية 
من  لكل  تابع  متغري  هي  الربملاين  االإعلم  خطط  فكاأن  خطط  واالأطر  التاأطري  �سوء  يف 
اهتمامات اجلمهور، واهتمامات و�سائل االإعلم. ولذلك فاإن ما يتم انتقاوؤه اأو الرتكيز على 
بع�س جوانبه يف املو�سوع اأو الق�سية الربملانية اإمنا يتم من خلل التاأطري واالأطر. ولكن من 
ال�سروري يف انتقاء العنا�سر اأو االأفكار اأن ترتبط بتحقيق اأهداف املوؤ�س�سة الربملانية مبا يتفق 

مع البيئة اخلارجية.
اأو  اخللف  اإثارة  مبنع  يتعلق  قد  هدف  حتقيق  لغر�س  يكون  اإمنا  العنا�سر  بع�س  فتهمي�س 
اال�سطراب يف العلقات بني الربملان والراأي العام. فمثًل اإذا رف�س الربملان زيادة االأجور، 
الراأي  اإىل اال�سطدام مع  يوؤدي  فـاإن الرتكيز على هذه اجلوانب قد  اأو تخفي�س االأ�سعار 
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جدول تف�سري احلدث الربملاين

 ال�سرورةالأهمية
النتائج املتوقعةالعملية

 الربط مع
 اأحداث

جمتمعية �سابقة

 الأ�سرار
 املجتمعية

ال�سابقة
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احللول التوفيقيةاهتمامات الراأي العاماأولويات ال�سيا�سات العامة
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النظرة  ال�سلل يف  عليه  اأطلق  منوذج  Entman يف  مان  انتي  النموذج  هذا  تبنى  وقد 
للحرب على االإرهاب، بعد اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001

ردود اأفعال
الراأي العام

اإعادة النظر يف اخلطط 
الإعالمية يف �شوء ردود 

الأفعال

البناء الإعالمي )اخلطط 
الإعالمية( لتحقيق 

الأهداف

توافق الأهداف
مع احللول

تطبيق احللول
على الأهداف

جتميع احللول
 مبا يوؤدي اإىل التنا�شق

امل�شكلة

تق�شيم امل�شكلة اإىل
اأجزاء اأ�شغر

اكت�شاب الفهم
لأجزاء امل�شكلة

احللول اجلزئية وفق
اأجزاء امل�شكلة
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أنواع الرسائل اإلعالمية للبرلمان
وفق نظرية اإلطار اإلعالمي

Episodic Frame الإطار املحدد v
يف هذا النوع من ر�سائل االإعلم الربملاين تركز الر�سالة االإعلمية على فكرة واحدة فتعمل 
ال�سابقة.  اخلطوات  وفق  يتم  للر�سالة  االإعلمي  والبناء  تفا�سيلها،  وتبيان  عر�سها،  على 
فمثًل يف مناق�سة م�سروع قانون يتعلق بتغليظ العقوبات على جتارة املخدرات على ال�سباب، 
وت�سبح هذه الفكرة هي املنطلق الذي تنبني عليه كل و�سائل م�سروع القانون االإعلمية. 
اأو يف مو�سوع التوطني فيتم الرتكيز على فكرة واحدة تتعلق باأثر مناق�سة املجل�س ملو�سوع 
اأو درا�سات  الربملانية،  املناق�سات  اأو  التو�سيات  املواطنني فيتم تف�سري  التوطني على بطالة 

الربملان يف اإطار فكرة احلد من بطالة املواطنني.

 Thematic Frames الإطار العام v
يف هذا النوع من ر�سائل االإعلم الربملاين يتم الرتكيز على اأكرث من فكرة، اأو اأفكار متعددة. 
يف هذه احلالة فاإن ر�سائل االإعلم الربملاين عليها اأن تقدم تف�سرياً اأو�سع مل�سروع القانون، 
اأو ال�سوؤال، اأو اال�ستجواب، اأو املو�سوع العام اأو غريه من االأدوات الرقابية. فمثًل اإذا كان 
م�سروع قانون تغليظ العقوبات على جتارة املخدرات فاإن ر�سائل االإعلم الربملاين باالإ�سافة 
اإىل اأثر املخدرات على ال�سباب، تبني اأي�ساً على اأثر املخدرات على التنمية االقت�سادية، 
واأثرها على الطب النف�سي، وكذلك على انت�سار اجلرمية وغري ذلك من االأفكار التي قد 

تربزها النقا�سات اأو الدرا�سات الربملانية.
ففي االإطار العام ت�سبح الق�سية اأو املو�سوع الربملاين هو املتغري امل�ستقل، وت�سبح كل اأفكار 
الر�سائل االإعلمية متغري تابع لهذا املتغري امل�ستقل، اأما يف حالة االإطار املحدد فاإن الفكرة 
التي تركز عليها الر�سالة الربملانية ت�سبح هي املتغري امل�ستقل، وي�سبح املو�سوع اأو الق�سية 
تبني  االإعلمية  الر�سائل  فاإن  العام  االإطار  اأنه يف  كما  التابع.  املتغري  العامة هي  الربملانية 
اأ�سبابها على االأفكار التي متثل متغري تابع. اأما يف حالة االإطار املحدد فاإن الفكرة ت�سبح 

هي االأ�سا�س يف درا�سة الربملان للق�سية، اأو املو�سوع الربملاين.
االأ�سباب  على  الربملاين  االإعلم  ر�سائل  يف  الرتكيز  يتم  فاإنه  املحدد  االإطار  يف  اأنه  كما 
الر�سائل على  تركيز  فيتم  العام  االإطار  اأما يف  الربملانية.  الق�سية  اأو  امل�سكلة  امل�سوؤولة عن 

التناول، والتف�سري، واملعاجلات االإعلمية اخلا�سة باحللول.
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للأفكار، يف  املو�سوعية  ال�سمات  يتناول  العام  االإطار  اأن  ال�سابقني  ال�سكلني  يلحظ يف 
حني اأنه يف االإطار املحدد يتناول ال�سمات العاطفية اأي االآراء واالأفكار ال�سخ�سية الأع�ساء 

الربملان.

ال�شمات املو�شوعية
 يف الإطار العام

ال�شمات العاطفية
 يف الإطار املحدد

نظرة الربملان
الكلية

الرتكيز على اآراء
الأع�شاء

تف�شري نتائج
اجتماعات اللجان

الرتكيز على
 املناق�شات اجلانبية

تف�شري قرارات
الربملان

الرتكيز على اآراء
املواطنني

تف�شري املعلومات 
والدرا�شات الربملانية 

واحلكومية

الرتكيز على بع�س
 اأفكار الأع�شاء يف
 قرارات املجل�س
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اأحزاب  من  تت�سكل  التي  الربملانات  حال  يف  جدوى  اأكرث  املحدد  االإطار  يكون  وقد 
متناف�سة، اأو كتل برملانية متناف�سة يف توجهاتها، واآرائها. اأما االإطار العام فقد يكون اأكرث نفعاً 
يف الربملانات التي ال توجد فيها اأحزاب �سيا�سية، اأو ال تبدو فيها الكتل الربملانية متناف�سة 

مع بع�سها البع�س.
فاإن  االإعلمية  اخلطط  اأو  االإعلمية،  الر�سائل  بناء  يف  االأطر  من  النوعني  هذين  ووفق 

تو�سيف الر�سائل االإعلمية ميكن اأن يكون على النحو التايل:
ر�شالة ذات طبيعة �شراعية اأي يبدو يف الر�سالة �سراعاً بني عدة اآراء، اأو اأفكار، اإال اأن 
الر�سالة تنحاز اإىل فكرة بعينها وتعمل على التاأكيد على تفوقها على ما عداها من اأفكار 

اأخرى.
ر�شالة ذات طبيعة تكاملية اأي اأن الر�سالة تبدو فيها عنا�سر الفكرة متكاملة مع بع�سها 
البع�س، واأن هذه العنا�سر جمتمعة هي التي ميكن اأن توؤدي اإىل نتائج الر�سالة. ومن ثم 

حتقيق االأهداف املطلوبة.
اأ�سا�ساً على دورها يف  ر�شالة ذات طبيعة م�شوؤولة اأي اأن ر�سالة االإعلم الربملاين تركز 
االأكرب  الدور  حتقيق  من  جزء  اأنه  على  برملاين  ن�ساط  لكل  فتنظر  االجتماعية  امل�سوؤولية 
للربملان يف امل�سوؤولية االجتماعية. واأن كل ما يعيق اأداء هذا الدور فاإنه يكون من العنا�سر 

التي يتم جتاهلها، اأو تهمي�سها يف الر�سالة االإعلمية.

وفق نظرية اإلطار اإلعالمي، والوسائل الحديثة
اأياً كانت النظريات، اأو االأ�س�س االإعلمية للعمل االإعلمي الربملاين، اإال اأنه علينا التوقف 
اأمام نقا�س متعمق يدور حالياً يف مراكز البحث االإعلمي الدويل حول م�ستقبل االإعلم 
واالت�سال يف �سوء تطور و�سائل االت�سال التكنولوجي، وتغري املزاج النف�سي للراأي العام. 
فهناك اإ�سكالية حقيقية يف قواعد التاأثري على الراأي العام. الأن هناك �سراعاً بني التميز، 
اأو مو�سوع يتوافر له كم هائل من املعلومات، والبيانات، ومن  اأي ق�سية  وامل�سداقية الأن 
اأو الربملان حمتكران لوجه احلقيقة، واملعلومة االأكيدة يف  عدة م�سادر. فلم تعد احلكومة 
العام  الراأي  اأو الربملان مل يعد  اإن كل ما ي�سدر عن احلكومة  اأو مو�سوع. بل  اأي ق�سية 
ب�ساأنه متلقيَا، واإمنا مقيمَا، ومراقبَا. فالراأي العام يراقب اجلل�سات الربملانية، اأو اأن�سطة الربملان 
العمل  م�سداقية  فاإن  االإطار  ذات  ويف  الربملان.  مع  اأو  �سد  املتحيزة  اأحكامه  ي�سدر  ثم 
الربملاين ذاته اأ�سبحت على املحك الأن االإعلم الربملاين اإذا مل يكن كْفئاً، وجديراً باإبراز 
الق�سايا واملو�سوعات الربملانية فاإن االأحكام التحيزية ال�سريعة من الراأي العام �ستوؤدي اإىل 
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الت�سكيك والتقليل من اآثار اأو �ساأن العمل الربملاين. لقد اأ�سبح هناك حٌق مطلٌق للراأي 
املناق�سات  تفا�سيل  هي  وما  احللول؟  �سناعة  يتم  وكيف  يدور.  ماذا  يعرف  اأن  يف  العام 

واملداوالت؟ 
ومن ثم فاإن االإعلم الربملاين حتى يكون م�سايراً الإعلء م�سداقية العمل الربملاين فاإنه 

يجب اأن يكون

الربملانية. والأن�شطة  الأحداث  مع  التفاعل  	 �شريع 
احلديثة الإعالم  و�شائل  مع  املناف�شة  على  	 قادر 

	 يعمل طوال اليوم لبث ر�شائل متكررة وجديدة بهدف الإقناع
والبث،  الن�شر  و�شائل  اختيار  يف  ومبدع  مبتكر،  	  اإعالم 

والتفاعل وجذب الراأ ي العام

�شلفًا املعدة  الإعالمية  اخلطط  على  	 يعتمد 
الربملاين الإعالم  وبحوث  ودرا�شات  مناهج  على  	 يعتمد 

	 يهتم بتاأثريات اخلطط ومدى جناحها يف حتقيق اأهداف الربملان
الإعالم و�شائل  ا�شتخدام  يف  التاأثري  بق�شد  	 التنويع 

اإىل  الربملان  من  الر�شالة  نقل  يف  الأول  الو�شيط  الربملاين  	  املحرر 
الراأي العام

	 قادة الراأي الو�شيط الثاين يف نقل الر�شالة من الربملان اإىل الراأي العام
اإعالميًا   املوؤثرين  من  وغريهم  واملفكرون  والأكادمييون،  	  املثقفون، 

و�شيط ثالث يف نقل الر�شالة من الربملان اإىل الراأي العام
يف  رابع  و�شيط  ات�شالتهم  وتبادل  مبجموعاتهم،  اأنف�شهم  	  املواطنون 

نقل هذه الر�شالة

الربملاين الإعالم  ق�شية  تكون  اأن  ميكن  جمتمعية  ق�شية  	  كل 
الإعالمية  الر�شالة  معلومات  مل�شدر  الرئي�شي  امل�شدر  	  الربملان 
مكوناته،  بكل  فاملجتمع  الوحيد  امل�شدر  لي�س  اأنه  اإل 

وموؤ�ش�شاته م�شدرًا ملعلومات ر�شالة الإعالم الربملاين
الأخرى الإعالم  اأنواع  كل  من  نطاقًا  	 اأو�شع 

إعالم

 برلماني

فوري

إعالم 

برلماني

متعمق

إعالم برلماني

متعدد

 الوسائط

ال محدودية

في اإلعالم

 البرلماني
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النموذج التلقائي يف ر�شائل الإعالم الربملاين

الركن التعبيريالركن اإلقناعيالركن المعلوماتي

عدم ت�شليل 
الراأي العام 
مبعلومات 
كاذبة اأو 

ناق�شة

اإعطاء 
املعلومة للفرد 

ول يجوز 
احتكارها

اأركان الر�شالة الربملانية الإعالمية

إقناع

مباذا يفكر الآخر؟

ماذا لو اأنا يف موقف 
الآخر؟

تعبير

الو�شوح

التداول

معلومة

معلومة ظاهرة
ووا�شحة

معلومة ي�شدقها
الواقع

الإي�شاح التف�شري الإفهام
تنوع الو�شائل 
ما بني �شور، 

ور�شوم، 
وفيديوهات، 

وكلمة 
مكتوبة

الت�شال املوؤثر

التبادل املعريف

الفهم املبا�شر

اإمكانية التعليق

معلومة مرتابطة توؤدي 
اإىل فهم معني

اإمكانية ا�شتنتاج 
معلومات اأخرى منها
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منطلقات بناء االستراتيجية اإلعالمية للبرلمان
في ضوء النموذج التلقائي

اإي�سال  من  للربملان  ميكن  الذي  الفكري  البناء  هو  االإعلمية  باال�سرتاتيجية  يق�سد 
ر�سائله اإىل جمموعات متعددة من قطاعات الراأي بهدف التعبري عن االأن�سطة الربملانية، 
واإقناع املواطنني بالقدرة التاأثريية للربملان على خمرجات العملية ال�سيا�سية. وتهدف اأي 
ا�سرتاتيجية اإعلمية اأن تكون ر�سائل الربملان متما�سكة، ومنظمة. اأي اأن الربملان ال يتعامل 
وفق نظرية رد الفعل، بل هو الفعل ذاته، ولبناء اأي ا�سرتاتيجية للإعلم الربملاين فاإنها متر 

مبراحل حمدودة:
1. حتديد هدف ال�شرتاتيجية: ويرتبط هدف اال�سرتاتيجية االإعلمية للربملان باأهدافه 
االأ�سا�سية. فمثًل اإذا كان هدف الربملان املوافقة على القوانني فاإن اال�سرتاتيجية االإعلمية 

عليها اأن تو�سح الكيفية التي يعمل بها الربملان للموافقة على القوانني من حيث:
اإبراز مناق�سات اللجان حول هذه القوانني. اأ. 

اإبراز الدرا�سات الربملانية واملعلومات احلكومية ب�ساأن هذه القوانني. ب. 
بيان اأثر هذه القوانني، وموقف الربملان من هذا االأثر. ج. 

التف�سري اجلماهريي لهذه القوانني من حيث االأهمية » ال�سرورة العلمية لها «. د. 
االأ�سباب املجتمعية والنتائج املتوقعة لهذه القوانني. هـ. 

التعديلت  واأهداف  ومداوالت  مناق�سات،  من  فيها  يدور  وما  العامة   اجلل�سات  و. 
املقرتحة من الربملان، واملوقف احلكومي منها. 

فاأهداف االإ�سرتاتيجية االإعلمية للربملان يقرتن بالوظيفة الد�ستورية للربملان يف اأي دولة. 
اإال اأن الربملان يعمل على تطوير هذه االأهداف مبا يحقق التوا�سل مع اجلماهري، وحتقيق 
التفاعل املتبادل بني الراأي العام والربملان. فمثًل اإذا كان م�سروع القانون يدور يف �سيغ 
املهن  اأهل  تخاطب  ا�سطلحات  اأو  علمية،  �سيغ  اأو  املتخ�س�سني،  اإال  يفهمها  ال  قانونية 
ذاتهم. فاإن القدرة التعبريية وهي الركن الثاين يف الر�سالة االإعلمية اأن تنزل بهذه اللغة 
باالإجابة  اأ�سا�ساً  تتحدد  اال�سرتاتيجية  اأهداف  اأن  كما  املتداولة.  اجلماهريية  اللغة  اإىل 
على ت�ساوؤل رئي�سي » ماذا يريد اأن يفعل اأو يحقق الربملان يف املدى القريب من اأن�سطته 
الت�سريعية، اأو الرقابية، اأو ال�سيا�سية؟ « هل يريد الربملان حتقيق ر�ساء الراأي العام؟ هل يريد 

الربملان حتقيق التفاعل مع الراأي العام؟
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فالر�ساء يختلف عن التفاعل الأن الر�ساء يعني اأن الر�سالة االإعلمية �ستعمل على تلبية 
توقعات ومطالب الراأي العام واالنحياز لهذا بغ�س النظر عن ال�سيا�سات احلكومية العامة. 
اأما التفاعل فيعني اأن الربملان �سيحاول اإقناع الراأي العام من خلل التفاعل معه مبوقفه، اأو 
مربرات قراراته اأي اأن هناك م�ساحة من اجلدل، اأو اخللف، اأو التوافق، اأو التعار�س بني 

الربملان والراأي العام. 
قد يكون هدف اال�سرتاتيجية مرتبطاً بتنوير الراأي العام. يف هذه احلالة فاإن اال�سرتاتيجية 
االإعلمية والر�سائل االإعلمية �ستعمل على تثقيف الراأي العام. فمثًل قد تكون الر�سالة 
خا�سة مبعرفة االإجراءات املتبعة يف الربملان للموافقة على القوانني، اأو طرح االأ�سئلة ولكن 

بلغة غري تلك املكتوبة يف اللوائح الربملانية.
�ستهتم  وهنا  العام.  الراأي  بتوجيه  مرتبطاً  االإعلمية  اال�سرتاتيجية  هدف  يكون  قد  اأو 
العملية    وال�سرورات  امل�سكلة،  اأهمية  على  بالرتكيز  االإعلمية  اخلطط  اأو  اال�سرتاتيجية 
للحلول املقرتحة من الربملان. وكل ا�سرتاتيجية اإعلمية برملانية تتبنى العديد من االآليات 

والتكتيكات.
فاإن  ال�ساأن  ال�شركاء الأ�شا�شيني ل�شرتاتيجية الإعالم الربملاين: ويف هذا  2. حتديد 
الر�سائل االإعلمية للربملان ال يخت�س بها الربملان وحده واإمنا ي�ساركه فيها و�سائل االإعلم 
واملثقفون، واالأكادمييون،  العام،  والراأي  التوا�سل االجتماعي احلديثة،  املختلفة، وو�سائل 
وقادة الراأي، واأ�سحاب الفكر املعتدل املوؤثرين يف و�سائل االإعلم، وروؤ�ساء حترير ال�سحف، 
االإعلمية.  ا�سرتاتيجيته  تنفيذ  يف  الربملان  �سركاء  من  ذلك  وغري  البارزين  وال�سفحيني 
االأدوات  اأو  القوانني،  مب�سروعات  مبا�سرة  املتاأثرين  وهم  حمتملني،  �سركاء  اإىل  باالإ�سافة 

الرقابية.

3. حتويل الأهداف العامة لال�شرتاتيجية اإىل اأهداف جزئية: اأي اأن االأهداف العامة 
التي تعرب عن الوظائف الد�ستورية للربملان ميكن حتويلها اإىل اأهداف جزئية تتعلق مب�سروعات 

القوانني ذاتها.
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التفاعل الت�شال

املعلومات

لأغرا�س
الثقافة

من
 موؤ�ش�شة

اإىل جماعة

لأغرا�س
التعليم

من جماعة
اإىل فرد

لأغرا�س املعرفة من فرد اإىل جماعة

لأغرا�س الت�شلية من فرد اإىل فرد

ا�شتخدام
املعلومات

تخزين املعلومات

ا�شرتجاع املعلومات

ي�شعب
ال�شيطرة

عليها

ات�شاع نطاق 
القاعدة 

الجتماعية
 امل�شتخدمة لها

ل تتقيد
بحدود جغرافية

 اأو �شيا�شية

الراأي العام فيها 
لي�س متلقي
 واإمنا منتج 

وم�شارك فاعل
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ى
م عل

إعالم قائ

الكمبيوتر

ل التقليدية
سائ

الو

ي
التلفزيون

ى
م عل

إعالم قائ

 األجهزة المحمولة

ى 
م عل

إعالم جديد قائ

ت
شبكة االنترن

عرو�س
ب�شرية

رقمي
تن�شاأ عنه 
ت 

تطبيقا
جديدة اأ�شرع 
ت

من الإنرتن

تتوالد عنه 
جمموعة من 
ت 

التطبيقا
احلديثة

ت
ا�شطوانا

�شوئية
تفاعلي

ينمو
ب�شرعة

ينمو
ب�شرعة

تقنية الإعالم اجلديد

اإعالم تفاعلي يتم فيه الت�شال من اأعلى اإىل اأ�شفل ومن اأ�شفل اإىل اأعلى. فالربملان ير�شل ر�شالته الإعالمية ثم يف مرحلة لحقة 
ين اجلديد خرج من اأ�شر ال�شلطة الت�شريعية اإىل اأيدي 

يكون هو مر�شل اإليه اأو م�شتقبل لر�شائل الراأي العام. ومن ثم فاإن الإعالم الربملا
املواطنني جميعَا. 

~

~
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اأما منوذج كر�سبي يف االت�سال والتفاعلية

البرلمــان

املحتوى للر�شالة الإعالمية يحقق 
م�شلحة الطرفني، فاملنافع يجب اأن 

تكون متبادلة

الرأي العام

ويرى الكثري من خرباء االإعلم اجلديد اأن القدرة التفاعلية الأي اإعلم ومن بينها االإعلم 
الربملاين يجب اأن تقوم على اأ�سا�س علمي موؤداه اأن ذاكرة الراأي العام ت�ستطيع اأن تتفاعل 

وفق االأدوات والو�سائل االإعلمية امل�ستخدمة يف الر�سائل االإعلمية.

ذاكرة الراأي العام
 حتتفظ بـ )10%( 

من امل�شموع

ذاكرة الراأي العام
 حتتفظ بـ )20%( 

من املرئي

ذاكرة الراأي العام
 حتتفظ بـ )%55( اإذا 
تكررت الر�شالة يف 

امل�شموع واملرئي

ذاكرة الراأي العام 
حتتفظ ب )90%( 
من ر�شائل الإعالم 

عرب و�شائل التوا�شل 
الجتماعي والنرتنت
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الت�شال الربملاين من خالل ر�شائله الإعالمية

واإذا نظرنا اإىل ال�سكل ال�سابق فاإن االت�سال الربملاين لر�سائله االإعلمية مير بعدة مراحل 
االت�سال،  للربملان مهارة  يتوفر  اأن  املرحلة يجب  الربملان كمر�سل ويف هذه  اأولها  اأ�سا�سية 
ومهارة القدرة التعبريية عن ر�سالته، ومهارة تلقي رد الفعل، وم�ستوى املعلومات واملعرفة 

يف الر�سالة، وحتديد خ�سائ�س البيئة اخلارجية للربملان.
اأما املتلقي لر�سالة الربملان اأو امل�ستقبل فاإن الذي يتحكم يف ا�ستجابته اأو عدم ا�ستجابته 
الربملان،  عن  للمتلقي  الذهنية  ال�سورة  اأي  امل�سرتكة،  اخلربة  االإعلمية  الربملان  لر�سالة 
وم�سمون الر�سالة التي تلقاها واملعاجلة للمحتوى. ثم تاأتي عوامل الت�سوي�س على املتلقي 
لر�سالة  �سلباً  اأو  اإيجاباً  ا�ستجابته  مقدار  يحدد  حتى  باملتلقي؛  املحيطني  اأفعال  ردود  اأي 

االإعلم الربملاين.

العوامل املوؤثرة يف فاعلية الر�شالة الإعالمية للربملان:

1  امل�شداقية : اأي يقدم الربملان يف ر�سالته اإجابات �سحيحة عن املو�سوع اأو الق�سية اأو .
الن�ساط الذي يريد االإعلم عنه، وكذلك م�سداقية االأفكار اأو العنا�سر التي حتتويها 

الر�سالة االإعلمية.
2  اجلاذبية: تتحقق اجلاذبية التوحد مع اهتمامات واأفكار املتلقي، اأو اأن املتلقي ي�سعر .

باأن هذه الر�سالة لها اأثر مبا�سر اأو غري مبا�سر على اهتماماته، اأو م�ساحله، اأو ارتباطاته.
3  اجتاهات . على  يوؤثر  الذي  احلقيقية  ال�سلطة  موقع  يف  الربملان  اأن  اأي  التاأثري:  �شلطة 

الراأي العام. اأو اأن هذه الر�سائل ي�ستطيع بقدراته ال�سلطوية اأن يجعلها واقعاً ملمو�ساً 
لدى الراأي العام..

إقناع إقناع إقناع إقناع

مباذا يفكر الآخر؟ الو�شوح معلومة ظاهرة
ووا�شحة
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4  ال�شتمالة : نق�سد بها هل الر�سالة قادرة على اأن ت�ستميل الفرد اأو اجلماعة للتفاعل .
مع الر�سالة، اأو اإظهار قدر من اال�ستجابة لها؟

5  �سهولة ا�ستيعاب الر�سالة ويتحكم يف هذا العن�سر.

تنوع املفردات 
اللغوية، وعدم 

تكرارها

الواقعية والتعبري 
عن م�شكلة ي�شعر 

بها املواطن

قابلية احللول 
للتحقق، والتاأكد 

من تنفيذها

العوامل المؤثرة في فاعلية الوسيلة اإلعالمية 
لرسالة البرلمان اإلعالمية

ملن توجه الر�شالة الإعالمية للربملان؟

- عمر املتلقي
- نوع املتلقي

- دخل املتلقي 
- الو�شع الجتماعي للمتلقي

- النتماء الديني للمتلقي

- ذكاء املتلقي
- �شلوكيات املتلقي

- اآراء املتلقي
- النفتاحية لدى املتلقي

- الثقة بالنف�س لدى املتلقي

استمالة التخويفاالستمالة العقلية االستمالة العاطفية

على مبا�شر  	•تاأثري 
 امل�شالح اخلا�شة

 بالفرد اأو اجلماعة

مبا�شر غري  	•تاأثري 
 لكون ال�شاأن العام يوؤثر 

على م�شالح الأفراد 
وامتيازاتهم م�شتقباًل.

وغري  مبا�شر  	•تاأثري 
مبا�شر من خالل اإبراز 

جوانب اخلطر والتهديد 
مل�شالح الفرد، واجلماعة 

واهتماماتهم.
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على اأن اخل�سائ�س الدميغرافية، اأو ال�سيكوغرافية يتحكم فيها اأي�ساً ثلثة اأنواع من الراأي 
العام

رأي عام غير مباليرأي عام حساسرأي عام عنيد

انتقائي عام  	•راأي 
 اأي له اهتمامات

 بعينها دون غريها.

ال�شن. 	•كبار 
	•الن�شاء.

	•املراهقون

الر�شالة  مع  	•يتعامل 
الإعالمية باإهمال، 

وجتاهل.

مسالك التأثير في رسالة البرلمان اإلعالمية

املتلقي  �سلوك  يطراأ على  الذي  التغيري  هو ذلك  الربملانية  االإعلم  لر�سالة  بالتاأثري  يق�سد 
لهذه الر�سالة. فاأول مراحل التاأثري هو لفت انتباه املتلقي لهذه الر�سالة، ثم املرحلة الثانية 
اإىل  اأو املعرفة بها مما يوؤدي  الثالثة التعلم منها،  االإدراك مبعلومات هذا احلدث ثم املرحلة 
التاأثري على اجتاهاته النف�سية، ثم املرحلة الرابعة تكوين اجتاه نف�سي جديد جتاه احلدث اأو 

الن�ساط الربملاين. واأن هذا االجتاه النف�سي اإما:
  اأن يخلق اجتاهات جديدة لدى املتلقي.

  اأو يدعم اجتاهات قائمة لديه.
  اأو يغري اجتاهات �سائدة.

اإال اأن حتقيق ر�سالة االإعلم الربملاين الأي من هذه االجتاهات النف�سية يتوقف على ثلثة 
تثري  اأن  ميكن  التي  والتوقعات  واحلاجات،  االجتماعية،  العوامل  هي  اأ�سا�سية  حمددات 

دوافع جديدة.
واأ�سدقائه  االجتماعي،  وو�سعه  ودخله،  املتلقي،  مبهنة  تتعلق  التي  االجتماعية  فالعوامل 
ا�ستقباله لر�سائل  للفرد لدى  النف�سي  التوجه  توؤثر مبا�سرة يف ت�سكيل  العوامل  فاإن هذه 
ي�ستقبل  الأن  الفرد  حاجة  هي  ما  باخت�سار  تعني  فهي  احلاجات  اأما  االإعلمية.  الربملان 
ر�سالة الربملان االإعلمية هل هي حاجة اقت�سادية؟ اأم حاجة ثقافية؟ اأم حاجة �سيا�سية؟ 
اأم حاجة جمتمعية؟ اأم اأنه لي�ست هناك حاجة ال�ستقبال مثل هذه الر�سائل االإعلمية من 

الربملان.
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الر�سائل و�سيقل االهتمام  العام ببع�س  الراأي  الأنه وفق ت�سنيف احلاجة �سيزداد اهتمام 
قانون  ثالثة. فمثًل عند مناق�سة  الر�سائل االأخرى، و�سينعدم االهتمام يف ر�سائل  ببع�س 
ال�سركات فاإن رجال االأعمال، واأ�سحاب املوؤ�س�سات االقت�سادية، واأ�سحاب املهن احلرة 
اأو  احلكوميني،  املوظفني  اأن  حني  يف  الربملاين  االإعلم  بر�سائل  اأكرب  اهتماماً  �سيبدون 
املثقفني، اأو االأكادمييني �سيبدو اهتماماً اأقل بر�سائل االإعلم الربملانية عن هذا القانون. يف 

حني اأن اأ�سحاب الدخول املنخف�سة قد ينعدم لديهم االهتمام بهذا القانون.
اأما ب�ساأن التوقعات فهي تعني اأن اجلماهري تتوقع من 
الربملان قرارات يف اجتاهات معينة، ول�سالح جمموعات 
معينة، اأو تتوقع اأن قرارات الربملان لن تكون لها القيمة 
العليا بتنفيذها على اأر�س الواقع. اأو تكون التوقعات 
حيادية اأي اأنه ال يحمل اأي اأنه ال يحمل اأي �سورة 

م�سبقة عن طبيعة قرارات الربملان.
االإعلم  ر�سائل  فاإن  ال�سلبية  التوقعات  حالة  ففي 
الربملاين يجب اأن تركز على خطط اال�ستمالة العقلية 
التوقعات  حال  ويف  معاملها  تناولنا  اأن  �سبق  التي 
املحايدة فاإن ر�سائل االإعلم الربملاين يجب اأن تعزز 
والتهديد  اأي م�سادر اخلطر  التخويف  ا�ستمالة  اجتاه 
مب�سامني  اأكرب  اهتماماً  يبدون  حتى  للمواطنني 

الر�سالة االإعلمية.

�شلبية

حمايدة

توقعات اإيجابية

توقعاتعوامل اجتماعيةحاجات

الخرتاق التاأثريي للر�شالة الإعالمية الربملانية على الفرد
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ويرى البع�س اأن االخرتاق التاأثريي ميكن اأن يتم من خلل قادة الراأي الذين يلعبون دوراً 
رئي�سياً يف ت�سكيل توجهات الراأي العام. فيظل الت�ساوؤل كيف ميكن للربملان اأن يتعرف اإىل 
قادة الراأي ويعمل على ا�ستمالتهم اإىل مواقفه وقراراته؟، قادة الراأي لهم خ�سائ�س حمددة 

ميكن اإبرازها يف االآتي:

قد يحتلون مراكز اجتماعية 
متميزة، اأو مراكز اقت�شادية 

جيدة، اأو مراكز دينية ذات اأثر 
نف�شي على املواطنني.

بطبعهم مبادرون اإىل ت�شوية 
امل�شاكل والأزمات بني الأفراد 
وبع�شهم، ولديهم حلول ملثل 

هذه امل�شكالت

اأكرث انفتاحًا على و�شائل 
الإعالم التي تعمل على 

احل�شول على اآرائهم واأفكارهم 
ب�شاأن امل�شائل املجتمعية

جتدهم يف طليعة ال�شفوف عندما يتعلق 
الأمر بتنفيذ حلول لأي م�شكالت 
اجتماعية. بل ولديهم القدرة على 
ابتكار اأدوات تنفيذ مثل هذه احللول

حري�شون على امل�شاركة يف كل 
املنا�شبات الجتماعية كما اأنهم 

جماملني

خصائص
قادة
الرأي

لديهم �شبكة ات�شالت وا�شعة، 
وارتباطات، وعالقات مع اأفراد 

خمتلفني.
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كيف نستميل قادة الرأي إلى البرلمان؟

نظراً ملا حققه االإعلم الربملاين من خطوات متقدمة يف ال�سنوات الع�سرين االأخرية فاإن  
فاإن  ب�سفة  اأنه  اإال  له.  اأ�سا�سيني  ا�سرتاتيجيني  �سركاء  فيها  الراأي  قادة  اأ�سبح  الربملانات 

ا�ستمالة قادة الراأي متر بعدة مراحل اأ�سا�سية:
الربملان  رجال  على  يجب  املرحلة  هذه  يف  اإنه  حيث  الربملانية  بالفكرة  الوعي  اأولها 
بها،  الوعي  اأجل  االإعلمية من  الر�سالة  مثار  بالفكرة  الراأي  قادة  اأن يحيطوا  االإعلميني 
واإدراكها، اأو ما يطلق عليه مرحلة لفت االنتباه. والوعي بالفكرة هنا يتعلق بتقدير مدى 
اأهميتها، اأو �سروريتها املجتمعية. وهل هي م�سكلة حقيقية يف املجتمع، اأم اأنها م�سكلة يف 
نظر الربملان فقط؟ وهل املتاأثرون بهذه امل�سكلة اأعداد كبرية اأم اأعداد �سغرية، وهل امل�سكلة 

ت�ستحق اأن يخ�س�س الربملان وقتاً لها للمناق�سة واملداولة، واتخاذ القرار؟ 
فمثل هذه الت�ساوؤالت هي التي تتم يف مرحلة االت�ساالت االأوىل بني االإعلميني الربملانيني 
وقادة الراأي. واأهمية هذه املرحلة اأنها ت�سكل وعاء املعرفة امل�سبق الذي ميكن من خلل 

تن�سيط اهتمام الراأي العام باأفكار الر�سائل االإعلمية للربملان.
املرحلة الثانية االهتمام اأي يف هذه املرحلة يتولد لدى قادة الراأي االهتمام بهذه الق�سية 
وال�سعي اإىل التعرف على املزيد من املعلومات ب�ساأنها ويف هذه املرحلة يطرح االإعلميون 
البديلة  الربملانية، واحللول  املعاجلات واحللول  الراأي  بقادة  لقاءاتهم  الربملانيون من خلل 
املتوقعة منها والنفع الذي �سيعود على املجتمع  للربملان، ومربرات هذه احللول، والنتائج 

من هذه احللول.
املرحلة الثالثة التقييم يف هذه املرحلة ي�سبح قادة الراأي هم املر�سلون وي�سبح الربملان هو 
امل�ستقبل الأن قادة الراأي بعد ا�ستماعهم اإىل فكرة احللول الربملانية، فاإنهم �سيعملون على 
تقدير هذه احللول، وكذلك تقييمها. ومدى اإمكانية تنفيذها، اأو طرح حلواًل جديدة، اأو 
التفكري يف اجتاهات جديدة للفكرة اأو امل�سكلة حمل البحث اأو الدرا�سة. وتعد هذه املرحلة 
من اأهم مراحل التفاعل بني الربملان وقادة الراأي الأن الربملان عليه اأن يقدم مربرات قوية 
اإذا اأراد  التم�سك بحلوله اأو عليه اأن يتخلى عن هذه احللول ل�سالح احللول البديلة لقادة 

الراأي، اأو كذلك ما يتعلق بقبول تقييماتهم للم�سكلة اأو الفكرة. 
املرحلة الرابعة التبني يف هذه املرحلة يكون الربملان وقادة الراأي تو�سلوا اإىل اتفاق م�سرتك 
اأو  اأو الفكرة،  اأهمية امل�سكلة  اأو تقدير مدى  اأو املعاجلات الربملانية،  على احللول النهائية، 
ال�سرورات العملية لها، فاإذا ما حتقق مفهوم التبني فاإن قادة الراأي �سيكونوا اأحد ال�سركاء 

اال�سرتاتيجيني يف الدعاية للربملان، ولقراراته واأن�سطته.
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مثال:
وقرر  الطفل.  بحماية  يتعلق  قانون  مل�سروع  االإعلمية  خطته  يبني  اأن  ما  برملان  اأراد  اإذا 
كتاب  املثقفني من  بع�س  واأبرزهم  الراأي،  قادة  من  اال�سرتاتيجيني  �سركاءه  ي�ستخدم  اأن 
االأعمدة واملقاالت يف ال�سحف اليومية فاإن االإعلميني الربملانيني عليهم اأن يعقدوا عدة 

لقاءات اأو ات�ساالت وميروا باملراحل ال�سابقة.
مرحلة الوعي بق�سية حقوق الطفل في�سرح االإعلميون لقادة الراأي اأهمية هذه الق�سية، 
و�سع  على  وتاأثريها  املجتمع،  يف  االأفراد  على  الكبري  وتاأثريها  لها،  العملية  وال�سرورات 
اأي  االهتمام  مرحلة  تبداأ  ثم  امل�ستدامة.  التنمية  مبجاالت  وارتباطها  اخلارجي،  الدولة 
الق�سية  بهذه  الراأي  قادة  اهتمام  اإثارة  يف  جنحوا  قد  الربملانيني  االإعلميني  املفرت�س  من 
فيطرحون عليهم احللول الربملانية املتوقعة، اأو القائمة ب�ساأن تعزيز حقوق الطفل مثل اإن�ساء 
اأو توفري دور رعاية  اأو االهتمام بال�سحة االإجنابية للمراأة،  اإيواء للأطفال امل�سردين،  مراكز 
خا�سة للأطفال ذوي االحتياجات والقدرات اخلا�سة. اإال اأن قادة الراأي كان لديهم حلول 
اأخرى تتعلق بحقوق الطفل الثقافية، وكاأن راأيهم ال يقت�سر االأمر على جمرد حقوق الطفل 
تبنيه  فقرروا  الربملان  اأع�ساء  بع�س  اإىل  الراأي  الربملانيون هذا  االإعلميون  ونقل  ال�سحية. 

وزيادة االهتمام به.
مرحلة التقييم بناًء على اجلدل واملناق�سات واالت�ساالت تو�سل االعلميون الربملانيون، 

وقادة الراأي اإىل احللول النهائية بعد االتفاق على حلول م�سرتكة.
اأن يتم طرحها يف مقاالت  مرحلة التبني تبني قادة الراأي هذه االأفكار والعنا�سر وقرروا 

�سحفية على الراأي العام.

ولكل هل تاأثري قادة الراأي يكون مبا�شرًا على الراأي العام؟
وفق الكثري من الدرا�سات العلمية يف هذا ال�سدد فاإن تاأثر االأفراد بقادة الراأي ال يكون 
بذات الدرجة لديهم جميعاً. فيتفاوت هذا التاأثري من فرد اإىل اآخر، اأو من جمموعة اإىل 

اأخرى اإال اأنه ب�سفة عامة فاإن هذا التفاوت يف التاأثري ميكن اإبرازه يف ال�سكل التايل
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اأن ناأخذ يف االعتبار اأن عملية تاأثري ر�سالة الربملان االإعلمية على الفرد متر بعدة  ويجب 
مراحل اأ�سا�سية اأولها االنتباه وتق�سد بها اأن الر�شالة يف مرحلتها الأوىل تكون » للفت 
االنتباه » فقد ينتبه الفرد فعًل لر�سالة الربملان، اأو قد يتجاهلها، اأو ال يعمل على تذكرها. 
وهذا الأن املتلقي مل يجد يف هذه الر�سالة ما يعرب عن اهتماماته، اأو م�ساحله، اأو اأن لديه 
خربة �سابقة �سلبية اأي توجه �سلبي لدى الربملان اأو غري ذلك من العوامل. فاإذا �سار االأمر 
على هذا النحو فاإننا هنا اأمام حالة »ال تاأثري » اأي اأن ر�سالة الربملان فقدت اأحد خ�سائ�سها 
اأن  اأي  »االنتباه«  مرحلة  يف  كنا  اإذا  اأما  الغري.  مع  التوا�سل  اأو  التفاعل  وهي  االأ�سا�سية 
املواطن ا�ستجاب للر�سالة واأعطى لها انتباهه فاإننا بذلك تكون ر�سالة االإعلم الربملاين قد 
مرت من عنق الزجاجة وهو التاأثري االأويل يف هذا االإطار �ستكون اأمام متلقي لديه اإ�سغاء 
الحتفاظ  مرحلة   وهي  الثانية  املرحلة    تبداأ  ثم  بها.  اهتمام  لديه  اأو  للر�سالة  كامل 
والتكرار يف هذه املرحلة التاأثريية �سنجد اأن املتلقي قد احتفظ بر�سالة الربملان االإعلمية 

اأو جتاهل لقادة الراأي بل  	••هوؤلء ل يبالون بقادة الراأي فهم دائمًا يف حالة الالمبالة 
ل تاأثرياأنهم قد ي�شككون يف قادة الراأي وقد تبنون مواقف مغايرة لهم.

تكون  اأن  ميكن  الراأي  قادة  واأفكار  الراأي،  قادة  يف  الكاملة  الثقة  لديهم  لي�س  	••هوؤلء 
مقبولة يف حدود معينة.

لراأيهم. النقياد  على  جتربهم  التي  الالزمة  املكانة  لهم  لي�شت  ولكن  الراأي،  قادة  يحرتمون  	••هم 
قادة  واآراء  اأفكار  درا�شة  مع  توقعاتهم  على  بناًء  ال�شخ�شية  خياراتهم  يبنوا  اأن  	••يف�شلون 

الراأي التي قد حت�شم موقفهم.

تاأثري بعد مدة 
طويلة

الراأي. الراأي ولكنهم يف�شلون التفكري فيما يطرحه قادة  	••هوؤلء لديهم ثقة يف قادة 
يف  قراراتهم  اتخاذ  يف�شلون  ولكنهم  لهم  دينية  اأو  اجتماعية  مكانة  الراأي  	••لقادة 

�شوء حاجاتهم وتوقعاتهم، وعواملهم الجتماعية.
الإعالمية الر�شائل  تكرار  اإىل  	•يحتاجون 

تاأثري بعد مدة 
ق�شرية

الراأي قادة  يف  عالية  ثقة  لديهم  	•هوؤلء 
معهم. مبا�شرة  ات�شالت  لديهم  	•اأو 

اإليهم. بالن�شبة  مهمة  اقت�شادية  اأو  اجتماعية  مكانة  الراأي  لقادة  	•اأو 
القيادية  اأهليتهم  الراأي  قادة  واأثبت  الراأي  قادة  مع  التعامل  يف  �شابقة  خربة  	••لديهم 

لهوؤلء الأفراد

تاأثري مبا�شر
وفوري
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يف دوائر ذاكرته العقلية، واأنه بداأ يعمل على تكرارها يف لقاءاته العائلية، اأو مع االأ�سدقاء، اأو 
مع زملء العمل. بل اأنه يقوم باال�ستجابة القولية، اأو الكتابية لكل ما يدور حول م�سمون 
اأن  ندرك  اأن  علينا  املرحلة  هذه  يف  التاريخي  اال�سرتجاع    الثالثة  املرحلة  الر�سالة.  هذه 
الربملان لديه اأمناطاً متكررة من ر�سائله االإعلمية حول ذات الفكرة يف الق�سية اأو املو�سوع 
اأو الن�ساط الربملاين. وكلما ن�سر اأو بث الربملان االأمناط اجلديدة من ذات الفكرة فاإن املتلقي 
يعمل على اال�سرتجاع التاريخي للر�سائل ال�سابقة، ويحاول الربط بينها، واإبراز التكامل 
اأو عدم  التنافر،  اأو  التعار�س  بدا بع�س  اإذا  اأما  الر�سائل وبع�سها،  فيما بني هذه  والرتابط 
الرتابط بني هذه الر�سائل االإعلمية وبع�سها لذات الفكرة بناًء على فاإن ذلك يوؤثر على 
م�سداقية العمل الربملاين، ومن ثم تتاأثر الر�سالة باأن متلقيها ميكن اأن ي�سكل انطباعاً �سلبياً 
العنا�سر  اإحدى  امل�سداقية  فاإن  اأ�سرنا  فكما  متعار�سة.  �سلوكيات  لديه  الربملان  واأن  عنها 
االأ�سا�سية يف م�سمون الر�سالة االإعلمية للربملان مثل اجلاذبية، واال�ستمالة. ومن ثم فاإن 
االإعلميني الربملانيني عليهم اأن يكونوا حذرين جتاه هذه املرحلة. اأما اإذا جنح الربملان يف 
اإقناع املتلقي يف هذه املرحلة باأن ر�سائله متكاملة، ومرتابطة، واأن كل منها ميهد للحل فاإن 
ذلك �سيوؤدي اإىل دافعية املتلقي لدعم ر�سالة االإعلم الربملاين. وهذه هي املرحلة الرابعة 
واالأخرية حيث اإن املتلقي �ستكون له الدافعية لتدعيم موقف الربملان، اأو تعزيز اجتاهاته.
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مرتكزات االستراتيجية اإلعالمية البرلمانية

لبناء اأي ا�شرتاتيجية اإعالمية فاإن لها مرتكزات اأ�شا�شية مثل:

1  واالجتماعي، . واالقت�سادي،  ال�سيا�سي،  نظامها  حيث  من  للدولة  العامة  االأ�س�س 
ودور  الدولة،  اأو  اجلماعة  وحقوق  وامل�سالح  الفردية،  واحلقوق  امل�سالح  بني  والعلقة 
الربملان يف هذه االأ�س�س الأن فل�سفة اال�سرتاتيجية االإعلمية الربملانية هي ذاتها فل�سفة 
دور  من  الت�سخيم  على  تعمل  اإعلمية  ا�سرتاتيجية  بناء  ميكن  فل  نف�سه.  املجتمع 
الربملان وتقلي�س دور احلكومة، اأو العك�س، اأو مهاجمة بع�س االأفكار والتيارات دون 
فالربملان يف وظيفته  ببع�سها.  املوؤ�س�سات  للمجتمع وعلقة  الفل�سفي  االأ�سا�س  معرفة 
االت�سالية يهدف اإىل احلفاظ على اأو�ساع اال�ستقرار املجتمعي، والروابط والعلقات 
ت�سريعياً  اإليه  بالوظائف واملهام املوكولة  القيام  القدرة على  واإبراز مدى  االجتماعية، 

ورقابياً.
2  يحدد . ال�سوؤال  هذا  يريده؟  ما  يحقق  وكيف  العام؟  الراأي  من  الربملان  يريد  ماذا 

مراتكزات وتوجهات الر�سائل االإعلمية. فاأفكار هذه الر�سائل وكيفية خماطبة الراأي 
واختيار  العام،  للراأي  املحركة  االجتماعية  القوى  مع  ال�سراكة  وبناء علقات  العام، 
و�سائل الن�سر كل ذلك �سيتحدد باالإجابة على هذا ال�سوؤال. فامل�ساألة هنا تتعلق مبدى 
تكيف الربملان مع الراأي العام، ومدى ا�ستجابة الراأي العام للتكيف مع الربملان. اإال 
اإذا كانت هناك معرفة بالعلقات الوظيفية بني  اأن هذا االأمر يت�سح ب�سفة نهائية اإال 
الربملان، وو�سائل االإعلم اأو ما يطلق عليه االأداء الوظيفي لو�سائل االإعلم. فمثًل هل 
ر�سائل االإعلم التقليدية تندفع نحو التعاون مع الربملان، اأم اأنها حيادية، اأو �سلبية جتاه 
اأن�سطة الربملان؟ وهل ميكن لو�سائل االإعلم اأن تن�سر كل حمتويات وم�سامني ر�سائل 
االإعلم الربملاين اأم اأن هناك اأوقاتاً حمددة،اأو م�ساحات بعينها، اأو �سفحات حمددة 

ميكن اأن تكون جمااًل لن�سر ر�سائل االإعلم الربملاين؟
3  العام . فالراأي  ذلك  يف  التاأثريية  قوته  مدى  وما  الربملان؟  من  العام  الراأي  يريد  ماذا 

اأ�سبح يتح�سل على الكثري من املعلومات املتدفقة عرب و�سائل اإعلم حديثة وتقليدية، 
له  العام  الراأي  اأن  يعني  مما  الربملان.  وقرارات  �سيا�سات  يف  قوي  له ح�سور  واأ�سبح 
التوفيق بني ما يريده الربملان  مطالب وتوقعات واحتياجات من الربملان. فهل ميكن 
من الراأي العام، وما يريده االأخري من الربملان؟ اإن اإحدى االإ�سكاليات االأ�سا�سية هي 
كيفية التو�سل اإىل نقطة توافق م�سرتكة بني ماذا يريد الربملان، وماذا يريد الراأي العام. 
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عموماً جمموع  ي�ستخدم  العام  الراأي  مفهوم  اأن  هو  ذلك  الرئي�سي يف  ال�سبب  واأن 
االآراء التي يتبعها النا�س يف ال�سوؤون التي توؤثر يف املجتمع، اأو تهمه. ولكن هذه االآراء 
قد تبدو متناق�سة، اأو اأنها تطلعات غري واقعية. اأو اأنها حتقق م�سالح فردية دون االأخذ يف 
االعتبار امل�سلحة اجلماعية العامة. فالراأي العام هو مفهوم ف�سفا�س يعرب عن م�سالح 
م�سرتكة، اأو قاعدة ثقافية م�سرتكة بني جمموعة اأفراد. اإال اأنه واقعياً يف كل دولة، اأو 
يف كل مدينة ال يوجد جمهور واحد، بل يوجد عدة جماهري. فهناك جمهور يهتم 
ا�ستعداد دائم  اأ�سويل مت�سدد دينياً، وعلى  بالفني وم�ساهدة االأفلم وهناك جمهور 
لل�ستباك  ومهاجمة اجلمهور االأول. وكل اجلمهوريني يريدان من الربملان احتياجات 
تعرب عن مواقفهم فاالأول يريد ت�سجيع ال�سينما، والثاين يريد اإغلق ال�سينما. فكيف 
ميكن للربملان اأن يوفق بني هذه املتناق�سات. اإن الربملان يف اإجابته على هذا الت�ساوؤل 
هذه  حتقق  اأن  ب�سرط  املجتمعية  التوافقات  من  الدنيا  احلدود  عن  يبحث  اأن  يجب 
االإجابة على  فاإن الربملان حتى يكون قادراً  العامة للدولة. ومن ثم  احلدود امل�سلحة 
مثل هذا الت�ساوؤل اأو ما تفرت�سه اال�سرتاتيجية االإعلمية الربملانية يف هذا ال�ساأن فاإنه 
وبني  الربملان،  م�سوؤويل  بني  للمناق�سة  حت�سريية  مرحلة  هناك  تكون  اأن  االأف�سل  من 
اإىل بع�س نقاط االتفاق امل�سرتك  ممثلني عن قطاعات خمتلفة من اجلماهري للو�سول 
حيال بع�س امل�سائل ذات ال�ساأن العام، والتي من املتوقع اأو املحتمل اأن يثريها الربملان 

يف اأن�سطته واجتماعاته.
ومما يزيد االأمر تعقيداً هو ظهور ما يطلق عليه الراأي العام االلكرتوين فالربملان ال يواجه 
الراأي العام التقليدي فح�سب، واإمنا اأي�ساً يواجه الراأي العام االلكرتوين الذي نق�سد 
به هو ذلك الراأي الذي ي�ستخدم التقنية التكنولوجية وهو يتميز باالت�سالية العالية، 
والتفاعل الدائم، وامل�ساركة احلرة وذلك ب�ساأن ق�سايا تلم�س اهتماماتهم، اأو لكونهم 

متاأثرين بطرح معني للنقا�س �سواء كان عاماً اأو خا�ساً.
واالإ�سكالية التي تواجه الربملان للتعرف على ماذا يريد الراأي العام االلكرتوين من 
الربملان اأن هذا الراأي متداخل ومت�سابك، ومنت�سر ومع ذلك فاإن الربملانات �سنعت 
لنف�سها عدة اأدوات للتفاعل مع هذا النوع من الراأي العام مثل الربيد االلكرتوين، 
الر�سائل  اأو خدمة  االلكرتونية،  الراأي  ا�ستطلعات  اأو  الق�سرية،  الر�سائل  اأو خدمة 

متعددة الو�سائط، اأو تقنية البلوتوث، اأو املنتديات اأو ال�سبكات االجتماعية.





الفصل الثاني
التأطير النظري 

لمفهوم اإلعالم البرلماني
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تأصيل مفهوم اإلعالم البرلماني 
ارتاأت املطبوعة تاأخري التاأطري النظري ملفهوم االإعلم الربملاين؛ حتى يلم القارئ يف الف�سل 
االأول بالتطورات املعا�سرة يف االإعلم الربملاين من حيث نظرياته، وا�سرتاتيجياته، وخطط 
االإعلم الربملاين وما ي�سيفه ذلك من اأهمية عن االأن�سطة والفعاليات الربملانية. ويكون ذلك 
للإعلم  املعا�سرة  التطورات  عليها  ارتكزت  التي  التاأ�سيلية  االأ�س�س  عن  للت�ساوؤل  مدعاة 
الربملاين. ولذلك �ستبداأ باإلقاء نظرة عامة على التطور التاريخي ملفهوم االإعلم الربملاين.

التطور التاريخي لمفهوم اإلعالم البرلماني 
مر مفهوم االعلم الربملاين بعدة مراحل تاريخية يعر�سه الر�سم التو�سيحي التايل:

مراحل تطور مفهوم الإعالم الربملاين
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المرحلة األولى: بداية المفهوم في عام 1899 
الدويل،  الربملاين  االحتاد  ن�ساأة  بداية  مع    1899م  عام  اإىل  املفهوم  بداية  ترجع  حيث   
وهي منظمة دولية تتاألف من �سعب متثل املجال�س الربملانية يف العامل وتهدف اىل تنمية 
االت�ساالت ال�سخ�سية بني اأع�ساء جميع الربملانات التي توؤلف �ُسعباً وطنية واجلمع بينهم 
التمثيلية  املوؤ�س�سات  دعم  يف  تاماً  اإ�سهاماً  دولهم  اإ�سهام  ل�سمان  م�سرتك  بعمل  للقيام 
طريق  عن  وال�سيما  الدويل  والتعاون  العاملي  ال�سلم  اأجل  من  العمل  وتنمية  وتطويرها 
راأيه  عن  الدويل  الربملاين  االحتاد  يعرب  الغاية  لهذه  وحتقيقاً  املتحدة.  االأمم  اأهداف  موؤازرة 
يف جميع امل�سائل الدولية التي ميكن ت�سويتها بالعمل الربملاين، ويقدم املقرتحات لتطوير 

املوؤ�س�سات الربملانية بهدف حت�سني �سري اأعمالها.

المرحلة الثانية: تطور المفهوم بعد عام 1899 
وكان  الدويل.  القانون  مبادئ  تدوين  توظيفه يف  مت  الربملاين حيث  االإعلم  مفهوم  تطور   
االحتاد الربملاين الدويل يف مقدمة الهيئات الدولية التي يعنيها اأمر تدوين مبادئ القانون 
املعقود يف  الربملاين  التا�سع للحتاد  املوؤمتر  اأعماله يف  واأُدرج يف جدول  به  ا�ستغل  الدويل، 
اأو�سلو �سنة 1899. فقد دعي االحتاد الربملاين اىل »�سن ت�سريع دويل عام«. ثم اتخذ قرارا 
يف موؤمتر كريتيانيا �سنة 1899 دعي فيه جمل�س االحتاد الربملاين الدويل اإىل اأن ُيعد »م�سروع 
الزمن ومل ي�ستطع جمل�س  قانون دويل عام يحدد حقوق الدول وواجباتها« ولكن م�سى 
القانون  مبادئ  تدوين  طلب   ،1906 �سنة  يف  ثم  اإليه.  به  ُعهد  مما  �سيًئا  يوؤدي  اأن  االحتاد 
الدويل على ل�سان جلنة متفرعة من موؤمترات الهاي. وحبذ موؤمتر برلني يف �سنة 1908 يف 
اأن يعمل على »تدوين مبادئ القانون الدويل العام«، م�ستنًدا اإىل االأعمال التي متت من 
قبل يف هذا املجال، وال �سيما اأعمال معهد القانون الدويل. ويف هذه الفرتة ن�سط االإعلم 
الربملاين الذي مل يكن متخ�س�ساً اإال اأنه كان مدافعاً عن فكرة تدوين مبادئ القانون الدويل 
واعتبارها اإحدى الو�سائل الهامة لتعزيز ال�سلم واالأمن الدوليني و دوافع االإعلم عن وجود 

االحتاد الربملاين الدويل باعتباره رمزاً لتفاعل برملانات العامل مع بع�سها البع�س.

المرحلة الثالثة: اإلعالم البرلماني في الحرب العالمية 
األولى

وخلل فرته احلرب العاملية االوىل، بداأ املفهوم ياأخذ بالنظرية ال�سلطوية والتي متثل اأول 
بعد  الو�سطى  القرون  ن�ساأت خلل  وقد  واملجتمع،  ال�سحافة  العلقة بني  نظرية ج�سدت 
هو  الرئي�سي  وغر�سها  االأوروبية.  املجتمعات  يف  اإعلمية  كو�سيلة  ال�سحافة  ظهرت  اأن 
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يف  فيعمل  الدولة.  وخدمة  احلكم،  زمام  على  القاب�سة  احلكومة،  وتوطيد �سيا�سة  حماية 
ال�سحف، وي�سدرها، من ي�ستطيع احل�سول على ترخي�س، من احلاكم، وت�سرف احلكومة 
على ال�سحف، وتفر�س الرقابة عليها. ويحظر، يف اإطار هذه النظرية، نقد اجلهاز ال�سيا�سي، 
لرتويج  اأداة  وتكون  عامة،  اأو  خا�سة  تكون  قد  ال�سحف  الر�سميني. وملكية  واملوظفني 
�سيا�سات احلكومة ودعمها. وترى النظرية، اأن ال�سفوة، التي حتكم الدولة، هي التي متلك اأن 
توجه العامة، التي ال تعد موؤهلة، التخاذ القرارات ال�سيا�سية. واأن ال�سخ�س، الذي يعمل 
بال�سحافة، يكون عمله هذا  مبثابة امتياز خا�س، مينحه اإياه القائد، لذلك فهو مدين بااللتزام 
للقائد وحكومته. وحرية و�سائل االإعلم يف ظل هذه النظرية تتحدد بالقدر الذي ت�سمح 
به القيادة الوطنية يف اأي وقت. وقد عا�ست اأوروبا لقرنني كاملني حتت هيمنة احلكومات 
عليه  تاأ�س�ست  الذي  التنويري  الفكر  بفعل  اال�ستبداد  اأن حتررت من هذا  اإىل  ال�سلطوية 
بناءات وهياكل موؤ�س�سية جديدة. ولكن الفكر واملمار�سة ال�سلطوية كانت االأ�سا�س الذي 
االأوروبي.  اال�ستعمار  من  باال�ستقلل  العهد  حديثة  وبالذات  النامية،  الدول  اعتمدته 
وتبنت هذه النظرية كثري من االأنظمة ال�سيا�سية يف دول العامل النامي، التي حر�ست على 

ال�سيطرة والتحكم يف و�سائل االإعلم من خلل اإما فرد اأو نخبة �سلطوية.
وقد تاأثر االإعلم الربملاين كثرياً بهذه النظرية يف تطوره خا�سة يف الدول النامية التي مل 
ت�ساأ اأن تعرتف با�ستقللية االإعلم الربملاين واعتربته جزءاً من االإعلم ال�سيا�سي الذي 
ت�سرف عليه احلكومات على �سياغة توجهاته واأفكاره. فالربملان لي�س حراً يف اأن يعلن عن 
اأن�سطته وفق ما يراه واإمنا يجب اأن يتم هذا االإعلن وفق ما يحقق امل�سلحة الوطنية العامة 

التي حتددها العامة.

المرحلة الرابعة:  اإلعالم البرلماني بين الحرب العالمية 
األولى والثانية

تقدمها  التي  الر�سالة  ا�ستخدام  بداأ  املفهوم، حيث  يف  كبرياً  تطوراً  الفرتة  هذه  �سهدت   
اأدى  املفهوم  الفعل عليها، والتطور يف  تلقي رد  واإمكانية  العام  للراأي  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة 
لظهور مدر�ستني يف العامل وهما املدر�سة الراأ�سمالية واملدر�سة اال�سرتاكية، )فالراأ�سمالية): 
اإ�سباع حاجات االإن�سان  اأ�سا�س  نظام اقت�سادي ذو فل�سفة اجتماعية و�سيا�سية يقوم على 
ال�سرورية والكمالية، وتنمية امللكية الفردية واملحافظة عليها، معتمداً على �سيا�سة ف�سل 
بفتح  وذلك  الفردية  امللكية  تقدي�س  اأ�سا�س  على  النظام  ويقوم  احلياة،  عن  نهائياً  الدين 
الطريق الأن ي�ستغل كل اإن�سان قدراته يف زيادة ثروته وحمايتها وعدم االعتداء عليها وتوفري 
بالقدر  اإال  االقت�سادية  احلياة  الدولة يف  تدخل  وعدم  واطرادها،  لنموها  اللزمة  القوانني 
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الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد االأمن، كما يقوم على املناف�سة واملزاحمة يف االأ�سواق، 
ونظام حرية االأ�سعار واإطلق هذه احلرية وفق متطلبات العر�س والطلب، واعتماد قانون 
ال�سعر املنخف�س يف �سبيل ترويج الب�ساعة وبيعها. اأما )اال�سرتاكية): من الناحية العلمية 
للدولة،  وامل�سانع  واالآالت  واالأرا�سي  االإنتاج  �سواء  ملكية  فيه  توؤول  الذي  النظام  تعني 
مبعنى اآخر: فاإن اال�سرتاكية على خلف ما تقت�سيه الراأ�سمالية، تقوم على امللكية اجلماعية 
لعنا�سر االإنتاج املختلفة. ومرت اال�سرتاكية يف القرن التا�سع ع�سر مبرحلة جديدة اأال وهي 
اال�سرتاكية العلمية، وذلك من خلل كارل مارك�س الذي قام بو�سع اأ�س�س اال�سرتاكية 
التفاوت  ذلك  يف  و�سانده  الراأ�سمالية،  مبادئ  تعوي�س  اإىل  تهدف  كانت  التي  العلمية 
القرن  االأوروبية خلل  الدول  يف  العمال  طبقة  عانته  الذي  الكبري  واال�سطهاد  الطبقي 

التا�سع ع�سر.
الربملاين.  االإعلم  املبا�سر على  اأثره  املدر�ستني  الفل�سفي لكل من هاتني  االأ�سا�س  وكان 
اأنواع االإعلم االأخرى  فاملدر�سة الراأ�سمالية ارتاأت اأن يكون االإعلم الربملاين مثله مثل 
التي يجب اأن ت�سهم يف تنمية املجتمعات، وتوطيد حريات االإن�سان االأ�سا�سية. واأن الربملان 
هو �ساحب القرار الوحيد يف االإعلم عن اأن�سطته وقراراته بالكيفية التي يراها، وبال�سكل 
الذي يلئمه، واأن احلكومة اإذا ارتاأت التدخل حلماية م�سلحة وطنية ما فاإنه عليها اأن ت�ساوم 

الربملان اأو تتفق معه يف �ساأن ما يخ�س االإعلم اأو االإخبار به.
نظرها من خلل  وجهة  ل�سعوبها  تو�سح  اأن  عليها  احلكومات  فاإن  الربملان  يوافق  فاإذا مل 
لعملة واحدة هما  ال�سيا�سي وجهني  االإعلم  اأن  املدر�سة  االإعلم احلكومي. وترى هذه 
االإعلم احلكومي، واالإعلم الربملاين، واأن كلهما يوازي االآخر يف القوة، والفعالية.

يجوز  اأنه ال  اأي  ال�سلطوية  للنظرية  الفل�سفية  االأ�س�س  اإىل  مالت  فاإنها  اال�سرتاكية  املدر�سة  اأما 
اأن يثري االإعلم الربملاين اجلدل، وال�سخب ال�سيا�سي يف املجتمعات، اأو يكون اأداة للتناف�س 
بني احلكومة والربملان واأن دوره الرئي�سي �سيظل قائماً على حتقيق اأهداف املجتمع من خلل 

االلتقاء على اأر�سية م�سرتكة بني احلكومة والربملان ملفهوم امل�سلحة الوطنية ال�ساملة.

الحرب  بعد  البرلماني  اإلعالم  الخامسة:  المرحلة 
العالمية الثانية

يف الفرتة ما بعد 1945، فرته ما بعد احلرب العاملية الثانية، مت االنتقال اىل مفهوم �سيادة 
القانون الدويل وميثاق االمم املتحدة، ويف هذه الفرتة �سهدت �سيطرة االإعلم احلكومي، 

الذي اأ�سبح له دور كبري يف �سياغة ال�سلم الدويل.
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الب�سرية من  اإنقاذ  العامل يف  لدور حكومات  الفرتة  االإعلم احلكومي خلل هذه  وروج 
مقبولة  قواعد  �سياغة  احلكومات يف  مع  تتعاون  الربملانات  واأن  ودمارها.  احلروب  ويلت 
على  الرتكيز  اإىل  الربملاين  االإعلم  اجته  ولذلك  وبع�سها.  االأمم  بني  والتعاون  للتعاي�س 
الق�سايا ذات الطابع الدويل مثل التعاون بني االأمم، وتر�سيخ احرتام حقوق ال�سيادة لكل 
دولة يف اإقليمها ومبا مينع االإعتداء عليها من الغري، والرتكيز على مفهوم احلكومات العاملية 
ويف ذات الفرتة بداأ االإعلم الربملاين يروج لفكرة البعد الربملاين للأمم املتحدة. واأن حتقيق 
اال�ستقرار الدويل مرتهن بالتعاون بني حكومات العامل وبرملاناته، واأن االأمم املتحدة عليها 

م�سوؤولية اأ�سا�سية يف اأن تعرب عن راأي �سعوب العامل.

المرحلة السادسة:  اإلعالم البرلماني في عقد التسعينيات
على  من�سباً  االهتمام  وكان  الربملاين،  للإعلم  املتخ�س�س  املفهوم  ظهر  العقد  هذا  يف 
الثقافة الربملانية اأكرث من املعرفة الربملانية اأي تثقيف ال�سعوب بدور الربملان واأدواته ووظائفه 
وكذلك ما يحيط بعمل جل�ساته وجلانه، ويف ذات الوقت كانت املعرفة الربملانية اأي االإخبار 
عن اأن�سطة الربملان بداأت تن�سط من خلل التحليل ال�سيا�سي، اأو ظهور درا�سات الفعالية 

الربملانية وقيا�س اأثرها من خلل و�سائل االإعلم.
وقد حقق االإعلم الربملاين يف هذا العقد تقدمَا كبرياً حيث ظهرت العديد من الدرا�سات 
خا�ساً  اهتمامُا  اأوىل  الذي  االأمريكي  الكوجنر�س  اأروقة  يف  خا�سة  املتخ�س�سة  والكتابات 
االإعلم  اأن  االأمريكية  الدرا�سات  بع�س  اعتربت  بل  الربملاين.  االإعلم  جمال  لتقدم 
الربملاين هو اأحد الوظائف االأ�سا�سية التي يجب اأن يوؤديها كل برملان، واأنها ال تقل اأهمية 

عن الوظيفة الت�سريعية، اأو الرقابية الأن الربملان ال ميكن اأن يعمل مبعزل عن ال�سعب.
واأن نظرية الرقابة املتبادلة بني كل مكونات النظام ال�سيا�سي الأي دولة تقت�سي اأن يراقب 
ال�سعب اأعمال الربملان، وتكون له القدرة على تقييمها. فاأع�ساء الربملانات ال ميلكون �سكاً 
مفتوحاً يف متثيل م�سالح االأمة على النحو الذي يقرروه اأو يروه. بل اأن هذا ال�سك املمنوح 

لهم ) الع�سوية ) مقيد بر�سا الراأي العام اأو املواطنني.
واليوم، يعرف االإعلم الربملاين باأنه فرع من فروع االإعلم العام، ي�ستخدم كافة الو�سائل 
اأغرا�سه التخ�س�سية مبو�سوع معني من مو�سوعات احلياة  واالأ�ساليب االعلمية لتحقيق 
املختلفة التي يتم تداولها يف اأروقة الربملان وبهذا يعد اأحد اأهم و�سائل اإتاحة ون�سر الثقافة 
املتخ�س�سة واملتعمقة لدى اجلمهور م�ستخدماً كل عنا�سر اجلذب واالإبهار واالإقناع التي 
تتميز بها كل و�سائل االإعلم املختلفة. ويت�سم باالعتماد على االأبحاث والدرا�سات ذات 
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التخ�س�س الدقيق، اأو موجه لفئة اأو جمهور حمدد اأو كليهما معاً، يف اإطار اأهداف، ووظائف 
حمددة تتمثل يف االأخبار، التثقيف، التعليم، الرتفيه.

خصوصية اإلعالم البرلماني
للإعلم الربملاين خ�سو�سية حمددة الأنه يعرب عن موؤ�س�سة يت�سكل اأع�ساوؤها كممثلني عن 
ال�سعب. ولذلك فاإن االإعلم الربملاين يجب اأن يعك�س اأ�س�س ومفاهيم النظرية التمثيلية 

للربملان وفق االأطر االآتية:

اأوًل: مفهوم التمثيل ال�شيا�شي:
ال�سعب يف  والأن  دميوقراطي،  نظام  اأي  االأ�سا�س يف  ال�سيا�سي حجر  التمثيل  مفهوم  يعد 
احلياة املعا�سرة ال ي�ستطيع امل�ساركة يف العملية الدميوقراطية كما كان احلال يف اأثينا اليونان، 
لل�سعب.  العامة  وامل�سالح  احلقوق  ي�سونون  له  ممثلني  بتعيني  يقوم  اأن  لل�سعب  البد  كان 
ونعني بالتمثيل ال�سيا�سي هنا: التحدث با�سم ال�سعب الذي انتخب الفرد اأو حزبه. 

اأنها تقوم على قاعدة االلتزام التباديل ما بني  واإذا انتقلنا اإىل النظرية التمثيلية للربملان فرنى 
ال�سلطة واملجتمع يف الدولة، حيث ولدت هذه القاعدة من نظرية »العقد الجتماعي« التي 
ا�ستهر بها كل من توما�س هوبز )1679-1588م) وجون لوك )1704-1632م) وجان جاك 
رو�سو )1778-1712م). فتقوم نظرية »العقد االجتماعي« بالنظر اإىل اأ�سل املجتمع وعلقته 
ب�سلطة احلاكم على الدولة واالأفراد. وعلى الرغم من تباين اآراء كل من هوب ولوك ورو�سو اإال 
اأن النظرية ب�سكل عام تن�س على اأن االأفراد يقومون، �سراحًة اأو �سمنياً، بالتنازل عن بع�س 

حرياتهم للخ�سوع ل�سلطة احلاكم الذي يقوم ب�سون احلريات املتبقية. 
واعتربت نظرية العقد االجتماعي حمركاً اأ�سا�سياً الأحداث �سيا�سية غريت جمرى التاريخ 
 ،(1789( الفرن�سية  والثورة  )1776م)  االأمريكية  والثورة  )1770م)  االجنليزية  كالثورة 
حيث قام املنادون باحلرية يف العامل املتح�سر بتحرير القرارات الوطنية من �سيطرة الكهنة 
وفرن�سا.  اأمريكا  اجنلرتا،  من  كل  يف  ال�سعوب  حريات  قيدوا  الذين  الكني�سة  ورجاالت 
اأدى ذلك اإىل انبثاق ثلث �سلطات يف الدولة هي الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية، التي 
�ساهمت يف انف�سال ال�سلطات �سواًء يف احلكم الرئا�سي اأو يف احلكومات الربملانية واأ�سبح 

لكل نظام نظم واأركان خا�سه به متيزه عن غريه)1). 
وعلى �سوء ذلك، فقد ظهرت احلكومة الربملانية التي تت�سكل من نواب )منتخبني) ميثلون 

 )1) ب�سام امل�ساقبة: االإعلم الربملاين وال�سيا�سي. )االأردن: نبلء نا�سرون وموزعون:2015). �س. 26-27 
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اأحزاباً �سيا�سية متثل االأغلبية الربملانية. ففي املجل�س النيابي اأو احلكومة الربملانية االأغلبية 
الربملانية هي احلاكمة وتتميز بال�سفات التالية: 

1  ا�سطلع النواب يف الربملان مبهمات احلكم وم�سوؤولياته، حيث تعني كلمة برملان هنا .
»اجتماع احلكومة والنواب«

2  اإما . واالآخر  التنفيذية  ال�سلطة  مبهام  يقوم  التنفيذية من جزاأين، جزء  ال�سلطة  تتكون 
ملك اأو رئي�س جمهورية يراأ�س الدولة )مثال: اململكة املتحدة).

3  تقوم احلكومة النيابية الربملانية بتمثيل جميع اأفراد ال�سعب اأو ق�سم منهم يف ممار�سة .
ال�سلطة، وذلك عن طريق تعيني ممثلني لل�سعب يف احلكومة الربملانية. 

ومن هذا املنطلق، نرى ظهور الدميوقراطية الربملانية التي يقوم فيها ممثلو ال�سعب »النواب« 
بالتعبري عن االإرادة وامل�سالح العامة ملواطني الدولة. كما ي�ستند نظام الربملان على عملية 
ناخبيه فقط. ال ميكن  ولي�س  باأكملها  واالأمة  ال�سعب  »نائب«  االنتخاب، حيث ميثل كل 
لل�سعب التدخل يف م�سار العمل الربملاين اال باملراقبة، وميكنه حما�سبة الربملان من خلل 
عملية االنتخابات املقبلة. تكمن اأهمية العمل الربملاين يف متثيله للأمة، ولهذا وجب على 
الثقة عمن مل يقم  اإ�سقاط  لل�سعب  لي�سمح  ال�سعب لفرتة حمددة، وذلك  النواب متثيل 
الدول  العادة يف  وقد جرت  مر�سي.  اأداوؤه غري  كان  اأو  اأكمل وجه  الربملاين على  بدوره 
الدميوقراطية اأن تكون مدة عمل الربملان الزمنية ترتاوح ما بني االأربع اإىل خم�س �سنوات.

ثانيًا: النظرية التمثيلية للربملان 
ويف �سوء ما �سبق فاإن النظرية التمثيلية حتى توؤدي مقوماتها وا�سرتاطاتها االأ�سا�سية فاإنها 
تعترب االإعلم الربملاين ركناً اأ�سا�سياً يتحقق من خلله ات�سال الربملان باملواطنني، ومعرفة 
املواطنني مبا يدور يف الربملان. واأن هذا االت�سال التباديل غر�سه الرئي�سي » رعاية امل�سلحة 
لتحقيق  �سيا�ساتها  اللزمة يف  اجلوانب  اإىل حتقيق  ت�سعى  واإن كانت  فاحلكومة   « الوطنية 
يف  الرعاية  ومفهوم  دائمة.  رعاية  اإىل  حاجة  يف  امل�سلحة  هذه  اأن  اإال  الوطنية،  امل�سلحةة 
االإعلم الربملاين هو اأن ُيعلم الربملان املواطنني بخارطة احللول املقرتحة مل�سكلته وق�ساياه 
من  العامة  لل�سيا�سات  احلكومي  االأداء  مبراقبة  يقوم  ثم  الت�سريعية.  الوظيفة  خلل  من 

خلل الوظيفة الرقابية. 
وب�سفة عامة فاإن االأ�سا�سيات التي تقوم عليها النظرية التمثيلية ترى اأن الربملان عندما ُيعلم 

عن نف�سه فاإمنا يعرب عن اأربعة اأغرا�س اأ�شا�شية:
امل�سلحة  مفهوم  اإن�ساء  اأخرى  بعبارة  اأو  لل�سعب  العامة  امل�سالح  جتميع  الأول:  الغر�س 
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ثم  ومن  واالجتاهات  امل�سالح  من  متباينة  جمموعة  من  يت�سكل  املجتمع  الأن  العامة. 
يوؤدي ذلك اإىل الت�سارب بني هذه امل�سالح وبع�سها مما قد يتعذر عليه يف بع�س االأحيان 
اإن�ساء املفهوم امل�سرتك للم�سلحة العامة. ولذلك فاإن الدول التي تبدو فيها االختلفات 
االآثنية اأو العرقية اأو الدينية، اأو ال�سيا�سية، اأو الطائفية اأو االإيدلوجية. فاإن الربملان عندما 
ُيعلم عن نف�سه فاإنه قد يواجه �سعوبة حقيقية يف جتميع م�سالح كل هذه الفئات يف قالب 
املجل�س  فمثًل  املعايري.  اأدنى من  وبحد  اجلميع  م�سلحة  يحقق  م�سرتك  برملاين  اإعلمي 
امل�سرتكة  امل�سلحة  بتجميع  يقوم  فاإنه  نف�سه  عن  ُيعلم  عندما  االإمارات  دولة  يف  الوطني 
الإحدى  خا�سية  امل�سلحة  هذه  متثل  اأن  ودون  م�سرتك  قالب  يف  الدولة  اإمارات  لكل 

االإمارات على غريها.
هذه  بتجميع  يقوم  بعدما  الربملان  اأن  اأي  امل�سلحة  عن  التعبري  فهو  الثاين  الغر�س  اأما 
امل�سلحة واالتفاق على اأ�س�سها العامة، اأو اأركانها االأ�سلية فاإنه يقوم بالتعبري عنها من خلل 
املتخ�س�سة  اجلهات  اآراء  اإىل  اال�ستماع  اأو  الربملانية  والدرا�سات  واملداوالت،  املناق�سات، 
املعرفة  اأدوات   « عليها  يطلق  االأدوات  هذه  فمثل  امليدانية.  بالزيارات  القيام  اأو  واملعنية 

للتعبري عن امل�سلحة الوطنية ».
حيث اإنه من املفرت�س يف هذه املرحلة اأن يكون االإعلم الربملاين ومن خلل الربملان ذاته 
قد حدد مفهوم امل�سلحة التي يود التعبري عنها. ودوماً تربز امل�سلحة يف االإجابة على �سوؤال 
كذا..................؟  القانون  م�سروع  على  التعديل  هذا  املجل�س  تبنى  ملاذا  اأي  ملاذا؟ 
وتربز  الوطنية.  بامل�سلحة  يرتبط  اأن  البد  فالتعليل  التو�سية؟  هذه  املجل�س  تبنى  ملاذا  اأو 
ت�سكل  التي  الوطنية  بامل�سلحة  وعلقته  التعليل،  هذا  اإبراز  يف  الربملاين  االإعلم  اأهمية 
من خلل  الت�سويق  يبداأ يف  اأن  قبل  يتاأكد  اأن  عليه  والربملان  املواطنني.  اهتمامات  مثار 
االإعلم الربملاين ملهمته يف التعبري عن امل�سلحة الوطنية من خلل تبادل االأفكار واالآراء 
مع املخت�سني واملعنيني. فجل�سات اال�ستماع، اأو اال�ستطلع الراأي ملثل هذه املجموعات 
هو  اإمنا  تو�سيات  اأو  قرارات  من  به  القيام  الربملان  ينوي  ما  اأن  من  التاأكد  بهدف  يكون 
معرب عن التوجه العام لتحقيق امل�سلحة الوطنية وهذا التوجه العام قد يت�سادم يف بع�س 
االأحيان مع اأفكار اأو اآراء املعنني، اأو املخت�سني اأو جماعة بعينها. فتتم املقارنة بني االأ�س�س 
الوطنية  امل�سلحة  ملفهوم  اجلماهريية  واالأ�س�س  الوطنية،  امل�سلحة  مفهوم  لتبني  الربملانية، 

وذلك يف حال حدوث التعار�س.
وهذا ما يعني النتقال اإىل الغر�س الثالث الذي يطلق عليه التوازن يف حتقيق امل�سلحة 

الوطنية من خلل االإعلم الربملاين.
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اأن�سطة  بني  تعار�ساً  هناك  اأن  وجد  ما  اإذا  حقيقية  اإ�سكالية  يواجه  قد  الربملاين  فاالإعلم 
هذا  كان  اإذا  العام خا�سة  الراأي  توجهات  وبني  االبتدائية  اأعماله  اأو خمرجات  الربملان، 
الراأي ياأتي من املخت�سني اأو املعنيني. ومن ثم فاإنه من ال�سروري اأن يتم التعبري عن فكرة 
التوازن، اأي كيفية اإيجاد قا�سم م�سرتك بني التوجهات الربملانية، والتوجهات االأخرى، واأنه 

من خلل هذا القا�سم امل�سرتك ميكن حتقيق امل�سلحة الوطنية.
فمثًل اإذا كان هناك اهتمام من الربملان بتخفي�س االأ�سعار والرقابة عليها، وكان هناك اهتمام 
من املعنيني اأو املخت�سني، اأو الراأي العام بزيادة االأجور فاإن القا�سم امل�سرتك ميكن اأن يربز 

يف حتقيق متطلبات الربملان مع زيادة الدعم املخ�س�س لل�سلع الرئي�سية.

كيفية  بها  ويق�سد  امل�سلحة  امل�ساومة يف حتقيق  عليه  فيطلق  الرابع والأخري  الغر�س  اأما 
الرتويج اإعلمياً لقرارات الربملان وخمرجاته النهائية من حيث تعديلته على م�سروعات 
القوانني، وكذلك تو�سياته، اأو ما انتهى اإليه من قرارات. فالرتويج للإعلم الربملاين يبداأ 

اأ�سا�ساً من التاأكيد على اأن وجهة نظر الربملان اإمنا متثل دافعاً معززاً مل�سلحة املواطنني.

بعد برملاين

تخفي�س الأ�شعار

بعد جماهريي

زيادة الأجور

زيادة الدعم لل�شلع الرئي�شية

نقطة التوازن
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محددات الرسالة اإلعالمية للبرلمان

أواًل: خ�شائ�س الإعالم الربملاين 
كما  به،  اخلا�سة  االت�سالية  العملية  عنا�سر  وجود  الربملاين  االإعلم  مرتكزات  اأهم  من 
اأو  املجتمعية  اال�ستجابة  واأخرياً  االإعلمية  والر�سالة  واملتلقي،  املر�سل،  االإعلم، وهي  يف 
املر�سل  بني  القائمة  العلقة  الربملاين  االإعلم  مبحددات  ويق�سد   .(Feedback( ال 

وامل�ستقبل والر�سالة االإعلمية.
فاملر�شل عن�سر اأ�سا�سي الأي عملية اإعلمية، فهو الطرف املبادر باالإعلم. يقوم املر�سل 	•

)فردياً اأو معنوياً كال�سركات والوزارات واملوؤ�س�سات) بتوجيه ر�سالة اإىل فرد اأو اأ�سخا�س 
عديدين وي�سمل ق�سم اأو اإدارة االإعلم يف الربملانات واأع�ساء الربملان اأنف�سهم.

عرب 	• املر�سل  ي�ستخدمها  التي  االجتاهات  اأو  االآراء  اأو  املعلومات  تلك  هي  الر�شالة   
ال�سور  اأو  واالإ�سارات،  احلركات  اأو  الكلم،  اأو  كالكتابة،  لفظية)  غري  اأو  )لفظية  رموز 
املر�سل  نتاج  وهي  الرموز.  تلك  املر�سل يف  فكر  و�سع  تكون حم�سلة  اأن  اأو  واالأفلم، 

املادي والعقلي)1). 
اأما املتلقي، فهو امل�ستقبل للر�سالة االإعلمية، �سواء اأكان املتلقي فرداً اأو جماعة، وردة الفعل 	•

هو ذلك التاأثري الذي يهدف املر�سل حتقيقه من خلل ا�ستجابة امل�ستقبل لر�سالته.
االت�سال 	• هدف  فيها  يتجلى  الذي  العنا�سر  تلك  اأهم  فهي  املجتمعية  التغذية  اأما   

واالإعلم والذي يعطي قوة وجناح العملية االت�سالية، فرجع ال�سدى من املجتمع هو ما 
ينتج عن العملية االت�سالية من ردة فعل اأو تاأثري الذي يكون عادة من طرف امل�ستقبل، 
الر�سائل  تبادل  من خلل  اأي�ساً  املر�سل  قبل  فعل من  ردة  اإىل  الفعل  يتطور هذا  وقد 

بينهما، خللق تاأثري اأكرب وهو هدف الر�سالة االت�سالية.

 )1) حممد منري حجاب: املعجم االإعلمي. )دار الفجر للن�سر والتوزيع) �س.270 

املتلقي: 
جمموعة غري 
متجان�شة من 

الأفراد

املر�شل:
 الربملان

الر�شالة: معلومات، اأفكار، اجتاهات

ردة الفعل: التغذية املجتمعية



119

ويت�سم االإعلم الربملاين بوجود الربملان كمر�سل لر�سالة حتتوي على جمموعة من املعلومات 
حول وظائفه االأ�سا�سية الت�سريعية والرقابية وال�سيا�سة للربملان. فالر�سالة الربملانية داعمة يف 
باأعمال الربملانيني واأعمال الربملان  اإبراز العمليات الربملانية عن طريق نقل كل ما يتعلق 
للمواطنني واملراد بذلك حتريك جمموعة غري متجان�سة من املجتمع )امل�ستقبل) واحل�سول 
على اال�ستجابة اأو التغذية املرتدة. فاملر�سل واملتلقي ثابت، اأما الر�سالة فهي متغرية، ولذلك 

يجب اأن تكون متطورة. 
والر�سالة الربملانية تقوم على النظرية التاأثريية التي تكون فيها الر�سالة فعل خمطط يعتمد 
على مهارة القائم على �سياغتها، كما اأنها تعتمد على اإثارة نف�س، وفكر، وعقل، وعاطفة 
املتلقي وهناك نوعان من املتلقني لر�سالة االإعلم الربملاين هما املتلقي االإيجابي الذي ينظر 
اإىل اأعمال الربملان واأن�سطته باإيجابية وانفتاح، واملتلقي ال�سلبي الذي ينظر ب�سلبية وانغلق 

مهما كانت نتائج اأن�سطة واأعمال الربملان.

ال�شعور بال�شلبية جتاه الأن�شطة 
والعمليات الربملانية

المتلقي السلبي 
لرسالة اإلعالم 

البرلماني
معتقدات ثابتة باأن الربملان

 ل يفعل �شيئًا، ول ي�شتطيع اأن 
يطور من �شيء.

قرارات الربملان دائمًا خاطئة 
والأع�شاء غري موؤهلني لإ�شدار 

مثل هذه القرارات

وكثرياً ما تقوم الربملانات باإلقاء اللوم على اجلمهور اأو املتلقي لعدم قبوله الر�سالة االإعلمية 
للربملان. ولكن يف الغالب ما يكون الربملان يف موقع اخلطاأ كمر�سل حيث اإنه مل يقم ب�سياغة 
ر�سالته بالطريقة ال�سحيحة اأو مل يختار قنوات ورموز اإعلمية �ساحلة، اأو مل تطبق بال�سكل 
ال�سحيح مفاهيم الر�سالة الربملانية للإعلم. فتاأثري  الر�سالة على املتلقي وح�سول الربملان 
على التغذية الراجعة اأمر اأ�سا�سي يف االإعلم الربملاين لتحقيق التوا�سل واالت�سال بني 
�سناعة  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  وتو�سيع  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  اجلمهور  وبني  الربملان 
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للربملان  ميكن  ال  الفعل  ردة  فبدون  املعلومات.  ون�سر  ال�سفافية  مبداأ  وتكري�س  القرار 
واٍع  غري  الربملان  لر�سالة  املتلقي  اأن  كما  ر�سالته.  فهم  اأو  تلقى  املتلقي  كان  اإذ  يقي�س  اأن 
باخت�سا�سات واأعمال الربملان، لذلك يجب على الربملان مراعاة قاعدة »الزبون دائماً على 
اإىل  ال�سلبي  التطور  لنقله من مراحل  املتلقي  والت�ساوم مع  التفاو�س  والعمل على  حق« 
متلقي اجابي. وليتحقق ذلك، فاإن الربملان يعمل ب�سكل م�ستمر على امل�ساومة يف م�سمون 

ر�سالته االإعلمية ليحقق تغذية ا�سرتجاعية جمتمعية اإيجابية. 

ثانيًا: اأنواع ر�شائل الإعالم الربملاين 

لقد عرفنا �سابقاً االإعلم الربملاين على كونه اإعلم متخ�س�س وظيفته الرئي�سية تغطية جميع 
اأن�سطة الربملان، ولكن هناك نوعان من الر�سائل التي يبثها االإعلم الربملاين الأداء وظيفته 

اأال وهما الر�سالة االإخبارية و الر�سالة االإعلمية، والفرق بني كل منهما، كالتايل:

الت�شال الربملاين

املتلقي: 
جمموعة غري 
متجان�شة من 

الأفراد

املر�شل:
 الربملان

التطريز امل�شتمر للر�شالة الإعالمية

حتول املتلقي من �شلبي اإىل ايجابي

عملية ات�شال

اإحداث اأثر معني على امل�شتقبل
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اأ.  الر�شالة الإخبارية:
يعترب عن�سر االإخبار جزء مهم من عملية االإعلم، وهو نوع من اأنواع االت�سال يطلع املتلقي 
على احلدث، كما ي�سف ب�سكل دقيق احلدث اجلاري اأو الذي جرى اأو الذي �سيجري، 

وذلك من خلل االإجابة على عنا�سر االإخبار التالية:
1  من فعل ماذا؟.
2   متى؟.
3   اأين؟.
4   كيف؟.
5   ملاذا؟ .
6  باأية و�سائل؟.
7   ويف اأي ظروف؟.

اأ�سا�سية  معلومات  توفري  اإىل  يحتاج  ب�سيط  ولي�س  مركب  حمتواها  االإخبارية  فالر�سالة   
و�سرحها وتف�سريها لتكون هذه املعلومات �ساملة ووا�سحة بحيث ال ترتك جمااًل للتاأويل، 
كما هو احلال يف القرارات احلكومية. فامل�سمون االإخباري الذي ينقله االإعلم الربملاين 
هدفه اإطلع املواطن على جميع وظائف الربملان كالرقابة، والت�سريع والدبلوما�سية الربملانية. 
ولكن هذا ال يعني اأن الطابع االإخباري مل�سمون االإعلم الربملاين يقت�سر على املفردات 
والنقل حيث  التغطية  ت�سمل  اأن  واإمنا يجب  ا�ستقبل، ح�سر«  تتكرر مثل: »�سرح،  التي 
ي�سف كل اأعمال الربملان بدقة و�سرح. وتف�سري. فاالإ�سكالية االأ�سا�سية التي تواجه الر�سالة 
االإخبارية الربملانية اأنها تتعامل مع االأحداث واالأن�سطة الربملانية مثل تعامل احلكومة مع 
اأحداثها واأن�سطتها. فاحلكومة يف الكثري من االأحيان بل يف االأغلب لي�ست يف حاجة الأن 
تربر قراراتها اأو اأن�سطتها، واإمنا بالعك�س من ذلك هو الربملان، فاخلرب الربملاين باالأ�سا�س هو 

»خرب مف�سر« ولي�س خرباً لنقل االأحداث.

ب. الر�شالة الإعالمية

يعرف االإعلم ب�سكل عام على كونه و�سيلة لتقدمي االآراء والتوجهات املختلفة، وتهدف 
على  ال�سوء  وت�سليط  ال�سيا�سية  املواقف  وحتليل  درا�سة  اإىل  للربملان  االإعلمية  الر�سالة 
ت�سريعات القوانني وغريها من اأعمال الربملان الإبراز اأبعادها املختلفة ولفت انتباه ال�سعب 
الد�ستور  على  االطلع  االإعلمية  الر�سالة  هذه  وتتطلب  بتمثيله.  الربملان  يقوم  الذي 
والقوانني املختلفة يف الدولة. كما يجب على املعني ب�سياغة الر�سالة االإعلمية اأن يت�سم 
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عالية  واقت�سادية  واجتماعية  برملانية  ثقافة  لديه  تكون  الذي  الربملاين  املحلل  ب�سفات 
التي  للقوانني  والرتويج  واأفراده،  الربملان  الأن�سطة  ال�سيا�سية  املواقف  حتليل  من  ليتمكن 
يدر�سها الربملان والتي تناق�سها جلانه لتحريك النقا�سات ال�سيا�سية خارج الربملان وتكون 

حم�سلة ذلك جتاوب الربملان ونوابه مع اجلمهور.
والربملان ب�سفة عامة ما هو اإال �سلطة ت�سريعية توؤدي اأدورا ت�سريعية ورقابية و�سيا�سية، وبهذه 
ال�سفات التي يتمتع بها الربملان فهناك حمددات للر�سالة االإعلمية الربملانية التي يبثها 
الربملان من حيث التاأثري والقوة، وترتبط هذه الر�سالة بطبيعة العلقة القائمة بني الربملان 
ك�سلطة ت�سريعية وبني ال�سلطات االأخرى يف الدولة )النظام ال�سيا�سي)، وتتفاوت درجات 

هذا التاأثري ح�سب ما هو مو�سح اأدناه:

تاأثري اأقوى اإذا 
كان الربملان يتمتع 

ب�شلطات رقابية 
وا�شعة على احلكومة

تاأثري اأ�شعف اإذا 
كانت احلكومة هي 

التي تقود اأعمال 
الربملان

تاأثري متكافئ اإذا 
كانت احلكومة 
والربملان ذات 

عالقات متكافئة من 
حيث القوة

ثالثًا: الفرق بني الإعالم الربملاين والإعالم احلكومي 
ي�سكل االإعلم الربملاين حمورا رئي�سيا من حيث دوره يف التعبري عن الراأي العام ب�ساأن 
جمريات العمل الربملاين واأداء االع�ساء اأو من حيث م�سوؤولياته يف نقل اأعمال الربملان اىل 
الراأي العام وحتليلها، واأبداء التعليق النقدي ب�ساأنها، ولذلك فاالإعلم الربملاين يعترب عن�سراً 
االإعلم  بوجه عام. يختلف  الربملاين  التطور  ا�ستمرار  الدميوقراطية ويف  اأ�سا�سياً يف احلياة 
احلكومي  فاالإعلم  ال�سكل.  يو�سحها  جوانب  عدة  احلكومي يف  االإعلن  عن  الربملاين 
يخرب وي�سدر بياناً هدفه االإبلغ لدعم و�سائل االإعلم املنوطة بتغطية عمل احلكومة، حيث 
اإنه يقوم بتوفري املعلومات والبيانات التي تف�سح عنها احلكومة. وعلى خلف الربملانات، 
ال�سلطوية  النظرية  ففي  ر�سالتها.  االإعلم عن  ال�سلطوية يف  النظرية  باتباع  تقوم احلكومة 
كما  املر�سل.  عليه  ميليه  ما  املتلقي  ينفذ  املبا�سر حيث  االأمر  مبثابة  احلكومة  اإعلم  يكون 
اأن النظرية ال�سلطوية هي جمرد تطور للنظرية االأبوية التي تعترب احلكومة كاالأب. اأما يف 

االإعلم الربملاين، فاإنه توجد تغذية ا�سرتجاعية ب�سكل م�ستمر ومتوا�سل.  
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قائم على وجود  ات�سال غري �سخ�سي  التجاري يختلف متاماً عما �سبق، فهو  اأما االإعلن 
اإعلنه  ثمن  يدفع  معروف  ممول  يكون  اأن  املعلن  خ�سائ�س  فمن  متلقي.  وجمهور  معلن 
واالأفراد  ربحية  الغري  واملنظمات  التجارية  فاملوؤ�س�سات  املختلفة.  االإعلم  و�سائل  يف 
متلقياً  املختلفة  االإعلم  و�سائل  على  املطلع  فهو  اجلمهور،  اأما    املعلن.  فئة  متثل  كلها 
طبيعة  له  التجاري  االإعلن  لكون  قراراته.  على  ال�سيطرة  ميكنها  التي  املعلن  ر�سالة 
واالأ�سا�سي  االأهم  الفرع  والت�سويقي  التجاري  االإعلن  ذلك  جعل  بحته،  ت�سويقية 
ملنتجاتها  للت�سويق  االإعلن  با�ستخدام  ال�سركات  من  العديد  فتقوم  باالإعلن.  املنوط 
مبعلومات  املتلقي  اجلمهور  يزود  التجاري  فاالإعلن  مبيعاتها.  زيادة  اإىل  هادفًة  و�سلعها 
امل�ستهلك  اإقناع  عملية  بذلك  م�سهًل  بيعها  واأماكن  واأ�سعارها  كخ�سائ�سها  ال�سلع  حول 
معروفة)1).  كانت  ان  متكرر  ب�سكل  ا�ستهلكها  اأو  جديدة،  كانت  اإن  ال�سلعة   القتناء 

الوظيفة الت�شالية والتوا�شلية لالإعالم الربملاين:
راأت الربملانات اأن االهتمام باالإعلم الربملاين يخدم اأهدافها و�سيا�ساتها، حيث اإن وظائف 
والتي  اإيجابا  اأو  �سلبا  وفاعلة  اجلماهري  يف  موؤثرة  والتوا�سلية  االت�سالية  االإعلم  و�سائل 

�ستت�سح من خلل التف�سيلت التالية.

)1)  �سالح اأبو �سبع: االت�سال واالإعلن يف املجتمعات املعا�سرة. )االأردن: دار جمدالوي للن�سر والتوزيع:2004). �س-360 359.

املر�شل: �شركة جتارية

م�شمون الر�شالة:
الت�شويق

املتلقي: امل�شتهلك

املر�شل: احلكومة

م�شمون الر�شالة:
الإبالغ

املتلقي: و�شائل الإعالم
املختلفة واجلمهور

املر�شل: الربملان

م�شمون الر�شالة:
اإخباري وحتليلي

املتلقي: و�شائل الإعالم
املختلفة واجلمهور

تغذية ا�شرتجاعية

الإعالن التجاري الإعالم احلكومي الإعالم الربملاين
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أواًل: الوظيفة الت�شالية  
تعرف الوظيفة االت�سالية : باأنها عملية يتم مبقت�ساها تفاعل بني مر�سل وم�ستقبل ور�سالة يف 
م�سامني اجتماعية معينة، ويف هذا التفاعل يتم نقل اأفكار ومعلومات ومنبهات بني االأفراد 

عن ق�سية، اأو معنى جمرد اأو واقع معني.
عملية  ولي�س  وامل�ستقبل،  املر�سل  بني   (Participation(م�ساركة عملية  واالت�سال 
فتعني  امل�ساركة  اأما  املنبع،  عند  االنتهاء  يعني  النقل  اإن  اإذ   (  Transmision(نقل
االزدواج اأو التوحد يف الوجود، وهذا هو االأقرب اإىل العملية االت�سالية، ولذا فاأنه ميكن 
االتفاق على اأن االت�سال هو عملية م�ساركة يف االأفكار واملعلومات، عن طريق عمليات 
اإر�سال وبث للمعنى، وتوجيه وت�سيري له، ثم ا�ستقبال بكفاءة معينة، خللق ا�ستجابة معينة 

يف و�سط اجتماعي معني.
تقوم الربملانات بعملية االت�سال من خلل الر�سائل االعلمية التي يبثها الربملان والتي 
تعد اأداة و�سل بني الربملان واجلمهور، حيث اإن الر�سالة االعلمية للربملان تتخطى جمرد 
تقدمي عر�س للمداوالت العامة والت�سويت عند انتهاء اجلل�سات اإىل �سرورة اإظهار حراك 
دميقراطي متكامل االأركان للمجتمع املحلي والدويل والعمل الدائم على حت�سني ال�سورة 
ركنا  للربملان  االإعلمية  الر�سالة  تعد  باأكمله حيث  للمجتمع  الت�سريعية  لل�سطلة  الذهنية 
رئي�سيا يف العملية االت�سالية واأداة و�سل مهمة يف العلقة بني الربملان واجلمهور باعتبارها 
تربط احلقائق بواقع الفرد وم�ساحله املبا�سرة وتعرب عن االأهداف التي يريد الربملان حتقيقها 
بال�سورة  وتوؤثر  وي�سر  ب�سهولة  امل�ستهدف  اجلمهور  اإىل  وت�سل  و�سهلة  وا�سحة  بطريقة 

املن�سودة. 
اإىل  امل�ستهدف والو�سول  اأثر لها يف اجلمهور  اأكرب  اإىل حتقيق  فالر�سائل االإعلمية ت�سعى 
اأكرب رقعة جغرافية ممكنة يف املنطقة التي تن�سط فيها الإحداث التغيري والتوجيه والتثقيف 
املن�سود لدى املوجودين فيها واالإفادة من العلوم االإن�سانية االأخرى ملعرفة ال�سبل املثلى 
يوؤدي دورا مهما يف  الربملان  فاجلهاز االإعلمي يف  املن�سودة منها،  االأهداف  اإىل  للو�سول 
اإي�سال الر�سالة واإقناع اجلمهور والتوا�سل مع الفئات امل�ستهدفة وكتابة وحترير املواد اخلربية 
وامل�ساهمة يف تخطيط وت�سميم وتنفيذ الر�سائل االإعلمية وعنا�سرها ومراحلها املختلفة.

فالربملان وو�سائل االإعلم يحتاجون لبع�سهم البع�س ولي�س من م�سوؤولية و�سائل االإعلم 
اأو نواب الربملان يبدون جيدا يف عيون اجلمهور، وم�سوؤولية الربملان هي  اأن جتعل الربملان 
ورغبات  وم�سالح  الحتياجات  ت�ستجيب  التي  العامة  بال�سيا�سات  تتعلق  قرارات  اتخاذ 

املواطنني وم�سوؤولية و�سائل االإعلم هي اإطلع اجلمهور وعلى نحو دقيق.
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وال�سمعة املوؤ�س�سية للربملان تتعلق باالنطباعات التي يكونها املجتمع عن ال�سورة الذهنية 
التاريخ  يف  برملان  كل  يحتفظ  حيث  ال�سعب،  نحو  واجتاهاته  و�سيا�ساته  وتاريخه  للربملان 
اأركان  اأن  التاريخ لكل االأجيال، مبينا  به وحتفظها �سجلت  ب�سمعة تظل عالقة  احلديث 
ال�سمعة املوؤ�س�سية للربملان هي : رئي�س الربملان وطريقة اإدارته للجل�سات والت�سويت على 
الت�سريعات والقرارات واأع�ساء الربملان ومناق�ساتهم وخلفاتهم التي قد تظل �سنني طويلة 
اأم جمرد ديكور؟  الربملان ومدى جديتها، وهل هي مفيدة  يف ذاكرة اجلماهري وجل�سات 
لتمرير القوانني والت�سريعات والقوانني اجلديدة، وال�سفافية يف التعامل مع و�سائل االإعلم 

واملناخ الدميوقراطي داخل الربملان.

ثانيًا: الوظيفة التوا�شلية -

واالأفكــار  واالآراء  املعلومــات  تبــادل  عمليــة  باأنها  التوا�شلية:  الوظيفة  تعرف 
املجتمع  داخل  �سواء  واملجموعات  االأفــراد  بــني  واالجتاهــات  واملواقــف  واملــ�ساعر 

الواحد اأو خارجه.
وتقوم منهجية توظيف االإعلم الربملاين يف التوا�سل مع اجلمهور وتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية 
ب�سفة عامة من خلل �ست مراحل هي اال�ستماع واالت�سال والبناء واالإدارة واملحتوى 

والقيا�س.
االإعلم  هذا  من  يجعل  اأن  يفهم،  واأن  ناخبيه  مع  التوا�سل  يريد  كان  اإذا  الربملان  وعلى 

ج�سرا ي�سل الدولة بال�سعب ويعك�س تطلعاته.
ووظيفة االإعلم الربملاين يف التوا�سل مع اجلمهور وتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية يعترب �سلح 
ذو حدين حيث اإن ت�سارب امل�سالح واختلفها وت�سادها يجعل من الت�سليل االإعلمي 
ببطء  توؤثر  التي  الناعمة  القوة  اأ�سلوب  يتم ذلك عرب  ال�سراعات ولكن  �سلحا فعاال يف 

وعلى املدى الطويل دون اأن يلحظها الكثريون.

ثالثًا: و�شائل الت�شال والتوا�شل يف العالم الربملاين :

بهدف جعل م�ساركة املواطن ذات قيمة فعلية جلاأت معظم الربملانات اىل ا�ستخدام و�سائل 
التوا�سل واالت�سال احلديثة.فقد اأظهر التقرير العاملي حول الربملانات يف العام 2010 اأن 
طرق االت�سال امل�ستخدمة يف العدد االأكرب من الربملانات ) 43 %) تكمن يف ا�ستخدام 
تقنية  ت�ستخدم  الربملانات  من   (%29( اأن  كما  العامة.  اجلل�سات  وقائع  لن�سر  االنرتنت 
االنرتنت ب�سكل وا�سع باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام طرق اخرى،هذه النتيجة تعك�س ال�سعبية 
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املتعاظمة للن�سر االلكرتوين عند الربملانيني. ويرجع ذلك اإىل �سهولة ا�ستخدام هذه التقنية 
اإ�سافة اإىل الكلفة املالية املخ�س�سة، مع االأخذ بعني االعتبار اأهمية ما يجري يف اجلل�سات 
املحطات  اىل  اإ�سافة  التلفزيون  برامج  تاأتي  حيث  مفاجئة  لي�ست  اخلل�سة  العامة.هذه 

التلفزيونية الربملانية )خا�سة بالربملان) بالدرجة الثانية.
اىل  االنرتنت  خلل  من  العامة  اجلل�سات  تن�سر  التي  الربملانات  ن�سبة  ترتفع  اأن  ويتوقع 
ي�ساعد  ال�سفافية.هذا  تعزيز منطق  قوية يف  اآثار  له  العاجل.ما �سيكون  القريب  70% يف 
املواطن على فهم امل�سار الت�سريعي، وذلك الأن االأنظمة املتقدمة للإعلم قادرة على معاجلة 
الن�سو�س واملقرتحات والقوانني وت�سجيلت الفيديو ومناق�سة هذه املقرتحات مع اجلمهور 

العادي. 
ي�سمح  ما  وهذا  االت�سال  عملية  �سخ�سنة  االآراء  من  لعدد  يتيح  الويب  على  الن�سر  اإن 
اأو  اآرائهم على الويب  للأع�ساء)اأو غريهم من منظمات املجتمع املدين) و�سع مناذج من 
ال�سماح للم�ستخدمني بالعثور ب�سرعة على كل الت�سريحات واملواقف حول ق�سية معينة 

مع البيانات الو�سفية.
كما اأن هناك بع�س ال�سلبيات لتقنية الفيديو عرب االنرتنت؛ وذلك عندما تكون النقا�سات 
مطولة جدا مع القليل من الفائدة اأو القيمة امل�سافة. وهذا يحدث الأن بع�س االأع�ساء ال 
يريد اأكرث من احل�سول على فيديو كليب لي�سعه على موقعه اخلا�س اأو الإر�ساله الحقا اىل 
و�سائل االعلم اأو ن�سره وتوزيعه يف دائرته االنتخابية. ولوحظ اأي�سا اأن اال�ستعرا�س املطول 
للربملان من خلل تقنية الفيديو ميكن اأن توؤدي اإىل الت�سدد يف املواقف العامة واإىل �سعوبة 

اإيجاد نقاط توافق مقبولة عند بدء املفاو�سات الإيجاد خمارج توافقية.
كما اأنه من االأهمية مبكان اأن ن�سجل اأن الن�سر على الويب وبرامج التلفزيون، هم جميعا 

اأحاديي االجتاه اأي من الربملان باجتاه املواطن وال يوؤمنون بالتفاعلية.
هناك  لكن  ب�سهولة  املواطن  اىل  ت�سل  كو�سائل  اإيجابيا  دورا  يلعبوا  اأن  ميكن  اأنه  �سحيح 
�سوؤال هام يطرح نف�سه وهو معرفة كيف ميكن اأن ت�ستخدم بالتعاون مع و�سائل االت�سال 
االجتماعي التي تهدف اىل تعزيز االت�سال الثنائي االجتاه.  فامل�ساركة املبا�سرة التي توؤمنها 
و�سائل التوا�سل االجتماعي يف عملية �سياغة الن�سو�س الت�سريعية اأو تعديلها اأو اقرتاح 
اأخرى تعترب من االأمور التي يجب طرحها اليوم بقوة، خا�سة واأن النقا�س ال�سيا�سي يدور 
اليوم بفاعلية على �سبكات التوا�سل االجتماعي بني االأفراد واملجموعات املوؤثرة يف القرار 
ال�سيا�سي. كما اأن االأجيال اجلديدة تعترب اأن و�سائل التوا�سل االجتماعي جزءا اأ�سا�سيا 
من حياتها اليومية، فعلى الربملانيني اأن يتح�سروا ملقاربة هذا االإعلم واإظهار اأنف�سهم ن�سطاء 
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وتفاعليون موؤ�س�ساتيا دون اأن يظهروا مبظهر املتحيزون �سيا�سيا. من هنا اأهمية اأن جتد املوؤ�س�سة 
الربملانية لنف�سها » �سوتا« على ال�سبكة االجتماعية دون االبتعاد عن دورها االأ�سا�سي وهو 

ربط الراأي العام باالأن�سطة الربملانية.
اإن مبداأ ال�سفافية يقوم على اأنه لكل اإن�سان احلق يف املعرفة واحل�سول على الوثائق الر�سمية 

عدا ما هو حمظور قانونا، لذا على االإعلم الربملاين اأن يقوم مبا يلي :
  حت�سني نوعية الر�سائل االإعلمية وتكثيفها.

املكونة  احلوار  جمموعات  من  ممكن  عدد  الأكرب  االإعلمية  احلاجات     اإ�سباع 
للمجتمع.

  �سرح اأعمال الربملان واإثارة االهتمام بها.
  امل�ساهمة يف تكوين االآراء وت�سجيع الراأي العام على اأخذ القرار.

  تعزيز �سورة املجل�س النيابي يف املجتمع.
   اإعلم اجلهات التي يتعامل معها املجل�س بالطرق املثلى عن االإجراءات والق�سايا 

واأخذ اآرائهم بعني االعتبار.







الفصل الثالث
خطط اإلعالم

البرلمــاني
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وو�سع  بامل�ستقبل  التنبوؤ  على  قائمة  عملية  اأنه  على  االإعلمي  التخطيط  البع�س  يعرف 
اخلطط واإقرائها وتدقيقها ومن ثم تقييمها. اأما البع�س االآخر فريى اأن التخطيط االإعلمي 
هو عملية مق�سودة الغر�س، اأي اإرادية، تقوم بها االأجهزة املخت�سة بتنظيم جهود االأفراد 

واملجموعات اأو املوؤ�س�سات لتحقيق االأهداف املرجوة.)1)
والأن الربملان ال يعمل على ا�سرتاتيجية اخلطوة الواحدة ميكننا اأن نرى تعدد خطط االإعلم 
التي  املوا�سيع  على  اعتماداً  املدى  طويلة  الربملان خطط  ي�ستخدم  ما  فغالباً  امل�ستخدمة. 

يناق�سها مثل:
1  ق�سايا م�سلحة وطنية عليا..
2  ق�سايا �ساخنة مثل التوطني والرتكيبة ال�سكانية..

االأحداث  مع  للتعامل  الربملانات  يف  امل�ستخدمة  الربملانية  االإعلمية  اخلطط  تتفاوت 
واالأزمات با�ستخدام االأ�ساليب واملنهجيات العلمية من اأجل تليف ال�سلبيات ما اأمكن، 

وتعظيم االإيجابيات للحدث االإعلمي ومن اأبرز خطط االإعلم الربملاين:

)1)  حممد منري حجاب: املعجم االإعلمي. )دار الفجر للن�سر والتوزيع) �س.125

خطط الحتواء

خطة اإدارة الأزمة

خطة الإدارة بالأزمة

خطة احلدث اخلطط ال�شتباقية

خطة الإعالم الربملاين

خطة ما بعد احلدث
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   اخلطط ال�شتباقية: 

بحوث  اإعداد  حول  وتدور  االإعلمية،  الر�سالة  ملحتوى  واالإعداد  التح�سري  بها  يق�سد 
ودرا�سات احلدث واملو�سوعات املرتبطة به، ويتم التح�سري واالإعداد لها من خلل اإعداد 
يتم  وبناًء على هذه اجلداول  فيها،  املتح�سل عليها  املعلومات  تفريغ  يتم  جداول حمددة 

اإعداد اخلطة اال�ستباقية للحدث.

  خطة احلدث
يتم التجهيز خلطة احلدث قبل وقوع احلدث.

   خطة ما بعد احلدث
اإليها  انتهى  التي  النهائية  والنتائج  اخلل�سات  تقيم  على  احلدث  بعد  ما  خطة  تعتمد 
احلدث، ودور الربملان يف هذا ال�ساأن، بحيث تتمكن من التعامل مع احلدث من خلل 

)اإجراء املقابلت مع االأع�ساء/ احلوارات).

  خطة الحتواء واملعاجلة
يف بع�س االأحيان قد ي�سل احلدث حلد االأزمة اأي حالة عدم اال�ستقرار والتي ت�ستدعي 
تدخًل اأو تغيرياً جذرياً تتطلب قراراً يف وقت منا�سب مما ينتج عنه مواقف جديدة �سلبية 
لهذا  العلقة، وحال و�سول احلدث  الكيانات ذات  توؤثر على خمتلف  اإيجابية  اأو  كانت 
اللجوء خلطة  يتم  �سعيفاً  املوقف  ظل  وحال  املواقف،  تربير  الربملاين  االإعلم  على  احلد 
االأزمة، والتي تعتمد على نوعان من االإدارة االإعلمية للأزمة اأال وهما: خطة اإدارة االأزمة 

وخطة االإدارة باالأزمة. 
اأ. خطة اإدارة الأزمة:

يق�سد باإدارة االأزمة التعامل مع االأزمة احلادثة من خلل ا�ستخدام املناهج العلمية والعمل 
على اإدارتها والتخطيط للحاالت التي ميكن جتنبها، بغر�س التحكم يف النتائج اأو احلد من 

اآثارها ال�سلبية.
ب. خطة الإدارة بالأزمة:

على  والتمويه  للتغطية  و�سيلة  واإيجادها  االأزمات،  افتعال  على  تقوم  باالأزمات  االإدارة 
امل�ساكل القائمة التي ت�سغل الراأي العام، ويتم افتعال مثل هذه االأزمات بغر�س تخفيف 
ال�سغط من خلل طرح مو�سوع برملاين اآخر لك�سب الراأي العام يف ق�سية اأخرى )معاجلة 

1

2

3

4
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)املعادلة  لفكرة  تو�سلنا  التي  املباريات)  )نظرية  من  قريبة  وهي  اأخرى).  باأزمة  االأزمة 
ال�سفرية) - وهذه النظرية يف االإعلم الربملاين يجب اأال تكون �سفرية فالراأي العام متعدد 
االهتمامات )خمتلفي التوجهات / االأجنا�س / االأفكار اأي خليط من ال�سفات).و�سرورة 
اأن تكون املعادلة غري �سفرية يق�سد به اإيجاد علقة بني كل من )الراأي العام مقابل االإعلم 
الربملاين) وتكون هذه العلقة اأكرب )<) اأو اأ�سغر )>) اأي الراأي العام موؤيد للربملان بن�سبة 
اأكرب اأو اأقل، فهي م�ساألة �سراع: اأي كيف يقنع الربملان الراأي العام باأعماله؟، وقد تزيد 
درجة االإقناع اأو تقل باأعمال الربملان، ويتم حتديد عوامل القوة، وعوامل ال�سعف وعوامل 
االإقناع وعوامل غري االإقناع وفق نظرية )اخلط الرباعي) والتي تعمل على هذا النحو:

قوة

اإقناع

�شعف

غري مقنع

  مثال على خطة اإدارة الأزمة:
)النظرية  ا�ستخدام  يتم  واملجل�س  العام  الراأي  بني  وامل�سالح  االآراء  تعار�س  ا�ستمر  حال 

ال�سفرية) ويكون العمل عليها على هذا النحو:
اأ.  )عنا�شر الإقناع(: حال اأثريت ق�سية يف م�ساألة متعلقة باالأع�ساء تدور حول غلبة 
م�ساحلهم اخلا�سة على امل�سالح العامة، يبعث االإعلم الربملاين متمثل يف املجل�س 
االإيجابي  للر�سيد  الرجوع  ذلك من خلل  تربير  ويتم  ت�سارب  وجود  بعدم  ر�سالة 
عمل  اإىل  باالإ�سافة  �سابقة،  مواقف  يف  االأع�ساء  حول  الراأي  لدى  ت�سكل  الذي 
ردود  ورود  ويرتتب على ذلك  اأنف�سهم،  للدفاع عن  االأع�ساء  مع  اأحاديث �سحفيه 
)الراأي العام) عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي اأو ال�سحف واجلرائد اأو اال�ستبيانات، 

وقد تتفاوت الردود بني مقتنع وغري مقتنع مما يعك�س ت�سارب امل�سالح.
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اأن  اأي  امل�سالح،  ت�سارب  عن  التعبري  يتم  هنا  الإقناع(:  غري  )عنا�شر  لـ  ب.  بالن�شبة 
تعبري الراأي العام يكون متجه اإىل عدم اقتناعه بعنا�سر االإقناع التي جلاأ اإليها املجل�س 
اجتاهات  )وحدة  الربملاين  االإعلم  ق�سم  �سمن   / الربملان  يف  لديها  الدول  )بع�س 
االإقناع  غري  عنا�سر  ت�سفري  املجل�س  وعلى  اجلداول)،  هذه  مثل  تعد  العام)  الراأي 

والبحث عن الت�سارب احلا�سل بني ما اأثري حول االأع�ساء والراأي العام.
ت.  اأما )عنا�شر القوة( فتعرب عن نظرة الراأي العام يف الع�سو اأو االأع�ساء بالن�سبة للق�سية 

املثارة -ح�سب ما و�سح �سابقاً-.
حمل  للع�سو  االإيجابية  ال�سيا�سية  للمواقف  الرجوع  يتم  هنا  ال�شعف(  ث.  )عنا�شر 
الق�سية ويتم ا�ستعرا�س املواقف التي ت�سب يف م�سلحة الراأي العام )ال�سعب).

جدول يو�شح عنا�شر الإقناع وغري الإقناع وكيف يتم التعامل مع هذه العنا�شر:

عنا�شر غري الإقناععنا�شر الإقناع
للمجل�س. االإيجابي  	 الر�سيد 
للأع�ساء. االإيجابي  	 الر�سيد 

امل�سالح. ت�سارب  عن  	 التعبري 

اخلا�سة. امل�سلحة  عن  	 التعبري 

  مثال على خطة الإدارة بالأزمة:
حال مل يتمكن املجل�س من حل االأزمة اأي مل ي�سفر املعادلة هنا يبحث عن فر�سة اإثارة 
قوة/  عنا�سر  حتديات/  فر�س/  تت�سمن  والتي  االحتواء)  )خلطة  يلجاأ  اأي  اآخر،  مو�سوع 

عنا�سر �سعف وذلك من خلل املعادلة التالية:

يجب ت�شفري خانة غري الإقناع والرتكيز على عنا�شر الت�شارب

فر�س

قوة

حتديات

�شعف
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مع  الراهن،  الوقت  يف  العام  الراأي  اهتمامات  على  املجل�س  يركز  املعادلة  هذه   يف  اأ. 
يف  �ستطرح  التي  املو�سوعات  عن  والبحث  املجل�س  جلان  اأعمال  مراجعة  �سرورة 
الوقت احلايل اأو مو�سوعات �سابقة طرحت وعليه اأن يعيد اإنتاجها ويتم ربط ذلك 

باهتمامات الراأي العام.
 يف ذات الوقت يراجع التحديات التي اأثريت يف االأزمة ال�سابقة قبل اأن ي�سل خلطة  ب. 

االحتواء.
عنا�سر القوة يجب اأن تخدم الفر�س وترتبط بها. ت. 

مع  تلوؤمها  ومدى  العام  الراأي  توجهات  على  الرتكيز  يجب  ال�سعف  عنا�سر   يف  ث. 
عنا�سر القوة.

يتم العمل بهذه االآلية حتى يتم التو�سل لبديل.   ج. 
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نموذج تطبيقي لبناء الخطط اإلعالمية

متهيد :

كما ذكرنا - �سابقاً - فاإن اأي اخلطة االإعلمية تتطلب اختيار الو�سيلة املنا�سبة وا�ستكمال 
كافة العنا�سر » قبل احلدث - اأثناء احلدث - بعد احلدث « اأي اأن اخلطة التي ال ت�ستكمل 

كافة العنا�سر تعد خطة ناق�سة.
اإىل  اإعلمي يهدف  بل هو م�سروع  االإعلمي  يقت�سر على اخلرب  العمل عليه ال  يتم  فما 
الدعاية والرتويج ملا قام ويقوم به املجل�س. يتطلب العمل وفق مراحل يتم اال�ستك�ساف يف 
بدايتها جلميع االجتاهات ) ال�سائدة واملعار�سة واحلكومة واالأع�ساء) بهدف و�سع خطوات 

حمددة على طريق الن�سر االإعلمي وهو اخلطوة اللحقة للخطوة االأوىل. 
اأو  اهتمامات  كونها  وفق  ت�سنف  عنا�سر  اإىل  الربملانية  الق�سية  حتليل  يتطلب  االأمر  وهذا 
اأولويات، ويكمن الفرق بينهما يف اأن االهتمام يعرب عن ق�سايا اأو عنا�سر يهتم بها الراأي 
العام  بينما االأولوية هي ما تعرب عن عنا�سر اأو ق�سايا تهم املجل�س اأو احلكومة وتعترب يف 
والرتويج  الدعاية  هو  املجل�س  هدف  فاإن  اأ�سلفنا  وكما  االأهمية.  حيث  من  لديه  املقدمة 
الأن�سطته، وحيث اإنه ممثل لل�سعب اأواًل واأخرياً فما يود الراأي العام �سماعه واالهتمام به 
هو ما يعرب عن اهتماماته ال عن اأولويات املجل�س اأو احلكومة، فالتاأثري الذي نريد اأن نحدثه 

ياأتي من االهتمام، ولكن االهتمام يف ذات الوقت قد ال يعرب عن االأولوية.
وهنا يتعر�س االإعلم الربملاين ملاأزق فمن ناحية ليتمكن من جذب اهتمام الراأي العام 
العام �سمات فهو لي�س بر�سيد  للراأي  فاإن  اأخرى  ناحية  اأن يعرب عن اهتماماته ومن  البد 
ولي�س كتلة متجان�سة فهو يعرب عن م�سالح واهتمامات مت�ساربة، علوة على اأنه يختلف يف 
كل مرحلة تبعاً لدرجة االهتمام فما هو مهم يف هذه املرحلة قد يرتاجع من حيث االأهمية 
يف مرحلة الحقة ح�سب معطيات كل مرحلة. لذلك من املهم اأن نرتب اأ�سئلتنا يف االإعلم 

الربملاين وفق االآتي : 
  ماذا �سنقول : ما هي الفكرة التي اأريد التعبري عنها ؟وما اأهميتها ؟ وما جوانبها ؟
  ملن �سنقول: اأي من هو اجلمهور الذي �سينتفع من هذه الفكرة وبالتايل �سينتبه لها؟

   ما هو التاأثري : اأي ما الهدف الذي اأود حتقيقه، وعليه �سنحدد الو�سيلة اأو االآلية التي 
�ستحقق هذا التاأثري » الهدف« الذي اأ�سعى اإليه؟.

  وكيف نعرب : باأي و�سيلة  يكون التعبري؟.
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منهجية اإعداد خطة مقرتحة لالإعالم الربملاين
خطة العمل يف االإعلم الربملاين تعني حتديد جمموعة من االأهداف والعمليات )االأن�سطة) 
ترتبط بهدف معني.  اأو عملية  ن�ساط  العمل. فكل  تنفيذها من خلل فريق  التي �سيتم 

وهناك ا�سرتاطات معينة يف حتديد اأهداف اخلطة منها:
1  اأن تكون هذه االأهداف حمددة مبعنى البعد متاماً عن االأهداف االإن�سائية، اأو التي ال .

ميكن حتديدها. فمثًل ال ي�سح اأن يكون الهدف »اإبراز ن�ساط املجل�س يف قانون كذا« 
اأو »يف مو�سوع كذا« واإمنا يكون الهدف » اإبراز وحتديد اأولويات املجل�س واهتماماته يف 
قانون كذا« اأو يف »مو�سوع كذا« اأو »بيان االأ�سباب الرئي�سية لتعديلت املجل�س على 
االإعلم  وخطط  كذا«.  مو�سوع  يف  املجل�س  تو�سيات  مربرات  »بيان  اأو  كذا«  قانون 

الربملاين حتتمل اأن يكون لها جمموعة متعددة من من االأهداف.
2  اأن يكون الهدف قابًل للقيا�س مبعنى اأن حتقيق اأو عدم حتقيق هذا الهدف من خلل .

اأية  اأو   SMART تبيانها �سواء من خلل مقيا�س  له ميكن  املقررة  االأن�سطة  اأو  و�سائله 
مقايي�س اأخرى.

اللزمة  والب�سرية  املادية  املوارد  حتديد  تتطلب  الربملاين  االإعلم  خطط  فاإن  كذلك 
التطبيقية يف جناح خطط االإعلم  العنا�سر  اأهم  اأن�سطة اخلطة. ويعد هذا من  لتنفيذ 
اأدوار  وتوزيع  اخلطة،  تنفيذ  على  باالإ�سراف  املكلف  �سيكون  من  فمثًل  الربملاين. 
م�سوؤولية تنفيذ االأن�سطة. ومن �سيكون املكلف باإعداد بحوث االإعلم الربملاين وتبيان 
و�سائل  بال�سراكات مع  املكلف  العام. ومن �سيكون  الراأي  ال�سائدة لدى  االجتاهات 
االإعلم املرئية، وامل�سموعة، واملقروءة ومن �سيكون امل�سوؤول عن االإطار الزمني لتنفيذ 

اخلطة، ومن املكلف بقيا�س اآثار ونتائج هذه اخلطة.
ويف هذا ال�ساأن فاإنه من املهم اإبراز الربحية اأو العائد الربملاين من بناء هذه اخلطة. باالإ�سافة 
اإىل ذلك فاإنه من لوازم خطط االإعلم الربملاين حتديد الفئات امل�ستهدفة من اخلطة الأن 

حتديدها �سيوؤدي اإىل حتديد م�سمون الر�سالة االإعلمية.

اأق�شام خطة الإعالم الربملاين

ال�شركاء الإعالميون 
يف تنفيذ اخلطة

خطة ما قبل 
احلدث، واأثناء 

احلدث وبعد احلدث

و�شف م�شروع 
القانون اأو املو�شوع 

ودرا�شاته

املوارد الب�شرية 
واملادية لتنفيذ اخلطة
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و�شيتم تطبيق ذلك يف مراحل عملية وفق الآتي:

المرحلة األولى : خطة البحث التمهيدي :

1. اإعداد اجلدول االأويل باملعلومات، وفق النموذج التايل :

الجتاهات املعار�شةالجتاهات ال�شائدة )املوؤيدة(

2. حتديد اأولويات اجلدول وذلك وفق املحددات التالية :
- ترتب االأولويات تنازليا تبعاً ملعدل تكراراها.

- تق�سيم االأولويات اإىل :
عنها. التنازل  ميكن  	 اأولويات 
	 اأولويات ميكن امل�ساومة جتاهها.

الراأي. بعك�س  فيها  القبول  ميكن  	 اأولويات 
3.  اإعداد جدول وجهة نظر احلكومة  جتاه الق�سية اأو مو�سوع امل�سروع. ويتم ذلك بالرجوع 
اإىل روؤية احلكومة - اخلطط اال�سرتاتيجية واالأهداف املت�سمنة يف امليزانية - ت�سريحات 

الوزير.
اإن  4.  ا�ستخل�س النتائج والتوافق والتعار�س بني اجتاهات الراأي العام واحلكومة حيث 
مع  الت�سادم  ومنع  االإعلمية  اخلطة  وت�سحيح  لر�سادة  �سروري  التعار�س  ا�ستخراج 

احلكومة. وفق االآتي :

 اجتاهات التوافق بني الراأي العامالبند
واحلكومة

 اجتاهات الختالف بني الراأي العام
واحلكومة

5. خ�سائ�س الكتابة يف هذه املرحلة :

- الرتكيز على اإعطاء منبه للراأي العام لتهيئته. 
-  االعتماد على الر�سائل الق�سرية اأواًل ثم االنتقال اإىل الر�سائل الطويلة يف االأو�ساع 

التالية:
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اإىل  انتقل  اللغط  اإثارت  يف  وجنحت  الق�سرية  الر�سائل  مع  جتاوب  ح�سل  	  اإذا 
الر�سائل الطويلة، اأو اأن ا�ستمر يف الر�سائل الق�سرية اإذا مل تتمكن من احل�سول 

على جتاوب معها.
الراأي العام.   لدى  العليا  االأهمية  ذات  املوا�سيع  	 يف 
6.  اأ�سكال الكتابة امل�ستخدمة يف مرحلة ما قبل احلدث:

هناك اأدوات رئي�سية واأدوات م�ساندة تتعلق بالتدخل يف الفكرة وامل�سمون وغري ذلك، 
فاالأدوات الرئي�سية مثل :

1. اخلرب الذي يجب اأن ي�ساغ بطريقة االإعلم ولي�س االإخبار. اأو تويرت.

راأي حيال  تكوين  اإىل  القارئ  ويو�سل  االأ�سئلة  يجيب عن  ال�شحفي  التحقيق   .2
امل�ساألة كما اأنه يكر�س فكرة اأن اهتمامات املجل�س جاءت متطابقة مع الراأي العام ويتم 
اال�ستعانة فيه باخلرباء واملخت�سني وذوي العلقة واأع�ساء املجل�س. ونلجاأ له عندما:

يكون حمل ت�سارب بني االأولويات واالهتمامات واأثار لغطاً يف املجتمع بعد الر�سائل 
الق�سرية.

تكون اأ�سئلة املو�سوع اأكرث من االإجابات عليه. 
3. املقال : وهو لي�س هدفاً يف هذه املرحلة واإمنا و�سيلة للو�سول للتاأثري، وي�ستخدم يف 
احلاالت التي يتفق الراأي العام واملجل�س يف الراأي حيال ق�سية يف االأهمية بينما جند 
اأن هذه الق�سية لي�ست من �سمن اأولويات احلكومة. فيتم اللجوء اإىل كتاب املقاالت 
اأو كتابة املقال واإعداده  والتن�سيق معهم عرب مدهم باالأفكار واملعلومات امل�ساندة لها 
كامًل واالتفاق معهم على ن�سره ثم يتم الرتويج لهذا املقال عرب اإعادة ن�سره يف و�سائل 

التوا�سل والردود الواردة عليه » تويرت على �سبيل املثال«. ونلجاأ له عندما:
نريد تربير » الرتويج » لفكرة مهمة لدى الربملان وال اأريد اأن ا�سطدم فيها مع احلكومة، 

ويف ذات الوقت اأود جعلها اهتمام لدى الراأي العام.
4. احلوار : يتم اللجوء اإليه يف مرحلة ما قبل احلدث مبا�سرة، مبعنى اأن ال يكون هناك 

فا�سل زمني طويل بني احلدث وبني احلوار.
التاأثريية،  قدرتها  يف  تتفاوت  الو�سائل  فاإن  �سابقاً  ذكرنا  وكما   : امل�شتهدفة  الفئة   .7
ففي االإعلم التقليدي فاإن التلفزيون - مثًل - اأكرث تاأثرياً، يليه االإعلم امل�سموع، ثم 
القراءة »االإعلم املكتوب الأنها تتطلب جهداً « واالختيار بينها يتطلب اأن نحدد ملن 
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�سنقول اأي الأي فئة �سنتوجه ون�ستهدف يف هذا االإعلم. فمثًل لو اأننا ن�ستهدف فئة 
ال�سباب فتت�سدر و�سائل التوا�سل االجتماعي الو�سائل االأكرث تاأثرياً، وملعرفة تركيبة 
املجتمع البد من مراجعة التقارير الر�سمية كتقارير التنمية الب�سرية على �سبيل املثال 

اأو االإح�ساءات الوطنية للوقوف على ذلك.
8.  ترتيب الو�شائل : 

-  يف حالة التوافق بني االهتمامات واالأولويات نبداأ بالو�سيلة االأكرث تاأثرياً ثم ننزل اإىل 
االأقل تاأثرياً.

-  يف حالة االختلف بني االهتمامات واالأولويات نبداأ بالو�سيلة االأقل تاأثرياً ثم ن�سعد 
اإىل االأكرث تاأثرياً.

ثانيا: مرحلة احلدث: » الت�شويق للحدث « تعمل على �شناعة الراأي العام :

ونق�سد بها اأثناء انعقاد اجتماعات اللجان حول احلدث اأو امل�ساركة الربملانية.
تتكامل هذه املرحلة مع ال�سابقة اخلا�سة بالرتويج، فهذه املرحلة تركز على ت�سويق اأننا نهتم 
لها  املختلفة.  املجل�س  اأجهزة  اأن�سطة  بوا�سطة  ذلك  والتعبري عن  العام،  الراأي  به  يهتم  مبا 

خ�سائ�س :
-  تتطلب ح�سور الباحث الربملاين االإعلمي اجتماعات اللجان للخروج بنتائج يتم 

توظيفها يف اإطار من بداأته املرحلة ال�سابقة اخلا�سة بالرتويج.
-  اإذا مل ي�ستطع اخلروج ب�سيء يلجاأ اإىل اأخذ ت�سريح يتم �سياغة العنوان فيه معرباً عن 
اهتمام الراأي العام. والت�سريح يوؤخذ من رئي�س اللجنة اأو اأحد االأع�ساء ويف حالة 
الرف�س يتم اللجوء اإىل رئي�س املجل�س اأو اأحد نوابه، اأو اللجوء اإىل اأحد املخت�سني من 

االأع�ساء يف املجل�س يف حالة رف�س كل من �سبقوا.
-  يت�سمن الت�سويق اأي�ساً الت�سويق للدرا�سات الفنية التي اطلعت عليها اللجنة.

توا�سل   - املرئي   - امل�سموع   - املكتوب  االإعلم  اأ�سكال  كافة  ا�ستخدام  -  ميكن 
اجتماعي.

ثالثاً : مرحلة ما بعد احلدث : » الدعاية للحدث » تعمل على قيادة الراأي العام : » 
بعد عقد جل�شة املجل�س«

النتيجة  عن  تعرب  فاجلل�سة  الق�سرية،  الر�سائل  تنفع  وال  الطويلة  الر�سائل  فيها  ت�ستخدم 
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النهائية التي مت التو�سل اإليها ملا روجت له اإعلمياً، فاالإعلم الربملاين معني بهذه النتيجة 
وت�سم خطوتني اأو مرحلتني :

بعد النتهاء مبا�شرة من اجلل�شة :

• التقرير- 	  - املقال  ا�ستخدام  يتم  واالهتمامات  اجلل�سة  نتيجة  بني  التوافق  حالة  يف 
الدعاية  منها  يق�سد  ثناياها  االإجابات يف  فاالأ�سئلة موجهة تكمن  املوجهة،  التحقيق 

لتوافق املجل�س مع اهتمام الراأي العام.
• يف حالة االختلف :	

-  نبتعد عن اخلرب يف النقاط اخللفية ونذكره ب�سكل غري وا�سح اأو نلجاأ للتربير »مقال 
اأو حتقيق« اإذا ركزنا عليه يف اخلرب.

- نبتعد عن ا�ستخدام النقاط اخللفية كعناوين.

بعد مرور فرتة على احلدث:  كالعطلة الربملانية - مثًل - ن�ستخدم التقرير اخلربي الذي 
نركز فيه على امل�سمون وال نكتفي بالعدد االإح�سائي حيث اإن خطط االإعلم الربملاين 
تعتمد على ما يطلق عليه » العدد الوظيفي « اأي الوظيفة التي يحققها » العدد « يف التاأثري 
على الفئات امل�ستهدفة من خطط االإعلم الربملاين الأن�سطة املجل�س بهدف تذكري الراأي 
العام وا�ستثارته ثم يتبع بالتن�سيق مع كتاب املقاالت والتحقيقات ال�سحفية املوجهة.
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منوذج تطبيقي خلطة اإعالمية ) منوذج اأويل غري قابل للقيا�س(
على م�شروع قانون عمال اخلدمة امل�شاندة

المرحلة األولى: مرحلة ما قبل الحدث:
ا�شتق�شاء �شحف الحتاد -  » اعتمدت هذه اخلطة على  التمهيدي:  البحث  خطة 

البيان - المارات اليوم - اخلليج«

اجلدول الأويل باملعلومات:

الأ�شراراملزاياالجتاهات املعار�شةالجتاهات ال�شائدة املوؤيدة
امل�سروع  هذا  مثل  وجود  اإن 
فئة  لتنظيم  ملحة  حاجة  ميثل 
القانون  واأن  خا�سة  املجتمع  يف 
قد  العمل  علقات  ينظم  الذي 
امل�ساعدة  اخلدمة  عمال  ا�ستثنى 
تنظيم  واأن  اأحكامه،  تطبيق  من 
يتم   - – حالياً  الفئة  هذه  عقود 
مت  الذي  املوحد  العقد  مبوجب 
االحتادي  امل�ستوى  على  فر�سه 
على  واقت�سر  )ابريل2007)،  يف 
التي  واللغة  عقودهم  مدد  تنظيم 
وفرتات  ورواتبهم،  بها  يكتب 
الراحة، والرعاية ال�سحية، واأغفل 
التي  التفا�سيل  من  العديد 
ت�سكل نقاط خلف بني املكاتب 

والكفلء.

لهذه  اإجازة  منح  اأن 
يتنا�سب  ال  الفئة 
وتقاليد  عادات  مع 
اأنه  على  علوة  البلد 
من  الكثري  �سيجلب 
للأ�سرة  امل�سكلت 
اجلرمية  معدل  كزيادة 
غري  علقات  اإقامة  و 
للخادمات  �سرعية 
ينحدرن  واأنهن  خا�سة 
ال  جمتمعات  من 
مثل  وجود  ت�ستنكر 
تلك املمار�سات مما يوؤثر 
االأطفال يف  ثقافة  على 

االأ�سرة.

التو�سط جللب  اإ�سافة مكاتب   .1
باأحكام  خماطب  كطرف  اخلدم 

القانون.
اخلدمة  عمال  علقة  تنظيم   .2
االأعمال  باأ�سحاب  امل�ساندة 
الفئتني  هاتني  وعلقة  جهة  من 

مبكاتب التو�سط.
ت�سري  التي  املهن  حتديد   .3
القانون  م�سروع  اأحكام  عليها 
اخلادم،  وهي:  مهنة   (17( بعدد 
احلار�س،  البحا،  امل�سجد،  اإمام 
اخلا�س،  ال�سائق  الراعي، 
ال�ساي�س، ال�سقار، العامل، مدبرة 
املنزل، املدرب، املدر�س اخلا�س، 
املمر�س  املزارع،  االأطفال،  مربية 
اخلا�س،  املندوب  اخلا�س، 

املهند�س الزراعي.
كافة  على  التزامات  و�سع   .4
بينها  العلقات  االأطراف وحتديد 

بو�سوح.

تكلفة  من  �سريفع   .1
على  العمالة  جلب 

االأ�سر.
الفئة  هذه  �سيمنح   .2
�سيجلب  مما  اإجازة 
م�ساكل للأ�سرة خا�سة 
اختلف  ظل  يف 
والتقاليد  العادات 
لتلك الفئة عن جمتمع 

االإمارات.

اخلدمة  عمال  ب�ساأن  قانون  وجود  اإن 
العديد  حل  يف  �سي�سهم  امل�ساعدة، 
من امل�ساكل التي ظهرت بني مكاتب 
والعمال،  العمل  واأ�سحاب  التو�سط 
املتعلقة  امل�سكلت  اإىل  باالإ�سافة 
العلقات  لهذه  املنظمة  بالعقود 
وحاالت انتهاء العقد، وعدم و�سوح 
االأطراف  على  املرتتبة  االلتزامات 
التفتي�س  اآليات  كذلك  املتعاقدة، 
وت�سوية املنازعات بني املتعاقدين.

امل�سروع  اأن  من  الرغم  على   .5
اإجازة  اأعطى العامل احلق يف  قد 
بدائل  اأوجد  قد  اأنه  اإال  اأ�سبوعية 
حال  العمل  رب  اأمام  متاحة 

ت�سغيله يف االجازة.
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�سرورياً  مطلباً  القانون  �سيحقق 
يتعلق بتثقيف اخلادمات بعادات 
جلبهن،  قبل  الدولة  وتقاليد 
ق�سائية  اأحكام  ك�سفت  بعدما 
جنايات  حمكمة  اأ�سدرتها 
خادماٍت  ا�ستغلل  عن  اأبوظبي، 
ارتكاب  يف  الكفلء  منازل 
بالزنا  تتعلق  اأخلقية  جرائم 
وهو  واتلف،  و�سرقة  والتعدي، 
كبرياً  �سرراً  البع�س  اعتربه  ما 
املواطنة  االأ�سر  من  العديد  يطال 
خادمات  جلب  جراء  واملقيمة، 
يف  يت�سبنب  خمتلفة  ثقافات  من 
اإن  حيث  اجتماعية.  م�سكلت 
اخلدم  مكاتب  يحّمل  ال  القانون 
اإذا  حتى  قانونية،  م�سوؤولية  اأية 
فرتة  يف  مازالت  اخلادمة  كانت 
يف  نق�ساً  يعترب  ما  وهو  االختبار، 
للجن�سية  العامة  االإدارة  قوانني 
عن  امل�سوؤولة  باعتبارها  واالإقامة 
ي�ستلزم  مما  التوظيف،  مكاتب 
فر�س اإجراءات جديدة بالتن�سيق 
امل�سدرة  الدولة  �سفارات  مع 
جلب  منع  يتم  بحيث  للعمالة، 
التي  الدول  بع�س  من  اخلدم 
تزداد فيها ن�سبة الهروب اأو ن�سبة 
فعلت  مثلما  اجلرائم  ارتكاب 
االأخرى.  اخلليجية  الدول  بع�س 
الدول  بع�س  مطالبة  حيث  من 
دورات  بعقد  للعمالة  امل�سدرة 
ال�سماح  قبل  لعمالها  تثقيفية 
اأن  اإال  خارجها،  بالعمل  لهم 
معظم العمالة املدربة يتم اإر�سالها 
والدول  االأوروبية  الدول  اإىل 
نظراً الختلف  االأخرى،  الغربية 
وطرحت  العمل.  وظروف  مزايا 
عدد  للتحريات  العامة  االإدارة 
من احللول منها اأن االإدارة العامة 
اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
وور�س  اجتماعات  عقد  تعتزم 
عمل الأ�سحاب مكاتب ا�ستقدام 
تفعيل بهدف  امل�ساعدة،  الفئات 

يف  امللحظات  من  �سيحد   .6
هذه  و�سع  الدولية حول  التقارير 
خللها  من  يتم  والتي  الفئة 
تقارير  يف  الدولة  ا�ستهداف 
حقوق  وتقارير  الدولية  العمل 
يوجد  ال  اأنه  باعتبار  االإن�سان 

ت�سريع ينظم علقتها.
�ستة  اإىل  ال�سمان  مدة  متديد   .7

اأ�سهر.
املنزلية  العمالة  قانون  اإن   .8
جانب  من  اأقر  الذي  اجلديد، 
و�سع  اأخرياً،  الوطني  املجل�س 
للموافقة  وا�سحة  و�سروطاً  معايري 
من  العمالة  جلب  ت�ساريح  على 
اخلارج، للتاأكد من حاجة االأ�سرة 
و�سع  مت  كما  للخادمة،  الفعلية 
الو�ساطة  مكاتب  لعمل  معايري 
عدم  حال  يف  اأ�سحابها  يعاقب 
املربم بني  العقد  ويعترب  االلتزام، 
الكفيل واملكتب اإلزامياً للطرفني.
املنزلية  العمالة  قانون  اإن   .9
اجلديد �سيحد من زيادة املكاتب 
املنزلية  العمالة  ا�ستقدام  اأ�سعار 
املواطنني  حاجة  وا�ستغللهم 

للعمالة املنزلية.
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دور هذه املكاتب يف توعية اخلدم 
بعادات وتقاليد �سعب االإمارات، 
واإطلعهم  االإ�سلمية،  والقيم 
واالأنظمة  واللوائح  القوانني  على 

املعمول بها يف الدولة.
اأن وجود ت�سريع للخدم �سيحد من 
الكفيل  غري  لدى  العمل  ظاهرة 
اخلادمات.  جرائم  قائمة  ت�سّدر 
العامة  االإدارة  �سجلت  حيث 
يف  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
يف  ملحوظا  ارتفاعا  دبي  �سرطة 
 45٪ بلغ  اخلدم،  جرائم  موؤ�سر 
خلل االأ�سهر الثمانية االأوىل من 
بلغا،   661 بواقع  اجلاري،  العام 
نف�سها من  الفرتة  453 يف  مقابل 
يف.2008.  و341  املا�سي،  العام 
اأمنية،  ثغرة  الظاهرة  هذه  ومتثل 
تتمثل  للخطر،  االأ�سر  وتعر�س 
خمالفني  اأ�سخا�س  ت�سغيل  يف 
اأو  هويتهم  من  التاأكد  دون  من 
ح�سولهم على ت�سريح بالعمل.
لتحقيق  �سروري  ت�سريع  وجود 
�سركة  اأعدتها  درا�سة  اأو�ست  ما 
مكاتب  تفتح  اأن  ب�سرورة  �ساعد 
اخلدم داخل الدولة فروعاً لها، اأو 
يكون لها ممثلون يف بلدان امل�سدر 
جلبهن،  قبل  اخلادمات  لتدريب 
يف  املحلية  بالعادات  وتعريفهن 
بها  املعمول  والقوانني  الدولة، 
يف  تنتظرها  التي  والعقوبات 
املنا�سبة  والطرق  الهرب،  حالة 
تظهر  قد  التي  امل�سكلت  ملعاجلة 
املكتب  وهواتف  عملها،  خلل 
فيها.  تعمل  التي  املدينة  داخل 
قيام  ب�سرورة  الدرا�سة  ون�سحت 
االأماكن  مبعرفة  ال�سرطة  اأجهزة 
اخلادمات  عليها  ترتدد  التي 
اللتي يتم �سبطهن، وو�سع نظام 
التي  املكاتب  ملحا�سبة  خا�س 
اللتي اخلادمات  هروب  يتكرر 
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اخلدم  مكاتب  مو�سية  جتلبهن، 
ب�سرورة التعاون يف ما بينها لعمل 
الهاربني  لبيانات  �سوداء  قوائم 
والهاربات، ومنع ا�ستقدامهم مرة 

اأخرى.
على  ذاتها  الدرا�سة  اأكدت  كما 
اأبرز  من  اخلدم  »م�سكلة  اأن 
�سغطا  ت�سكل  التي  امل�سكلت 
�سلمته  وتهدد  املجتمع  على 
اأهم  اأن  اإىل  م�سرية  واأمنه«، 
عملية  تواجه  التي  ال�سعوبات 
االإجراءات  اخلادمة،  جلب 
ر�سوم  وارتفاع  البريوقراطية 
امل�سدرة  البلدان  من  اال�ستقدام 
و�سول  تاأّخر  اإىل  اإ�سافة  للعمالة، 
عن  النظامية  املنزلية  العاملة 
مكاتب  حتددها  التي  الفرتة 
االأ�سر  ي�سطر  ما  اخلدم،  جلب 
الهاربات  اخلادمات  ت�سغيل  اإىل 
التي  العاملة،  انتظار  فرتة  خلل 

قد ت�ستمر اأ�سهراً عدة.

اأنه  اإىل  املعار�سة  االآراء  اجتهت   -
مكاتب  حتميل  املنطقي  غري  من 
م�سوؤولية  املنزلية  العمالة  توريد 
املهلة  �سواء خلل  اخلدم  هروب 
اعتبار  على  انق�سائها،  بعد  اأو 
دور  تلعب  التوريد  مكاتب  اأن 
بني الكفيل  اأكرث  “الو�سيط” ال 
واملكفول، واأن املكتب ال ي�ستفيد 
�سكل  باأي  اخلدم  هروب  من 
يف  احلل  واأن  االأ�سكال.  من 
مطالبة اجلهات املخت�سة بت�سديد 
الذين  املنازل  العقوبة على خدم 
يهربون من كفلئهم ومن ياأويهم، 
التي  وحتميلهم م�سوؤولية اخل�سارة 
ا�ستقدام  نظري  الكفلء  يتكبدها 
اإىل  باالإ�سافة  املنازل،  خدم 
ت�سفريهم  ر�سوم  ب�سداد  اإلزامهم 

بعد �سبطهم.
ملكاتب  املوجهة  التهمة  - وحول 
اخلادمة  حتر�س  اأنها  اخلدم 
�سهر  بعد  العمل  رف�س  على 
ذلك  توؤكد.....  الهروب.  اأو 
غري  الكلم  هذا  بالقول:” 
�سحيح واملكتب لي�س له م�سلحة 
اخلادمة  هروب  اإن  بل  بذلك، 
�سمعة  على  كبرًيا  �سرًرا  ي�سبب 
االأحيان  من  كثري  ويف  املكتب، 
اخل�سائر  بع�س  يتحمل  املكتب 
من  وال�سراخ  امل�ساكل  ليتفادى 

الزبائن
و�سوابط  عقوبات  و�سع  �سرورة 
ظاهرة  على  للق�ساء  �سارمة 
كفلئهن،  من  اخلادمات  تهريب 
برواتب  اآخرين  عند  وت�سغيلهن 
م�ساعفة حيث اأن هناك تنظيمات 
خفّية تعمل بتن�سيق حمكم على 
ذلك. وترجع اأ�سباب ذلك اإىل : 
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- وجود �سبكات تهريب داخلية 
االأمنية  احلملت  عنها  ك�سفت 
املتكررة، وات�سح اأن لها ارتباطات 
خارجية ببلد اخلادمة تزودها برقم 
وبعد  االإمارات،  داخل  ات�سال 
يتم  الكفيل  منزل  ق�ساء فرتة يف 
العمل  على  وم�ساعدتها  تهريبها 
برواتب  ال�سهر  اأو  اليوم  بنظام 
ت�ستخدم يف ممار�سة  اأكرب، واأحياناً 
الرذيلة، كما ثبت يف العديد من 

احلاالت التي مت �سبطها.
- اأن املكاتب ت�سهم يف تفاقم هذه 
اأنها هي التي  الظاهرة من خلل 
ت�سهم  هاربات  خادمات  توؤوي 
الهرب من اخلادمة  نقل جتربة  يف 
الهاربة اإىل اخلادمة اجلديدة التي 
ال�سلوك،  هذا  يف  التفكري  تبداأ 
يف  معاً  وجودهن  خلل  وذلك 
هذه املكاتب. كما اأن عدداً منهن 
من  الهرب  باإمكانية  اإخبارهن  مت 
اأ�سهر،  ثلثة  م�سي  بعد  الكفيل 
يف  عليهن  عقوبة  توجد  ال  واأنه 
وهذا  عليهن،  القب�س  حالة 
خادمات  اعرتافات  ك�سفته  ما 
عند  كفلئهن  من  هاربات 
�سوؤالهن من اجلهات االأمنية.

املعاملة،  �سوء  اأو  ر�ساها،  عدم   -
وعدم  االأعمال،  وكرثة  والعنف، 
ب�سبب  اأو  اأ�سبوعية،  راحة  منحها 
كرب  اأو  االأ�سرة  اأفراد  عدد  كرثة 
بع�س  تلجاأ  واأحيانا  املنزل، 
اإىل  رم�سان  �سهر  يف  االأ�سر 
ال�سائقني  اأو  اخلادمات  تكليف 
اأبنائهم  بيوت  يف  اخلدمة  باأعمال 
الوالدين،  بيوت  اأو  وبناتهم، 
اأنها  جانب  اإىل  املمار�سات  وهذه 
حلقوق  انتهاك  فهي  قانونية  غري 
االإن�سان، وحتط من قدر العامل اأو 
العاملة، لذا يلجاأ كثري من اخلدم 
يف �سهر رم�سان اإىل الهرب. 
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هاتف  على  اخلادمة  ح�سول   -
جوال قد يكون �سببا م�ساعدا يف 

هروبها.
االجتار  جرمية  من  �سيحد 
 ( بالب�سر  االجتار   ( باخلادمات 
العمل  ملنظمة  تقرير  ي�سري  حيث 
املتحققة  االأرباح  اأن  اإىل  الدولية 
الن�ساء  ا�ستغلل  وراء  من 
قد  العامل  يف  جن�سياً  واالأطفال 
فيما  دوالر.  مليار   28 بلغت 
بلغت االأرباح املتحققة من جراء 
جربية  اأعمال  على  الب�سر  اإكراه 
ن�سبة  وبلغت  دوالر،  مليار   32
الن�ساء واالأطفال منها نحو 98٪، 
الدولية  املنظمة  اأرقام  ت�سري  فيما 
اأن اأعداد �سحايا االجتار  هذه اإىل 
جرباً  العمل  الأغرا�س  الب�سر  يف 

نحو 12.3 مليون ن�سمة.
امل�ساندة  للعمالة  قانون  اأن �سدور 
الذي  احلايل  اخللل  �سيعالج 
تنظم  التي  القرارات  يف  يكمن 
العلقة بني اخلادم واملخدوم.

اأن  اأملهم يف  عن  مواطنون  اأعرب 
ي�سع قانون عمال اخلدمة امل�ساعدة 
التي  للم�سكلت  حداً  اجلديد،، 
املنازل  خدم  فئة  مع  منها  عانوا 
على مدى االأعوام ال�سابقة، والتي 
كان اأبرزها هروب خدم املنازل اإىل 
�سوق العمل غري ال�سرعي، ورف�س 
العمل دون مربر  عدد كبري منهم 

بعد انق�ساء »مهلة« جتربتهم.
احلالية  امل�سكلة  �سي�سهم يف حل 
املواطنني  اأغلب  التي يعاين منها 
بخدم  يتعلق  فيما  واملقيمني 
حتمل  عدم  يف  تكمن  املنازل، 
مكاتب توريد العمالة املنزلية اأي 
جتربة  مهلة  م�سي  بعد  م�سوؤولية 
اخلادمة اأو من يف حكمها، والتي 
اخلادمة  بهروب  تنتهي  ما  غالباً 
دون  عملها  اأداء  عن  متّنعها  اأو 

مربرات.
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من  كثرياً  اإن  املواطن....  وقال 
نوع  بوجود  ي�سعرون  الكفلء 
توريد  مكاتب  بني  التواطوؤ  من 
العمالة املنزلية واخلدم، يظهر من 
خلل التزام اخلادمة خلل فرتة 
على  بواجباتها  بالقيام  “املهلة” 
االأمر  هذا  لينتهي  وجه،  اأكمل 
تاأ�سرية االإقامة لها،  اإ�سدار  مبجرد 
املكتب  م�سوؤولية  تنتهي  حيث 
متنعها  اأو  هروبها  حال  يف  عنها 
املواطن  ودعا  بعملها.  القيام  عن 
مبو�سوع  املعنية  اجلهات  مبارك 
مكاتب  اإلزام  اإىل  املنازل  خدم 
بتحمل  املنزلية  العمالة  توريد 
يف  كاملة  امل�سوؤولية  من  جزء 
عدم  اأو  اخلادمة  هروب  حال 
كفيلها،  لدى  العمل  يف  رغبتها 
اأو توفري حلول اأخرى متنع هروب 
اخلادمات وتخفف االأعباء املادية 
الطرف  باعتبارهم  الكفلء،  عن 
املت�سرر الوحيد يف هذه امل�ساألة.
املواطن......،  طالب  جهته،  من 
توريد  مكاتب  اأ�سحاب  باإلزام 
العملء  بتعوي�س  املنزلية  العمالة 
اأنفقوها يف حال  التي  املبالغ  عن 
عن  متّنعها  اأو  اخلادمة  هروب 
العمل بعد انتهاء مهلة جتربتها، اأو 
بتوفري خادمة  املكاتب  اإلزام هذه 
بديلة، اأو توفري حلول اأخرى متنع 
للكفيل  وت�سمن  اخلادمة  هروب 
احلو�سني  املواطن  وقال  حقوقه. 
فهو  مظلوم.  دائماً  العميل  “اإن 
�سنوات  منذ  منفرداً  يتحمل 
م�سوؤولية هروب اخلادمة اأو رف�سها 
العمل دون مربر بعد انتهاء املهلة 
بني  املوقع  العقد  يف  املحددة 
العمالة  توريد  ومكاتب  الكفيل 
خ�سارة  اأن  م�سيفاً  املنزلية”، 
مل  حال  “يف  املواطن  العميل 
اخلادمة”  مع  موفقاً  حظه  يكن 
ت�سل لنحو 12 األف درهم، ما بني 
ر�سوم مكتب و�سمان ومعاملت 
ر�سمية وفح�س طبي وبطاقة هوية.
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اجلهات  املواطن........،  دعا 
حقوق  ت�سمن  اأن  اإىل  املعنية 
حال  يف  )الكفيل)  العميل 
هروب اخلادمة باأي ت�سريع جديد 
يف  ومن  املنازل  بخدم  خا�س 
اجلهة  بتحميل  مطالباً  حكمهم، 
العمالة  ياأوي  الذي  ال�سخ�س  اأو 
املنزلية الهاربة ر�سوم ت�سفريها اإىل 

بلدها.
جلب  مكاتب  باإلزام  طالب  كما 
العمالة املنزلية بتقا�سم التكاليف 
رف�س  حال  يف  الكفيل،  مع 
العمل لدى كفيلها دون  اخلادمة 
مربر بعد انق�ساء مهلة ال�سهرين اأو 
االأ�سهر التي متنحها هذه املكاتب 

لعملئها لتجربة اخلادمة.
يجب  جديد  اإىل  احلاجة  تتزايد 
هروب  م�سكلة  على  يطراأ  اأن 
ـ على وجه اخل�سو�س  اخلادمات 
ب�سوء  تتعلق  تعد  مل  التي  ـ 
املخدومني،  قبل  من  املعاملة 
اأو  مالية  حقوق  من  احلرمان  اأو 
معنوية، اأو ادعاءات ومزاعم كانوا 
وقد  الهروب.  لتربير  يطلقونها 
اأخرى،  الأغرا�س  الهروب  اأ�سبح 
املعنية  ال�سلطات  تتمكن  مل  رمبا 
وقد  خا�سة  لها،  مربر  اإيجاد  من 
ومن  جماعيا،  الهروب  اأ�سبح 
بيوت حت�سن معاملة اخلدم وترعى 
اأكرث  منحتهم  ورمبا  بل  حقوقهم، 
العقد  يف  عليه  من�سو�س  هو  مما 
فامل�سكلة  الطرفني.  بني  املربم 
و�سرخات  يوم،  بعد  يوما  تتفاقم 
االأ�سر التي تتكبد اآالف الدراهم 
من اأجل جلب اخلادمات ور�سوم 
ثم  تتزايد،  وهناك  هنا  تدفعها 
اخلادمة  هروب  على  ت�ستيقظ 
رمبا،  �سرقات  وراءها  خملفة 
وم�سكلت اآن االأوان الأن يكون 
يجب  الذي  اجلديد  حل.  لها 
مت�سافرة،  ال�سلطات  تبحثه  اأن 
تنظم اإجراءات  ا�ستحداث  هو 
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االأطراف،  حقوق  وحتفظ  العمل 
حدا  وت�سع  �سرار،  وال  �سرر  فل 
اإىل  النظام  وتعيد  االأموال  لهدر 
فالتا.  اأ�سبح  الذي  اخلدم  �سوق 
اأم  كان  جماعيا  الهروب،  هذا 
اإجراءات  من  له  بد  ال  فرديا، 
اال�ستقرار،  للمجتمع  تكفل 
مالية  موارد  لنزف  حدا  وت�سع 
تتم  اأخلقية  ال  وممار�سات  طائلة، 
يف الظلم، يف ظل تواجد ذكوري 
اإجمايل  من   70% ميثل  كبري 

�سكان الدولة.
اأن جهود اإدارات االإقامة و�سوؤون 
تكفي  ال  وحدها  االأجانب 
اخلطرية،  الظاهرة  لهذه  للت�سدي 
دبلوما�سية  جهود  من  هنا  بد  وال 
باالأرقام  مدعما  امللف  هذا  تفتح 
تو�سح  التي  واالإح�سائيات 
املجتمع  له  يتعر�س  ما  حجم 
يهدر  ما  وحجم  اأخطار،  من 
الفعل  هذا  جراء  االأموال  من 
الهروب،  ملجرد  اأ�سبح  الذي 
وهنا  املعاملة  �سوء  ب�سبب  ولي�س 
القرار حازما من  اأن يكون  يجب 
الهيئات الدبلوما�سية مع حاالت 
تكون  اأن  ال  مواطنيها،  هروب 
املخطئ  حلماية  م�سرعة  اأبوابها 
دون اتخاذ اأي خطوة الإنهاء هذه 
يكون  اأن  يجب  كما  امل�سكلة، 
الغري  لدى  والعمل  الهروب 
كان  اأين  �ساحبه  ي�سال  جمّرما، 
ولدى من عمل، ويغرم من اآوى 
هوؤالء، ال كما هو احلال االآن، اإذ 
م�سوؤولية،  اأي  الهارب  تطال  ال 
الهروب  �سنوات  بعد  يكافاأ  بل 
الكفيل،  غري  لدى  والعمل 
بلده،  اإىل  عودة  تذكرة  بتاأمني 
العودة  هذه  تكون  اأن  اأهمية  مع 
نهائية. واأن تكون �سمن اأولويات 
للرتكيبة  االحتادي  املجل�س 
اأدواره  تتمثل  الذي  ال�سكانية، 
وتقييم درا�سة  يف  واخت�سا�ساته 
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يف  ال�سكانية  الرتكيبة  اأو�ساع 
اال�سرتاتيجيات  واقرتاح  الدولة، 
ال�سكانية،  والنظم  وال�سيا�سات 
لتعزيز دور املواطن واملحافظة على 
التوازن  وحتقيق  الوطنية  الهوية 
واعتماد  املن�سود،  ال�سكاين 
والربامج  والقرارات  ال�سيا�سات 
ال�سكانية،  بالرتكيبة  اخلا�سة 
وعقد  االتفاقيات  وتوقيع 
اللجان  وت�سكيل  ال�سراكات 
املحلية،  احلكومات  مع  بالتعاون 
التنظيمي  الهيكل  واعتماد 
املتعلقة  النظم  وكافة  للمجل�س 
اإىل  اأدى  رمبا  اآخر  ب�سري عمله.اأمر 
احلد من هذه الظاهرة، وهو الربط 
االإلكرتوين بني حملت ال�سرافة 
ا�سم  وفق  املخت�سة،  وال�سلطات 
ورقم جواز �سفر طالب احلوالة، اأو 
اإجراء  عند  الكفيل  وجود  �سرط 

املعاملة
من  �سيمكن  ت�سريع  وجود  اإن 
حتديد اآلية تلزم مكاتب ا�ستقدام 
�سمانات  بتقدمي  واخلدم  العمال 
يف حالة الهروب اأو االمتناع عن 
العقد  فرتة  �سريان  طوال  العمل 
من  يفاقم  الدول  ببع�س  اأ�سوة 
اخلدم  هروب  م�سكلة  تبعيات 
اإىل  3٪  ي�سل  معدل  تبلغ  التي 
اإجمايل  من  االإمارات،  �سنويا يف 

عدد العمالة املنزلية.
تدخلت  من  الت�سريع  �سيحد 
مثل  العمل  عقود  يف  ال�سفارات 
ت�سرتط  التي  الفلبينية  ال�سفارة 
درهم   1500 عن  يقل  ال  راتباً 
وفرتة راحة ال تقل عن 8 �ساعات 

متوا�سلة للخادمة يومياً.
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النتائج األساسية لجدول االهتمامات السائدة :
اأو�سحت نتائج هذا اجلدول اأن االهتمامات ال�سائدة للراأي العام جتاه ق�سية العمالة امل�ساندة 

تتمثل يف : 
  احلد من ظاهرة تهريب اخلادمات من كفلئهن.

واأرباب االأ�سر : �سي�سمن حقوق الكفيل عند  التو�سط     تنظيم العلقات بني مكاتب 
العمل  واأ�سحاب  التو�سط  مكاتب  بني  م�ساكل  �سيحل  كما  اخلدم.  جلب  مكاتب 

والعمال
  تثقيف اخلادمات بعادات وتقاليد الدولة.

حقوقها  على  احل�سول   - وحتويلها  اأموالها  يف  الت�سرف   « امل�ساندة  العمالة  فئة     حقوق 
املادية - حمايتها من االجتار بالب�سر«

  احلد من جرمية االجتار باخلادمات ) االجتار بالب�سر ).
  احلد من ارتفاع تكاليف جلب العمالة امل�ساندة.

  احلد من تدخل ال�سفارات يف حتديد اأجور العمالة امل�ساندة.
التي ت�سكل �سغطا على  امل�سكلت  اأبرز  امل�ساندة. وهي من  العمالة     احلد من جرائم 

املجتمع وتهدد �سلمته واأمنه.
   حتديد اآلية تلزم مكاتب ا�ستقدام العمال واخلدم بتقدمي �سمانات يف حالة الهروب اأو 

االمتناع عن العمل طوال �سريان فرتة العقد.
  احلد من وجود العديد من امل�سكلت التي يعاين منها هذا القطاع مثل:

الفعلي غري  �سنها  يكون  الدولة  اإىل  تاأتي  العمالة عندما  فاإن  العمر  تقدير  	  م�سكلة 
م�سجل يف االأوراق.

العمل.  عن  العامل  تغيب  	 م�سكلة 
حال هروب العامل. العمل  �ساحب  	 �سمانات 

املنزلية . اخلدمة  لعامل  بالن�سبة  ق�سائها  وكيفية  االأ�سبوعية  	 الراحة 
�سنوات اخلربة . املهارة،  م�ستوى  مثل  العامل  عن  دقيقة  بيانات  وجود  	 غياب 

اأن  حيث  العدوى،  اإ�سابات  من  االأ�سرة  حتمي  وا�سحة  اإجراءات  وجود  	  عدم 
العاملة  حمل  اأو  معدية  باأمرا�س  العامل  اإ�سابة  حال  تعالج  ال  املتبعة  االإجراءات 

خلل الفرتة التي ت�سبق دخولهم الدولة. 



153

حتويل اأمواله اإىل  على  العامل  مب�ساعدة  العمل  �ساحب  ياإلزام  ت�سريع  وجود  	  عدم 
اخلارج عند طلب العامل ذلك.

ال�سمان التي ال تتجاوز ثلثة اأ�سهر تخلي املكتب عن امل�سوؤولية قانونياً يف  مدة  	  اأن 
حال هروب العاملة بعد ت�سلمها، بح�سب بنود العقد املوجودة حالياً يف املكاتب.

جدول حتديد الأولويات ) اأي ما يعرب عن اهتمامات و�شواغل املجل�س – احلكومة( 
جتاه الق�شية : ) مت حتديد هذا اجلدول وفق اخلربات ال�سابقة الأع�ساء املجل�س باالعتماد 
على م�سابط اجلل�سات واملذكرات التو�سيحية واملطبوعات الواردة من احلكومة و بالرجوع 
اإىل روؤية احلكومة – اخلطط اال�سرتاتيجية واالأهداف املت�سمنة يف امليزانية – ت�سريحات 

الوزير.)
الختالف بني اجلانبنيالتوافق بني اجلانبنياأولويات احلكومةاأولويات املجل�س

العمالة  فئة  حقوق 
»الت�سرف  امل�ساندة 
 - وحتويلها  اأموالها  يف 
حقوقها  على  احل�سول 
من  حمايتها   - املادية 

االجتار بالب�سر«

العمالة  فئة  حقوق 
»الت�سرف  امل�ساندة 
 - وحتويلها  اأموالها  يف 
حقوقها  على  احل�سول 
من  حمايتها   - املادية 

االجتار بالب�سر«
تنظيم العلقة بني مكاتب 
التو�سط واأرباب االأ�سر

تنظيم العلقة بني مكاتب 
التو�سط واأرباب االأ�سر

اأولويات احلكومة  توافقت 
مع املجل�س يف :

العمالة  فئة  حقوق   -
يف  الت�سرف  امل�ساندة 

اأموالها وحتويلها
حقوقها  على  احل�سول   -
من  حمايتها   - املادية 

االجتار بالب�سر
بني  العلقة  تنظيم   -
واأرباب  التو�سط  مكاتب 

االأ�سر 
واأمن  اجلرائم  من  احلد   -

املجتمع.
بني  العلقة  اأطر  حتديد   -

االأطراف.

اختلفت اأولويات احلكومة 
مع املجل�س يف :

يف  املجل�س  رغبت 
حتدد  احتادية  جهة  وجود 
العمالة  جلب  تكاليف 
للحد  برواتبهم  وجدول 
ال�سفارات  تدخل  من 
علوة  االأجور  حتديد  يف 
املو�سوع  ترك  اأن  على 
اإىل  اأدى  اخلا�س  للقطاع 
االأ�سعار  يف  مغاالة  وجود 
مما اأثقل من كاهل االأ�سرة 

اقت�سادياً.
بينما ترى احلكومة �سرورة 
العر�س  لقوى  هذا  ترك 
دون  ال�سوق  يف  والطلب 

تدخل.

حتدد  احتادية  جهة  وجود 
العمالة  جلب  تكاليف 

وجدول برواتبهم
االإجتار احلد من هروب اخلادمات جرمية  من  احلد 

بالب�سر
بني  العلقة  اأطر  حتديد 
وحقوقهم  العقد  اأطراف 

وواجباتهم

بني  العلقة  اأطر  حتديد 
وحقوقهم  العقد  اأطراف 

وواجباتهم
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النتائج األساسية لجدول األولويات:
العمالة  ق�سية  جتاه  واملجل�س  احلكومة  من  كل  اأولويات  اأن  اجلدول  هذا  نتائج  اأو�سحت 

امل�ساندة: 

توافقت اأولويات احلكومة مع املجل�س يف :

   حفظ حقوق فئة العمالة امل�ساندة » الت�سرف يف اأموالها وحتويلها - احل�سول على حقوقها 
املادية - حمايتها من االجتار بالب�سر«

  تنظيم العلقة بني مكاتب التو�سط واأرباب االأ�سر .
  احلد من اجلرائم واأمن املجتمع.
  حتديد اأطر العلقة بني االأطراف.

حتدد  احتادية  جهة  وجود  يف  املجل�س  رغبة  يف:  املجل�س  مع  احلكومة  اأولويات  اختلفت 
االأجور  حتديد  ال�سفارات يف  تدخل  من  للحد  برواتبهم  وجدول  العمالة  تكاليف جلب 
علوة على اأن ترك املو�سوع للقطاع اخلا�س اأدى اإىل وجود مغاالة يف االأ�سعار مما اأثقل من 
العر�س والطلب يف  بينما ترى احلكومة �سرورة ترك هذا لقوى  اقت�سادياً.  كاهل االأ�سرة 

ال�سوق دون تدخل.
تقدير الأولويات بني الراأي العام واملجل�س - الراأي العام واحلكومة :

العام  الراأي  بني  التوافق  اجتاهات 
واحلكومة

بني  التوافق  اجتاهات 
الراأي العام واملجل�س

الختالف  اجتاهات 
العام  الراأي  بني 

واحلكومة

الختالف  اجتاهات 
العام  الراأي  بني 

واملجل�س
امل�ساندة  العمالة  فئة  حقوق 
وحتويلها  اأموالها  يف  »الت�سرف 
 - املادية  حقوقها  على  احل�سول   -

حمايتها من االجتار بالب�سر«

العمالة  فئة  حقوق 
»الت�سرف  امل�ساندة 
 - وحتويلها  اأموالها  يف 
حقوقها  على  احل�سول 
من  حمايتها   - املادية 

االجتار بالب�سر«
تنظيم العلقة بني مكاتب التو�سط 

واأرباب االأ�سر
تنظيم العلقة بني مكاتب 
التو�سط واأرباب االأ�سر

االأجور  حتديد 
والتكاليف

االإجازة  حتديد 
االأ�سبوعية

واأمن احلد من اجلرائم واأمن املجتمع. اجلرائم  من  احلد 
املجتمع.

االأطراف. بني  العلقة  اأطر  حتديد 
)احلقوق والواجبات )

بني  العلقة  اأطر  حتديد 
)احلقوق  االأطراف. 

والواجبات)
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النتائج الأ�شا�شية جلدول تقدير الأولويات بني الراأي العام واملجل�س - الراأي العام 
واحلكومة :

 يت�سح من خلل النتائج التي اأ�سفر عنها اجلدول ال�سابق :
   اأن هناك توافقاً بني اأولويات احلكومة واملجل�س واهتمامات الراأي العام مما ميثل اأولوية 

يف خطط الن�سر .
  واأن هناك اختلفاً بينهما مما ميثل اأولوية متو�سطة اأو دنيا يف خطط الن�سر .

وعلى هذا الأ�شا�س فتم ترتيب الأفكار من حيث خطط الن�شر وفق التايل :

اأفكار ذات اأولوية اأفكار ذات اأولوية عليا خلطط الن�شر
متو�شطة خلطط الن�شر

اأفكار ذات اأولوية دنيا 
خلطط الن�شر

اأموالها  يف  »الت�سرف  امل�ساندة  العمالة  فئة  حقوق 
وحتويلها - احل�سول على حقوقها املادية - حمايتها 

من االجتار بالب�سر«

االأجور  حتديد 
والتكاليف

االإجازة  حتديد 
االأ�سبوعية

تنظيم العلقة بني مكاتب التو�سط واأرباب االأ�سر

هروب اخلادمات

حتديد الأفكار الأ�شا�شية للن�شر من خالل حتديد الفئات امل�شتهدفة :

م�شمون ال�شتهدافو�شيلة ال�شتهدافن�شبة ال�شتهدافالفئات امل�شتهدفة

التوا�سل %66ال�سباب و�سائل 
االجتماعي

االأجور  حتديد 
والتكاليف

هروب اخلادماتاالإعلم املرئي%50املراأة 

املتو�سطة  االأعمار  فئة 
والكبرية

امل�سموع  االإعلم 
واملقروء

هروب   + ت�سريع  وجود 
اخلادمات

3. امل�شامني الأ�شا�شية لأفكار الن�شر الإعالمي : حيث يتم يف هذه اخلطوة االعتماد 
ومربراتها  الق�سية  اأهمية  حتديد  خلل  من  االإعلمي  للن�سر  االأ�سا�سية  امل�سامني  على 

والنتائج املرتتبة عليها والتو�سيات املتعلقة بها .
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مثال : هروب اخلادمات :
والتو�شيات املتعلقة بهاالنتائج املرتتبة عليهامربراتهااأهمية الق�شية

هروب  ظاهرة  متثل 
اخلادمات العمل لدى غري 
اأ�سا�سية  اأولوية  الكفلء 
اأ�سبحت  الأنها  لطرحها 
�سجلت  فقد  ظاهرة 
للتحريات  العامة  االإدارة 
يف  اجلنائية  واملباحث 
ارتفاعا  دبي  �سرطة 
جرائم  موؤ�سر  يف  ملحوظا 
خلل   45٪ بلغ  اخلدم، 
االأوىل  الثمانية  االأ�سهر 
بواقع  اجلاري،  العام  من 
 453 مقابل  بلغا،   661
يف الفرتة نف�سها من العام 
املا�سي، و341 يف .2008  
ثغرة  الظاهرة  هذه  ومتثل 
االأ�سر  وتعر�س  اأمنية، 
للخطر، تتمثل يف ت�سغيل 
من  خمالفني  اأ�سخا�س 
هويتهم  من  التاأكد  دون 
ت�سريح  اأو ح�سولهم على 

بالعمل.

- ت�سكل تهديد على اأمن 
املجتمع .

االأ�سرة  كاهل  تثقل   -
اقت�سادياً.

- �سيحد من جرمية االجتار 
الهاربات  باخلادمات 

)االجتار بالب�سر).
اأو  ب�سكل   - �سيعمل   -
من  احلد  على   - باآخر 
الرتكيبة  اختلل  م�سكلة 
تلك  اأن  باعتبار  ال�سكانية 
الهاربة هي عمالة  العمالة 
على  عبء  ت�سكل  زائدة 
يف  منتجة  وغري  املجتمع 
حقيقة االأمر الأنها تن�سلت 
االأ�سا�سي  الغر�س  من 
الذي جلبت من اأجله.

- �سي�سهم يف حل م�سكلة 
االأ�سر  كاهل  تثقل  مادية 
هدر  يف  تتمثل  املواطنة 
جللب  املخ�س�سة  املوارد 
ترتاوح  التي  الفئة  تلك 
تكاليف جلبها بني 6000 
بعد  وخا�سة   17000 اإىل 
اأ�سهر  الثلث  فرتة  مرور 

ال�سمان .

- مد فرتة ال�سمان 
- حتديد واجبات مكاتب 
فرتة  خلل  التو�سط 

ال�سمان .

4. اأ�شكال التاأثري املتوقعة على الراأي العام : يتم ذلك بتهيئة الراأي العام من خلل 
االإخبار عن الق�سية والرتكيز على اأولويات اأفكارها من خلل اجلداول ال�سابقة . وتهدف 
هذه اخلطوة اإىل تهيئة الراأي العام وال�سغط التاأثريي عليه للو�سول اإىل التاأثري االإقناعي.

مناق�سته  امل�ساندة و�سريكز يف  العمالة  قانون  الوطني االحتادي  املجل�س  »�سيناق�س   : مثال 
على ق�سية هروب اخلادمات ....«

امل�ستهدفة  الفئات  بجدول  االأفكار  حتديد  وعند  اخلطوة  هذه  يف  اال�ستعانة  يتم  حيث 
»للرتكيز على الفئة التي يراد ا�ستهدافها« مثًل : اأرباب االأ�سر »وامل�سامني التي متثل اأولويه 
لها« ، كما يتم اال�ستعانة عند حتديد االأفكار باملذكرة التو�سيحية للم�سروع ومواد القانون 

واالأوراق البحثية » مثل فكرة : هروب اخلادمات«. 
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لنتائج  »وفقاً  ال�سابقة  االأفكار  تناول  يتم  5. �شرح م�شامني الأفكار الأ�شا�شية : حيث 
اجلداول« فكرة، فكرة .

مثال : ق�سية هروب اخلادمات : �سيتم اإجراء حتقيق �سحفي واإعداد االأ�سئلة للقاء حمرري 
اأ�سحاب   - الداخلية  وزارة  م�سوؤويل   : مثل  الق�سية  بهذه  معنيني  مع  الربملاين  االإعلم 

مكاتب التو�سط – املواطنني ....
  ما الذي يدفع اخلادمات للهروب؟

  ما االإ�سكاالت التي ترتتب داخل االأ�سرة على هروب اخلادمات ؟
..................  

المرحلة الثانية: مرحلة أثناء الحدث:
يق�سد بهذه املرحلة اأثناء اجتماعات اللجنة اأو املجل�س وهي املرحلة التي يتم فيها الت�سويق 
قدر   - �سنعتمد  املرحلة  هذه  اأننا يف  ويلحظ  القانون،  م�سروع  ال�سابقة يف  االأفكار  لكل 

االإمكان - على االأفكار التي مت الرتويج لها يف مرحلة ما قبل احلدث .
االهتمام  لعدم  نظراً  يختفي  قد  االأفكار  من هذه  بع�ساً  اأن  اإ�سكالية وهي  تربز  قد  ولكن 
اإىل ما يعرف  اإثارته يف االجتماعات الر�سمية ففي هذه احلالة يلجاأ املحرر الربملاين  اأو  به 
بت�سويق الفكرة البديلة اأي اإيجاد علقة ارتباط بني الفكرة االأ�سلية التي مت الرتويج لها يف 
مرحلة ما قبل احلدث وبني فكرة اأخرى �سبيهة ترتابط اأو تتكامل مع فكرة ما قبل احلدث. 
اإمكانية انتقال  اأ�سفرت اجتماعات اللجنة عن االتفاق على عدم  اإذا  فعلى �سبيل املثال 
اأ�سرة اإىل اأخرى ومل يتم التطرق اإىل فكرة هروب اخلادمات فيتم الربط بني  العمالة من 
هذه الفكرة التي اأثارتها اللجنة وبني فكرة هروب اخلادمات، �سواء من حيث التدليل اأي 
اللجنة  اأع�ساء  »واتفق  مثًل  فيكتب  اال�ستنباط  اأو  التدليلي  اال�ستدالل  منهج  ا�ستخدام 
على اأن يت�سمن م�سروع القانون تعديًل ين�س على عدم ت�سغيل العمالة امل�ساندة اإال لدى 
اأ�سرة رب العمل وال يجوز ا�ستخدامها للعمل لدى اأ�سر اأخرى، ومما يذكر اأن هذا التعديل 

يهدف اأ�سا�ساً اإىل احلد من ظاهرة هروب اخلادمات التي ت�سكل ن�سبة بلغت ......« 
ويف حاالت اأخرى قد يجد املحرر الربملاين �سعوبة حقيقية يف الربط بني االأفكار البديلة 
واملثارة يف اجتماعات اللجنة اأو اجتماعات اجلل�سة العامة وبني االأفكار املثارة يف مرحلة 
ما قبل احلدث يف هذه احلالة يلجاأ املحرر الربملاين اإىل احل�سول على ت�سريحات �سحفية 
موجهة �سواء من رئي�س اللجنة اأو من اأع�سائها اأو من اأحد االأع�ساء املتخ�س�سني يف هذا 
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ال�ساأن حيال بع�س االأفكار وذات االأولوية اأو االهتمام لدى الراأي العام ويف هذه احلالة 
فاإن عنوان االخبار االإعلمي �سريتكز على هذا الت�سريح ثم يتم تناول االأفكار االأخرى 

التي اأثارها الربملان والتي ال تعد ذات اأهمية اأو اأولوية لدى الراأي العام .
كما يتم اأثناء احلدث اال�ستعانة ب�سكل اأكرب بكتاب املقاالت اأو الدرا�سات اأو التحقيقات 

ال�سحفية الإبراز اأهمية اأكرب جتاه املو�سوع .

جدول تباين م�شمون الر�شالة العالمية يف الجتماعات العامة للربملان :

النتائج املتوقعةالر�شالة العالميةاأهمية امل�شمونم�شمون الجتماع
اهتمامات هروب اخلادمات  مع  لتوافقه 

تعد  حيث  املجتمع، 
هذه الق�سية من الق�سايا 
اأهمية  �سكلت  التي 
الراأي  لدى  متقدمة 
من  اأنها  كما  العام، 
حتقق  التي  االأولويات 
ا�ستقرار واأمن املجتمع

اأع�ساء  الأحد  ت�سريح 
اللجنة اأو رئي�س اللجنة

ق�سية  على  الرتكيز 
فرتة  وتعديل  الهروب 
تعد  التي  ال�سمان 
قا�سرة  احلايل  بو�سعها 
هذه  من  احلد  عن 

امل�سكلة.

تكاليف جلب العمالة
العمالة  فئة  تثقيف 
بعادات  امل�ساعدة 

وتقاليد البلد
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المرحلة الثالثة : ما بعد الحدث 
ال  امل�ساندة، حيث  اخلدمة  قانون  �ساأن  يف  النهائية  املجل�س  وخمرجات  لقرارات  الدعاية 
�سرورة  على  يعتمد  واإمنا  والقرارات  املخرجات  هذه  بو�سف  الربملاين  االإعلم  يكتفي 
الدعاية لها واإبراز مربرات املجل�س يف تبني هذه القرارات واملخرجات باالإ�سافة اإىل اأهميتها 

يف حتقيق نتائج اإيجابية مرتبطة باهتمامات و�سواغل املواطنني وفق التايل:

مثال: اللياقة النف�شية للخادمة.

مدى ارتباطه باأفكار اأهميتهمربرات القرارالقرار
الرتويج

اللياقة  �سرط  اإ�سافة  مت 
ل�سروط  النف�سية 

ا�ستقدام اخلادمات

االتزان  من  للتاأكد 
وخلوه  للعامل  النف�سي 
االأمرا�س  بع�س  من 
متثل  التي  النف�سية 
عند  االأ�سرة  على  خطراً 
للعمل  العامل  التحاق 

لديها

هذا  اأهمية  وترجع 
للإح�ساءات  التعديل 
ارتكاب  مبعدل  اخلا�سة 
هذه الفئة للجرائم حيث 
العامة  االإدارة  �سجلت 
واملباحث  للتحريات 
دبي  �سرطة  يف  اجلنائية 
ارتفاعا ملحوظا يف موؤ�سر 
 45٪ بلغ  اخلدم،  جرائم 
الثمانية  االأ�سهر  خلل 
 ،2010 عام  من  االأوىل 
بواقع 661 بلغا، مقابل 
نف�سها  الفرتة  يف   453
و341   ،2009 عام  من 
هذه  ومتثل   .2008. يف 
اأمنية،  ثغرة  الظاهرة 
وتعر�س االأ�سر للخطر.

العمالة  جرائم  من  احلد 
امل�ساندة واأمن املجتمع
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ملزيد من القراءة انظر:

باللغة العربية
والو�سيلة  االأداء  تطور   - اجلديد  االإعلم  ال�ساموك-  �سفد  د.  و  عبدالرزاق،  اإبراهيم  اإت�سار  	  د. 

الوظيفية - جامعة بغداد - الدار اجلامعية للطباعة والن�سر والرتجمة - 2011م.
)االإعلم  الربملانية  الدرا�سات  دبلوم  طلبة  على  األقيت  حما�سرات  جمموعة   - مو�سى  	  علي 

الربملاين) - كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية - جامعة القاهرة - 2001م.
- ال�سيا�سات املقارنة يف وقتنا احلا�سر - نظرة عاملية - ترجمة ه�سام  بنجهام  وجي  املوند،  	  جابريل 

عبداللخ - عمان - الدار االأهلية للن�سر والتوزيع.
التفاعلية - القاهرة - الدار  يف  درا�سات   - االلكرتونية  ال�سحافة   - اللبان  دروي�س  �سريف  	  د. 

امل�سرية - اللبنانية.
املق�سود، و د. �سريف اللبان - مقدمة يف مناج البحث العلمي - القاهرة - الدار العربية  ه�سام  	  د. 

للن�سر والتوزيع - 2008م.
	 د. اأديب ال�سادق - اأزمات الربملان واالإعلم - دم�سق - املكتبة االإعلمية - 2001م.
- القاهرة - عامل الكتب - 2008م. العام  والراأي  االإعلم   - حمادة  ب�سيوين  	 د. 

التليفزيون والعوملة والهويات الثقافية - ترجمة عل اأحمد - القاهرة - جمموعة   - باركر  	  كري�س 
النيل العربية - 2006.

الكتب  دار  القاهرة -  �سبتمرب -   11 بعد  الدعاية واالإعلن   - �سومان  وحممد  القلبيني  	  فاطمة 
العلمية للن�سر والتوزيع - 2005

الدار   - بريوت   - اجلديدة  والتحديات  الدور   - العوملة  ع�سر  يف  االت�سال   - العبدهلل  مي  	  د. 
اجلامعية - 1999

باللغة االنجليزية
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London - 1980
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