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مقــدمـــة

للعام الثاين على التوايل نظم املجل�س الوطني االحتادي منتدى االإعالم الربملاين 

الرابع  املوافق  االثنني  يوم  دبي  الدويل يف مدينة  الربملاين  االحتاد  مع  بالتعاون 

والع�صرين من نوفمرب عام 2014، حتت عنوان “ اآفاق االإعالم الربملاين ودوره 

املجل�س  اإميان  من  “ انطالقًا  ال�صيا�صية  وامل�صاركة  الربملانية  الثقافة  تعزيز  يف 

الوطني االحتادي يف دولة االإمارات العربية املتحدة باأهمية االإعالم بكافة فنونه 

اإثراء  وو�صائله التقليدية واحلديثة، وم�صوؤوليته الكبرية ك�صريك ا�صرتاتيجي  يف 

وحتفيز  االأ�صمل،  مبعناه  الربملاين  الوعي  تنمية  ويف  الربملانية،  واحلياة  الثقافة 

التفاعل وامل�صاركة ال�صيا�صية لكافة قطاعات و�صرائح املجتمع، ال �صيما يف �صوء 

التطورات التي ت�صهدها احلياة الربملانية يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

واالأكادمييني  الربملانيني  من  نخبة  وم�صاركة  بح�صور  املنتدى  هذا  عقد  وجاء 

واخلرباء واالإعالميني وم�صاركني وخرباء من االحتاد الربملاين الدويل والربملان 

وكليات  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  وخمتلف  ال�صقيقة،  العربية  والدول  االأوروبي، 

لُي�صلط  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  اجلامعات  يف  واالإعالم  االت�صال 

ا�صتعرا�س  بينها  من  الربملاين  االإعالم  مو�صوع  يف  مهمة  حماور  على  ال�صوء 

جتارب خمتلف اجلهات املهتمة بال�صاأن الربملاين، والدرو�س امل�صتفادة منها، ودور 

االإعالم الربملاين يف تثقيف وتنوير الراأي العام وتعزيز الثقافة  الربملانية، ودوره 

وتاأثري �صبكات  تنامي دور  العملية االنتخابية للربملان، وكيفية اال�صتفادة من  يف 

التوا�صل االجتماعية التفاعلية وتوظيفها يف تعزيز العالقة بني الربملان واجلمهور 

لتمكينه من متابعة املجريات على ال�صاحة الربملانية، وتعزيز تفاعله واإ�صراكه يف 

عملية �صنع القرار.                        

وُقد مت تقدمي اأوراق عمل قيمة تناولت هذه املحاور، حيث نوق�صت بعمق من قبل 

اأعماله.  اإثراء  يف  كبريًا  دورًا  القيمة  مل�صاهماتهم  وكان  املنتدى،  يف  امل�صاركني 
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والأهمية ما مت طرحه وتداوله يف هذا املنتدى حول االإعالم الربملاين، وتعميمًا للفائدة 

هذا  وقائع  لتوثيق  االإ�صدار  هذا  تقدم  االحتادي  الوطني  للمجل�س  العامة  االأمانة  فاإن 

املنتدى، وما مت التو�صل اإليه من تو�صيات،  ونرجو اأن يكون هذا االإ�صدار اإ�صافة نوعية 

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

د. حممد �سامل املزروعي      

الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي     
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مقدمة فقرات املنتدى:

ال�صيوف واحل�صور الكرام، ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

الربملاين  االإعالم  منتدى  جل�صات  يف  للم�صاركة  التوايل  على  الثاين  للعام  اليوم  نلتقي 

الذي ي�صارك فيه نخبة من اخلرباء واالأكادمييني واالإعالميني املتخ�ص�صني، وانطالقا 

من اإميان املجل�س الوطني االحتادي باأهمية دور االإعالم وم�صوؤوليته ك�صريك ا�صرتاتيجي 

يف تنمية الوعي الربملاين، وتعزيز امل�صاركة ال�صيا�صية للمجتمع، ومبنا�صبة انعقاد هذا 

املنتدى ندعو معايل حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي الإلقاء كلمته 

فليتف�صل م�صكورًا.
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كلمة معايل حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني الحتادي.

حيم حمِن الرَّ ب�صِم اهلِل الرَّ

�صعادة مارتن �صنقونق / االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل.

�صعادة عبدالرحمن �صامل عبيد الهاجري / رئي�س املجل�س اال�صت�صاري الإمارة 

ال�صارقة. 

اأ�صحاب ال�صعادة اأع�صاء املجل�س الوطني االحتادي. 

واأع�صاء املجل�س اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة.

االأ�صاتذة واخلرباء واالإعالميني االأفا�صل امل�صاركني يف اأعمال املنتدى.

ال�صيوف واحل�صور الكرام.

الُم َعَليُكم َوَرحَمُة اهلِل َوَبَركاُته  ال�صَّ

يطيب يل اأن اأرحب بكم جميعًا، واأن اأتوجه بجزيل ال�صكر والتقدير اإىل �صعادة مارتن 

�صنقونق / االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل. على امل�صاركة يف هذا املنتدى العلمي 

والتعاون الدائم بني املجل�س الوطني االحتادي، واالحتاد الربملاين الدويل، يف خمتلف 

جماالت العمل الربملاين، وال�صكر والتقدير مو�صول لالأ�صاتذة واخلرباء وامل�صاركني الذين 

ُي�صاهمون يف تقدمي اأوراق عمل، ومناق�صة واإثراء خمتلف حماور املنتدى املطروحة. 

لقد بادر املجل�س الوطني االحتادي، لتنظيم هذا املنتدى حول االإعالم الربملاين، وهو 

هذا  باأن  منه  اإميانًا  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  ُيعقد  الذي  نوعه،  من  الثاين 

العن�صر  هو  واحلديثة،  التقليدية  وو�صائله  فنونه  بكافة  املميز،  االإعالمي  التخ�ص�س 

الرئي�س املكمل للحياة الربملانية، �صواء من حيث دوره يف التعبري عن الراأي العام، ب�صاأن 

اأعمال  نقل  اأو من حيث م�صوؤوليته يف  ال�صعب،  واأداء ممثلي  العمل الربملاين،  جمريات 

مع  وبعمق   قرب  عن  املتفاعل  الربملاين  فاالإعالم  عليها،  والتعليق  و�صرحها  الربملان، 
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معطيات خمتلف جوانب العمل الربملاين، بكافة اأبعاده الت�صريعية والرقابية وال�صيا�صية 

ي�صطلع بدور هام يف تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه االأ�صمل، واالإ�صهام الفاعل يف 

تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية، والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور، وتفعيل امل�صاركة 

ال�صيا�صية ملختلف قطاعات و�صرائح املجتمع، ال �صيما يف �صوء تطورات احلياة الربملانية 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

اإن املجال�س الربملانية، هي اأكرث املوؤ�ص�صات ت�صابكًا مع خمتلف �صرائح وقطاعات املجتمع  

اآمال  عن  ُتعرب  التي  املنابر  هي  اأدوار،  من  به  ت�صطلع  ومبا  ال�صعوب،  ُتثل  وب�صفتها 

وطموحات، وق�صايا املجتمع، وهموم املواطنني وم�صاكلهم يف خمتلف مناحي احلياة والأن 

االإعالم، وبحكم م�صوؤوليته االجتماعية، وبانفتاحه على كل النا�س، وكل الق�صايا ي�صتطيع 

اأن ُي�صلط ال�صوء، وينقل ويطرح هذه الق�صايا وامل�صكالت، طرحًا مو�صوعيًا، بامل�صاركة 

بل  العام   الراأي  وقادة  واالأهلية،  احلكومية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  مع  واحلوار،  والنقا�س 

وي�صتطيع اأي�صًا اأن ُيقدم املالحظات واالآراء  واالأفكار، ورمبا احللول واملقرتحات املنا�صبة 

ملعاجلة هذه الق�صايا، وي�صعها اأمام ممثلي ال�صعب، وبذلك ُي�صاهم ب�صكل فاعل يف اإثراء 

معلوماتهم، وتعزيز دورهم واأدائهم على الوجه االأف�صل من ناحية، ومن ناحية اأخرى 

َيعمل على تعزيز التفاعل وامل�صاركة املجتمعية يف احلياة الربملانية. 

اإن انعقاد مثل هذه املنتديات، ُيعترب توا�صاًل من نوع اآخر بني الربملانيني واالإعالميني 

واإن هذا املنتدى،  ومبا ُي�صلط ال�صوء عليه من جوانب مهنية مهمة يف مو�صوع االإعالم 

التطورات  ملواكبة  الدول،  خمتلف  جتارب  من  اال�صتفادة  حيث  من  وخا�صة  الربملاين، 

احلديثة  يف عامل  االت�صال واالإعالم ، ال�صتثمارها على الوجه االأف�صل يف االإطار الربملاين  

ومب�صاركة نخبة من الربملانيني، واالأكادمييني، واالإعالميني واخلرباء وخمتلف موؤ�ص�صات 

وو�صائل االإعالم يف اأعماله، قادر بعون اهلل تعاىل على بلورة اآفاق جديدة لتطوير االإعالم 

الربملاين واآلياته واأدواته، ودوره يف التعريف باأهمية الربملان، واأعماله واأن�صطته، وحتليل 

الق�صايا واملو�صوعات الربملانية، وتنوير الراأي العام، وتعزيز م�صاركته الفاعلة يف العمل 
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الربملاين.  

وناأمل يف اأن تكون اأوراق العمل املعدة لهذا املنتدى، التي تتناول  حماور مهنية خمتلفة  

للخروج  امل�صاركني،  جلميع  عونًا  حولها،  واملناق�صات  الربملاين،  االإعالم  مو�صوع  يف 

بتو�صيات، نعمل جميعًا برملانيني، واإعالميني، وو�صائل اإعالم، على تبنيها عمليًا، لتطوير 

دور واأداء االإعالم الربملاين، من كافة جوانبه املهنية، لُي�صكل رافدًا ثريًا للحياة الربملانية.  

قرر  الربملاين،  لالإعالم  احليوي  بالدور  منه  واإميانًا  االحتادي،  الوطني  املجل�س  اإن 

االإعالم  اأداء  منظومة  تطوير  اأ�صا�صًا،  ت�صتهدف  التي  الربملاين  االإعالم  جائزة  اإطالق 

ويطيب  اخل�صو�س،  وجه  على  االحتادي  الوطني  املجل�س  وحول  عام،  ب�صكل  الربملاين 

يل يف هذا املقام، التوجه بالدعوة اإىل جميع املعنيني واملهتمني من موؤ�ص�صات، وو�صائل 

اإلكرتونية، للم�صاركة والتقدم  اأو  اأو مرئية،  اأو م�صموعة،  اإعالمية، �صواء كانت مقروءة 

لهذه اجلائزة، وفق احكامها املقررة. 

املنتدى  هذا  يف  امل�صاركني  جلميع  اجلزيل،  بال�صكر  اأتقدم  اأن  اإال  ي�صعني  ال  وختامًا 

وتنياتي باأن تتكلل جهودكم، ومناق�صاتكم بالتوفيق والنجاح يف حتقيق اأهدافه املن�صودة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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مقدمة فقرات املنتدى: 

�صكرًا ملعايل حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي.

واالآن مع كلمة ال�صيد/ مارتني �صوجنوجن االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل.

كلمة ال�سيد/ مارتني �سوجنوجن الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل.

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

ال�صيدات وال�صادة… 

اإنه ملن دواعي �صروري اأن األقي هذه الكلمة اأمام منتدى االإعالم الربملاين 2014. 

لقد وقفت يف مكاين هذا منذ عام تقريبا عندما عقد املجل�س الوطني االحتادي املنتدى 

االإعالمي االأول، واأتنى جناحا موفقا لهذا املنتدى االإعالمي الربملاين. لقد مهد هذا 

املنتدى الطريق اأمام الربملانات يف املنطقة للم�صاركة يف االإعالم على نحو يت�صم مبزيد 

من ال�صمولية وتظافر اجلهود. 

واليوم، من�صي خطوة لالأمام يف طريقنا الذي بداأناه قبل عام. اإننا جميعا ندرك اأهمية 

االإعالم ومدى الدور الهام الذي يلعبه يف احلياة العامة. اإنه الو�صيلة التي نلجاأ اإليها كل 

يوم الأنها ال تزال بالفعل ت�صكل اأهم و�صائل التوا�صل مع جميع ال�صرائح بوجه عام. ومع 

اأنت�صار العديد من و�صائل االإعالم املختلفة، اأ�صبحت عملية التوا�صل يف قوتها وفاعليتها 

مبثابة ركيزة اأ�صا�صية يف اأي جمتمع دميقراطي. 

وي�صكل هذا املنتدى حدثا خا�صا اإذ اأنه يركز على جزء متخ�ص�س وحمدد من االإعالم 

وهو االإعالم الربملاين. ويتمحور هدف االإعالم الربملاين حول النائب الربملاين وما يدور 

داخل اأروقة الربملان حيث يقوم بنقل ما يقوم به الربملاين داخل الربملان وما يقوله وما 

الذي يعنيه هذا لكل مواطن يف الدولة. 

اإن غياب االإعالم وال�صفافية واملحا�صبة اجلماهريية عما يحدث داخل اأروقة الربملان 

يجعل العملية الربملانية يف حالة �صكون وانف�صام عن املجتمع. اإننا جميعا على دراية مبا 
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يقوم به االإعالم يف ت�صكيل الوعي العام ويف الرد على التطورات والق�صايا ال�صيا�صية التي 

ت�س �صميم وجودنا اليوم.

اإننا جميعا ندرك اأن و�صائل االإعالم غالبًا ما تركز كثريا على ال�صيا�صات احلزبية وعلى 

ال�صخ�صيات ال�صيا�صية الفردية، مثل القادة واأع�صاء احلكومة، وكذلك على اخلالفات 

ال�صيا�صية. ولهذا، فاإن اأعمال الربملان والربملانيني غالبًا ما تتوارى وتختفي عن االأخبار 

ال�صحفية اليوم. 

لناأخذ على �صبيل املثال، اململكة املتحدة وفرن�صا؛ يف خالل ال�صنوات الثالث املا�صية 

�صكلت تغطية اأعمال الربملان على قنوات التلفاز الوطنية ما ن�صبته 16-25 من االأخبار 

ال�صيا�صية املتداولة بينما كانت الن�صبة املتبقية ل�صالح اأخبار احلكومة. 

اإن هذا االأمر ماألوف بالن�صبة لالأخبار ال�صيا�صية التي تبث يف كل مكان. كما اأنه �صحيح 

اأي�صا اأن �صوت االأغلبية ال�صيا�صية هو ال�صوت الذي غالبًا ما ي�صاهد وي�صمع ويدوي يف 

و�صائل االإعالم. 

عدم  فاإن  ولهذا   امل�صاركة.  مبداأ  دعم  على  وتعمل  التنوع  تعني  الدميوقراطية  ولكن، 

وجود تنوع يف الراأي اأو يف املحتوى الذي تبثه و�صائل االإعالم، يتمخ�س عن نتيجة نهائية 

تكون حمددة بالفعل م�صبقًا.

يجعلهم  ما  وهذا  ال�صيا�صة  عن  اأحادية  ونظرًة  �صلبيًة  �صورًة  لديه  العام  اجلمهور  اإن 

يبتعدون عنها. 

ت�صري جميع التحليالت الواردة من جميع اأرجاء العامل اأن و�صائل االإعالم تتناول اأعمال 

الربملان، وخ�صو�صا اأثناء االنتخابات الربملانية، من خالل الرتكيز ب�صدة على ال�صباق 

االنتخابي. ومع ذلك، فاإن تلك الفرتة تعترب الفرتة التي يرغب فيها اجلمهور العام يف 

اأتخاذ قراره االنتخابي ا�صتنادًا اإىل الق�صايا املطروحة. 

وعلى العموم، فالنا�س لي�صوا على دراية بالكثري من املبادرات التي تتخذها الربملانات 

يتعلق مبوؤ�ص�صة  فيما  �صواء  واإ�صراك اجلمهور،  تثقيف  اأجل  بها من  املوجودون  والنواب 
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الربملان ذاتها وما يدور بها اأو بخ�صو�س القرارات الت�صريعية التي يتم اأتخاذها. 

اإن ابتعاد اجلمهور العام عن ال�صيا�صية واإ�صابته باالإحباط منها ُيعد م�صكلة يف غاية 

اخلطورة يف عامل اليوم. اإنها ت�صري اإىل تزايد الالمباالة اجلماهريية جتاه ال�صيا�صة واإىل 

انخفا�س اأرقام امل�صاركة يف االنتخابات.

ال�صيد/ الرئي�س

ال�صيدات وال�صادة 

لديه  لي�س  اجلمهور  اأن  نتاأكد  كيف  ال�صحيح؟  االجتاه  اإىل  امل�صار  هذا  نحول  كيف   

املعلومات الكافية والعميقة فح�صب، بل يقوم بامل�صاركة الفاعلة يف عملية �صنع القرار 

ال�صيا�صي؟ 

هنا ياأتي دور ال�صحافة الربملانية يف القيام بذلك. اأننا ن�صبو اإىل وجود اإعالم برملاين 

اأروقة  داخل  يدور  عما  ال�صوء  باإلقاء  يقوم  حيث  الكافية،  املعرفة  لدية  وم�صوؤول  قوي 

الربملان. اإن االإعالمي القادر على القيام بهذا الدور والو�صول اإىل ال�صخ�س العادي هو 

اإعالمي ال يقدر بثمن. 

تاأثرًا  اقل  املجال  هذا  يف  االإعالمية  التغطية  كانت  اإذا  الأنه  الكالم؟  هذا  اأقول  ملاذا 

بال�صخ�صيات والنزاعات ال�صيا�صية، اإذا كان الرتكيز على الق�صايا ب�صكل عام، وكانت 

اإ�صراك  على  يعمل  بناًء  نهجًا  وتتبنى  املعلومات  لنوعية  الواجبة  العناية  تويل  التغطية 

اجلمهور، فاإن الر�صالة حتما �صت�صل اإىل اجلمهور. 

ويف هذه احلالة، �صيكون لدى اجلمهور العام وعي وفهم اأكرث بالربملان وعمله وكيفية 

تاأثريه على اجلمهور العام. اإن اجلمهور لديه الرغبة يف امل�صاركة يف عملية �صنع القرار 

خارج ال�صندوق االنتخابي. اإننا ندرك هذا حيث اأنه من الوا�صح اأن النا�س غالبًا ترغب 

اأن يكون لها راأي يف �صناعة القرارات يف امل�صائل التي ت�س حياتهم مبا�صرة. اإن الكثري 

يجدون طرقًا خمتلفة غري ال�صندوق االنتخابي للتعبري عن اأرائهم ووجهات نظرهم. 
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اإن االإعالم الربملاين الذي يعك�س التنوع ال�صيا�صي والذي يقوم بالدور املنوط به هو ذلك 

االإعالم الذي يوؤكد على فعالية و�صالحية العقد ال�صيا�صي املربم بني الدولة واملواطن. 

فاحلكومة تت�صكل من ال�صعب عن طريق اأفراد ال�صعب لتحقيق م�صالح ال�صعب. 

وبداأت  التقليدية،  ال�صيا�صية  التغطية  اأثر  تدرك  االإعالمية  املنابر  بع�س  بداأت  لقد 

التلفاز  االإخباري على  الربنامج  تبني  لقد  ال�صدد.  ال�صائبة يف هذا  االإجراءات  تتخذ 

الوطني الدمناركي ما ي�صميه حمررو االأخبار بـ«ال�صحافة البناءة«. حيث ال تركيز على 

ال�صراعات ال�صيا�صية واإعطاء تركيز قليل على ال�صخ�صيات مع الرتكز على الق�صايا التي 

ت�س حياة املواطنني ب�صكل اأكرب. والنتيجة تكون املك�صب للجميع، للجمهور واالإعالمي 

وال�صيا�صي. 

فاملواطن على وعي ودراية حقيقية بق�صاياه وما مي�س بحياته. 

لدى  وموقفه  �صورته  يعزز  مما  اجلوهرية  الق�صايا  يف  بالتحدث  يقوم  وال�صيا�صي 

اجلمهور العام. 

واالإعالمي يتمتع باأكرث الربامج االإخبارية �صعبية يف الدولة. 

معايل الرئي�س …

دعني اأكون اأكرث و�صوحا. اإن م�صوؤولية التوا�صل مع اجلمهور العام بفعالية ال تقع على 

عاتق االإعالم الربملاين فقط، بل اإنها م�صاركة بني الربملان والربملانني. 

اإن التجول بني و�صائل االإعالم احلديثة ملدة 24 �صاعة لي�س باملهمة ال�صهلة الي�صرية. 

الفرق  ما  املحتوى؟  على  التاأثري  دون  ثانية   20 مدتها  موجزة  كلمة  اإلقاء  ميكن  كيف 

من�صات  على  التوا�صل  يتم  اأن  ينبغي  هل  اجليد؟  والتلفزيوين  االإذاعي  احلوار  بني 

التوا�صل االجتماعي مثل تويرت، اأن�صتجرام اأو في�صبوك؟ اإذا كان االأمر كذلك، ما الذي 

الربملانية  القناة  اأو  يوتيوب  االأخرى مثل  املن�صات  وماذا عن  �صتقوله يف 140 حرفا؟ 

املخ�ص�صة لتلك اجلماهري التي ترغب يف م�صاهدة من ميثلها وهو يح�صر املناظرات 
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ويقوم باملحاورة والرد…اإلخ. 

 ثمة الكثري من و�صائل التوا�صل اليوم ما من �صاأنه اأن يجعل هذه العملية �صعبة و�صاقة. 

ولكنها ت�صمح لنا اأي�صا يف ذات الوقت بالقيام بالكثري مما مل يكن بو�صعنا القيام به قبل 

ميكن االأن الو�صول للعديد من الفئات امل�صتهدفة با�صتخدام و�صائل االإعالم  �صنة.   15
املختلفة. 

فعلى �صبيل املثال، قام الربملان االإجنليزي باإعداد �صل�صة اأفالم متحركة عن الربملان 

قناته على  بعر�صها على  وقام  املدار�س.  املواطن وتالميذ  والتفاعل مع  الو�صول  و�صبل 

يالها حقا من  م�صادر  تويرت.  بالتنويه عنها من خالل موقع  قام  وبعد ذلك  يوتيوب، 

عظيمة للتوا�صل والو�صول الأكرب عدد ممكن من ال�صرائح امل�صتهدفة. 

ال�صيدات وال�صادة… 

لقد حتدثت عن االإعالم والربملان ولكن اأ�صمحوا يل اأن اأقول ب�صع كلمات عن االحتاد

االإعالم  بني  امل�صاركة  اأوا�صر  لتقوية  به  القيام  ميكننا  الذي  ما  الدويل.  الربملاين 

والربملان؟ 

مبا اأن عملنا من�صب على دعم وم�صاندة الربملانات، فاإننا على ا�صتعداد تام لتقدمي 

م�صاعدة خا�صة يف هذا املجال. خالل العام املن�صرم وحده، قمنا بالعمل مع الربملان 

يف  املحددة  متطلباتهم  لتلبية  عملي  تدريب  بتقدمي  يتعلق  فيما  وال�صي�صيلي  النيجريي 

االجتماعي  االإعالم  اإر�صادات  مثل،  تدريب  اأدوات  لدينا  التوا�صل.  وو�صائل  االإعالم 

ال�صادرة عن االحتاد الربملاين الدويل والتي تبث جناحها لالأع�صاء لدينا. 

اأرجاء العامل من  اأي�صا الو�صول اإىل قدٍر كبري جدًا من اخلربة الربملانية حول  ميكن 

خالل الربملانات االأع�صاء وداخل االأمانة العامة ذاتها. جدير بالذكر، يف هذا ال�صدد  

اأن موؤتر الربملان عرب االإنرتنت الذي ينظم كل �صنتني ويعد حدثًا ي�صكل فر�صة يتعني 

عدم تفويتها حيث يتم فيها املزج بني تكنولوجيا املعلومات وو�صائل التوا�صل وذلك يف 
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حماولة الإ�صراك اجلمهور العام وتثقيفه عما يدور يف احلياة الربملانية. 

اأمامكم يوم حافل بالن�صاط ولهذا ا�صمحوا يل اأن اأختم كلمتي متمنيًا لكم، من �صميم 

قلبي،  مداوالت لهذا املو�صوع الذي هو حقًا غاية يف االأهمية. 

وتقبلوا وافر ال�صكر والتحية. 

مقدمة فقرات املنتدى: 

�صكرًا ل�صعادة مارتني �صون جوجن – االأمني العام لالإحتاد الربملاين الدويل

اأ�صحاب املعايل وال�صعادة، احل�صور وال�صيوف الكرام.

 نبداأ اأعمال اجلل�صة االأوىل للمنتدى والتي ت�صتعر�س جتارب يف االإعالم الربملاين 

باإدارة �صعادة الدكتورة منى جمعة البحر – ع�صو املجل�س الوطني االحتادي – رئي�صة 

جلنة �صوؤون الرتبية والتعليم وال�صباب واالإعالم والثقافة، ومب�صاركة كل من ال�صيد/ 

بول ماك جراف – ع�صو �صابق بالربملان االإيرلندي، وال�صيدة / مليني جاو براث 

– املحتدث الر�صمي لقطاع ال�صحافة – مدير اإدارة االإت�صال بالربملاين االأوروبي  
و�صعادة الدكتور حممد �صامل املزروعي – االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي  

فليتف�صلوا م�صكورين. 
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اجلل�سة الأولـى للمنتدى 

باإدارة �سعادة الدكتورة منى جمعة البحر 

ع�سو املجل�س الوطني الحتادي 

ا�ستعرا�س لتجارب يف الإعالم الربملاين 

- ورقة العمل الأوىل:

جتربتي يف جمال الإعالم الربملاين.

ال�سيد بول ماك جراف  - ع�سو �سابق يف الربملان الأوروبي.

- ورقة العمل الثانية:

جتارب من اإنتاج الإعالم الربملاين الأوروبي. 

ال�سيدة مليني جاو  براث - املتحدث الر�سمي لقطاع 

ال�سحافة - مدير اإدارة الت�سال يف الربملان الأوروبي. 

 

- ورقة العمل الثالثة:

جتربة املجل�س الوطني الحتادي يف اإطار منهج ومنظومة الإعالم الربملاين 

الدكتور حممد �سامل املزروعي - الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي.

- اأ�سئلة وتعقيبات ومناق�سات
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�سعادة / د. منى جمعة البحر - ع�سو املجل�س الوطني الحتادي: 

خامت  حممد  �صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  ن�صتعني،  وبه  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

االأنبياء واملر�صلني. 

الثاين، احلمد هلل  االأوىل يف منتدانا االإعالمي الربملاين  اأرحب بكم يف هذه اجلل�صة 

ففي ال�صنة ال�صابقة كان هناك - اأي�صا - هذا املنتدى، وهذه ال�صنة الثانية على التوايل 

ونحن جنتمع ملناق�صة االإعالم الربملاين من ناحية حتدياته والفر�س املتاحة يف تطويره 

والتجارب العاملية املوجودة يف العامل االآخر، فنتعلم ونتبادل االأفكار �صويا، وقبل ان ندخل 

يف جل�صتنا اأود اأن اأرحب مبعايل حممد املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي، واأي�صا 

ب�صعادة ال�صيد مارتن �صون جوجن – االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل، وب�صيوفنا 

اأن ي�صاركونا  جميعًا �صواء كانوا من خارج الدولة الذين حتملوا م�صقة ال�صفر من اأجل 

هذا التداول الفكري اجلميل، ولكي نتعلم – اأي�صا – من جتربتهم، واأي�صا �صيوفنا من 

داخل الدولة، وطالبنا من اجلامعات املختلفة، فمرحبًا بكم. 

اأي�صا اأود ان انتهز الفر�صة لكي اأهنئ اجلميع بالعيد الوطني لدولة االإمارات العربية 

املتحدة الذي يف�صلنا عنه اأيام معدودات، واإن �صاء اهلل �صوف نحتفل به جميعًا متمنيني 

اأن يدوم االأمن واالأمان على هذه الدولة، وتتحقق االأهداف الوطنية ونحن يف خري و�صالم 

وازدهار. 

نبداأ جل�صتنا هذه والتي �صوف تكون عبارة عن ا�صتعرا�س لتجارب االإعالم الربملاين 

و�صنبداأ هذه اجلل�صة مع ال�صيد / بول ماك جراف – ع�صو �صابق يف الربملان االأوروبي 

 – احلقيقة  – يف  وراأ�س  الربملاين،  املجال  يف  يتوقف  اأن  دون  �صنة   )18( ملدة  عمل 

الربملان االإيرلندي لعدة مرات، وال�صيد بول اأتى من خلفية تربوية، فهو كان مدر�س �صابق 

وله العديد من امل�صاهمات �صواء كان على امل�صتوى ال�صيا�صي الدويل اأو املحلي فليتف�صل 

م�صكورًا. 
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ورقة العمل الأوىل 

جتربتي يف جمال الإعالم الربملاين

ال�سيد / بول ماك جراف

ع�سو �سابق يف الربملان الإيرلندي 
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ال�سيد / بول ماك جراف – ع�سو �سابق يف الربملان الأوروبي:

عمتم �صباحًا.

معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

�صعادة االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل 

ال�صادة ال�صيوف  

اأن  من  والبد  دبي  اإىل  زيارة يل  اأول  وهي  دبي  هنا يف  لوجودي  �صعيد جدًا  اإنني  اأواًل 

اأقول اأنني يف خالل يومني لدي خربة رائعة واأنني جئت من اإيرلندا وهي دولة اأوروبية 

اإ�صمي بول ماك جراف، لقد عملت ملدة ثمانية ع�صر عامًا يف الربملان حيث كنت ع�صوًا 

اأنني مل اأخ�صر جولة انتخابية واحدة، واالآن تقاعدت واأ�صبحت  هناك وكنت حمظوظًا 

ذلك  اأن  واأعتقد  عامًا  ع�صرين  ملدة  مدر�صًا  ذلك  قبل  كنت  فقد  بال�صيا�صة  مهتمًا جدًا 

قد  الذين  الطالب  بع�س  الأنه هناك  ال�صيا�صة خا�صة  تنخرط يف  كثريًا عندما  ي�صاعد 

يرون فيك ال�صيء اجليد وغري اجليد، لقد كنت متحدثًا ر�صميًا يف معظم االأوقات التي 

كنت بها يف املجل�س ولقد قمت اأي�صًا بالعمل ببع�س املنا�صب االأخرى فقد كنت رئي�س ما 

ي�صمى اللجنة العائلية وهي اللجنة التي تهتم باملجتمع، لذا فقد كانت عبارة عن جلنة 

مت اإن�صاوؤها يف وقت �صابق ومبكر ولقد كنت اأقوم برئا�صتها ملدة اأربعة اأعوام، ولقد كنت 

بكيف  تهتم  اأو  تعتني  اأو  تنظر  التي  الهيئة  هي  واملفو�صية  الربملان  مفو�صية  يف  ع�صوًا 

يعمل الربملان وكيف نقوم باإدارة االأعمال وطريقة االإدارة، وكان ذلك اأي�صًا ملدة اأربعة 

اأعوام والبد اأن اأقول اأنه كان من ال�صيق جدًا اأن اأكون يف هذه املفو�صية، وكما قلت فاإن 

اإيرلندا هي عبارة عن دولة �صغرية بن�صبة �صكان ت�صل اإىل 5 ماليني ن�صمة فقط، واأحد 

اأهم االأ�صياء الرائعة التي ح�صرت الإيرلندا كانت يف عام 1973 عندما ان�صممنا اإىل 

االحتاد االأوروبي، لقد كان ذلك عبارة عن ميزة رائعة واأعيد ذلك لقد كانت ميزة رائعة 

جدًا االإن�صمام وحيث راأينا مردود ذلك ل�صنوات كثرية، ولقد كان لدينا التاأثري االإيجابي 
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يف الدولة، وعندما اأنظر اإىل جرياننا و�صوف اأحتدث عن ذلك الحقًا، هناك يف بريطانيا 

وغريها من الدول فعالقاتنا بهم جيدة للغاية، ولكن ال�صيء الذي يعترب رائعًا وبالن�صبة 

يل على االأقل هو العالقة اجليدة مع اأوروبا، وعندما مت الت�صويت على ان�صمام اإيرلندا 

للمجل�س اأو لالحتاد االأوروبي يف عام 1972 كان الت�صويت و�صل اإىل %80 وعندما 

االأ�صخا�س  وانتخاب  االآن  االأوروبية  االنتخابات  اإىل  وننظر  االآن،  االنتخابات  اإىل  ننظر 

الربملانيني للربملان فاإنها ت�صل ب�صكل نادر جدًا اإىل %50، واأنا اأت�صاءل ملاذا ؟ هل تغري 

االأ�صخا�س ؟ هل تغريت ال�صيا�صة ؟ اأم تغريت نظرتهم اإىل االأو�صاع ال�صيا�صية ؟ اأم اأننا ال 

ن�صتطيع تو�صيل ر�صالتنا ب�صكل جيد ؟ هل نحن كربملانيني و�صيا�صيني نقوم بعمل جيد يف 

تو�صيل الر�صالة ؟ لقد فكرت يف ذلك كثريًا اأننا ال نقوم بتو�صيل الر�صالة ب�صكل �صحيح 

اإننا ال نقوم بعمل ما يتوجب علينا ب�صكل جيد و�صوف اأو�صح لكم بع�س االأ�صياء التي البد 

اأن نقوم بتغيريها.

لدينا ذلك النظام الربملاين الذي يعتمد على النظام الربيطاين، وهو عبارة عن نظام 

االأ�صغر  الت�صريعي  املجل�س  يف   166 اإىل  ي�صل  اأع�صاء  بعدد  ت�صريعيني  جمل�صني  ذو 

واإننا مت�صابهني فيما نقوم بعمله، ولكن لي�س لدينا ملكة التي تعترب رئي�صة احلكومة مع 

وبعد  اأعوام فقط،   7 وملدة  ال�صعب  قبل  انتخابه من  يتم  ورئي�صنا  الرئي�س،  لدينا  ذلك 

يكون رئي�س فخري للدولة دون اأية �صلطات اأي بعد ال�صبعة اأعوام، كما لدينا اأي�صًا نظام 

ت�صويتي خمتلف عن بريطانيا، ففي بريطانيا هناك ما ي�صمى بالنظام االنتخابي حيث 

ليكون ممثاًل  انتخابه  يتم  رقم  اأعلى  على  �صخ�س  يح�صل  وعندما  االأ�صخا�س  ي�صوت 

برملانيًا، ولكن يف و�صعنا لي�س لدينا ذلك النظام، ولكن لدينا ما ي�صمى بالن�صب التمثيلية 

وهو عندما تقوم بالت�صويت تقوم بالت�صويت برقم 1 على �صبيل املثال كالقائمة املف�صلة 

االأوىل ثم القائمة املف�صلة الثانية وهكذا. 

اأوقات  يف  االأ�صخا�س  ويتغري  االأحزاب،  بتعددية  ي�صمى  ما  لديها  بالطبع  اإيرلندا  اإن 

كثرية واملمثلني ولكن يف االنتخابات املا�صية على �صبيل املثال ح�صل احلزب احلاكم اأو 
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انخف�س تثيله من 75 مقعدًا اإىل 19 مقعدًا، وقد كان ذلك نقلة كبرية بالن�صبة لنا 

حيث اأنه كان هناك اأكرث من 48 مقعدًا والذين دخل منهم فيه بعد ذلك خ�صروا منهم 

الكثري، اإذًا ذلك النوع من النظام ميكن لكل �صيء اأن يتغري ب�صكل �صريع، و�صاأخربكم 

اأن االإعالم قد يكون لديه دور كبري يف كيفية حدوث ذلك، حاليًا يف اخلم�س وع�صرين 

عامًا املا�صية كانت لدينا ما ي�صمى باحلكومة االئتالفية التي لديها العديد من االأحزاب 

املختلفة وهذا االئتالف يقوم باالتفاق على برنامج احلكومة وي�صكل احلكومة يف نف�س 

الوقت، وذلك يف اخلم�س وع�صرين عامًا املن�صرمة، وحاليًا لدينا ما ي�صمى حزبني، حزب 

يقومان  اأنهما  و�صاأقول  احلكومة  ي�صكالن  وهما  الو�صط  الي�صار  وحزب  الو�صط  اليمني 

بعمل جيد حيث اأنني من اأحد هذين احلزبني وقد يقول بع�س االأ�صخا�س اأن ذلك لي�س 

2016 عندما نتحدث عن  جيدًا، واالنتخابات القادمة �صتكون يف �صهر يونيو يف عام 

االنتخابات نتذكر اأننا لدينا النظام الدميقراطي يف العامل الدميقراطي والدميقراطية 

هي عبارة عن مفهوم ح�صا�س جدًا وميكن تغيريه وميكن التعبري عنه ب�صكل كبري، ويتطور 

ب�صكل كبري، كلما مر الوقت، هناك العديد من االأ�صكال الدميقراطية ولقد قمت بالنظر 

اإليها يف النظام الربيطاين والنظام االإيرلندي وقد كان لديها عدة اأ�صكال خمتلفة من 

الدميقراطية وطوال الوقت اإنها تنمو وتتطور ولن اأحتدث عنها ب�صكل كبري ولن اأقول اأن 

هناك �صخ�س ميكنه تعريفها، ولكن كل منوذج اأو �صكل دميقراطي لي�س من ال�صروري 

اأن يكون اأف�صل من النموذج االآخر للدميقراطية، فهناك ما يعتمد على الثقافة وهناك 

ما يعتمد على التاريخ وغري ذلك، لذا فاأنا اأرحب بجميع العائالت الدميقراطية وال يوجد 

هناك هرمية اأو �صكل دميقراطي اأعلى من �صكل اآخر، فمن وجهة نظري اأن الدميقراطية 

تنت�صر عرب العامل بطريقة رائعة، اإذًا فمن خالل هذا البد اأن نتحدث عن االإعالم وكيف 

يتعامل االإعالم ويوؤثر يف الدميقراطية ويوؤثر حتى يف الدولة واالأ�صخا�س، بالطبع كما 

نتابع  جميعًا  كلنا  م�صوؤولني،  ومواطنني  وبرملانيني  ك�صيا�صيني  اإننا  �صابقًا  مارتن  قال 

ب�صكل معني االإعالم ولكن االإعالم يقوم دائمًا باإلقاء النظر على ما يحدث يف الربملان  
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بالطبع هناك العديد من الربملانيني ال يكونوا �صعداء مبا يقوم به االإعالم ويف العديد من 

االأوقات يقومون باالإ�صارة اإليهم ويقولون اأنكم ال تقومون بعمل جيد ولكن هذه هي وظيفة 

ما  دائمًا  فاإنهم  الرابعة،  ال�صلطة  عبارة عن  العامل هي  االإعالم، ويف ذلك اجلزء من 

يذكرون الربملانيني مب�صوؤولياتهم ويقومون باإلقاء ال�صوء على ما يقوم به الربملانيني من 

عمل، واأعتقد اأن لديهم دور كبري يف حتفيز االأ�صخا�س لكي يكونوا على وعي مبا يحدث 

داخل احلكومة اأو ما يحدث ب�صكل عام ولكن قد يكون لديهم اأي�صًا اأحيانًا دور �صلبي وهو 

عزل االأ�صخا�س عن كل ذلك ولكن هذا نادرًا ما يحدث و�صوف اأقوم باإعطائكم نبذة عما 

لدينا من اإعالم، فعلى �صبيل املثال االإعالم التلفزيوين لدينا بثني مبا�صرين اأو من هم 

م�صوؤولني عن البثني املبا�صرين يف الدولة، البث الدويل وهذا البث تقوم به الدولة ولديه 

م�صتقل  اآخر  وبث  احلكومة  على  يعتمد  وبث  االإيرلندية،  باللغة  تبث  واإحداهما  قناتني 

تامًا عن احلكومة واأي�صًا قد تقوم احلكومة باإعطائهم بع�س االإعانات ولكنها يف النهاية 

م�صتقلة جدًا عن احلكومة ويقومون اأي�صًا بامل�صوؤولية عن املجل�س و�صوف اأريكم االآن كيف 

يحدث عندما يتعامل االإعالم مع احلكومات بطريقة قدمية اأو طريقة خمتلفة.

�صاأقدم لكم مثااًل حيث موؤخرًا كان لدينا اأخبار عاجلة، كان لدينا ف�صيحة كبرية ول�صوء 

احلظ ولالأ�صف كان ينبغي اأن اأنحني اأ�صفًا لهذا االأمر الأن يف اإيرلندا يف ال�صنوات املا�صية 

كنا ن�صعر باخلزي من الكثري من االأحداث عندما يتم ن�صر بع�س االأفعال امل�صينة واالأفعال 

حققنا  قد  نكون  اأن  نتمنى  حقيقة  لكن  احلكومة،  يف  الف�صاد  واأعمال  للقانون  املخالفة 

اأي�صا مملوكة للدولة قامت بتغطية ف�صاد  اأن حمطات التليفزيون التي كانت  اإال  تقدما 

بعملهم  يقوموا  يكونوا  مل  ال�صرطة  رجال  اأن  واأو�صحت  كبرية،  ب�صورة  ال�صرطة  رجال 

العدل  ووزير  الوزراء  رئي�س  به  قام  ما  الف�صيحة هو  االأكرب من  ب�صورة جيدة واجلزء 

حيث مت طردهما من من�صبيهما، وكان هذا اأمرا غاية يف االأهمية الأن كان هناك حالة 

من عدم الثقة بالدولة لذا جند اأن لدينا هنا اإحدى املحطات اململوكة للدولة التي ما كان 

اأنها م�صتقلة، اإحداها يبث برناجمًا  اأقول يف نهاية املطاف  ينبغي اأن تقوم بذلك لكني 
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تليفزيونيًا خم�ص�صًا لبع�س ال�صحفيني املوجودين يف الربملان، كما اأنهم يقومون عر�س 

برامج ا�صتق�صائية وحتقيقات تلفزيونية ت�صبب حرجا للحكومة كما ان لديهم برناجما 

يبث ملدة ع�صرين دقيقة ويف نهاية املطاف ويف نهاية اليوم يعر�صون اأهم مقتطفات اليوم 

ويتم عر�س اأعمال الربملان ملدة ع�صر �صاعات، بينما يتم �صغط هذه الع�صر �صاعات يف 

برنامج مدته ثالثون دقيقة. اإن هذا االأمر ي�صري على هذا النطاق، وهناك اأي�صا الربامج 

املبا�صرة مثل امليزانية ال�صنوية التي يتم بث مناق�صاتها ومداوالتها على الهواء مبا�صرة 

عالوة على ا�صتجوابات رئي�س الوزراء.

يف  يعملون  اأو  الربملان  مع  يعملون  �صحافيني  اأي�صًا  لديها  اخلا�صة  الثانية  املحطة 

الربملان ويغطون خمتلف االأمور لكنها حمطة خا�صة، وبالتايل فهي تنظر دائما وتبحث 

وال  االأ�صخا�س  على  تركز  هي  وبالتايل  العام،  الراأي  تثري  والتي  املثرية  الق�ص�س  عن 

ال  لكن  بذلك  قيامهم  ن�صتح�صن  ال  به  يقومون  ما  هو  هذا  االأخبار،  حمتوى  على  تركز 

يف  وغريها  الربملان  مداوالت  بتغطية  خا�صة  اأق�صام  اأي�صا  هناك  عليهم.   لنا  �صلطان 

االإعالم وال�صحافة، كما اأن لدينا حمطات اإذاعية وطنية، ومرة اأخرى اإنها تقوم بالعمل 

من خالل نظام الرخ�صة ولديهم �صحافيون متواجدون يف الربملان ويغطون ما يحدث 

وتتم  للحكومة  رئي�صية مملوكة  اإذاعية  براجمهم، هناك حمطة  ويقدمون  اليوم  خالل 

اإدارتها فيما يطلق عليه برامج االت�صال املبا�صر منذ ال�صباح وحتى امل�صاء، حيث تبداأ 

عن  واالإعراب  املحطة  بتلك  االت�صال  للمواطنني  وميكن  �صباحًا  والن�صف  ال�صابعة  يف 

اآرائهم يف االأخبار وما �صابه ويتحدثون، وكثريًا ما يكون لدى املواطنون الذين يت�صلون 

اآراء �صلبية وتتواىل الربامج طول اليوم بهذا ال�صكل، لذا قد ت�صكل قوة ذات تاأثري كبري 

و�صلبي يوؤثر على حياة النا�س ب�صورة يومية، اإال اأن لها �صعبية كبرية وذائعة ال�صيت بني 

النا�س، ال نعلم اإذا كان لديكم هذا االأمر هنا لكن لدينا اأي�صًا �صبكة �صخمة من املحطات 

االإذاعية، لدينا دولة �صغرية ومع ذلك لدينا اأكرث من ثالثة واأربعني حمطة اإذاعية، هذه 

املحطات املحلية لها م�صلحة يف تغطية ما يحدث، فهم يرغبون يف التوا�صل مع اأع�صاء 
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ويتلقون  اأعمالهم  بتغطية  ويقومون  به،  يقومون  وما  مناطقهم  ميثلون  الذين  الربملان 

النقد على هذا االأمر، وعلى �صبيل املثال اإذا كان هناك اأمر ما يتعلق يف امل�صت�صفيات اأو 

يف الطرق فاإن املحطات االإذاعية املحلية لها تاأثري كبري على تغطية هذه االأمور.

للمحطات  لدينا دور كبري حقيقة  انه  اإال  �صائع  اأمرًا غري  اأو  نادرًا  اأمرًا  يعترب  امل�صرح 

مفهوم  وهذا  الربملان،  ملداوالت  املبا�صر  االإذاعي  بالبث  تقوم  اأن  ميكن  التي  االإذاعية 

العام  الراأي  تثري  كان هناك ق�صية  اإذا  لدينا،  �صائعًا  واأ�صبح  االأهمية  وغاية يف  جديد 

مبا�صرة على  الهواء  اإذاعتها على  فيمكن  ويناق�صونها  يتحدثون عنها  الربملانيون  وكان 

حمطات االإذاعة، وبالن�صبة لل�صحف فلدينا ثالث �صحف رئي�صية يف الدولة...

املقرر:

لدى �صيادتك دقيقتني فقط..

معذرة لتجاوز الوقت املحدد فاأنا اآ�صف.

اأود فقط اأن اأخربكم بق�صة، هناك �صحيفة اأ�صا�صية ورئي�صية يتم تداولها و�صراوؤها يف 

�صراء  ومت  الربملان  يف  ع�صوًا  اأكرث من خم�صني باملئة من الدولة، وكنت يف عام 1972 

�صحيفة اأخرى كان ميلكها �صخ�س ورف�صت احلكومة اأن ي�صرتي ال�صخ�س هذه ال�صحيفة 

ب�صبب اأنه يرغب يف احتكار ال�صحف، وهذا ال ي�صب يف فائدة وم�صلحة الدولة، ورف�صوا 

اأن ي�صمحوا له ب�صراء �صحيفة ثانية اإال اأنه انتقم منهم، ففي يوم االنتخاب عام 2007 

وقت  حان  العري�س  باخلط  عنوان  ن�صر  مت  ال�صحيفة  لهذه  الرئي�صية  ال�صفحة  ويف 

االنتقام، كان لهذه التغطية ال�صحفية تاأثري كبري فقد خ�صرت احلكومة االنتخابات يف 

اأن هناك �صحف حملية  هو  اأجل�س  اأن  قبل  �صاأذكره حل�صراتكم  ما  واآخر  اليوم،  ذلك 

تعمل بالتعاون مع املحطات االإذاعية املحلية وتتعاون اأي�صًا مع الربملانيني املحليني الأنهم 

املواد  كافة  وين�صرون  مبا�صرة  ب�صورة  يتفاعلون معك  وهناك �صحفيني  بالقرب منك، 

ذات ال�صلة باملنطقة التي يغطونها، وتقوم املحطات االإذاعية وال�صحافة املحلية بدور 

هام للغاية ولها دور اأ�صا�صي بالن�صبة للربملانيني يف اإيرلندا وكثري منها، اأ�صكر ح�صارتكم 

لالإ�صغاء اإيل.
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�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

�صكرًاً لل�صيد بول جراف على م�صاركتنا هذه التجربة الغنية، وعلى ا�صتعرا�صه ملداخلته 

العمل  ورقة  اإىل  االآن  وننتقل  وثري،  ب�صكل �صمويل  الربملاين  االإعالم  جتربته يف جمال 

الثانية وهي جتارب من انتاج االإعالم الربملاين االأوروبي لل�صيدة ميليني جاو براث – 

املتحدثة الر�صمية لقطاع ال�صحافة، ومدير اإدارة االت�صال بالربملان االأوروبي  وهي لديها 

التغطية االإعالمية و جمال احلمالت  العمل مع ال�صحافة ويف جمال   خربة طويلة يف 

يف  طويلة  خربة  لديها  وكذلك  الربملانية،  واالنتخابات  الربملاين  املجال  يف  االإعالمية 

االإعالم ال�صيا�صي واالإعالم املوؤ�ص�صي فلتتف�صل م�صكورة. 
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ورقة العمل الثانية

جتارب من انتاج الإعالم الربملاين الأوروبي

ال�سيدة / مليني جاو براث

املتحدثة الر�سمية لقطاع ال�سحافة

ومدير اإدارة الت�سال يف الربملان الأوروبي
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ال�سيدة ميليني جاو براث – املتحدثة الر�صمية لقطاع ال�صحافة، مدير اإدارة االت�صال 

يف الربملان االأوروبي:

االحتادي  الوطني  املجل�س  واأع�صاء  الوطني  املجل�س  رئي�س  املر  اأحمد  حممد  معايل 

ال�صيدات وال�صادة 

مع  اأتواجد  اأن  �صروري  دواعي  واإن هذا من  اليوم  اأتواجد مع ح�صراتكم  ان  ي�صعدين 

االإعالم  مع  تعاملنا  كيفية  على  واطلع ح�صراتكم  االأوروبي،  الربملان  واأمثل  ح�صراتكم 

الربملاين، اآمل اأن يكون هناك نقا�صات بناءة واأود اأن اأقدم حل�صراتكم نظرة عامة عن 

مع  نتوا�صل  وكيف  باالإعالم  يتعلق  فيما  االأوروبي  الربملان  يتبناها  التي  املبادرات  اأبرز 

االإعالم وعالقتنا باالإعالم.

كما اأو�صحت حل�صراتكم اأعمل منذ 12 عامًا يف ق�صم االت�صاالت واأتعاون مع اأع�صاء 

الربملان واالآن اأعمل مع موؤ�ص�صات الربملان االأوروبي واأتراأ�س ق�صم االإعالم، اأود اأن اأذكر 

وغريه  االأوروبي  الربملان  بني  كبري  اختالف  هناك  الأنه  االأوروبي  بالربملان  ح�صراتكم 

ولكن اأي�صًا هناك بع�س اأوجه ال�صبه، لدينا 751 ع�صوًا، فالربملان االأوروبي من اأكرب 

التجمعات الربملانية على م�صتوى العامل، يتم اإجراء االنتخابات مرة كل خم�س �صنوات 

ويتم انتخاب االأع�صاء ب�صورة مبا�صرة مرة كل خم�س �صنوات وميثلون اأكرث من 500 

اإنهم ين�صمون حتت �صبع جمموعات �صيا�صية  اأوروبا،  اأنحاء  مليون �صخ�س يف خمتلف 

خا�صة  بالتوا�صل  اخلا�صة  االأمور  من  الكثري  طبعًا  وهناك  ع�صوة  دولة   28 وميثلون 

فيما يتعلق باللغة الأننا نتحدث 24 لغة يف الربملان االأوروبي، ونتوا�صل بـ 24 لغة، اأنا 

�صخ�صيًا، اأحتدث اللغة الدامناركية اإال اأنني كثريا ما اأعمل باللغة الفرن�صية واالإجنليزية 

يف الربملان، لكن بالطبع ميكن اأن اأح�صل على االأوراق باللغة الدمناركية اإذا رغبت يف 

ذلك، ولدينا 22 جلنة دعم ولدينا اأي�صا احتياجات اأ�صا�صية واأمور اأ�صا�صية نقوم بها يف 

الت�صريعات ومقرنا االأ�صا�صي يف بروك�صيل و�صرتا�صبورغ ولوك�صمبورج.
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الأذكر ح�صراتكم فقط بدور الربملان االأوروبي يف �صن الت�صريعات فاإن الربملان االأوروبي 

له دور اأ�صا�صي يف �صن الت�صريعات الأنه بالتعاون مع الوزارات التي تثل كل دولة والربملان 

املحلي يف كل دولة فاإنه يقوم ب�صياغة الت�صريعات اخلا�صة باالحتاد االأوروبي، واالحتاد 

االأوروبي يقوم ب�صياغة الت�صريعات التي تلتزم بها الدول االأع�صاء فيما يتعلق باملفو�صية 

التغيريات  اإدخال  وبو�صعهم  وتغيري  بتعديل  يقومون  الربملان  اأع�صاء  فاإن  االأوروبية، 

الربملان  اأن  هو  املتعاقبة  ال�صنوات  وما حدث خالل  الت�صريعات،  والتعديالت على هذه 

�صرتا�صبورغ  اإىل  النا�س  بع�س  وياأتي  االأع�صاء  بع�س  بها  تعيني  يتم  جلان  به  اأ�صبح 

ولك�صمربج ليقوموا باالعراب عن اآرائهم يف الت�صريعات التي يتم اإ�صدارها، وهذه اللجنة 

االحتاد  الت�صريعات يف  الكثري من  وبو�صعها حجب  كاملة  ت�صريعية  قدرات  لديها  حاليًا 

االأوروبي، اليوم لدينا مثال على الرقابة الربملانية التي ميار�صها الربملان ويف ع�صر اليوم 

لدينا يف �صرتا�صبورغ بع�س اأع�صاء الربملان الذين �صوف ير�صلون اإحدى الطلبات لرئي�س 

املفو�صية �صانكي كوتنكة ليطلبوا منه رف�س اأحد القوانني اأو حجب اأحد القوانني، اإن هذا 

االأمر ال نقوم به ب�صورة معتادة اإال اأنه يحدث اليوم، لذا فلدينا الرقابة الربملانية حيث 

ميكن اأن نقوم بحجب اأو وقف بع�س االتفاقيات الدولية ولدينا راأينا يف امليزانيات، هذا 

للمواطنني  ال�صرح  ما نقوم بعمله يف الربملان االحتادي، لدينا م�صوؤولية كبرية جدًا يف 

حول ما الذي يحدث يف الربملان االأوروبي، الأن كما ترون اأن اللجان الربملانية هي التي 

لديها ذلك التاأثري على حياة املواطنني، كما اأقدم لكم اأي�صًا 24 لغة ر�صمية لدينا واأنه 

بلغته اخلا�صة يف وقت االجتماع ولكنهم  اأن كل ع�صو يتحدث  اأن نرى  من اجليد جدًا 

اأي�صا يح�صلون على جميع ما يودون احل�صول عليه وال يتم الت�صويت على �صيء اإال اأن 

يتم احل�صول عليه يف كل اللغات، و�صوف اأحتدث عن ذلك خالل حتدثي عن مو�صوع 

الربملان  يف  التوا�صل  مو�صوع  عن  نتحدث  عندما  اأنه  االآن  روؤيته  ميكنكم  ما  التوا�صل، 

االأوروبي، اإننا ل�صنا موؤ�ص�صة واحدة وال نتوا�صل حتى مع موؤ�ص�صة واحدة فكربملانيني لدينا 

االأع�صاء وهم ما ندعوهم )MEPs( الذين يقومون بعمل توا�صالتهم اخلا�صة مثل 
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االأرقام  اأن يكون لديهم  ال�صيا�صية وهي مهمة جدًا و�صرورية الأنهم يودون  التوا�صالت 

اأي�صا رئي�س الربملان  املوؤ�ص�صات،  العديد من  بالتوا�صل مع  اأن يقوموا  الواقعية وبودهم 

اأو االأحزاب ال�صيا�صية  اأي�صا املجموعات ال�صيا�صية  الذي لديه توا�صله اخلا�س، ولدينا 

التي لديها توا�صلها اخلا�س من خالل الرتكيز على كل و�صع لكل االأحزاب ال�صيا�صية 

اأي�صًا هناك املوؤ�ص�صات ولي�صت اأغلبية كبرية للن�صاء ولكن لدينا اأي�صًا يف الربملان الذي 

اأخرى  ميزة  عبارة عن  وهذا  االأحزاب  تاأليفه من جميع  يتم  اأن  من  كبري  ب�صكل  يعمل 

للربملان االأوروبي، اإذًا ما نقوم بعمله يف املوؤ�ص�صة �صوف اأركز ب�صكل كبري على ما ميكن 

للموؤ�ص�صة اأن تقوم بعمله من اأجل التوا�صل مع املواطنني، اإن الغر�س من ذلك هو اأن نقوم 

�صيء  وهذا  اجلمهور  اإىل  الو�صول  اإمكانية  واإعطائهم  االأوروبيني  الربملانيني  باإ�صراك 

لي�س بال�صهل بجميع اللغات ويف كل مكان، اإذًا ما نقوم بعمله اأننا نقوم بفتح اجتماعات 

للجان وجل�صات نقا�صية وكل �صيء يتم بثه ب�صكل مبا�صر على املواقع االلكرتونية بجميع 

اللغات، فاإن كنت اأجل�س يف �صمال فنلندا اأو يف جنوب اليونان ميكنني اأن اأتابع ما يحدث 

ويتم  الربملان  بدور  الوعي  برفع  نقوم  اأن  هو  توا�صلية  كموؤ�ص�صة  دورنا  اإن  الربملان،  يف 

واإر�صال  الربملانية  اللجان  يف  االأن�صطة  وتغطية  االأن�صطة  جميع  تغطية  خالل  من  ذلك 

التقارير ال�صحفية وبثها واإعطاء ال�صحفيني تلك الفكرة عن ما نقوم بعمله، كما اأي�صًا 

لدينا �صيء اآخر نعمل عليه ب�صكل كبري وهو امل�صاعدة يف بناء من�صة معينة لالأ�صخا�س 

�صابقا عن  اإر�صاله وقد ذكرت ذلك  يودون  باإر�صال ما  اأن يقوموا  اأجل  وللمواطنني من 

التوا�صل االجتماعي، فهناك اأي�صا التوا�صل االجتماعي الذي يتم لي�س فقط من داخل 

العام للموؤ�ص�صة اأو لي�س فقط داخل االإطار املوؤ�ص�صي ولكن اأي�صا من اأجل املواطنني.

واأهم  االأ�صخا�س،  مع  باالت�صال  املتعلقة  اخلدمات  هناك  بالطبع  قيمنا،  اأي�صا  لدينا 

هذه القيم هي ال�صفافية حيث البد اأن نكون �صفافني، االجتماعات دائمًا متاحة والوثائق 

متاحة على املواقع االلكرتونية والتعديالت على القوانني �صوف تكون دائمًا متاحة على 

االإنرتنت مبجرد اأن يتم اإ�صدارها حتى اأن االأع�صاء ميكنهم اأن يبحثوا عن جميع الوثائق 
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جدًا  هامة  لي�صت  اأنها  نرى  قد  التي  االأ�صياء  بع�س  ن�صع  اأي�صا  اأننا  كما  االإنرتنت  على 

للموؤ�ص�صة ولكننا نقوم بو�صع بع�س املعلومات عن رواتب االأع�صاء وخم�ص�صاتهم املالية 

الأننا نعتقد اأنه ال بد اأن نكون �صفافني اأكرث فيما يتعلق بعمل املوؤ�ص�صة.

ال�صروري  لي�س من  الوقائع  اأو  عبارة عن احلقائق  وهي  االأخرى  القيمة  لدينا  بالطبع 

اأن تكون �صيا�صيًا حمنكًا طوال الوقت، ولكن دائمًا ما يجب اأن تقوم باإر�صاد ال�صحفيني 

اأن  اإىل كيف ميكنهم التوا�صل وكيف ميكنهم احل�صول على احلقائق والوقائع لذا البد 

نبقي على تلك الوقائع حقيقية والبد اأن يكون لدينا ذلك اجلزء من النزاهة، ال ميكننا 

اأن ننحاز اإىل حزب معني على ح�صاب اآخر، والطريقة التي نقوم بعمل ذلك بها هي اأن 

االأع�صاء  ن�صاعد  اإننا  االأع�صاء،  الأن�صطة  املوؤ�ص�صي  الدور  تغطية  على  كبري  ب�صكل  نركز 

عندما يكونوا م�صوؤولني عن جزء معني من الت�صريع يف التقارير ال�صحفية، ونقوم بعقد 

املوؤترات ال�صحفية من اأجل اأن يتحدثوا عن ذلك املو�صوع لذا نحن ال ناأخذ التعليمات 

من اأ�صخا�س اأو من اأفراد، ولكن كل ذلك يتم من خالل الربملان ب�صكل كبري واإال لن يكون 

من ال�صهل التعامل مع هذا املو�صوع، اإذًا اإننا ن�صاعدهم ب�صكل كبري من خالل القدرات 

املوؤ�ص�صية وبالطبع البد اأن نكون مو�صوعيني، والبد اأن نكون حياديني ومو�صوعيني طوال 

الوقت.

لهوؤالء املهتمون بالتوا�صل لدينا جزء كبري من التوا�صل عرب و�صائل التوا�صل االجتماعي 

املتعلقة  االإدارة  اأي�صًا  ولدينا  املختلفة،  عام  ب�صكل  التوا�صل  و�صائل  عرب  اأو  املختلفة 

بالعالقات العامة للمواطنني، ولدينا العديد من الزوار الذين يدخلون اإىل هذه اخلدمة 

ولدينا اأي�صًا بع�س حمالت املعلومات والتوعية من اأجل اأي�صًا االنتخابات لنو�صح ما هو 

اإليها  بحاجة  نحن  التي  االأموال  هي  وامل�صادر  االنتخابات  كيفية  ونو�صح  الربملان  دور 

ب�صكل كبري بالطبع، ولكي اأعطيكم انطباعًا عن هذا املو�صوع فاإن كل اأمور التوا�صل فاإننا 

عبارة عن خم�صمائة �صخ�س نعمل، بالطبع هناك العديد من االأ�صخا�س وهم كثريون 

اأن  ولكن نتحدث عن ع�صوية االحتاد االأوروبي فع�صويته كبرية جدًا ودول كثرية والبد 
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نقوم بتغطية جميع اللغات، لذا ما الذي ميكن اأن نقوم بعمله من خالل ال�صحافة ؟ ما 

اللجان  الذين يغطون اجتماعات  اأنه لدينا م�صوؤولني �صحفيني يف بروك�صل  نقوم بعمله 

اأي�صًا  يغطون  ولكنهم  املوؤ�ص�صة  لدى  يعملون  بل  م�صتقلون  لي�صوا  اأنهم  حيث  الربملانية 

ويتابعون كل اجتماع للجان على �صبيل املثال كتابة التقارير ال�صحفية واجتماع اللجان 

بروك�صل  يف  التوا�صل  عن  امل�صوؤولني  االأ�صخا�س  عن  عبارة  وهم  ال�صحفية  واملوؤترات 

وكما تعرفون اأعتقد اأنه كما يف وا�صنطن اأن املكان الذي فيه اأكرث ال�صحفيني يف العامل 

اأن  الهام جدًا  األف �صحفي معتمد داخل بروك�صل ولكن من  فلدينا نحن ما يقرب من 

تعلموا اأي�صًا اأننا نتحدث عن ال�صحافة الربملانية وعندما نتحدث بذلك فاإننا نتحدث 

تغطية  اأجل  من  االألف �صحفي  هوؤالء  لي�س  الربملان،  فقط  تغطي  ال  الأنها  بروك�صل  عن 

االأوروبي  لالحتاد  املفو�صية  اجتماعات  اأي�صًا  يغطون  ولكنهم  فقط  الربملانية  االأن�صطة 

اأجل  من  فقط  لي�صوا  فاإنهم  اإذًا  بروك�صل،  يف  حتدث  التي  الوزراء  واجتماعات  والناتو 

ال�صحافة الربملانية لذا فاإنهم اأي�صا يقومون بالكفاح من اأجل اأن يتم النظر اإليهم من 

خالل النظر اإىل جميع ال�صحفيني االآخرين، كما اأنهم اأي�صا كل منهم يغطي بلغته ويقوم 

اأي�صا  ولدينا  للجمهور،  ت�صل  حتى  ال�صحفية  التقارير  اأو  ال�صحفية  الر�صائل  برتجمة 

خدمة ما ن�صميها االت�صال يف الربملان االأوروبي، اإننا نتعامل حتى مع جل�صات اال�صتجواب 

التي قد تكون هامة جدًا ومتعلقة على �صبيل املثال مبيزانية املوؤ�ص�صة وا�صتجوابات متعلقة 

باالأع�صاء وخم�ص�صاتهم وكل هذه االأمور التي تاأتي حتت عملية الت�صريع، لذا فاإن هذا 

هو دورنا، ولدينا اأي�صا الدور املتعلق بت�صحيح االأمور عندما يتم االإعالن عن �صيء خاطئ 

واأعتقد اأنه حدث ذلك يف اإيرلندا، واالإعالم الربيطاين لدينا ذلك الو�صع اخلا�س يف 

العام  الراأي  ذلك  لديها  الدول  وبع�س  االإعالمية  العالقات  اأن  االأوروبي حيث  الربملان 

ويتحدثون عن امل�صاريع باأكملها داخل االحتاد االأوروبي وهذا �صيء البد اأن نتعامل معه 

ما  وهذا  اخلاطئة،  واملعلومات  الوقائع  بت�صحيح  نقوم  اأن  ونحاول  بطريقة حذرة جدًا 

ميكننا اأن نتعامل معه ب�صكل كبري ولدينا اأي�صا امل�صوؤولني ال�صحفيني يف الدول االأع�صاء 
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التدريب  اأي�صًا  ولدينا  والوطني،  واالإقليمي  املحلي  االإعالم  مع  عالقات  لديهم  الذين 

لل�صحافيني داخل بروك�صل لريوا كيف يعمل الربملانيني وهو عبارة عن برنامج تدريبي 

رائع جدًا وهناك اأي�صا بع�س دورات العمل والربامج وذلك الأن نظام االحتاد االأوروبي 

اإن مل  اأن يقوموا بتغطيته  خمتلف تاما عن بع�س االأنظمة االأخرى ومن ال�صعب جدا 

يفهموا مبن يت�صلوا ومبن البد اأن يح�صلوا على املعلومات و ذلك على ح�صب الت�صريعات 

التي يتم اإطالقها، ولكن نقوم باإعطائهم ذلك التدريب ون�صاعدهم كثريًا يف هذا ال�صاأن.

باأربع  االأ�صياء  من  العديد  بعمل  نقوم  اأننا  ال�صحافة  اإىل  نقدمها  التي  اخلدمات  اإذًا 

وع�صرين لغة وهذا �صيء هام جدًا، واإننا ن�صت�صيف اأكرث من اأربعمائة وخم�صني موؤتر 

�صحفي يف العام، وميكن لالأع�صاء اأن ي�صتخدموا هذه اخلدمات وميكنهم اأن ياأتوا اإىل 

غرفنا ون�صاعدهم يف كثري من االأ�صياء وبالطبع اأنا اأ�صتلم فيما يتعلق باجلل�صات ما يقرب 

من ت�صعمائة �صحفي للجل�صات النقا�صية، وهذه اجلل�صات - اأي�صا - ن�صتقبل ما يقرب 

اأجل الت�صريع ولكن عندما  اأنه لي�س فقط من  من ت�صعمائة �صحفي، كما ذكرت �صابقًا 

نتحدث عن اأي �صيء فعلى �صبيل املثال غدًا �صيكون لدينا تلك اجلل�صة الكبرية والتي يهتم 

بها الكثري من ال�صحفيني.

املهم جدًا يف اإدارة االت�صال لدينا اأننا اإن كنا نقوم بها فهي عبارة عن اإدارة لالأع�صاء 

اإننا نعمل كجريدة ولدينا اجتماعات معينة ونحدد  ولكننا نتعامل معهم ب�صكل فردي، 

االأولويات من اأجل االأ�صابيع القادمة، واإننا اأي�صًا نقوم بتحديد هذه االأولويات ب�صكل كبري 

ب�صبب النظر اإىل ما يهتم به االأ�صخا�س، و�صوف اأحتدث عن تويرت الحقًا ولكنه اأ�صبح 

االآن اأكرث واأكرث �صعبية يف التوا�صل لدينا اأو يف نظام االت�صال لدينا. 

اإن االإعالم املرئي وامل�صموع هو من اأهم الو�صائل التي يح�صل االأ�صخا�س من خاللها من 

االأخبار وهو مكلف جدًا لكي يتم اإنتاجه لكن ن�صاعد املحطات التليفزيونية باأن يقوموا 

الت�صهيالت  بع�س  ونعطيهم  الفوتوغرايف  والت�صوير  الفيديو  ت�صوير  على  باحل�صول 

نقوم  اأننا  حيث  االأع�صاء  خالله  من  ن�صاعد  الذي  ال�صيء  ذلك  اأي�صا  ولدينا  باملجان 
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بتدريبهم بكيفية التحدث اإىل االإعالم وبالطبع من ال�صعب جدا اأن تقوم بتو�صيل ر�صالة 

معينة بطريقة معينة لذا نقوم بتدريبهم على كل ذلك، لقد اأو�صكت على االنتهاء ولكن 

ب�صبب �صيق الوقت �صوف اأركز على �صيء.

اإحدى اأكرث منتجاتنا اأهمية وهي )UPAL TV( وهي قناة تلفزيونية خا�صة بالربملان 

االأوروبي واأعتقد اأن االأمني العام قد تطرق اإىل هذا االأمر من قبل فقد وجدنا اأنها كانت 

الفيديوهات  بع�س  نقدم  اأن  الأنها تكننا من  وفعالة  ناجحة  ومن�صة  الفعالية  غاية يف 

التي ميكن اأن تو�صح طبيعة عمل الربملان وهي تتلقى ا�صتجابة كبرية من جمال االإعالم 

االجتماعي وتتعامل مع العديد من املو�صوعات الهامة.

وتويرت وغريها  بوك  في�س  موقع  فتعلمون جميعا  االجتماعي  باالإعالم  يتعلق  فيما  اأما 

 )26( حوايل  موقعنا  على  املعجبني  من  العديد  فلدينا  تفا�صيلها  اإىل  اتطرق  ولن 

نوع  نقوم بخلق  ان  مليون �صخ�س على موقع في�صبوك، عالوة على ذلك فنحن نحاول 

من التفاعل واحلوارات واملحادثات بني اأع�صاء الربملان املوجودين على موقع في�صبوك 

ليطرحوا االأ�صئلة التي تتبادر اإىل اأذهانهم وكان ذلك اأمرًا ناجحا وفعاال، وفيما يتعلق 

بتويرت، فموقع تويرت نحن نحاول اأي�صا اأن نقوم بالدمج والتعاطي مع كافة ما يقوم النا�س 

بتغريده عرب هذا املوقع الأنها من�صة هامة للغاية نود اأن يكون النا�س على وعي مبا يقوم 

به الربملان على �صبيل املثال لدينا موقع اإخباري من خالله يتم تقدمي العديد من االأخبار 

بالعديد من اللغات وتلك �صورة فعالة للغاية لطرح النقا�س على ال�صاحة االإعالمية وهذا 

ما نقوم به لدعم دورنا.

فيما يتعلق بالفعاليات اخلا�صة على �صبيل املثال يف االنتخابات، لدينا من�صة اإعالمية 

من  الكثري  ولدينا  حية  ب�صورة  االنتخابات  جمريات  متابعة  ميكن  خاللها  من  خا�صة 

االأع�صاء الذين يتوا�صلون معنا ويت�صاءلون عن اال�صم اأو الها�صتاق الذي يقوم با�صتخدامه 

على تويرت وغريها ونتلقى العديد التعليقات ب�صورة كبرية، لذا اأعتقد اأنه خالل االإثني 

ع�صر عامًا التي عملت فيها يف الربملان االأوروبي لقد �صهدنا العديد من االختالفات التي 
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الكثري  اأنها جعلت  اإىل  لنا  متاحة  اأ�صبحت  والتي  املتاحة  التكنولوجيا  ناجتة عن  كانت 

غري  اأ�صبحوا  النا�س  من  الكثري  اأن  جند  اأوروبا  يف  الأن  اأي�صًا،  موجودة  التحديات  من 

مهتمني بال�صيا�صة وانخف�صت معدالت الت�صويت، لذا هناك اأهمية كبرية للتوا�صل مع 

هوؤالء النا�س وتوفري حمتوى اأعمالنا لهم ب�صورة تثري اهتمامهم، لذا نحاول التوا�صل مع 

النا�س واأ�صكر ح�صراتكم.

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

االأخ  الفا�صل  الزميل  مع  م�صكًا  ونختمها  القيمة،  مداخلتها  على  مليني  ال�صيدة  ن�صكر 

الدكتور حممد �صامل املزروعي – االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي ليحدثنا عن 

على  حا�صل  حممد  والدكتور  االحتادي،  الوطني  املجل�س  يف  الربملاين  االإعالم  جتربة 

الدكتوراة يف العلوم ال�صيا�صية من جمهورية م�صر العربية يف عام 2004م، وهو ع�صو 

 – وع�صو  العربي،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  ملجل�س  العامني  االأمناء  اجتماع 

اأي�صا – يف جمعية االأمناء العامني للربملانات الدولية، واأي�صا ع�صو يف جمل�س االأمناء 

العامني للربملانات العربية، وكان ع�صو �صابق يف املجل�س الوطني االحتادي، وله العديد 

من املوؤلفات اآخرها الكتاب الذي ظهر يف معر�س كتاب ال�صارقة يف ال�صهر املا�صي وهو 

كتاب “ التجربة االنتخابية يف دولة االإمارات العربية املتحدة لعامي 2006 و 2011 

دكتور حممد.  تف�صل   ،“ والدالالت  – الواقع 
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ورقة العمل الثالثة

جتربة املجل�س الوطني الحتادي يف اإطار منهج ومنظومة الإعالم الربملاين

الدكتور حممد �سامل املزروعي 

الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
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�سعادة / د. حممد �سامل املزروعي: )الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي(: 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

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

 �صعادة االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل 

 اأ�صحاب ال�صعادة، احل�صور الكرام. 

الوطني االحتادي يف  اإن �صاء اهلل - حول جتربة املجل�س  اليوم �صوف تكون -  الورقة 

جمال االإعالم الربملاين، لكن قبل اأن اأتطرق اإىل الورقة اأود االإ�صارة اإىل نقطتني هامتني 

يف البداية: 

اأوال: نحن نتعامل مع موؤ�ص�صة الربملان ب�صكل عام �صواء �صميت “الربملان“ اأو “املوؤ�ص�صة 

االأنظمة  اختالف  على  امل�صميات  من  غريها  “ اأو  النيابي  “ املجل�س  “ اأو  الت�صريعية 

ال�صيا�صية  فهي منظمة فريدة يف نوعها، ولي�صت كباقي االأنظمة يف اأي نظام �صيا�صي، 

من  تنبع  الربملان  اأو  الت�صريعية  املوؤ�ص�صة  به  تتميز  الذي  االختالف  اأو  الفرادة  وهذه 

م�صتويات خمتلفة: 

اأوال: طريقة ت�صكيلها، فطريقة ت�صكيل الربملان لي�صت كطريقة ت�صكيل اأي موؤ�ص�صة يف 

الدولة، فمعظم الربملانات تت�صكل عن طريق االنتخاب �صواء يف كل اأع�صائها اأو ن�صف 

اأع�صائها اأو باأي طريقة كانت، ولكن طريقة ت�صكيلها دائمًا تتم عن طريق االنتخاب. 

لي�صت  الربملانات  فاخت�صا�صات  اخت�صا�صاتها،  يف  كذلك  يرد  الثاين  االختالف 

كاخت�صا�صات اأي موؤ�ص�صة موجودة يف النظام ال�صيا�صي. 

كذلك حرية اأع�صائها وطريقة اتخاذ القرار يف املوؤ�ص�صة الت�صريعية اأو موؤ�ص�صة الربملان 

هي طريقة خمتلفة، وهناك مثل يقال دائما اأن النقا�س للجميع والت�صويت اأو ال�صوت 

لالأغلبية يف الربملان، فدائما الربملان قراره من خالل اأغلبيته ولي�س من خالل نخبة اأو 

اأقلية فيه. 
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لها  الربملانات  فدائما  الربملان:  بها  يعنى  التي  املفردات  هي  االختالفات  هذه  رابع 

دبلوما�صية  عن  نتكلم  فنحن  واأع�صائها،  فيها  العاملني  اأكرث  يعرفها  خا�صة  مفردات 

بع�س  عن  ونتكلم  برملاين،  تقرير  عن  ونتكلم  برملاين،  بحث  عن  ونتكلم  برملانية، 

اخل�صو�صية  هذه  كل  بالربملان،  اخلا�صة  االأمور  من  وغريها  كامل�صبطة  امل�صطلحات 

لذلك  الربملاين،  االإعالم  من جانب  معها  التعامل  املوؤ�ص�صة خ�صو�صية يف  لهذه  تعطي 

نرى اأنه يف اإعالمنا كان هناك اإعالم برملاين . 

اأو  االإمارات  دولة  اأن  بالورقة هي  اأبداأ  اأن  قبل  اإليها  االإ�صارة  اأود  التي  الثانية  النقطة 

املجل�س الوطني �صهد مرحلتني يف م�صريته: مرحلة امتدت اإىل 2005م وهي التي تعترب 

التمكني، وكل  الثانية هي مرحلة  واملرحلة  الوطني،  للمجل�س  بالن�صبة  التاأ�صي�س  مرحلة 

مرحلة من هذه املراحل لها خ�صائ�صها، ونحن هنا ال نتكلم عن طبيعة النقا�س الذي 

ح�صل، وم�صروعات القوانني التي ناق�صها املجل�س اأو اأع�صائها اأو  م�صاهماتهم، ال، فنحن 

هنا نتكلم عن اهتمام النا�س، وطبيعة االختالف الذي ح�صل. 

اأواًل: منذ عام 2005م، اأي منذ وجود برنامج التمكني ال�صيا�صي ل�صاحب ال�صمو رئي�س 

الدولة بداأت مرحلة جديدة يف املجل�س، فالأول مرة ي�صكل املجل�س عن طريق االنتخاب 

لن�صف اأع�صائه، وهذا جعل من املجل�س بوؤرة اهتمام للمواطنني، فاملواطن الذي انتخب 

الع�صو يحتاج دائما للتوا�صل معه وتقييمه، وكذلك يبحث عن اإ�صكاالته، اإ�صكاالت املواطن 

وق�صاياه التي يحملها الع�صو ومن املفرت�س اأن يدافع عنها، فنحن اأمام مرحلتني: جزئية 

اأمانته  وعلى  املجل�س  على  حتديات  طرحت  ال�صيا�صي  التمكني  وجزئية  نف�صه،  الربملان 

العامة، ولذلك كانت جتربة االأمانة العامة يف م�صاألة االإعالم الربملاين، طبعًا اهتمام 

املواطنني باملوؤ�ص�صة الت�صريعية من خالل االنتخاب ولد الكثري من االهتمام لديهم �صواء 

من حيث االت�صال باالأع�صاء، اأو االت�صال باملجل�س ومتابعة اعماله ب�صكل اأو باآخر، لذلك 

فاالأمانة العامة عملت هذا التغيري يف هيكليتها، ففي ال�صابق كان عندنا ق�صم للتغطيات 

رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب  التمكني  مرحلة  منذ  لكن  ال�صحفية،  للتغطيات  اأو  االإعالمية 
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االإدارة  وهذه  واالإعالم،  االت�صال  اإدارة  وهي  اإدارة،  اأن�صاأنا  2005م  بعد عام  الدولة 

فيها ثالثة اأق�صام هي: 

ق�صم االإعالم، وق�صم البحوث االإعالمية، وق�صم ال�صراكات، وكل ق�صم من هذه االأق�صام 

البحوث  ق�صم  لكن  االإعالميني،  لالإخوة  اأقرب  االإعالم  فق�صم  خا�صة،  عمل  طبيعة  له 

االإعالمية، فنحن - فعال - نحتاج اإىل بحوث، فنحن دائما يف جتربتنا يف االأمانة العامة 

هذا  اأن�صاأنا  لذلك  اإعالمي،  بحث  لدينا  لي�س  ولكن  االأمور،  من  كثري  يف  بحوث  عندنا 

الق�صم ليتوىل ق�صية البحث االإعالمي. 

اأي�صا عندنا ق�صم ال�صراكات وهو يحاول التوا�صل مع الكثري من املوؤ�ص�صات االإعالمية 

على م�صتوى الدولة. 

طرفان  لدينا  اأن  جند  العامة  االأمانة  فيه  تعمل  الذي  املنهج  اأو  االإطار  اأخذنا  اإذا 

اأ�صا�صيان يقوم عليهما العمل، فعندنا اأوال فيما يخ�س الطرف الداخلي: اأي كيف ُيعلم 

املجل�س عن نف�صه ؟ من خالل اإدارة االت�صال واالإعالم، وعندنا الطرف اخلارجي وهي 

و�صائل االإعالم املختلفة من تليفزيون ومن �صحافة ومن اإذاعة وغريها، فاأطراف العمل 

الربملاين الفاعلة داخل املجل�س الوطني هو املندوب االإعالمي، املندوب االإعالمي الذي 

يح�صر جل�صات املجل�س واجتماعات اللجان اأو ن�صاطات املجل�س املختلفة، والطرف الثاين 

هم اأع�صاء املجل�س، واأع�صاء املجل�س - حقيقة – هم مادة االإعالم الربملاين يف املجل�س 

الوطني االحتادي، وهم املادة التي يبحث عنها االإعالميون يف توفري املعلومة �صواء يف 

متابعة الن�صاط خا�صة الن�صاط الت�صريعي والن�صاط الرقابي، والطرف االآخر اأو الطرف 

الثالث هم ال�صركاء اال�صرتاتيجيني وهم و�صائل االإعالم املختلفة. 

ما هي توجهات الإعالم الربملاين يف الأمانة العامة: 

طبعًا االأمانة العامة عندها توجهات باعتبارها اجلهاز الفني واالإداري للمجل�س الوطني 

الحتادي، وهي اجلهاز امل�صتمر والدائم فيما يخ�س املجل�س الوطني االحتادي، هناك - 

طبعًا - جملة من التوجهات فيما يخ�س االأمانة العامة يف التعامل مع االإعالم الربملاين: 
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اأواًل: كيف ُيعلم املجل�س عن نف�صه من خالل ممار�صة اخت�صا�صاته ؟ فاأنتم تعلمون ان 

املجل�س الوطني له اخت�صا�صات حمددة بحكم مواد الد�صتور والالئحة الداخلية فهناك 

مواد حتكمه يف اخت�صا�صه يف اجلانب الت�صريعي، ومواد حتكمه - كذلك - يف اجلانب 

الرقابي، اإ�صافة اإىل الن�صاط االآخر فما يخ�س الدبلوما�صية الربملانية. 

املجل�س يف ممار�صته  مناق�صاته، طبعًا  املجل�س يف  ينتجه  ما  االآخر هو حتويل  التوجه 

الخت�صا�صاته يف اجلانب الت�صريعي اأو الرقابي تتم من خالل اجتماعات جلانه ومناق�صاته 

يف جل�صته، كل هذا – حقيقة - حتاول االأمانة العامة اأن حتوله اإىل معرفة برملانية يف 

اأن القانون دائما جاف، ولذلك فتب�صيطه يحتاج  حماولة لتب�صيط املادة، فكما تعلمون 

اإىل جهد يف ق�صايا تتناولها االأمانة العامة من خالل االإعالميني الذين يعملون فيها، مع 

االأخذ بعني االعتبار اأن املجل�س الوطني هو موؤ�ص�صة لها و�صع د�صتوري وو�صع خا�س، اأن 

لها اخت�صا�صاتها اخلا�صة بها، وهذه - حقيقة – تعترب اإ�صكالية دائما وت�صبب فجوة يف 

معرفة اخت�صا�صات املجل�س والتعامل معه اإعالميًا. 

اأيها االإخوة الكرام، يق�صم اأع�صاء املجل�س الوطني يف اأول جل�صة على احرتام الد�صتور 

ممار�صة  خالل  من  الد�صتور  يحرتم  املجل�س  ان  يعني  الد�صتور  واحرتام  واللوائح، 

فيما  املجل�س  فاخت�صا�صات  املجل�س،  عمل  يف  وا�صحة  واالخت�صا�صات  اخت�صا�صاته  

من  اأي  ت�صريعات،  من  احلكومة  اإليه  حتيله  ملا  متلقي  هو  الت�صريعي  اجلانب  يخ�س 

م�صروعات قوانني، لكن يف املقابل املجل�س له حق ممار�صة الكثري من العمل يف اجلانب 

الت�صريعي يف مناق�صة هذا القانون، واأن ي�صتمع للمهتمني وكذلك للمخت�صني، فاملجل�س 

تعترب  والتي  جلانه  اجتماعات  يف  نف�صه  على  ينغلق  ال  قانون  م�صروع  اأي  مناق�صة  عند 

معمل الربملان اأو معمل املجل�س واملطبخ الذي تتم من خالله املناق�صة الهادئة والطويلة 

ولذلك ي�صتعني املجل�س باملخت�صني، وي�صتعني باأ�صحاب االخت�صا�س واأ�صحاب االهتمام 

لذلك توجه اللجان مكاتبات على امل�صتوى املحلي وعلى امل�صتوى االحتادي وعلى م�صتوى 

اجلامعات وعلى م�صتوى جمعيات النفع العام، كل هذا دائمًا ي�صتفيد منه املجل�س من 
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اآراءهم ومن اأطروحاتهم يف تقاريره فيما يخ�س م�صروعات القوانني. 

باال�صئلة  والتوجه  للوزارات  العامة  ال�صيا�صة  مناق�صة  وهو  الرقابي  اجلانب  يف  كذلك 

فيها  التي ميار�س  االخت�صا�صات  فهذه هي  ال�صكاوى،  وتلقي  الوزراء  املعايل  الأ�صحاب 

املجل�س دوره، ولذلك يجب ا�صتيعاب هذه امل�صاألة واحلكم على املجل�س من خاللها ولي�س 

اأمامه  املجل�س  لكن  طموحات،  ميلك  وكلنا  تنيات  ميلك  فكلنا  التمنيات،  خالل  من 

اخت�صا�صات حمددة ميار�س عمله من خاللها، ولذلك يجب االأخذ باالعتبار التعامل مع 

املجل�س كموؤ�ص�صة د�صتورية لها اخت�صا�صات حمددة. 

من  امل�صتهدف  للجمهور  واملعلومات  املعريف  املخزون  زيادة  على  تعمل  العامة  االأمانة 

اأن نزيد هذه اجلرعات من خالل  االإمكان  الوطني، فنحن نحاول قدر  اأعمال املجل�س 

لقاءات مع و�صائل االإعالم، والكتابة حول ما يناق�صه املجل�س، اإ�صافة اإىل رفع امل�صتوى يف 

مفهوم املمار�صة النيابية، اأي الثقافة الربملانية، زيادة الوعي بالثقافة الربملانية، ونحن 

نرى - حقيقة – من عام 2005م وحتى االآن هناك مفاهيم كثرية اأ�صبحت مطروحة 

على ال�صاحة مل تكن معروفة قبل ذلك ومنها هذا امل�صمى وهو االإعالم الربملاين، فرمبا 

قبل املوؤترين من االآن مل يكن اأحد يتعامل يف دولة االإمارات اأن هناك اإعالم برملاين 

تطرح  بداأت  االآن   - حقيقة   - لكن  ر�صمي،  اإعالم  هناك  اأن  اأ�صا�س  على  نتعامل  فكنا 

 - فنحن  املجتمع،  الربملانية يف  الثقافة  اأطر  بع�س  اأو  املفاهيم  بع�س  اأو  امل�صائل  بع�س 

حقيقة - نحتاج اإىل زيادة هذه اجلرعة حيث اأننا مقبلني على انتخابات يف عام 2015 

ولذلك فنحن بحاجة اإىل جرعة فهم النا�س لطبيعة عمل املجل�س، وفهم النا�س للتعامل 

اأع�صائه  مع  والتوا�صل  املجل�س  يطرحها  التي  االأطروحات  من  واال�صتفادة  املجل�س  مع 

ومن جانب اآخر - كذلك – نحن بحاجة اإىل توا�صل االأع�صاء مع و�صائل االإعالم ومع 

املواطنني ب�صكل عام. 

طبعا االأمانة العامة تعمل من خالل هذه اخلطة على توفري خمرجات اإعالمية متنوعة 

�صواء من خالل االت�صال مع و�صائل االإعالم اأو اخلرب اأو االأن�صطة اأو امل�صاركة يف املعار�س 
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معلوماتية  مرجعية  تكون  اأن  على  العامة  االأمانة  تعمل  كذلك  الن�صاطات،  من  وغريها 

م�صابط  خالل  من  املعلومات  من  كبري  خمزون  تلك  فهي  املجل�س،  الأن�صطة  متعددة 

بعمل  واملهتمني  االإعالم  و�صائل  لكل  موفرة  املعلومات  فهذه  املجل�س،  وتقارير  املجل�س 

املجل�س. 

ما هي املحاور اأو اخلطوط العري�سة للخطاب الإعالمي يف املجل�س الوطني: 

نحن لدينا اأهداف - حقيقة - فيما يخ�س االإعالم: 

اأوال: نحن نحر�س على اأن يح�صل كافة �صركائنا اال�صرتاتيجيني على حق املعرفة بواقع 

املجل�س ون�صاطاته. 

بال�صركاء  واأق�صد  اال�صرتاتيجيني،  وال�صركاء  املجل�س  اأع�صاء  اإطالق حوار بني  ثانيا: 

اال�صرتاتيجيني هنا و�صائل االإعالم املختلفة وكذلك املواطنني يف كافة الق�صايا املطروحة 

فاإذا كانت هذه هي االأهداف، فما هي اأهم حماورها: 

اأهم حماورها اأن املجل�س هو ركن اأو �صلطة من �صلطات الدولة االحتادية، اأن املجل�س 

هو املعرب عن �صعب االإمارات، وهو املعرب عن امل�صاركة ال�صعبية بحكم اأن ع�صو املجل�س 

الوطني ينوب عن �صعب االحتاد. 

املحور الثالث: دور املجل�س املحوري يف الت�صريع والرقابة: 

معظم  اأن  نرى  لذلك  القوانني،  م�صروعات  يخ�س  فيما  جدا  كبري  دور  له  فاملجل�س 

ولذلك  اجلهد،  كامل  فيها  يبذل   – حقيقة   - للمجل�س  ترد  التي  القوانني  م�صروعات 

م�صروعات  بع�س  ففي  تعديلها،  يتم  القوانني  هذه  م�صروعات  يف  املواد  من  فالكثري 

– من  القوانني و�صل م�صتوى التعديل اإىل ن�صبة %70 و %60، وهذا جهد - حقيقة 

االإخوة االأع�صاء ومن املهتمني بعمل املجل�س وامل�صاركني فيه. 

رابع هذه املحاور هو تكامل عمل املجل�س مع ال�صلطات االأخرى: نحن نتكامل مع ال�صلطة 

التنفيذية، ومع املجل�س االأعلى ومع الكثري من ال�صلطات املوجودة يف الدولة.
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لكن ما هي اآليات تغطيتنا الإعالمية: 

ولدينا  االإعالم،  و�صائل  مع  نتعاون  اأننا  االإعالمية  تغطيتنا  اآليات  اأن  ذكرت  اأنا  طبعًا 

الكثري من االإ�صدارات، ونعمل على الر�صد االإعالمي، فنحن نر�صد - حقيقة - كل ما 

اأو  التلفزيون  م�صتوى  على  اأو  ال�صحف  م�صتوى  على  �صواء  املحلية  ال�صحافة  يف  ين�صر 

اإليه،  ال�صعادة االأع�صاء ما يحتاجون  اأن نوفر الأ�صحاب  االإذاعة، ونحاول قدر االإمكان 

وطبعا نحن نعمل - حقيقة - من خالل دليل، وهذا الدليل يو�صح كيف ميار�س املجل�س 

عمله، فلو اأخذنا على �صبيل املثال اإذا ورد م�صروع القانون اإىل املجل�س الوطني فاأمامنا 

حمطات بعد ذلك: حمطة اأن ي�صل اإىل اللجنة، وحمطة اأن يناق�س يف اللجنة، وحمطة 

املحطات  هذه  فكل  ين�صر،  واأن  االأعلى،  املجل�س  اإىل  يرفع  واأن  املجل�س،  يف  يناق�س  اأن 

نحاول اأن نتتبعها من خالل الكتابة حولها، وكذلك التوا�صل مع و�صائل االإعالم ب�صاأنها 

اإ�صافة اإىل امل�صائل الرقابية. 

ما هي قنوات التوا�صل: عندنا قنوات توا�صل – حقيقة - متعددة منها م�صاركتنا على 

�صعيد االأمانة العامة يف املعار�س، ومنها - كذلك – توا�صلنا مع املوؤ�ص�صات االإعالمية، 

دولة  يف  املواقع  اأهم  من  واحد  نعتربه  والذي  االإلكرتوين  املجل�س  موقع  عندنا  واأي�صًا 

موجودة  اإلكرتونية  تطبيقات  فعندنا  فيه،  املتوفر  املعلوماتي  الغنى  حيث  من  االإمارات 

فعندنا  االجتماعي،  التوا�صل  “ وو�صائل  “ ال�صكاوى  “ وكذلك  براأيك  “ �صارك  وهي 

ح�صاب على “ تويرت “ وح�صاب على “ في�صبوك “ رغم اأن لدينا نق�س فيه، لكن نحاول 

قدر االإمكان – اإن �صاء اهلل – اأن نكون اأف�صل فيما بعد يف هذا اجلانب، كذلك عندنا 

اإ�صدارات املجل�س، وعندنا – اأي�صا - جملة املجل�س الوطني االحتادي والتي �صدر منها 

املواطنني،  ومع  االإعالم  و�صائل  مع  توا�صلنا  قنوات  هي  هذه  اأعداد،  خم�صة  االآن  حتى 

و�صكرًا. 
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اأ�سئلة وتعقيبات ومناق�سات 
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�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

االآن  ونفتح  ال�صمولية،  املزروعي على مداخلته  �صامل  الدكتور حممد  االأخ  �صعادة  ن�صكر 

باب النقا�س، واأرجو ممن يود املداخلة اأن يذكر ا�صمه، واإىل من يوجه ال�صوؤال، وبعد اأن 

ناأخذ االأ�صئلة �صوف نعطي دقيقتني لكل متحدث لالإجابة.

ال�سيد / عبدالكرمي معتوق: 

الربملان  يقوم  اأن  وي�صعدنا  كبري،  العنوان  اأن  احلقيقة  اهلل،  ورحمة  عليكم  ال�صالم 

واالأع�صاء برئا�صة االأ�صتاذ حممد املر واأع�صائه باإعطاء فكرة اأو حماولة اإثبات اأن هناك 

اإعالم برملاين واالأ�صتاذ حممد �صامل حتدث طبعًا حتدث عن االإعالم الربملاين من داخل 

– لدينا  احلقيقة  – يف  يوجد  فال  اخلارج  من  اأما  �صيء خا�س،  فهذا  العامة  االأمانة 

برملاين  اإعالم  وجود  اإىل  الندوات  هذه  مثل  توؤ�ص�س  اأن  نتمنى  ولذلك  برملاين،  اإعالم 

فاأنا اأعلم اأنه يف ال�صحف – مثاًل – هناك من يتفرغ لتغطية جل�صات الربملان، وهذا 

هو  كما  متخ�ص�صني  لي�صوا  ال�صحفيني  فحتى  الكلمة،  مبعنى  برملاين  اإعالم  يعترب  ال 

احلال بالن�صبة لل�صحفيني الريا�صيني واالقت�صاديني، واأنا عملت يف وظيفة قيادية يف 

ال�صحافة واأعرف هذا ال�صيء تامًا. 

اأي�صا كما اأ�صار االإخوة من االحتاد االأوروبي وما �صابه فتلفزيوناتنا لي�صت معنية بتغطية 

فعاليات الربملان واالإذاعة حتى اأ�صبح االت�صال بالبث املبا�صر اأكرث جدوى من االت�صال 

باأي ع�صو يف الربملان واأ�صهل، ونحن – يف احلقيقة – ال نريد احلديث عن ال�صلبيات 

واأنا �صعيد جدًا بوجود مثل هذه الندوة ومثل هذا املنتدى، لكن ما هي اخلطوات التي 

�صيوؤ�ص�س لها نف�س الربملان الإيجاد اإعالم برملاين ؟ فنحن نعرف اأن الكثري من االأع�صاء 

ال يعرفون �صالحياتهم، وقد �صاهدنا يف فرتة االنتخابات كيف اأن الكثري من االأع�صاء 

اأ�سئلة وتعقيبات ومناق�سات
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كانوا يقدمون برامج انتخابية اأكرب من طموحات اأع�صاء املجل�س، فنتمنى حتى اأن يتم 

توجيه ال�صحفيني ليعرفوا حدود م�صاحتهم االإعالمية الأن هناك ق�صور يف الوعي باأهمية 

االإعالم، و�صكرًا. 

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

اأعتقد اأن �صوؤال االأخ عبدالكرمي موجه للدكتور حممد �صامل، تف�صل االأخ عدنان احلمادي 

 

ال�سيد / عدنان حمد احلمادي – نائب رئي�س املجل�س ال�ست�ساري باإمارة ال�سارقة 

املنتدى االإعالمي الربملاين، ونت�صرف باحل�صور  الوطني على هذا  للمجل�س  ال�صكر  كل 

للمرة الثانية على التوايل، كان هناك توافق فكري – يف احلقيقة – بيني وبني ما طرحه 

الزميل عبدالكرمي معتوق ردًا على �صعادة الدكتور حممد �صامل املزروعي، فكنت اأتنى 

�صخ�صيًا اأن االإعالم يف االأمانة العامة والذي ق�صم اإىل ثالثة اأق�صام هي: ق�صم االإعالم 

وق�صم البحوث االإعالمية وق�صم ال�صراكة اال�صرتاتيجية، اأن يق�صم اإىل ق�صم االإعالم ثم 

ق�صم االإعالم ثم ق�صم االإعالم الأن �صعادة الدكتور كما ذكر يبحث عن ثقافة برملانية 

تكون عامة خا�صة ونحن مقبلون على انتخابات برملانية بعد �صنة، اأنا اأعتقد اأننا ال زلنا 

يف حاجة ما�صة كما طالبنا من خالل تو�صيات املنتدى يف ال�صنة املا�صية بعملية تاأهيل 

اأن  البداية  يف  علينا  فيجب  الو�صائل،  جميع  عن  اأحتدث  واأنا  برملانيًا،  االإعالم  و�صائل 

مكتوبة  اأو  مرئية  كانت  �صواء  الو�صائل  التعاطي عرب هذه  على  قادرين  اأ�صخا�صًا  نوؤهل 

اأو  اأو حتى اإعالم غري ر�صمي حاليًا من خالل و�صائل التوا�صل االجتماعي  اأو م�صموعة 

االإعالم االلكرتوين حتى – بالفعل – نر�صخ الثقافة الربملانية عند اأكرب �صريحة مهتمة 

يف جمتمع دولة االإمارات العربية املتحدة.  
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�سوؤال اآخر لل�سيدة ميليني:

من واقع – فقط – املعرفة اأنا اأ�صاألها: كم عدد العاملني يف جمال االإعالم يف الربملان 

دائرة  توجد  هل  والكرتوين؟  وتفاعلي  واإعالم  وم�صموع  ومكتوب  مرئي  من  االأوروبي 

خالل  من  الهواء  على  جل�صاته  نقل  يتم  وهل  ؟  االأوروبي  الربملان  يف  مغلقة  تلفزيونية 

تلفزيونات حكومية اأو �صركات خا�صة، وكيف يتم التعاطي مع و�صائل االإعالم احلكومية 

اأو اخلا�صة يف حالة بع�س املو�صوعات املثرية للراأي العام واجلدل مع خال�س ال�صكر. 

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

هل هناك اأحد من اأبنائنا الطلبة لديه �صوؤال ؟ تف�صلي االأخت اأ�صماء. 

الآن�سة / اأ�سماء حامد – جامعة زايد: 

ال�صالم عليكم، لدي �صوؤالني: 

ال�صوؤال موجه ل�صعادة الدكتور حممد �صامل املزروعي وهو: اإىل اأي حد يتم اإ�صراك فئة 

ال�صباب يف االإعالم الربملاين الوطني مع العلم اأن عدد ال�صباب يتزايد ؟ 

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

لو �صمحت الدكتورة اأمرية الظاهري باإعطاء امليكروفون لالأخت التي اأمامك. 

ال�صالم عليكم، اأنا يف البداية اأود اأن اأ�صكر كل املوجودين على املن�صة على االأوراق التي 

الدكتور حممد  ل�صعادة  و�صوؤايل موجه  االأوروبي،  الربملان  �صمعنا جتربة  فقد  قدموها، 

العام  الربملاين  االإعالم  منتدى  و�صعت يف  التي  التو�صيات  املزروعي: من �صمن  �صامل 

الوطني  اأعمق بني املجل�س  تفاعلية  تاأ�صي�س عالقة  باأهمية  تو�صية  املا�صي كانت هناك 

واالإعالم االإماراتي والراأي العام واملواطنني، وال�صوؤال هو: ماذا مت بالن�صبة لهذه التو�صية 

التي و�صعت يف منتدى العام املا�صي، وما هي اخلطوات التي اتخذتوها يف �صبيل تنفيذ 
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هذه التو�صية الأنني اأعتقد اأنها مهمة جدة ؟ و�صكرًا. 

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

تف�صل االأخ حممد خليفة القبي�صي. 

ال�سيد / حممد خليفة القبي�سي: املجل�س ال�ست�ساري الوطني 

ال�صالم عليكم، ال�صوؤال موجه ل�صعادة الدكتور حممد �صامل املزروعي: ما هي القنوات 

التي ت�صاعد على التوا�صل ما بني امل�صاركة ال�صعبية مع املجال�س، وما هي القنوات التي 

ترونها اأف�صل يف ذلك ؟ 

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

لو �صمحت باإعادة ال�صوؤال الأن �صعادة الدكتور مل ي�صمع ال�صوؤال ب�صكل جيد. 

�صوؤايل حول قلة امل�صاركة ال�صعبية مع الربملان، وما هي اأف�صل قنوات ترونها للت�صجيع على 

امل�صاركة ال�صعبية يف التوا�صل مع الربملان حاليًا اأو م�صتقبليًا لتطوير القنوات املوجودة ؟ 

ال�صالم عليكم، �صوؤايل موجه ل�صعادة الدكتور حممد �صامل املزروعي، واأنا اأعلم اأن معظم 

االأ�صئلة موجهة اإليه كان اهلل يف عونه، عندي فقط نقطتني يف عجالة: 

الربملانية  والثقافة  الربملانية  املعرفة  مثل  اليوم  �صمعناها  م�صطلحات  هناك  احلقيقة 

واالآن مر على منتدى االإعالم الربملاين االأول عام كامل، ومنذ عام حتى االآن اأنا ك�صخ�س 

اأنه  يقول  اإمييل  اأو حتى  ات�صال  اأي  اأو  اأي مبادرة  االآن  اإىل  ياأت  التلفزيون مل  اأعمل يف 

تف�صل باحل�صور حيث �صنقوم بعمل ور�صة عمل اأو ندوة اأو �صتكون هناك جل�صة نعلمكم 

فيها اأو نفهمكم فيها ما هي املعرفة الربملانية اأو الثقافة الربملانية، هذه اأول نقطة تعقيبًا 

على قنوات التوا�صل واملفرت�س اأن تكون هناك عالقات م�صتمرة ما بني املجل�س الوطني 

االحتادي والقنوات املحلية يف الدولة. 
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 – االحرتام  بكل  اأكلمهم  واأنا   – االحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�صاء  الثانية:  النقطة 

وجودهم فقط يخت�صر على �صا�صات التلفزيون اأو عرب اأثري االإذاعات يف اليوم الوطني اأو 

يف االأيام التي يكون فيها قالب بروتوكويل اإذا احتاج االأمر، فلماذا ال يكون هناك مبادرة 

املجل�س  اأع�صاء  يديرها  عمل  ور�صات  هناك  يكون  باأن  االحتادي  الوطني  املجل�س  من 

الوطني االحتادي ليعلمونا اأكرث كقنوات اأو اإعالميني اأو �صحافيني عن الثقافة الربملانية 

اأو املعرفة الربملانية ؟ و�صكرًا. 

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

ال�صوؤال االآن للدكتورة ح�صة لوتاه. 

ال�سيدة / ح�سة لوتاه: 

ال�صوؤال موجه للدكتور حممد املزروعي: ا�صتخدام امل�صطلح اأحيانا – دكتور حممد واأنت 

مالحظة  فعندي  ي�صكل حاجزًا،  اأن  النا�س ممكن  – عند  امل�صاألة  بهذه  العارفني  خري 

فيما يتعلق با�صتخدام م�صطلح “ االإعالم الربملاين “، فهل فقدنا القدرة على اأن جند 

م�صطلحًا عربيًا حتى يكون هناك �صلة اأكرث مع جمهورك الذي ت�صتهدف اأن يكون لديه 

عالقة اأكرب بالن�صاط الذي يقوم به املجل�س والذي تريد و�صوله جلميع �صرائح املجتمع،  

فكيف ممكن اأن نحيي اأي�صًا حتى هذا امل�صطلح نحاول اأن جند �صيء يكون اأكرث �صلة 

باملجتمع، و�صكرًا. 

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

فقط �صنعطي ال�صوؤال ل�صخ�صني فقط ونختم، تف�صل االأخ نادر مكان�صي. 
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ال�سيد / نادر مكان�سي: جريدة البيان 

�صكرًا جزياًل للمجل�س الوطني على اإعداد هذا املنتدى، �صوؤايل للدكتور حممد املزورعي 

فقد ذكر اأن هناك ق�صم للبحوث يف املجل�س، وهذا �صيء اإيجابي جدًا خا�صة واأن الدولة 

تفتقر اإىل مو�صوع البحوث والعلمية منها خا�صة، فق�صم البحوث يف املجل�س مباذا يهتم 

حتديدًا وما هي جماالته ؟ اأرجو ولو ذكر عناوين من هذه البحوث، و�صكرًا. 

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

تف�صل االأخ فاروق احلمودي. 

ال�سيد / فاروق احلمودي: طالب يف اجلامعة الكندية 

ال�صالم عليكم، اأواًل اأحيي املجل�س ورئي�صه معايل حممد املر على دوره املتميز يف اإر�صاء 

ثقافة االإعالم، و�صوؤايل هنا: هل �صيكون هناك تن�صيق ما بني املجل�س الوطني االحتادي 

واجلهات املختلفة مع اجلامعات يف حمتوى مادة تدر�س ا�صمها “ االإعالم الربملاين “ 

لكي يكون هناك اآفاق اأو�صع ي�صتفيد منها الطالب، وعن دور االإعالم الربملاين وامل�صاركة 

ال�صيا�صية وغري ذلك ؟ و�صكرًا. 

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

تف�صل االأخ �صعيد الكتبي. 

ال�سيد / �سعيد الكتبي: جامعة ال�سارقة 

ال�صالم عليكم، اأنا اأول مرة اأح�صر مثل هذا املنتدى، وال�صوؤال هو: اأنا ك�صاب اإعالمي 

اأدر�س عالقات عامة اأول مرة اأ�صمع هذا الكالم، ويف اجلامعة ال اأحد يعطينا هذه االأمور 

واالأفكار، فلماذا مل ي�صل هذا الكالم للطالب يف اجلامعة ؟ فلم يخربنا اأحد ب�صوالف 
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الربملان وتكوين الربملان وكل ما يدور بهذا اخل�صو�س، فلماذا ال ت�صلوا ل�صباب اجلامعة 

ال�صباب  يف  االأمور  هذه  تنمية  اأردمت  فاإذا  االأمور،  هذه  نعرف  اأن  فيجب  كاإعالميني، 

فممكن ذلك من مرحلة اجلامعة ؟ و�صكرًا.

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

بارك اهلل فيك، هذا االأمر يجب اأن تطرحه اجلامعة اأو اأن ت�صمنه �صمن منهج االإعالم 

كثرية  االأ�صئلة  الأن  االآن  الربملاين،  االإعالم  ا�صمه  يكون هناك جزء  بحيث  يف اجلامعة 

�صعادة  تف�صل  دقائق،  خم�س  دقائق.  خم�س  دقائق.  خم�س  عليها  االإجابة  وقت  �صنزيد 

الدكتور حممد. 

الإجابات على الأ�سئلة التي ُطرحت:

�سعادة / د. حممد �سامل املزروعي: )الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي(

 

طبعا هناك اأ�صئلة مكررة، لذلك �صاأحاول الدمج ما بني هذه االأ�صئلة. 

بدايًة فيما يخ�س �صوؤال االأخ حمد واالأخ عبدالكرمي معتوق حول اخلطوات التي تت من 

ال�صنة املا�صية وحتى االآن خا�صة بعد املنتدى االأول: 

حقيقة نحن توا�صلنا مع الكثري من و�صائل االإعالم وخا�صة مع موؤ�ص�صة االإمارات لالإعالم 

ونحن يف طور عقد �صراكة معهم، وتوا�صلنا مل ينقطع �صواء مع موؤ�ص�صات التلفزيون على 

م�صتوى الدولة اأو االإذاعات اأو ال�صحافة، لكن نحن طرف، والطرف االآخر – كذلك – 

يعترب طرف وهي املوؤ�ص�صات االإعالمية، فنحن بحاجة – اأي�صا – اإىل توا�صل املوؤ�ص�صات 

اأطراف متعددة حتى  اأمام  االإعالمية مع املجل�س الوطني، فاملجل�س الوطني هو طرف 

نتكلم ب�صفافية اأكرث، فهل ُتعطى املوؤ�ص�صة مثل موؤ�ص�صة الوطن اهتمام من و�صائل االإعالم 



52

2014/11/24 موقائع منتدى اإلعالم البرلماني

كما تهتم بها باأي موؤ�ص�صة اأخرى، اأي باأي ن�صاط يف الدولة، فنحن لدينا كم هائل من 

ما هي  لكن  ال�صحف،  من  هائل  وكم  االإذاعات  من  هائل  وكم  الدولة  التلفزيونات يف 

درجة اهتمام و�صائل االإعالم باملجل�س الوطني ؟ فاليوم نحن ال منلك مندوبني ملعظم 

و�صائل االإعالم، فهناك مندوبني متفرقني من و�صائل االإعالم للمجل�س الوطني كموؤ�ص�صة 

اأخرى، فهل  اأربع وزارات  اأو  ياأتون لفرتة حمدودة الأنه يغطي باالإ�صافة للمجل�س ثالث 

تتوقعون من مندوب اإعالمي واحد غري متفرغ اأن يغطي ن�صاط املجل�س الوطني جلل�صة 

تتد الأكرث من �صت اأو �صبع �صاعات ؟! فهذه امل�صاألة املفرت�س كذلك اأن تنقلها و�صائل 

االإعالم، فنحن من جانبنا منفتحني على و�صائل االإعالم، وعندنا جل�صة علنية، وهذا هو 

ن�صاط املجل�س االأهم يف جل�صته، وجل�صته علنية بحكم الن�س والتي من املمكن اأن ُتغطى 

– التي تهم النا�س �صواء يف مناق�صتها مل�صروعات  – حقيقة  وبها الكثري من املوا�صيع 

القوانني اأو املو�صوعات العامة التي يناق�صها املجل�س اأو االأ�صئلة التي توجه ملعايل الوزراء 

فاأحد اخلطوات التي قمنا بها اأننا تعاملنا مع موؤ�ص�صة االإمارات لالإعالم. 

اإ�صراك  بني  يفرق  ال  الوطني  املجل�س  اأن  احلقيقة  ال�صباب:  اإ�صراك  حول  �صوؤال  هناك 

يناق�س يف  مو�صوع  واأي  الكل،  على  منفتحني  فنحن  اأو جمعية،  رجل  اأو  امراأة  اأو  �صاب 

املجل�س الوطني عندما يدر�س يف اللجان يتم التعامل مع الكل، ونحن �صركاء معهم يف 

اأحد املوؤ�ص�صات التي تدرب طلبة جامعة االإمارات بالذات مثل  ق�صايا التدريب، فنحن 

طلبة العلوم ال�صيا�صية وال�صوؤون القانونية وبع�س االإعالم. 

االأخ حممد خليفة القبي�صي تكلم عن قلة امل�صاركة ال�صعبية: احلقيقة اأن هذا جهد لي�س 

للمجل�س الوطني لوحده، فبجانب املجل�س الوطني هناك وزارة ل�صوؤون املجل�س الوطني 

تتعامل يف هذا االأمر وهي �صاحبة اخت�صا�س، ولذلك نحن اأمام ا�صتحقاق جديد – اإن 

�صاء اهلل – يف عام 2015م وهي ق�صية االنتخابات حيث ح�صلت اآخر انتخابات يف عام 

%28، واحلقيقة اأنها ن�صبة غري مقبولة، لذلك  فيها  امل�صاركة  ن�صبة  وكانت  2011م 
فاالإعالم له دور والوزارة لها دور واملجل�س الوطني له دور يف رفع ن�صبة امل�صاركة ال�صعبية 
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يف اأعمال الربملان اأو امل�صاركة يف التنمية ال�صيا�صية ويف التن�صئة ال�صيا�صية نف�صها. 

الدكتورة ح�صة تكلمت عن مفهوم االإعالم الربملاين: اأعتقد اليوم الربملان ككلمة مل يعد 

اآخر، ولذلك  اأي م�صمى  اأن نطلق عليه  اأ�صهر من  لتعريبها، فم�صطلح الربملان  بحاجة 

فلي�س غريبا اأن ن�صميه “ االإعالم الربملاين “، واحلقيقة اأقول اأننا ل�صنا بحاجة للبحث 

عن م�صميات اأخرى بقدر ما نبحث عن تفعيل هذا امل�صمى. 

املتميزة يف  اأنف�صنا من اجلهات  نعترب  نحن  الربملانية: حقيقة  البحوث  لق�صم  بالن�صبة 

بتنوع ق�صايا املجل�س  لي�س فقط متنوع  به  الذي نقوم  البحث  اأن  ونوؤكد  البحث،  م�صاألة 

ولكن – اأود اأن اأطمئن اجلميع – اأن الذين يقومون بهذه البحوث جميعهم من املواطنني 

تدريبهم  على  عملنا  الذين  الوطنية  اجلامعات  من  اخلريجني  وال�صابات  ال�صباب 

وتاأهيلهم لهذا االأمر، فاالآن نحن منلك اأكرب ذخرية من ال�صباب املخت�صني يف البحوث 

على م�صتوى الدولة وذلك يف جماالت متعددة، واأنتم تعلمون اأن عمل املجل�س هو عمل 

مت�صعب، والق�صايا املطروحة اأمامه هي ق�صايا كبرية جدًا، فكل ق�صايا الدولة يناق�صها 

املجل�س من تعليم وثقافة و�صحة وغريها، لذلك فكانت م�صاألة اإيجاد باحثني مواطنني 

بالناجت  نفخر  ونحن  العامة،  واأمانته  الوطني  املجل�س  اهتمامات  اأحد  بهم  واالهتمام 

الكبري واالأ�صاليب العلمية املتقدمة التي ميار�صها هوؤالء ال�صباب يف اإعداد البحوث والتي 

تنعك�س اإيجابيا على الق�صايا التي يناق�صها املجل�س. 

اأن وجود  اأعتقد  الدكتورة ح�صة وغريها  التي ذكرتها  االإعالم الربملاين  بالن�صبة ملادة 

التعليم  وزارة  كانت  اإذا  موجودين  ونحن  موجودة  الوزارة  الربملاين  االإعالم  يف  مادة 

العايل مهتمة يف ق�صايا املنهج اإعطاء جانب منه لالإعالم الربملاين ف�صنكون – اإن �صاء 

اهلل – م�صاهمني مع االإخوة يف وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�س الوطني، و�صكرًا. 

�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

البطيح  عبدالرحيم  االأخ  لالإعالم  اأبوظبي  موؤ�ص�صة  ممثل  طلبها  اأخرية  كلمة  هناك 
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تف�صل. 

ال�سيد / عبدالرحيم البطيح: موؤ�س�سة اأبوظبي لالإعالم

اأنا �صاأعقب فقط على كلمة الدكتور حممد �صامل، بالفعل نحن كموؤ�ص�صة اأبوظبي لالإعالم 

بداأنا بزيارات ر�صمية للمجل�س الوطني، ونفتخر – اأي�صا – اأن نعمل مع موؤ�ص�صة وطنية 

احتادية مثل املجل�س الوطني االحتادي، فهناك تبادل زيارات بيننا وبينهم، ومت �صرح 

االأفكار امل�صتقبلية للتعاون مع و�صائل االإعالم انطالقا من موؤ�ص�صة اأبوظبي لالإعالم على 

خمتلف املوؤ�ص�صات املوجودة عندنا، وال اأريد اأن اأحرق االإتفاقيات التي ح�صلت بيننا وبني 

املجل�س لكن اأب�صر اجلميع اأن املرحلة القادمة �صتكون اأف�صل على كافة امل�صتويات �صواء 

كان املو�صوع يتعلق بتغطيات اأو حتى موا�صيع تتعدى ق�صية التغطيات.

الق�صية االأخرى التي اأود التعليق عليها هي ق�صية اأن يكون املرا�صل اأو ال�صحفي متمر�صا 

على التغطيات اخلا�صة باملجل�س الوطني االحتادي، �صحيح، لكن هذا ال مينع اأن يكون 

ينق�س  – ما  – فعال  الأنه  االحتادي  الوطني  املجل�س  دائم يف  اإعالمي  مندوب  هناك 

معلومات  ال�صارع  م�صتوى  على  وحتى  ال�صيا�صيني  وحتى  االإعالميني  وغري  االإعالميني 

كافية عن املجل�س الوطني االحتادي حتى يفهم القارئ اأو االإعالمي اأو ال�صيا�صي وغريه 

ما هو الدور املنوط باملجل�س الوطني االحتادي، وهذه ق�صية كبرية اأعتقد يجب الوقوف 

عندها وطرح العديد من الت�صاوؤالت التي بالفعل منها �صوف ننطلق باجتاه عالقة قوية 

بني املجل�س الوطني االحتادي وو�صائل االإعالم املختلفة على اأر�س الدولة، و�صكرًا. 
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�سعادة / د. منى جمعة البحر: 

بارك اهلل فيك، يف النهاية ن�صكر جميع املتحدثني، ون�صكر – اأي�صًا – ح�صن اإن�صاتكم 

وم�صاركتكم التي اأثرت هذه اجلل�صة، واالآن ندعوكم اإىل ماأدبة الغداء، ومن ثم نعود – 

اإن �صاء اهلل – ال�صتكمال اجلل�صة الثانية واالأخرية و�صكرًا. 
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اجلل�سة الثانية للمنتدى 

باإدارة �سعادة الدكتورة ح�سة لوتاه - اأ�ستاذة جامعية يف الإعالم 

- ورقة العمل الأوىل:

دور الإعالم الربملاين يف العملية النتخابية  للربملان

�سعادة/ طارق لوتاه - وكيل وزارة الدولة ل�سوؤون 

املجل�س الوطني الحتادي              

 

- ورقة العمل الثانية:

الإعالم الربملاين تثقيف وتنوير للراأي العام 

وتعزيز الثقافة الربملانية

الدكتور حممد حجاج – خبري يف جمال التو ا�سل الجتماعي

- اأ�سئلة وتعقيبات ومناق�سات
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�سعادة الدكتورة ح�سة لوتاه:

ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل، نرحب بكم يف اجلل�صة الثانية من جل�صات 

منتدى االإعالم الربملاين والتي تنعقد جل�صاته لل�صنة الثانية على التوايل من اأجل الو�صول 

اإىل هدف – اأعتقد اأن املجل�س ي�صعى اإليه وكلنا ن�صعى اإليه – وهو الت�صبيك فيما بني 

املجتمع واملجل�س من خالل الت�صبيك ما بني املجل�س وموؤ�ص�صات االإعالم، معنا يف هذه 

اجلل�صة الثانية �صعادة طارق هالل لوتاه والذي ي�صغل وكيل وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�س 

الوطني االحتادي منذ عام 2006، وي�صغل اأي�صًا ع�صوية اللجنة الوطنية لالنتخابات 

لالإدارة  را�صد  بن  حممد  كلية  اأمناء  جمل�س  وع�صوية  االنتخابات،  اإدارة  جلنة  ورئي�س 

من  الكثري  �صتجدون  اأردمت  فلو  باالأ�صخا�س،  التعريف  يف  كثريًا  اأطيل  لن  احلكومية.  

املعلومات حولهم يف اأجهزة االإعالم املختلفة. 

املتحدث الثاين معنا يف هذه اجلل�صة هو الدكتور املدرب حممد حجاج، وهو ا�صت�صاري 

اإدارة  يف  الدكتوراه  على  حا�صل  وهو  االإلكرتونية،  احلكومة  وم�صاريع  معلومات  نظم 

املجال  هذا  يف  عديدة  اإ�صهامات  وله  املتحدة،  باململكة  مان�ص�صرت  جامعة  من  االأعمال 

وبدايًة  قلياًل يف جل�صتنا،  تاأخرنا  الأننا  نخت�صر  ال�صرح حتى  عليكم يف  اأطيل  لن  اأي�صًا 

اأرحب ب�صعادة طارق هالل لوتاه فليتف�صل باإلقاء كلمته. 
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ورقة العمل الأوىل

دور الإعالم الربملاين يف العملية النتخابية للربملان

�سعادة/ طارق لوتاه

وكيل وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي
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�سعادة / طارق هالل لوتاه: )وكيل وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي(: 

وال�صالم على  وال�صالة  الرحيم، احلمد هلل  الرحمن  ب�صم اهلل  �صكرًا دكتورة ح�صة، 

ر�صول اهلل. 

يف البداية – طبعًا – اأتقدم بال�صكر اجلزيل لالأخ حممد �صامل املزروعي على دعوته 

يل للتحدث اليوم يف هذا املنتدى املهم حقيقًة، والذي ُيعنى مبو�صوع مهم وهو مو�صوع 

حممد  االأخ  مع  حوار  يف  كنت  ون�صف  �صهر  من  اأكرث  تقريبًا  قبل  الربملاين،  االإعالم 

احلمادي – رئي�س حترير جريدة االحتاد، وكنت اأحتدث عن – حقيقة – نف�س مو�صوع 

والثقافة  ال�صيا�صي  الوعي  ن�صر  الربملانات ويف  اأخبار  نقل  االإعالم يف  دور  وهو  املنتدى 

ال�صيا�صية، وكان مو�صوع احلوار ي�صب يف اأن الو�صائل االإعالمية يجب اأن تكون تغطيتها 

لالإعالم الأعمال املجل�س واأعمال الربملان بطريقة خمتلفة ولي�س فقط دور يتعلق بتغطية 

الوعي  لن�صر  االإعالم  من  املطلوب  الكثري  فهناك  الدور،  وينتهي  فقط  املجل�س  جل�صة 

ال�صيا�صي ون�صر الثقافة ال�صيا�صية، وتو�صيل ر�صالة الربملانات للمجتمع، ولعل االأخ حممد 

كمحرر  عمل  اأنه  بحكم  املجال  هذا  يف  املتميزة  االإعالمية  النماذج  اأحد  هو  احلمادي 

وعمل على تغطية جل�صات املجل�س، وتكونت لديه خربات متعددة بالعمل الربملاين، فهذا 

بطبيعة احلال �صهل عليه نقل املعلومة للمجتمع واأن ي�صيغ االأخبار واملقاالت وكل االأمور 

املتعلقة باالإعالم من خالل فهمه ملنظومة عمل الربملان. 

ال�صابقني عرفوا االإعالم  اأن االإخوة املتحدثني  – اأعتقد  – حقيقًة  االإعالم الربملاين 

الربملاين  وهو يف احلقيقي اإعالم �صيا�صي يغطي عمل الربملان، ومن خالل البحث الذي 

قمت به قبل اجلل�صة ومن خالل جتهيز الورقة قراأت تعريف للدكتور حمود بن عبدالعزيز 

البدر يف ورقة عن االإعالم الربملاين حيث عرف االإعالم الربملاين اأنه اإعالم متخ�ص�س 

يعر�س ويناق�س ويحلل ما يدور حتت قبة املجل�س من مناق�صات واآراء وقرارات وتكتالت 

نيابية من موؤيد ومعار�س لتعزيز ثقافة امل�صاركة، وهذا التعريف يقودنا لتعريف من هو 
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االإعالمي الربملاين فهو اأي�صًا اإعالمي متخ�ص�س يجب اأن يلم بعمل الربملانات وبتفا�صيل 

العمل واللوائح الداخلية لها، والت�صريعات املنظمة لعمل الربملان بحيث ي�صتطيع اأن ينقل 

االإعالمية  للو�صائل  املتابعة  الفئات  اأنواع  وبكافة  للمتلقي  و�صهل  وا�صح  ب�صكل  ال�صورة 

وال�صوؤال هو ملاذا يجب اأن يكون هناك تخ�ص�س يف هذا اجلانب ؟ التخ�ص�س مطلوب 

الأن عدم التخ�ص�س قد ينقل �صورة غري �صحيحة، وقد يو�صل ر�صالة غري �صحيحة وقد 

ال يفهم العمل امل�صني الذي يجري حتت قبة الربملانات، وما يجري يف االأمانات العامة 

للربملانات واملجال�س النيابية، فمن املهم جدًا اأن يكون لدينا اإعالم متخ�ص�س، واليوم 

نحن لدينا اإعالم متخ�ص�س يف تقريبا كافة املجاالت كالريا�صة والثقافة واملراأة، لكن 

ب�صكل  ال�صورة  لنقل  مطلوب  فالتخ�ص�س  قلة،  هناك  الربملاين  العمل  يف  متخ�ص�س 

اأن تنقل بطريقة متميزة، وكذلك اخلرب  وا�صح و�صريح، فاإجنازات الربملان من املهم 

ن�صر  على  فقط  تقت�صر  ال  اأن  – يجب  ذكرت  – كما  ال�صحفية  املعلومة  اأو  ال�صحفي 

تغطية جلل�صة املجل�س وما دار فيها وجدول اأعمالها والتحدث مع الع�صو الفالين، واإمنا 

يجب اأن ن�صل اإىل ماذا اأجنز املجل�س – واأنا ال اأتكلم هنا عن املجل�س الوطني حتديدًا 

واإمنا ب�صكل عام – فاملواطن عندما يذهب لالقرتاع فيكون يف ذهنه �صروة معينة وهي 

اأن يكون  ماذا اأجنز يل املجل�س ال�صابق، وماذا اأجنز يل الع�صو الذي انتخبته، فيجب 

هناك ابراز الجنازات املجل�س، وهي عديدة ومتنوعة وكثرية وت�س حياة املواطن، ورمبا 

اأجنز  ماذا  يعرف  ومل  االإعالم  و�صائل  على  اطالعه  خالل  من  يلم�صها  مل  املواطن  اأن 

واأفراد املجتمع، فمن املهم  اأ�صرته  اأعمال ت�س حياته وحياة  املجل�س وماذا حتقق من 

جدًا الرتكيز على هذه اجلزئية ب�صكل كبري. 

املطلوب – اأي�صا - ان يكون هناك توا�صل يف الن�صر االإعالمي للن�صاط النيابي، فالعمل 

النيابي ال يقت�صر - فقط - على يوم يف االأ�صبوع، فهو عمل م�صتمر ومكرر، فيجب اأن يكون 

هناك متابعة ون�صر وانتقاء، ففي مداوالت املجل�س هناك اآالف املوا�صيع التي من املمكن 

�صحفية  وحتقيقات  واأعمدة  كتب  فيها  ويوؤلف  عنها  ويكتب  االإعالمي  منها  ي�صتفيد  اأن 
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وبرامج اإذاعية وتلفزيونية الأنه حتت قبة املجل�س جتري مداوالت واأعمال احلكومة، فكل 

اأعمال احلكومة تناق�س حتت قبة املجل�س، واأنا هنا اأود احلديث عن دور وزارة الدولة 

عام  يف  تاأ�ص�صت  فالوزارة  تعرفون  كما  طبعا  اجلانب،  هذا  يف  الوطني  املجل�س  ل�صوؤون 

يف تاأ�صي�س الوزارة، واأي�صًا يف مهامها واخت�صا�صاتها  حديثة  كوزارة  وبداأنا  2006م 
ويف نف�س العام كانت هناك انتخابات عام 2006م، فالوزارة ا�صت�صعرت اأهمية االإعالم 

لالإعالميني  تدريبيًا  برناجمًا  نفذنا  2009م  عام  ففي  ولذلك  حقيقًة،  الربملاين 

جوانب  بكافة  واالإملام  الربملاين،  العمل  ملعرفة  االإعالميني  نوؤهل  اأن  ذلك  من  والهدف 

العمل الربملاين، طبعًا هم لديهم املهارات االإعالمية من خالل ما در�صوه يف اجلامعة اأو 

من خالل خرباتهم، لكنهم  بحاجة اإىل معلومات اإ�صافية من اجلوانب القانونية واللوائح 

الداخلية للمجل�س والقوانني والد�صتور وغريها بحيث اأنه عندما يريد االإعالمي الكتابة 

عن املجل�س الوطني اأو يريد اأن يتكلم عن معلومة يكتبها ب�صكل �صحيح ومرجعيتها تكون 

�صحيحة، ويو�صل الر�صالة ب�صكل �صحيح، ولذلك و�صعنا هدفًا ا�صرتاتيجيًا يف الوزارة 

وهو “ تعزيز ثقافة امل�صاركة ال�صيا�صية “ وبناًء على ذلك نفذنا برامج متعددة يف هذا 

اجلانب من ندوات وحما�صرات، وقبل قليل كنت اأتكلم مع الدكتورة ح�صة عن “منتدى 

بناء الوعي ال�صيا�صي “ الذي عقد تقريبًا قبل اأ�صبوعني  وهو يف ثالث دورة له، وقد حققنا 

جناحات يف هذا اجلانب، فلدينا االإمكانيات املتاحة لنا والتي نعمل وفقًا لها من�صورات 

العام، لكن يف  الر�صالة واملعلومة للمجتمع وللراأي  ومطبوعات وحما�صرات لكي نو�صل 

نف�س الوقت مل نهمل االإعالم، ونفذنا برامج وذلك بالتعاون مع جامعة ال�صارقة لتاأهيل 

للم�صاركة يف  االإعالمية  موؤ�ص�صاتهم  قبل  تر�صيحهم من  الذين مت  االإعالميني  االإخوان 

هذا الربنامج.

يحدث  فماذا  كبري،  اإعالمي  بزخم  وحتظى  اأعوام  اأربعة  كل  تعقد  طبعًا  االنتخابات 

االإعالمية  التغطية  من  هائل  كم  هناك  كان  2011م  عام  ففي  ؟  االأعوام  هذه  بني 

عن االنتخابات وعن املجل�س الوطني رمبا يعادل ما ن�صر خالل االأربع �صنوات املا�صية 
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ال  تليها،  التي  واالنتخابات  انتخابات  كل  بني  االإعالمي  العمل  يتوقف  ال  اأن  فاملفرو�س 

اأن يكون فقط يف �صنة االنتخابات، والهدف حقيقة اأنه عندما ننهي عملية انتخابية ال 

يجب اأن نن�صى اأنه �صتكون هناك عملية انتخابية قادمة، فالدور ال يقع فقط على اجلهة 

املنظمة لالنتخابات واإمنا هو م�صروع م�صرتك بني اللجنة الوطنية لالنتخابات واملجل�س 

الوطني االحتادي واالإعالم بكافة موؤ�ص�صاته على اأ�صا�س اأن ن�صتفيد من املكت�صبات التي 

حققناها يف االنتخابات املا�صية، ولكي نحقق ن�صبة م�صاركة اأعلى يف االنتخابات القادمة 

ون�صتفيد من التجربة، وكلكم تعرفون اأن ن�صبة امل�صاركة تعك�س جناح االنتخابات، فاإذا 

كانت الن�صبة �صعيفة فيقال �صيا�صيًا اأن االنتخابات غري ناجحة، ولكن هناك عدة اأقوال 

يف هذا اجلانب. 

ظل  يف  جدا  عالية  الن�صبة  وكانت  البحرين،  مملكة  انتخابات  نتائج  اأعلنت  باالأم�س 

املقاطعة التي حدثت، فقد و�صلت ن�صبة امل�صاركة اإىل %52.6، وهذه تعترب ن�صبة كبرية 

جدًا يف االنتخابات النيابية، ويف االنتخابات البلدية كانت الن�صبة حوايل %59، وهذه 

ن�صبة جدًا متميزة، لكن هذه الن�صبة كيف حدثت ؟ ال بد اأن يكون هناك عمل وجهد من 

االإعالم خالل الفرتة التي تكون بني اأعوام االنتخابات. 

وانا  االإعالمية،  املوؤ�ص�صات  على  تقع  وامل�صوؤولية  مطلوب،  فالتخ�ص�س  ذكرت  كما 

ا�صت�صهدت باالأخ حممد احلمادي بحكم اأنه االآن على راأ�س موؤ�ص�صة اإعالمية عريقة تعترب 

االأكرب يف دولة االإمارات، لكن ال�صيء املفرح اأنه ملم بعمل املجل�س الوطني االحتادي فهذا 

ال�صيء نتمنى اأن يكون موجود يف كل املوؤ�ص�صات بحيث يكون من ي�صل على راأ�س املوؤ�ص�صة 

ملف بعمل املجل�س الوطني االحتادي، وملم بعمل املوؤ�ص�صة االحتادية ب�صكل كامل حتى 

ملن هم حتته  ينقل خربته  اأن  ي�صتطيع  وحتى  متميز،  ب�صكل  الر�صالة  ينقل  اأن  ي�صتطيع 

من حمررين و�صحفيني وعاملني بحيث يكون هناك ا�صتمرارية وا�صتدامة يف املوؤ�ص�صات 

االإعالمية، ويوجد معلومات وثقافة، ونحن لنا خ�صو�صية حقيقة، ومن ال�صعب جدًا اأن 

ن�صتورد خربات من دول اأخرى الأن لها خ�صو�صية اأخرى، فالدول االأخرى فيها اأحزاب 
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وفيها �صراعات ونزاعات، ونظرتهم لالإعالم الربملاين وال�صيا�صي نظرة خمتلفة نوعًا ما 

عن خ�صو�صيتنا نحن يف دولة االإمارات. 

العملية االنتخابية - حقيقًة - والتعريف بها هي جزء ال يتجزاأ من االإعالم الربملاين 

والبد اأن يكون هناك اهتمام بهذا اجلانب، واالإعالم الربملاين يبداأ وينتهي من العملية 

االنتخابية فكما قلت ننتهي من انتخابات ونح�صر لالنتخابات القادمة، وبني االنتخابات 

هناك عمل للمجل�س حيث اأن هناك ف�صل ت�صريعي ينعقد، واأدوار عادية تنعقد وتنتهي 

وهناك اأداء واأعمال كاملو�صوعات العامة يف �صاأن �صيا�صات الوزارات و�صيا�صة احلكومة 

واالأ�صئلة التي توجه للوزراء، فهناك معلومات كثرية يجب اأن نو�صلها للمجتمع ونثقفهم 

ونقول لهم هذا ما حتقق لك يا مواطن خالل هذه الفرتة، فيجب اأن يعرفوا هذه االأمور 

فمثاًل لو اأخذنا مناق�صة م�صروع قانون يف املجل�س الوطني االحتادي، فمن املمكن اأن تكون 

هناك مادة ب�صيطة يف م�صروع القانون ت�س املواطن لكنه ال يعرف، وفيما بعد ي�صدر 

القانون من �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة واملواطن ال يعرف اأن هذا القانون مي�س حياته 

اأن  يعرف  ان  ويجب  االأمر،  هذا  يعرف  اأن  فيجب  �صلبي،  ولي�س  اإيجابي  ب�صكل  اليومية 

املجل�س حقق له نتائج ويكون جاهز وم�صتعد للرت�صح اأو امل�صاركة يف االنتخابات القادمة.

طبعًا اأول انتخابات يف دولة االإمارات العربية املتحدة ح�صلت يف عام 2006م، واأول 

الوطني  املجل�س  دور  وتفعيل  لتمكني  الدولة  رئي�س  ال�صمو  قرار �صاحب  لتطبيق  مبادرة 

االحتادي من خالل اخلطاب الذي األقاه يف العيد الوطني يف عام 2005م، كانت اأول 

جتربة للجميع �صواء اللجنة املنظمة اأو املجل�س الوطني االحتادي، فكان هناك نظام تعيني 

وهو نظام عمل خمتلف، فتغريت اأمور كثرية، لذلك فالتحديات كانت كبرية، واأهمها كان 

عدم وجود اخلربة املوجودة عندنا يف االإمارات �صواء بتنظيم االنتخابات اأو عدم وجود 

الوعي لدى املواطن باالنتخابات الأنه مل ي�صبق له اأن �صارك يف انتخابات نيابية، رمبا يكون 

�صارك يف بع�س االنتخابات للجهات املحلية اأو االأندية اأو اجلمعيات ولكن مل ي�صارك يف 

انتخابات برملانية من قبل ومل يفكر على اأي اأ�صا�س �صيختار مر�صحه،  فهذه االأمور كانت 
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من التحديات املوجودة، كذلك كان التحدي االأكرب هو كيف ن�صتطيع اأو نو�صل الر�صالة 

اإقرارها يف العملية االنتخابية، فالعملية  ونو�صح للنا�س والراأي العام باملعادلة التي مت 

االنتخابية يف دولة االإمارات نفذت من خالل هيئة انتخابية بواقع مئة م�صاعف، هذا 

يحتاج  كان  للمواطن  وتو�صلها  املعادلة  هذه  ت�صرح  اأن  فمجرد  2006م،  عام  يف  كان 

اإىل جهد ويحتاج اإىل طريقة معينة لالإبداع يف عملية اإي�صال الر�صالة، فهذه كانت من 

النظام  اأن  بحكم  ال�صيا�صي  بال�صاأن  كثريًا  مهتم  غري  االإماراتي  فاملواطن  التحديات، 

احتياجاته  كل  له  ويوفر  باملواطن  يهتم  نظام  هو  االإمارات  دولة  يف  املوجود  ال�صيا�صي 

لذلك مل يكن لديه االهتمام الكبري بهذا اجلانب، ولذلك املفرو�س علينا اأن نوعيه واأن 

نو�صل له ر�صالة باأهمية هذا االأمر، واأن ن�صجعه على امل�صاركة يف العملية االنتخابية طبعا 

نفذنا العملية االنتخابية من خالل جلان كثرية من �صمنها اللجنة االإعالمية فاللجنة 

االإعالمية كانت م�صوؤوليتها كبرية، وهي م�صوؤولية و�صع ا�صرتاتيجية التوا�صل االإعالمي، 

ودرا�صة الو�صع الراهن وحتليل الو�صع الراهن واإعداد النتائج وو�صع اخلطط واالأهداف 

واملبادرات التي تكن من اإي�صال الر�صالة للمتلقي وللراأي العام ب�صكل كامل، واأهدافها 

كذلك كانت رفع م�صتوى الوعي اجلماهريي حول التجربة الربملانية اأو التجربة االنتخابية 

احلديثة يف الدولة، وكذلك تعزيز دور اللجنة الوطنية لالنتخابات وت�صليط ال�صوء على 

دورها كذلك اإدارة دفة العملية االإعالمية مع و�صائل االإعالم مبا ي�صمن اإي�صال الر�صالة 

 Attension( :اأي )AIDA( وطبعا يف علم الت�صويق يوجد كلمة اأو م�صطلح هو

اإعالن يف �صحيفة  اأو  اإذاعي  اإعالن  interest desire action(، فعندما ترى 
فاأول �صيء املتخ�ص�س يف �صياغة االإعالن الو�صيلة التي �صيو�صل بها للمتلقي تلفت نظر 

املتلقي، فال بد من اتباع هذه الطريقة يف لفت نظر املتلقي، فبعد اأن تلفت نظره تر�صل 

له الر�صالة التي تريد قولها له، وبعد اإر�صال الر�صالة له يجب اأن حتفزه وجتعله ي�صعر اأنه 

بحاجة اإىل هذا االأمر، لذلك جتد الكثري من االإعالنات تقول “ بادر االآن اإىل االإت�صال 

اأذنك حتى جتعلك تقوم بالفعل املطلوب من خالل الر�صالة  اإىل  “، فهذه ر�صالة تر�صل 
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اأو باأخرى من  – من االأ�صياء التي حاولنا اتباعها بطريقة  – اأي�صًا  اأو االإعالن، فهذه 

خالل الو�صائط التي اتبعناها يف عملية االنتخابات والتوا�صل مع املجتمع �صواء من خالل 

االإعالم اأو االإعالن، وطبعًا االإعالن ب�صكل خا�س كان يركز على على عدة جوانب، ففي 

نو�صح  اأن  ا�صتطعنا  وبذلك  وجواب،  �صوؤال  بطريقة  اإعالناتنا  �صممنا  2006م  عام 

االأمور للجميع من خالل ال�صوؤال واجلواب، فو�صعنا اأنف�صنا اأمام الناخب و�صاألنا اأنف�صنا 

الناخبني بف�صل اهلل واالآن  اإىل  الر�صالة  اإي�صال  واأجبنا عليها، وبذلك ا�صتطعنا  اأ�صئلة 

اأعتقد اأن الثقافة اأ�صبحت اأعلى عما كانت عليه يف عام 2006م، فاملعلومات اأ�صبحت 

اأكرث، ولكن ال يزال هناك حاجة لالإ�صتمرار يف هذا االأمر والرتكيز على النجاحات التي 

حتققت، واإذا اأردنا – حقيقًة – اأن نرفع ن�صبة امل�صاركة يف االنتخابات فيجب اأن نعمل 

على مدار العام، فهذه العملية لي�صت مو�صمية فقط، وهنا ياأتي دور و�صائل االإعالم بكافة 

اأنواعها، وقد ا�صتفدنا من جتربة 2011م، لذلك ففي عام 2015م باإذن اهلل تعاىل 

�صتكون هناك انتخابات برملانية ثالثة يف تاريخ دولة االإمارات، وقد بداأنا مبكرًا بالعمل 

على ذلك، فقد عقدت اللجنة الوطنية لالنتخابات اجتماعاتها منذ بداية العام، فهناك 

عمل يتم االآن اإىل اأن يحني الوقت لالإعالن عن كل التفا�صيل بعد االنتهاء من اإقرارها 

واعتمادها، والهدف من ذلك اننا نحاول اأن تكون املدة الزمنية التي نتوا�صل فيها مع 

املجتمع ومع اأع�صاء الهيئات االنتخابية اأطول بحيث نحقق ن�صبة م�صاركة عالية اأكرث من 

امل�صاركة التي ح�صلت يف انتخابات عام 2011م، فامل�صاركة يف انتخابات عام 2011م 

الوقت الزمني الذي كان متاحًا لها والظروف التي اأجريت فيها العملية االنتخابية كانت 

ظروف �صعبة ووقت �صعب يف ف�صل ال�صيف ويف �صهر رم�صان، فهناك ظروف كثرية 

2011م  عام  انتخابات  يف  عالية  م�صاركة  ن�صبة  اإىل  الو�صول  عدم  يف  رمبا  �صاهمت 

االحتادي  الوطني  املجل�س  باإجنازات  الناخب  اإقناع  ن�صتطيع  اأن  هو  اليوم  والتحدي 

وهذه – حقيقًة – ر�صالة اأوجهها لالإعالم، واأطالبهم باإظهار اإجنازات املجل�س الوطني 

االحتادي، فالناخب اليوم اإذا قلنا له باأن ياأتي للم�صاركة يف انتخابات املجل�س الوطني 
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االحتادي لعام 2015م ف�صيقول يل ماذا عمل يل املجل�س احلايل، فمن املهم جدًا على 

االإعالم وعلى املجل�س اأن يظهر اإجنازات املجل�س واأع�صاء املجل�س حتى ن�صتطيع اإقناع 

الناخب اأنه فعاًل ا�صتفاد واأن عمل املجل�س اأفاده ب�صورة اأو باأخرى. 

نخلق  اأن  لالنتخابات  وطنية  كلجنة  ا�صتطعنا  اأننا  بالقول  و�صاأختم  اأطيل،  اأن  اأريد  ال 

�صورة ذهنية لدى الناخب بعملية ب�صيطة جدًا هي عملية ت�صويقية فنية ال اأكرث، فاليوم 

من يرى الطفل اأو الولد الذي يحمل علم دولة االإمارات ويجري يتذكر مبا�صرة اأن هذا 

ال�صعار  هذا  اأن  املواطن  ذهن  يف  وثبات  ا�صتمرارية  هناك  فح�صل  االنتخابات  �صعار 

وبذلك  االحتادي،  الوطني  املجل�س  انتخابات  تعني  واالنتخابات  باالنتخابات،  مرتبط 

ا�صتطعنا اأن نخلق ا�صتمرارية يف ذهن املتلقي بالعملية االنتخابية، اأ�صكركم مرة اأخرى 

على اال�صتماع، واأترك املجال للدكتورة، واإذا كان هناك اأ�صئلة فباالإمكان الحقًا اأن جنيب 

عليها، و�صكرًا. 

�سعادة / د. ح�سة لوتاه:

�صكرًا ل�صعادة طارق هالل لوتاه على هذه الروؤية التي قدمت الكثري من التفا�صيل عن 

العملية االنتخابية ال�صابقة، وعن دورهم كوزارة يف هذه العملية ويف ا�صتمراريتها وننتقل 

االآن اإىل الدكتور حممد حجاج لتقدمي ورقته بعنوان “ االإعالم الربملاين – تثقيف وتنوير 

للراأي العام  وتعزيز الثقافة الربملانية “ فليتف�صل. 
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ورقة العمل الثانية

الإعالم الربملاين تثقيف وتنوير للراأي العام وتعزيز الثقافة الربملانية

الدكتور حممد حجاج

خبري يف جمال التو ا�سل الجتماعي
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دكتور حممد حجاج: 

ال�صالم عليكم، اأهاًل و�صهاًل بح�صراتكم، �صعادة الدكتور حممد �صامل املزروعي، اأهال 

بح�صراتكم جميعًا، اأنا �صعيد اأن اأكون مع ح�صراتكم اليوم يف دولة االإمارات العربية يف 

فرتة االحتفاالت بالعيد الوطني، كل عام واأنتم بخري. 

اأنا لن اأطيل عليكم، فكلمتي مدتها )25( دقيقة �صاأتكلم فيها على االإعالم الربملاين 

من ناحية التغيري املطلوب اأن يتم يف �صكل االإعالم والتوا�صل مع اجلمهور. 

احلقيقة اأن عملية االت�صال اجلماهريي اليوم تتم باأ�صكال خمتلفة وتطورات �صريعة 

لذلك دعوين اأبداأ �صريعًا، واملحاور التي �صاأتكلم فيها هي ثالثة حماور هي: 

املحور االأول: الربملان: الربملان بكل ما ي�صمله من حتت قبة الربملان من اإ�صدار ت�صريعات 

ومن مناق�صات ومن جل�صات ومن ت�صريعات، والقناة الو�صيطة وهي االإعالم فاأي قنوات 

ن�صتخدمها اليوم يف االإعالم، واأي قناة تفيدين، اأي واأنا اأنقل الت�صريعات مثاًل اأو اإذا كنت 

اأريد اأن اأو�صل م�صاريع القوانني لالأفراد فيجب اأن تكون هناك قنوات حمددة هي التي 

اأ�صتفيد منها يف ذلك، فلو كنت اأتكلم عن االأخبار فعندنا الـ )social media( اأو 

بعناية  نختار  اأن  يجب  وهنا  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  على  املوجود  التفاعل  حجم 

وا�صحة القناة االإعالمية التي �صاأ�صتخدمها وكذلك الطبقة اأو ال�صريحة التي اأ�صتهدفها 

يف املجتمع حتى اأ�صل لها، وهذا هو املق�صود باآخر �صيء وهو اجلمهور ولو اأردنا اأن ن�صاأل 

اأنف�صنا ما هو التحدي املوجود اليوم عندنا يف هذا ال�صاأن ؟ احلقيقة اأن التحدي املوجود 

اليوم هو ردم فجوة التوقعات ما بني اجلمهور وبني الربملان، فنحن عندنا فجوات والفجوة 

االأوىل هي يف اللغة، فنحن نتعامل بلغة مع اجلمهور كاأنهم خرباء يف الربملان، يف حني 

اأن عندنا ن�صبًة كبريًة جدًا يف اجلمهور ال تعرف الفرق ما بني القرار وم�صروع القرار 

والفرق ما بني اال�صتجواب وال�صوؤال، فنحن نخاطب اجلمهور كاأنهم خرباء يف الربملان 

وهذا واقع يجب اأن نتعاي�س معه، فنحن رمبا ن�صاهد على �صبكات التوا�صل االجتماعي 

االنتخابات  عند  ولكن  كبرية،  وتفاعالت  وحوارات  �صاخنة جدًا جدًا،  مناق�صات  اليوم 
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جند ان ن�صبة امل�صاركة االنتخابية منخف�صة مع اأن حجم التفاعل االإعالمي املوجود على 

الـ )social media( ممكن اأن يعطينا ت�صور اأننا املفرو�س اأن يكون عندنا حراك 

الأن  نحتاج  التي  الفجوة  هي  وهذه  يح�صل،  الذي  هو  العك�س  لكن  انتخابي  اأو  �صيا�صي 

يكون تركيزنا اأو توجهنا اليوم لردمها اأو لتقريب امل�صافات املوجودة ما بيننا، فلو و�صعنا 

االآخر  واالأغلبية يف جنب ويف اجلنب  واملعار�صة  والنواب من ممثلي احلكومة  الربملان 

اجلانب  يف  املوجود  ؟  االأمين  اجلانب  يف  املوجود  هو  فما  ال�صعب،  اأو  اجلمهور  و�صعنا 

االأمين هو عمليات يف اإ�صدار الت�صريعات والقوانني وجلان كثرية تعمل حتت قبة الربملان 

من جلان اقت�صادية وتعليمية، ومن املمكن اأن اجلمهور ال يعرف اأي �صيء عن االأن�صطة اأو 

املعامالت التي تتم يف هذا اجلانب، كذلك هناك اجلل�صات والتي اأعتقد اأنها تاأخذ اأكرب 

حيز يف التغطية االإعالمية، فاجلل�صات وطريقة تو�صيلها ولو كان هناك لقطة يريدون 

الرتكيز عليها اأو عملية ا�صتجواب اأو مداخالت مع اأحد االأع�صاء فرمبا هذه هي االأ�صياء 

اأكرب، لكن بقية املجهود واحلراك ال�صيا�صي الباقي ال  التي يركز عليها االإعالم ب�صكل 

ي�صل للجمهور بال�صكل الذي نريده، فلو جئنا للجمهور يجب اأن نعرتف اأن عندنا طبقات 

لل�صريحة  بها  �صاأ�صل  التي  القناة  هي  ما  نعرف  اأن  فيجب   )Class A.B.C.D(

امل�صتهدفة من املجتمع، فمثاًل لو كان عندي ت�صريعات “قوانني جديدة“ اأريد اإي�صالها 

اإي�صالها للطبقة  اإي�صالها، فاإذا اأردت  اأريد  اأن اأعرف الأي طبقة  للجمهور، فاأواًل يجب 

 )Class A( فما هي القنوات التي اأ�صتخدمها يف ذلك، فلو اأردت التوا�صل مع )A(

فاأنا عندي )social media(، اأي �صبكات التوا�صل االجتماعي، لكن لو كنا نريد 

التوا�صل مع ال�صرائح االأخرى فهنا يجب التوقف والتفكري يف الطريقة ويف لغة اخلطابة 

ويف املادة االإعالمية التي �صاأطرح بها، ورمبا هذه هي امل�صاألة التي يجب اأن نعمل عليها 

وهي املحتوى وقناة االإت�صال حتى يكون هناك عملية توا�صل مع هذه ال�صرائح، فهناك 

فرق ما بني اأن اأعمل ديكور واأن اأعمل توا�صل، فالتوا�صل يعني اأن اأ�صاأل واأن يكون هناك 

حجم تفاعل مع اجلمهور، فلو حذفنا اخلط الفا�صل يف املنت�صف واأردنا اأن نرى ماذا 
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يجري يف املنت�صف �صنجد اأمامنا �صبكات اإعالمية واإخبارية كبرية، و�صنجد تغطية من 

قنوات اإعالمية وتغطية من الـ )social media(، وحتى من تطبيقات “ املوبايل 

الـ )watsap(، لذلك فل�صت بحاجة  لنا كلها على  االآن تنقل  الربملان  فجل�صات   ،“
حتى للدخول على الـ )social media(، فكيف اأوظف كل هذه القنوات املوجودة 

اأمامي لنقل املعلومة واأعمل على اإي�صالها ل�صرائح املجتمع، وهنا اأقف اأمام �صوؤال هو: 

هل و�صائل االإعالم العربية مفيدة اأم عائق يف �صبيل الربملانات العربية ؟ ونحن ن�صاأل 

هذا ال�صوؤال كثريًا وهو عالقة االإعالم بالربملان، دعونا اأواًل نتفق على �صيء وهو اأن هذا 

تعترب  االإعالم  و�صائل  هل  وهو:  ن�صاأله  اأن  ممكن  الذي  املهم  ال�صوؤال  هو  لي�س  ال�صوؤال 

�صيء  فاأول  واالإعالم،  الربملان  بني  ما  العالقة كيف  �صكل  نعرف  ؟ فدعونا  ال  اأم  عائق 

حرية االإعالم هي عن�صر جوهري واأ�صا�صي للدميوقراطية، وهذا كلنا متفقني عليه لكن 

حت�صن  اأن  االإعالم  و�صائل  اأهداف  من  اأو  دور  من  لي�س  اأنه  وهو  �صيء  نفهم  اأن  يجب 

ال�صورة الذهنية للربملان اأو النواب، فدروها هو نقل االأحداث، اأما م�صاألة اأن نقلها غري 

احرتايف فهذا اأمر اآخر، واأن اأخبار الربملان لي�س على قمة اأولويات اجلهات االإعالمية 

هذا اأي�صا مو�صوع اآخر، الأن من قمة اأولويات االإعالم اأن ياأتي باملوا�صيع التي فيها جذب 

جماهريي، فطاملا اأن الربملان ومناق�صاته وجل�صاته ال تاأتي له بجذب جماهريي فبالتايل 

وبالتايل  املوجودة،  ال�صا�صات  على  وا�صعة  اإعالمية  م�صاحة  الربملان  اأخبار  حتتل  لن 

واأن  االإعالمية  القنوات  ينتقي  اأن  اأن الربملان يجب  فالعالقة ما بني االإعالم والربملان 

ينتقي عملية التوا�صل والتعامل مع اجلانب االإعالمي املوجود، ويجب اأن اأنظر للمجتمع 

اأنا  هل  هو:  االآخر  �صوؤاال يف  اأنف�صنا  ون�صاأل  وكثافتها،  وقوتها  التغطية  وعملية  املوجود، 

الراأي، فهناك فرق ما بني تبليغ ر�صالة والتاأثري  لتاأثري يف  اأوؤثر ؟ نحن بحاجة  اأم  اأبلغ 

فممكن اأن اأبلغ ر�صالة اأننا عملنا منتدى لالإعالم، والر�صالة التي اأريد اإي�صالها اأننا نهتم 

بالراأي، لكن كيف نو�صل هذا االأمر، فلو �صاألنا بعد اأن ينتهي املنتدى من الذي يعرف عنه 

�صنجد اأنها )Class A(، وهي الطبقة املثقفة املتابعة واملتعلمة، لكن املجهود الذي 
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بذل واملناق�صات واالأفكار كيف �صت�صل لبقية ال�صرائح االأخرى املوجودة ؟ لذلك عندما 

نريد ح�صر حتديات االإعالم الربملاين اليوم �صنجد اأنها: 

الذهنية  ال�صورة  وهي  الدول،  بع�س  يف  الربملان  عن  املتخذة  الذهنية  ال�صورة  اأواًل: 

القدمية املوجودة عندنا. 

ثانيًا: الثقافة الربملانية لدى اجلمهور وقلة الوعي املوجود لدى اجلمهور عندنا. 

وكيف  واالأغلبية،  واملعار�صة  احلكومة  بني  ما  حمايدًا  اأكون  فكيف  احليادية،  ثالثًا: 

ممكن اأن يكون املواطن املوجود يف بيته ال يوجد وال ع�صو ميثله يف الربملان، ففي م�صر 

منعقدًا يف  كان  برملان  اآخر  اأو  املا�صي  العام  كان موجودًا يف  الذي  االأخري  الربملان  يف 

م�صر يوجد ن�صبة كبرية جدًا من اجلمهور مل يكن ميثله اأحد داخل الربملان نهائيا، اأي 

تقول  وماذا  ال�صريحة  تتوا�صل مع هذه  الربملان، فكيف  قبة  راأيه غري موجود حتت  اأن 

لها وما هي الر�صالة التي �صتو�صلها لهم ؟ فاأنا يف النهاية واحد من ال�صعب وواحد من 

و�صوت  جمل�س  هو  واإمنا  وممثليهم  لالأع�صاء  فقط  موجودا  لي�س  والربملان  اجلمهور 

لل�صعب ككل، وهنا احليادية، وهذه احليادية يجب اأن ناأخذها بعني االعتبار يف االإعالم 

الربملاين عندما نذيع اأي اأخبار عن الربملان اأو اأعمل لقاء مع نائب يف الربملان اأو اأطرح 

م�صاحة لكذا، فهذه كلها اأ�صياء موجودة عندنا. 

عن  خمتلفة  اأ�صبحت  اجلمهور  لدى  االآن  فالتوقعات  التوقعات:  �صقف  ارتفاع  رابعًا: 

املا�صي  فاجلمهور اأ�صبح متوقع كم اأكرب من التفاعل ويتطلع اأكرث، وكذلك �صكل االأحداث 

التي مرت باملنطقة العربية خالل الثالثة اأعوام املا�صية غريت من �صقف التوقعات ومن 

�صقف النقا�صات التي تتم يف الربملان، لذلك فهو يتوقع من الربملان اأكرث. 

كثرية  اإعالمية  وقنوات  ات�صال  قنوات  عندنا  نحن  فاليوم  اخليارات،  كرثة  خام�صًا: 

جدًا، ومفهوم اجلمهور اأو االإعالم )mas media( قائم على احل�صد اجلماهريي 

فكيف اأ�صتطيع اليوم اأن اأعمل ح�صد ولدي قنوات اإعالمية كثرية جدًا ؟ فاالآن من يريد 

الـ  على  وي�صاهدها  يدخل  اأن  له  ميكن  ما  الأمر  مناق�صة  اأو  برملانية  جل�صة  ي�صاهد  اأن 
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اأو ممكن  اإعالمية حتى ي�صمع حتليل من حملله املف�صل  اأو على قناة   )youtube(

اأن ي�صاهدها على املوبايل، فكرثة اخليارات اليوم هي التي جعلتنا اأمام فجوة توقعات 

وال�صبب يف هذا  ننتظره،  الذي  التفاعل  بها  ولي�س  �صبه خالية من اجلمهور،  ملدرجات 

االآونة  ويف  اجلمهور،  اأمام  املوجود  احل�صد  مفهوم  من  اأ�صعفت  اخليارات  كرثة  اأن 

للربملان  قناة  نن�صئ  ال  ملاذا  مثل  تطرح  كانت  التي  االقرتاحات  بع�س  �صمعت  االأخرية 

اإعالمية  قناة  باإن�صاء  الدعوة  ؟ وهذه  للربملان  اإعالمية  قناة  يكون عندنا  ملاذا ال  اأي  ؟ 

للربملان ت�صبه نف�س الدعوة عندما نقول نريد اأن نن�صئ قناة للعبة البي�صبول االأمريكي يف 

منطقة ال�صرق االأو�صط والتي لي�س لها متابعني، فاإذا اأردت اأن اأعمل قناة تلفزيونية للعبة 

وم�صابقات  اأعمل دوري  اأن  االأو�صط يحتاج مني  ال�صرق  االأمريكي يف منطقة  البي�صبول 

اأعمل قناة  باأن  اأنا مطالب  اللعبة، لكن االآن  اأعمل تعريف بهذه  اللعبةواأحتاج الأن  لهذه 

االأخبار  تتابع  التي  النا�س  الفي�صبوك  على  �صفحتي  على  عندي  واأنا  للربملان،  اإعالمية 

)200( �صخ�س اأو )300( اأو )1000( �صخ�س فقط، لذلك ففي البداية يجب اأن 

نحتفظ باجلمهور احلايل، فكيف يكون ذلك ؟ هذا ياأتي من خالل طبيعة االأخبار التي 

نن�صرها اأو طرح عملية االأخبار والنقا�صات واالت�صال، فاحلفاظ على الطبقة االأوىل التي 

تتابعنا وتفهم يف ال�صيا�صة هي املفتاح، وهوؤالء هم الذين ن�صميهم الطبقة املوؤثرة والتي 

اأو  متابعني  ت�صتغرب عندما جتد  ال  لذلك  اأكرث،  ل�صرائح  الو�صول  ن�صتطيع من خاللها 

مغردين على تويرت اليوم يف العامل العربي اأو على الفي�صبوك لهم عدد متابعني اأكرب منا 

كربملان، وهوؤالء هم الذين ن�صميهم ال�صخ�صيات املوؤثرة، حيث اأن لديهم نا�س ت�صمعهم 

كثري، اإذًا النتيجة باخت�صار نحن بحاجة الأن نحدد اأهدافنا واجتاهاتنا، فيجب اأن نحدد 

االجتاه واال�صرتاتيجية التي �صن�صري فيها، لكن عندما نقف يف هذا املوقف – �صراحة 

العب كرة القدم الذي يت�صدى لت�صديد �صربة جزاء يف الوقت  مبوقف  اأ�صبهه  اأنا   –
اأنه �صيحرز  يتوقع  ال�صائع حيث يكون عليه �صغط من اجلمهور، فبع�س اجلمهور  بدل 

الهدف، وبع�س اجلمهور لي�س لديه الثقة فيه، واجلهاز الفني عنده ثقة وجزء لي�س لديه 
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ثقة، والوقت ي�صغط ولديك اآخر فر�صة، فنحن كلنا عندنا هذا ال�صغط اليوم، فاالإعالم 

الربملاين مو�صوع حتت ال�صغط حيث اأنه مطلوب منه اأن يتحرك وعليه الدخول على الـ 

اأخرى �صبقتنا  تاأخر، وهناك برملانات  والوقت  )social media(، وعمل قنوات، 

مو�صوعني حتت  فكلنا  عندهم،  املوجود  التفاعل  اأو حجم  االأوروبي  الربملان  اإىل  اأنظر 

هذا ال�صغط، واملهارة التي نقولها لالعب كرة القدم يف هذا املوقف هي مهارة الثبات 

االإنفعايل، اأي كيف يكون لديك ثبات انفعايل للتعامل مع هذا املوقف، وهذا نف�س ما هو 

مطلوب من االإعالم الربملاين وهو الثبات االإنفعايل والذي ياأتي من اخلربة، واخلربة 

عندنا  كان  املا�صية  الفرتة  ونحن خالل  اخلطاأ،  تاأتي من  واحلكمة  احلكمة،  من  تاأتي 

اأو اأمور قمنا بها كثرية، فاآن االأوان لنتعلم  اأخطاء كثرية �صواء يف م�صاريع اأو مبادرات 

من هذه االأخطاء ونحدد اأهدافنا بو�صوح  فمثاًل نحدد اأنه يف الفرتة القادمة يجب اأن 

يكون الرتكيز االأ�صا�صي على زيادة الوعي، كذلك العمل على حت�صني ال�صورة الذهنية 

لالإعالم الربملاين، واأعتقد اأنه يف دولة الكويت هذه امل�صاألة من اأكرث االأمور التي عملوا 

عليها خالل ال�صنني املا�صية، حيث كانوا يعملوا على حت�صني الذهنية مع قيا�صات للراأي 

للم�صاهمة يف  العمل على حتريك اجلمهور  واأح�صن، كذلك  اأقي�س  بالتوازي حتى  العام 

اال�صتماع  نقا�س،  خلق  ا�صرتاك،  اجلماهريي،  والتفاعل  امل�صاركة  وزيادة  احلمالت، 

للجمهور ومعرفة اآرائه، زيادة امل�صاركة ال�صيا�صية، فهذه اأهداف ا�صرتاتيجية يجب اأن 

ن�صيغها، ومن حتت هذه االأهداف اال�صرتاتيجية ن�صتطيع �صياغة خطط ت�صغيلية حتى 

ن�صتطيع التحديد، اإذًا ما اأود الو�صول اإليه يف النهاية هو اأن املادة االإعالمية التي نحن 

كاإعالم برملاين نريد اإي�صالها للجمهور هي لي�صت جمرد عر�س ب�صيط للواقع واجلل�صات 

التي  االأهداف  لتحقيق  ومنتقاة  وخمتارة  م�صنعة  مادة  تكون  اأن  يجب  بل  واملناق�صات 

نريد الو�صول اإليها، فهذا بو�صوح الذي نريده يف النهاية الأن الربملان يحتاج للتفاعل مع 

االإعالم واجلمهور يف نف�س الوقت، فهذا ما ن�صعى اأو يجب اأن يتحقق، فلو جئنا ووقفنا 

مع  مادتني  و�صع  تعني  كيميائية  ناحية  اأخذناها من  لو  “ فتفاعل  “ تفاعل  كلمة  عند 
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ومع  املواطن  مع  اليوم  نريده  الذي  فالتفاعل  لذلك  ثالث،  منتج  عنهما  ينتج  بع�صهما 

ال�صعب واجلمهور هو اأن نزود الثقافة الربملانية حتى يكون عندي منتج ثالث، لكن يجب 

االأخذ بعني االعتبار اأنه يف الكيمياء لي�س يف كل مرة تنجح املعامالت الكيميائية، فاأحيانا 

تنتهي بانفجار، لذلك علينا اأن نعالج هذا التفاعل بحرفية، فيجب اأن نعامل من خالل 

قنوات فعالة اأ�صتطيع اأن اأتعامل بها واأو�صل ر�صالتي واأزيد حجم التفاعل، فنحن عندما 

نتكلم على اأ�صلوب التاأثري فلدينا ثالثة اأ�صاليب يف اإحداث التاأثري هي: 

ال  وماذا  �صاأطرح  ماذا  يذاع،  ال  وما  يذاع  مبا  يعني  وهذا  االإعالمية:  البوابة  حار�س 

اأطرح، هذه املدر�صة انتهت من زمن، ومن ال�صعب اأن تكون موجودة يف هذه االأيام، اإذًا 

فما هي االأ�صاليب االأخرى املمكن يل ا�صتخدامها ؟ 

اأ�صلوب االأجندات: وهي اأن اأرتب االأولويات، اأي اأرتب اأولوياتي اأنه خالل الفرتة احلالية 

بالتوازي اأعمل على اأهم �صيء وهي االنتخابات، اأعمل على حت�صني الوعي اجلماهريياأعمل 

على زيادة الثقافة. 

واأبداأ  ا�صرتاتيجية  اأهدافا  اأ�صع  اأن  االأمد، وهي  التاأثري الرتاكمي طويل  الثاين:  االأمر 

التي  امل�صاريع  االأمد  طويل  الرتاكمي  بالتاأثري  اأق�صد  ال  ب�صراحة  لكن  عليها،  بالعمل 

تعط  “ الأنها مل  الكبري  “ الربملاين  “ و  ال�صغري  “ الربملاين  مثل  املا�صي  راأيناها يف 

فهذه  بالربملان،  ال�صباب  ونعرف  االأطفال  بتدري�س  نبداأ  واأن  نريده،  كنا  الذي  املردود 

ي�صاهد هذا  اأحد كان  واقعيني يف حجمها ومردودها، فال  نكون  اأن  لي�صت هي، فيجب 

يكن  مل  ذلك  وغري  التلفزيون،  يف  يروه  حتى  اأهله  غري  ال�صغري  الربملاين  يف  الطفل 

اليوم يف  اإذًا مراحل خماطبة اجلمهور نحن  االأمور،  تتابع هذه  اأخرى  هناك جماهري 

مرحلة االإعالم الربملاين نخاطب ال�صفوة ال�صيا�صية، وهم النا�س الذين لديهم ثقافة 

وبحاجة  التخ�ص�س،  ملرحلة  ن�صل  الأن  بحاجة  فنحن  لذلك  فقط  بال�صيا�صة  واملهتمني 

الأن ن�صل ل�صرائح اأكرث يف املجتمع، ون�صل اأكرث ملرحلة التفاعل التي نتكلم عنها، والعامل 

العربي كله اليوم ي�صهد حراك �صيا�صي مرتفع، فحتى لو كنا بعيدا عنه فاإن اأثره وحديثه 
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اجلديد  االإعالم  مع  عندنا  اأ�صبحت  التي  والظواهر  كله،  العامل  اإىل  ت�صل  ومناق�صاته 

�صحيفة  فاليوم  كربى،  اإعالمية  موؤ�ص�صات  احتكار  ك�صرت  اأنها  االإلكرتوين  االإعالم  اأو 

�صحيفة  جند  اأن  ممكن  �صنة  مائة  من  اأكرث  عمرها  م�صر  يف  االأهرام  �صحيفة  مثل 

اإلكرتونية رمبا تكون فتحت منذ �صنة فقط عندها )7( مليون متابع و�صحيفة االأهرام 

وظهور  الكربى  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  فاحتكار  متابع  األف  لديها )100(  لي�س  كلها 

اإعالم اجلمهور من اجلمهور، وظهور طبقة جديدة من االإعالميني كل حرفيتها الكالم 

والعبارات وقوة احلديث وال�صياغة والكتابة، فقد ظهرت منابر جديدة للحوار مل تكن 

موجودة من قبل، ومناق�صات اأكرث فح�صل تفتيت للجمهور، ولو �صاألتموين اأقول لكم نعم 

يوجد حتديات كثرية مثل كيف نناق�س وكيف نتكلم وكيف نخاطب، لكن اأهم �صيء اأنه 

�صبكات  على  فعندنا جمهور موجود  بال�صيا�صة،  ومهتم  يتكلم  بقي عندنا جمهور  اليوم 

التوا�صل االجتماعي، فيجب ا�صتغالل هذا الكنز الثمني، وهذا هو الوقت املنا�صب الأن 

ندخل هذا املجال باأن نبداأ بعمل ثالثة اأ�صياء هي: اال�صتماع والتغيري والقيا�س، فيجب اأن 

ن�صتمع للجمهور، ويجب اأن ن�صتمع للربملان، ويجب اأن ن�صتمع للنواب، ويجب اأن ن�صتمع 

للقنوات االإعالمية واالإعالم الذي حولنا، فيجب اأن ن�صمع كل هذه اجلهات، ومنها ن�صيغ 

اأهدافنا، ون�صيغ قنوات االت�صال التي �صتفيدنا كربملان، ويجب اأن نبداأ مبرحلة اإدارة 

اأن  اأدوات قيا�س، فيجب  اأن نوظف  االإعالم الربملاين، ويجب  التغيري يف طريقة  عملية 

التفاعل وحجم  التفاعل وحجم  املتابعني ويف  ن�صتخدم موؤ�صرات قيا�س لالأداء يف عدد 

املتابعة وحجم النقا�صات فهذا هو التطور الذي نحن بحاجة لعمله يف االإدارة االإعالمية 

اإذًا خال�صة كل ما قلته �صاأخل�صه يف �صت نقاط هي: 

اأواًل: قبل اأن نتكلم يجب اأن ن�صتمع ب�صكل جيد، قبل اأن نت�صل يجب اأن ن�صتمع للجمهور 

ولالإعالم وللربملان والنواب. 

وذلك  والتزيني  الديكور  عن  بعيد  جديد  ب�صكل  الر�صالة  الإي�صال  بحاجة  نحن  ثانيًا: 

بامل�صطلحات ال�صهلة الب�صيطة التي ي�صتطيع اجلمهور الب�صيط اأن ي�صمعها حتى اأ�صمن 
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حجم التفاعل 

يف  التنوع  على  هو  االأهم  الرتكيز  واإمنا  العدد  على  يكون  اأن  يجب  ال  تركيزنا  ثالثًا: 

التي  فلي�صت هذه هي  فقط  واحدة  �صريحة  اأخاطب  كنت  فلو  اأخاطبها،  التي  ال�صرائح 

�صتحقق يل ما اأريد من حجم التفاعل. 

اإعالمية  قنوات  �صواء  الربملاين  لالإعالم  التابعة  القنوات  كل  اإدارة  االإدارة،  رابعًا: 

اإخبارية، تلفزيون، �صحافة، ن�صر، social media، فيجب اأن يكون عندنا اأ�صا�صيات 

يف �صكل توا�صلنا على الـ social media  ، يف ال�صحافة، يف االإعالم، يف االأخبار. 

خام�صًا: املحتوى، فاملحتوى هو املغناطي�س الذي اأ�صتطيع به اأن اأجذب االنتباه، فمثاًل 

�صورة رئي�س جمل�س وزراء هولندا ماليني من الب�صر يف كل اأنحاء العامل �صاهدوها لذلك 

فهولندا ا�صتطاعت اأن تو�صل لنا �صورة ذهنية عن �صكل االإدارة بوا�صطة �صورة، فهذا هو 

املحتوى الذي يتغري حولنا اليوم، فلم يعد هناك حاجة للمقاالت، وال اأحد يدخل ليقراأ 

مقال اأو حتليالت، ال، فاليوم امل�صاهد يريد اخلرب واملعلومة يف ثانية واحدة وال يحتاج 

الأن يجل�س فرتات طويلة. 

�صاد�صًا: القيا�س، فلن ن�صتطيع التمكن من االإدارة اإال اإذا ق�صنا، فاليوم عندنا على الـ 

عدد املتابعني، واأ�صتطيع اأن اأرى  قيا�س  فاأ�صتطيع  كثرية،  اأدوات    social media
اليوم مثال كلمة املجل�س الوطني االحتادي كم �صخ�س عمل عليها بحث، وكم مرة ظهرت 

على “ تويرت “ وعلى “ في�صبوك “ وحجم الدخول عليها كم، ومن ال�صخ�صيات املوؤثرة 

التي تتكلم عنك، فاليوم لو كان عندنا ق�صية مثل ق�صية االإجتار بالب�صر وهي مطروحة 

يف املجل�س الوطني االحتادي، فهذه الق�صية تناق�س يف الربملانات العاملية جميعًا، فلماذا 

ال اأتوا�صل معهم ؟ وملاذا ال اأربط هذا احلوار واأدخل للجمهور املوجود هناك ؟ فبدل اأن 

االنفعايل  الثبات  فهذه هي خال�صة كالمي وخال�صة  عاملي،  ب�صكل  اأعمل  اأعمل حمليًا 

الذي حاولت ت�صبيهه بحالة �صربة اجلزاء يف الوقت بدل ال�صائع حتى ن�صتطيع حتقيق 

يليق  واإعالم  ال�صعب،  بطموحات  يليق  جديد  باإعالم  املختلفة  اال�صرتاتيجية  االأهداف 
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يجب  والذي  اليوم  العربية  الربملانات  داخل  املوجود  الدميوقراطي  واحلراك  باملجهود 

اأن يو�صع يف �صورة اأقوى تاأثريًا واأقوى و�صواًل اإىل اجلماهري، وهذا هو باخت�صار تنوير 

الراأي العام، فلن ن�صتطيع تنويره والتغيري يف الراأي العام اإال من خالل ر�صالة اإعالمية 

جديدة ب�صكل خمتلف حتى ن�صتطيع يف النهاية اأن نبني امل�صاركة ال�صيا�صية، و�صكرًا لكم 

جميعًا، واأتنى يف الـ )25( دقيقة عرفت تو�صيل ما اأود تو�صيله، و�صكرًا. 

دكتورة ح�سة لوتاه

�صكرًا للدكتور حممد حجاج على هذه الورقة، اأعتقد اأنه طرح الكثري من النقاط املهمة 

اأكرث مما نتوقع منه  اأحيانا يفهم  اأن اجلمهور  وخا�صة النقطة االأخرية وتعقيبي عليها 

طبعا اأنا اأعتقد اأن املجهود الكبري الذي يبذله املجل�س الوطني االحتادي ووزارة الدولة 

التوا�صل، كذلك  وقنوات  التوا�صل  �صبكات  تعزيز  الوطني االحتادي يف  املجل�س  ل�صوؤون 

االأمانة العامة لها دور يف ذلك وحماولة رفع م�صتوى التفاعل ما بني اجلمهور عن طريق 

و�صائل االإعالم، فهذه م�صاألة �صرورية جدًا، ولي�س طرح مثل هذه املنتديات اإال حماولة 

الإيجاد حلول اأف�صل لهذه امل�صاألة، واالآن �صنفتح باب احلوار، واأرجو االخت�صار، فالتعريف 

باالإ�صم اأواًل ثم االخت�صار، تف�صل دكتور قي�س. 
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اأ�سئلة وتعقيبات ومناق�سات 
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اأ�سئلة وتعقيبات ومناق�سات

دكتور قي�س: 

�صكرًا، ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، اأود اأن اأوجه �صوؤايل ل�صعادة طارق لوتاه وهو اأن احلياة 

الربملانية ب�صكل عام تعترب ثقافة يف حد ذاتها، واأن انت�صار هذه الثقافة يف املجتمع لي�صت 

املر�صحني ملوقع  اأو  الناخبني  – لي�س فقط بني  – طبعًا  ال�صهلة، فانت�صارها  اأو  بالهينة 

اأو وظيفة اأو ملركز معني يف املجل�س الوطني االحتادي يحتاج اإىل جهد كبري وجدي اإىل 

اأن تنت�صر هذه الثقافة، و�صوؤايل هو: هل هناك خطة مدرو�صة من قبل املجل�س الوطني 

االحتادي املوقر يف ن�صر هذه الثقافة بني ال�صباب ب�صكل عام حتى اإذا ما و�صلوا اإىل تلك 

فهل هناك خطة  اأو ذاك،  انتخاب مر�صحهم هذا  ي�صتطيعوا من خاللها  التي  املرحلة 

مدرو�صة فعال لن�صر هذه الثقافة يف املجتمع ؟ 

ال�صوؤال الثاين  

دكتورة ح�سة لوتاه: 

اأرجو االخت�صار يا دكتور. 

دكتور قي�س: 

اإن �صاء اهلل، �صوؤايل الثاين موجه اإىل الدكتور حممد حجاج، اأنت ذكرت على ما اأعتقد - 

و�صحح يل اإن كنت خمطئا يف ذلك – اأن ن�صر هذه الثقافة بني االطفال مل يكن له نتيجة 

اإيجابية، ال، اأعتقد اأن االأطفال هم عنا�صر مهمة يف هذه العملية الربملانية، و�صكرًا. 

الأخت / د. رواء نحا�س / اجلامعة الكندية 

ال�صادة احل�صور، بدايًة ال بد اأن اأت�صكر املجل�س الوطني االحتادي با�صم اجلامعة الكندية 
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ن�صارك  ونحن  �صنتني  فمنذ  �صنوات،  منذ  احلواري  املوؤتر  هذا  حل�صور  دعتنا  التي 

اأ�صكر جميع  واإمنا  ت�صاوؤل  اأي  لدي  لي�س  اأنا  لذلك  املنتدى،  بهذا  الكندية  اجلامعة  من 

املحا�صرين الذين قدموا هذه االإ�صاءات التي اأغنت احلوار، واأنا لي�س لدي ت�صاوؤل واإمنا 

�صرورة  الربملاين  االإعالم  اأ�صبح  فقد  الربملاين،  االإعالم  اأهمية  على  اأوؤكد  كي  جئت 

حيوية وملحة مقابل اإعالم االت�صاالت، ومقابل االإعالم اجلديد واالإعالم البديل، هذا 

االإعالم اجلديد الذي ي�صعنا اأمام بربرية احلاجات وبربرية املعلومات يبث ر�صائله اإىل 

ال�صخ�س والفرد حتى كاد االإح�صا�س بال�صالح العام واخلري العام يندثر حتت مطرقة 

اأنه  وهو  اأال  كبري  وهم  يف  بات  واحد  كل  اأن  لدرجة  البديل  واالإعالم  اجلديد  االإعالم 

يعي�س لوحده يف هذا الكون، فهنا اأهمية حمطة احلوار يف هذا املنتدى ورهاناته لفتح 

اأن مهمة االإعالم الربملاين اليوم  اأرى  اآفاق جديدة لالإعالم الربملاين، وبالتايل فاإنني 

الفعل االأخالقي  اإىل دائرة اجلماعة، واإح�صار  تتمثل يف نقل املواطن من دائرة الفرد 

اآفاقا  اآفاق االإعالم الربملاين ال بد اأن تكون  اأن  اأرى  يف الف�صاء ال�صيا�صي العام، لذلك 

خمتلفة عن االإعالم االآخر املمزوج باالإعالم، وهذا االأفق يتمثل يف طرح امل�صوؤولية كمبداأ 

ووعي وواجب وفعل بو�صفها اأفق امل�صتقبل احلتمي يف عامل منخور بالت�صتت اال�صتهالكي 

وال�صياع، و�صكرًا لكم، و�صكرًا للمجل�س الوطني االحتادي. 

اال�صتاذ / حممد احلمادي 

اأنا حقيقًة  اأ�صكر املجل�س الوطني االحتادي على عقد هذا املنتدى املهم،  اأن  اأود  بداية 

الوطني  املجل�س  اأغطي  واأنا  �صنوات  �صبع  فلمدة  دائمًا،  الربملانية  بتجربتي  اأفتخر 

االحتادي، واأعتقد اليوم اأن الكالم الذي تف�صل به االأ�صتاذ طارق والدكتور حممد كذلك 

هو كالم مهم جدًا، فاإذا اأردنا اليوم اأن نطور العمل الربملاين اأعتقد اأن االإعالم اأ�صبح 

جزء مهم جدا يف هذا املو�صوع، وال�صيء الذي اأود التاأكيد عليه الذي تف�صل به الدكتور 

فاأعتقد اأنه من املهم اليوم اأن ن�صنف جمهورنا، فهناك م�صتويات للجمهور، فنحن دائمًا 
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عندما نخاطب اجلمهور يف اإعالمنا نفرت�س اأن هناك جمهور واحد هو الذي يتابع العمل 

الربملاين، واحلقيقة اأن هناك م�صتويات، وكل م�صتوى بحاجة اإىل طريقة معينة واأدوات 

معينة واأ�صلوب معني يف خماطبته حتى ن�صتطيع اإي�صال الر�صالة اإىل جميع امل�صتويات. 

من املهم كذلك يف االإعالم الربملاين ما كان يعمله معنا – اهلل يذكره باخلري – معايل 

حممد خليفة احلبتور – رئي�س املجل�س الوطني ال�صابق، فعندنا كنا نذهب لتغطية جل�صات 

املجل�س كان ي�صاألنا اأول �صيء: هل قراأمت الد�صتور، وهل قراأمت الالئحة الداخلية للمجل�س 

الوطني االحتادي ؟ وكان يعنفنا يف احلقيقة عندما كان يعلم اأننا مل نقراأ الد�صتور وال 

نعرف حمتوياته، فهذا �صاعدنا ك�صحفيني عندما نح�صر اجلل�صات الربملانية اأن نكون 

الأنها كما  الربملانية  الربملان وقادرين على فهم امل�صطلحات  على وعي مبا يح�صل يف 

تف�صلتم هي م�صطلحات �صعبة على اجلمهور، فبالتايل دورنا نحن اليوم كاإعالم من 

املهم – حقيقة – اأن نب�صط اللغة التي نوجه فيها الر�صالة للجمهور حتى ن�صتطيع حتقيق 

الهدف. 

ال�صيء االأخري الذي اأود التاأكيد عليه اأنه من املهم حقيقة حتى ن�صتطيع توجيه اجلمهور 

للعملية االنتخابية اأن يفهم ماذا يحدث، ورمبا تف�صل اال�صتاذ طارق وذكر هذه اجلزئية 

تكفي  ال  احلقيقة  االإجنازات،  عن  تكلم  فهو  الوطني،  املجل�س  يف  يحدث  ماذا  وهي 

اأن  يريد  الربملان، فهو  اأن يعرف ماذا يحدث داخل  يريد  االجنازات فقط  فاجلمهور 

يعرف بع�س التفا�صيل، ورمبا كما راأينا �صورة رئي�س الربملان الهولندي فهي تعرب عن 

فنحن  االحتادي،  الوطني  املجل�س  مهمة يف  اليوم  فال�صورة  ولذلك  االأ�صياء،  من  كثري 

نعتمد على ال�صورة ب�صكل كبري  فرمبا تكون �صورة ر�صمية لكنها تلفت االأنظار وجتعل 

فبالتايل نحن  املجل�س،  ويتابع  االأ�صياء  لهذه  ينتبه  الثالثة  الطبقة  العادي من  اجلمهور 

ال�صرائح  جذب  ن�صتطيع  حتى  الوطني  املجل�س  اأعمال  تغطية  يف  نتحرك  الأن  بحاجة 

املختلفة من اجلمهور، و�صكرًا. 



82

2014/11/24 موقائع منتدى اإلعالم البرلماني

اأ�ستاذ مروان البلو�سي: من رئا�سة جمل�س الوزراء 

ال�صالم عليكم، مروان البلو�صي من رئا�صة جمل�س الوزراء، عندي �صوؤال لالأ�صتاذ طارق 

وهو: هل هناك نية م�صتقبلية لدى الوزارة يف اإطار بناء الكوادر الوطنية لتجهيز كوادر 

وطنية متخ�ص�صة يف جماالت االت�صال واالإعالم الربملاين واحلكومي ؟ و�صكرًا. 

هاين الرحمي 

واأ�صتغرب  واالإعالم،  ال�صحافة  عن  منعزل  تربوي   – الرحمي  هاين  عليكم،  ال�صالم 

دعوتكم يل لهذا املنتدى الطيب، واأ�صكر كل من قدم ورقة مفيدة يف هذا املنتدى. 

�صوؤايل ب�صيط جدًا: نحن يف العملية الرتبوية دائمًا نقول اأن اأي عملية �صواء برملانية اأو 

�صيا�صية اأهم عن�صر فيها هو التقييم البنائي، وجميع االأوراق التي قدمت اليوم مل اأرى 

فيها اإال مفردات ب�صيطة جدًا من التقييم لدور االإعالمي يف ن�صر الثقافة الربملانية فكيف 

نقي�س وما هي اآليات القيا�س لهذا اجلهد الذي �صيقوم به االإعالميون ؟ فاأرجو تو�صيح 

العمل،  تقييم  اآليات  وهي  التو�صيات،  الظروف يف  �صمحت  اإن  تدرج  امل�صاألة حتى  هذه 

و�صكرًا. 

م�سطفى الزرعوين – �سحيفة اخلليج تاميز: 

اهلل  ما�صاء  م�صاحات  فيها  االإعالم  و�صائل  نرى  طبعًا  للدكتور،  ا�صتف�صارين  عندي  اأنا 

فال�صحف تالأ �صفحتني اأو ثالث �صفحات عن الربملان ولكن ال ن�صتطيع اأخذ فقرتني 

مهمتني من كل ذلك، فقد تعبنا من كرثة القراءة وعيوننا تعبت وال يوجد �صيء مهم يف 

ذلك فكله كالم ح�صو. 

امل�صاألة الثانية: اأنت قلت اأنه يجب انتقاء و�صائل االإعالم، فهل تعتقد اأن الربملان يجب اأن 

يغلق اأبوابه اأمام و�صائل االإعالم االأخرى واأن يكون حم�صورًا على وكالة اأنباء االإمارات اأو 

بع�س ال�صحف املحلية الناطقة بالعربية ؟ فمثال عندما ناق�س الربملان م�صاألة املنظمات 
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– لكي  مغلقة  كانت  اجلل�صة  اأن  – مع  تت�صاءل  كانت  االأنباء  وكاالت  جميع  االرهابية 

ت�صتمع ملا يدور يف هذه اجلل�صة، وكانت الت�صريبات قليلة جدًا حيث كان هناك �صح يف 

املعلومات يف هذا اجلانب حتى و�صلنا لبع�س اأع�صاء الربملان الذي ا�صتطاعوا اإعطائنا 

بع�س املعلومات، فهل تريد غلق باب التعامل بني االإعالميني واملجل�س عندما يكون ذلك 

منوطًا بجهة واحدة ؟ و�صكرًا. 

قانونية و�سحفية – م�ساركة من بيت اأبوظبي 

اأواًل اأود اأن اأ�صكر املنتدى، وهذه هي املرة الثانية يل يف امل�صاركة، واأرى – احلمد هلل – 

انه ا�صتطاع تقدمي ر�صالة يف خالل عام. 

ال�صكر الثاين اأقدمه لل�صيد الدكتور حممد حجاج على ورقة العمل الرائعة التي قدمها 

حتقيق  اأردنا  لو  هو:  جدًا  مهم  �صوؤال  واأ�صاألك  اهلل،  �صاء  اإن  منها  ن�صخة  منك  ونطلب 

الروؤية التي مت عر�صها خالل ورقة العمل املعرو�صة االآن فما هي املهارات ال�صحفية يف 

ت�صورك التي يجب اأن يتمتع بها ال�صحفي مع الرتكيز على نقطة اأن ح�صرتك قلت اأنه 

غري ذاهب للتغطية واإمنا ميثل و�صيلة توا�صل ما بني ال�صعب واملجل�س، فهل هناك اإبداع 

يف التقدمي ؟ كما ذكر االأخ الذي حتدث قبلي اأن هناك �صفحتني اأو ثالث �صفحات عن 

جل�صة املجل�س يف ال�صحف وكاأنه كالم مر�صو�س غري وا�صح، فهل من املمكن اأن تكون 

هناك نواحي �صحفية ابداعية ك�صكل احلوار و�صكل التقرير خمتلفة عن اأن اأنزل تقرير 

كامل وم�صطلحات مبهمة للمواطن ال ي�صتطيع فهمها ؟ و�صكرًا. 

دكتورة ح�سة لوتاه:

االأ�صئلة  على  لالإجابة  لوتاه  طارق  ل�صعادة  اأوال  الفر�صة  نعطي  ال�صوؤال  هذا  نهاية  يف 

املوجهة له ثم للدكتور حممد حجاج، تف�صل اأخ طارق. 
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الإجابات على الأ�سئلة التي ُطرحت:

�صعادة / طارق هالل لوتاه: 

بالن�صبة ل�صوؤال االأخ الدكتور قي�س بخ�صو�س: هل توجد خطة لن�صر الثقافة ؟ نعم، فكما 

“ تعزيز ثقافة  اأنه من �صمن ا�صرتاتيجية الوزارة هناك هدف ا�صرتاتيجي هو  ذكرت 

“ وهذا الهدف اال�صرتاتيجي انعك�س يف خطط ت�صغيلية ومبادرات  امل�صاركة ال�صيا�صية 

اأداء تظهر مدى تنفيذنا لهذه اخلطط  وننفذها ب�صكل دوري، وهناك نتائج وموؤ�صرات 

واملبادرات. 

فيما يتعلق باالنتخابات: اأكيد بطبيعة احلال �صيتم و�صع خطة اإعالمية وخطة اإعالنية 

متكاملة لالإ�صتفادة من التجارب ال�صابقة، وكما قلت اأن اال�صتفادة االأوىل اأننا نريد اأن 

نبداأ ب�صكل مبكر بحيث يكون املجال الزمني لالإحتكاك باملجتمع اأطول مما كان عليه يف 

االنتخابات ال�صابقة بحيث ن�صتطيع اأن نو�صل الر�صالة. 

واأحد االأ�صياء التي ندر�صها االآن واإن �صاء اهلل �صننفذها هو تدريب املتطوعني يف العملية 

كليًا  تختلف  بطريقة  التدريب  هذا  االنتخابية،  العملية  يف  العاملني  وجميع  االنتخابية 

عما �صبق وعملناه يف عام 2011 وعام 2006م، فهو تدريب من ناحية، ومن ناحية 

�صن�صتفيد منه لن�صر ثقافة امل�صاركة ال�صيا�صية بني العاملني واملتطوعني يف االنتخابات 

بحيث ن�صتفيد من هذه الفر�صة ونعطيهم املعرفة والعلم، باالإ�صافة اإىل املهارات التي 

طبعًا  ذلك،  ي�صبق  ما  اأو  االنتخابية  املناطق  يف  االنتخابي  لليوم  العمل  اإدارة  تتطلبها 

اخلطة موجودة ونحن نعمل عليها. 

كوادر  لتجهيز  توجه  هناك  كان  اإذا  بخ�صو�س  البلو�صي  مروان  االأخ  ل�صوؤال  بالن�صبة 

وطنية متخ�ص�صة يف االإعالم الربملاين، طبعًا ال �صك اأنه حتى يف الربنامج الذي عقدناه 

االإعالمية  املوؤ�ص�صات  من  وردتنا  التي  الرت�صيحات  – على  احلال  – بطبيعة  اعتمدنا 

فبع�صهم ر�صح وبع�صهم مل ير�صح، وبع�صهم ر�صح حمرر مواطن، وبع�صهم ر�صح حمرر 
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غري مواطن، ولكن – طبعًا – العملية يف االأ�صا�س تعتمد على مدى توفر الكادر الوطني 

لدى املوؤ�ص�صات االإعالمية لكي تدريبهم وجتهيزهم يف هذا اجلانب، اأعتقد اأن ال�صوؤالني 

االآخرين موجهني للدكتور حممد حجاج. 

دكتورة ح�سة لوتاه:

تف�صل دكتور حممد حجاج. 

دكتور حممد حجاج: 

ال�صوؤال االأول بخ�صو�س مو�صوع “ الربملاين ال�صغري “ اأنا مهتم جدًا واأ�صجع م�صاريع 

لذلك  الأفكار جديدة،  بحاجة  اأننا  اأطلبه  – ما  – فقط  لكن  املراحل،  التوعية جلميع 

نحتاج الأن نبتعد عن ال�صكل التقليدي يف الطرح حتى نح�صل على نتائج اأف�صل، فاأنا ال 

اأعرت�س على املبداأ واإمنا على الطريقة التي نتبعها لتعليم هذه االأجيال. 

فيما يخ�س اأدوات القيا�س: الراأي العام يف التعريف يف كتب الراأي العام يقول اأن الراأي 

العام هو النقطة التي يتقاطع فيها االإعالم وال�صيا�صة وراأي اجلمهور، فهذه هي نقطة 

التقاطع التي اأقي�س بها الراأي العام، اليوم نحن لدينا اأدوات قيا�س ن�صتطيع بها اأن نقي�س 

حجم التفاعل املوجود على الـ )social media(، فهناك اأدوات وبرامج كثرية جدًا 

ن�صتخدمها يف عملية االإدارة اأو يف التفاعل االإعالمي، ونف�س املو�صوع موجود يف ال�صحف  

فاليوم اأي قناة ت�صتطيع اأن تطلب منها عدد امل�صاهدين لربنامج معني، وحجم التفاعل 

اأو من  برامج  االنت�صار اجلغرايف، فكل هذه مفاتيح موجودة من  الردود ومدى  وحجم 

�صغل نعده ب�صكل خا�س حتى ن�صتطيع اأن نقي�س به. 

الربملان عالقته  يقطع  اأن  اأقول  ال  اأنا  االإعالم:  و�صائل  انتقاء  ال�صوؤال عن  يخ�س  فيما 

بجهة اإعالمية اأو غري ذلك، ال، الفكرة اأن الربملان بحاجة الأن يحدد الو�صيلة اأو القناة 
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الـ  على  بهم  اخلا�س  احل�صاب  على  تدخل  عندما  الفرن�صي  الربملان  فمثال  املنا�صبة  

)social media( �صتجد عندهم ثالثة ح�صابات اثنني منها على “ توتري “ وواحد 

ي�صعها  عليها  كثري  تفاعالت  ويحتاج حلجم  فيديو  فيها  �صيء  فاأي   ،“ “في�صبوك  على 

االأخبار  “ لعر�س  “ تويرت  على  ح�صاب  عنده  �صريعة  اأخبار  واأي   ،“ “ في�صبوك  على 

ال�صريعة، وعنده ح�صاب اآخر على “ تويرت “ للمتابعة والتفاعل وغري ذلك، فاأنا اأق�صد 

اأو عر�س م�صروع، فعلى اأ�صا�س ذلك  اأو فيديو اأو ت�صريح  اأننا ننظم اإذا كنا نذيع خرب 

تختار القناة املنا�صبة، فاأنا اأق�صد اختيار القناة، فمثاًل ما هي اأن�صب جهة اإذا كنت طرح 

قرار م�صروع؟ هل اأطرحه على �صحيفة اأم اأعمله يف فيلم فيديو اأم يف خرب �صحفي اأم 

يف مقالة، فهذا ما اأق�صده كاختيار للقناة املنا�صبة لطرح اأي �صيء ولي�س حتديد عالقة 

الربملان مع و�صائل التوا�صل االجتماعي. 

مقااًل  نقراأ  عندما  دائما  نحن  ال�صحفية:  املهارات  يخ�س  فيما  فقط  اأخرية  م�صاألة 

رغبة  م�صكلة  ال�صحفي هو: هل هي  تقييم هذا  اأردنا  اإذا  �صوؤااًل  اأنف�صنا  ن�صاأل  �صحفيًا 

اأنه يق�صد اأن يذيع ويخرج اخلرب بهذه الطريقة ؟ فاليوم  اأم  اأم هي م�صكلة قدرة منه 

عامل اجلذب االأ�صا�صي يف اخلرب ال�صحفي هو العنوان، فاملت�صفح لالإنرتنت ال يدخل 

على اخلرب اإال اإذا �صده العنوان، لذلك لو اأردت اأن اأعمل خرب على منتدى معني �صاأقول 

“ فعاليات  اأكتب  “، فلن  2014م  “ ع�صر معلومات ال تعلمها عن منتدى االإعالم  له 

منتدى... “ واإمنا ن�صع االأمور التي تعمل اإثارة وجذب للقارئ اأكرث، وهنا ال يعني اأنني 

الت�صليل، ال، فالعنوان الذي  اأدخل يف عملية  اأن  اأعمل على املو�صوع  اأن  اأنه يجب  اأقول 

اأ�صعه يجب اأن تكون املحتويات تتوافق مع العنوان، لذلك نقول اأن الرتكيز يف املهارات 

اأو اخلرب ال�صحفي هو عامل اجلذب االأول مع عدم  ال�صحفية على العنوان ال�صحفي 

الت�صليل، فلو �صللت القارئ فالقارئ �صيدخل وبعد �صبعة ثواين �صيخرج من ال�صفحة 

اأو �صيقفل اخلرب اأو يقلب ال�صفحة اأو �صيحول اإىل قناة تلفزيونية اأخرى، فهذا بالن�صبة 

للمهارات ال�صحفية، فال�صحفي بحاجة ملهارات يف �صياغة االأخبار والكتابة، فاأ�صلوب 
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اأو  الكتابة ال�صحفية تغري، فهناك �صحفيني كرث اأقراأ لهم ال اأعرف اإن كان هذا مقال 

راأي �صحفي اأو غري ذلك، كذلك قوة اخلرب ال�صحفي هو اأن نوجه دعوة للقارئ ال يقوى 

ال�صخ�صي  الراأي  بني  ما  يجمع  الذي  ال�صحفي  اخلرب  هو  �صيء  واأف�صل  رف�صها،  على 

والتحليل، و�صكرًا.

د. ح�صة:

لكل من  ال�صكر مو�صول  واأي�صًا  العامة،  الوطني االحتادي والأمانته  للمجل�س  اأواًل  �صكرًا 

واالأخرية  الثانية  اجلل�صة  هذه  يف  للم�صاركني  وال�صكر  النقا�س،  هذا  يف  واأ�صهم  ح�صر 

اإثراء  مل�صاركتهم يف  الدكتور حممد حجاج  و�صعادة  لوتاه،  اال�صتاذ طارق هالل  �صعادة 

هذا النقا�س، ويف طرح – اأي�صًا – بع�س الروؤى واحللول التي ت�صهم يف ردم هذه الفجوة 

التي نراها اليوم والتي – يف احلقيقة – ن�صعر بها عندما نت�صفح اأحيانًا جريدة تنقل لنا 

جل�صة من املجل�س الوطني كما ذكر اأحد �صبابنا هنا ال جتد فيها ما يرثيك وال ما يعطيك 

�صورة، وهو يف احلقيقة مما يقلل من اجلهد الكبري الذي يبذله املجل�س، واأي�صا مما ال 

يحمل املجل�س م�صوؤولية اأكرب، فنحن نريد اأن يكون العمل على الطرفني، �صكرًا جزياًل 

لكم ونتمنى لكم كل خري. 
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تو�سيات املنتدى

الربملاين  لالإعالم  منتدى  االحتادي  الوطني  املجل�س  نظم  التوايل  على  الثاين  للعام 

بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل يف مدينة دبي يوم االثنني املوافق الرابع والع�صرين 

من نوفمرب عام 2014، حتت عنوان » اآفاق االإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة 

الربملانية وامل�صاركة ال�صيا�صية » انطالقًا من اإميان املجل�س الوطني االحتادي يف دولة 

واحلديثة  التقليدية  وو�صائله  فنونه  بكافة  االإعالم  باأهمية  املتحدة   العربية  االإمارات 

وم�صوؤوليته الكبرية ك�صريك ا�صرتاتيجي  يف اإثراء الثقافة واحلياة الربملانية، ويف تنمية 

لكافة قطاعات  ال�صيا�صية  وامل�صاركة  التفاعل  االأ�صمل، وحتفيز  الربملاين مبعناه  الوعي 

دولة  الربملانية يف  احلياة  ت�صهدها  التي  التطورات  �صوء  �صيما يف  ال  املجتمع،  و�صرائح 

االإمارات العربية املتحدة.

واالإعالميني  واخلرباء  واالأكادمييني  الربملانيني  من  نخبة  املنتدى  هذا  �صارك يف  وقد 

العربية  والدول  االأوروبي  والربملان  الدويل  الربملاين  االحتاد  من  وخرباء  وم�صاركني 

يف  اجلامعات  يف  واالإعالم  االت�صال  وكليات  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  وخمتلف  ال�صقيقة، 

االإعالم  مو�صوع  يف  مهمة  حماور  على  ال�صوء  لُي�صلط  املتحدة.  العربية  االإمارات  دولة 

الربملاين من بينها ا�صتعرا�س جتارب خمتلف اجلهات املهتمة بال�صاأن الربملاين والدرو�س 

امل�صتفادة منها، ودور االإعالم الربملاين يف تثقيف وتنوير الراأي العام  وتعزيز الثقافة  

الربملانية، ودوره يف العملية االنتخابية للربملان، 

قبل  من  بعمق  نوق�صت  حيث  املحاور،  هذه  تناولت  قيمة  عمل  اأوراق  تقدمي  مت  وُقد 

امل�صاركني يف املنتدى، وكان مل�صاهماتهم القيمة دورًا كبريًا يف اإثراء اأعماله. 

وقد خل�صت مداوالت املنتدى للمحاور التي ُطرحت اإىل اعتماد التو�صيات التالية:

- اإن تعزيز الثقافة الربملانية وامل�صاركة ال�صيا�صية يتطلب زيادة جرعة االإعالم الربملاين 
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عرب خمتلف و�صائل االإعالم ب�صكل عام، واإعطاء اأهمية خا�صة لو�صائل االإعالم املرئية 

وامل�صموعة يف هذا االإطار، باعتبارها حتظى باإقبال وا�صع، وتثل اأكرث الو�صائل جاذبية 

للو�صول اإىل خمتلف �صرائح املجتمع.  

- �صرورة توفر عن�صر اال�صتمرارية يف االإعالم الربملاين باعتباره اإعالمًا م�صتمرًا ولي�س 

الوعي  تعزيز  موؤثر يف  دور  االأمر من  لهذا  ملا  برملانية معينة،  باأحداث  يرتبط  مو�صميًا 

والثقافة الربملانية، ففي املداوالت الربملانية حتت قبة املجل�س وخا�صة تلك  وامل�صاركة 

التي تتناول اأعمال احلكومة على �صبيل املثال ولي�س احل�صر  الكثري من املوا�صيع التي 

ميكن لالإعالمي متابعتها واال�صتفادة منها يف كتابة اأعمدة ومقاالت واإجراء حتقيقات 

�صحفية واإعداد برامج اإذاعية وتلفزيونية وغريها من من اأمناط العمل االإعالمي. 

- �صرورة العمل على النقل اأو البث احلي اإذاعيًا اأو تلفزيونيًا ملداوالت ووقائع اجلل�صات 

الربملانية، اأو اإعداد برامج اإذاعية وتلفزيونية تلخ�س هذه الوقائع، اأو اأن يكون للربملان 

قناة اإذاعية اأو تلفزيونية ت�صلط ال�صوء على طبيعة عمل الربملان من خمتلف اجلوانب 

وعلى املجريات على ال�صاحة الربملانية.

وحمتوى  منهج  اإدراج  يف  اجلامعات  يف  واالإعالم  االت�صال  كليات  تهتم  اأن  �صرورة   -

لالإعالم الربملاين كاإعالم متخ�ص�س �صمن خططها الدرا�صية، ملا لهذا االأمر من دور 

موؤثر يف تعزيز الوعي والثقافة الربملانية وامل�صاركة ال�صيا�صية وخا�صة لدى فئة ال�صباب.

- �صرورة ا�صتثمار موؤتر الربملان عرب االإنرتنت الذي ينظم كل �صنتني باعتبار اأن هذا 

املعلومات وخمتلف و�صائل  بيم تكنولوجيا  يتم املزج  ي�صكل فر�صة ثمينة، حيث  املوؤتر 

التوا�صل يف حماولة ال�صراك اجلمهور العام وتثقيفه مبختلف جوانب احلياة الربملانية. 

- �صرورة اأن يتفهم الربملانيني طبيعة عمل و�صائل االإعالم والدور الرقابي الذي ت�صطلع 

وما  الق�صايا،  خمتلف  جتاه  مواقف  من  يتخذونه  ما  على  ال�صوء  ت�صليط  حيث  من  به 

يوؤدونه من عمل، وتذكريهم مب�صوؤولياتهم،وحتفيزهم على اأداء اأف�صل  من ناحية، ومن 

ناحية ثانية، فاإن ما ياأتي على قمة اأولويات االإعالم ويحتل اأكرب م�صاحة اإعالمية، يتمثل 
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يف املوا�صيع التي جتذب اأو�صع قطاع من اجلمهور. 

ح�صول  وت�صهيل  الربملانية  واملعلومات  االجتماعات  يف  بال�صفافية  االلتزام  �صرورة   -

االإعالميني واملواطنني على الوثائق ذات ال�صلة بها.

- �صرورة اأن ي�صطلع االإعالميني الربملانيني ب�صرح وتف�صري وتو�صيح وتب�صيط املفاهيم 

وامل�صطلحات القانونية والربملانية للجمهور عرب الر�صائل االإعالمية، واأن ال يتم التعامل 

مع اجلمهور كاأنهم خرباء يف القانون اأو الربملان. 

خمتلف  من  والتوازن  باحليادية  الربملاين  االإعالم  على  القائمني  التزام  �صروري   -

التغطيات  �صعيد  على  وخا�صة  الربملانية،  ال�صاحة  على  االأطراف  جميع  بني  اجلوانب  

االإعالمية الربملانية.  

- نظرًا لكون اجلمهور يتكون من �صرائح خمتلفة ومتنوعة من اأوجه عديدة، فاإن ذلك 

يفر�س على القائمني على االإعالم الربملاين ت�صنيف اجلمهور والتوجه لكل �صريحة منه 

مبا ينا�صبها من حيث االأ�صلوب والطريقة واملحتوى واالأداة اأو قناة التوا�صل يف خماطبتها 

حتى ميكن للر�صالة اأن ت�صل اأىل كافة هذه ال�صرائح.

من  حتقيقه  املراد  الهدف  حيث  من  الربملاين  االإعالم  مبحتوى  االهتمام  �صرورة   -

الر�صائل االإعالمية، �صواء من حيث مالئمة املادة االإعالمية والعناوين اجلاذبة وال�صور 

املعربة عنها  وفقًا للهدف والتاأثري املراد حتقيقه.

تركيز  يتم  حيث  الربملاين  االإعالم  يف   « البناءة  ال�صحافة   « منهج  اتباع  �صرورة   -

اأو  االأ�صخا�س  على  تركيزها  من  اأكرث  الق�صايا  على  الربملانية  االإعالمية  التغطيات 

ال�صراعات.

الكنز  ا�صتثمار  على  والربملانيني  الربملاين  االإعالم  على  القائمني  يعمل  اأن  �صرورة   -

الثمني الذي يتمثل بتواجد اجلمهور بكثافة على خمتلف و�صائط التوا�صل االجتماعي،  

وامل�صاركة  الربملانية   الثقافة  وتعزيز  اجلمهور  مع  والتوا�صل  التفاعل  تعزيز  لغايات 

ال�صيا�صية. 
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والتحاور  االإعالم  و�صائل  وخمتلف  اجلمهور  مع  الربملانيني  يتوا�صل  اأن  �صرورة   -

والتفاعل بينهم وبني اجلمهور عرب و�صائط التوا�صل االجتماعي وتوفري حمتوى الأعمالهم 

وتقدميها ب�صورة تثري اهتمام اجلمهور حيث اأن م�صوؤولية التوا�صل مع اجلمهور العام 

بفعالية ال تقع على عاتق االإعالمي فقط بل اأنها تتطلب م�صاركة وا�صعة من الربملانيني.  

- �صرورة اأن تعمل و�صائل االإعالم �صواء كانت مقروءة اأو م�صموعة اأو مرئية اأو اإلكرتونية 

ال�صوؤون  تغطية  يف  وراغبني  دائم  ب�صكل  متفرغني  متخ�ص�صني  وتدريب  تاأهيل  على 

الربملانية، ف�صاًل عن �صرورة تتعهم بالثقافة ال�صيا�صية والقانونية والفهم لطبيعة عمل 

الربملان و�صالحياته الد�صتورية واللوائح التي تنظم اأعماله.

- �صرورة العمل على تدريب الربملانيني على كيفية التعامل مع خمتلف و�صائل االإعالم 

وتفهم دورها يف اإطار الثقة املتبادلة والتفهم املتبادل لدور كل منهما مبا يخدم املجتمع.

املختلفة بدوره يف  بو�صائله  الربملاين   االإعالم  العمل على قيا�س مدى قيام  - �صرورة 

ال�صاحة الربملانية ومدى تاأثريه على زيادة الوعي وامل�صاركة يف احلياة الربملانية.  

- �صرورة التاأ�صي�س ل�صراكات ا�صرتاتيجية وعالقات موؤ�ص�صية م�صتمرة وقوية بني املجل�س 

لغايات  ال�صفافية  عمادها  الوطنية  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  وخمتلف  االحتادي  الوطني 

وتدريب  الربملانية،  االإعالمية  بالتغطية  يت�صل  ما  يف  �صواء  االإعالمية  الو�صائل  تاأهيل 

واإر�صاد االإعالميني بكيفية الو�صول للمعلومات.    

- �صرورة تركيز االإعالم الربملاين على الر�صائل واملعطيات التي ت�صاعد على ردم فجوة 

التوقعات ما بني اجلمهور واملجل�س الوطني االحتادي من خالل التوعية امل�صتمرة بطبيعة 

عمل املجل�س واخت�صا�صاته الد�صتورية التي ميار�س عمله من خاللها، وت�صحيح االأمور 

والوقائع واملعلومات اخلاطئة. 

االحتادي  الوطني  املجل�س  اإجنازات  مبتابعة  الربملاين  االإعالم  يهتم  اأن  �صرورة   -

العديدة واملتنوعة وخا�صة تلك التي ت�س حياة املواطنني، والرتكيز عليها واإبرازها يف 

خمتلف و�صائل االإعالم، لتعزيز اأهمية و�صورة املجل�س اأمام املواطنني، االأمر الذي يزيد 
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من تفاعلهم مع املجل�س وم�صاركتهم يف احلياة الربملانية بكافة وجوهها. 

- التعريف بالعملية االنتخابية للمجل�س الوطني االحتادي باعتبارها جزء ال يتجزاأ من 

وتعزيز  ال�صيا�صية  امل�صاركة  تفعيل  لغايات  وخا�صة  الربملاين  لالإعالم  امل�صتمرة  املهام 

الثقافة الربملانية، ويفرت�س اأن ال يتوقف بعد كل عملية انتخابية، ويجب متابعة هذه املهمة 

لالنتخابات  الوطنية  واللجنة  االحتادي  الوطني  املجل�س  بني  م�صرتك  م�صروع  اإطار  يف 

وخمتلف املوؤ�ص�صات والو�صائل االإعالمية. 

- �صرورة اإعداد برامج اإذاعية وتلفزيونية واإجراء لقاءات وحوارات مع ال�صحفيني اأو 

ال�صوء على خمتلف  لت�صليط  الربملانية  االإعالمية  بالتغطية  ي�صطلعون  الذي  املرا�صلني 

الوقائع واملجريات على ال�صاحة الربملانية.  
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ملحق رقم ) 1 (

التغطية ال�سحفية لوقائع منتدى الإعالم الربملاين

دبي - الإمارات العربية املتحدة

الثنني املوافق 24 / 2014/11
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فـهـر�س الـمـحـتويات

�سحيفة الحتاد

• الوطني ينظم منتدي االإعالم الربملاين الثاين بدبي	

• افتتح اأعمال منتدى االإعالم الربملاين الثاين يف دبي املر: انتخابات »الوطني« العام 	

املقبل الختيار ن�صف االأع�صاء 

• اجلل�صة الثانية: دور االإعالمي الربملاين تعزيز الوعي ال�صيا�صي وثقافة امل�صاركة	

• االأمني العام لالحتاد الدويل لـ«االحتاد«: التجربة الربملانية االإماراتية ت�صهد تطورًا 	

كبريًا وتعتمد ال�صفافية

�سحيفة البيان

• املجل�س الوطني االحتادي ينظم منتدى االإعالم الربملاين	

• خالل املنتدى الثاين يف دبي »الوطني« يعلن اإطالق جائزة االإعالم الربملاين	

�سحيفة اخلليج

• منتدي االإعالم الربملاين الثاين االثنني يف دبي	

• االإعالم 	 جائزة  يطلق  الوطني  املجل�س  الثاين  الربملاين  االإعالم  منتدى  خالل 

الربملاين

• �صلوم	 مارلني  بقلم  والربملان” عمود  االإعالم  “بني 
• الزبيدي	 عبداللطيف  بقلم  االإعالميني” عمود  يفوت  قد  “قطار 

�سحيفة الوطن

• االإعالم الربملاين يناق�س 3 اأوراق عمل حول دور االإعالم مناق�صة جتارب يف االإعالم 	

الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل والربملان االأوروبي و”الوطني االحتادي”

• بتعزيز احلياة 	 املتفاعل  االإعالم  يوؤكد  املر  الثاين  الربملاين  االإعالم  خالل منتدى 

الربملانية 
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�سحيفة الإمارات اليوم 

• »الوطني« 	 الدويل  الربملاين  واالحتاد  عربية  ودول  االإمارات  من  خرباء  مب�صاركة 

ينظم منتدى لالإعالم الربملاين

• »االإعالم الربملاين« يدعو اإىل مزيد من فر�س تاأهيل الكوادر املواطنة	

�سحيفة الروؤية

• مكمل 	 املتخ�ص�س  االإعالم  املر:  الثاين..  الربملاين  االإعالم  منتدى  اأعمال  افتتح 

للحياة الربملانية

Khaleej Times
• 	 Journalists told to cover FNC sessions

objectively
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اجلمعة 21 نوفمرب 2014 العدد 14381 ال�صفحة 7

مب�صاركة خرباء من االإمارات والدول العربية واالحتاد الربملاين الدويل والربملاين 

االأوروبي

»الوطني« ينظم منتدى االإعالم الربملاين الثاين بدبي 

االإعالم  منتدى  دبي  رافلز  فندق  يف  املقبل  االثنني  االحتادي  الوطني  املجل�س  ينظم 

الربملانية  الثقافة  تعزيز  يف  ودوره  الربملاين  االإعالم  اآفاق  بعنوان«  الثاين  الربملاين 

الربملاين من  االإعالم  االأ�صاتذة واخلرباء يف  نخبة من  ال�صيا�صية« مب�صاركة  وامل�صاركة 

االإمارات والدول العربية ال�صقيقة واالحتاد الربملاين الدويل والربملان االأوروبي. 

املنتدى يف  اأهمية هذا  الوطني االحتادي  املجل�س  رئي�س  املر  اأحمد  واأكد معايل حممد 

دورته الثانية والذي جاء كمبادرة من املجل�س لت�صليط ال�صوء على الدور املهم واحليوي 

لالإعالم الربملاين يف تنمية الوعي ال�صيا�صي وتعزيز الثقافة واحلياة الربملانية والتفاعل 

ورقابية  ت�صريعية  كموؤ�ص�صات  به  ت�صطلع  الذي  الدور  ومع  الربملانية  املوؤ�ص�صات  مع 

و�صيا�صية. 

وقال: اإنه مت هذا العام اختيار اآفاق االإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية 

انطالقاً    من   اإميان   املجل�س   باأهمية   االإعالم   للمنتدى،  عنوانا  ال�صيا�صية  وامل�صاركة 

 وم�صوؤوليته   الكبرية   ك�صريك   ا�صرتاتيجي   يف   اإثراء   احلياة   الربملانية،   ويف   تنمية   الوعي  

 الربملاين   ال   �صيما   يف   �صوء   التطورات   التي   ت�صهدها   احلياة   الربملانية   يف   الدولة. 

واأ�صاف: اإن االإعالم الربملاين يكت�صب اأهمية خا�صة لدى املجل�س الوطني االحتادي ملا 
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يقوم به من دور هام واأ�صا�صي يف متابعة ن�صاطات املجل�س ومناق�صته ملختلف الق�صايا 

الوطنية والتفاعل معها مما يعك�س �صورة متميزة من �صور امل�صاركة ال�صيا�صية االإيجابية 

م�صريا اإىل اأن املجل�س بادر عام 2013    بتنظيم   املنتدى   بالتعاون   مع   االحتاد   الربملاين  

 الدويل.  

اإن  بدوره قال الدكتور حممد �صامل املزروعي االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

املجل�س  بني  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  تطوير  يف  االأمانة  جهود  �صمن  ياأتي  املنتدى  هذا 

العام  الراأي  وتنوير  الربملانية،  واحلياة  الثقافة  اإثراء  بهدف  االإعالمية  واملوؤ�ص�صات 

باأعمال املجل�س وت�صهيل توا�صل املجل�س واالأع�صاء مع كافة �صرائح املجتمع. 

التعاون  لتعزيز  املتبعة  املمار�صات  اأحدث  املنتدى جاءت لال�صتفادة من  اأن فكرة  واأكد 

بني املوؤ�ص�صات الربملانية واملجتمع واملوؤ�ص�صات االإعالمية ومتابعة التطورات التكنولوجية 

احلديثة التي اأحدثت نقلة نوعية يف عامل االت�صال واالإعالم م�صريا اإىل اأهمية اأن تواكب 

املجال�س الربملانية واالإعالم الربملاين هذه املتغريات وتوظيف هذه الو�صائط على الوجه 

االأف�صل يف تعزيز العالقة بني الربملان واجلمهور لتمكينه من املتابعة وب�صكل مبا�صر مع 

املجريات على ال�صاحة الربملانية وتعزيز تفاعله واإ�صراكه يف عملية �صنع القرار. 

واأ�صاف املزروعي: اإنه تت دعوة خرباء من الدول العربية ال�صقيقة واالحتاد الربملاين 

الدويل والربملان االأوروبي لتقدمي اأوراق عمل �صيتم مناق�صتها والتعقيب عليها للخروج 

عام  ب�صكل  الربملاين  االإعالم  بتطوير  ال�صلة  ذات  واملقرتحات  االأفكار  حول  بتو�صيات 

واالإعالم الربملاين يف دولة االإمارات على وجه اخل�صو�س. 

الوطني االحتادي ومارتن  املجل�س  املر رئي�س  اأحمد  يلقي معايل حممد  اأن  املقرر  ومن 

ت�صونغونغ االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل كلمتني يف افتتاح املنتدى و�صيتم على 

هام�س املنتدى اإطالق جائزة االإعالم الربملاين.
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الثالثاء 25 نوفمرب 2014 العدد 14385 ال�صفحة االأوىل

افتتح اأعمال منتدى االإعالم الربملاين الثاين يف دبي

املر: انتخابات »الوطني« العام املقبل الختيار ن�صف االأع�صاء 

اأعلن معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�ِس الوطنِي االحتادِي اأن دولة االإمارات العربية 

املتحدة �صت�صهد العام القادم 2015 العملية االنتخابية الثالثة الختيار ن�صف اأع�صاء 

املجال�س  اأن  املر  واأكد  ع�صر.  ال�صاد�س  الت�صريعي  لف�صله  االحتادي  الوطني  املجل�س 

ب�صفتها  املجتمع  وقطاعات  �صرائح  خمتلف  مع  تداخاًل  املوؤ�ص�صات  اأكرث  هي  الربملانية 

وطموحات  اآمال  عن  ُتعرب  التي  املنابر  وهي  اأدوار  من  به  ت�صطلع  ومبا  ال�صعوب  ُتثل 

وق�صايا املجتمع وهموم املواطنني وم�صاكلهم يف خمتلف مناحي احلياة. 

اإن  الثاين بدبي:  اأم�س يف كلمته االفتتاحية الأعمال منتدى االإعالم الربملاين  وقال املر 

اأ�صا�صًا  ت�صتهدف  التي  الربملاين  االإعالم  اإطالق جائزة  الوطني االحتادي قرر  املجل�س 

تطوير منظومة اأداء االإعالم الربملاين ب�صكل عام وحول املجل�س الوطني االحتادي على 

وجه اخل�صو�س واإذكاء روح التناف�س بني االإعالميني لتوعية الراأي العام وت�صمل جماالت 

اجلائزة جائزة االإعالم املرئي وامل�صموع واملقروء واالإلكرتوين. 

مع معطيات خمتلف جوانب  وبعمق  قرب  املتفاعل عن  الربملاين  االإعالم  اأن  املر  واأكد 

العمل الربملاين بكافة اأبعاده الت�صريعية والرقابية وال�صيا�صية ي�صطلع بدور هام يف تعزيز 

وتنمية الوعي الربملاين مبعناه االأ�صمل.

هذا  باأن  منه  اإميانًا  املنتدى  هذا  بعقد  بادر  االحتادي  الوطني  املجل�س  »اإن  املر:  وقال 

العن�صر  هو  واحلديثة،  التقليدية  وو�صائله  فنونه  بكافة  املميز  االإعالمي  التخ�ص�س 
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الرئي�س املكمل للحياة الربملانية �صواء من حيث دوره يف التعبري عن الراأي العام ب�صاأن 

اأعمال  نقل  يف  م�صوؤوليته  حيث  من  اأو  ال�صعب  ممثلي  واأداء  الربملاين  العمل  جمريات 

الربملان والتعليق عليها«. 

مع معطيات خمتلف جوانب  وبعمق  قرب  املتفاعل عن  الربملاين  االإعالم  اأن  املر  واأكد 

العمل الربملاين بكافة اأبعاده الت�صريعية والرقابية وال�صيا�صية ي�صطلع بدور هام يف تعزيز 

وتنمية الوعي الربملاين مبعناه االأ�صمل. 

يف  كلمته  يف  الدويل  الربملاين  لالحتاد  العام  االأمني  ت�صوجنوجن  مارتن  قال  جهته  من 

والدوائر  املواطنني  مع  التوا�صل  �صبل  اأهم  »االإعالم  اإن:  للمنتدى  االفتتاحية  اجلل�صة 

االنتخابية وكل مكونات وو�صائل االإعالم هي دعامة الأي جمتمع دميقراطي«. 

وقال: ندرك اأهمية االإعالم ومدى الدور الهام الذي يلعبه يف احلياة العامة فهو الو�صيلة 

جميع  مع  التوا�صل  و�صائل  اأهم  ت�صكل  بالفعل  زالت  ما  الأنها  يوم  كل  اإليها  نلجاأ  التي 

ال�صرائح بوجه عام. 

وكان معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س افتتح اأعمال منتدى االإعالم الربملاين الثاين 

اأم�س االثنني يف فندق رافلز دبي الذي ينظمه املجل�س الوطني االحتادي بعنوان« اآفاق 

مب�صاركة  ال�صيا�صية«،  وامل�صاركة  الربملانية  الثقافة  تعزيز  يف  ودوره  الربملاين  االإعالم 

نخبة من االأ�صاتذة واخلرباء يف االإعالم الربملاين من االإمارات والدول العربية ال�صقيقة 

واالحتاد الربملاين الدويل والربملان االأوروبي. 

ح�صر حفل االفتتاح مارتن ت�صونغونغ االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل وعبدالرحمن 

ال�صادة  من  وعدد  ال�صارقة  الإمارة  اال�صت�صاري  املجل�س  رئي�س  الهاجري  عبيد  �صامل 

اأع�صاء املجل�س الوطني االحتادي واأع�صاء املجل�س اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة وعدد من 

روؤ�صاء ومديري التحرير يف ال�صحف املحلية ومديري االت�صال يف املوؤ�ص�صات احلكومية 

واالإعالميني وطلبة االإعالم يف خمتلف اجلامعات. 
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امل�صوؤولية االجتماعية لالإعالم 

قال معايل حممد املر اإن » االإعالم بحكم م�صوؤوليته االجتماعية ي�صتطيع اأن ُي�صلط ال�صوء 

وينقل ويطرح هذه الق�صايا وامل�صكالت طرحًا مو�صوعيًا بامل�صاركة والنقا�س واحلوار

مع خمتلف املوؤ�ص�صات احلكومية واالأهلية وقادة الراأي العام«.

احللول  ورمبا  واالأفكار  واالآراء  املالحظات  ُيقدم  اأن  اأي�صًا  وي�صتطيع  بل   « واأ�صاف: 

املر  وذكر  ال�صعب.  ممثلي  اأمام  وي�صعها  الق�صايا  هذه  ملعاجلة  املنا�صبة  واملقرتحات 

واالإعالميني  الربملانيني  بني  اآخر  نوع  توا�صاًل من  ُيعترب  املنتديات  مثل هذه  انعقاد  اأن 

اإىل  االإعالم الربملاين. ودعا  ال�صوء عليه من جوانب مهنية مهمة يف مو�صوع  لت�صليط 

للحياة  ثريًا  رافدًا  لُي�صكل  املهنية  جوانبه  كافة  من  الربملان  االإعالم  واأداء  دور  تطوير 

الربملانية. �صامي عبدالروؤوف )دبي(.

اجلل�صة الثانية: 

دور االإعالمي الربملاين تعزيز الوعي ال�صيا�صي وثقافة امل�صاركة

ناق�صت جل�صة العمل الثانية ملنتدى االإعالم الربملاين الثاين التي اأدارتها الدكتورة ح�صة 

ل�صوؤون املجل�س الوطني  الدولة  لوتاه وكيل وزارة  لوتاه ورقتي عمل االأوىل قدمها طارق 

االحتادي بعنوان »دور االإعالم الربملاين يف العملية االنتخابية للربملان« والثانية قدمها 

الربملاين  »االإعالم  بعنوان  االجتماعي  التوا�صل  الدكتور حممد حجاج خبري يف جمال 

تثقيف وتنوير للراأي العام وتعزيز الثقافة الربملانية«. 

وتناول لوتاه يف ورقته جتربة انتخابات املجل�س الوطني االحتادي ودور االإعالم يف العمل 

الربملاين والتوعية بالعملية االنتخابية وتعزيز الوعي ال�صيا�صي وثقافة امل�صاركة ال�صيا�صة 

لدى املجتمع. 

وتطرق اإىل جتربة اللجنة الوطنية لالنتخابات يف اال�صتفادة من االإعالم لتنمية الوعي 

بدور املجل�س الوطني االحتادي ودفع الناخب للم�صاركة االإيجابية يف العملية االنتخابية.
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ويعر�س  متخ�ص�س  وهو  الربملان  اأعمال  ويغطي  �صيا�صي  الربملاين  االإعالم  اأن  واأكد 

ثقافة  لتعزيز  ومناق�صات  قرارات  من  املجل�س  قبة  حتت  يدور  ما  كل  ويحلل  ويناق�س 

امل�صاركة ال�صعبية وهذا يقودنا اإىل تعريف من هو االإعالمي الربملاين الذي يجب اأن يلم 

بجميع اأعمال الربملان لنقل ال�صورة احلقيقية ب�صكل �صهل ووا�صح. 

غري  ر�صالة  ير�صل  قد  الأنه  مطلوب  الربملاين  االإعالمي  العمل  يف  التخ�ص�س  اأن  وذكر 

�صحيحة وقد ال يفهم العمل امل�صني الذي تقوم به املجال�س الربملانية، موؤكدا اأهمية نقل 

املجال�س  ن�صاطات  على  التغطية  تقت�صر  اأال  ويجب  متميزة  بطريقة  الربملان  اإجنازات 

الربملانية بل يجب اأن ننقل اإىل املواطن اإجنازات املجال�س واالأع�صاء ويجب اأن يتم اإبراز 

اإجنازات املجال�س الأهميتها يف تعزيز امل�صاركة يف العملية االنتخابية.واأكد اأن املطلوب هو 

تعزيز التوا�صل يف ن�صر العمل الربملاين ومتابعة وانتقاء ما يتم نقله الأن اأعمال املجال�س 

مت�صعبة وهي مادة جيدة لدى خمتلف و�صائل االإعالم. واأ�صار الدكتور حممد حجاج يف 

للمداوالت  تقدمي عر�س  تتخطى من جمرد  للربملان  االإعالمية  الر�صالة  اأن  اإىل  ورقته 

العامة والت�صويت عند انتهاء اجلل�صات، اإىل �صرورة اإظهار حراك دميقراطي متكامل 

االأركان للمجتمع املحلي والدويل والعمل الدائم على حت�صني ال�صورة الذهنية لل�صلطة 

الت�صريعية للمجتمع باأكمله.

االأمني العام لالحتاد الدويل لـ«االحتاد«:

التجربة الربملانية االإماراتية ت�صهد تطورًا كبريًا وتعتمد ال�صفافية

الربملانية  التجربة  اأن  الدويل  الربملاين  لالحتاد  العام  االأمني  ت�صوجنوجن  مارتن  اأكد 

االإماراتية ممثلة يف املجل�س الوطني االحتادي ت�صهد تطورًا كبريًا وم�صطردًا وملحوظًا 

ال�صيدات  من  كبريا  عددًا  اأن  كما  املجل�س  اأع�صاء  ن�صف  انتخاب  يف  ذلك  ويظهر 

الربملانيات يتميزن باأنهن نا�صطات ب�صكل وا�صح وكبري. 

وقال ت�صوجنوجن يف ت�صريحات خا�صة لـ )االحتاد( اأم�س على هام�س م�صاركته يف اأعمال 

منتدى االإعالم الربملاين يف دبي »من املعايري املهم يف تقييم جتربة الربملانات القوية 
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الوطني االحتادي  للمجل�س  العامة  االأمانة  اإن  واأالحظ  الربملان  ال�صفافية يف هذا  مدى 

بدولة االإمارات تعتمد �صفافية مطلقة يف العمل والتوا�صل واملداوالت«. 

فيه  ن�صارك  الذي  -اأم�س-  اليوم  الربملاين  االإعالم  منتدى  ذلك  يو�صح  مما  واأ�صاف: 

جميعا فهو جمهود اإ�صايف من املجل�س الوطني ليكون اأكرث انفتاحًا على طلبات املواطنني 

وحقوقهم وبالتايل فال�صفافية والتوا�صل �صمتان اأري اأن الربملان االإماراتي يتقنهما«. 

وعن اأهم مظاهر التطور التي يت�صم بها املجل�س الوطني االحتادي ذكر ن�صوجنوجن عرب 

تاأ�صي�س  اأهمها  التطور من  العديد من مظاهر  اأن هناك  ال�صفري خمتار عمر  مرتجمه 

متقدمًا  عماًل  ذلك  اأن  موؤكدًا  الربملانية  البحوث  ومركز  »ال�صكرتارية«  الفنية  االأمانة 

لدعم دور الربملان ي�صجع عليه االحتاد الربملاين الدويل. 

وو�صف االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل املجل�س الوطني االحتادي باأنه »رائد« يف 

املحلي  املجتمع  وداخل  الدويل  امل�صتوى  على  الربملاين  العمل  التكنولوجيا يف  ا�صتخدام 

مو�صحًا اأن املجل�س الوطني االحتادي يف االإمارات اأ�صبح »�صريكًا فنيًا« لالحتاد الربملاين 

الدويل يف جميع م�صروعاته املتعلقة بزيادة املكون التكنولوجي يف دورة العمل الربملاين.

�صراكة تقنية

الدعم  تقدم  الوطني االحتادي  املجل�س  االإمارات ممثلة يف  دولة  اأن  ت�صوجنوجن  اأو�صح 

الوقت الراهن االحتاد الربملاين الدويل  املادي والتقني والفني مل�صروعني ينفذهما يف 

وهما: م�صروع تعريب بوابة االإلكرتونية لالحتاد الدويل والثاين: التطوير التقني لالأمانة 

الفنية للربملان امل�صري. وقال » البوابة االإلكرتونية لالحتاد الربملاين الدويل هي اآلية 

وو�صيلة هامة لدعم الربملانات الوطنية ونهدف من وراء تعريب هذه البوابة اإىل تو�صيع 

اخلدمات الربملانية الدولية لت�صمل العرب واملتحدثني باللغة العربية ومن املقرر اأن يتم 

االنتهاء منت�صف العام املقبل 2015 من تعريب البوابة االإلكرتونية. واأكد ن�صونغونغ اأن 

دعم االإمارات لالحتادي الربملاين الدويل »اأقرب لل�صراكة« التي تركز على الدعم الفني 
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االحتادي  الوطني  للمجل�س  العامة  االأمانة  اأن  اإىل  م�صريا  املايل  الدعم  اإىل  باالإ�صافة 

ميتلك خربة برملانية ميكن ترويجها يف كافة الربملانات العربية.

تطوير العمل الربملاين

اأهم متطلبات تطوير العمل الربملاين يف دولة االإمارات قال االأمني العام لالحتاد  عن 

اأدري بدميقراطياتها فاأحيانًا نرى  اأن كل دولة  اأن نتفق �صويا  الربملاين الدويل: »يجب 

واأ�صاف  واالنتخاب«.  التعيني  بني  خليط  وثالثة  معينة  واأخرى  منتخبة  كلها  برملانات 

عدد  زيادة  هو  و�صوحًا  اأكرث  ب�صكل  الدميقراطي  التطور  يعك�س  ما  »ولعل  ن�صوجنوجن: 

م�صاركة وتثيل املراأة يف الربملانيات حتى ي�صبح املجتمع بالكامل ممثل تثياًل حقيقيًا 

يف الربملان وهو ما نراها جليًا يف دولة االإمارات«. �صامي عبدالروؤوف.
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اجلمعة 21 نوفمرب 2014 العدد 12574 ال�صفحة 6

املجل�س الوطني االحتادي ينظم منتدى االإعالم الربملاين

ينظم املجل�س الوطني االحتادي يوم االإثنني املقبل يف » فندق رافلز دبي« منتدى االإعالم 

الربملانية  الثقافة  تعزيز  يف  ودوره  الربملاين  االإعالم  »اآفاق  بعنوان  الثاين  الربملاين 

وامل�صاركة ال�صيا�صية «.

االإمارات  من  الربملاين  االإعالم  يف  واخلرباء  االأ�صاتذة  من  نخبة  املنتدى  يف  ي�صارك 

والدول العربية ال�صقيقة واالحتاد الربملاين الدويل والربملان االأوروبي. 

واأكد معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي.. اأهمية هذا املنتدى يف 

دورته الثانية والذي جاء كمبادرة من املجل�س لت�صليط ال�صوء على الدور املهم واحليوي 

لالإعالم الربملاين يف تنمية الوعي ال�صيا�صي وتعزيز الثقافة واحلياة الربملانية والتفاعل 

ورقابية  ت�صريعية  كموؤ�ص�صات  به  ت�صطلع  الذي  الدور  ومع  الربملانية  املوؤ�ص�صات  مع 

و�صيا�صية.

جهود

اإن  االحتادي  الوطني  للمجل�س  العام  االأمني  املزروعي  �صامل  الدكتور حممد  قال  بدوره 

املجل�س  بني  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  تطوير  يف  االأمانة  جهود  �صمن  ياأتي  املنتدى  هذا 

واملوؤ�ص�صات االإعالمية بهدف اإثراء الثقافة واحلياة الربملانية.

تو�سيات

االإعالم  بتطوير  ال�صلة  ذات  واملقرتحات  االأفكار  حول  تو�صيات  املنتدى  عن  ي�صدر 

الربملاين ب�صكل عام وحول كيف ميكن تطوير االإعالم الربملاين يف دولة االإمارات العربية 

الذي  االأول  الربملاين  االإعالم  منتدى  تو�صيات  و�صملت  اخل�صو�س.  وجه  على  املتحدة 
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من  عدد  عنها  تفرع  رئي�صية  جماالت  �صبعة   2013 دي�صمرب  �صهر  يف  املجل�س  نظمه 

التو�صيات.

6 ال�صفحة   12578 العدد  الثالثاء 25 نوفمرب 2014 

خالل املنتدى الثاين يف دبي

»الوطني« يعلن اإطالق جائزة االإعالم الربملاين

لتقدير  الربملاين  لالإعالم  جائزة  اطالق  عن  ام�س  االحتادي  الوطني  املجل�س  اأعلن 

اجلهود وامل�صاهمات االإعالمية الفعالة حول دور املجل�س الوطني وان�صطته بهدف اذكاء 

روح التناف�س بني االإعالميني لتوعية الراأي العام وت�صمل جماالت اجلائزة جائزة االإعالم 

املرئي وامل�صموع واملقروء وااللكرتوين.

وقال معايل حممد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي يف ت�صريحات لل�صحافيني ام�س 

ان اجلائزة تهدف اىل تكرمي وتقدير االإعالميني ممن كان الأعمالهم وا�صهاماتهم دور 

موؤثر يف تعريف الراأي العام بدور املجل�س وبناء الثقة بني املجل�س والراأي العام الفتا اىل 

ال�صوؤون الربملانية لل�صحفيني  ان املجل�س يعتزم اطالق دورات تدريبية متخ�ص�صة يف 

من خمتلف املوؤ�ص�صات لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

االإعالم  »اآفاق   2014 الربملاين  االإعالم  منتدى  ام�س  افتتاحه  خالل  معاليه  واأكد 

الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية وامل�صاركة ال�صيا�صية« يف فندق رافلز بدبي 

بح�صور مارتن �صنقونق االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل وعبدالرحمن �صامل عبيد 

الهاجري رئي�س املجل�س اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة وعدد من اأع�صاء املجل�س الوطني 

ومديري  روؤ�صاء  من  وعدد  ال�صارقة  الإمارة  اال�صت�صاري  املجل�س  واأع�صاء  االحتادي، 
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واالإعالميني  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  االت�صال  ومديري  املحلية  ال�صحف  يف  التحرير 

وطلبة االإعالم يف خمتلف اجلامعات اأن االإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع 

معطيات خمتلف جوانب العمل الربملاين بكافة اأبعاده الت�صريعية والرقابية وال�صيا�صية 

تعزيز  يف  وي�صهم  االأ�صمل  مبعناه  الربملاين  الوعي  وتنمية  تعزيز  يف  هام  بدور  ي�صطلع 

الثقافة واحلياة الربملانية والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�صاركة ال�صيا�صية 

ملختلف قطاعات و�صرائح املجتمع ال �صيما يف �صوء تطورات احلياة الربملانية يف دولة 

االإمارات.

وا�صار حممد املر اىل ان املجل�س الوطني االحتادي بادر لتنظيم عقد هذا املنتدى وهو 

الثاين من نوعه الذي ُيعقد يف الدولة، اإميانًا منه باأن هذا التخ�ص�س االإعالمي املميز 

التقليدية واحلديثة هو العن�صر الرئي�س املكمل للحياة الربملانية  بكافة فنونه وو�صائله 

�صواء من حيث دوره يف التعبري عن الراأي العام ب�صاأن جمريات العمل الربملاين واأداء 

عليها  والتعليق  و�صرحها  الربملان  اأعمال  نقل  م�صوؤوليته يف  اأو من حيث  ال�صعب  ممثلي 

موؤكدا اأن االإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب العمل 

الربملاين بكافة اأبعاده الت�صريعية والرقابية وال�صيا�صية ي�صطلع بدور هام يف تعزيز وتنمية 

الربملانية  واحلياة  الثقافة  تعزيز  يف  الفاعل  واالإ�صهام  االأ�صمل  مبعناه  الربملاين  الوعي 

والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�صاركة ال�صيا�صية ملختلف قطاعات و�صرائح 

املتحدة  العربية  االإمارات  الربملانية يف دولة  �صيما يف �صوء تطورات احلياة  املجتمع ال 

والتي �صت�صهد العام القادم، باإذن اهلل عز وجل العملية االنتخابية الثالثة الختيار ن�صف 

اأع�صاء املجل�س الوطني االحتادي، لف�صله الت�صريعي ال�صاد�س ع�صر.

وقال اإن انعقاد مثل هذه املنتديات ُيعترب توا�صاًل من نوع اآخر بني الربملانيني واالإعالميني 

االإعالم  ال�صوء عليه من جوانب مهنية مهمة يف مو�صوع  ُي�صلط  املنتدى ومبا  واإن هذا 

التطورات  ملواكبة  الدول  خمتلف  جتارب  من  اال�صتفادة  حيث  من  وخا�صة  الربملاين 

احلديثة يف عامل االت�صال واالإعالم ال�صتثمارها على الوجه االأف�صل يف االإطار الربملاين 
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ومب�صاركة نخبة من الربملانيني واالأكادمييني واالإعالميني واخلرباء وخمتلف موؤ�ص�صات 

وو�صائل االإعالم يف اأعماله قادر بعون اهلل تعاىل على بلورة اآفاق جديدة لتطوير االإعالم 

واأن�صطته وحتليل  واأعماله  باأهمية الربملان  التعريف  واأدواته ودوره يف  واآلياته  الربملاين 

الق�صايا واملو�صوعات الربملانية وتنوير الراأي العام وتعزيز م�صاركته الفاعلة يف العمل 

الربملاين.

ر�صالة حت�صني ال�صورة الذهنية لل�صلطة الت�صريعية

بعنوان  ورقته  يف  االجتماعي  التوا�صل  جمال  يف  خبري  حجاج  حممد  الدكتور  اأ�صار 

»االإعالم الربملاين تثقيف وتنوير للراأي العام وتعزيز الثقافة الربملانية« اإىل اأن الر�صالة 

االإعالمية للربملان تتخطى من جمرد تقدمي عر�س للمداوالت العامة والت�صويت عند 

انتهاء اجلل�صات اإىل �صرورة اإظهار حراك دميقراطي متكامل االأركان للمجتمع املحلي 

والدويل والعمل الدائم على حت�صني ال�صورة الذهنية لل�صلطة الت�صريعية للمجتمع باأكمله 

حيث تعد الر�صالة االإعالمية للربملان ركنا رئي�صيا يف العملية االت�صالية واأداة و�صل مهمة 

وم�صاحله  الفرد  بواقع  احلقائق  تربط  باعتبارها  واجلمهور  الربملان  بني  العالقة  يف 

املبا�صرة وتعرب عن االأهداف التي يريد الربملان حتقيقها بطريقة وا�صحة و�صهلة وت�صل 

اإىل اجلمهور امل�صتهدف ب�صهولة وي�صر وتوؤثر بال�صورة املن�صودة.

دور توعية بالعملية االنتخابية وامل�صاركة ال�صيا�صية

قدم طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�س الوطني االحتادي ورقة بعنوان »دور 

االإعالم الربملاين يف العملية االنتخابية للربملان« وتناول لوتاه يف ورقته جتربة انتخابات 

املجل�س الوطني االحتادي ودور االإعالم يف العمل الربملاين والتوعية بالعملية االنتخابية 

جتربة  اإىل  وتطرق  املجتمع.  لدى  ال�صيا�صة  امل�صاركة  وثقافة  ال�صيا�صي  الوعي  وتعزيز 
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اللجنة الوطنية لالنتخابات يف اال�صتفادة من االإعالم لتنمية الوعي بدور املجل�س الوطني 

االحتادي ودفع الناخب للم�صاركة االإيجابية يف العملية االنتخابية.

غري  ر�صالة  ير�صل  قد  الأنه  مطلوب  الربملاين  االإعالمي  العمل  يف  التخ�ص�س  ان  واكد 

�صحيحة وقد ال يفهم العمل امل�صني الذي تقوم به املجال�س الربملانية، موؤكدا اأهمية نقل 

املجال�س  ن�صاطات  على  التغطية  تقت�صر  اأال  ويجب  متميزة  بطريقة  الربملان  اجنازات 

الربملانية بل يجب اأن ننقل اإىل املواطن اجنازات املجال�س واالأع�صاء ويجب اأن يتم اإبراز 

اجنازات املجال�س الأهميتها يف تعزيز امل�صاركة يف العملية االنتخابية.

م�صوؤولية دور االإعالم  يف احلياة العامة

العامة  اأهمية االإعالم ومدى الدور الهام الذي يلعبه يف احلياة  اأكد مارتني �صوجنوجن 

فهو الو�صيلة التي نلجاأ اإليها كل يوم الأنها ما زالت بالفعل ت�صكل اأهم و�صائل التوا�صل مع 

جميع ال�صرائح بوجه عام ومع انت�صار العديد من و�صائل االإعالم املختلفة اأ�صبحت عملية 

التوا�صل يف قوتها وفاعليتها مبثابة ركيزة اأ�صا�صية يف اأي جمتمع دميقراطي.

و�صدد على �صرورة وجود جود اإعالم برملاين قوي وم�صوؤول لديه املعرفة الكافية 
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خالل منتدى االإعالم الربملاين الثاين

املجل�س الوطني يطلق جائزة االإعالم الربملاين

اأعلن املجل�س الوطني االحتادي عن اإطالق جائزة االإعالم الربملاين بهدف رفع معايري 

اجلودة املهنية وتعزيز ال�صلة والتعاون بني املجل�س وو�صائل االإعالم وت�صم اجلائزة 4 

جماالت ت�صمل جائزة لالإعالم املرئي واأخرى لالإعالم امل�صموع وثالثة للمكتوب والرابعة 

لالإلكرتوين.

بالدور  منه  واإميانًا  املجل�س  اإن  الوطني االحتادي  املجل�س  رئي�س  املر  اأحمد  قال حممد 

احليوي لالإعالم الربملاين قرر اإطالق جائزة االإعالم الربملاين التي ت�صتهدف اأ�صا�صًا 

تطوير منظومة اأداء االإعالم الربملاين ب�صكل عام وحول املجل�س الوطني االحتادي على 

وجه اخل�صو�س ويطيب يل يف هذا املقام التوجه بالدعوة اإىل جميع املعنيني واملهتمني 

من موؤ�ص�صات، وو�صائل اإعالمية، �صواء كانت مقروءة اأو م�صموعة، اأو مرئية، اأو اإلكرتونية 

للم�صاركة والتقدم لهذه اجلائزة وفق احكامها املقررة.

جاء ذلك خالل منتدى االإعالم الربملاين الثاين الذي نظمه املجل�س اأم�س بعنوان “اآفاق 

دبي  يف  ال�صيا�صية”  وامل�صاركة  الربملانية  الثقافة  تعزيز  يف  ودوره  الربملاين  االإعالم 

وحتدث فيه نخبة من الربملانيني املحليني والعرب واالأجانب حول اآليات تعزيز التوا�صل 

بني الربملان واالإعالميني وا�صطالع الو�صائل االإعالمية مب�صوؤولياتها جتاه تنمية الوعي 

بالثقافة واحلياة الربملانية لدى اجلمهور.

ح�صر املنتدى مارتن �صنقونق االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل وعبدالرحمن �صامل 

عبيد الهاجري رئي�س املجل�س اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة وعدد من اأع�صاء املجل�س 

 الوطني االحتادي واأع�صاء املجل�س اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة.
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للمنتدى  االفتتاحية  كلمته  االحتادي يف  الوطني  املجل�س  رئي�س  املر  اأحمد  واأكد حممد 

العمل  جوانب  خمتلف  معطيات  مع  وبعمق  قرب  عن  املتفاعل  الربملاين  االإعالم  اأن 

وتنمية  تعزيز  بدور مهم يف  ي�صطلع  وال�صيا�صية  والرقابية  الت�صريعية  باأبعاده  الربملاين 

والتوا�صل  الربملانية  واحلياة  الثقافة  تعزيز  وي�صهم يف  االأ�صمل  الربملاين مبعناه  الوعي 

بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�صاركة ال�صيا�صية ملختلف قطاعات و�صرائح املجتمع 

ال �صيما يف �صوء تطورات احلياة الربملانية يف دولة االإمارات.

اأ�صا�صيًا  عن�صرًا  واحلديثة  التقليدية  وو�صائله  فنونه  بكافة  الربملاين  االإعالم  واعترب 

ومكماًل للحياة الربملانية �صواء من حيث دوره يف التعبري عن الراأي العام ب�صاأن جمريات 

العمل الربملاين واأداء ممثلي ال�صعب اأو من حيث م�صوؤوليته يف نقل اأعمال الربملان و�صرحها 

والتعليق عليها موؤكدًا اأن االإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف 

بدور مهم يف  وال�صيا�صية ي�صطلع  والرقابية  الت�صريعية  باأبعاده  الربملاين  العمل  جوانب 

تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه االأ�صمل واالإ�صهام الفاعل يف تعزيز الثقافة واحلياة 

الربملانية والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور ال �صيما يف �صوء تطورات احلياة الربملانية 

يف الدولة التي �صت�صهد العام القادم، العملية االنتخابية الثالثة الختيار ن�صف اأع�صاء 

املجل�س الوطني االحتادي لف�صله الت�صريعي ال�صاد�س ع�صر.

اجلل�صة االأوىل

الوطني  املجل�س  ع�صو  البحر  منى  الدكتورة  اأدارتها  االأوىل  جل�صتني  املنتدى  وت�صمن 

االحتادي وتناولت 3 اأوراق عمل االأوىل قدمها بول ماك جراث ع�صو �صابق يف الربملان 

االإيرلندي بعنوان “جتربة االإعالم الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل” والثانية قدمتها 

ميلني جاوجيربات املتحدث الر�صمي لقطاع ال�صحافة مدير اإدارة االت�صال يف الربملان 

االأوروبي بعنوان “جتارب من اإنتاج االإعالم الربملان االأوروبي” والثالثة قدمها الدكتور 

حممد �صامل املزروعي االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي بعنوان “جتربة املجل�س 
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الوطني االحتادي يف اإطار منهج ومنظومة االإعالم الربملاين”.

وا�صتعر�س بول كيف يوؤثر االإعالم يف الدولة واالأ�صخا�س. وا�صتعر�صت ميلني يف ورقتها 

يتبناها يف  التي  واملبادرات  االإعالم  و�صائل  االأوروبي مع خمتلف  الربملان  تعامل  كيفية 

التعامل مع االإعالم.

عن  تختلف  الربملانية  املوؤ�ص�صات  اأن  ورقته  يف  املزروعي  �صامل  حممد  الدكتور  واأو�صح 

تتم  دائمًا  وهي  ت�صكيلها،  من حيث طريقة  دولة  اأي  االأخرى يف  املوؤ�ص�صات  من  غريها 

النظم  يف  موجودة  موؤ�ص�صة  اأية  عن  تختلف  التي  واخت�صا�صاتها  االنتخاب  طريق  عن 

ال�صيا�صية وطريقة اتخاذ القرار الذي يتم من خالل االأغلبية واملفردات التي يعنى بها 

اأمور خا�صة  وهي  املوؤ�ص�صات  العاملون يف هذه  ويعرفها  الربملان وهي متخ�ص�صة جدًا 

بالربملان وهذه اخل�صو�صية تعطي للموؤ�ص�صات الربملانية خ�صو�صية يف تعامل االإعالم 

معها.

مناق�صات احل�صور

يف رده على اأ�صئلة احل�صور اأكد الدكتور حممد �صامل املزروعي اأن االأمانة العامة توا�صلت 

وقمنا  منها  عدد  مع  �صراكات  عقد  طور  يف  وهي  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  من  الكثري  مع 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  توا�صل  اإىل  يحتاج  واملجل�س  لالإعالم  اأبوظبي  موؤ�ص�صة  اإىل  بزيارة 

االإعالمية موؤكدًا اأهمية اأن يحظى املجل�س باهتمام خمتلف و�صائل االإعالم مبناق�صاته.

اجلل�صة الثانية

ناق�صت جل�صة العمل الثانية ملنتدى االإعالم الربملاين الثاين التي اأدارتها الدكتورة ح�صة 

لوتاه اأ�صتاذة جامعية يف االإعالم ورقتي عمل االأوىل قدمها طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة 

ل�صوؤون املجل�س الوطني االحتادي بعنوان “دور االإعالم الربملاين يف العملية االنتخابية 

االجتماعي  التوا�صل  جمال  يف  خبري  حجاج  حممد  الدكتور  قدمها  للربملان” والثانية 
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بعنوان “االإعالم الربملاين تثقيف وتنوير للراأي العام وتعزيز الثقافة الربملانية”.

وقال طارق لوتاه: �صيتم و�صع خطة اإعالنية واإعالمية متكاملة لال�صتفادة من التجارب 

ال�صابقة بهدف البدء ب�صكل مبكر لالنتخابات التي �صتجري العام املقبل وقال ندر�س االآن 

تدريب املتطوعني وجميع العاملني يف العملية االنتخابية وهو خمتلف عما جرى �صابقًا.

واأ�صار الدكتور حممد حجاج يف ورقته اإىل اأن الر�صالة االإعالمية للربملان تتخطى جمرد 

اإظهار  �صرورة  اإىل  اجلل�صات  انتهاء  عند  والت�صويت  العامة  للمداوالت  عر�س  تقدمي 

حراك دميقراطي متكامل االأركان للمجتمع 

الثالثاء 25 نوفمرب 2014 العدد 12973 ال�صفحة 17

“بني االإعالم والربملان”  مارلني �صلوم
اأن حتمل قلمًا اأو كامريا اأو ميكروفون لتقدم اأفكارك اأو اأفكار االآخرين اإىل النا�س فهذه 

اعتباره  يجب  وال  متطاير  كالم  جمرد  لي�س  تكتبه  اأو  به  تتفوه  ما  الأن  كبرية  م�صوؤولية 

اإىل..” تعرب من فوقه الكلمات لتحقق هدفًا  “من..  كالهواء العابر. فاأنت ج�صر ميتد 

معينًا.

وتقريب  الوعي  ن�صر  يف  اإعالمية  و�صيلة  وكل  الكاتب  عاتق  على  امللقاة  امل�صوؤولية  هذه 

امل�صافات بني القمة والقاعدة كانت النقطة االأبرز يف منتدى االإعالم الربملاين يف دورته 

الثانية التي عقدت اأم�س يف دبي بعنوان: “اآفاق االإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة 

الربملانية وامل�صاركة ال�صيا�صية”. 

ورغم اأن الدعوة كانت موجهة من املجل�س الوطني االحتادي اإىل اأهل االإعالم والكّتاب 

ب�صكل خا�س، اإال اأن ح�صورهم كان �صعيفًا جدًا.

وجود  واأهمية  واالإعالميني  الربملاين  املجل�س  بني  العالقة  طبيعة  نفهم  اأن  �صعبًا  لي�س 
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توا�صل م�صتمر بني الطرفني. فاإذا كان الربملان هو املتلقي من احلكومة ودوره مناق�صة 

القوانني وهو موؤ�ص�صة د�صتورية لها اخت�صا�صاتها واجلهة الر�صمية التي ت�صرع القوانني 

اآراء.. فاإن االإعالم هو املتلقي من هذا املجل�س لينقل املعلومات  بعد مناق�صات وتبادل 

“القانون” مب�صطلحاته من مفهوم  النا�س ويناق�س ويو�صح ال�صورة حتى يقرتب  اإىل 

املواطن الب�صيط.

والنا�س  امل�صوؤولني  بني  مو�صول  ج�صر  جمرد  االإعالمي  يكون  اأن  املفرت�س  من  لي�س 

العاديني، وال اأن يكون خط الذهاب والعودة ما بني الطرفني فينقل الكالم من هنا اإىل 

هناك وبالعك�س دون اأن يكون له راأي. ولعلنا اليوم ن�صعر بعبء امل�صوؤولية امللقاة على كل 

اإعالمي و�صاحب كلمة اأكرث من اأي وقت �صابق يف ظل الهجمات ال�صر�صة التي يتعر�س 

لها كل النا�س �صواء كانوا متعلمني اأو اأميني من قبل اأ�صحاب الفكر املتطرف والعابثني 

يف اأمن اأي جمتمع عربي. لذا ميكننا القول االآن اإن كل ما نعي�صه يتما�س ب�صكل مبا�صر 

مع ال�صيا�صة ومل يعد هناك خط فا�صل وا�صح بني تفا�صيل احلياة العادية اليومية وبني 

احلالة ال�صيا�صية. 

من املهم اأن نفهم جميعًا د�صتور دولة االإمارات، واأن يعرف كل اإن�صان حقوقه وواجباته، 

كي ي�صري على الطريق ال�صليم دون اأن يتمكن اأحد من ت�صليله. هناك مبادرات تقّرب 

القائمون  وزعه  الذي  الكتيب  ذلك  مثل  النا�س  وبني  والت�صريعات  القوانني  بني  امل�صافة 

العربية  االإمارات  “د�صتور  اأن يكون عنوانه  على املنتدى على احل�صور والذي يده�صك 

املتحدة” وهو بحجم اجليب. نعم من الذكاء اأن ي�صبح “الد�صتور” رفيقك حتمله معك 

دائمًا تقراأه وت�صتفيد كي تفيد الوطن ت�صونه وي�صونك وحتميه كما يحميك. 

اإذا كان املنتدى خطوة لتقريب امل�صافات بني ما هو ر�صمي وقانوين وت�صريعي من جهة 

وبني وعي النا�س وتب�صيط االأمور كي يتمكنوا من ا�صتيعابها، فاإن على االإعالم م�صوؤولية 

ودورًا يف نقل هذه الثقافة وامل�صاهمة ب�صكل مبا�صر يف التوعية يف املجتمع كما يجب اأن 

يكون لكلمته �صدى يف قاعات املجل�س الوطني كي ت�صل الر�صالة ب�صكل مكتمل. 
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لثالثاء 25 نوفمرب 2014 العدد 12973 ال�صفحة االأخرية

الزبيدي االإعالميني” عبداللطيف  يفوت  قد  “قطار 
لي�س مب�صتبعد اأن ياأتي يوم جتد فيه و�صائط اإعالم االإمارات نف�صها متخلفة عن اإيقاع 

املوؤ�ص�صات والتطلعات الر�صمية. يبدو اأن االإعالم لي�س �صاحب املبادرة دائمًا. 

وهذا توا�صع غري م�صتحب. االإعالم يجب اأن يكون دائمًا طالع الثنايا.

اأم�س )24 نوفمرب( نظم املجل�س الوطني االحتادي “منتدى االإعالم الربملاين 2014” 

وامل�صاركة  الربملانية  الثقافة  تعزيز  يف  ودوره  الربملاين  “االإعالم  واملو�صوع:  دبي.  يف 

ال�صيا�صية”. 

عندما تقراأ هذا العنوان تدرك فورًا اأنها دعوة اإىل و�صائط االإعالم لكي ت�صطلع بهذا 

الدور وهذه اأهمية اأن يكون على راأ�س موؤ�ص�صة كهذه رمز ثقايف: حممد املر.

االإعالم الربملاين  اإىل فهم مكنونات  الذي يحتاج  العنوان  االإعالم يف تف�صري  االآن دور 

والثقافة الربملانية وامل�صاركة ال�صيا�صية. واجتهاد و�صائط االإعالم يف خو�س غمارها هو 

يف حد ذاته خري تف�صري. 

اأنظمة  وتباين االآراء �صيكون خري جتربة مثمرة، فاأ�صواأ ما عا�صته ال�صعوب املنكوبة يف 

امل�صروبات  علب  مثل  جميعًا  ال�صعب  اأفراد  يكون  اأن  على  الثناء  هو  اال�صتبداد  طبائع 

الغازية. االإجماع اجليد املبارك هو على خدمة امل�صالح العليا ال على طرائق حتقيقها. 

الغاية ال�صامية واحدة ولكن ال�صبل �صتى والتجربة الربملانية الرائدة هي تلك التي تفتح 

املجال لتناظر االأفكار وتناف�س االآراء.

اجلل�صة االأوىل كانت مفيدة ملعرفة م�صرية املجل�س من الرئي�س واالأمني العام د. حممد 
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�صامل املزروعي. ولكن القلم �صعر باملغ�س حني حتدثت اإعالمية دمناركية من الربملان 

االأوروبي عن جتربته وفاعليته. برملان يخاطب �صعوبه باأربع وع�صرين لغة والتفاهم �صمن 

على ع�صل.

بينما الالمعة العربية فيها اثنان وع�صرون ع�صوًا يتكلمون لغة واحدة والر�صول اأو�صى 

بال�صرت. 

يف اجلل�صة االأخرى التقى حما�صران عند نقطة طريفة غري مق�صودة. يبدو اأن ن�صمة 

دبوية هّبت على املنتدى حاملة اإىل االأفكار فنون اإدارة االنطالق. فقد حتدث وكيل وزارة 

الدولة ل�صوؤون املجل�س طارق لوتاه عن ا�صتمداد تقنيات الت�صويق يف االنتخابات الربملانية.

الربملاين  االإعالم  اأ�صاليب  تكون  اأن  عن  حجاج  حممد  د.  اإعالمي  خبري  وحتدث 

“م�صّنعة”.
باأن  ي�صدموا  اأن  قبل  حالهم  تدارك  اإىل  ي�صارعوا  اأن  االإعالميني  على  يلزم:  ما  لزوم 

اأ�صاليبهم �صارت معلبات.
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الثالثاء 25 نوفمرب 2014 العدد 1145 ال�صفحة 17

االإعالم الربملاين يناق�س 3 اأوراق عمل حول دور االإعالم

مناق�صة جتارب يف االإعالم الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل والربملان االأوروبي 

و”الوطني االحتادي”

باإدارة  عقدت  التي  االأوىل  العمل  جل�صة  خالل  الثاين  الربملاين  االإعالم  منتدى  ناق�س 

االأوىل  اأوراق عمل  ثالثة  االحتادي  الوطني  املجل�س  البحر ع�صو  منى  الدكتورة  �صعادة 

قدمها ال�صيد بول ماك جراث ع�صو �صابق يف الربملان االيرلندي بعنوان “جتربة االإعالم 

الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل” والثانية قدمتها ال�صيدة ميلني جاوجيربات املتحدث 

الر�صمي لقطاع ال�صحافة مدير اإدارة االت�صال يف الربملان االأوروبي بعنوان” جتارب من 

انتاج االإعالم الربملان االأوروبي” والثالثة قدمها �صعادة الدكتور حممد �صامل املزروعي 

الوطني االحتادي يف  الوطني االحتادي بعنوان” جتربة املجل�س  للمجل�س  العام  االأمني 

اإطار منهج ومنظومة االإعالم الربملاين”.

جتربة االإعالم الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل

وا�صتعر�س ال�صيد بول وهو ع�صو يف الربملان ملدة 18 عاما وكان مدر�صا ملدة 20 عاما 

ومتحدثا ر�صميا يف املجل�س ورئي�صا للجنة املجتمع ملدة اأربعة اأعوام طبيعة عمل اأع�صاء 

الربملان االإيرلندي ودور احلكومة ورئي�س جمل�س الوزراء الذي يتم انتخابه من ال�صعب 

ونظام الت�صويت املختلف عن نظام االنتخاب يف بريطانيا وهو ما ي�صمى بالن�صب التمثيلية 

حيث يتم الت�صويت عرب قوائم االأف�صلية م�صريا اإىل جتربته يف خو�س االنتخابات لعدة 

مرات.

واأ�صار اإىل اأن التمثيل اجلزئي يف االنتخابات يعطي تثيال اأكرث عدال يف بالده وقد يكون 
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هناك بع�س االأحزاب ال�صغرية التي تتمثل يف االأفراد يف ع�صوية الربملان وهذا ي�صكل 

تعديدة لدى ممثلي الربملان وميكن اأن ت�صعر باأن لديك �صخ�صا ما ميثلك يف الربملان 

وقال لدى اأيرلندا تعددا يف االأحزاب م�صريا اإىل االنتخابات التي جرت يف بالده يف العام 

املا�صي مب�صاركة خمتلف االأحزاب فيها وقال اإن االإعالم لديه دورا كبريا يف كل هذا ويف 

حدوث االأفعال املتعلفة بها.

احلكومة  ي�صكالن  حزبان  حاليا  ولدينا  اإئتالف  من  احلكومة  ت�صكل  قد  واأ�صاف 

والدميقراطية  دميقراطي  نظام  ولدينا   2016 عام  يف  �صتكون  القادمة  واالنتخابات 

االأ�صكال  من  العديد  وهناك  كبري  ب�صكل  ويتطور  تغيريه  وميكن  جدا  ح�صا�س  مفهوم 

واأرحب بجميع  الدميقراطية  النماذج يف  اأف�صلية  وتتفاوت  وتتطور  وتنمو  الدميقراطية 

العائالت الدميقراطية وهي تنت�صر عرب العامل.

وقال كيف يوؤثر االإعالم يف الدولة واالأ�صخا�س والكل يتابع ب�صكل معني االإعالم وهو يقوم 

لربملانيني  ويذكر  الرابعة  ال�صلطة  هو  واالإعالم  الربملان  يف  يحدث  عما  النظرة  باإلقاء 

مب�صوؤولياتهم ولدى االإعالم دور كبري يف حتفيز االأ�صخا�س واطالعهم على ما يحدث 

�صواء يف الربملامن اأو يف احلكومة.

وبث  احلكومة  على  يعتمد  بث  وهناك  دويل  بث  ايرلندا  يف  مبا�صران  بثان  لدينا  وقال 

م�صتقل تاما عن احلكومة وهم يتابعون اأعمال ون�صاطات املجل�س.

تغطية  حول  االأمثلة  من  عددا  وقدم  احلكومات  مع  االإعالم  تعامل  كيفية  وا�صتعر�س 

وا�صتجواب  امليزانية  مناق�صة  ببث  تقوم  مبا�صرة  برامج  هناك  وقال  املختلفة  القنوات 

اأع�صاء احلكومة وهناك قنوات تبحث عن ق�ص�س مثرية وهو اأمر غري م�صتح�صن ولدينا 

حمطات اإذاعية وطنية وتقوم بالعمل من خالل الرخ�صة وهناك حمطة اإذاعية رئي�صية 

النا�س  لدى  �صعبية  ولديها  قوة  واملتنوعة  املختلفة  الربامج  ت�صكل  وقد  للدولة  مملكومة 

43 حمطة  وقال لدينا دولة �صغرية من املحطات االإذاعية املحلية وي�صل عددها اإىل 

وهي تقوم بتغطية اأعمال الربملان وتتلقى النقد ولها تاأثريا كبريا.
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وقال ملحطات االإذاعة دور كبري وهي تقوم ببث مبا�صر ملناق�صات الربملان خا�صة الق�صايا 

التي لها اهتمام من قبل ال�صعب ولدينا ثالثة �صحف تغطي اأعمال الربملان.

جتارب من انتاج االإعالم الربملان االأوروبي

وا�صتعر�صت ال�صيدة ميلني يف ورقتها كيفية تعامل الربملان االأوروبي مع خمتلف و�صائل 

االإعالم واملبادرات التي يتبناها يف التعامل مع االإعالم م�صرية اأن هناك اختالفا كبريا 

الربملانية على  التجمعات  اأكرب  يعد من  فهو  االأخرى  والربملانات  االأوروبي  الربملان  بني 

م�صتوى العامل وينظم له �صبع جمموعات �صيا�صية وميثل 28 دولة وقالت لدينا 22 جلنة 

وهناك احتياجات اأ�صا�صية واأمور نقوم بها يف الت�صريعات التي يهتم بها مواطني الدول 

االأع�صاء يف االحتاد االأوروبي وا�صتعر�صت دور الربملان االأوروبي يف �صن الت�صريعات فهو 

يقوم ب�صياغة الت�صريعات اخلا�صة باالحتاد االأوروبي واأع�صاء الربملان يقومون بتعديل 

العام على  الراأي  االإعالم يف اطالع  الت�صريعات وهو ي�صع م�صوؤولية كبرية على  وتغيري 

هذه التعديالت التي تطال قطاعات مهمة.

يتم  التي  الت�صريعات  حول  النا�س  اأراء  تلقي  خاللها  من  يتم  جلنة  هناك  واأ�صافت 

مناق�صتها يف الربملان االأوروبي وهي جلنة حمددة وبو�صعها حجب الكثري من الت�صريعات 

وقالت للربملان راأيه يف امليزانيات ولدينا م�صوؤولية يف �صرح ما يحدث للمواطنني داخل 

الربملان الأن اللجان الربملانية هي التي لها التاأثري على املواطنني م�صرية اإىل اأن مناق�صات 

الربملان يتم التعامل معها اإعالميا من خالل 24 لغة يتحدث فيها االأع�صاء.

خالل منتدى االإعالم الربملاين الثاين املر يوؤكد االإعالم املتفاعل بتعزيز احلياة 

الربملانية

اأكد معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي اأن االإعالم الربملاين املتفاعل 

الت�صريعية  اأبعاده  بكافة  الربملاين  العمل  مع معطيات خمتلف جوانب  وبعمق  قرب  عن 

والرقابية وال�صيا�صية ي�صطلع بدور هام يف تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه االأ�صمل 
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وي�صهم يف تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل 

امل�صاركة ال�صيا�صية ملختلف قطاعات و�صرائح املجتمع ال �صيما يف �صوء تطورات احلياة 

الربملانية يف دولة االإمارات.جاء ذلك يف كلمة افتتح فيها معايل رئي�س املجل�س اأعمال 

منتدى االإعالم الربملاين الثاين اأم�س يف فندق رافلز دبي الذي ينظمه املجل�س الوطني 

االحتادي بعنوان” اآفاق االإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية وامل�صاركة 

االإمارات  االإعالم الربملاين من  االأ�صاتذة واخلرباء يف  ال�صيا�صية” مب�صاركة نخبة من 

والدول العربية ال�صقيقة واالحتاد الربملاين الدويل والربملان االأوروبي.

الدويل  الربملاين  لالحتاد  العام  االأمني  �صنقونق  مارتن  �صعادة  االفتتاح  حفل  ح�صر 

ال�صارقة  الإمارة  اال�صت�صاري  املجل�س  رئي�س  الهاجري  عبيد  �صامل  عبدالرحمن  و�صعادة 

وعدد من ال�صادة اأع�صاء املجل�س الوطني االحتادي واأع�صاء املجل�س اال�صت�صاري الإمارة 

ال�صارقة وعدد من روؤ�صاء ومديري التحرير يف ال�صحف املحلية ومديري االت�صال يف 

املوؤ�ص�صات احلكومية واالإعالميني وطلبة االإعالم يف خمتلف اجلامعات.

اأتوجه بجزيل ال�صكر  اأرحب بكم جميعًا واأن  اأن  “يطيب يل  وقال معايل رئي�س املجل�س 

والتقدير اإىل �صعادة مارتن �صنقونق االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل. 

االحتادي  الوطني  املجل�س  بني  الدائم  والتعاون  العلمي  املنتدى  هذا  يف  امل�صاركة  على 

واالحتاد الربملاين الدويل يف خمتلف جماالت العمل الربملاين وال�صكر والتقدير مو�صول 

لالأ�صاتذة واخلرباء وامل�صاركني، الذين ُي�صاهمون يف تقدمي اأوراق عمل، ومناق�صة واإثراء 

خمتلف حماور املنتدى املطروحة”.

االإعالم  حول  املنتدى  هذا  عقد  لتنظيم  االحتادي  الوطني  املجل�س  بادر  لقد  واأ�صاف 

اإميانًا  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  ُيعقد  الذي  نوعه  من  الثاين  وهو  الربملاين 

منه باأن هذا التخ�ص�س االإعالمي املميز بكافة فنونه وو�صائله التقليدية واحلديثة هو 

العن�صر الرئي�س املكمل للحياة الربملانية �صواء من حيث دوره يف التعبري عن الراأي العام 

ب�صاأن جمريات العمل الربملاين واأداء ممثلي ال�صعب اأو من حيث م�صوؤوليته يف نقل اأعمال 
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الربملان و�صرحها والتعليق عليها موؤكدا اأن االإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع 

معطيات خمتلف جوانب العمل الربملاين بكافة اأبعاده الت�صريعية والرقابية وال�صيا�صية 

ي�صطلع بدور هام يف تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه االأ�صمل واالإ�صهام الفاعل يف 

امل�صاركة  وتفعيل  الربملانيني واجلمهور  والتوا�صل بني  الربملانية  الثقافة واحلياة  تعزيز 

ال�صيا�صية ملختلف قطاعات و�صرائح املجتمع ال �صيما يف �صوء تطورات احلياة الربملانية 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة والتي �صت�صهد العام القادم باإذن اهلل عز وجل العملية 

الت�صريعي  لف�صله  االحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�صاء  ن�صف  الختيار  الثالثة  االنتخابية 

ال�صاد�س ع�صر.

واأ�صاف اأن املجال�س الربملانية هي اأكرث املوؤ�ص�صات ت�صابكًا مع خمتلف �صرائح وقطاعات 

املجتمع وب�صفتها ُتثل ال�صعوب ومبا ت�صطلع به من اأدوار هي املنابر التي ُتعرب عن اآمال 

وطموحات وق�صايا املجتمع وهموم املواطنني وم�صاكلهم يف خمتلف مناحي احلياة والأن 

االإعالم وبحكم م�صوؤوليته االجتماعية وبانفتاحه على كل النا�س وكل الق�صايا ي�صتطيع 

بامل�صاركة  مو�صوعيًا  طرحًا  وامل�صكالت  الق�صايا  هذه  ويطرح  وينقل  ال�صوء  ُي�صلط  اأن 

بل  العام  الراأي  وقادة  واالأهلية  احلكومية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  مع  واحلوار  والنقا�س 

وي�صتطيع اأي�صًا اأن ُيقدم املالحظات واالآراء واالأفكار ورمبا احللول واملقرتحات املنا�صبة 

ملعاجلة هذه الق�صايا، وي�صعها اأمام ممثلي ال�صعب وبذلك ُي�صاهم ب�صكل فاعل يف اإثراء 

تعزيز  على  وَيعمل  ناحية  من  االأف�صل  الوجه  على  واأدائهم  دورهم  وتعزيز  معلوماتهم 

التفاعل وامل�صاركة املجتمعية يف احلياة الربملانية من ناحية اأخرى.

وقال اإن انعقاد مثل هذه املنتديات ُيعترب توا�صاًل من نوع اآخر بني الربملانيني واالإعالميني 

االإعالم  ال�صوء عليه من جوانب مهنية مهمة يف مو�صوع  ُي�صلط  املنتدى ومبا  واإن هذا 

التطورات  ملواكبة  الدول،  خمتلف  جتارب  من  اال�صتفادة  حيث  من  وخا�صة  الربملاين 

احلديثة يف عامل االت�صال واالإعالم ال�صتثمارها على الوجه االأف�صل يف االإطار الربملاين 

ومب�صاركة نخبة من الربملانيني واالأكادمييني واالإعالميني واخلرباء وخمتلف موؤ�ص�صات 
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وو�صائل االإعالم يف اأعماله قادر بعون اهلل تعاىل على بلورة اآفاق جديدة لتطوير االإعالم 

واأن�صطته وحتليل  واأعماله  باأهمية الربملان  التعريف  واأدواته ودوره يف  واآلياته  الربملاين 

الق�صايا واملو�صوعات الربملانية، وتنوير الراأي العام وتعزيز م�صاركته الفاعلة يف العمل 

الربملاين.

مهنية  حماور  تتناول  التي  املنتدى  لهذا  املعدة  العمل  اأوراق  تكون  اأن  يف  ناأمل  وقال 

خمتلفة يف مو�صوع االإعالم الربملاين واملناق�صات حولها عونًا جلميع امل�صاركني، للخروج 

بتو�صيات نعمل جميعًا برملانيني واإعالميني وو�صائل اإعالم على تبنيها عمليًا لتطوير دور 

الربملانية. للحياة  ثريًا  رافدًا  لُي�صكل  املهنية  جوانبه  كافة  من  الربملاين  االإعالم  واأداء 

واأ�صاف اأن املجل�س الوطني االحتادي واإميانًا منه بالدور احليوي لالإعالم الربملاين قرر 

االإعالم  اأداء  منظومة  تطوير  اأ�صا�صًا،  ت�صتهدف  التي  الربملاين  االإعالم  جائزة  اإطالق 

ويطيب  اخل�صو�س،  وجه  على  االحتادي  الوطني  املجل�س  وحول  عام  ب�صكل  الربملاين 

يل يف هذا املقام التوجه بالدعوة اإىل جميع املعنيني واملهتمني من موؤ�ص�صات، وو�صائل 

اإلكرتونية، للم�صاركة والتقدم  اأو  اأو مرئية،  اأو م�صموعة،  اإعالمية، �صواء كانت مقروءة 

لهذه اجلائزة وفق احكامها املقررة.

املنتدى  امل�صاركني يف هذا  بال�صكر اجلزيل جلميع  اأتقدم  اأن  اإال  ي�صعني  وقال ختامًا ال 

وتنياتي باأن تتكلل جهودكم ومناق�صاتكم بالتوفيق والنجاح يف حتقيق اأهدافه املن�صودة.

لقد  له  الدويل يف كلمة  الربملاين  العام لالحتاد  االأمني  �صعادة مارتني �صوجنوجن  وقال 

املنتدى  االحتادي  الوطني  املجل�س  عقد  عندما  تقريبا  عام  منذ  هذا  مكاين  يف  وقفت 

اأن هذا  االإعالمي الربملاين موؤكدا  املنتدى  واأتنى جناحا موفقا لهذا  االأول  االإعالمي 

املنتدى مهد الطريق اأمام الربملانات يف املنطقة للم�صاركة يف االإعالم على نحو يت�صم 

مبزيد من ال�صمولية وتظافر اجلهود واليوم من�صي خطوة لالأمام يف طريقنا الذي بداأناه 

قبل عام.

فهو  العامة  احلياة  يف  يلعبه  الذي  الهام  الدور  ومدى  االإعالم  اأهمية  ندرك  واأ�صاف 
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مع  التوا�صل  و�صائل  اأهم  ت�صكل  بالفعل  زالت  ما  الأنها  يوم  كل  اإليها  نلجاأ  التي  الو�صيلة 

جميع ال�صرائح بوجه عام ومع اأنت�صار العديد من و�صائل االإعالم املختلفة اأ�صبحت عملية 

التوا�صل يف قوتها وفاعليتها مبثابة ركيزة اأ�صا�صية يف اأي جمتمع دميقراطي.

واأكد اأن هذا املنتدى ي�صكل حدثا خا�صا اإذا اأنه يركز على جزء متخ�ص�س وحمدد من 

االإعالم وهو االإعالم الربملاين. ويتمحور هدف االإعالم الربملاين حول النائب الربملاين 

وما يدور داخل اأروقة الربملان حيث يقوم بنقل ما يقوم به الربملاين داخل الربملان وما 

يقوله وما الذي يعنيه هذا لكل مواطن يف الدولة.

وقال اإننا جميعا على دراية مبا يقوم به االإعالم يف ت�صكيل الوعي العام ويف الرد على 

الربملان  اأعمال  فاإن  ولهذا  االإعالم  و�صائل  اأن  وندرك  ال�صيا�صية،  والق�صايا  التطورات 

والربملانيني غالبًا ما تتوارى وتختفي عن االأخبار ال�صحفية.وقال ت�صري جميع التحليالت 

الواردة من جميع اأرجاء العامل اأن و�صائل االإعالم تتناول اأعمال الربملان وخ�صو�صا اأثناء 

االنتخابات الربملانية من خالل الرتكيز ب�صدة على ال�صباق االنتخابي ومع ذلك فاإن تلك 

الفرتة تعترب الفرتة التي يرغب فيها اجلمهور العام يف اأتخاذ قراره االنتخابي ا�صتنادا 

اإىل الق�صايا املطروحة.

وقال اأننا ن�صبو اإىل وجود اإعالم برملاين قوي وم�صوؤول لدية املعرفة الكافية حيث يقوم 

باإلقاء ال�صوء عما يدور داخل اأروقة الربملان اإن االإعالمي القادر على القيام بهذا الدور 

والو�صول اإىل ال�صخ�س العادي هو اإعالمي ال يقدر بثمن.

واأ�صاف اإذا كانت التغطية االإعالمية يف هذا املجال اقل تاأثرا بال�صخ�صيات والنزاعات 

العناية  تويل  التغطية  وكانت  عام  ب�صكل  الق�صايا  على  الرتكيز  كان  واإذا  ال�صيا�صية 

الر�صالة  فاإن  اإ�صراك اجلمهور  يعمل على  بناًء  نهجا  وتتبنى  املعلومات  لنوعية  الواجبة 

حتما �صت�صل اإىل اجلمهور ويف هذه احلالة �صيكون لدى اجلمهور العام وعي وفهم اأكرث 

بالربملان وعمله وكيفية تاأثريه على اجلمهور العام، اإن اجلمهور لديه الرغبة يف امل�صاركة 

يف عملية �صنع القرار خارج ال�صندوق االنتخابي.
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به  بالدور املنوط  ال�صيا�صي والذي يقوم  التنوع  الذي يعك�س  اأن االإعالم الربملاين  واأكد 

الدولة  املربم بني  ال�صيا�صي  العقد  فعالية و�صالحية  يوؤكد على  الذي  االإعالم  هو ذلك 

واملواطن. فاحلكومة ت�صكل من ال�صعب عن طريق اأفراد ال�صعب لتحقيق م�صالح ال�صعب.

واأ�صار اإىل اأن بع�س املنابر االإعالمية بداأت تدرك اأثر التغطية ال�صيا�صية التقليدية وبداأت 

تتخذ االإجراءات ال�صائبة يف هذا ال�صدد فاملواطن على وعي ودراية حقيقية بق�صاياه 

الق�صايا اجلوهرية مما يعزز �صورته  بالتحدث يف  وال�صيا�صي يقوم  وما مي�س بحياته، 

وموقفه لدى اجلمهور العام واالإعالمي يتمتع باأكرث الربامج االإخبارية �صعبية.

وقال اإن م�صوؤولية التوا�صل مع اجلمهور العام بفعالية ال تقع على عاتق االإعالم الربملاين 

فقط، بل اإنها م�صاركة بني الربملان والربملانني، ومبا اأن عملنا من�صب على دعم وم�صاندة 

الربملانات فاإننا على ا�صتعداد تام لتقدمي م�صاعدة خا�صة يف هذا املجال. 

خالل العام املن�صرم وحده قمنا بالعمل مع الربملان النيجريي وال�صي�صيلي فيما يتعلق 

بتقدمي تدريب عملي لتلبية متطلباتهم املحددة يف االإعالم وو�صائل التوا�صل لدينا اأدوات 

تدريب مثل اإر�صادات االإعالم االجتماعي ال�صادرة عن االحتاد الربملاين الدويل والتي 

ثبت

جناحها لالأع�صاء لدينا.

اأرجاء العامل من  اإىل قدر كبري جدا من اخلربة الربملانية حول  اأي�صا الو�صول  وميكن 

خالل الربملانات االأع�صاء وداخل االأمانة العامة ذاتها. 

ي�صكل فر�صة  يعد حدثا  �صنتني  كل  ينظم  الذي  االإنرتنت  الربملان عرب  موؤتر  اإن  وقال 

يتعني عدم تفويتها حيث يتم فيها املزج بني تكنولوجيا املعلومات وو�صائل التوا�صل وذلك 

يف حماولة الإ�صراك اجلمهور العام وتثقيفه عما يدور يف احلياة الربملانية.
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اجلمعة 21 نوفمرب 2014 العدد 3309 ال�صفحة 

مب�صاركة خرباء من االإمارات ودول عربية واالحتاد الربملاين الدويل

»الوطني« ينظم منتدى لالإعالم الربملاين

منتدى  دبي  رافلز  بفندق  اجلاري  دي�صمرب   16 يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  ينظم 

من  الربملاين  االإعالم  يف  واخلرباء  االأ�صاتذة  من  نخبة  مب�صاركة  الربملاين  االإعالم 

االإمارات والدول العربية ال�صقيقة واالحتاد الربملاين الدويل.

واأكد رئي�س املجل�س حممد اأحمد املر اأهمية املنتدى الذي يهدف اىل ت�صليط ال�صوء على 

الدور املهم واحليوي لالإعالم الربملاين يف تنمية الوعي ال�صيا�صي.

وقال اإن االإعالم الربملاين يكت�صب اأهمية لدى املجل�س ملتابعة ن�صاطاته ومناق�صته ملختلف 

الق�صايا الوطنية والتفاعل معها، ما يعك�س �صورة متميزة من �صور امل�صاركة ال�صيا�صية 

االيجابية.

ويعقد املنتدى جل�صتني: االأوىل تديرها ع�صو املجل�س الدكتورة منى البحر ويقدم خاللها 

ثالث اأوراق عمل بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل: االأوىل بعنوان »منظور االإعالم 

الربملاين.. خ�صو�صيته و�صماته واآلياته ووظائفه« والثانية بعنوان »الربملانيني و�صرورة 

التوا�صل مع و�صائل االإعالم«، والثالثة بعنوان »بحوث االإعالم الربملاين«.

كما يقدم خالل اجلل�صة الثانية التي يديرها االأمني العام للمجل�س الدكتور حممد �صامل 

املزروعي ثالث اأوراق عمل: االأوىل بعنوان »املندوب املحرر االإعالمي الربملاين والعوامل 

بعنوان  والثانية  م�صر  من  نفادي  حممود  يقدمها  املهنية«  الكفاءة  لزيادة  اال�صا�صية 

»الربملان واملوؤ�ص�صات االإعالمية.. ال�صراكة اال�صرتاتيجية« تقدمها اأريج عبداهلل معتوق 
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والطموح..  الواقع  بني  الربملاين  االإعالم  »�صورة  بعنوان  والثالثة  البحرين  مملكة  من 

التغطية االإعالمية للربملان« تقدمها الدكتورة اأمينة الظاهري من دولة االإمارات.

الثالثاء 25 نوفمرب 2014 العدد 3313 ال�صفحة 13

م�صاركون يف املنتدى اأكدوا اأن جتربة الدولة حتاكي الربملان االأوروبي

»االإعالم الربملاين« يدعو اإىل مزيد من فر�س تاأهيل الكوادر املواطنة

املنتدى عقد حتت عنوان: 

»اآفاق االإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية وامل�صاركة ال�صيا�صية«

يف  االإماراتية  »التجربة  اأن  الربملاين«  »االإعالم  منتدى  فعاليات  يف  م�صاركون  اعترب 

اأن  رغم  الناجحة  واالإقليمية  الدولية  التجارب  عن  كثريًا  تختلف  ال  الربملاين  االإعالم 

الكوادر املواطنة يف هذا املجال مازالت بحاجة اإىل مزيد من فر�س التاأهيل والتدريب 

ابتداًء من املراحل اجلامعية و�صواًل اإىل التدريب املهني العملي يف امليدان«.

وقالوا اإن »املتابع مل�صرية االإعالم الربملاين يف الدولة �صيجد اأن جتربتنا لي�صت ببعيدة 

كثريًا عن ما يحدث يف الربملان االأوروبي من تفاعل مع املجتمع بينما حتتاج اجلامعات 

الوطنية اإىل اأن تتبنى �صمن مناهجها االإعالمية تخ�ص�صات تعنى باالإعالم الربملاين 

ملن يرغب من الطالب يف درا�صة متخ�ص�صة حول تناول الق�صايا الربملانية«.

واأكد رئي�س املجل�س الوطني االحتادي حممد اأحمد املر اأن »االإعالم الربملاين املتفاعل 

الت�صريعية  باأبعاده  الربملاين  العمل  جوانب  خمتلف  معطيات  مع  وبعمق  قرب  عن 

والرقابية وال�صيا�صية كافة ي�صطلع بدور مهم يف تعزيز وتنمية الوعي الربملاين وي�صهم 
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يف تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�صاركة 

ال�صيا�صية ملختلف قطاعات و�صرائح املجتمع خ�صو�صًا يف �صوء تطورات احلياة الربملانية 

يف الدولة«.

وتف�صياًل نظمت االأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي اأم�س يف دبي الدورة الثانية 

من منتدى االإعالم الربملاين بعنوان: »اآفاق االإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة 

من  الربملاين  االإعالم  يف  وخرباء  اأ�صاتذة  مب�صاركة  ال�صيا�صية«  وامل�صاركة  الربملانية 

االإمارات والدول العربية ال�صقيقة واالحتاد الربملاين الدويل والربملان االأوروبي.

وقالت رئي�س جلنة التعليم واالإعالم والثقافة يف املجل�س الدكتورة منى جمعة البحر اإن 

وتدريبها  ب�صرية  موارد  اإيجاد  اإىل  ت�صعى  اأن  لها  ينبغي  الوطنية  االإعالمية  »املوؤ�ص�صات 

ب�صورة متخ�ص�صة للعمل يف هذا املجال بحيث ن�صعى اإىل تاأ�صي�س ثقافة ووعي �صعبي 

بالربملان ودوره ومنجزاته«. 

وناق�س املنتدى خالل جل�صة العمل االأوىل التي عقدت باإدارة الدكتورة منى البحر ثالثة 

اأوراق عمل فيما ناق�صت اجلل�صة الثانية التي اأدارتها الدكتورة ح�صة لوتاه ورقتي عمل 

االإعالم  دور   « بعنوان:  لوتاه  طارق  املجل�س  ل�صوؤون  الدولة  وزارة  وكيل  قدمها  االأوىل 

التوا�صل  جمال  يف  اخلبري  قدمها  والثانية  للربملان«  االنتخابية  العملية  يف  الربملاين 

االجتماعي الدكتور حممد حجاج بعنوان: »االإعالم الربملاين تثقيف وتنوير للراأي العام 

وتعزيز الثقافة الربملانية«.

تخ�ص�س مميز

وقال رئي�س املجل�س حممد اأحمد املر اإن »املجل�س بادر بتنظيم املنتدى اإميانًا منه باأن 

هذا التخ�ص�س االإعالمي املميز بفنونه وو�صائله التقليدية واحلديثة كافة هو العن�صر 

الرئي�س املكمل للحياة الربملانية �صواء من حيث دوره يف التعبري عن الراأي العام ب�صاأن 

اأعمال  نقل  يف  م�صوؤوليته  حيث  من  اأو  ال�صعب  ممثلي  واأداء  الربملاين  العمل  جمريات 
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الربملان و�صرحها والتعليق عليها«.

معطيات خمتلف جوانب  مع  وبعمق  قرب  املتفاعل عن  الربملاين  »االإعالم  اأن  واأ�صاف 

يف  مهم  بدور  ي�صطلع  كافة  وال�صيا�صية  والرقابية  الت�صريعية  باأبعاده  الربملاين  العمل 

تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه االأ�صمل وي�صهم يف تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية 

والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�صاركة ال�صيا�صية ملختلف قطاعات و�صرائح 

املجتمع خ�صو�صًا يف �صوء تطورات احلياة الربملانية يف الدولة التي �صت�صهد العام املقبل 

لف�صله  االحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�صاء  ن�صف  الختيار  الثالثة  االنتخابية  العملية 

الت�صريعي الـ 16«.

وتابع اأن »املجال�س الربملانية هي اأكرث املوؤ�ص�صات ت�صابكًا مع خمتلف �صرائح وقطاعات 

املجتمع وب�صفتها ُتثل ال�صعوب ومبا ت�صطلع به من اأدوار تعد املنابر التي ُتعرب عن اآمال 

احلياة  مناحي  خمتلف  يف  وم�صكالتهم  املواطنني  وهموم  املجتمع  وق�صايا  وطموحات 

الأن االإعالم بحكم م�صوؤوليته االجتماعية ي�صتطيع اأن ُي�صلط ال�صوء وينقل ويطرح هذه 

امل�صكالت طرحًا مو�صوعيًا بامل�صاركة والنقا�س واحلوار مع خمتلف املوؤ�ص�صات احلكومية 

واالأهلية وقادة الراأي العام«.

احللول  ورمبا  واالأفكار  واالآراء  املالحظات  ُيقدم  اأن  ي�صتطيع  »االإعالم  اأن  اإىل  واأ�صار 

ُي�صهم  اأمام ممثلي ال�صعب وبذلك  واملقرتحات املنا�صبة ملعاجلة هذه الق�صايا وي�صعها 

ب�صكل فاعل يف اإثراء معلوماتهم وتعزيز دورهم واأدائهم على الوجه االأف�صل من ناحية 

وَيعمل على تعزيز التفاعل وامل�صاركة املجتمعية يف احلياة الربملانية من ناحية اأخرى«. 

من جهته قال االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل مارتني �صوجنوجن اإن »املنتدى مهد 

من  مبزيد  يت�صم  نحو  على  االإعالم  يف  للم�صاركة  املنطقة  يف  الربملانات  اأمام  الطريق 

ال�صمولية وتظافر اجلهود« م�صريًا اإىل اأن »املنتدى ي�صكل حدثًا خا�صًا اإذ اإنه يركز على 

االإعالم  هدف  ويتمحور  الربملاين  االإعالم  وهو  االإعالم  من  وحمدد  متخ�ص�س  جزء 

به  يقوم  ما  ينقل  الربملان حيث  اأروقة  يدور داخل  وما  الربملاين  النائب  الربملاين حول 
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الربملاين«. 

واأكد اأن »االإعالم الربملاين الذي يعك�س التنوع ال�صيا�صي الذي يقوم بالدور املنوط به هو 

ذلك االإعالم الذي يوؤكد فعالية و�صالحية العقد ال�صيا�صي املربم بني الدولة واملواطن 

فاحلكومة ت�صكل من ال�صعب عن طريق اأفراد ال�صعب لتحقيق م�صالح ال�صعب«.

جتربة انتخابية

جتربة  اإىل  لوتاه  طارق  االحتادي  الوطني  املجل�س  ل�صوؤون  الدولة  وزارة  وكيل  وتطرق 

انتخابات املجل�س ودور االإعالم يف العمل الربملاين والتوعية بالعملية االنتخابية وتعزيز 

الوعي ال�صيا�صي وثقافة امل�صاركة ال�صيا�صة لدى املجتمع الفتًا اإىل »جتربة اللجنة الوطنية 

لالنتخابات يف اال�صتفادة من االإعالم لتنمية الوعي بدور املجل�س الوطني االحتادي ودفع 

الناخب اإىل امل�صاركة االإيجابية يف العملية االنتخابية«. 

موؤ�ص�صات برملانية

قال اأمني عام املجل�س الوطني االحتادي الدكتور حممد �صامل املزروعي اإن »املوؤ�ص�صات 

الربملانية تختلف عن غريها من املوؤ�ص�صات االأخرى يف اأي دولة من حيث طريقة ت�صكيلها 

الربملان  بها  يعنى  التي  واملفردات  االأغلبية  يتم من خالل  الذي  القرار  اتخاذ  وطريقة 

متخ�ص�صة جدًا ويعرفها العاملون يف هذه املوؤ�ص�صات وهي اأمور خا�صة بالربملان وهذه 

اخل�صو�صية تعطي للموؤ�ص�صات الربملانية خ�صو�صية يف تعامل االإعالم معها«.  امل�صدر: 

حممد عثمان - دبي.



129

آفاق اإلعالم البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية 

4 ال�صفحة   717 العدد  الثالثاء 25 نوفمرب 2014 

افتتح اأعمال منتدى االإعالم الربملاين الثاين 

املر: االإعالم املتخ�ص�س مكمل للحياة الربملانية

التخ�ص�صي  االإعالم  باأن  املر  اأحمد  حممد  االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  اأفاد 

املكمل  الرئي�س  العن�صر  هو  واحلديثة  التقليدية  وو�صائله  فنونه  بكافة  املميز  الربملاين 

للحياة الربملانية.

ونوه بدور االإعالم الربملاين يف التعبري عن الراأي العام ب�صاأن جمريات العمل الربملاين 

واأداء ممثلي ال�صعب وم�صوؤوليته يف نقل اأعمال الربملان و�صرحها والتعليق عليها.

واأ�صاف املر يف كلمته االفتتاحية الأعمال منتدى االإعالم الربملاين الثاين الذي ينظمه 

الثقافة  تعزيز  يف  ودوره  الربملاين  االإعالم  »اآفاق  بعنوان  االحتادي  الوطني  املجل�س 

الربملانية وامل�صاركة ال�صيا�صية« اأن االإعالم الربملاين ي�صطلع بدور مهم يف تعزيز الوعي 

الربملاين وتنميته.

الربملانية،  واحلياة  الثقافة  تعزيز  يف  االإعالم  من  التخ�ص�س  هذا  اإ�صهام  اإىل  واأ�صار 

والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�صاركة ال�صيا�صية ملختلف قطاعات و�صرائح 

املجتمع ال �صيما يف �صوء تطورات احلياة الربملانية يف دولة االإمارات.

التي  الربملاين«  االإعالم  »جائزة  اإطالق  قرر  االحتادي  الوطني  املجل�س  اأن  املر  واأبان 

ت�صتهدف تطوير منظومة اأداء االإعالم الربملاين متوجهًا بالدعوة اإىل املعنيني واملهتمني 

من موؤ�ص�صات وو�صائل اإعالمية للم�صاركة والتقدم لهذه اجلائزة وفق اأحكامها املقررة. 

واأمل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي اأن تكون اأوراق عمل املنتدى عونًا للم�صاركني يف 

اخلروج بتو�صيات يتبناها الربملانيون واالإعالميون وو�صائل اإعالم لتطوير دور واأداء
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االإعالم الربملاين من جوانبه املهنية كافة.

من  الربملاين  االإعالم  يف  واخلرباء  االأ�صاتذة  من  نخبة  املنتدى  اأعمال  يف  وي�صارك 

االإمارات والدول العربية واالحتاد الربملاين الدويل، والربملان االأوروبي.

من جانبه �صدد االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل مارتني �صنقونق على اأن املنتدى 

د الطريق اأمام الربملانات يف املنطقة للم�صاركة يف االإعالم على نحو يتَّ�صم مبزيد من  مهَّ

ال�صمولية وت�صافر اجلهود. زينب �صليمان، �صمر اإدري�س ـ دبي.
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Tuesday. November.25.2014
Journalists told to cover FNC sessions objectively

  Media award announced; newspapers urged to train reporters  
Dr Mona Al Bahr coordinating the first session of the 
Parliamentary Media Forum 2014. — Supplied photo
Mohammed Ahmed Al Murr، Speaker of the Federal National 
Council، announced at the Parliamentary Media Forum 
2014، featuring the role of media in enhancing parliamentary 
culture and political participation، that the FNC has decided 
to launch the Parliamentary Media Award to develop the 
performance of parliamentary media system in general and 
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the FNC in particular. On the sidelines of the forum، he told 
Khaleej Times that mass media، as a fourth estate، needs to 
highlight the important issues being raised for discussion in 
the council. He said the FNC، believing in the critical role of 
media، had announced the award. ”All mass media are invited 
to chip in as per the rules and conditions applied،“ he added.

 ”Media can turn any subject، comment، query or draft law 
being debated in the council into a public opinion by meeting 
members، getting details، analyses، and doing thorough 
investigations.“
Media is an integral part of all parliaments، particularly in 
the UAE which is to see the third FNC elections for the 17th 
legislative chapter next year 2015، he noted.

 ”There is some development in the FNC media coverage، but all 
parties concerned need to do more and cooperate to develop 
people’s political awareness، and give a boost to parliamentary 
culture and interaction with legislative bodies and better 
communication between the FNC members and the public.“
Addressing the one-day meeting، expected to be held on an 
annual basis، Al Murr said parliamentary media has become 
an inevitable pillar for the development of contemporary 
senatorial life. ”We are in need for a specialised media to 
honestly transfer parliamentary works، yet more importantly 
discuss، comment، analyse and get feedback on them from the 
public.“
Parliaments، undertaking legislative and political 
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responsibilities، speak people’s hopes، problems and issues on 
all aspects of life، he elaborated. ”Thus، media، as part of its social 
responsibility، should shed light and convey all these issues in 
an objective and interactive way involving all government and 
civil entities in a fruitful dialogue.

Dr Mona Al Bahr، who chairs the council’s education، youth 
and media committee، told Khaleej Times that some reporters 
are well-qualified to cover parliamentary works while many 
others are not.

 ”It is not acceptable at all for some newspapers to cover the 
statements of the government and turn a deaf ear to all the 
members’ comments، discussions، and sometimes up to six-

hour long discussions.“
It is  unfair and unprofessional to interview one or two FNC 
members all the time، and totally neglect the others، she added.

 ”What about other members’ valuable remarks، comments، 

suggestions، opinions، inputs، and feedback?“ she wondered.

Al Bahr، who is also associate professor at the United Arab 
Emirates University، urged local newspapers to train its staff 
reporters to cover the FNC work professionally.

Social responsibility 
 ”I would recommend that some local reporters be sent for a 
one-month training at the European Parliament to learn how 
professional media is doing the job there، and then transfer 
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that expertise and equipment to the country.“
Al Bahr said  reporters assigned to cover the FNC works should 
show social responsibility and reflect the voice of all members 
let alone the government comment.

 ”Each and every national is anticipating for every word written 
or broadcast about the FNC session، and hence a parliamentary 
reporter should sincerely transfer members’ discussions and 
comments on a draft law. The sessions may sometimes extend 
from 9am to 6pm.“
Al Bahr urged Emirati nationals to follow the FNC sessions 
and works، and approach their representatives. ”All parties 
concerned should be involved to be aware of the members’ 
tireless effort for the benefit of the national and nationals.“
The forum، featuring five study papers in two sessions، shed 
light on some models of the parliamentary media in the Inter-

Parliamentary Union، European Union، and the FNC، apart 
from the role of media in the parliamentary elections.

Ahmed Shaaban/Senior Reporter
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ملحق رقم ) 2 (

قائمة امل�ساركني 

يف منتدى الإعالم الربملاين

دبي - الإمارات العربية املتحدة

الثنني املوافق 24 / 2014/11 



136

2014/11/24 موقائع منتدى اإلعالم البرلماني

قائمة امل�صاركني يف منتدى االإعالم الربملاين

دبي - االإمارات العربية املتحدة

االثنني املوافق 24 / 2014/11م 

مالحظاتالوظيفة / الجهةاالسمم

عضو المجلس االستشاري إلمارة احسان مصبح خلفان عيد السويدي
الشارقة

مطلق صالح المصعبي
المجلس االستشاري الوطني - 
أبوظبي رئيس قسم االستشارات 

القانونية

محمد إبراهيم الصيقل
نائب مدير إدارة االتصال الحكومي 
– وزارة الدولة لشؤون المجلس 

الوطني االتحادي
مدير إدارة الجلسات وشئون محمد خليفة القبيسي

األعضاء

اسماعيل سالم الحوسني
المستشار القانوني / مدير الدائرة 
القانونية - المجلس االستشاري 

الوطني
مدير إدارة االتصال الحكوميوداد احمد بوحميد

أمل عبداهلل الشرهان
مديرة الخدمات والمراقبة المالية- 
دبي / مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي
رئيس قسم التسويق والعالقات العامة أحمد حسن الشرهان النعيمي

 -معهد التدريب والدراسات القضائية

مدير إدارة البحوث - مركز حمدان د. أمينة خميس الظاهري
بن محمد إلحياء التراث

مدير إدارة االتصال المؤسسي – محمد خليل الشمسي
الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

رئيس قسم االتصال الحكومي والدعم الرائد/ فواز علي عبداهلل عبدالحميد
اإلعالمي

مذيع – مؤسسة الشارقة لإلعالمأحمد ماجد

مؤسسة الشارقة لإلعالممحمد الهنيامي
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مدير التصوير – إذاعة وتلفزيون أحمد حسن بدوي
الشارقة

مسؤول العالقات العامة واإلعالم – نورة العامري
إلدارة االتصال المؤسسي

مفتش – شركة العين للتوزيعسالم سيف ثاني الكتبي
الجنسية واإلقامة بدبيابتسام سالم المرزوقي

الجنسية واإلقامة بدبيحصة محمد

المدير التنفيذي لدائرة االتصال و عبدالرحيم البطيح
العالقات الحكومية

مدير قناة نور دبيعمر عبيد غباش
مدير قناة سما دبيخليفة حمد بوشهاب
مدير عام صحيفة ذاناشونالسعادة / محمد العتيبة

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات السيدة حنان إسماعيل السهالوي
االجتماعية مدير التوعية واإلعالم

اختصاصي إعالم دولي - وزارة مروان البلوشي
شؤون مجلس الوزراء

الهيئة االتحادية للكهرباء ضابط ميرة عبداهلل المعال
إعالم

رئيس قسم االتصال واإلعالم - فاطمة الحمادي
وزارة العمل

ليلى رمضان  اميري
رئيس قسم االتصال اإللكتروني- 
إدارة االتصال الحكومي - وزارة 

العمل
وزارة الداخلية مدير اإلعالمالمقدم /خالد سلطان

نائب الرئيس / استراتيجية المؤسسة عبداهلل محمد الجزيري
- اتصاالت

إعالمي – المجلس االستشاري اسالم محمد الشيوي
إلمارة الشارقة

مراسل – مؤسسة دبي لإلعالمعيسى محمد حسن البلوشي
قسم االتصال الجماهيري - جامعة د قيس التميمي

اإلمارات العربية المتحدة ـ العين
الملحق الثقافي - صحيفة االتحادكريم معتوق
الملحق الثقافي- صحيفة االتحادشهاب غانم
محرر صحفي - الوطنمريم عثمان

عالقات عامة – مركز جمعه الماجد أنور الظاهري
للثقافة والتراث

محرر مركزينادر مكانسي
رئيس قسم المالية – استشاري حليمة احمد خليفة الظاهري

الشارقة
مسؤول اتصال حكومي- الهيئة عبداهلل صالح الشواب

االتحادية للموارد البشرية الحكومية
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يوسف النقبي
مسؤول عالقات إعالمية- وزارة 

شؤون مجلس الوزراء األمانة العامة 
للمجلس

جمعية رواد األعمال اإلماراتيينعلي ناصر العلوي
رئيس قسم االتصال اإلعالمي – فاطمة الحمادي

إدارة االتصال الحكومي
مدير مكتب معالي وزير دولةمحمد سعيد محمد الظاهري

شركة ريد لخدمات الفعالياترانية الكبير الحوسني
رئيس قسم اإلعالم – وزارة الصحةآمنة محمد

برنامج الشيخ زايد لالساكن مدير حسين عباهلل بشر
إدارة االتصال الحكومي

برنامج الشيخ زايد لإلسكان رئيس عبداهلل محمد الشحي
قسم االتصال اإلعالمي

الهيئة االتحادية للكهرباءحمدة السعيدي
رئيس قسم االتصال المرئي عبداهلل بني النجار

والمسموع  -وزارة العمل
رئيس قسم شؤون  العالقات العامة - عبداهلل التميمي

وزارة شؤون الرئاسة
محرر موقع الكتروني أول  -وزارة مريم عبيد الزعابي

شؤون الرئاسة
مصور أولمحمد هاني عبدالجبار
مصورلؤي اسماعيل ابوعبداهلل

مواصالت اإلمارات محرر إعالميهند أحمد شاكر
رئيس قسم شؤون الجلسات  -أمانة عبدالعزيز احمد سعيد بن خادم

مجلس الشارقة االستشاري
الجامعة الكندية - دبيأرين بربور

قسم االتصال الجماهيري  -جامعة د قيس محمد راشد التميمي
اإلمارات العربية المتحدة ـ العين

جاسم خميس محمد الحوسني
القسم اإلعالمي إدارة االتصال 
الحكومي-  الهيئة  العامة لشئون 

اإلسالمية واألوقاف
كاتب/صحيفة االتحادسلطان النعيمي

رئيس قسم اإلعالم )بيت الخير(الدكتورة مروه كريدة
ضابط إداري رئيسي  -هيئة الصحة محمد جابر األنصاري

بدبي
مدعوة عن طريق الدكتورة داللأسماء مصطفى - مصر

ضابط عالقات عامة  -وزارة الثقافة نورة البلوشي
واإلعالم

إخصائي تطوير تعليم  -مدرسة دبي سامر جبر محمد
الوطنية

طالبة  -كلية العلوم واالتصالمشاعل العتيبي



139

آفاق اإلعالم البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية 

رئيس قسم اإلعالم -وزارة الشؤون شيخة المدحاني
االجتماعية

media@
msa.gov

غادة صفر
روال دمر

Lithesh Karumbaruجريدة الوطن
أخبار  -تلفزيون دبيجمال اسماعيل

محرر ميداني  -صحيفة الرؤيةسمر أديس
أستاذ كلية االتصال  -جامعة الشارقةنصير بوعلي
مصور -جريدة البيانزافيير ويلسون

ضابط اتصال - الهيئة االتحادية لطيفة سلطان الدح
للكهرباء والمياه

رئيس قسم وجهات نظر - جريدة د. عبداهلل العوضي
االتحاد

مدرسة أم سقيم - وزارة التربيةموزة جامع
كاتبة ومسؤولة فضائيات - جريدة مارلين سلوم

الخليج
أستاذ مساعد - جامعة الكنديةد. وداد ظافري
عضو فريق جهاز المعامالت - رحاب أحمد

مصرف اإلمارات
إداري - وزارة التنمية والتعاون هشام محمد االفالسي

الدولي
مديرة إدارة اإلعالم والتوعية - حنان السهالوي

الهيئة العامة للمعاشات
مهندس أول معاري - أرابتكزياد الشرقاوي
صحافية - جريدة الرؤيةزينب سليمان
مركز حمدان بن محمد إلحياء فاطمة محمد

التراث
خبير تربويهاني جبر الرمحي

أحمد محمد السويدي
مساد تنفيذي مكتب األمين العام 
لشؤون المجلس األعلى لالتحاد - 

وزارة شؤون الرئاسة
مديرة العالقات المؤسسية والحكومية د. دالل هالالت

- الجامعة الكندية
سيدة أعمالنادية الكمالي
محرر أخبار رئيسي - المجلس جمال عياد

الوطني لإلعالم
إدارة اإلعالم - مركز اإلمارات أريام العفيفي

للدراسات والبحوث االستراتيجية

آمال شابة
 مذيعة أولى - مدير التدريب

 Capital Business والتطوير
Channel-



140

2014/11/24 موقائع منتدى اإلعالم البرلماني

أحمد محمود البلوشي
منسق إعالمي - إدارة العالقات 

العامة واإلعالم - المجلس 
االستشاري الوطني

إدارة االتصال الحكومي - وزارة أسماء عبداهلل الفالسي
المالية

نائب مدير األخبار – اإلذاعات سالم محمد
العربية- شبكة اإلذاعات العربية

مقدمة برامج  -قناة بينونهسلمى المهيري
مدير إدارة االتصال الحكومي - حسن عبداهلل البشر

برنامج زايد لالسكان
محرر أول – جريدة البيانعماد عبدالحميد
محرر– جريدة البيانرباب جبارة

مصور صحفي – جريدة البيانزافيير ويلسون
رئيس تحرير ودير عام جريدة د.عبدالرحمن الشميري

الوطن
مدير التحرير – جريدة الوطناحمد النعيمي
صحفي أول - جريدة خليج تايمزأحمد شعبان
محرر أول – صحيفة اإلمارات محمد عثمان

اليوم
مدير تحرير الشئون المحلية – خليج مصطفي اسماعيل الزرعوني

تايمز
رئيس قسم وجهات نظر – صحيفة د.عبداهلل العوضي

االتحاد
صحفي أول – صحيفة االتحادسامي عبدالرؤوف

محررة ميدانية- صحيفة الرؤيةسمر إدريس
مصور صحفي – صحيفة الرؤيةعارف رضا
مذيعة أولى – مديرة التدريب آمال شابه

والتطوير
محرر أخبار – تلفزيون اآلنزكريا نساني

محررة صحفية – دار الخليج ايمان عبداهلل آل علي
للصحافة والنشر

Media advisor - جريدة عبداهلل الشويخ
اإلمارات اليوم

محرر إعالمي – قناة األخباركاميليا االميلي
أخصائي تقرير - هيئة األوراق محمد حامد الحامد

والسلع
جهة خاصةعبدالرزاق عبداهلل النجار

طالب - الجامعة الكنديةعتيق بخيت
محرر صحفي - مجلة اإلداري مجلة أحمد شكري مراد

الفارس
رئيس مجلس اإلدارة -مؤسسة حسين البلوشي

البارجيل



141

آفاق اإلعالم البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية 

رئيس مجلس اإلدارة -الخيال لتأجير راشد خليفة بن فطيس
الحافالت

كاتبة إعالميةمروة كريدية
محرر –  الشبكة العربية للبث احمد مراد

المشترك
اطلس للمحاسبة والتدقيقسمارة محمود سمارة
مدير المشاريع االستراتيجية –د. شادي مرتضى

تومسون رويترز
د. شهاب غانم

تلفزيون أبوظبيسوسن
رئيس القسم اإلعالمي  - هيئة  جاسم خميس محمد الحوسني

الشئون واألوقاف
تلفزيون أبوظبييامن

صيدليحسن عبداهلل
باحث  - المجلس الوطنيخصيبة راشد عبدااله اليماحي

باحث رئيسيروضة علي الشجي
مساعد مصور- تلفزيون دبيعلي يوسف السليطي

د.خالد الهيتي
إعالمية - شبكة بيئة أبوظبيمنى عبدالعزيز

طالب  -جامعة العلوم الحديثةخليفة عبيد احمد البلوشي
طالب  -جامعة العلوم الحديثةمحمد ناصر محمد

طالب  -جامعة عجمانسلطان ماجد احمد النجار
طالب  -جامعة عجماناحمد حلمي سيد

طالب - شرطة دبيعبداهلل علي
استاذ مساعد – جامعة زايدد. نجاة السعيد
مستشار اكاديمي - جامعة زايدمريم البادي

طالبة – جامعة زايدسارة عبدالناصر أحمد

طالبة – جامعة زايدريم عبدالرؤوف محمود

طالبة – جامعة زايدمريم أحمد المنصوري

طالبة – جامعة زايدهدى علي بوفالسي

طالبة – جامعة زايدفايزة علي البلوشي

طالبة – جامعة زايدأسماء حامد آل حامد

طالبة – جامعة زايدزهرا حسن

طالبة – جامعة زايدمهرا حسن آل علي
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طالبة – جامعة زايدسكينة إسماعيل حمد

طالبة – جامعة زايدميثاء خالد عبدالرحمن

طالبة – جامعة زايدبدور محمد العقيلي

طالبة – جامعة زايدعايشة محمد رضا

طالبة – جامعة زايدغادة المطوع

طالبة – جامعة زايدميثاء طارش عبيد
استاذ مساعد- جامعة الشارقةد. شريفة رحمة اهلل
طالبة – جامعة الشارقةخديجة علي البلوشي
طالبة – جامعة الشارقةمريم كمداد عبدالقادر

مخطط تسويق- المتحدة للطباعةفرح شاهين
مهندس أول معماري/ ارابتك زياد الشرقاوي

لالنشاءات
المستشار الثقافي والتربوي زكريا أحمد عيد

واإلعالمي/ مكتبة اليقظة العربية

اسامة ابراهيم
مستشار/ منظمة التحرير الوطنية  

الفلسطينية السلطة الوطنية 
الفلسطينية

رئيس مجلس االدارة – مؤسسة حسين البلوشي
البارجيل

مدير الخيال لتأجير الحافالت – راشد خليفة يوسف بن فطيس
ونقليات فانسي

خبير تربوي متقاعدد. هاني الرمحي
استاذ مساعد / الجامعة الكنديةد. رواء نحاس

Malene Chaucheprat Spokespersons Service-
European parliament
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ملحق رقم ) 3 ( 

دليل جائزة املجل�س الوطني الحتادي

لالإعالم الربملاين
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دليل جائزة املجل�س الوطني الحتادي

لالإعالم الربملاين

الروؤية العامة

 التقدير للجهود وامل�صاهمات االإعالمية الفعالة يف االإعالم عن املجل�س الوطني

االحتادي واأن�صطته واإذكاء روح التناف�س بني االإعالميني لتب�صرة الراأي العام

الر�سالة

 رفع معايري اجلودة املهنية لالإعالم الربملاين، وتعزيز ال�صلة والتعاون بني املجل�س

.الوطني االحتادي، االإعالميني

الهيكل التنظيمي للجائزة

 رئيس مجلس أمناء الجائزة
)رئيس المجلس الوطني االتحادي)

مجلس أمناء الجائزة

األمين العام للجائزة 
)األمين العام للمجلس الوطني االتحادي(

 إدارة اإلعالم بالمجلس الوطني
االتحادي



145

آفاق اإلعالم البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية 

الفرع األول:
االت��ح��ادي  الوطني  المجلس  ج��ائ��زة 

لإلعالم البرلماني المرئي
وتقدير  تكريم  بالجائزة  به  تعنى  الذي 
إلسهاماتهم،  كان  الذين  اإلعالميين 
تعريف  في  م��ؤث��رًا  دورًا  وأعمالهم 
الوطني  المجلس  ب��دور  العام  ال��رآي 
االتحادي، وأعماله من خالل البرامج، 

والتقارير، والحوارات التلفزيونية.

الفرع الثالث:
االت��ح��ادي  الوطني  المجلس  ج��ائ��زة 

لإلعالم البرلماني المقروء
وتقدير  تكريم  الجائزة  به  تعنى  الذي 
اإلعالميين المتابعين والمهتمين بشأن 
وأنشطته  االتحادي  الوطني  المجلس 
مما أدى إلى نجاح أعمالهم في التأثير 
بأدوار  مستنير  عام  رأي  تكوين  على 
واختصاصات المجلس وذلك من خالل 
والمقاالت،  والتقارير،  ال��ح��وارات، 
والمجالت.  الصحف  في  والتحقيقات 
باإلضافة إلى المؤلفات والكتب في هذا 

الشأن

الفرع الثاني:
االت��ح��ادي  الوطني  المجلس  ج��ائ��زة 

لإلعالم البرلماني المسموع
وتقدير  تكريم  الجائزة  به  تعنى  الذي 
إلسهاماتهم،  كان  الذين  اإلعالميين 
بناء  ف��ي  م��ؤث��رًا  دورًا  وأع��م��ال��ه��م 
العام  وال���رأي  المجلس  بين  الثقة 
الحياة  في  وأنشطته  المجلس،  بدور 
البرامج  خالل  من  للدولة  السياسية 

والتقارير والحوارات اإلذاعية.

الفرع الرابع:
االت��ح��ادي  الوطني  المجلس  ج��ائ��زة 

لإلعالم البرلماني اإللكتروني
وتقدير  تكريم  الجائزة  به  تعنى  الذي 
المتعاملين مع اإلعالم الجديد بتطبيقاته 
واألج��ه��زة  االن��ت��رن��ت،  شبكة  على 
المحمولة، خاصة ما يتعلق منها بواقع 
ذلك  أدى  بحيث  االجتماعية  الشبكات 
بين  الثقة  وبناء  التأثير  إلى  التعامل 

المجلس والرأي العام.
والتقارير والحوارات اإلذاعية.

مجاالت الجائزة
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مزايا امل�ساركة يف اجلائزة:

يعك�س م�صاركة االإعالميني، واملوؤ�ص�صات، والربامج االإعالمية الوطنية مدى رغبتهم يف 

تقدير اأعمالهم وفق معايري قيا�صية باالإ�صافة اإىل تكرميهم املجل�س الوطني االحتادي 

الذي ميثل يف اأعماله وقراراته مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة.

املمار�صات  اأف�صل  من  املتبادلة  لال�صتفادة  اإيجابية  فر�صة  تثل  امل�صاركة  هذه  اأن  كما 

االإعالمية يف جمال االإعالم الربملاين. 

وهذا املجال هو اأحد جماالت االإعالم الوطني الذي تزداد اأهميته يف ظل ثورة االإعالم. 

وما اأدت اإليه من تاأثريات جوهرية على بناء وت�صكيل الراأي العام.ويعد جمال االإعالم 

والتعبري عن اهتماماتهم  املواطنني،  الت�صاقًا بق�صايا  االإعالم  اأكرث جماالت  الربملاين 

جمموعه،  يف  االإمــارات  �صعب  ميثل  االحتــادي  الوطني  املجل�س  اأن  باعتبار  واأولوياتهم 

ويكر�س يف اأعماله  م�صلحة االحتاد العليا يف اإطار من التوافق والتكامل مع متطلبات 

واحتياجات مواطن الدولة.

ومن فاإن االإعالم الربملاين ال يقدم فقط، االأخبار واملعلومات عن املجل�س الوطني اإىل 

املواطنني، بل ي�صاعد على اأداء املواطن لدوره يف متابعة ممثليه، ونوابه الذين يتفاعلون 

املواطنني.  الآراء  االنحياز  خالل  من  والرقابة  بالت�صريع،  التنمية  ومتطلبات  خطط  مع 

ولذلك فاإن اإبراز دور املجل�س الوطني االحتادي، وم�صوؤولياته املجتمعية تعد مكونًا اأ�صياًل 

والتكرمي  الت�صجيع،  خالل  من  حتقيقه  اجلائزة  اأرادت  ما  وهذا  االإعالمي.  العمل  يف 

لالإعالميني الذين كانت لهم ب�صماتهم وجهودهم يف االرتقاء مبجال االإعالم الربملاين 

الذي يطلق عليه اأحيانًا “ اإعالم املواطن “.
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معايري التقييم بالنقاط لفروع اجلائزة

نقاط التقييممؤشرات المعيارالمعيارالتسلسل

 الدقة في البيانات
والمعلومات

صحة المعلومات أو البيانات وعدم ما يناقضها. 	 
استخدام المعلومة أو البيان في مكانها الصحيح. 	 
المعلومة أو البيان حقق غرض الفكرة، أو األفكار 	 

المتعددة. 
درجة متناسقة من المعلومات أو البيانات وبعضها 	 

البعض 

) 20 ( نقطة

أسلوب التناول

الوضوح في األسلوب. 	 
متانة األسلوب، وترابط الجمل والعبارات أو الكلمات، 	 

وعدم الركاكة اللفظية. 
إيجاز األسلوب أو اإلطناب في الموضع الصحيح. 	 
مناسبة ومالءمة األسلوب للفكرة، أو أفكار الموضوع. 	 

) 10 ( نقطة

الشمولية واإلحاطة

االستيعاب لمختلف عناصر الموضوع. 	 
الفكرة، أو األفكار وضحت وضوحًا كافيًا. 	 
األفكار والجمل مبنية، أو متفرعة، أو مترابطة مع 	 

بعضها البعض بحيث أدى ذلك إلى الشمولية واإلحاطة. 

) 15 ( نقطة

الجهد الوثائقي
التوصيف الدقيق للمعلومات والبيانات. 	 
المناسبة والمالءمة في استخدام التوصيف في إطار 	 

العالقة مع األفكار المطروحة. 
) 10 ( نقطة

الجهد التحليلي
بيان أجزاء الموضوع أو الفكرة. 	 
اتفاق طبيعة الحلول أو المقترحات مع سياق الفكرة. 	 

) 10 ( نقطة

القدرة على اإلقناع
ترابط الكالم، أو األفكار. 	 
تقديم الدليل، أو األدلة على أفكار أو كالم الموضوع. 	 

) 15 ( نقطة

سالمة اللغة العربية
سالمة اللفظ أو الجمل نحويًا. 	 
بالغة األسلوب، والتراكيب اللغوية. 	 

) 10 ( نقطة
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نقاط التقييممؤشرات المعيارالمعيارالتسلسل

وضوح الفكرة

الفكرة أو الكالم موثق ومثبت باألدلة. 	 
الفكرة في متناول الفهم واإلدراك. 	 
إبراز جوانب الضعف والقوة في الفكرة، أو األفكار 	 

المتعلقة بالموضوع. 

) 15 ( نقطة

 االبتكار في الرؤية
والتناول

تقديم مقترحات جديدة، أو بدائل جديدة لمعالجة 	 
الموضوع، أو األفكار المتعلقة بالموضوع. 

وضوح آليات العمل لتنفيذ هذه المقترحات أو أن 	 
الصعوبات المحيطة بها يمكن التغلب عليها. 

) 10 ( نقطة

أهمية الموضوع

هل األفكار أو الموضوع المطروح يتفق مع أهميته مع 	 
الظروف، والوضع المحيط به. 

إمكانية قياس أثر تناول هذا الموضوع على النتائج 	 
المتحققة منه.

) 15 ( نقطة

الموضوعية

عرض لمختلف اآلراء واألفكار المتعارضة مع بعضها 	 
البعض.

التجرد في التناول وعدم األحكام المسبقة بالتأييد لفكرة 	 
إال بناًء على أسباب مقنعة.

) 15 ( نقطة

 حداثة أفكار
الموضوع

طرح جزئيات جديدة، أو عناصر جديدة ألفكار 	 
وموضوعات تم تناولها قبل ذلك.

حداثة النتائج التي تم التوصل إليها، أو حداثة 	 
المقترحات. 

) 20 ( نقطة

 التأثير في الرأي
العام

مدى قدرة الموضوع، أو األفكار في بناء تواصل مع 	 
الرأي العام.

القدرة على تشكيل صورة إيجابية، أو معتدلة تجاه 	 
المجلس وأنشطته.

) 20 ( نقطة

الثقافة المرجعية

مدى االستعانة بمرجعيات ومؤلفات تدل على انخراط 	 
المرشح في جمع أكبر قدر من الحقائق والمعلومات عن 

الموضوع محل البحث والدراسة. 
تالؤم وتناسب هذه الثقافة مع الموضوع أو األفكار 	 

المطروحة.

) 10 ( نقطة

إعالميون، صحفيون،
كتاب، مؤلفون
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توزع نقاط املوؤ�صرات اخلا�صة بالت�صاوي على املوؤ�صرات الفرعية اخلا�صة بكل عمل

املر�سحون للجائزة قد يكونوا من الفئات التالية:

وعلى اأي من هذه الفئات اأن يتقدم اإىل االأمني العام للجائزة بال�صرية الذاتية، اأو 

التعريف باملوؤ�ص�صة، اأو الربنامج، باالإ�صافة اإىل ن�صختني كم االأعمال اموؤهلة لرت�صيحه 

للجائزة، وكذلك التعليقات ال�صحفية، اأو االإلكرتونية، اأو التلفزيونية، اأو االإذاعية  على 

هذه االأعمال. ويف حال قيام جمل�س اأمناء اجلائزة برت�صيح من يراه فاإنه �صي�صاحب 

هذا الرت�صيح مذكرة اجنازات، اأو م�صاهمات املوؤهلة للرت�صح للجائزة.

باالإ�صافة اإىل ذلك فاإن جهاز ر�صد اجلائزة ) اإدارة االإعالم باملجل�س ( �صتتوىل ر�صد 

املوؤ�سرات اخلا�سة )٩٥( نقطة

المقال الصحفي:
- تسلسل منطقي 

لألفكار
- دقة التعبير

- وضوح األسلوب
- موضوع المقال

التقرير الصحفي:
- أهمية الموضوع
- ترتيب عناصر 

الموضوع
- مرجعيات وشواهد 

التقرير
- اإلحاطة بجوانب 

الموضوع في التقرير
- جودة إخراج 

التقرير

الحوارات الصحفية:
- أفكار الحوار

- التأثير في الرأي 
العام 

- الشمولية واإلحاطة
- وضوح رسالة 

الحوار

األعمال اإللكترونية:
- سهولة الوصول 

إليها
- أعمال محدثة بشكل 

مستمر
- التفاعلية الواسعة 

نسبيًا

البرامج التلفزيونية 
واإلذاعية:

- دقة المعلومات 
والبيانات

- أسلوب العرض 
والتناول

- أهمية األفكار 
المطروحة

إعالميون، صحفيون،
برامج إعالميةمؤسسات إعالميةكتاب، مؤلفون
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االإ�صهامات يف جمال االإعالم الربملاين وذلك مل�صاعدة جمل�س االأمناء يف تتبع االأعمال 

االإعالمية ذات ال�صلة والتاأثري يف جمال االإعالم الربملاين. باالإ�صافة اإىل اأن ما �صيتم 

ر�صده �صي�صاف اإىل ملفات املر�صحني من االإعالميني، واملوؤ�ص�صات، والربامج.

منوذج عمل اجلائزة

ترشح إلى األمين العام للجائزة

تقريب جهاز الرصد عن الترشح مصحوبًا بعملية التقييم للمعايير والمؤشرات
المؤهلة للفوز بالجائزة تطبيقًا للمعنية االحترافية

مجلس أمناء الجائزة بفحص تقارير الرصد، ويحدد أسماء الفائزين

اإلعالن عن الفائزين من خالل رئيس مجلس األمناء

وفي حال يتم الترشح من األمين العام للجائزة بناء على تقارير الرصد

األمين العام يرفع أسماء المرشحين إلى رئيس مجلس األمناء
بتقارير التقييم للمعايير والمؤشرات المؤهلة لنيل الجائزة

رئيس مجلس األمناء يعرض أسماء المرشحين على مجلس األمناء

مجلس األمناء يفحص األسماء وحدد أسماء الفائزين

اإلعالن عن الفائزين من خالل رئيس مجلس األمناء

ي�صرتط لنيل اجلائزة ح�صول املر�صح على ) 40 % ( كحد اأدنى من معايري التقييم وموؤ�صراته.

إعالم إلكترونيمؤسسات إعالمية برامج إعالميةإعالميين

1

2

5

6

3

4

7

8
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اإجراءات الرت�سح وماهية اجلائزة

توجيه خطاب اإىل اأمني عام اجلائزة الإبداء الرغبة يف الرت�صح

تقدمي ن�صختني من االأعمال املوؤهلة للرت�صح مرفقًا بها ال�صرية الذاتية

امل�صتندات واملرفقات املر�صلة �صتكون حق االأمانة العامة للجائزة

مينح الفائز و�صام اأو درع تقديري عليه ا�صم اجلائزة و�صعارها و�صهادة تقديرية 

)براءة( مكتوبة بخط معتمد ومكافاأة نقدية يحددها جمل�س اأمناء اجلائزة

ملجل�س اأمناء اجلائزة اأن يحجب منح اجلائزة يف اإذا مل تنطبق �صروط منحها

اجلائزة حمايدة وال تخ�صع الأي توجهات فكرية اأو �صيا�صية

منح اجلائزة �صيكون من خالل احتفال ر�صمي يرعاه املجل�س الوطني االحتادي
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