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مقدمة
�أ�صبح الإعالم الربملاين حمور احلياة الربملانية املعا�صرة �سواء من حيث
دوره يف التعبري عن الر�أي العام ب�ش�أن جمريات العمل الربملاين و�أداء ممثلي
ال�شعب � ،أو من حيث م�س�ؤوليته يف نقل �أعمال الربملان و�شرحها والتعليق عليها
فالإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب العمل
الربملاين  ،هو عن�صر �أ�سا�سي يف ا�ستمرار م�سرية التطور الربملاين بوجه عام.
وانطالق ًا من �إميان املجل�س الوطني االحتادي يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ب�أهمية الإعالم بكافة فنونه وو�سائله التقليدية واحلديثة  ،وم�س�ؤوليته
الكبرية ك�شريك ا�سرتاتيجي يف �إثراء احلياة الربملانية  ،ويف تنمية الوعي
الربملاين مبعناه الأ�شمل  ،ال �سيما يف �ضوء التطورات التي ت�شهدها احلياة
الربملانية يف الدولة  ،فقد بادر املجل�س الوطني االحتادي بتنظيم عقد منتدى
الإعالم الربملاين بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل يف مدينة دبي يوم االثنني
املوافق ال�ساد�س ع�شر من دي�سمرب عام .2013
وجاء عقد هذا املنتدى بح�ضور وم�شاركة نخبة من الربملانيني والأكادمييني
واخلرباء والإعالميني وم�شاركني من االحتاد الربملاين الدويل والدول العربية
ال�شقيقة  ،وخمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وكليات االت�صال والإعالم يف اجلامعات
يف الدولة .ل ُي�سلط ال�ضوء على حماور مهمة يف مو�ضوع الإعالم الربملاين من
حيث مناق�شة طبيعة هذا التخ�ص�ص الإعالمي املميز و�أ�س�سه وفل�سفته ووظيفته
وحتدياته  ،وبلورة �آفاق تطوير الإعالم الربملاين و�آلياته و�أدواته وخمتلف جوانبه
املهنية  ،ودوره يف التعريف ب�أهمية الربملان و�أعماله و�أن�شطته  ،وحتليل الق�ضايا
واملو�ضوعات �ألربملانية وتنوير الر�أي العام وتعزيز م�شاركته الفاعلة يف العمل
الربملاين  ،وكيف يمُ كن للإعالم دعم عمل ممثلي ال�شعب باالقرتاح والتقييم
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املو�ضوعي والنقد البناء  ،وجتاوز حدوده التقليدية املهنية �إلى �آفاق التحليل
والتطوير  ،وت�شخي�ص التحديات وال�صعوبات التي ُتواجه الإعالم الربملاين و
معاجلتها و اال�ستفادة من تنامي دور وت�أثري �شبكات التوا�صل االجتماعي التفاعلية
وتوظيفها يف تعزيز العالقة بني الربملان واجلمهور لتمكينه من متابعة املجريات
على ال�ساحة الربملانية  ،وتعزيز تفاعله و�إ�شراكه يف عملية �صنع القرار.
و ُقد مت تقدمي �أوراق عمل قيمة تناولت هذه املحاور  ،حيث ُنوق�شت بعمق من
قبل امل�شاركني يف املنتدى  ،وكان مل�ساهماتهم القيمة دور ًا كبري ًا يف �إثراء �أعماله.
وتعميم ًا للفائدة فقد قامت الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي برتجمة
كتيب �صادر عن االحتاد الربملاين الدويل حول كيفية التعامل مع و�سائط التوا�صل
االجتماعي ب�شكل عام ويف ال�ش�أن الربملاين على وجه اخل�صو�ص ومت توزيعه على
امل�شاركني.
ولأهمية ما مت طرحه وتداوله يف هذا املنتدى حول الإعالم الربملاين  ،وما مت
التو�صل �إليه من تو�صيات  ،فقد ارت�أت الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي
�أن ُتوثق �أعمال املنتدى يف هذا الإ�صدار  ،الذي نرجو �أن يكون �إ�ضافة نوعية
تنعك�س �إيجابي ًا على تطوير الإعالم الربملاين ودوره يف احلياة الربملانية.
د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
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مقدمة الندوة :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة
الأ�ساتذة واخلرباء والإعالميني الأفا�ضل امل�شاركني يف �أعمال املنتدى
ال�ضيوف واحل�ضور الكرام ،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،
ن�شهد اليوم انطالقة �أول منتدى متخ�ص�ص يف الدولة حول الإعالم الربملاين
والذي ُينظم بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل  ،ومب�شاركة نخبة من اخلرباء
والأكادمييني والإعالميني املتخ�ص�صني يف هذا املجال � ،إميانا من املجل�س الوطني
االحتادي ب�أن و�سائل الإعالم املختلفة �شريك �أ�سا�سي للعمل الربملاين والتوا�صل
مع اجلمهور  ،وتقوم بدور فاعل وم�ؤثر يف تنمية الوعي بامل�شاركة ال�سيا�سية
وتعميق الدميقراطية والثقافة الربملانية  ،وذلك يف �ضوء التطورات التي ت�شهدها
احلياة الربملانية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ومبنا�سبة انعقاد هذا املنتدى يتف�ضل معايل حممد �أحمد املر – رئي�س املجل�س
الوطني االحتادي ب�إلقاء كلمته م�شكور ًا :

7

منتدى الإعالم الربملاين

دبي  -الإمارات العربية املتحدة -

2013/12 /16م

معايل  /حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
معايل عبدالواحد الرا�ضي  -رئي�س االحتاد الربملاين الدويل
معايل عبدالرحمن �سامل الهاجري  -رئي�س املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة
�سعادة نور الدين بو�شكوج  -الأمني العام لالحتاد الربملاين العربي
�سعادة جمال جا�سم الزويد  -القائم ب�أعمال الأمني العام مبجل�س النواب يف
مملكة البحرين .
�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة
�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي
الأ�ساتذة واخلرباء والإعالميني الأفا�ضل امل�شاركني يف �أعمال املنتدى
ال�ضيوف واحل�ضور الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،
يطيب يل �أن �أرحب بكم جميع ًا  ،و�أن �أتوجه بجزيل ال�شكر والتقدير �إلى معايل
الدكتور عبدالواحد الرا�ضي  -رئي�س االحتاد الربملاين الدويل  ،على التعاون
الكبري وامل�شاركة يف هذا املنتدى العلمي حول الإعالم الربملاين  ،وامل�ساهمة
القيمة يف �أعماله  ،وال�شكر والتقدير مو�صول للأ�ساتذة واخلرباء وامل�شاركني
الذين ي�ساهمون يف تقدمي �أوراق عمل ،ومناق�شة و�إثراء خمتلف املحاور املطروحة.
لقد بادر املجل�س الوطني االحتادي بتنظيم عقد هذا املنتدى حول الإعالم
الربملاين  ،بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل  ،والذي ُيعد الأول من نوعه الذي
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ُيعقد يف دولة الإمارات العربية املتحدة  ،انطالقا من �إميان املجل�س ب�أهمية دور
الإعالم بكافة فنونه وو�سائله التقليدية واحلديثة  ،وم�س�ؤوليته الكبرية ك�شريك
ا�سرتاتيجي يف �إثراء احلياة الربملانية  ،ويف تنمية الوعي الربملاين مبعناها
الأ�شمل ،ال�سيما يف �ضوء التطورات التي ت�شهدها احلياة الربملانية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
�إن املجال�س الربملانية وب�صفتها مُتثل ال�شعوب  ،ومبا ت�ضطلع به من �أدوار
ت�شريعية ورقابية و�سيا�سية  ،هي املنابر التي تعرب عن �آمال وطموحات وق�ضايا
املجتمع وهموم املواطنني وم�شاكلهم يف خمتلف مناحي احلياة  ،ولأن الإعالم
وبحكم م�س�ؤوليته االجتماعية  ،والنفتاحه على كل النا�س  ،وكل الق�ضايا ي�ستطيع
�أن ُي�سلط ال�ضوء وينقل ويطرح هذه الق�ضايا وامل�شكالت طرحا مو�ضوعيا
بامل�شاركة والنقا�ش واحلوار مع خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية وقادة الر�أي
العام  ،بل وي�ستطيع �أي�ض ًا �أن يقدم املالحظات والآراء والأفكار ورمبا احللول
واملقرتحات املنا�سبة ملعاجلة هذه الق�ضايا  ،وي�ضعها �أمام ممثلي ال�شعب ،وبذلك
ُي�ساهم ب�شكل فاعل يف �إثراء معلوماتهم  ،وتعزيز دورهم و�أدائهم على الوجه
الأف�ضل من ناحية ،ومن ناحية ثانية يعمل على تعزيز امل�شاركة و�إثراء الثقافة
واحلياة الربملانية.
�إن الإعالم الربملاين �أ�صبح حمور احلياة الربملانية املعا�صرة � ،سواء من
حيث دوره يف التعبري عن الر�أي العام ب�ش�أن جمريات العمل الربملاين  ،و�أداء
ممثلي ال�شعب � ،أو من حيث م�سئوليته يف نقل �أعمال الربملان و�شرحها والتعليق
عليها  ،فالإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب
العمل الربملاين  ،هو العن�صر الرئي�س املكمل للحياة الربملانية  ،وتفعيل امل�شاركة
ال�سيا�سية  ،ويف ا�ستمرار م�سرية التطور الربملاين بوجه عام.
لقد �أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة نقلة نوعية يف عامل االت�صال
والإعالم  ،وغريت �شكل وم�ضمون االت�صال والإعالم احلديث  ،وجاءت ب�أنواع
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جديدة من �أ�شكال التوا�صل بني م�ستخدميها ،و�أ�صبحت �شبكات التوا�صل
االجتماعي التفاعلية املتعددة واملتنوعة الأكرث انت�شار ًا على �شبكة الإنرتنت
ويتنامى الإقبال عليها ب�شكل متزايد وعلى نطاق وا�سع  ،خا�صة بني فئة ال�شباب
ويف هذا ال�سياق البد للمجال�س الربملانية والإعالم الربملاين من مواكبة هذه
املتغريات  ،وتوظيف هذه الو�سائط على الوجه الأف�ضل يف تعزيز العالقة بني
الربملان واجلمهور لتمكينه من متابعة وب�شكل مبا�شر املجريات على ال�ساحة
الربملانية  ،وتعزيز تفاعله و�إ�شراكه يف عملية �صنع القرار  ،خا�صة و�أن ا�ستخدام
و�سائط التوا�صل االجتماعي ي�سمح بالو�صول �إلى النا�س ب�شكل �أ�سرع من �أي
و�سائل �أخرى � ،إلى جانب �سهولة الو�صول لتلك املواقع ب�أي مكان ويف �أي وقت.
وقد حر�ص املجل�س الوطني االحتادي على �أن يكون مو�ضوع ا�ستخدام و�سائط
التوا�صل االجتماعي وكيفية ا�ستخدامها على النحو الأمثل على ال�صعيد الربملاين
من بني املحاور املهمة املطروحة للنقا�ش يف هذا املنتدى.
�إن هذا املنتدى الذي ُيعترب توا�ص ًال من نوع �آخر بني الربملانيني والإعالميني
وخمتلف م�ؤ�س�سات وو�سائل الإعالم ُ ،ي�سلط ال�ضوء على حماور مهمة يف مو�ضوع
الإعالم الربملاين من حيث مناق�شة طبيعة هذا التخ�ص�ص الإعالمي املميز
و�أ�س�سه وفل�سفته ووظيفته وحتدياته ،وكيفية تطوير دوره وخمتلف جوانبه املهنية،
و ُي�شارك فيه ُنخبة من الربملانيني والأكادمييني والإعالميني واخلرباء املعنيني
بالإعالم الربملاين  ،وهو قادر بعون اهلل تعالى على بلورة �آفاق تطوير الإعالم
الربملاين و�آلياته و�أدواته  ،ودوره يف التعريف ب�أهمية الربملان و�أعماله و�أن�شطته
وحتليل الق�ضايا واملو�ضوعات الربملانية  ،وتنوير الر�أي العام  ،وتعزيز م�شاركته
الفاعلة يف العمل الربملاين  ،وكيف ميكن للإعالم دعم عمل ممثلي ال�شعب
باالقرتاح والتقييم املو�ضوعي والنقد البناء  ،وجتاوز حدوده التقليدية املهنية �إلى
�آفاق التحليل والتطوير  ،وت�شخي�ص التحديات وال�صعوبات التي تواجه الإعالم
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الربملاين وكيفية معاجلتها  ،ون�أمل يف �أن تكون �أوراق العمل املعدة لهذا املنتدى
التي تتناول خمتلف حماور مو�ضوع الإعالم الربملاين واملناق�شات حولها  ،عون ًا
جلميع امل�شاركني للخروج بتو�صيات نعمل جميع ًا برملانيني و�إعالميني وو�سائل
�إعالم على تبنيها نظري ًا وعملي ًا  ،لتطوير دور الإعالم الربملاين و�إمكانياته من
كافة جوانبه املهنية  ،ل ُي�شكل رافد ًا ثري ًا للحياة الربملانية  ،وتنعك�س �إيجابي ًا على
�أداء الإعالم الربملاين والأداء الربملاين على حد �سواء.
وختام ًا ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل جلميع امل�شاركني يف هذا
املنتدى  ،ومتنياتي ب�أن تتكلل جهودكم ومناق�شاتكم بالتوفيق والنجاح يف حتقيق
�أهدافه املن�شودة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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مقدمة الندوة :
�شكرا ملعايل حممد �أحمد املر  -رئي�س املجل�س الوطني االحتادي  ،والآن مع
كلمة معايل عبدالواحد الرا�ضي  -رئي�س االحتاد الربملاين الدويل  ،فليتف�ضل
معاليه :

معايل  /عبدالواحد الرا�ضي
رئي�س االحتاد الربملاين الدويل :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم  ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني  ،وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني.
معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
�أ�صحاب املعايل
زمالئي الأعزاء وزميالتي
ال�سيدات وال�سادة احل�ضور
بداي ًة �أود �أن �أتوجه ب�صادق �شكري وال�شكر لدولة الإمارات العربية املتحدة
ممثلة يف جمل�سها الوطني االحتادي  ،وعلى ر�أ�سه معايل ال�سيد حممد املر
املحرتم  ،وعلى دورها الفاعل والرائد يف �أعمال االحتاد الربملاين الدويل ويف
�أن�شطته  ،الأمر الذي جعل املجل�س الوطني االحتادي �شريك ًا لالحتاد الربملاين
الدويل ولي�س – فقط  -ع�ضوا فيه  ،و�إنني �أ�شكر املجل�س املوقر على هذا التعاون
الذي من �ش�أنه �أن يقدم الدعم الفني ال�شامل للربملانيني العرب ،ويهدف �إلى
�إثراء املكتبة الربملانية العربية  ،و�إلى توا�صل الربملانيني العرب ب�شكل �أف�ضل مع
نظرائهم على امل�ستوى الدويل.
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ال�سيدات وال�سادة
�أحتدث معكم اليوم واالحتاد الربملاين الدويل يبلغ من العمر (� )125سنة منذ
�إن�شائه ك�أول منظمة دولية جتمع ال�شعوب  ،وتخدم ممثلي ال�شعوب ،فمنذ عام
 1889واالحتاد الربملاين الدويل �شاهد �أمني على حالة الدميقراطية الدولية
�شاهد ي�ستند على مبادئه الأ�سا�سية  ،فمنذ (� )125سنة واالحتاد الربملاين الدويل
يعمل على رفع قيمة الإن�سان وقيمة الدميقراطية واحلفاظ على ال�سلم الدويل وقد
�شارك االحتاد الربملاين الدويل التاريخ يف �أحداث ج�سام من حروب وحتوالت
دميقراطية  ،ومن انهيار برملانات و�إعادة بنائها  ،وح�صد االحتاد الربملاين
الدويل يف م�سريته التاريخية كثري ًا من جوائز التقدير الدولية كالعديد من جوائز
نوبل لل�سالم التي ح�صل عليها لدوره ولثبات مواقفه  ،فاالحتاد الربملاين الدويل
هو داعم لل�شعب ولق�ضاياه الوطنية العادلة يف خمتلف بقاع الأر�ض  ،ففي املنطقة
العربية  -على �سبيل املثال  -يكفي الإ�شارة �إلى �أن االحتاد هو �أول منظمة دولية
متنح الع�ضوية الكاملة للربملان الفل�سطيني يف عام 2008م �أعواما قبل �أي منظمة
�أخرى  ،كما �أن له �أن�شطة ومواقف مماثلة يف �آ�سيا و و�إفريقيا وبرامج تعاون فني
لدعم العمل الربملاين.
ال�سيدات وال�سادة
كما تعلمون ف�إن االحتاد الربملاين الدويل يعمل منذ عدة �أعوام على بلورة
معايري الربملان النموذج  ،و�إننا نالحظ اهتمام ًا متزايد ًا يف �صفوف الربملانات
بهدف تطوير �أدائها وبالتايل حتقيق التح�سن املطلوب واالحتاد الربملاين
الدويل يبذل ق�صارى جهوده لتوفري الو�سائل والإمكانيات التي ميكنها �أن ت�سعف
وتفيد وتدعم الربملانات يف �أداء مهامها  ،وبالطبع ف�إن معايري و�أهداف الربملان
الدميوقراطي تتحقق وتنجز وفق �أ�سلوب وطريقة كل برملان �آخذ ًا باالعتبارات
تطوره التاريخي و�سياقه االجتماعي الثقايف  ،ومعنى ذلك �أنه لي�س هناك من
برملان منوذجي ي�صلح لكل زمان وكل مكان  ،فالربملان ككل امل�ؤ�س�سات يتطور
با�ستمرار وفق منطق وديناميكية التحوالت والتغريات داخل املجتمع.
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ويدعم االحتاد الربملاين الدويل مبد�أ الرتكيز على اجلهد الوطني يف عملية
التطوير الربملاين والدميقراطي � ،إال �أن ذلك ال ينفي �أهمية التجربة الربملانية
الدولية و�أهمية تبادلها  ،فعر�ض التجربة الدولية ينري اجلهد الوطني ببدائل
عملية ت�ساعد يف ت�صميم ا�سرتاتيجية وطنية ناجحة للتطوير الربملاين.
ال�سيدات وال�سادة
�أحتدث معكم اليوم يف ظروف دميوقراطية خا�صة مير بها عاملنا املعا�صر
فنحن نعي�ش �سوي ًا حالة حراك جمتمعي متزامنة تت�شابه يف كونها حراك �شعوب
ت�سعى لتلبية طموحاتها يف م�ستقبل �أف�ضل ويف حياة �أكرم فهو حراك جمتمعي
عك�س يف م�ضمونه قوة الإعالم  ،و�سطوة و�سائل التوا�صل االجتماعي يف �إدارة
عملية التغيري  ،وقد خلقت و�سائل التوا�صل االجتماعي جمالها ال�سيا�سي اخلا�ص ،
و�أ�ضافت قنوات جديدة للتوا�صل الربملاين ،و�أتاحت للنائب توا�ص ًال �أ�سهل و�أو�سع
مع املواطنني  ،ويف نف�س الوقت �أ�ضافت و�سائط التوا�صل االجتماعي نظم مراقبة
وتقييم فوري للعمل الربملاين  ،وعلى دور النائب الربملاين جتاه املواطن  ،فمن
الوا�ضح �أن تطور �أدوات الإعالم ال�سيا�سي  ،وتعقد �شبكات التوا�صل االجتماعي
باتت �أهم م�ؤثرات املناخ ال�سيا�سي العام  ،ومن هنا ت�أتي �أهمية الإعالم الربملاين
املو�ضوعي والفني كم�صدر مف�سر للت�شريعات والعمل الربملاين ب�صفة عامة.
ال�سيدات وال�سادة
�إن التحدي الأكرب يف اللحظة الراهنة وامل�ستقبل بالن�سبة للدميقراطية
الربملانية يف العامل يكمن يف العالقات بني الربملان واملواطنني  ،وهو ما يقت�ضي
توطيد العالقات بني املواطنني وممثليهم ال�سيا�سيني  ،علينا �إذن �أن نحر�ص
على �أن تقوم م�ؤ�س�ساتنا الربملانية بوظائفها كاملة خلدمة املواطنني  ،و�أن تكون
على ا�ستعداد لإعادة خلق وابتكار وتطوير وجتديد �سري العمل بها كلما تطلبت
الظروف ذلك.
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ال�سيدات وال�سادة
�إنني �أكرر ال�شكر للمجل�س الوطني االحتادي على �إدراكه العميق بامل�ستجدات
على �أدوات العمل الربملاين وعلى رعايته لهذا املنتدى  ،وعلى مبادرته برتجمة
البحث الذي قام به االحتاد الربملاين الدويل حول «الربملانات وو�سائط التوا�صل
االجتماعي» �أمتنى لهذا املنتدى النجاح والتوفيق.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ،و�شكر ًا .
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مقدمة الندوة :
�شكرا ملعايل عبدالواحد الرا�ضي  -رئي�س االحتاد الربملاين الدويل
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة
احل�ضور وال�ضيوف الكرام
ن�شاهد معكم الآن فيلم ًا ق�صري ًا حول التوا�صل املجتمعي للمجل�س الوطني االحتادي

عر�ض الفيلم وجاء فيه ما يلي :
ال�شورى منهج وطريقة حياة عاي�شها جمتمع الإمارات قبل قيام االحتاد
كنهج �أ�صيل للعالقة بني احلاكم واملواطنني منذ عقود طويلة  ،حيث �شكل
جمل�س احلاكم �أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الر�أي وامل�شورة حول خمتلف
الأمور وامل�سائل  ،ولال�ستماع �إلى م�شاكل املواطنني وهمومهم وتلبية متطلباتهم
واحتياجاتهم .وتزامن ت�أ�سي�س املجل�س الوطني االحتادي مع قيام االحتاد فهو
ال�سلطة االحتادية الرابعة بني ال�سلطات الد�ستورية اخلم�س  ،وجاء ت�أ�سي�س
املجل�س الوطني االحتادي امتداد ًا لنهج ال�شورى  ،وليكون منرب ًا للم�شاركة
ال�سيا�سية  ،وللتعبري عن �أفكار و�آراء �أبناء دولة الإمارات يف خمتلف املجاالت
وليكون عون ًا و�سند ًا وموجه ًا للحكومة يف مرحلة ت�أ�سي�س الدولة احلديثة ويواكب
املجل�س التطورات يف احلياة الربملانية يف دولة الإمارات  ،حيث يحر�ص املجل�س
على تكري�س منهج ال�شفافية والتوا�صل مع خمتلف القطاعات و�شرائح املجتمع
يف �أداء دوره وممار�سته الخت�صا�صاته جت�سيد ًا ملبد�أ امل�شاركة ال�سيا�سية يف
�صنع القرار  ،وتعزيز ًا للثقافة واحلياة الربملانية عرب كافة قنوات التوا�صل
املتاحة من خالل التوا�صل املبا�شر� ،أو ما يوفره التطور التكنولوجي من و�سائل
ويف هذا الإطار يحر�ص املجل�س دائم ًا على دعوة املواطنني وامل�ؤ�س�سات والهيئات
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واجلهات احلكومية والأهلية وامل�ؤ�س�سات املجتمعية وذوي اخلربة واالخت�صا�ص
حل�ضور اجلل�سات  ،حيث �أن جل�سات املجل�س علنية  ،كما يتوا�صل املجل�س مع كافة
القطاعات من خالل �إ�شراك كافة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف اجتماعات اللجان
واحللقات النقا�شية لالطالع على �آرائهم ،واال�ستعانة بالدرا�سات العلمية والفنية
ب�ش�أن كل ما تتدار�سه اللجان من م�شروعات قوانني ومو�ضوعات عامة ،بالإ�ضافة
�إلى قيام جلان املجل�س بالزيارات امليدانية ملختلف �إمارات وم�ؤ�س�سات الدولة
للوقوف عن قرب على حقيقة الق�ضايا  ،وتفح�ص امل�شكالت واال�ستماع بعناية لكل
�آراء ومقرتحات و�أفكار املواطنني  ،ف�ضال عن امل�شاركة يف الأن�شطة والفعاليات
املجتمعية وامل�شاركة يف املعار�ض.
وعلى �صعيد الإعالم الربملاين ي�سعى املجل�س دائما على تعزيز ال�شراكة مع
و�سائل الإعالم انطالقا من مبد�أ ال�شفافية  ،واحلر�ص على متكني املواطنني
وكافة قطاعات وم�ؤ�س�سات املجتمع من التوا�صل والتفاعل عن قرب مع ما يجري
على ال�ساحة الربملانية  ،حيث تقوم �إدارة االت�صال والإعالم يف الأمانة العامة
للمجل�س بالتغطية الإعالمية املقروءة وامل�سموعة واملرئية والإلكرتونية لكافة
فعاليات و�أن�شطة املجل�س بالتعاون مع خمتلف و�سائل الإعالم ،ويقدم املجل�س
كافة الت�سهيالت الإدارية والفنية للإعالميني من خمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
لتمكينهم من التغطية الإعالمية لأن�شطة املجل�س وجل�ساته  ،حيث ُيوفر املجل�س
مركز ًا �إعالمي ًا مزود ًا ب�أحدث التقنيات لت�سهيل �أعمالهم  ،كما يمُ كن للإعالميني
ا�ستخدام ما يوفره « مركز ترمي عمران للمعلومات « يف املجل�س من مواد م�صورة
والتي توثق عمل املجل�س منذ ت�أ�سي�سه �إلى الآن  ،بالإ�ضافة �إلى �أن املجل�س يحتوي
على مكتبة علمية وا�سعة.
و ُيعد املوقع الإلكرتوين للمجل�س من �أهم قنوات التوا�صل حيث يتيح للجمهور
االطالع على �إ�صدارات املجل�س وجداول �أعمال اجلل�سات وم�ضابطه منذ ت�أ�سي�س
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املجل�س  ،ومتابعة �أن�شطة املجل�س و�أخباره ،ومعر�ض ال�صور والفيديو عرب املركز
الإعالمي  ،كما ُيتيح املوقع للجمهور التوا�صل مع املجل�س عرب �أيقونة التوا�صل
والتي ت�ضم �أيقونات « الربيد الإلكرتوين� ،شارك بر�أيك  ،ال�شكاوى  ،التوا�صل
االجتماعي  ،حيث �أطلق املجل�س �صفحته على خمتلف مواقع التوا�صل االجتماعي
كالفي�س بوك وتويرت ويوتيوب وان�ستغرام  ،وي�ستطيع اجلمهور التوا�صل مع �أع�ضاء
املجل�س عرب �أيقونة الأع�ضاء .و�أ�صبح املوقع الإلكرتوين للمجل�س متاحا لالطالع
عليه من خالل التطبيقات على �أنظمة الهواتف الذكية  ،وميكن لعموم املواطنني
عرب املوقع تقدمي طلب لزيارة مقر املجل�س وح�ضور جل�ساته � ،إ�ضافة �إلى االطالع
على الفيديو جلولة افرتا�ضية يف مبنى املجل�س  ،وميكن التوا�صل مع املجل�س عرب
قنوات االت�صال الر�سمية كالربيد و�أرقام الهواتف والفاك�س  ،كما ي�صدر املجل�س
« جملة الوطني االحتادي » لتكون منرب ًا للتفاعل مع ما يجري على ال�ساحة
الربملانية .
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اجلل�سة الأولى للمنتدى
ب�إدارة �سعادة الدكتورة منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
•ال ��ورق ��ة ( )1ا� �س �ت �خ��دام و� �س��ائ��ط ال �ت��وا� �ص��ل االج�ت�م��اع��ي
لدعم التوا�صل والعمل الربملاين.
د� .آندي وليام�سون
•الورقة ( )2الربملانيني و�ضرورة التوا�صل مع و�سائل الإعالم.
ال�سيدة كلري دويل
•الورقة ( )3الر�صد وبحوث الإعالم الربملاين.
ال�سيدة جيميني باندا
د� .آندي وليام�سون
ال�سيدة كلري دويل
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مقدمة الندوة :
والآن نعلن عن بدء �أعمال املنتدى باجلل�سة الأولى التي تديرها �سعادة
الدكتورة منى جمعة البحر ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي  ،ومب�شاركة الدكتور
�أندي وليام�سون وال�سيدة كلري دول .

�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم  ،وبه ن�ستعني  ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد
خامت الأنبياء واملر�سلني
معايل حممد �أحمد املر  -رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
�ضيوفنا الكرام
�أ�صحاب ال�سعادة
الإعالميني امل�شاركني معنا
الطلبة  ،حياكم اهلل جميعا يف هذه اجلل�سة ال�صباحية
اليوم – �إن �شاء اهلل � -ستكون هذه جل�ستنا الأولى  ،و�سوف نتناول فيها ثالثة
�أوراق هي :
الورقة الأولى � :ستكون لل�سيد الدكتور �أندي وليم�سون – الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة « »future digitalبلندن  ،وعمل �سابق ًا يف عدة منا�صب قيادية يف
م�ؤ�س�سات �إعالمية  ،و�أي�ضا يف م�ؤ�س�سات �أكادميية خمتلفة � ،سيكلمنا الدكتور
�أندي اليوم عن �أهمية و�سائل التوا�صل االجتماعي يف حياة امل�ؤ�س�سة الربملانية
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و�أي�ض ًا يف حياة الربملانيني كو�سيلة �أ�سا�سية لربط امل�ؤ�س�سة الربملانية ب�أفراد
و�شرائح املجتمع املختلفة  ،وينوه � -أي�ضا  -يف ورقته �إلى �أن ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة
الربملانية وال�شخ�ص الربملاين لهذه الو�سائل لي�س كا�ستخدام ال�شخ�ص العادي
ويجب �أن يكون هناك ا�ستخدام ًا مالئم ًا من حيث اللغة ومن حيث املحتوى
و�أي�ض ًا من حيث طريقة اال�ستخدام  ،لأننا نحن هنا كربملانيني وكم�ؤ�س�سة برملانية
لدينا ر�سالة نو�صلها ولي�س كاال�ستعمال العادي � ،سن�ستمع ب�شكل �أكرث تف�صي ًال
من الدكتور �أندي وليام�سون حول ورقته وحول الأفكار الرئي�سية يف هذه الورقة
فليتف�ضل م�شكور ًا :
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الورقة الأولى
ا�ستخدام و�سائط التوا�صل االجتماعي
لدعم التوا�صل والعمل الربملاين
د� .آندي وليم�سون
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ا�ستخدام و�سائط التوا�صل االجتماعي
لدعم التوا�صل والعمل الربملاين
د� .آندي وليام�سون
�صباح اخلري � ،شكر ًا جزي ًال على الفر�صة لدعوتي للحديث اليوم � ،أود �أن
�أقدم املو�ضوع اخلا�ص بالإعالم االجتماعي و�إ�شراك املواطنني ،والدور الذي
ميكن �أن يلعبه الربملان يف ا�ستخدام كل هذه الو�سائل بطريقة فعالة � ،أود �أن �أنوه
�إلى حد ما �إلى ما يتعلق مبعنى الإعالم االجتماعي  ،لأن الإعالم االجتماعي قد
ت�أ�س�س حديث ًا وقدمي ًا وبالتايل ن�ستخدمه يف حياتنا ال�شخ�صية  ،لأنه ُيعد جزء ًا ال
يتجز�أ مما نفعله � ،ألي�س هذا �صحيح ًا ؟! فهو بالطبع �أ�صبح روتين ًا �صباحي ًا  ،و�أول
�شيء �أقوم به هو تفح�ص الربيد االلكرتوين والفي�سبوك وثالث ًا تويرت ،و�أ�صبح هذا
الأمر موجود ًا يف �سيناريو احلياة  ،ون�ستخدمه للتوا�صل مع �أ�صدقائنا وزمالئنا
و�شبكتنا االجتماعية  ،ومثل هذا ي�ضمن الطريقة التي ت�ضمن العالقات وتو�سع
العالقات وذلك مل يكن �سه ًال يف املا�ضي �أن نخلق و�أن نحافظ على العالقات
ماذا يعني ذلك بالن�سبة للربملانات وامل�ؤ�س�سات الأخرى ؟ الأمر الأ�سا�سي هو �أنها
و�سيلة فعالة لتوا�صل �أي م�ؤ�س�سة مع املجتمع  ،ال�سيما �إذا حتدثنا عن ال�شباب.
بالطبع هناك العديد من الدول التي نعمل فيها تهتم كثري ًا فيما يتعلق بالناحية
الدميوغرافية  ،بالطبع هناك �أ�شخا�ص كبار  ،ولكن هناك �شباب ال ي�شاركون يف
ال�سيا�سة  ،ال�سيا�سة رمبا تعترب هي الأمر الذي يتعلق بالكبار لأن لديهم خربة
�أكرث ووقت �أكرب وهم الذين ي�شاركون يف ال�سيا�سة  ،ولكن �إذا فكرنا يف الأمر ف�إن
ال�شباب بالطبع يرغبون يف امل�شاركة لأنهم هم من �سيقررون امل�ستقبل ولكن ال
يرغبون يف التوا�صل بالطريقة التقليدية  ،والإعالم االجتماعي يجعلهم يتوا�صلون
بطرق خمتلفة ويجعلهم ي�شعرون براحة �أكرب  ،ولكن هناك تغيريات �سريعة ومن
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ال�صعب �أن نقول �أن هناك قواعد ينبغي �أن ن�ستخدمها يف الإعالم االجتماعي
لأنه مبجرد �أن �أقول لكم الإعالم فالأمور �ستتغري وينبغي �أن نقوم با�ستخدام هذه
الأدوات التي �سوف ُتغري من ر�أيكم  ،وعلينا �أن نفكر بالأمر على �أنه مفهوم كما
�أنه من�صة �أي�ض ًا  ،ولكن ب�صفة خا�صة فيما يتعلق بالربملان علينا �أن نتذكر �أن
امل�ؤ�س�سات الربملانية كان لديها بروتوكوالت حمددة وعمليات ولديهم �إجراءات
ر�سمية والعديد من ذلك غري متوافق مع �أعمال الإعالم االجتماعي فهذا حتدي
بالن�سبة للم�ؤ�س�سة الدميقراطية التي تفكر بالطريقة التي ميكن من خاللها
م�شاركة و�إ�شراك الأدوات اجلديدة وا�ستخدامها بطريقة فعالة ومنا�سبة.
هناك جمموعة من القواعد اجلديدة  ،وهذه املجموعة اجلديدة ينبغي �أن يتم
الت�أثري فيها  ،الإعالم االجتماعي �أقل ر�سمية و�أقل �سيطرة وهو �أقل �صالبة وهو
بالطبع �أكرث انفتاح ًا من و�سائل الإعالم التقليدية  ،ويف منوذج الإعالم التقليدي
ف�إن بع�ض احلكومات قد تقول بع�ض الأمور  ،ف�إن الإعالم �سوف ي�ستهلكه
الأ�شخا�ص  ،ولكنه نقا�ش وحوار وقد ال ين�ش�أ من احلكومة ف�إن املناق�شة قد ت�أتي من
�أي مكان وهذا يت�ضمن �أي �شخ�ص  ،ف�أنت ال متلك املناق�شة يف الإعالم االجتماعي
ولكنك م�شارك فقط �أو جزء من ال�شبكة  ،التحدي هو �أن الإعالم االجتماعي ال
يتوافق مع امليزات اخلا�صة بالإعالم التقليدي وبالن�سبة للم�ؤ�س�سات الربملانية ،
ف�إن امليزة �أمر مهم ف�إن الربملان قد �أ�س�س بطريقة ر�سمية وب�سمعة ر�سمية ولديه
التاريخ ولديه بروتوكول والإعالم االجتماعي ال يقدر كل ذلك.
وبالتايل كيف تخلق ح�ضور للإعالم االجتماعي ليعطيك ومينحك ال�صورة
املنا�سبة وال�صوت املنا�سب  ،و�أن ي�شرك بطريقة ما معظم الأ�شخا�ص املوجودين
يف املجتمع  ،الإعالم االجتماعي يتعلق بالناحية الإن�سانية ولي�س بالناحية
امل�ؤ�س�سية وهو �أمر يحيط به الكثري من التحديات ولكنه ي�ستحق الأمر  ،لأن
الإعالم االجتماعي �أداة قوية للتوا�صل مع الأ�شخا�ص وي�شارك الأ�شخا�ص ،
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وبالطبع ال ميكن �أن نتحدث بطريقة ر�سمية  ،و�سوف �أ�ضرب مث ًال يف بريطانيا
هناك جلنة تختار وتنظر يف كيفية حل امل�شكالت واجلرمية احلياتية يف املدن
الربيطانية  ،و�إذا كنت رج ًال �شاب ًا و�أقل من  25عام ًا وتعي�ش يف مدن بريطانيا،
ف�إن �إحدى املخاوف التي تكون هناك هي العنف  ،و�أن يكون هناك نوع من ال�سرقة
العنيفة ،ولكن هذا بالطبع ال يتعلق بال�شباب فقط الذين يعي�شون يف املدن  ،كلهم
يتحدثون �إلى اخلرباء ويتحدثون �أنف�سهم ويتحدثون مع الأكادمييني ويتحدثون
مع الأ�شخا�ص الذين يديرون الإدارات احلكومية ولكن لي�س لديهم ق�ص�ص وما
قاموا به هو الإعالم االجتماعي ،والذي ميكن �أن يت�شارك بني الأ�شخا�ص يف
بريطانيا والذين ميكنهم �أن يت�شاركوا الأ�شخا�ص الذين ميكن التحقيق معهم
وبالتايل �أ�صبح هناك قدرة على �أن ال يخافوا من العي�ش يف املدن وامل�سري يف
ال�شوارعوب�سبب كل ذلك قد يكون هناك خطر ولكن ال يوجد �أي نوع من الربملانات
ف�إن الإعالم االجتماعي جعل ال�شباب ي�شرتكون وي�شاركون  ،و�أن يكون هناك
فيديوهات يتم عر�ضها يف الإعالم االجتماعي عن اخلربة  ،وهذا ما غري وجهة
نظـر اللجنــة بطريقـة عميقـة وبالتـايل فهـي طريقة قوية لإ�شراك الأ�شخا�ص
وتوا�صلهم مع امل�ؤ�س�سات البعيدة عنهم  ،وهناك العديد من اال�سرتاتيجيات
التي ميكن ا�ستخدامها ،ولكنني �سوف �أ�س�أل الكثريين وال�سيا�سيني �س�ؤا ًال  :ماذا
ميكنني �أن �أفعل بالإعالم االجتماعي ؟ الإجابة هي  :ال نفعل �أي �شيء  ،وبهذا ال
�أقول �أنه ال ينبغي �أن ن�ستخدمها  ،ولكن ينبغي �أن نكون م�ستمعني جيدين � ،إذا
�سمحت بالإعالم االجتماعي فهي قناة قوية للم�ستمعني  ،وهي بالطبع �أداة توا�صل
قوية لال�ستماع �إلى الكثري من الأ�صوات  ،ولكن هناك م�شكلة كبرية تتعلق بالإعالم
االجتماعي والتي تتعلق باالرتفاع يف احلديث فكلما كان هناك �أ�شخا�ص كلما كانوا
بالطبع يقومون بعر�ض الكثري ،لكن ينبغي �أن تكون هناك ا�سرتاتيجية للتعامل
مع هذا الأمر ،لأنك �ست�ستمع �إلى �أمور مل ت�ستمع �إليها من قبل  ،لكن مبجرد
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�أن ننتقل من هذا الأمر ميكننا �أن نروج للإعالم االجتماعي من خالل القنوات
البثية املختلفة ولكن الأمر ال يتعلق بالقنوات البثية فقط  ،ولكن بالكثري من الأمور
الأخرى  ،فهذه الأمور ميكن االعتماد عليها ،وكان هناك قمة للحكومة يف لندن
وكان هناك بالطبع �إ�شراك لل�سيا�سيني حتى يكونوا �أكرث انفتاح ًا و�شفافية  ،وكان
هناك بالطبع عر�ض ًا للق�ص�ص  ،ولكن علينا �أن نطرح الأ�سئلة  ،و�إذا كان لدينا
م�شكلة فعلينا �أن نطرح الأ�سئلة على الأ�شخا�ص و�شبكات التوا�صل االجتماعي ما
يرغبون باال�ستماع �إليه وما يرغبون يف �أن يتم ؟ فهناك ممثلني وينبغي �أن نقوم
ب�س�ؤالهم ومتثيلهم  ،وهناك طرق �سهلة من خالل الإعالم االجتماعي العديد من
ال�سيا�سيني يقومون بذلك  ،ولكن ما يفتقدونه هو بالطبع اخلطوة التالية ويقوموا
بغلق احللقة و�أن يعيدوا التوا�صل مع الأ�شخا�ص وطرح الأ�سئلة عليهم ،و�أن يقولوا
لهم لقد قمت بذلك وهذا ي�شري �إلى املحا�سبة وي�شري �إلى �أن هناك عملية تتم و�إلى
�أن هناك بالطبع ردة فعل للأ�شخا�ص و�أن هناك ا�ستماع له�ؤالء الأ�شخا�ص .
لن �أتطرق �إلى كل ال�شريحة ولكنني �سوف �أ�شري �إليكم  ،ما هي الإر�شادات
املوجودة بالن�سبة للتوا�صل االجتماعي ؟ وبالطبع لن �أحتدث عن تفا�صيل  ،ولكن
�س�أختار نقطة �أو اثنتني من امليزات والعيوب للتوا�صل االجتماعي  ،كثري ًا ما نتحدث
عن قوة الإعالم االجتماعي ،ولكن هناك م�شكالت �أي�ض ًا لكن علينا �أن نتفهم و�أن
نكون واقعيني فيما يتعلق باملفهوم  ،التوا�صل االجتماعي بالطبع يجعل انت�شار
املحتوى بطريقة فريو�سية  ،وهذا ما علينا �أن نفكر فيه  ،فمث ًال ثمرة الب�صل
حيث �أن هناك يف الو�سط حلقات متتالية تكرب وتكرب  ،ولكن التوا�صل االجتماعي
ال يتحدث فقط عن حديث ملاليني الأ�شخا�ص  ،ولكن �إلى عدد الأ�شخا�ص الذين
لديهم م�ستويني �أو ثالثة �أو �أربعة بعيدين عنك  ،ونتحدث عن ماليني املاليني
وبالتايل نتحدث عن الن�شر وامل�شاركة على ال�شبكة  ،وهناك �شخ�ص �آخر على
ال�شبكة يقوم بن�شره على �شبكة �أخرى وهكذا  ،وهذه القوة اخلا�صة بالإعالم
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االجتماعي والذي يجعل هناك م�شاركة فريو�سية كما ال تتطلب مراقبة  ،فينبغي
�أن �أقول لكم �أنه ال توجد مراقبة وال يوجد �شخ�ص يقول �أن هناك �أمر �صواب �أو �أمر
خط�أ  ،ولكن �إذا قمت بتغريدة على تويرت مث ًال ف�سوف تنت�شر حول العامل يف �أربع
دقائق فقط  ،وبالطبع ف�إن هناك �أ�شخا�ص يقومون باالنتقاء ولكن حياة التغريدة
�أربع دقائق  ،الفي�سبوك قد يكون لديه عدة �ساعات ولي�ست دقائق ولكن لن�شر
مدونة قد ي�ستغرق ع�شرين عام ًا ونتحدث عن � 24ساعة بالن�سبة للتلفزيون ولكننا
نتحدث عن الدورة احلياتية للأخبار يف �أربع دقائق فقط  ،والإعالم االجتماعي
جزء من ا�سرتاتيجية التوا�صل  ،وينبغي �أن يكون جزء ًا من اخلطة ولي�س فقط
منوذج ًا  ،ينبغي �أن نفكر فيه على �أنه جزء من الإعالم الآخر و�أداة توا�صل لديك
 ،لأن اجلزء الآخر من املعادلة �أنه لي�س عليك �أن تختار ،ف�إن الإعالم االجتماعي
موجود وي�ستخدم بطريقة فريو�سية ،ولكن ينبغي �أن تتوافق وكل هذه الأمور عليك
�أن تنظر �إلى ال�سمعة �إذا كان هناك برملان يبدو �أن هناك بع�ض ال�شباب ف�إنه
لي�س بالربملان ولكن قد يبدو الأمر على �أنه م�ؤ�س�سة ولن ت�شارك كيف ميكنك
�أن حتدد الأ�صوات هناك العديد من الربملانات التي تعاين لأن يكون لها �صوت
وال�سيا�سيون ميكنهم �أن يعانوا خللق ال�صوت �أي�ض ًا لأنهم �إلى حد ما ي�سعون �إلى
�أن يكون لهم كرامة ومناق�شة وم�شاركة.
ميكنك �أن تفقد ال�سيطرة يف الإعالم االجتماعي ،وهذا ما يخيف ال�سيا�سي
�أكرث �شيء  ،لأن ذلك �سيت�سبب بامل�شكالت  ،وبالطبع قد يت�سبب الإعالم االجتماعي
بامل�شكالت ال�سيا�سية  ،ولكن �إذا متكنت من �أن يكون لك ح�ضور يف الإعالم
االجتماعي بطريقة منا�سبة فقد تواجه هذا الأمر  ،وهناك �أزمة قطع ًا حتدث
وهذه الأزمة تت�ضمنك و�أنت ال ت�شارك يف الإعالم االجتماعي للحديث عما يحدث
فهناك �شخ�ص �آخر �سوف يتدخل للحديث عن الأمر بالإنابة عنك ،وبالطبع فمن
املهم جد ًا ب�صفة خا�صة يف الأحداث اجلارية �أن تتوا�صل و�أن تر�سل بر�سالتك �إلى
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الأ�شخا�ص امل�ستمعني لك لأنك �إذا مل تفعل ذلك ف�إن هناك �شخ�ص �آخر �سيقوم
بذلك وهناك خطورة �أعلى من اخلطورة التي تنم عن عدم وجودك يف مثل هذا
النوع من الإعالم االجتماعي ،وهي عملية تتطلب التعلم فهي ال تتطلب اخلربة
فبالطبع �سوف تقوم بالأخطاء وهذا واقعي وهذا طبيعي ،ولكن ينبغي �أن تقوموا
بالأمور بطريقة منا�سبة  ،وماذا يتطلب ا�ستخدام الإعالم االجتماعي  ،ن�ستخدمه
يف املعلومات والتثقيف ون�ستخدمها للتوا�صل و�أي�ض ًا للم�شاركة  ،علينا �أن نفكر يف
موقع االنرتنت التقليدي ،وكيفية توفر املعلومات وخلف ذلك علينا �أن نفكر يف
كيفية تثقيف الأ�شخا�ص ،ف�أنا �أعي�ش يف بريطانيا والدولتني نيوزيالندا وبريطانيا
لديهما دميقراطية وبالطبع بريطانيا لديها مئات ال�سنني من التاريخ الربملاين
ولديها القليل من التثقيف ال�سيا�سي يف املدار�س  ،وبالتايل ف�إن احلكومة لي�س بها
تثقيف لأن هناك بالطبع الكثري من الت�أثري ،وبالتايل نحن نفرت�ض �أن الأ�شخا�ص
�سوف يكربون وال يعرفون كيف يعمل النظام الربملاين  ،وللأ�سف الأمر وا�ضح
للكثري من الأبحاث التي قمت بها والتي قام بها الكثري من الأ�شخا�ص الآخرين
�أن هناك م�شكلة يف ال�سيا�سة الدميقراطية يف بريطانيا  ،وعلينا �أن نفكر �أنه ال
ميكننا �أو نفرت�ض �أن الأ�شخا�ص يفهمون كيف يعمل الربملان  ،نحن بحاجة �إلى
تثقيفهم حول هذا الأمر  ،علينا �أن نثقفهم يف املدار�س و�أن نتيح الأمر للبالغني
�أي�ض ًا  ،و�أن يكون هناك م�شاركة يف الربملان وبالطبع ف�إن هذه الفرتة للتعليم
والتثقيف حول النظام والتاريخ وعلينا �أن نلتحق يف هذا الأمر  ،التوا�صل يبدو من
الفيديو الذي عر�ضناه �أن هناك �أمور جيدة فيما يتعلق بالتوا�صل وهذا �أمر مهم
كيف نخرج كربملان و�أن نطلع املجتمع �أننا جزء منه ؟ والإعالم االجتماعي �أمر
مهم و�سوف يعزز من الإمكانيات ومبجرد �أن ن�شارك كيف نقوم بالتوا�صل مع ًا و�أن
نقوم بالأمور مع من ون�ستمع �إلى �أ�شخا�ص ون�شركهم يف القرارات التي نتخذها
فالتوا�صل االجتماعي يعد و�سيلة قوية لإ�شراك الأ�شخا�ص يف �صناعة القرار.
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كيف ننجح الأمر ؟ علينا �أن نت�أكد �أن هناك من ي�ستخدم الإعالم االجتماعي
وعلينا �أن نفكر �أن التوا�صل واال�ستخدام �سوف يجعل الأمور ت�صل �إلى امل�ؤ�س�سة
وهذا �أمر �صعب  ،هناك �أمور تتعلق بالنواحي القانونية  ،قد تكون هناك �أمور
تتعلق باخل�صو�صية  ،وكيف ت�ؤثر على حرية تداول املعلومات والقواعد ال�شخ�صية
والتي�سري ؟ كيف تنجح الإعالم االجتماعي ؟ الأمر ال يحدث هكذا  ،علينا �أن
نعلم �أن الأ�شخا�ص يتوا�صلون مع الأ�شخا�ص الآخرين ومن هم الو�سطاء الذين
�سوف يتوا�صلون ويجعلون الأمور ت�صل �إليك  ،كيف جتمع الأ�شخا�ص من بعيد؟
عليك �أن تقيم اال�سرتاتيجيات  ،كيف تدخل عندما يكون هناك �أزمة ؟ ما هي
الفل�سفة عندما ت�شارك ومتى ت�شارك ؟ وكيف ت�ستجيب للأمور ؟ وهذا �أمر مهم
�أن ترى �أن هناك دورات كاملة ،و�أال يكون هناك فجوة و�أن تقوم بالعمل و�أن تقوم
ب�إظهار ما حدث  ،و�أن تكون هناك جمموعات ت�شري �إلى ردات الفعل  ،يف الربملان
ت�ستخدم الفي�سبوك وتويرت ويوتيوب ولكنك ال ت�ستمع للتعليقات على اليوتيوب
وال�سبب يف ذلك �أنه ال توجد فائدة وال توجد جودة عالية  ،وبالتايل عليكم �أن
تقدروا ذلك و�أن تو�ضحوا الأمر �أنك توجهت �إلى قناة اليوتيوب وعليك �أن ت�شاهد
الفيديو و�إذا رغبتم بامل�شاركة ينبغي �أن ت�شارك  ،و�أن تتوجه �إلى الفي�سبوك و�أن
تتوجه �إلى موقع االنرتنت  ،هم يعلمون �أن هناك من ي�ستخدم الفي�سبوك وبالتايل
عليك �أن تكون �أبعد من في�سبوك  ،ميكنكم �أن ت�ستخدموا نوع ًا من التطبيقات
اخلا�صة بالفي�سبوك حتى تعلم ما يحدث فيما يتعلق بالربملان  ،ي�ستخدم الربملان
الربيطاين تويرت للح�صول على �أ�سئلة من اجلمهور حتى ميكنهم �أن ي�س�ألوا �أ�سئلة
لوزارة التعليم ثم بعد ذلك تكون ردة الفعل من خالل اليوتيوب  ،وبالتايل يح�صل
التويرت على الأ�سئلة واليوتيوب يقوم بالرد على الأ�سئلة  ،وبالتايل ينبغي �أن تكون
هناك �إجراءات للتقييم و�سوف �أحتدث عن الإعالم االجتماعي  ،و�أي�ض ًا عن
الرقابة على الإعالم االجتماعي بطريقة �أخرى  ،ولكن �س�أحتدث عن ذلك الآن
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ويف اخلتام  ،ما ينبغي �أن نفكر فيه فيما يتعلق بالإعالم االجتماعي ؟ املمار�سات
اجليدة للإعالم االجتماعي تتطلب اال�ستماع واال�ستجابة وطرح ال�س�ؤال وامل�شاركة
والأمر يتعلق ب�أن نكون م�شاركني فعالني يف ال�شبكة التي ن�شارك فيها ،ولن ن�سعى
�إلى �إدارتها �أو ال�سيطرة عليها �أو قيادتها حتى و�أن نكون جزء ًا من ال�شبكة فح�سب
ونكون ع�ضو يف ال�شبكة و�أن نكون حمرتمني يف هذه البيئة ،والإعالم االجتماعي
ي�شارك ب�سرعة كبرية يف التغيري ،ولكن �إذا ما ف�شلنا فينبغي �أن جنرب �أمر ًا �آخر
واخلربة والتعلم وامل�شاركة والتغيري  ،قد يكون الأمر ممتع و�أمر جتريبي ال ينبغي
و�أن جنعل الأمور �أكرث �صعوبة بل ينبغي �أن تكون هناك عملية جتعلك ت�شارك عليك
�أن تتفهم الإعالم االجتماعي  ،دع الأ�شخا�ص يقومون بالتغريدات وال جتعلهم
يقومون بارتكاب الأخطاء ولكن عليهم ارتكابها و�إ�صالحها فالأمر جدي.
الإعالم االجتماعي ب�سمة ديناميكية فهذا �أمر جيد  ،ال تخلقوا احلواجز ولكن
الر�سالة القوية فيما يتعلق با�ستخدام الإعالم االجتماعي �أنها فر�صة عظيمة
لتغيري العالقة بني امل�ؤ�س�سات العامة واملدنيني  ،وهي فر�صة عظيمة لتغيري
الأمور وحتى جنعل العملية كحكام م�س�ؤولة و�شفافة ومفتوحة  ،وهي فر�صة جلعل
الأ�شخا�ص ي�شاركون  ،و�أعتقد �أن هذا �أمر قوي للغاية  ،ولدي ن�سخ من الإر�شادات
اخلا�صة بالإعالم االجتماعي و�أعتقد �أنها مفيدة  ،و�إذا كانت هناك �أية �أ�سئلة
تودون طرحها ف�أنا �أرحب بتلقي هذه الأ�سئلة فيما بعد � ،شكر ًا جزي ًال .
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
ن�شكر دكتور �أندي على ورقته اجلميلة وعلى عر�ضه امل�سهب ال�شايف  ،وننتقل
الآن �إلى ال�سيدة كلري دويل – م�ؤ�س�سة مركز كلري الإعالمي للتدريب والإنتاج
الإعالمي  ،كما �أنها تر�أ�س الق�سم الإعالمي يف م�ؤ�س�سة (world wide fund
 ، )for natureوكذلك عملت �سابق ًا ك�إعالمية ومرا�سلة يف الإذاعة وتلفزيون
“ ، ”BBCو�أي�ضا لها الكثري من الن�شاطات التدريبية املختلفة والإنتاج وبالذات
�إنتاج الفيديو مل�ؤ�س�سات خمتلفة  ،و�أي�ض ًا الكثري من الطالب  ،و�سوف حتدثنا
الآن عن �أهمية الإعالم ب�شكل عام �سواء كان مقرو ًء �أو مرئي ًا �أو مكتوب ًا كو�سيلة
�أ�سا�سية لربط امل�ؤ�س�سات فيما بينها  ،و�أي�ض ًا يف ربط امل�ؤ�س�سة الربملانية ب�شرائح
ال�شعب املختلفة  ،و�أي�ض ًا �أهمية و�سائل الإعالم املختلفة لتعزيز ال�شفافية وتعزيز
امل�صداقية  ،و�أهميتها الكربى يف �صياغة وعينا حول ق�ضايا معينة  ،و�أي�ض ًا لتوجيه
وعينا نحو ق�ضايا معينة دون الأخرى  ،فكيف نتعامل مع امليديا عندما نكون يف
هذا املحك  ،فهذا ما �ستحدثنا اليوم عنه ال�سيدة كلري  ،تف�ضلي :
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البــرملانيني و�ضـــرورة التوا�صل مع و�سائل الإعالم
ال�سيدة  /كلري دويل
�شكر ًا لك  ،فعندما ت�صلون �إلى عمري ف�إن ال�سرية الذاتية �ستطول نوع ًا ما
بالطبع هناك حاجة للتوا�صل بني �أع�ضاء الربملان وجمال�س النواب وبني ال�شعب
فاملجتمع ي�صوغ فكرة النا�س حول هذا الربملان  ،لقد �سمعتم هذه الق�صة من قبل
و�أنا مت�أكدة من ذلك  ،املناظرة ال�سيا�سية يف عام 1960م بني ريت�شارد نيك�سون
وجون كينيدي  % 50 ،من النا�س اعتقدوا ب�أن نيك�سون قد ربح املناظرة و% 50
من ال�شعب اعتقد �أن جون كينيدي هو الذي فاز باملناظرة  ،ملاذا كان هناك
اختالف ؟ لأن هناك  % 50من النا�س ا�ستمعوا �إلى املناظرة على جهاز الراديو
والن�صف الآخر �شاهد املناظرة على التلفاز  ،وقد ارتكب نيك�سون �أخطا ًء عديدة
من �ضمنها عدم النظر �إلى الكامريا ال�صحيحة  ،ومظهره كان غريب ًا واملكياج
على وجهه قد ذاب من احلرارة  ،نحن نعي�ش يف عامل يعتمد على الر�ؤية ب�شكل
كبري  ،عامل ب�صري ،الإعالم املرئي والتلفاز ب�شكل خا�ص هو الو�سيلة للو�صول
�إلى �أكرب �شريحة من املجتمع � ،أنتم تعي�شون يف ال�شرق الأو�سط ،وهناك عدة
قنوات تلفزيونية بد�أت تت�أ�س�س الآن  ،وبالطبع �إن ال�صحافة �أو الإعالم املكتوب
واملطبوع له قوته وله �أي�ض ًا نفوذه  ،بع�ض الكتب وهذه املن�شورات تت�ضمن مقاطع
فيديو �أي�ض ًا  ،يف عام 1992م كانت هناك �أخبار مهمة ن�شرت يف �صحيفة « ذا
�صن» وهذه ال�صحيفة كانت دائم ًا تنا�صر حزب املحافظني  ،ولكن جريدة « ذا
�صن» فج�أة غريت والءها يف عام  ، 1997فللمرة الأولى يف خالل ع�شرين عام ًا
قرروا دعم حزب العمال بد ًال من حزب املحافظني  ،وترون هذا العنوان « The
 ، »Sun’s backs Blairوهو رئي�س حزب العمال  ،كما تعلمون وكما ا�ستمعتم �أنا
كنت �أغطي �أخبار الربملان الأوروبي و�أخبار الربملان يف اململكة املتحدة  ،وكنت
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متخ�ص�صة يف العالقات العامة �أي�ض َا ما الذي ميكنني �أن �أفيدكم به اليوم �أعتقد
�أن الأمر الذي يفاجئني هو تفهم الإعالم � ،أنا �أحتدث هنا عن الإعالم الدويل
العاملي  ،عندما انتقلت من ال�صحافة �إلى العالقات العامة  ،كان الأمر مربك ًا
بالن�سبة يل لأنني �أدركت �أن ال�صحافة لها طبعها اخلا�ص  ،وعندما تتوا�صل مع
الإعالم �أعتقد �أنه من املهم �أن تدرك �أن ال�صحافة خمتلفة متام ًا وال�صحفيون
يعملون حتت ال�ضغط ال�شديد  ،فكل يوم عليهم احل�صول على �سبق �صحفي
ب�سرعة �شديدة  ،واحل�صول عليه قبل الآخرين وهناك تناف�س �شديد بني ال�صحف
وقنوات التلفزيون وقنوات الراديو وبني ال�صحفيني وبع�ضهم البع�ض واملرا�سلني
وبع�ضهم البع�ض  ،والتناف�س يزيد يوم ًا بعد يوم  ،لأنني يف املكان الذي �أتيت
منه وهو �أوروبا هناك �أزمة اقت�صادية و�أزمة مالية كما تعلمون � ،إذ ًا ظهر العديد
من املرا�سلني وال�صحفيني الذين يعملون ب�شكل حر ويبحثون عن خرب خمتلف
وخرب جديد وعليهم �أن يبيعوا هذه الأخبار� ،إن ال�صحافة الآن تعتمد على �شراء
الأخبار و�إي�صالها �إلى املحرر يف الوقت املنا�سب � ،إذ ًا فاملحرر هو الذي يقرر �إن
كانت الق�صة التي حتاول بيعها �أو اخلرب الذي حتاول بيعه هو بالفعل له �أهمية
�إخبارية �أو غري مفيد � ،أنت ك�صحفي ت�صبح حتت ال�ضغط وبالطبع مرا�سلي
الربملان يقومون بدورهم  ،ولكن عليك �أن ت�صبح خبري ًا وب�شكل �سريع خبري يف
خالل ثمانية �ساعات فقط � ،إن الأخبار املهمة وال�سبق ال�صحفي هو الذي يقود
ال�ساحة �إن مل تكن �أخبارك لها �أهمية �إخبارية  ،ف�ستجد �أن اجلميع يغادرون قاعة
امل�ؤمتر ال�صحفي لأن اجلميع يبحث عن خرب جديد له ت�أثري ويحدث فرق ًا يف حياة
النا�س لأن الأمر ي�شبه ال�سيا�سة  ،فالأخبار جوهرها النا�س وال�سيا�سة وال�شعب
�أي�ض ًا �إذ ًا القرب من الق�ضايا والقرب من املجتمع  ،ما الذي فع ًال له �صلة بواقعنا
وله �أهمية �أنا �سافرت وكنت على منت طائرة طريان الإمارات ،وكنت �أفكر يف
م�شاهدة �أفالم هوليود  ،ولكن جذبني الفيلم الوثائقي عن دبي لأن كان له �صلة
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مبا �س�أقوم به خالل اليومني القادمني  ،و�شاهدت جميع الأفالم الوثائقية لأنها
كانت لها �أهمية يف هذا الوقت بالذات بالن�سبة يل � ،إذ ًا ما الذي يريده الإعالم
منك ؟ يريد الأخبار �أخبار عن النا�س و�أخبار لها �صلة بواقعهم � ،إن مل ت�صل
الأخبار �إلى النا�س يف الوقت املنا�سب ف�ست�صبح بدون فائدة ويبحثون عن �إجابات
فورية ومعلومات  ،عليهم �أن يعاجلوا املعلومات ب�شكل �سريع جد ًا  ،و�أنا يقلقني
– يف احلقيقة – وعلي �أن �أقول لكم �أننا يف ثقافة تعتمد على املقاطع ال�صوتية
بالن�سبة لهذه الثقافة – ثقافة املقاطع ال�صوتية – من املهم جد ًا �أن ال جتيب �أ�سئلة
ال�صحفيني فقط  ،بل عليك �أن ت�ستغل الفر�صة لإي�صال ر�سالتك �إلى املجتمع  ،كل
مقابلة مع �صحفي متثل فر�صة بالن�سبة لك لإي�صال ون�شر ر�سالتك �ست�ساعدك
هذه الفر�صة على �أن ت�صبح دقيق ًا وتعتمد على هيكل منظم يف �إجاباتك  ،و�أن
تركز ب�شكل كبري  ،بالطبع �إن الو�سطية يف كل الأمور واالعتدال هو الأف�ضل
بالن�سبة للربملان �أو �أع�ضاء جمل�س النواب الربيطاين يتم تدريبهم ب�شكل مكثف
على التعامل مع الإعالم  ،ولكن �أحيان ًا ما يرتكبون بع�ض الأخطاء �أثناء �إي�صال
ر�سالتهم من خالل مقطع �صوتي  ،هذا رئي�س حزب املعار�ضة وكان يجري مقابلة
مع املرا�سل ال�سيا�سي لـ ( )ITMحول الإ�ضراب يف القطاع احلكومي ا�ستمعوا
�إلى ما �سيقوله  :الإ�ضراب يف غري حمله الآن فمازالت هناك مفاو�ضات احلكومة
الآن حتاول التفاو�ض ،و�أنا �أحث الطرفني على اجللو�س على طاولة املفاو�ضات
والتوقف عما يقومون به  ،ماذا عن احلركة الإ�ضرابية اليوم؟ ملاذا تقول لنا �أن ما
نقوم به خط�أ ؟ �أنا �أ�ؤمن �أن الإ�ضراب الآن هو خط�أ  ،خط�أ كبري لأن املفاو�ضات
قائمة  ،ملاذا ال جنل�س حول طاولة املفاو�ضات لن�صل �إلى حلول  ،فكان هناك خط�أ
من الطرفني يف ر�أيي ،هل تعتقد �أن املفاو�ضات �ستفيد؟ ما �أقوله �أن الإ�ضراب يف
الوقت احلايل هو خط�أ بعد الدمار الذي حدث اليوم �أحث الطرفني على اجللو�س
�إلى طاولة املفاو�ضات والتوقف عما يقومون به .
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�سيداتي �سادتي  ،خم�س مرات ي�س�أله املحاور �س�ؤا ًال خمتلف ًا �أو �س�ؤا ًال ب�شكل
خمتلف  ،ويف كل اخلم�س مرات يعطي رئي�س احلزب نف�س الإجابة  ،فبالطبع لقد
�أ�ضر هذا ب�سمعته يف عامل تويرت  ،وهذا ما كتب.
�إن دور الإعالم فيما يخت�ص بال�ش�أن لي�س فقط احل�صول على مقاطع �صوتية
بل ا�ستك�شاف الأمور والو�صول �إلى �أعماق الأمور  ،والت�أكد من �أن ال�سيا�سيني يف
اململكة املتحدة هم بالفعل على قدر م�س�ؤولية املواطنني وي�ستطيعون حتمل م�س�ؤولية
املجتمع  ،للأ�سف ول�سوء احلظ هذا الفيديو انت�شر ب�شكل كبري والتعليقات على
التويرت وكانت هناك تغطية �صحفية كبرية حول هذا الفيديو  ،الر�سالة التي �أود
�أن �أقولها لكم  :عليك �أن تلتزم بر�سالة معينة ورجا ًء رجا ًء ال تنخرط يف خط�أ
له عالقة باملقطع ال�صوتي مثلما حدث مع رئي�س حزب املعار�ضة � ،إذ ًا عليك يف
البداية �أن ت�شعر املحاور ب�أنك على دراية مبا يحاول الو�صول �إليه ،وبعد ذلك
حتاول الربط بني �س�ؤاله وبني الإجابة �أو الر�سالة التي تود �إي�صالها  ،كل ما عليك
القيام به هو �أن يكون هناك مغزى من كالمك  ،هنا مثال �آخر فكما قال �آندي �أن
التلفاز �أو القنوات اخلا�صة بالربملان الأوروبي هي و�سيلة فعالة لإي�صال ر�سالتك
ون�شرها ب�شكل �سريع فيتم بثها على مائتي قناة حول �أوروبا ،لذلك هم يقومون
بعمل جاد فيما يخت�ص بال�صحافة  ،هنا �آندر�سون يحاور مرا�سل البي بي �سي
وال�سيا�سي ميكن �أن يح�صل على ن�صف �ساعة لعر�ض �آرائه ووجهة نظره  ،هنا
ي�س�أله �أ�سئلة عن �أفغان�ستان ويطرح هذه الأ�سئلة على ع�ضو يف جمل�س النواب
الدامناركي  ،دائم ًا ما تكون هناك خماطرة يف و�ضع فيديو يف العر�ض  ،لذلك
�س�أنتقل بدون عر�ض هذا الفيديو  ،وميكنكم ر�ؤية هذا الفيديو على قناة الربملان
الأوروبي  ،ولكن بالطبع هناك خماطرة وهناك فر�ص  ،ولكن بالطبع هناك �أي�ض ًا
خماطرات  ،رمبا ن�ستطيع ر�ؤية هذا الفيديو ونكون حمظوظني � ،إن جولدن براون
وهو الوزير ال�سابق لل�ش�ؤون اخلارجية  ،كانت هناك ق�ضية متعلقة بالهجرة يف
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ذلك الوقت  ،فالعديد من املهاجرين من �شرق �أوروبا كانوا يحاولون الهجرة �إلى
اململكة املتحدة �أو بريطانيا � ،آمل �أن �أ�ستطيع عر�ض هذا الفيديو  ،الهجرة بالطبع
ق�ضية يف الربملان الربيطاين واحلملة االنتخابية حالي ًا � ،إذ ًا فمعاجلة هذه الق�ضية
�أمر رئي�سي للحفاظ على من�صبه  ،وريت�شارد هنا يف لندن االنتخابات على بعد
�أ�سبوع واحد ولذلك اجلميع بد�أ يطلق على هذه احلملة االنتخابية مبثابة ت�صادم
قطار  ،ال�صحافة اليوم غريت عناوينها  ،كان من املفرت�ض �أن تكون هناك مقابلة
عادية مع جونيور دايف يف ال�ساد�سة وال�ستني من عمره  ،ولكن عندما حتدث دايف
عن ق�ضية الهجرة احل�سا�سة ما قاله براون هو ما يقوله ال�سيا�سيون ب�شكل دائم
وهو اللباقة وحماولة الإجابة بدبلوما�سية �شديدة ،ولكنه ن�سي �أنه ي�ضع ميكروفون
وعرب عن ر�أيه من خالل ركوب ال�سيارة بدون �أن يعلم �أن ر�أيه مذاع  ،ما هو
�شعورك نحو ما قاله عندما و�صل �إلى ا�ستديو الراديو  ،كانت لغة اجل�سد تعرب
عن م�شاعره � ،أنا �أعتذر ال�ضرر الذي حدث و�أ�صاب �سمعته كان كبري ًا وكان يوم ًا
كارثي ًا بالن�سبة له � ،إحراج كبري جلولدن براون  ،براون عاد لزيارة دايف ومل يكن
ي�ضع امليكروفون هذه املرة  ،جوليان دايف قد عينت م�س�ؤو ًال عن العالقات العامة
وقالت لرباون ا�ستخدم م�س�ؤو ًال �آخر � ،شكر ًا لك ريت�شارد.
�إذ ًا كارثة امليكروفون املفتوح  ،ملاذا عر�ضت عليكم هذا الفيديو ؟ عر�ضته
عليكم ل�سبب  ،ال�صحافة لها مهمة وهي التحدي و�إيجاد ما له عالقة بال�شعب
وما له عالقة باملجتمع  ،ال�صحافة ال تقوم بالعالقات العامة  ،وال تقوم ب�أخذ
دور مدير العالقات العامة  ،تذكروا دور ال�صحافة ودور الإعالم  ،ورجا ًء اخلعوا
امليكروفون قبل �أن تبد�أوا باحلديث بحرية  ،ولكن مازلت �أقول �أنها فر�صة ،
�إن ما قمتم بالأمر بال�شكل ال�صائب وانخرطتم يف مناق�شة حوارية مع ال�شعب
واملحاورين واملرا�سلني ف�ستجدون �أن اخلرب والق�صة والق�ضية التي تدعمها يتم
ن�شرها يف ال�صحافة يف الإعالم امل�سموع واملرئي  % 70 ،من الأخبار التي يكتبها
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ال�صحفيون ت�أتي من �إ�صدارات �صحفية و�إ�صدارات خربية  ،لذلك قد يعتقد
ال�صحفيون �أنهم �أو�صياء على احلقيقة ولكن يف الواقع ميكنكم �أن ت�ساعدوهم
على القيام بهذه املهمة � ،شكر ًا لكم.

�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
ن�شكر ال�سيدة كلري دويل على هذا التقدمي الرائع  ،والآن ننتقل �إلى الورقة
الثالثة والتي �ستكون م�شرتكة بني ثالثة متحدثني  ،و�سوف تركز هذه الورقة على
امليديا مونرتينج  ،فبالإ�ضافة �إلى الدكتور �أندي وال�سيدة كلري دويل �ستكون معنا
– �أي�ضا – ال�سيدة جيميني باندا  ،وهي رئي�سة �أو مدير الإت�صال يف الربملان
الدويل  ،وعملت �سابقا ك�صحفية للتلفزيون والراديو و�أي�ضا يف ال�صحافة يف كل
من الـ «  »BBCو�أي�ض ًا يف رويرت ،تف�ضلي �سيدة جيميني :
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الر�صد وبحوث الإعالم الربملاين
ال�سيدة جيميني باندا :
لقد قمتم بالعمل ال�شاق ولقد �شاركتم يف الإعالم  ،وقمتم باحلوارات والبيانات
ال�صحفية ولكن ماذا يحدث بعد ذلك وما يقوله الإعالم عنكم ؟ لأن هذا هو
الأمر �أو اجلانب الأكرث �أهمية من العمل الذي قمتم به  ،مراقبة الإعالم هو �أمر
�صعب و�أن نقوم به بطريقة جيدة  ،لأن التحديات التي �أمامنا متعلقة بالإعالم
ومتعلقة باملراقبة �أكرث من ذي قبل  ،وحتدث �آندي عن الإعالم االجتماعي
وهو �أمر �صعب بحد ذاته  ،ولقد حتدث عن كيفية مراقبة الإعالم االجتماعي
فيما بعد  ،ولقد حتدثت كلري عن مراقبة الر�صد االجتماعي ال�سيما التلفزيون
و�سوف �أحتدث قلي ًال عن التحديات اخلا�صة بر�صد الإعالم التقليدي والإعالم
على مواقع االنرتنت  ،وما نر�صده مع كل هذه ال�ضو�ضاء يف ال�صياغات املكتوبة
يف التلفزيون والإعالم االجتماعي ماذا تر�صدون  ،هل تر�صدون كل �شيء ؟ �أم
تر�صدون الأمور املهمة ؟ هذا يعتمد عليك  ،ما هو �أكرث �شيء مهم يف الإعالم؟
هل هي ا�سرتاتيجية التوا�صل  ،وهل ترغب يف �أن تكون لديك فكرة تتعلق ب�أن
يكون هناك تغطية من الناحية الكمية �أم اجلودة ؟ قد ترغب يف بع�ض الأحيان
يف ر�صد نطاق التغطية �أو عمق التغطية  ،وبالتايل �أعتقد �أن الأمر يعتمد على
كل حرف  ،ملاذا حتتاج �إلى ر�صد الإعالم ؟ لأن كل �إعالم خمتلف حتدثنا عنه
لديه جمهور خمتلف وهذا ما ا�ستمعتم �إليه من قبل  ،هناك طرق خمتلفة لتغطية
ق�صة �أو خرب ،وهناك �صحفي مثل كلري و�أنا ونحن �صحفيتني و�أقول لكم �أننا نقوم
بتغطية هذا احلدث ك�صحفي  % 99 ،من املرجح �أن تكون هناك تغطية خمتلفة
لنا لأن كل منا له جانب خمتلف واهتمام خمتلف وزاوية خمتلفة  ،وعلينا �أن
نرى الطرق املختلفة التي يغطي بها الإعالم وال�صحفيني ن�شاط �أو حدث  ،ومن
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الوا�ضح �أي�ض ًا �أن قوة الت�أثري  ،تعلمون �أن ال�سيا�سيني يتوا�صلون بفاعلية  ،ولديهم
عالقات بناءة مع الإعالم  ،فهذا يجعل اختالف كبري يف �إر�سال ر�سالتهم ويف
ت�أثري الأ�شخا�ص ويف دعم الأ�شخا�ص له�ؤالء ال�سيا�سيني و�أعمالهم  ،ولكن املهم
�أي�ض ًا �أن يكون هناك ر�صد للإعالم  ،حتى نت�أكد من �أن هناك بيانات وتقارير
دقيقة ملا تقولونه  ،يف بع�ض الأحيان ال�صحفي يتهم ب�أنه مل ميثل جيد ًا ا�ستخدام
بع�ض املقاطع ال�صوتية خارج النطاق  ،وعلينا �أن نرى التبعات و�أن نرى �أن ما
نقوله يتم ا�ستخدامه بطريقة �سليمة.
من الناحية التقليدية كان هناك ر�صد للإعالم من قبل العديد من ال�صحف
وهناك الكثري من املقابالت ال�صحفية بطريقة فردية  ،وهناك ممار�سات للربملان
وهناك من يعمل يف املكتبات والزالت �أرى ذلك موجود يف الربملانات ولكن هناك
فر�ص تتعلق بالقيام بذلك على �شبكة االنرتنت  ،و�أن يكون هناك �شركة ميكن
�أن توظفها لأن تقوم بن�شر البيانات ال�صحفية لك � ،إن ر�صد البيانات ال�صحفية
بالطبع جتعل هناك ا�ستغراق للوقت وهي حتد من الن�سخ الورقية التي تكون يف
ال�صحف واملجالت  ،وهي طريقة �أي�ض ًا باهظة التكلفة لأن هناك اعتماد على
املوارد الب�شرية  ،ولكن علينا �أن نفكر �أن الأمر يتم بطريقة مبا�شرة يف الر�صد
اخلا�ص بال�صحافة الفعالة  ،عليكم �أن تفكروا مبا يقوم به املحررون وميكنكم
�أن تروا كل �صحيفة على حدة ولكنها طريقة لر�صد ال�صحف  ،وهي بالطبع �أمر ًا
مهم ًا لأن الأمر ال يتعلق باملقاطع ال�صوتية  ،ولكنها تتعلق �أي�ض ًا بالأمور امل�ؤثرة
ولكن �أي�ض ًا يف الوقت احلايل منذ العديد من العقود بع�ض ال�شركات التي تقوم
بالر�صد الإعالمي  ،وهي �شركات تقوم بر�صد فقط ما ندعوه حمتويات ذات
امل�صادر املفتوحة� ،أي جميع مواقع االنرتنت املفتوحة �أو ال�صحف واملجالت
التي تن�شر مواد دون �أي مراقبة  ،والأمر يتعلق باملدونات وقد يتعلق بالإعالم
االجتماعي �أي�ض ًا �أو �أي معلومات على االنرتنت متاحة للجميع ومفتوحة بحرية
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هذه ال�شركات �سوف تقوم بذلك و�سوف ترى بع�ض الكلمات والتي قد تقدم بع�ض
البيانات التي قيلت بطريقة يومية حولكم .هناك �شركات تعمل كثري ًا بطريقة
متعددة اللغات  ،وقد تطلب من الذين يقومون بالر�صد الإعالمي �أن يركزوا على
لغة �أو عدة لغات وهذا �أمر عاملي كما �أن االنرتنت عاملي.
وب�سبب الأرقام املتزايدة من هذه ال�شركات التي تر�صد الإعالم  ،ف�إن هناك
تناف�س وهناك توفري لكثري من التحليل املعقد وما ميكن توفريه  ،و�سوف �أ�شري
عليكم على عجالة �أن �شركة �إعالم والتي ت�ستخدم الر�صد بهذه الطريقة ميكنكم
�أن تروا العديد من املقاالت التي كتبت �أ�سبوعي ًا ،وميكنك �أن ترى العمود الأمين
الذي ي�شري �إلى اخليار �إذا كانت تغطية �سلبية �أو �إيجابية ،وهناك فر�صة اختيار
�أي�ض ًا �أن يكون هناك �سحابة وما هي الكلمات التي مت ا�ستخدامها يف التغطية
وتقول لكم  :ما هي املواد الإعالمية امل�ستخدمة كثري ًا ؟ و�أي�ض ًا يف هذا الأ�سبوع
بالذات كنا نغطي �سواء باللون الأزرق الداكن �أو الأبي�ض �إذا مل يكن هناك تغطية
على الإطالق.
يف �أ�سفل هذه امل�صادر املفتوحة ف�إن الأمر لي�س �شام ًال  ،والأمر لي�س كما يتم
يف البحث على جوجل �أو ياهو ولكنه غري �شامل  ،لقد �شهدنا كثري ًا وال نزال نرى
بع�ض الأمور �أو بع�ض الفجوات فيما يتعلق بالر�صد الإعالمي ،ولكنها لي�ست قوية
يف الر�صد الإعالمي االجتماعي �أي�ض ًا  ،ثم هناك ما ي�سمى بامل�صادر املفتوحة
�أو املغلقة و�سوف نتطرق �إلى جميعها  ،عاد ًة ما يكون هناك مزيج من االثنني
وهناك �شركة حمددة التي تقوم بهذا وهي باهظة التكلفة ولكنها متنحك الولوج
�إلى املحتوى الذي يتعلق باملواقع مثل نيويورك تاميز �أو فاينن�شال تاميز �أو �أي
�صحيفة �أو جملة تهم االقت�صاد� ،أو �أي �شخ�ص م�شرتك وهي عاملية وهي بلغات
عدة وتقدم لك املزيد من الر�صد الإعالمي  .ولكن يف الواقع ما �شهدناه خالل
ال�سنوات املا�ضية هو �أن هذا الر�صد الإعالمي مل يتغري فهذا مفهوم جديد وي�سمى
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باملخابرات �أو اال�ستخبارات الإعالمية وما يفعله هذا الأمر ؟ فاال�ستخبارات
الإعالمية �أو �شركة اال�ستخبارات الإعالمية تقوم بطريقة مبا�شرة با�ستهداف
الإعالم  ،وميكنك �أن تتوجه �إلى واحدة من هذه ال�شركات و�سوف يقولون لكم
لدينا قاعدة بيانات جلميع املواقع الإعالمية يف العامل  ،ونقوم بزيادة قاعدة
البيانات لكل دولة  ،ثم بعد ذلك ميكنك �أن تبحث ملدة �ساعة عن الإعالم يف
دولة الإمارات الذي يغطي النواحي الربملانية والأخبار الربملانية �أو النواحي
ال�سيا�سية �أو الق�ضايا احلكومية �أو حقوق الإن�سان  ،و�سوف تقدم لك قائمة بجميع
ال�صحفيني الذين يقومون بالتغطيات وب�أرقام هواتفهم  ،ثم بعد ذلك �ستقوم
ب�أخذ �أرقام كل هذه النواحي الإعالمية والبيانات ال�صحفية ،وهذه ال�شركة �ستقول
لك ح�سن ًا لديك الآن توزيع �أو نظام للتوزيع وميكنك ا�ستخدامه لإر�سال بياناتك
ال�صحفية �إلى ه�ؤالء ال�صحفيني  ،و�أي�ض ًا �سوف ي�شري �إليك الربنامج �إلى من هم
ال�صحفيني الذين قاموا بقراءة بيانك ال�صحفي �أو الذين قاموا بكتابة �شيء �أو
تقرير حوله  ،وبالفعل ما قد مت كتابته �أو قوله عما قلته  ،وبالتايل هذه عملية لها
بداية ونهاية وهي تغطي جميع �أنواع النواحي الإعالمية  ،بع�ض ال�شركات تقوم
�أن هناك مالحقة �أو مراقبة للبيانات االجتماعية ،ولكن هذا �سيمنحك نطاق
�أو�سع وحتليل بطريقة �أكرث تعقيد ًا لأنها تقوم بجمع قاعدة البيانات مع النتائج
وما قد مت كتابته من تقارير  ،ولكنك تت�ساءل �إذا كان ميكنهم �أن يقدموا لك ما
تطلبه ولكن �أقول �أن هناك �شركة منذ عدة �أ�شهر كان لديهم قاعدة بيانات من
ال�صحفيني ونظام لإر�سال املواد ال�صحفية ولكنهم مل يكونوا جيدين فيما يتعلق
بالر�صد االجتماعي الأ�سا�سي ،وهناك بالطبع �س�ؤال يطرح حول ال�شركة اجليدة
والر�صد الإعالمي لي�س بالأمر الرخي�ص حول العامل  ،و�سوف �أقدم لكم مثا ًال على
ذلك  ،كمنظمة دولية تعمل عن كثب مع الأمم املتحدة ووكاالت التوا�صل  ،جنتمع
كثري ًا للحديث عن التحديات التي نواجهها يف العمل اليومي و�إحدى الق�ضايا التي
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ال تزال موجودة ومتعلقة بالر�صد الإعالمي هي �أن علينا �أن ننظر �إلى الإعالم
وما هي نظم الر�صد الإعالمي  ،وما هي التحديات التي نواجهها وكان من املهم
�أن نرى �أننا جميع ًا نواجه نف�س التحديات  ،و�أن الأمور باهظة التكلفة ولي�ست
لدينا اجلودة التي نحتاجها وال يقدمون النظام ال�شامل ،ولكن الأمر الوحيد الذي
نتفق عليه هو �أن الر�صد الإعالمي �أمر غاية يف الأهمية وهو �أمر �أ�سا�سي  ،ملاذا؟
لقد حتدثت كلري وقالت �أن  % 70من الأخبار من منظمات الإعالم ت�أتي من
البيانات ال�صحفية التي يح�صلون عليها  ،وكمحررة �صحفية �سابقة ميكنني �أن
�أقول لكم �أن جودة البيانات ال�صحفية �إذا كنت �س�أح�صل على بيان �صحفي ف�أول
�سطرين مهمني ،و�إن مل �أهتم بالأمر ف�سوف �ألقيه يف القمامة  ،وبالتايل ينبغي
�أن نح�صل على بيان �صحفي جيد لل�شخ�ص املنا�سب ويف الوقت املنا�سب  ،وهذا
�أمر حتمي للخرب  ،ولكن الر�صد الإعالمي يقدم لكم بع�ض الأبحاث املهمة و�سوف
يحدد م�س�ؤوليتك وا�ستجابتك الإعالمية  ،فهي تقيمك وا�ستجابتك على امل�ستقبل
القريب واملتو�سط وعلى املدى الطويل  ،وهو بالطبع �سوف يهدف �إلى ا�سرتاتيجية
التوا�صل التي تخ�صك  ،وبالن�سبة يل �سوف �أقدم الأمر لآندي الذي �سوف يتحدث
عن الإعالم االجتماعي.

د� .أندي وليام�سون :
�س�أقوم بهذا ب�شكل موجز وخمت�صر من خالل �شريحتني � ،إذ ًا بالن�سبة
للرقابة على الإعالم االجتماعي � ،إن الإعالم االجتماعي ي�سمح لنا القيام ب�أمور
تنطوي على تفا�صيل �أ�صغر من الإعالم العادي  ،ما الذي ميكننا �أن نراقبه ؟
هناك العديد من املنتجات وال ميكنني �أن �أ�ضع قائمة  ،ولذلك �س�أحتدث عن
جمموعات �أو فئات ،هناك املناق�شات واال�ستماع والتحليل والت�أثري � ،إذ ًا اال�ستماع
ما الذي يقوله النا�س حول ما يدور  ،املناق�شة واحلوار  ،كيف ميكننا �أن ن�صل
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�إلى الأ�شخا�ص الذين يتحدثون حول هذا املو�ضوع ؟ الت�صويت  ،كيف ميكننا �أن
نت�أكد من فعالية احلمالت الت�سويقية واالنتخابية ؟ التحليل  ،ما هو بال�ضبط
ما يقوم به النا�س؟ علينا حتليل كل ما يجري لنتمكن من اتخاذ القرار  ،كيف
نت�أكد من �أنهم قد و�صلوا �إلى املحتوى الذي نعر�ضه  ،وهل ا�ستخدموه وهل طالعوه
ب�شكل �سريع � ،إذ ًا هناك عدة �أدوات ت�سمح لنا القيام بكل هذه الأمور  ،ويف
العامل الإعالمي التقليدي كانت هناك بالطبع �أدوات مماثلة  ،ولكن بالن�سبة
لتويرت وفي�سبوك هناك �أدوات خا�صة � ،إن جمال االنرتنت �أنه جماين � ،إن كنت
�ستبد�أ باال�ستك�شاف فيمكنك �أن تتعلم لأن الأمور كلها جمانية وت�سمح لك بالتعلم
واال�ستك�شاف واخلط�أ ومن ثم العودة مرة �أخرى � ،إذ ًا علينا �أن نفكر بالأمر مبثابة
النفوذ �أو الت�أثري ،ف�إن قلت �شيئ ًا غري مالئم �أو ارتكبت خط�أ ما فلن يحدث �أي
�شيء  ،و�إن قمت بكتابة تويرت معني وكان �سيئ ًا فلن ي�ضرك ب�شيء يف احلقيقة �إذ ًا
هناك �أدوات للتحكم والرقابة ولكن هناك م�ساحة من احلرية ومن �صفر �إلى
مائة هذا هو امل�ؤ�شر الذي ميكنك �أن تقي�س به النفوذ �أو ت�أثري ما مت ن�شره �أو قوله
ولكن عندما تتحدث �إلى مندوبي العالقات العامة يف اململكة املتحدة يقولون ب�أن
امل�ؤ�شر له عالقة �أي�ض ًا بالتوظيف  ،فمن يح�صل على درجة �أقل من  50خالل
تقييم م�شاركته رمبا يف الإعالم االجتماعي فال يتم توظيفه ،وطبع ًا الأولوية ملن
له م�شاركة فعالة بع�ض هذه الأدوات على �سبيل املثال جتعلنا نقيم املناق�شات �إن
كانت مناق�شات �إيجابية �أو مناق�شات �سلبية  ،بالن�سبة لقيا�س ت�أثري هذه املناق�شات
فكروا يف التفاعل  ،من الذي نحاول �أن ن�صل �إليه والتوا�صل معه ؟ من يبد�أ
مب�شاركة التغريدات و�إعادة ن�شرها ؟ هل ت�صل �إلى الأ�شخا�ص الذين يعرفون من
ال�سابق �أم ت�صل �إلى �أ�شخا�ص جدد بد�أوا يتعرفون عليك الآن ؟ ح�صولك على
 50متابع جديد على موقع التويرت فهذا رائع وهو �أف�ضل من ح�صولك على 65
متابع يعلمون عنك يف ال�سابق �أو يعرفونك من قبل  ،هل ميكنك �أن تو�صل ر�سالتك
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وتن�شرها ؟ حتديد �إيجابية �أو �سلبية ما يدور واملناق�شات هل هي �إيجابية وهل هي
�سلبية  ،هل يتفق مع �أنا�س عندما تقول �أمر ًا ما ؟ �أم ال يتفقون �أو يعار�ضونك ؟
عندما يغردون �إذا ر�أيت � 20إعادة لتغريدة �إن كانت  19منها �سلبية فعليك �أن
تعيد التفكري يف الر�سالة التي ن�شرتها � ،إذ ًا هذا هو حمور الرقابة  ،رقابة الإعالم
االجتماعي  ،هناك املاليني من الأدوات التي ميكن ا�ستخدامها ولكن ن�صيحتي �أو
تو�صيتي هي �أن جتدوا الأدوات التي تنا�سبكم وتالئم �أغرا�ضكم وا�ستخداماتكم.

ال�سيدة  /كلري دويل :
�سيداتي �سادتي � ،أنتم ح�صلتم على ثالثة عرو�ض ب�سعر واحد ،ولكن �س�أحاول
�أن �أكون دقيقة كما قال �آندي وجيميني هناك العديد من ال�شركات املختلفة التي
تتولى مهام الرقابة الإعالمية بقيم خمتلفة ومنتجات خمتلفة � ،س�أحتدث عن
�إحدى املن�صات الرقمية التي تريكم �أنه �إن كان لديكم حمتوى ذو �أهمية �إخبارية
فيمكنكم �أن ت�صلوا �إلى معظم القنوات الإذاعية واملرئية التي لها �أهمية ونفوذ
يف العامل  ،عندما كنت �أعمل يف البي بي �سي كنا نت�شكك بخ�صو�ص الفيديو الذي
ينتج من قبل امل�ؤ�س�سات  ،ولكن العامل تغري ب�شكل كبري ،وقد يكون هناك ثالث
دقائق �أو خم�سة �أو ع�شرة ومن الفيديوهات غري املحررة والتي تتعلق بق�ضايا
الأخبار وميكنك �أن ت�ضعها على املن�صة كما هي موجودة التي ت�ستخدمها ال�صليب
الأحمر والعديد من املنظمات  ،وميكنك �أن ت�ستخدمها ك�شركة و�أن حت�صل على
�أف�ضل التوا�صل �أو الذي ميكن ر�صده  ،قطع ًا ما تقوم به جلنة ال�صليب الأحمر
ي�ستحق العمل  ،فهم ي�سعون �إلى تغطية ب�أق�صى طريقة ممكنة يف ال�شرق
الأو�سط ،وهم يرغبون �أن يكونوا متواجدين بطريقة ا�سرتاتيجية يف ال�شرق
الأو�سط  ،ويرغبون يف الولوج و�أن يكونوا مقبولني يف �أي �صراع  ،والأمر املهم
�أن يح�صلوا على الفيديوهات عن منطقتك  ،وبالطبع مبجرد �أن تقوموا بالنقر
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على هذا املوقع ميكنك �أن حت ّمل الكثري من اجلودة  ،وميكن لأي �شخ�ص �أن يقوم
بتحميل العرو�ض وال ينبغي �أن تكون ال�شركة �إعالمية  ،وبالطبع ميكنك �أن تقوم
مب�شاركة هذا اخلرب وعلى الفي�سبوك والتويرت  ،لي�س فقط للجنة الدولية لل�صليب
الأحمر  ،بل هناك الكثري من الأماكن التي ت�ستخدم هذه املن�صة الإعالمية وذلك
مب�شاركة الأخبار وال �أحتاج �إلى �أن �أقول لكم �إلى �أهمية املطارات اجلوية  ،وهناك
الكثري من الفيديوهات املختلفة  ،وكما ترون على هذه غرفة الأخبار ميكنكم
�أن ترون الكثري من الأخبار التي ميكن حتميلها  ،وهذا بالطبع ينجح لأن جميع
الفيديوهات ميكن �أن تتم مراقبتها  ،وميكنها �أن تقول لكم من ي�ستخدمها وما هي
عدد املرات التي مت ا�ستخدامها فيها ،ميكنكم �أن تروا �أن اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر قد وجدت �أنه كانت هناك مراقبة كبرية يف �سبتمرب �أو متابعة كبرية ولقد
احتفلوا بالعيد املائة وخم�سني �إال �أنهم ح�صلوا على الكثري من امل�شاهدات  ،وكما
ترون العديد من قنوات البث الوا�سعة االنت�شار  ،و�أي�ض ًا مطار دبي الدويل كان
لديهم توزيع جيد وهم يعلمون املحطات و�أي�ض ًا �ساعات البث  ،هذه بع�ض �شركات
الفيديو وحمطات التلفزيون التي �أخذت منهم الفيديوهات � ،إال �أن هناك �سكاي
نيوز عربية التي تقوم بنف�س الأمر والأم تي يف يف لبنان  ،جميعها �أخذت هذه
الفيديوهات ك�أخبار ،بالطبع �إذا كنتم ترغبون يف التو�سع فيمكنكم �أن تقوموا
بخدمة �أخرى والتي تقول لكم عدد املرات التي متت مراقبتك وذكرك يف الإعالم
وهذا �أمر مفيد بالن�سبة لك قطع ًا  ،جميع هذه البيانات التي حت�صلون عليها
ماذا �ستفعلون بها ؟ كما قلت فيما يتعلق باللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يقومون
بر�ؤية �أنهم متابعون يف الإعالم  ،و�أن لديهم ر�سالة مل نكن مرئيني �سوف يتعني
علينا و�ضع املزيد من املوارد حتى نرى �أن لدينا �أن�شطة يف هذه الدولة بعينها
وقد ت�ستخدم �أي�ض ًا ك�أداة ا�سرتاتيجية  ،هناك بع�ض قنوات البث الرئي�سية التي
ت�ستخدم املواد من هذه املن�صة وتقوم بن�شر الأخبار حولها  ،وبالتايل هناك
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قناة �أخرى لتو�صيل ر�سالتك ولتو�صيل �أن�شطتك و�إذا كان لديك �أمر ي�ستحق ف�إن
الإعالم �سوف ي�ستخدمه � ،شكر ًا جزي ًال .

�سعادة  /د .منى جمعة البحر :
ن�شكر املتحدثني الثالثة على تقدميهم املتكامل ال�شيق  ،ونفتح الآن باب
املناق�شة  ،ون�شجع طالبنا – �أي�ضا – على الإدالء بدلوهم  ،فهل هناك �أحد لديه
�أي �س�ؤال �أو �أي تعليق ؟

53

تعقيبات ومناق�شات على :
�أوراق عمل اجلل�سة الأولى

منتدى الإعالم الربملاين

56

دبي  -الإمارات العربية املتحدة -

2013/12 /16م

منتدى الإعالم الربملاين

دبي  -الإمارات العربية املتحدة -

2013/12 /16م

دكتورة  /ح�صة لوتاه :
�شكر ًا  ،ال�سالم عليكم  ،لدي تعقيب ب�سيط رمبا يبد�أ مبا طرحه الدكتور
�أندي وليام�سون حيث يتعلق ب�أهمية التوا�صل مع اجليل ال�شاب على اعتبار �أن
الأجيال ال�شابة هي التي �ستكون حا�ضرة يف امل�ستقبل يف هذه الأمور  ،و�أعتقد
�أن �أحد الإ�شكاليات التي قادت �إلى �أن هذا اجليل مل يعد يهتم بق�ضايا ال�سيا�سة
لأن الإعالم العام �أو الإعالم التقليدي ركز على جذبهم �إلى مناحي �أخرى غري
الإهتمام بال�سيا�سة  ،ف�أعتقد �أن هذه واحدة من ال�سلبيات التي �أثرت على �إدماج
الأجيال ال�شابة.
النقطة الأخرى متعلقة ب�أهمية التوا�صل ما بني امل�ؤ�س�سات مثل املجل�س الوطني
وامل�ؤ�س�سات الربملانية الأوروبية �أو غريها  ،فقد قلنا �أن املحتوى بالدرجة الأ�سا�سية
مهم جد ًا  ،وكذلك عملية التبادل ما بني الر�سالة القادمة �أو الر�سالة اخلارجة
من هذه امل�ؤ�س�سات  ،و�أعتقد �أن هذا الأمر يف غاية الأهمية �إذا كنا نريد �أن نفعل
هذه العملية التوا�صلية ما بني املجتمع وما بني امل�ؤ�س�سات التي متثله  ،و�أعتقد �أن
هناك �أزمة يف هذه امل�س�ألة يف كثري من دول العامل  ،وهناك �أي�ضا تراجع يف بع�ض
الأدوار من املهم �أن ت�ستعاد و�أن تعزز من �أجل �أن تكون حا�ضرة ب�شكل �أقوى يف
امل�ستقبل  ،و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
�شكر ًا دكتورة ح�صة
تف�ضل الأخ ماهر ال�سقاف :
بالن�سبة للحديث الذي دار يف �أغلبه تقريب ًا نقاط تتعلق بو�سائل التوا�صل
االجتماعي  ،ودور امل�ؤ�س�سات الربملانية يف �إظهار نف�سها �أمام املجتمع  ،ودورها
احلقيقي الذي تقوم به � ،أت�صور �أنه من الأ�شياء التي تنق�ص كثري من امل�ؤ�س�سات
الت�شريعية يف جمتمعاتنا هو عدم انخراط �أع�ضاء هذه امل�ؤ�س�سات يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي  ،فلو قارناها – على �سبيل املثال – بامل�ؤ�س�سات التنفيذية
يف الدول �سنجد �أن هذه امل�ؤ�س�سات ال تكتفي فقط بوجود ح�ساب خا�ص بامل�ؤ�س�سة
فكما ذكر الدكتور �أندي ف�إن و�سائل التوا�صل االجتماعي �أقل ر�سمية من وجود
ح�ساب امل�ؤ�س�سات فيها  ،فوجود امل�س�ؤول نف�سه يعطي رونق �أكرث �أهمية للح�ساب
وبب�ساطة �شديدة فعندما نحاول �أن نر�صد حتى بالعني املجردة يف عملية ح�سابية
ب�سيطة جند �أن عدد املتابعني �أو امل�شاركني يف �صفحات امل�س�ؤولني عادة – ودعوين
�أحتدث عن بلدي مثال اململكة العربية ال�سعودية – يوجد عدد متابعني وم�شاركني
�أكرب ب�أ�ضعاف – ميكن ع�شرة �أ�ضعاف و�أكرث – من متابعني امل�ؤ�س�سات  ،وب�إجراء
ب�سيط دخلت على ح�ساب املجل�س الوطني االحتادي ووجدت �أنه – على �سبيل
املثال – عدد املتابعني يف تويرت رمبا مقارنة بعدد امل�س�ؤولني التنفيذيني يف دبي ال
يقارن �أبد ًا  ،ولأن و�سائل التوا�صل االجتماعي �أقل ر�سمية فهي ال تتناغم مع حالة
وجود امل�ؤ�س�سات  ،وبكل ت�أكيد الوجود مهم  ،ويجب �أن تكون امل�ؤ�س�سات موجودة
لكن �أين امل�س�ؤول ؟ هذا هو ال�س�ؤال  ،ف�أت�صور لو �أن الواليات املتحدة الأمريكية
كان لها ح�ساب يف تويرت بعظمة الدولة ومكانتها يف الإعالم العاملي ،ولكن لن يكون
عدد املتابعني �أبد ًا ع�شر مع�شار عدد املتابعني ل�صفحة باراك �أوباما  ،و�شكر ًا .
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
بارك اهلل فيك وم�شكور
تف�ضل الأخ جا�سم ال�شحي :

ال�سيد  /جا�سم ال�شحي  :من قناة دبي الريا�ضية :
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته � ،أنا لفت انتباهي يف كالم الدكتور رمبا
�أخطر و�أهم نقطة يف املواقع االجتماعية �أنها متحدة فيما بينهم  ،فمثال « الفي�س
بوك وتويرت واليوتيوب « ب�إمكانك �أن تكتب اخلرب �أو تنقل فيديو من اليوتيوب
عن طريق تويرت �أو في�س بوك ب�سرعة متناهية  ،فرمبا تكون �أهم نقطة �أ�ضيفها
على كالم الدكتور �أن هذا الإحتاد القوي الإلكرتوين املتني ي�ؤدي �إلى �سرعة
انت�شار اخلرب ب�سرعة كبرية ال يتوقعها �أحد لأنه ب�إمكاننا �أن نكتب تغريدة  ،وهذه
التغريدة نراها يف الفي�س بوك عن طريق الربط الإلكرتوين �أو يف اليوتيوب  ،وهذه
النقطة التي �أردت �أن �أو�ضحها  ،ومن املمكن �أن يتفق معي البع�ض ويختلف معي
البع�ض الآخر و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
�شكر ًا وبارك اهلل فيك
تف�ضل :
�أوال �أحيي رئي�س املجل�س الوطني االحتادي حممد �أحمد املر على دوره الن�شط
والفعال يف منتدى الإعالم الربملاين  ،وكذلك عبد الواحد الرا�ضي – رئي�س
االحتاد الربملاين الدويل.
�أوال �أود القول يف هذا املنتدى ما هي الربامج والر�ؤى يف تفعيل دور الإعالم يف
الربملانات العربية والدولية ؟ هل هناك �أفكار ور�ؤى تتعلق بتن�شيط دور الإعالم
�سواء املرئي �أو املكتوب �أو امل�سموع �أو دور �شبكة التوا�صل االجتماعي ؟ لأنه يف واقع
احلال �أرى �أن دور الإعالم ال يرتقي �إلى امل�س�ؤولية يف تو�صيل املعلومة � ،أو يعك�س
ر�ؤى جمال�س الربملانات العربية  ،فهل هناك الآن يف الأفق القريب برامج و�إيجاد
ر�ؤى �أكرث فعالية لدور الإعالم الذي يعك�س توجه ور�ؤى املجل�س الوطني االحتادي
والربملانات العربية والدولية ب�شكل عام ؟
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
�شكرا  ،الكلمة الآن للدكتور ح�سن قائد ثم الدكتورة �أمينة .

دكتور  /ح�سن :
�أعتقد �أنني �س�أحتدث باللغة الإجنليزية لأننا يف هذه الدولة اجلميلة – دولة
الإمارات العربية املتحدة – والتي جترب اجلميع على ا�ستخدام لغتني بطالقة
يف احلقيقة ال�سيد ويلم�سون كان يتحدث عن �أهمية قنوات التوا�صل االجتماعي
ودورها يف التوا�صل ويف ن�شر الر�سائل ب�شكل �سريع  ،ولكن علينا �أن نتذكر �أن
عندما بد�أ التوا�صل يف التاريخ كان هناك توا�صل عرب �إ�شارات اجل�سد وعرب
التحدث واملناق�شات ال�شفوية وبعد ذلك جاء الإعالم � ،أحيان ًا ن�ستخدم كل هذه
الأ�شكال من هذه التوا�صل  ،ما �أود �أن �أقوله �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات وال�سلطات بد�أت
تهرول ال�ستخدام الإعالم اجلديد ولكنهم ال ي�ستهدفون اجلمهور ال�صحيح ما
�أعنيه هو �أننا نحتاج �إلى ا�ستخدام جميع �أ�شكال الإعالم والتوا�صل و�أنواعه
للتوجه �إلى �شعوبنا  ،هنا يف دولة الإمارات العربية املتحدة العديد من �أفراد
املجتمع ال ي�ستخدمون �أبد ًا الإعالم االجتماعي � ،إذ ًا علينا ت�شجيعهم على
ا�ستخدامه حتى ي�صبحوا جزء ًا ال يتجز�أ من املجتمع  ،هذه �إحدى النقاط التي
�أردت �أن �أعرب عنها.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
لو �سمحت اخت�صر يا �أخ ح�سن
رجا ًء ا�سمحي يل ب�أن �أحتدث �إنها نقاط مهمة :
النقطة الثانية هي عن العالقة بني امل�س�ؤولني وعن ال�صحفيني  ،م�شكلتنا هي
�أن امل�س�ؤولني يطلبون منا العمل بالنيابة عنهم ولكن ال يرغبون حتى يف التعاون
معنا � ،إذ ًا كنت �أنا مرا�سل للربملان لفرتة طويلة وهم ال يتحاورون معنا �أبد ًا وال
يتعاونون معنا  ،علينا �أن ن�شجع امل�س�ؤولني على التعامل مع ال�صحافة ب�شكل �أو
ب�آخر  ،و�شكر ًا.

�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
دكتورة �أمينة تف�ضلي :

دكتورة �أمينة خمي�س :
ال�سالم عليكم � ،س�ؤايل لل�سيدة كلري  ،من خالل ال�سرية الذاتية التي ر�أيناها
لها – ما �شاء اهلل – منذ �أربعة ع�شر عاما وهي تعمل يف الإعالم وال�صحافة  ،ولها
عالقات كما قالت من خالل ال�سرية الذاتية لها مع الربملانيني  ،فهل بالإمكان �أن
تخربنا ما هي موا�صفات ال�صحفي الربملاين �أو كيف نخلق �صحفي برملاين جيد
من خالل جتربتها الطويلة ملدة (� )14سنة ؟ و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
تف�ضلي :
ا�سمي �إميان  ،و�أنا مديرة الربامج اال�سرتاتيجية والتخطيط  ،لقد ذكرمت
�أهمية م�ؤ�شرات الأداء بالن�سبة للإعالم والتوا�صل االجتماعي  ،كيف نقيم
التوا�صل االجتماعي وامل�ؤ�شرات ؟ ما هي املعايري ؟ هل هناك معايري دولية رمبا ؟
وكيف تقوم بتق�سيم اجلمهور ؟

�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
تف�ضلي :
الآن�سة  :مرمي حممود الأعرج  :جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا –
ق�سم املعلومات والإعالم والعلوم الإن�سانية :
�س�ؤايل هو هل فعلي ًا و�سائل الإعالم التقليدية نوع ًا ما ن�ستطيع القول �أنها
انتهت �أو لي�س لها دور �آخر مبا �أن التوجه الآن ب�شكل عام لو�سائل ال�سو�شيال
ميديا ،فهل ممكن �أن يكون لها دور �آخر ؟ و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
لدينا طالبة يف اخللف وبعدها الأخ الذي يف الأمام  ،تف�ضلي :
الآن�سة � :شيخة ال�شحي  :جامعة عجمان – كلية املعلومات والعلوم
الإن�سانية :
�س�ؤايل عن و�سائل التوا�صل االجتماعي  ،كيف ممكن �أن ن�ستخدمها ب�شكل م�ؤثر
برملاني ًا خا�صة و�أنها الآن �أ�صبحت جزء ًا من احلياة اليومية والروتني اليومي ؟ �أي
كيف تكون و�سيلة �إت�صال بديلة عن الو�سائل الأخرى ولي�س للرتفيه فقط ؟ و�شكر ًا.

�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
تف�ضل :
ال�سيد  /حمميد املحميد  :من جمل�س النواب يف مملكة البحرين :
بداية �أ�شكر املجل�س الوطني االحتادي والأمانة العامة على ح�سن التنظيم.
�س�ؤايل يتلخ�ص يف الآتي  :كيف نخلق توازن ًا بني ما تن�شره الأخبار للربملانات
وبني ما متلكه احلكومات من تلفزيون و�صحف وغريها ؟ فهناك اهتمام كبري
مبا ين�شر ويعر�ض يف التلفزيون من �أخبار احلكومات واجلهاز التنفيذي  ،وهناك
تقلي�ص لأخبار املجال�س النيابية  ،مع مالحظة �أن ال�صحافة �أو التلفزيون قد يهتم
بحادثة �شجار �أو غري ذلك يف الربملان ولكنه ال يهتم بعمل الربملان من ت�شريعات
وقوانني  ،و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
تف�ضل الأخ عدنان حمد .

�سعادة  /عدنان حمد
ع�ضو مبجل�س ا�ست�شاري ال�شارقة :
طبعا بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري بال�شارقة
رئي�س ًا و�أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،نتقدم بجزيل وعظيم االمتنان على هذه الدعوة
الكرمية لهذا املنتدى الرائع الذي دعا �إليه املجل�س الوطني االحتادي و�أخ�ص
بالذكر �أع�ضاء املجل�س الوطني وعلى ر�أ�سهم �سعادة حممد املر الذي نعرفه
عا�شق ًا للفكر والثقافة والقراءة والأدب واالطالع على جتارب الآخرين.
حقيق ًة �أنا ح�ضرت الكثري من امل�ؤمترات  ،ولكن ا�ستوقفتني حما�ضرة �أو
عر�ض ال�سيدة كلري التي قدمت بالفعل ر�ؤية ممزوجة بني التجربة امليدانية ب�أدق
تفا�صيلها يف حترير اخلرب والر�سالة الإعالمية وبني ما هو نظري  ،وهنا �أقدم
بع�ض املالحظات التي حتتاج �إلى تو�ضيح ،فهي حتدثت بدقة وتفا�صيل عن جتارب
كثري من الر�ؤ�ساء والأع�ضاء الربملانيني  ،فقد حتدثت عن نيك�سون وعن كينيدي
وعن جولدن بروان  ،وعن ع�ضو جمل�س النواب الدامناركي.
احلقيقة �أنها مل تتطرق لأدق التفا�صيل  ،ما هي احلكمة وما هي العربة وما
هي الدرو�س امل�ستفادة من ف�شل وجناح هذه التجارب  ،ولهذا �أنا �أت�ساءل  :هل
تغري مفهوم الر�سالة الإعالمية ؟ وهنا �أخ�ص بالذكر عندما حتدثت عن الرئ�سني
نيك�سون وكينيدي يف عام 1960م فقد حتدثت عن لغة اجل�سد ونربة ال�صوت
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واختيار املفردات بالن�سبة لكينيدي الذي كان يتحدث عرب الإذاعة  ،وبني نيك�سون
وال�سلبيات التي متثلت يف اللب�س ويف املكياج ويف الإلتفات الغري منطقي للكامريا
ف�أريد �إجابة �صريحة  :هل تغري مفهوم الر�سالة الإعالمية يف االعتماد على
ال�صورة �أو الثقافة ال�صوتية �أو املقاطع ال�صوتية كما ذكرت ؟ وبا�سمي �شخ�صي ًا
�أتقدم لها بجزيل ال�شكل وعظيم االمتنان على هذه املحا�ضرة القيمة  ،وعلى هذا
اال�ست�شهاد الواقعي الذي قل �أن ن�شاهده يف كثري من الندوات وامل�ؤمترات  ،ولكم
جزيل ال�شكر.

�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
تف�ضلي الأخت دانيا :
الآن�سة  :دانيا ابراهيم  :جامعة الإمارات – ات�صال جماهريي – �إذاعة
وتلفاز :
�أود ال�س�ؤال عن الـ � ، social networkأال تظني �أنه �إذا �أذعنا اخلرب يف
الـ  social networkقبل التلفاز ف�إنها تقلل من �أهمية اخلرب ؟ لأن م�شاهدي
التلفاز �أكرث و�أ�شمل � ،أما �إذا ا�ستخدمنا تويرت وفي�س بوك �أو ان�ستجرام ف�سي�صل
اخلرب فقط للجيل اجلديد �أو ال�شباب وبذلك يقلل من �أهمية اخلرب  ،و�إذا كان
اجلواب ال فلماذا  ،و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
املداخلة الأخرية  ،تف�ضلي :

دكتورة رواء النحا�س  :اجلامعة الكندية يف دبي :
�أ�صحاب املعايل  ،حممد �أحمد املر  ،عبدالواحد الرا�ضي � ،أ�شكر لكم هذا
املنتدى وجهودكم من �أجل ربط امل�ؤ�س�سة الربملانية بالو�سائط الإعالمية  ،وهذا
يعك�س وعي امل�ؤ�س�سة الربملانية املوقرة لدور الإعالم الأكرث ثورية الآن والأقل
�صخب ًا  ،لذلك ن�ستغل هذه الفر�صة واملنا�سبة لأن ندعو جمل�سكم املوقر �أن تكون
هذه اجلل�سة من�صة لإطالق مبادرة حتت �شعار « �إعالم من �أجل تعزيز ثقافة
االختالف « مبادرة حتت �شعار « �إعالم من �أجل ن�شر ثقافة ال�سالم « من دولة
الإمارات العربية املتحدة وخا�صة من دبي  ،ودولة الإمارات العربية املتحدة
كموطن للتعددية الثقافية يف العامل  ،ون�شكر لكم هذه الدعوة و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
الآن �سنعطي الإخوة املتحدثني للرد على الت�سا�ؤالت املطروحة  ،ونبد�أ بالدكتور
�أندي تف�ضل:

دكتور �أندي وليام�سون :
�شكر ًا على هذه الأ�سئلة املمتازة فهناك الكثري منها وقد �سعيت �إلى تلخي�صها
على عجالة  ،يف ر�أ�سي �أ�سعى �إلى �أن �أقوم بالإجابة عليها  ،فيما يتعلق بالإعالم
االجتماعي وما هي العالقة بني الفرد وامل�ؤ�س�سة قطع ًا  ،ف�إن �أع�ضاء الربملان ينبغي
�أن يكونوا �أع�ضاء يف الإعالم االجتماعي  ،وهناك بالطبع نقطة توا�صل قوية بينهم
وينبغي �أن تكون هناك نقطة توا�صل بني املدنيني  ،وينبغي �أن يكون هناك ممثلني
للدميقراطية الذين ُيعدوا ممثلني  ،وهناك �سببني ملا يجعلني �أحتدث عن الإعالم
االجتماعي لأنها بالطبع جتعل الأ�شخا�ص �أكرث توا�ص ًال وامل�ؤ�س�سات ميكنها �أن
تقوم بالكثري من الأمور فيما يتعلق بهذا الأمر  ،ميكنها �أن تقوم بالكثري من العمل
غري احلزبي  ،وهذا �أمر مهم بالن�سبة للإعالم االجتماعي  ،فعلى الأع�ضاء �أن
يكونوا كقناة و�أن يكونوا �أكرث �إن�سانية و�أكرث �شخ�صية  ،وهناك الكثري من امليزات
التي تتعلق بهذا الأمر �أي�ض ًا  ،وهناك حتديات لأن معظم ما قاله نواب الربملان
�أن هناك �أمر يحيط بالتحديات عندما كان هناك الكثري من االجتماعات  ،حيث
كان هناك الكثري من ال�شخ�صيات اجلال�سة والتي �ستقوم بالتغريدات حتى رئي�س
اللجنة الذي يقوم بكتابة التغريدات  ،والذي يقوم بالتعليق كال�شخ�ص وبالتايل
من ال�صعب �أن نحكم ما هو دوره يف هذا ال�ش�أن �إن كان يحكم ك�شخ�ص �أم ال
ولكن هناك بع�ض الأ�سئلة كيف ميكننا �أن جنعل هناك نوع من التوا�صل ولي�س
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الرتفيه ؟ الإجابة هي كيفية ا�ستخدام الأمر يف الإعالم االجتماعي  ،ترفيهي
بالطبع ولكن هذا ال يعني �أنه جدي وميكننا �أن نقوم بالأمرين � ،إذا ما اخرتنا �أن
ن�ستخدمه ك�أداة جدية للق�ضايا اجلدية ف�أعتقد �أن هذه �شبكة وبالطبع اعتماد ًا
على ال�شبكات امل�ستخدمة ،ولكن هناك فر�صة لأن يكون جدي ور�سمي  ،وهذا ما
يجعل الربملانات الأوروبية ال ت�ستخدم اليوتيوب وذلك ب�سبب التعليقات وقطع ًا
ب�سبب التعليقات ال�ساخرة والتي ال ميكن �أن يتم جتنبها  ،هل الإعالم االجتماعي
ي�ستبدل الإعالم التقليدي ؟ نعم وال  ،هذا �أمر مهم مبراقبة تطور الق�ص�ص يف
الإعالم الربيطاين ،نرى �أن هناك متعلقة بالتغريدات وهناك �أخبار يف العا�شرة
م�سا ًء �أو بعد ذلك وب�سبب دورة العمل ودورة احلياة قد تكون هناك �أخبار تقت�ضي
اجلذب وبالطبع هناك �أمثلة جيدة تتعلق بالف�ضائح ال�سيا�سية والف�ضائح التي قد
مت ك�شفها من خالل الإعالم االجتماعي ،والتي كانت قد تختفي �إن مل تتوجه �إلى
هذا الإعالم �أو قد توجهت �إلى الإعالم التقليدي،الكثري من ال�صحفيني يلعبون
دور ًا رهيب ًا �أو دور ًا كبري ًا يف هذا النظام  ،وبالطبع ف�إن الإعالم االجتماعي يلعب
دور ًا كبري ًا ويجعل ال�صحفيني يتلقون التعليقات  ،ويقومون بالتحليل و�إ�ضافة
القيمة  ،بالطبع الإعالم االجتماعي ميكنه �أن يلعب دور ًا لكن ال يزال ال�صحفيون
يلعبون دور ًا �أي�ض ًا.
كيفية قيا�س الإعالم االجتماعي  ،ال يوجد هناك مقيا�س يف ر�أ�سي  ،واملقيا�س
الذي كان لدي بالأم�س قد يختلف عن مقيا�س اليوم �أو مقيا�س الغد  ،وبالتايل
فيما يتعلق بالنواحي الإر�شادية املتعلقة باملمار�سة وكيفية قيا�س الأمر واعتماد ًا
على ما نرغب مبعرفته  ،ومن املهم �أن نحدد املقايي�س اخلا�صة بكل �شخ�ص و�أن
ال نلتزم بالأرقام و�أن ال نتبع ال�صورة الكربى ولكن اجلودة وكمية امل�شاركة مع ًا.
هناك �س�ؤال يتعلق بتو�سيع دور امل�ؤ�س�سات فيما يتعلق بالإعالم االجتماعي  ،من
ر�أى يف �أمريكا الالتينية �أن هناك نوع من الدور الذي تلعبه الربملانات يف الر�صد
69

منتدى الإعالم الربملاين

دبي  -الإمارات العربية املتحدة -

2013/12 /16م

وهناك بع�ض منظمات املجتمع املدين والتي لعبت دور الر�صد ورفع التقارير فيما
يتعلق مبا يحدث يف الربملانات �إلى املدنيني  ،وبالتايل �أ�صبح هناك متابعة لهذه
الربملانات و�أ�صبحت هناك �شفافية ،وبالتايل �أ�صبح هناك ر�صد و�أ�صبح هناك
�ضغط على هذه امل�ؤ�س�سات لتكون �أكرث انفتاح ًا و�شفافية وم�شاركة .
�أعتقد �أنني �أجبت على الأ�سئلة كلها تقريب ًا و�أقدم الكلمة لكلري للإجابة على
بع�ض الأ�سئلة.

ال�سيدة كلري دويل :
�شكر ًا جزي ًال على هذه الأ�سئلة ف�إنها بالطبع غذاء الروح وان هناك الكثري
من التقارير الربملانية اجلدية  ،ولقد قمت بالعمل مع بي بي �سي وراديو وتعاملت
يف بروك�سيل ويف الربملان الأوروبي وبالطبع كما قلتم ف�أنتم على حق الق�ضية متى
يتم رفع التقرير ومتى يكون الأمر متعلق بجمهوري لأن العملية ال جتذب الإعالم
وكثري ًا ال تهم اجلمهور  ،والتحدي الكبري دائم ًا يف الربملان الأوروبي هو متى
يقومون باتخاذ قرار ي�ؤثر على حياة بع�ض الأ�شخا�ص ؟ هل هذه نهاية الق�صة
�أم هي قرار اجتماعي ؟ و�أن نتوجه �إلى جمل�س الوزراء �أو بع�ض القرارات وكل
ذلك والأمر بالطبع معقد ملتابعته  ،وهناك �أي�ض ًا �أمر يتعلق باملحرر الذي يتوجه
�إلى جنيف مث ًال  ،وبالتايل �أعتقد �أن ال�صحفي اخلا�ص بالربملان يجب �أن يتفهم
العملية و�أهمية وجدية متى ينبغي �أن يكتب ق�صة �أو خرب �سوف ت�ؤدي �إلى تغيري
يف حياة اجلمهور  ،و�أن الق�صة ينبغي �أن تكون متوازنة يف الربملانات  ،ينبغي
�أن تظهر اجلوانب ووجهات النظر املختلفة وينبغي �أن تكون حمددة وملخ�صة
وبالطبع تتعلق بالثقافة  ،لكنني �أعتقد �أي�ض ًا �أنه ينبغي �أن نكون متم�سكني
ك�صحفيني برملانيني ودقيقني  ،ف�أعتقد �أن الأمور تتعلق بالربملانيني وال�سيا�سيني
والتي توجهت �إلى مدر�سة ال�صحافة وعرفت �أنه ينبغي �أن �أعلم متى يكذب علي
�شخ�ص فهناك درجة من الت�شكك والتي ت�أتي من الثقافة التي جئت منها.
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فيما يتعلق بال�صحافة �إن العالقات العامة ت�ؤثر يف ال�صحافة بالطبع  ،ولكن
الإعالم االجتماعي ال ي�ستبدل �أو بديل عن الإعالم التقليدي  ،ولكنها قناة
ال�صحفي يجب �أن ير�صد الإعالم االجتماعي بطريقة حذرة جد ًا  ،وبالتايل بع�ض
ال�صحفيني ينظرون �إلى احل�سابات اخلا�صة بتويرت �أكرث من الأخبار  ،وبالتايل
هناك قناة �أخرى ولكن املحتوى اليزال هو الأهم ،ال يزال هناك حاجة �إلى �شخ�ص
ميكنه �أن يحلل املعلومات و�أن يتخل�ص من جميع امل�شكالت وهذا هو ما يهمه ما
يهم القراء وامل�ستمعني  ،نعم هناك درو�س م�ستفادة من الأخبار  ،ال ميكنني �أن
�أ�شكك ولكن ميكن �أن �أقول �أن ال�صحايف جمرد قناة ف�أنت بالفعل ميكنك �أن تر�سل
ر�سالة �إلى اجلمهور  ،واجلمهور الذي �أتيت منه له الكثري من اجلهد ال�سيا�سي لأنه
يلتزم بالإعالم التقليدي وال يوجد الكثري من الناحية الأ�صلية وبد�أوا بال�صحايف
وي�ؤمنون بال�صحايف عندما يتحدث باللغة اخلا�صة بالعامة  ،وعندما يجعل الأمر
حقيقي فيما يتعلق مبا يفعلونه وهذا ما يهم ال�سيا�سيني.
ينبغي �أن يكون هناك مزيد من الر�ؤية  ،نعم نحن نعي�ش يف عامل ب�صري ولكن
بالطبع نحن نعي�ش يف عامل خمتلف لأن هناك الفيديوهات يف جميع الأماكن �سواء
اليوتيوب يف جميع ال�صحف  ،وبالتايل هناك الكثري من ال�صور ولكننا يف حاجة
�إلى الإعالم التقليدي لتكون نوع من املخارج �أو البوابات احلار�سة والتي ت�شري �إذا
كان ال�سيا�سيني �أو امل�صرفيني الذين لديهم م�س�ؤولية جتاه الأ�شخا�ص  ،هذا عمل
�صعب وهناك الكثري من الأمور التي يجب عملها.
هناك �س�ؤال يتعلق �إذا كان الإعالم االجتماعي بدي ًال عن كل �شيء � ،أقول
�أنهم مهم بالن�سبة للربملان والربملانيني  ،لكن علينا �أال نن�سى �أننا بحاجة �إلى
ا�سرتاتيجيات توا�صل خمتلفة للجمهور املختلف  ،ولقد حتدثنا عن امل�شاركة مع
الإعالم يف الإعالم االجتماعي  ،ولكن هناك الكثري من الأ�شخا�ص من جميع
الأجيال الذين ي�ستخدمون الإعالم االجتماعي وذلك للح�صول على الأخبار
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وم�شاركة الأخبار  ،واملدونات مهمة جد ًا حيث �أن املدونني لديهم الكثري من
املتابعني وكربملاين ف�إن الربملاين تتيح لك �أن يكون لديك توا�صل مبا�شر مع الكثري
من ناخبيك  ،وبالتايل هذا �أمر مهم ،وهذا ال يعني �أنه ينبغي �أن تكون مراهق
ال�ستخدامها وميكننا التحدث عن ال�سيا�سيني  ،ولكن ما �شهدناه خالل ال�سنوات
املا�ضية هو تزايد ردات الفعل جتاه الإعالم االجتماعي  ،وق�صر �إر�سال الأخبار
والتفاعل يف بع�ض الأوقات من الأ�شخا�ص الذين يرغبون �أن يكون لديهم معلومات
حتليلية �أكرث  ،وقد �أ�صبح هناك الكثري من الأمور املهمة واهتمام متزايد للتوا�صل
والتوا�صل مهم بالن�سبة للمنظمات والأفراد  ،وذلك لإر�سال ر�سائلهم للكثري من
اجلمهور  ،والأخبار واملجالت التي ترغب يف ا�ستهداف بع�ض الأ�شخا�ص ف�إن هذه
�أداة مهمة و�أنتم بحاجة ال�ستخدام �أدوات التوا�صل املختلفة ال�ستخدام اجلمهور
املختلف  ،ولذلك هناك �أهمية ال�سرتاتيجيات التوا�صل بالن�سبة للربملانات
والربملانيني  ،وبالن�سبة للأ�شخا�ص املحددين ولأوقات حمددة ولق�ضايا حمددة
ترغبون يف تو�صليها  ،وبالتايل ال يوجد حجم واحد يتالءم مع اجلميع �أو �أداة
تتالءم مع اجلميع  ،ينبغي �أن يكون هناك ا�ستخدام لو�سائل الإعالم املختلفة
ال�ستهداف الأ�شخا�ص املختلفني  ،وتو�صيل ر�سائلك املختلفة وبالتايل فيما يتعلق
بتوازن الإبالغ التقني وفيما يتعلق باحلكومة � ،أعتقد �أنه باحلديث ك�صحفي
�سابق عندما تعتمد على احلكومة ف�إن الغريزة ال�صحفية ينبغي �أن تكون هي
الأ�سا�سية للتوازن  ،الأمر لي�س م�ستحيل ولكن كحكومة وك�إعالم ال تزالوا ب�أن
ترغبوا يف �أن تكونوا م�صدر ًا موثوق ًا للمعلومات للأ�شخا�ص  ،ينبغي و�أن تت�أكد
�أنك ت�سمح ملن يعمل معك �أن ي�ستخدم احلكم التحريري و�أن يكتبوا بطريقة
متوازنة للخرب  ،وال تخف ك�صحايف �أن تعمل يف �إعالم حكومي لأن هناك توقعات
منك  ،و�أقول �أنه على اجلانب الآخر بالن�سبة لل�سلطات ينبغي �أن تت�أكد من �أن
الإعالم ينبغي �أن يحرتم  ،وبالتايل ينبغي �أن جتدوا التوازن  ،وهذا يعني �أنه
ينبغي �أن تكون �أكرث مرونة.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
يف النهاية �أعزائي احل�ضور ال ي�سعنا �إال با�سمكم جميع ًا �أن ن�شكر املتحدثني
الأفا�ضل على مداخالتهم املثمرة والغنية جد ًا باملعلومات  ،ون�شكرهم با�سمكم
على تكبدهم م�شقة ال�سفر حتى يكونوا معنا وي�شاركوننا بتجربتهم الغنية  ،و�أي�ض ًا
با�سمكم جميع ًا ن�شكر معايل الدكتور عبدالواحد الرا�ضي لوجوده معنا ودعمه
لهذا املنتدى � ،شاكرين ح�سن �إن�صاتكم ووجودكم معنا و�شكر ًا.
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•ال ��ورق ��ة ( )1امل� �ن ��دوب  /امل� �ح ��رر الإع �ل�ام� ��ي ال�ب�رمل��اين
والعوامل الأ�سا�سية لزيادة الكفادة املهنية
ال�سيد حمود نفادي  -جمهورية م�صر العربية
•الورقة( )2الربملان وامل�ؤ�س�سات الإعالمية
« ال�شراكة ال�سرتاتيجية»
�أريج عبداهلل معتوق  -مملكة البحرين
•الورقة (� )3صورة الإعالم الربملاين بني الواقع والطموح
«التغطية الإعالمية للربملان»
د� .أمينة الظاهري  -الإمارات العربية املتحدة

منتدى الإعالم الربملاين

دبي  -الإمارات العربية املتحدة -

2013/12 /16م

«التغطية الإعالمية للربمان»
د� .أمينة الظاهري  -الإمارات العربية النتحدة

منتدى الإعالم الربملاين

دبي  -الإمارات العربية املتحدة -

2013/12 /16م

�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

معايل الأخ عبد الواحد الرا�ضي
رئي�س االحتاد الربملاين الدويل
�أ�صحاب ال�سعادة  ،احل�ضور الكرام
نبد�أ جل�ستنا الثانية لأعمال منتدى الإعالم الربملاين  ،وهذه اجلل�سة �سوف
يكون فيها ثالثة �أوراق :
الورقة الأولى �سيقدمها الأ�ستاذ حممود نفاذي من جمهورية م�صر العربية
بعنوان « املحرر الإعالمي الربملاين والعوامل الأ�سا�سية لزيادة الكفاءة املهنية
والأ�ستاذ حممود – طبعا – هو نائب �أول رئي�س حترير جريدة اجلمهورية  ،وهو
متخ�ص�ص بال�ش�ؤون الربملانية  ،ورئي�س ًا ل�شعبة املحررين الربملانيني امل�صريني
كذلك الأ�ستاذ حممود حا�صل على جائزة نقابة ال�صحفيني لأف�ضل خرب �صحفي
عام 1989م  ،وتتناول ورقة الأخ حممود  -كذلك  -موا�صفات املندوب الربملاين
ب�صفة عامة  ،وتعدد املوا�صفات التي يجب �أن تتوفر فيه  ،وكذلك مبادئ ومعايري
و�أ�سلوب التغطية الإعالمية  ،لدى الأخ حممود مدة ( )15دقيقة فليتف�ضل م�شكور ًا:
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املندوب  /املحرر الإعالمي الربملاين
والعوامل اال�سا�سية لزيادة الكفاءة املهنية
الأ�ستاذ  /حممود نفاذي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
معايل رئي�س االحتاد الربملاين الدويل
معايل ال�سيد الأمني العام
ال�سيدات وال�سادة احل�ضور
ال�سادة ال�ضيوف
الزميالت والزمالء ممثلي الإعالم الربملاين يف دولة الإمارات ويف املنطقة العربية
�سالم اهلل عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته
يف بداية حديثي �أتوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير على هذه الدعوة الكرمية من
املجل�س الوطني االحتادي الإماراتي  ،وعلى طيب الإقامة وح�سن ال�ضيافة ومنحي
هذه الفر�صة لكي �أحتدث �أمام ح�ضراتكم  ،كما �أ�شكر االحتاد الربملاين الدويل
رئي�س ًا و�أع�ضاء  ،ونعتز �أن رئي�سه ينتمي �إلى منطقتنا العربية  ،وهو من الرواد
الأوائل يف دعم الق�ضايا الربملانية العربية يف هذا االحتاد .
�أما عن ق�ضية بحثنا ويف املدة املحددة ف�إنني �أ�ضع حتت ح�ضراتكم خال�صة
جتربة ( )34عاما من العمل كمحرر برملاين وحملل برملاين �أتابع فعاليات العمل
الربملاين امل�صري والعربي والدويل  ،و�شاركت كثري ًا يف �أكرث من �ستني م�ؤمتر
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برملاين دويل وعربي  ،و�أنا �أعلم متام ًا �أن املندوب الإعالمي الربملاين يختلف
عن �أي مندوب �آخر لأنه يعمل يف حقل من الألغام  ،ويعمل مع �أطراف عديدة
�أحيان ًا تتباين مواقفها وتتعار�ض م�صاحلها بعك�س �أي مندوب �آخر يتابع وزارة
من الوزارات  ،فهو يتعامل يف اجتاه واحد ومع طرف واحد  ،وهذا الو�ضع ي�ضع
على املندوب الإعالمي الربملاين م�س�ؤوليات كبرية وج�سيمة وهو ينقل الر�سالة
الإعالمية للمجتمع ولبلده  ،وبالتايل فهناك جمموعة من املوا�صفات التي يجب
�أن يتميز بها املندوب الإعالمي الربملاين لعل يف مقدمتها هي:
الدقة والأمانة يف نقل ومتابعة الأخبار دون �أن ي�سعى �إلى التهوين �أو التهويل
�أو التحريف �أو التكذيب  ،فعليه �أن يكون عينا ناقلة لكل ما يراه بدقة ومو�ضوعية
وكما نقول �أن الربملانات هي عيون ال�شعب على حكومتها  ،ف�إن الإعالم الربملاين
هي عيون ال�شعوب على برملاناتها وعلى نوابها.
النقطة الثانية التي يجب �أن يت�سم بها هي املو�ضوعية يف كتابة الأخبار للتقارير
ال�صحفية حيث يجب �أن يتوفر فيه املو�ضوعية و�أن ال يكون منحاز ًا  ،وعليه �أن
يتمتع بخلفية قانونية و�سيا�سية  ،لي�س �شرط ًا �أن يكون دار�س ًا ومتخ�ص�ص ًا  ،ولكن
نعلم �أن هناك لوائح وقوانني تنظم العمل داخل الربملانات �أحيانا تختلف من
برملان �إلى �آخر  ،فاملندوب الإعالمي الربملاين عليه �أن يكون لديه هذه اخللفية
ولعل �أهمها هي الالئحة التي تنظم العمل داخل الربملان  ،لأنه �أحيانا الالئحة
تهدي للمندوب الربملاين �أخبار ًا قد يعلمها هو �أكرث من مندوب �آخر ال يعرف
�أ�صول الالئحة الربملانية التي تنظم العمل.
الأمر الآخر يف املندوب الإعالمي الربملاين  ،عليه �أن ينفتح على العامل
اخلارجي  ،فنحن الآن يف القرية الكونية وو�سائل الع�صر احلديث وو�سائل
التوا�صل االجتماعي جعلت العامل كله قرية واحدة  ،فعليه �أن يطلع على كل ما
يدور يف الربملانات العربية والدولية  ،واي�ض ًا املنظمات الربملانية الدولية  ،فهذه
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تعطي له ميزة �إ�ضافية  ،وان يجيد التعامل مع مهارات التكنولوجيا احلديثة يف
نقل �أخباره ونقل ر�سالته الإعالمية.
الأمر الآخر  ،مبادئ ومعايري و�أ�صول التغطية الربملانية  ،هناك مبادئ حاكمة
لأي حمرر برملاين وهو يعمل داخل برملان ،توجد فيه كتل برملانية خمتلفة  ،وكما
نعلم هناك دائما �أغلبية ومعار�ضة  ،وداخل الأغلبية تباينات  ،وداخل املعار�ضة
 �أي�ض ًا – تباينات  ،فعليه �أن يلتزم بالتعبري ال�صادق عن كل وجهات النظراملطروحة داخل الربملان � ،سواء كان ذلك يف جل�سة من اجلل�سات �أو جلنة من
اللجان  ،لأن افتقاده للتعبري ال�صادق ي�ؤثر على مدى م�صداقيته �أمام القراء
املنتظرين لر�سالته.
الأمر الثاين � ،أن ي�ضع دائما ن�صب عينيه خدمة املجتمع  ،ف�إذا تعار�ضت
م�صالح املندوب الربملاين �أو حتى �صداقاته مع م�صدر من امل�صادر عليه ان ينحاز
�إلى املجتمع يف نقل الر�سالة الإعالمية  ،نحن � -أحيان ًا  -كمندوبني �إعالميني
برملانيني يف بع�ض الربملانات نواجه ب�سرية االجتماعات وغلق االجتماعات �أمام
املحررين  ،وقد نا�ضلنا كثريا يف الربملان امل�صري يف عهد النظام ال�سابق الرئي�س
مبارك  ،و�أي�ض ًا يف عهد الرئي�س املعزول حممد مر�سي عندما كانوا يجل�سون يف
مقاعد املعار�ضة  ،و�أغلقوا �أبواب الربملان وجلانه �أمامنا  ،وهناك موقف �شهري
عندما وقفنا يف �شرفة ال�صحافة يف �أول جل�سة وكان ير�أ�سها الدكتور �سعد
الكتاتني ورفعنا الفتات خايفني من �إيه ؟ افتحوا الأبواب �أمام الإعالميني لأن
هذا حق فاملندوب الربملاين ال يبحث عن املعلومة له هو ،ولكن هذا حق املجتمع
وهو يدافع عن حق املجتمع عندما يطالب �أن ينقل �إليه ما يدور.
�أي�ضا مراعاة الأوزان الن�سبية لنواب الربملان  ،فال ميكن حزب حاكم لديه
كتلة برملانية كبرية وعري�ضة �أن �أعامله يف جريدتي بنف�س امل�ساحة التي �أعامل
بها الأقلية �أو حزب معار�ض قليل ،ولكن ال بد و�أنا �أنقل �أن �أراعي �أن هذا احلزب
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خلفه جمموع عري�ضة وخلفه جمتمع عري�ض  ،فيجب �أن �أراعي الوزن الن�سبي
لهذه املجموعة  ،و�أي�ضا �أراعي الوزن الن�سبي للآخرين.
عدم الت�سرع يف اال�ستنتاج �أو التنب�ؤ  ،نحن الآن نعاين حتى مع اجليل اجلديد
ومع ال�صحفيني ال�شبان ومع املواقع الإلكرتونية  ،فهو يريد �أن ي�سبق باخلرب
فمجرد �أن ي�سمع اخلرب يريد �أن يبعث ر�سالة باخلرب وموقعه الإلكرتوين ي�سجلها
�أنا �أحيان ًا �أجد ال�ساعة العا�شرة وع�شرة دقائق خرب ًا جاء على موقع اليوم ال�سابع
ب�شيء معني  ،وال�ساعة العا�شرة وربع ي�أتي ت�صحيح له واعتذار ب�أن اخلرب مل
يكن �سليم ًا  ،وال�ساعة العا�شرة والثلث يكون هناك تعديل للخرب  ،وهذا كله
يرجع للت�سرع يف ا�ستنتاج اخلرب  ،فاملندوب الربملاين عليه �أن يتنب�أ �أن اخلامتة
�أف�ضل من البداية وهي خال�صة القرار ،لأن اجلل�سات �أحيانا ت�ستمر �ساعات ،
واملناق�شات ت�ستمر �ساعات داخل اللجنة  ،ويهم القارئ القرار النهائي لذلك عدم
الت�سرع �أمر هام.
جتنب عدم التجريح �أو الت�شهري  ،نحن عا�صرنا كثري ًا ويحدث حتى الآن �أنه
�أحيان ًا البع�ض يلج�أ للمندوب الإعالمي الربملاين لإ�ستخدامه للتجريح �أو الت�شهري
بخ�صومه داخل الربملان  ،ولذلك �أنا قلت �أننا نعمل يف حقل من الأ�شواك  ،وحقل
من الألغام يجب �أن نتنبه لها جيد ًا فاملحرر الربملاين عليه �أن يتجنب �أي جتريح
�أو ت�شهري  ،وخا�صة يف الق�ضايا التي تخ�ص الربملانيني  ،مثال ذلك ق�ضايا رفع
احل�صانة الربملانية  ،فرفع احل�صانة الربملانية يف برملاناتنا العربية من الق�ضايا
املثرية جد ًا الهتمام املحررين الربملانيني  ،و�أنا الحظت هذا على مدى ()35
�سنة  ،فيمكن �أن يكون هناك ق�ضية جمتمعية هامة وقانون حاكم وينظم �أحوال
املجتمع ولكن ال يهتم املحررين به كثري ًا  ،لكن عندما يقال �أن الربملان �سيبحث
رفع احل�صانة الربملانية عن �أحد النواب يهرع اجلميع ملعرفة التفا�صيل  ،فعدم
التجريح والت�شهري �أمر هام جد ًا.
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�أن يدعم تقريره بالوثائق وامل�ستندات :
فال يكفي �أن تنقل اخلرب �أو تنقل احلدث  ،ولكن ال بد �أن يكون لديك ذخرية
من الوثائق وامل�ستندات  ،لأنه كثريا ما يتعر�ض املندوب الإعالمي الربملاين
لق�ضايا عديدة  ،و�أنا رمبا يف بداية حياتي ال�صحفية تعر�ضت لق�ضية حيث رفع
علي ( )117ق�ضية يف حمكمة جنح الأزبكية ب�سبب خرب كتبته « لقب �أبو الهول
لل�صامتني يف جمل�س ال�شعب » وحددت �أ�سماء ه�ؤالء النواب الذين مل يتحدثوا
ونحن نعلم �أن الربملانات هي جمال�س كالمية  ،وجمال�س مواقف تعرب فيها عن
مواقفك  ،ف�أنت ل�ست �سلطة تنفيذية  ،ف�أنت ت�ستطيع �أن جترب ال�سلطة التنفيذية
ولكن عليك �أن تتكلم  ،والنا�س اختارتك لكي تعرب عنها  ،فعندما �صمت ()117
نائبا على مدى ثالث �سنني ومل يتحدثوا ن�شرت هذه الأ�سماء يف ال�صفحة الأولى
فهالهم ما حدث  ،ولكن يف �ساحة الق�ضاء قدمت كل ما لدي وطلبت م�ضابط
اجلل�سات لأنها هي الوثيقة الر�سمية ،فامل�ضبطة هي الوثيقة الر�سمية التي ت�ؤكد
�إذا كان هذا النائب حتدث �أم ال  ،ولذلك �سارعوا �إلى الأمني العام للمجل�س
وح�صلوا على خطابات منه �أنهم تكلموا  ،لذلك طلبت امل�ضابط وانتهت الق�ضية
ل�صاحلي وح�صلت على الرباءة  ،وكما قال الأ�ستاذ �سامل ح�صلت على جائزة
نقابة ال�صحافيني عام 1989م لأف�ضل خرب �صحفي  ،فدعم الوثائق وامل�ستندات
�أمر هام جد ًا يجب �أن يحر�ص عليه املندوب الإعالمي الربملاين حتى ال يقع يف
املحظور.
الأمر الآخر والأخري يف هذا البند الإلتزام بحق الرد  ،فلكل �صحفي حق  ،من
املمكن �أن يخطئ املحرر الربملاين  ،وهذا لي�س عيب ًا  ،ولكن العيب �أن ي�ستمر يف
اخلط�أ ويتم�سك به فيجب �أن نعطي لكل نائب يف الربملان �أو لأي كتلة �إذا �أخط�أنا
بحقها �أو ن�شرنا خربا كاذب ًا �أو غري �صحيح �أن نعطيه حق الرد بنف�س امل�ساحة
وبنف�س املكان  ،ولكن ال نبخ�س حق الرد لأننا نعلم �أن هذا الكالم ي�ؤثر كثري ًا.
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الأمر قبل الأخري � :آليات التغطية ال�صحفية والعالقة بني املندوب وامل�صادر:
من النقاط ال�شائكة جدا حتت قبة الربملان التي ميكن �أن يواجهها �أي مندوب
�إعالمي برملاين هي عالقته بامل�صادر  ،و�أي مندوب يفتقد العالقة بامل�صادر ال
ميكن �أن يكون ناجح ًا  ،بل يجب �أن متنح امل�صادر الثقة املتبادلة بينك وبينهم
و�إذا ح�ضرت اجتماع معه وقال لك �أن هذا اخلرب ال نريد ن�شره لأ�سباب معينة يف
التوقيت  ،عليك �أن حترتم رغبته حتى تك�سب ثقته  ،لكن الآن �أالحظ مع �شبابنا
اجلدد �أنه �أ�صبح بحكم و�سائل التغطية ال�سريعة ممكن �أن يتابع �أحيان ًا جل�سة
الربملان على �شا�شة التيلفزيون وال يذهب للربملان نهائي ًا  ،وبذلك يفتقد لل�صلة
املبا�شرة بينه وبني امل�صدر  ،وميكن يف وقت �أن يتحول املندوب الربملاين �إلى
م�صدر للم�صدر � ،أي �أن ي�أتي ب�أخبار للم�صدر ولي�س فقط �أن ي�أخذ منه  ،فيمكن
�أن ينقل امل�صدر عنه بر�ؤيته وحتليله  ،فهذا �أمر مهم جد ًا وهو العالقة ما بني
املندوب وامل�صدر ب�شرط �أن ال ت�ؤثر هذه العالقة على حق القارئ واملجتمع يف
املعرفة ويف نقل الأخبار ب�شكل دقيق و�أمني ومو�ضوعي.
الأمر الثاين � :أن يكون لدى املحرر �أر�شيفه ال�صحفي اخلا�ص الذي يلج�أ �إليه
دائم ًا مدعم ًا كل ما يكتبه من م�صادر.
الأمر الثالث � :أن يكون لدى املندوب الربملاين �سعة �صدر حيث يتعلم من
ال�سيا�سيني �سعة ال�صدر ورحابة ال�صدر و�سماع الر�أي الآخر  ،ف�إذا �سمع نقد ًا من
م�صدر من امل�صادر عليه �أن يتحمله ب�صدر رحب و�أن يتعامل معه ب�صدر رحب
ولكن ال يتخذ منه موقف ًا  ،لأننا نعلم �أنه حتت قبة الربملان �أحيان ًا ويف التعامل مع
الربملانيني وال�سيا�سيني هناك م�سائل �شائكة  ،و�إثارة ال�صحافة لها �أحيانا تثري
الغ�ضب  ،فعليك �أن متت�ص غ�ضب امل�صدر الربملاين �أف�ضل من �أن تبادله الغ�ضب
بغ�ضب  ،فهذا �أمر ال يليق �أن يبقى املحرر الربملاين حمرر ًا ولي�س زعيم ًا �سيا�سي ًا
�أو ممث ًال لل�سيا�سة حتت قبة الربملان  ،فهو مندوب برملاين ينقل ما يدور ولكن ال
يتدخل فيما يدور.
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�آخر نقطة و�أرجو �أن ال �أكون جتاوزت الوقت املحدد يل  :هو حول و�سائل
الإعالم  ،نحن الآن يف مرحلة �شائكة والربملانات فيها حتول دميوقراطي كبري يف
منطقتنا العربية  ،هناك �أمور عديدة علينا �أن نراعيها ونحن نر�صد التحوالت
الدميوقراطية ونحن – اي�ضا – نتابع اخلارج  ،فلي�س �شرطا �أن كل ما ين�شر يف
اخلارج عنا يكون �صحيح ًا �أو له مدلوالته يف �أي حال من الأحوال  ،فاملندوب
الربملاين عندما يتابع اخلارج عليه – �أي�ضا – �أن يكون لديه عني على اخلارج
وعني على الداخل  ،و�أن يراعي وهو يكتب الثوابت الوطنية واملقد�سات الوطنية
للوطن وم�صلحة الوطن تعلو فوق كل امل�صالح  ،فمن املمكن �أن يكون لديك �سبق ًا
�صحفي ًا من الربملان  ،ولكن هذا ال�سبق لو ن�شر يف وقته فقد ي�ضر بثوابت الوطن
وي�ضر مب�صلحته  ،فلتذهب الثوابت �إلى اجلحيم من �أجل �أن تبقى م�صالح
الأوطان ومقد�سات الأوطان يف املقام الأول  ،فاملندوب الربملاين ال ي�ستعجل
فال�سبق �سي�أتي �سي�أتي  ،ولكن م�صلحة الوطن يجب �أن يكون لها الكلمة العليا
يف نظرته للأمور وتقييمه للأمور ب�شكل عام  ،احلقيقة ال �أريد �أن �أطيل حتى ال
�أجور على حق بقية املتحدثني  ،ولكن مرة �أخرى �أكرر ال�شكر لكم جميع ًا  ،ال�شكر
للمجل�س الوطني االحتادي على هذه الدعوة واالحتاد الربملاين الدويل  ،و�أي�ضا
ال�شكر ل�شعب ورئي�س وحكومة الإمارات باعتبارها داعمة دائما للق�ضايا العربية
الربملانية  ،فمرة �أخرى �أ�شكركم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
�شكرا جزيال للأ�ستاذ حممود  ،الورقة الثانية هي « ورقة حول الربملان
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�شراكات اال�سرتاتيجية « مقدمة من جمل�س النواب
يف مملكة البحرين تقدمها ال�سيدة � /أريج عبداهلل معتوق – وال�سيدة �أريج
حا�صلة على ماج�ستري �إعالم وعالقات عامة من اجلامعة الأمريكية بدرجة
امتياز مع مرتبة ال�شرف مع ر�سالة ماج�ستري بعنوان « ال�صورة الذهنية ملجل�س
النواب البحريني لدى اجلمهور  « ،وهي كذلك م�شرفة على ق�سم الإعالم
مبجل�س ال�شورى والإ�شراف على ح�سابات املجل�س الر�سمية يف مواقع التوا�صل
االجتماعي ،تف�ضلي:
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الورقة الثانية
الربملان وامل�ؤ�س�سات الإعالمية
ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ال�سيدة  /اريج عبداهلل معتوق  -مملكة البحرين
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الربملان وامل�ؤ�س�سات الإعالمية
ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ال�سيدة  /اريج عبداهلل معتوق  -مملكة البحرين
فقط ت�صحيح � ،أنا يف جمل�س النواب البحريني ولي�س ال�شورى  ،ف�أنا م�شرف
ق�سم الإعالم يف جمل�س النواب البحريني  ،وباملنا�سبة اليوم هو العيد الوطني
ململكة البحرين فكل عام والبحرين بخري.
�أحببنا اليوم �أن ن�شارك بورقة عمل ن�ستعر�ض فيها جتربة �إدارة الإعالم
الربملاين وال�شراكات اال�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية  ،و�سوف �أ�سري
بالكلمة ب�شكل �سريع حفاظا على الوقت.
طبع ًا طبيعة عمل الربملان هو الت�شريع والرقابة على ال�سلطة التنفيذية و�أي�ض ًا
هو ممثل لل�شعب  ،ولذلك يجب على الربملانات �أن ت�ستغل جميع الو�سائل الإعالمية
للو�صول �إلى اجلمهور بجميع الطرق املمكنة لإي�صال ال�صوت والكلمة  ،و�سماع –
�أي�ض ًا – نب�ض ال�شارع فنحن يف الإدارة ر�ؤيتنا هي « الريادة والتميز يف الإعالم
الربملاين» ونحاول �أن ن�ستغل جميع الو�سائل الإعالمية للو�صول �إلى جميع فئات
املجتمع  ،ومن �أهدافنا الإ�سرتاتيجية :
املحافظة على ال�صورة الذهنية الإيجابية للمجل�س وحت�سينها �إذا كان ذلكي�ساعد يف �إحدى الق�ضايا �أو يف حال من الأحوال.
ن�شر الثقافة الربملانية للر�أي العام.تطوير اخلدمة الربملانية الإعالمية.تفعيل دور املواطن يف م�شاركته ال�سيا�سية  ،وتقييم عمل �أداء املجل�سو�أع�ضاء املجل�س.
تعزيز مبد�أ احلوار وتقبل الر�أي الآخر.91

منتدى الإعالم الربملاين

دبي  -الإمارات العربية املتحدة -

2013/12 /16م

الربملان وال�صحافة  :وطبعا ال�صحافة من �أقدم املنابر الإعالمية ولكنها الزالت
الو�سيلة املف�ضلة �إلى فئة كبرية من اجلمهور ح�سب درا�سات �إعالمية برملانية قمنا
فيها  ،وتلعب دور ًا كبري ًا يف هذا اجلانب �إذ �أنهم � -أي�ض ًا – طوروا من �أنف�سهم
كو�سيلة ،حيث �أنهم متواجدين يف و�سائل التوا�صل االجتماعي و�أي�ضا عن طريق
املوقع الإلكرتوين  ،طبعا �شراكتنا اال�سرتاتيجية معهم �أننا نعمم الأخبار اليومية
لنت�أكد من و�صولها  ،ويكون هناك متابعة وتوا�صل �إذا كان هناك �أي اجتماعات
عاجلة �أو �أخبار عاجلة  ،طبعا نعقد اجتماعات دورية مع ال�صحفيني الربملانيني
وامل�صورين الربملانيني ل�سماع م�شاكلهم ومقرتحاتهم  ،وكذلك نقوم ب�إعداد
م�سابقات تثقيفية تن�شر يف ال�صحف وتوزع جوائز على املواطنني امل�شاركني.
الإذاعة � -أي�ض ًا منرب م�سموع لفئة كبرية من املجتمع  ،ولذلك نقوم ب�إعداد
برامج �إذاعية من �ضمنها برنامج «�صوتك م�سموع» ن�ست�ضيف فيه النواب  ،وهو
برنامج مبا�شر حيث ميكن للجمهور �أن يت�صلوا ويتناق�شوا مع النائب � ،أي�ضا
هناك برنامج �آخر ا�سمه «مداوالت النواب» ي�سبق اجلل�سة الأ�سبوعية للمجل�س
حيث ن�ست�ضيف فيه �أحد النواب ليتكلم عن �أبرز املحاور التي �ستناق�شها اجلل�سة
الأ�سبوعية � ،أي�ضا عندنا تعاون بيننا وبني الإذاعة يف بث اجلل�سة الأ�سبوعية
مبا�شرة عن طريق الإذاعة  ،ونتعاون مع الإذاعة يف ا�ست�ضافة النواب يف باقي
الربامج الإذاعية.
طبعا التليفزيون منرب �آخر �آخر مهم  ،وهو ثاين �أف�ضل و�سيلة �إعالمية لدى اجلمهور
البحريني يف متابعة �أخبار املجل�س  ،حيث تبث �أخبار املجل�س يف ن�شرات الأخبار
الرئي�سية  ،وهناك تغطية تليفزيونية خا�صة للجل�سة الأ�سبوعية يتم فيها ا�ست�ضافة
للنواب  ،وفيها � -أي�ض ًا  -تف�صيل و�شرح لأهم القرارات التي اتخذها املجل�س.
كذلك تقوم �إدارة الإعالم الربملاين ب�إعداد العديد من الربامج التليفزيونية
بالتعاون مع تلفزيون البحرين من �أهمها برنامج ا�سمه «قبة الربملان»  ،وهو
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برنامج �أ�سبوعي ن�ستعر�ض فيه �أهم ن�شاطات املجل�س والأمانة العامة خالل
�أ�سبوع� ،أي�ضا �أعددنا برنامج «كلمات» وهو برنامج م�سابقات تثقيفي مبعلومات
مب�سطة للأطفال � ،أي�ضا هناك برامج حوارية �أخرى بعد رفع اجلل�سة مثل برنامج
«يف امليزان» ،و�أي�ضا �أعددنا برنامج وثائقي لتوثيق امل�سرية الدميقراطية الربملانية
يف البحرين بعنوان «خطوات نحو الدميقراطية» � ،أي�ضا نتعاون مع التليفزيون يف
ا�ست�ضافة النواب يف ن�شرة الأخبار وباقي الربامج التليفزيونية.
هذه �إح�صائية فقط للربامج التلفزيونية.
�أي�ضا هناك تعاون بيننا وبني وكالة �أنباء البحرين  ،حيث يوجد عمود ا�سمه
«عمود الثقافة الربملانية» نن�شر فيه بالتعاون مع الوكالة عمود �أ�سبوعي عن
معلومة برملانية ال تتجاوز �صفحة �أو �صفحة ون�صف عن معنى «االقرتاح  ،ال�س�ؤال،
الأدوات الربملانية» �أي�ضا تن�شر جميع �أخبار املجل�س يف ق�سم الربملان يف الوكالة
وتوزع على جميع و�سائل الإعالم.
موقع جمل�س النواب الإلكرتوين مت تد�شينه بحلته اجلديدة حديث ًا يف فرباير
وي�شتمل على العديد من اخلدمات املميزة منها خدمة البث املبا�شر للجل�سة
الأ�سبوعية حيث تبث اجلل�سة الأ�سبوعية مبا�شرة عن طريق املوقع  ،و�أي�ض ًا خدمة
النائب ( )41حيث �أنه ميكن لأي �شخ�ص �أن ير�سل �شكوى �أو مالحظة لأي نائب �أو
للمجل�س ب�شكل عام  ،ونحن نقوم يف الإدارة بت�صنيف هذه املالحظات  ،ونوزعها
على النواب ونتابعها.
�أي�ض ًا مواقع التوا�صل االجتماعي موجودة ومربوطة باملوقع �إلى جانب قناة
اليوتيوب اخلا�صة باملجل�س.
�أي�ضا �إدارة الإعالم الربملاين خمت�صة بالإنتاج املطبوع  ،ونقوم ب�إ�صدار العديد
من املطبوعات جلميع فئات املجتمع من �أهمها «جريدة النواب» وهي جريدة
برملانية �شهرية ن�ضع فيها �أهم �أخبار املجل�س  ،ودرا�سات برملانية وت�شريعية.
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�أي�ضا عندنا العديد من املطبوعات املخ�ص�صة لفئات املجتمع  ،فعندنا
جمموعة للأطفال  ،وابتكرنا � -أي�ضا – هاتان ال�شخ�صيتان لتقريب ال�شخ�صية
الربملانية للأطفال وهما «الربملاين ال�صغري �صالح و�أخته �أمل» مبعلومات مب�سطة
و�أي�ضا هذه ال�شخ�صيات ت�شارك يف �أي فعاليات لها دخل بالأطفال  ،فعندنا دمى
خا�صة بهذه ال�شخ�صيات.
�أي�ضا توجد عندنا جمموعة كتب ت�شريعية كثرية مثل «القوانني والت�شريعات»
و«املجموعة الت�شريعية»  ،وعندنا ن�شرات خا�صة بال�شباب وخا�صة بالن�ساء
والوفود الأجنبية.
هنا �أهم جوانب الربملان ومواقع التوا�صل االجتماعي  ،ورمبا هذه �أكرث �شيء
منت�شرة الآن و�أهم الو�سائل الإعالمية  ،طبعا مواقع التوا�صل االجتماعية انت�شرت
ب�شكل كبري  ،و�أ�صبح من ال�ضروري �أن ت�ستغلها جميع امل�ؤ�س�سات �سواء كانت
ر�سمية �أو غري ر�سمية للو�صول �إلى ال�شارع بل و�أ�صبحت منرب ًا م�سموع ًا  ،ومن
املمكن �أن �أ�ضرب �أي�ضا مثا ًال حملي ًا عندنا يف البحرين ،فمعايل وزير اخلارجية
البحريني ال�شيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة هو م�ستخدم فعال لتويرت وال�صحافة
عندنا � -أي�ض ًا  -ت�أخذ ت�صاريحها ملن يعلق يف تويرت كم�صدر ر�سمي تن�شر يف
�صحفنا يف ال�صفحة الأولى  ،فهي ت�سمح بالتفاعل املبا�شر  ،وت�ساهم يف عملية
�صنع القرار عن طريق التوا�صل املبا�شر بني �أع�ضاء املجل�س واجلمهور � ،أي�ض ًا
ت�سمح بالرقابة على عمل ال�سلطة التنفيذية  ،فممكن �أن ي�شعر بع�ض املواطنني
باحلرج يف �أن يت�صلوا بالنواب مبا�شرة حيث ميكن �أن يكون النائب م�شغوال  ،لكن
عن طريق هذه امل�ساحة احلرة والف�ضاء االفرتا�ضي ممكن �أن ينقلوا مالحظاتهم
بطريقة �أ�سهل  ،و�أن يتوا�صلوا مع النواب بطريقة �أ�سهل.
�أي�ض ًا �سرعة ن�شر املعلومة يف مواقع التوا�صل االجتماعي و�سرعة الو�صول �إلى
مواقع التوا�صل االجتماعي عن طريق الهواتف الذكية والآي باد وغريها  ،وهذه
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�أبرز ح�سابات املجل�س ومواقع التوا�صل  ،وعندنا () QR COODالذي ن�ضع فيه
�أبرز عناوين املجل�س يف مواقع التوا�صل كذلك عندنا قناة يوتيوب و�صفحة يف
الفي�سبوك وتويرت و�أن�ستجرام.
�أي�ض ًا د�شنا �صفحة ا�سمها «برملان زمان» يف الإن�ستجرام خمت�صة بن�شر ال�صور
الربملانية القدمية التاريخية.
�أي�ضا الحظنا �أن فئة الأطفال حتب �أن ت�ستخدم ان�ستجرام كثري ًا  ،ولكن
احل�ساب الر�سمي للمجل�س رمبا يكون �صعب ًا على الفئة ال�صغرية من الأطفال
حتى يتابعوها  ،لذلك فكرنا �أن نعمل ح�ساب با�سم «الربملاين ال�صغري» ن�ضع فيه
معلومات مب�سطة عن الربملان حمببة للأطفال وفيها � -أي�ض ًا � -صور زيارتهم
عندما ي�أتون للمجل�س.
احلقيقة عندنا الكثري من اخلطط  ،ويف البداية  -طبع ًا � -صعب عندما تريد
�أن ت�سوق مل�ؤ�س�سة ت�شريعية  ،فهذا �أ�صعب من �أن ت�سوق مل�ؤ�س�سة جتارية  ،لذلك
حاولنا �أن نتبع الكثري من اخلطوات لزيادة عدد املتابعني  ،ومنها ت�أ�سي�س وحدة
للإعالم الإلكرتوين بحيث يكون فيها موظفني خمت�صني فقط يف �إدارة هذه
املواقع.
�أي�ضا نتابع التجارب الربملانية الإعالمية الرائدة يف هذا املجال والدرا�سات
الربملانية الرائدة ومنها درا�سة الدكتور �آندي حيث اطلعنا عليها منذ فرتة
و�أفادتنا كثري ًا يف تطبيقها يف العمل.
عندنا الكثري من التكنيك�س نتبعها عندما نن�شر خرب ًا يف تويرت � ،أو ن�ضيف
ح�ساب ًا لنائب فنوابنا  -ما �شاء اهلل  -ي�ستخدمون مواقع التوا�صل ب�شكل فعال
وعندهم � -أي�ض ًا  -متابعني �أكرث من متابعينا  ،فعندما ن�ضع تذكري ًا لهم فممكن
�أن يعملوا «  » RE-TWEETوي�ساعدونا يف ت�سويق املعلومة.
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ن�ستخدم �أي�ضا «ها�شتاجات» تتما�شى مع اخلرب  ،فمثال ح�صلت عندنا ق�ضية
�أن طفلة توفيت ب�سبب خط�أ طبي  ،وح�صلت عليها �ضجة �إعالمية وحمالت
�إعالمية يف مواقع التوا�صل االجتماعي  ،وكان النا�س ي�ستخدموا «ها�شتاج» ا�سمه
«الطفلة فاطمة»  ،فالآن عندما نن�شر �أي خرب خا�ص بالنواب �أو باملجل�س له عالقة
بهذه الق�ضية �أي�ض ًا ن�ستخدم نف�س «الها�شتاج» الذي ي�ستخدمه النا�س للو�صول
�إليهم و�إي�صال �صوت املجل�س وحتركهم يف هذه الق�ضية.
�أي�ض ًا هناك تغطية مبا�شرة م�صورة للجل�سة  :فمن ال يتمكن من متابعة اجلل�سة
مبا�شرة يف املوقع �أو عن طريق الإذاعة  ،فمن املمكن �أن يتابع �أبرز القرارات �أو ًال
ب�أول عن طريق مواقع التوا�صل االجتماعي  ،فنحاول �أن نرد على ا�ستف�سارات
املتابعني ونعمل «  » RE-TWEETولكن ب�شكل مقنن ح�سب نوع التعليق  ،ونعمم
الأخبار عن طريق التغريدات والتويتات  ،فنحن ن�ستخدم تطبيقات ت�ساهم بن�شر
الأخبار مثل « »nocrroو « »photogridو « »tweetsplitو «  ، » hotsweetفال
زلنا يف املرحلة التجريبية لكنه املوقع ممتاز لإدارة مواقع التوا�صل االجتماعي
فممكن �أن ت�ضع خرب وتطلب منه �أن ين�شره يف �أكرث من موقع مثل الفي�سبوك
وان�ستجرام وتويرت  ،وكذلك ممكن �أن ت�ضبطه لين�شر غد ًا معلومة يف ال�ساعة كذا
ف�سين�شرها ب�شكل �أوتوماتيكي.
فنحن عندنا الكثري من اخلطط لت�سويق مواقع التوا�صل منها �إ�صدار بطاقة
لن�شر مواقع التوا�صل نوزعها يف املعار�ض �أو ملن يح�ضرون من الزوار  ،ونعتمد يف
�أخبارنا فقرة تكون فيها عناوين مواقع التوا�صل.
�أي�ض ًا ن�شرنا �صفحة �أول �إعالن يف �أبرز مواقع التوا�صل  ،وعندما نعمل م�سابقات
برملانية تن�شر يف ال�صحف نعتمد �أن يكون الرد عن طريق مواقع التوا�صل لزيادة املتابعني.
�أي�ضا نوجه حمالت خم�ص�صة حل�ساب معني  :مثال مرة ن�ستهدف تويرت ومرة
ن�ستهدف الفي�سبوك ونوجه حمالت خم�ص�صة �إلى هذا املوقع فقط لزيادة عدد
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املتابعني  ،وهذه �آخر حملة قمنا بها تثقيفية يف �ستي �سنرت مبنا�سبة افتتاح دور
االنعقاد  ،فكان هناك �ستاند موجود على �شكل بوابة املجل�س يزوره النواب يف
مقابالت �إذاعية وتلفزيونية  ،وم�سابقات ونحاول �أن ن�سوق فيه ملواقع التوا�صل
االجتماعي  ،وقد القى �إقبا ًال جماهريي ًا.
على ميني �شا�شة العر�ض يظهر فريق الدراجات الهوائية الإماراتي وكان يف
زيارة للبحرين وقد زار هذا الإ�ستاند  ،وهذه النائبة ابت�سام ت�سلم الفائزين
اجلوائز.
�أي�ض ًا ن�ستخدم مواقع لتحليل وتقييم مواقع التوا�صل منها « اليك �أاليزر » الذي
يحلل �صفحة الفي�سبوك  ،و�ستيلثي جرام لإن�ستجرام  ،وكالوت لتويرت وفي�سبوك.
وهذه �إح�صائية تبني منو متابعي احل�سابات  ،ف�أهم �شيء �أن يكون هناك منو
�أي  -على طول – �أن يكون هناك ت�صاعد  ،وهناك الكثري من التكنيك�س التي
نتبعها يف امل�ستقبل و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
�شكر ًا جزي ًال  ،الورقة الثالثة هي بعنوان «�صورة الإعالم الربملاين بني
الواقع والطموح – التغطية الإعالمية للربملان» للدكتورة �أمينة خمي�س الظاهري
والدكتورة �أمينة حا�صلة على دكتوراة يف الإت�صال اجلماهريي من جامعة �أوهايو
يف الواليات املتحدة الأمريكية  ،وهي �أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة الإمارات منذ
1998م وحتى منت�صف عام 2013م  ،وقد �شاركت يف الكثري من امل�ؤمترات
العلمية ولديها العديد من البحوث العلمية  ،والورقة تهدف �إلى التعرف على دور
الإعالم الإماراتي يف تغطية فعاليات املجل�س الوطني االحتادي  ،وهذه الورقة
مهمة بالن�سبة لنا كثري ًا  ،ودوره كذلك يف تعزيز دور املجل�س يف ن�شر الوعي
ال�سيا�سي بني املواطنني و�أ�ساليب التغطية املختلفة والتي تندرج يف هذا الإطار
تف�ضلي دكتورة :
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الورقة الثالثة
�صورة الإعالم الربملاين بني الواقع و الطموح
التغطية الإعالمية للربملان
د� .أمينة الظاهري – الإمارات العربية املتحدة
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�صورة الإعالم الربملاين بني الواقع و الطموح
التغطية الإعالمية للربملان
د� .أمينة الظاهري
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�أ�صحاب املعايل
�أ�صحاب ال�سعادة
احل�ضور الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يف البدء �أود توجيه ال�شكر للقائمني على هذا املنتدى لدعوتهم الكرمية
يل للم�شاركة يف هذا املنتدى  ،كما �أتوجه بال�شكر اجلزيل ل�سعادة الأمني العام
للمجل�س الوطني الدكتور حممد �سامل املزروعي ملده يد العون يل على �إجناز هذه
الورقة  ،كما �أتوجه بال�شكر للعاملني يف ق�سم الإعالم واالت�صال على تقدميهم يل
املعلومات املطلوبة لإجناز هذه الورقة.
هناك بع�ض الباحثني الذين يقولون �أن العامل �أ�صبح قرية �صغرية يتحكم فيها
الإعالم يف كل مناحي حياتنا الثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية  ،ال
�أدري كم منكم من يتفق مع هذه املقولة  ،لكن �أعتقد �أننا ال نزايد على �أهمية دور
الإعالم وت�أثريه يف حياتنا  ،لذا �س�أنطلق من هذه النقطة و�أقول �أن العمل على
تطوير الإعالم الربملاين هو �أحد ال�ضرورات لعمل املجال�س الربملانية.
يف هذه الورقة حاولنا �أن نعمل قراءة  ،وال �أ�ستطيع �أن �أقول �أنها قراءة عميقة
ولكن �أ�ستطيع القول �أنها قراءة و�صفية للتغطية الإعالمية ل�سنة 2012م فقط
101

منتدى الإعالم الربملاين

دبي  -الإمارات العربية املتحدة -

2013/12 /16م

و�س�أحدد ملاذا اخرتت عام 2012م بالتحديد  ،فال�صحف التي ركزنا عليها هي
�أهم ثالث �صحف يف الدولة وهي �صحيفة االحتاد وجريدة اخلليج وجريدة البيان
والقنوات التليفزيونية هي  :قنوات تليفزيون �أبوظبي وتليفزيون دبي وتليفزيون
ال�شارقة  ،وقد �سعينا من خالل هذه الورقة �إلى التعرف على دور الإعالم الإماراتي
يف دعم وتعزيز دور املجل�س الوطني االحتادي يف م�سريته نحو الدميقراطية  ,وذلك
من خالل ن�شر الوعي ال�سيا�سي بني املواطنني  ،و�أ�ساليب التغطية املختلفة التي
تنتهجها و�سائلنا الإعالمية لدعم العمل الربملاين يف املجتمع الإماراتي  ،وميكن
�أن �أخل�ص الأهمية لذلك �أنها ت�أتي من �أهمية � -أ�ص ًال  -دور املجل�س الوطني
االحتادي ,باعتباره م�ؤ�س�سة �سيا�سية لها دور مهم وح�سا�س وحيوي يف امل�ساهمة يف
ر�سم �سيا�سة الدولة من خالل تقدمي الر�أي العام �إلى امل�ؤ�س�سة احلاكمة  ،وتقريب
وجهات النظر بني احلكومة وبني ال�شعب على اعتبار �أنه حلقة و�صل تربط بينهم
و�س�ؤال الورقة كان من البداية كما قلت هو  :ما هو طبيعة دور الإعالم الإماراتي
يف دعم م�سرية التغيري والتطوير يف عمل الربملان �أو املجل�س الوطني االحتادي ؟
والورقة لها حمورين رئي�سيني حتى تكون الأمور وا�ضحة :
جزء نظري وهو الذي ي�شتمل على مفهوم الإعالم الربملاين و�أهدافه و�أهميته
وطبيعة الدور الذي يقوم به الإعالم يف دعم م�سرية الربملان واحلياة الدميقراطية
يف املجتمعات الإن�سانية ب�شكل عام .
واملحور الثاين هو اجلزء التحليلي والذي �س�أركز عليه �أكرث والذي ي�شتمل على
تقييم �أداء الإعالم الإماراتي يف تغطيته لأخبار وفعاليات و�أن�شطة املجل�س الوطني
االحتادي من خالل م�ؤ�س�ساته الإعالمية املختلفة.
بالن�سبة للجزء النظري  ،فمن �أجل الوقت وحتى ال ت�شعروا بامللل لأنها �آخر
ورقة �س�أمر عليه ب�شكل �سريع لأن هذه �أ�شياء معروفة  ،ف�إذا جئنا للتعريف:
ما هو تعريف الإعالم الربملاين ؟ �أقول كما ذكر بع�ض الباحثني  ،هو �إعالم
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متخ�ص�ص يعر�ض ويناق�ش ويحلل كل ما يدور من مناق�شات و�آراء ومقرتحات
وقرارات وتكتالت نيابية من م�ؤيد �أو معار�ض  ،وذلك من �أجل تعزيز ثقافة
امل�شاركة وال�شفافية  ،والبع�ض ُيعرفه ب�أنه �إعالم موجه الغر�ض منه خدمة
و�إبراز العملية الربملانية  ،وذلك عن طريق نقل كل ما يت�صل ب�أعمال الربملانيني
والربملان للمواطنني بهدف تدعيم التوا�صل واالت�صال بينهم وبني �أفراد اجلمهور
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتو�سيع امل�شاركة ال�شعبية يف �صناعة القرار  ،وتكري�س
مبد�أ ال�شفافية ون�شر املعلومات غريها من التعريفات املوجودة.

�أهداف الإعالم الربملاين :
هناك �أهداف كثرية للإعالم �س�أمر عليها ب�شكل �سريع ومنها :
تفعيل وتن�شيط املناخ الدميقراطي يف املجتمعات الإن�سانية.دعم القرارات والتو�صيات التي ي�صدرها الربملان من خالل ربط املجال�سالربملانية ب�أفراد ال�شعب وامل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
�إبراز وتو�ضيح �أهمية دور الربملان يف الت�شريع والرقابة وحماربة الف�ساديف املجتمع.
تعريف املواطنني باملجال�س الربملانية و�آليات عملها ون�شاطات �أع�ضائهاوالقرارات والتو�صيات التي ت�صدر منها.
�إبراز حجم العمل الربملاين و�أهميتها من خالل نتائج االنتخابات ودورالأع�ضاء وم�شاركتهم يف تفعيل القرارات.
تعزيز مبد�أ احلوار وال�شفافية من خالل التوا�صل املبا�شر بني �أع�ضاءالربملان و�أفراد املجتمع.
الت�أكيد على دور امل�ؤ�س�سات احلكومية يف توفري املعلومات الالزمة والتعاونمع املجال�س الربملانية.
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تفعيل دور املواطن من خالل دفعه للتوا�صل مع املجال�س الربملانيةو�أع�ضائها .
نقل وتدفق املعلومات من النخبة ال�سيا�سية �إلى اجلمهور.نقل م�شكالت وطموحات وت�صورات املواطنني �إلى ممثليهم يف املجال�سالربملانية.

�أما بالن�سبة لأهمية الإعالم الربملاين فن�ستطيع القول �أن الإعالم
الربملاين :

ي�ساهم يف خلق الوعي ب�أهمية امل�شاركة يف العملية االنتخابية لدى املواطنني.ن�شر ثقافة احلوار.ت�سليط ال�ضوء على اجلهود التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة الربملانية.االرتقاء باملمار�سات الربملانية املختلفة.تقوية الأداء الربملاين خا�صة �إذا كان هذا الإعالم ي�ستهدف جمهور وا�سع.النظرية التي اعتمدت عليها يف هذه الورقة هي «نظرية الت�أطري» وهذه
النظرية تعترب مرحلة �أخرى من نظرية الأجندة الإعالمية  ،وهذه النظرية
معروفة للإعالميني �أنها ت�ساعد الأفراد  ،فو�سائل الإعالم يفرت�ض �أنها ت�ساعد
الأفراد على تف�سري الأحداث التي تقع يف العامل من حولهم من خالل ما تقدمه
من معلومات  ،وما يت�ضمنه حمتواها من حتليالت لق�ضايا ومواقف و�أحداث
و�أ�شخا�ص حتى يتمكن ه�ؤالء الأفراد من فهم ما يحدث من حولهم يف البيئة
الإن�سانية  ،وكما قلت �أنا اخرتت عام 2012م بناء على بع�ض التغيريات التي
ح�صلت يف �أدوار املجل�س الوطني االحتادي :
ف�أوال  :انتخابات عام 2011م �شهدت تو�سع ًا كبري ًا يف �أعداد الهيئات االنتخابية
حيث بلغت تقريبا ( )135.380ح�سب تقرير اللجنة الوطنية النتخابات املجل�س
الوطني االحتادي.
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التعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة 2009م والذي ن�ص على متديد مدة ع�ضوية
املجل�س الوطني حيث �أ�صبحت بدل �سنتني متتد لأربع �سنوات.
متديد �أدوار االنعقاد ل�سبعة �شهور  ،وتويل املجل�س و�ضع الئحته الداخلية
و�إ�صدارها بقرار من رئي�س الدولة.
تويل املجل�س الوطني االحتادي دور ًا ت�شريعي ًا فيما يتعلق باملعاهدات
واالتفاقيات الدولية.
قرار املجل�س الأعلى االحتادي رقم ( )1ل�سنة 2011م بتعديل بع�ض �أحكام
قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )4ل�سنة 2006م ب�ش�أن حتديد طريقة اختيار
ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي.
هذه هي الأ�سباب التي دعتنا الختيار عام 2012م لرنى التغطية الإعالمية
يف هذه الفرتة  ،والعينة كانت عبارة عن كل املواد الإعالمية املكتوبة واملن�شورة
واملرئية التي مت بثها من خالل ال�صحف الثالث التي ذكرتها وهي «االحتاد واخلليج
والبيان» والقنوات التليفزيونية الناطقة بالعربية التابعة لتليفزيون �أبوظبي ودبي
وال�شارقة  ،وذلك يف الدور الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف عام
2012م  ،وقد مت احل�صول عليها  -طبع ًا  -من خالل �أر�شيف املجل�س الوطني
االحتادي الذي قام فيه العاملني م�شكورين بتزويدي بهذه املواد.
حتليل املواد قام على �أ�سا�س نقطتني �أو جزئيتني :
اجلزء الأخباري  :م�ضمون �إخباري هدفه اطالع اجلمهور العام على �أن�شطة
وجل�سات املجل�س مبختلف �أنواعها ال�سيا�سية والإعالمية والفكرية والثقافية
والعالقات العامة والأن�شطة االجتماعية والتعريف ب�أع�ضاء املجل�س الوطني
وغريه من الأن�شطة والفعاليات.
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م�ضمون حتليلي  :كان الهدف من التحليل هو املواقف ال�سيا�سية  ،و�إلقاء
ال�ضوء على القوانني والأن�شطة وحماولة تف�سريها و�إبراز �أبعادها و�آثارها
ومناق�شتها وقيا�س الر�أي العام جتاه هذه القوانني والأن�شطة للمجل�س الوطني
االحتادي والقيام بعملية التوعية والتثقيف الربملاين وكان هناك �أ�سئلة فرعية
لل�س�ؤال الأ�سا�سي وهو  :ما مدى �شمولية التغطية الإعالمية الإماراتية لق�ضايا
واخبار املجل�س الوطني االحتادي ؟
ما هي الفنون ال�صحفية املطبوعة واملرئية الأكرث ا�ستخدام ًا يف التغطية
الإعالمية الإماراتية لأخبار ون�شاطات وفعاليات املجل�س الوطني االحتادي ؟
ما هي اجتاهات هذه التغطية الإعالمية ؟
ما هي �أهم الق�ضايا التي حازت على اهتمام الإعالم الإماراتي يف تغطيته
لأخبار ون�شاطات وفعاليات املجل�س الوطني ؟
ما هي طبيعة التغطية الإعالمية للن�شاطات و�أخبار وفعاليات املجل�س الوطني
االحتادي ؟
وقد ق�سمت الإجابة على �أ�سا�س �أن ن�أخذها جزءاً  .جزء ًا
اجلزء الأول  :من خالل العينة ات�ضح �أن التغطية الإعالمية كانت تغطية
جيدة لأخبار املجل�س الوطني يف الإعالم الإماراتي وخا�صة الإعالم املطبوع
فالإعالم املطبوع كان متابع ًا �أكرث من الإعالم املرئي  ،وتفاوتت  -طبع ًا  -هذه
التغطية بني ال�صحف الثالث فكانت جريدة اخلليج يف مقدمة ال�صحف التي
اهتمت بن�شر �أعمدة ومقاالت عن املجل�س الوطني االحتادي تقريبا بعدد ()12
عمود ومقال واحد عن املجل�س  ،بينما ت�ساوت جريدة البيان واالحتاد بحيث
ن�شرت كل منهما �أربع مواد بني مقال وعمود لكل منهم وعملت جدو ًال بذلك حتى
تكون الأمور وا�ضحة.
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بالن�سبة لل�شق الأول وهو ال�شق الإخباري  :جند �أن و�سائل الإعالم
الإماراتية حققت الهدف من الإخبار،واطالع اجلمهور العام على �أن�شطة وجل�سات
املجل�س مبختلف �أنواعها �سيا�سية و�إعالمية وفكرية وثقافية وعالقات عامة  ،ومل
تقم و�سائل الإعالم الإماراتية بالتعريف ب�أع�ضاء املجل�س الوطني ب�شكل �شامل.
بالن�سبة للفنون اخلربية  :حازت الفنون اخلربية الب�سيطة امل�صحوبة
بال�صور �أحيانا على غالبية الفنون امل�ستخدمة يف تغطية �أخبار املجل�س الوطني
االحتادي يف ال�صحافة املطبوعة ،ومتيزت الأخبار املرئية بوجود فنون املقابلة
التليفزيونية يف بع�ض الأحيان  ،والتقارير امليدانية  ،وقد ا�ستخدمت فنون
املقابالت ال�صحفية ب�شكل ب�سيط ويف منا�سبات حمدودة جد ًا  ،وافتقد الإعالم
املرئي �إلى برامج احلوار والتحقيقات والندوات  ،لذلك مل ت�ساهم و�سائل الإعالم
الإماراتية ب�شكل كبري يف تعريف اجلمهور ب�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي
الذين ميثلون ال�شعب ويتحدثون با�سمه  ،ويناق�شون ق�ضاياه وهمومه يف ردهات
املجل�س الوطني �أو لتعزيز ثقافة امل�شاركة يف االنتخابات.
التغطية الإعالمية لأخبار املجل�س الوطني االحتادي جاءت حيادية  ،ملاذا ؟
لأن ال�صحفي مل يكن يذهب للمجل�س بنف�سه ليغطي الأخبار  ،و�إمنا ي�أخذ الأخبار
عن طريق ق�سم الإت�صال �أو الإعالم يف املجل�س � ،أي �أنهم ي�أتيهم اخلرب جاهز ًا
وال يعملون عليه �أي تعديالت وين�شرونه كما هو �سواء كان به �أخطاء �أو ال  ،فيتم
ن�شره بدون �أي تعديل �أو حتى بدون �أي قراءة للخرب  ،و�أنا �أعرف �أن هذا الكالم
ممكن �أن يغ�ضب الإعالميني ولكن هذا �أمر واقع.
�أما بالن�سبة للإعالم املرئي  :فقد لوحظ وجود اجتاه حملي يف بع�ض
القنوات التليفزيونية حيث اقت�صرت هذه القنوات يف مقابالتها وتقاريرها
امليدانية على الإمارة التي تبث منها هذه القنوات.
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بالن�سبة لأهم الق�ضايا  :طبعا هم غطوا ق�ضايا كثرية �أهمها  :مناق�شة
�أع�ضاء املجل�س لبع�ض ق�ضايا املجتمع املحلي مثل التوطني  ،حوافز القطاع
التعليمي  ،االهتمام باللغة العربية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية  ،ق�ضايا الإ�سكان
غالء املعي�شة وزيادة الأ�سعار  ،الت�أمني ال�صحي  ،الدوام املرن  ،وغريها من
الق�ضايا� .س�ؤال ومناق�شة الوزراء من قبل �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي مثل
مناق�شة معايل وزير االقت�صاد حول ارتفاع الأ�سعار .ومناق�شة القوانني ال�صادرة
من م�ؤ�س�سات الدولة مثل «قانون ودمية حلماية الطفل»  ،ون�شر مطالبات املجل�س
الوطني االحتادي لبع�ض الق�ضايا مثل ق�ضايا املطالبة بتعزيز دور وزارة العمل يف
�إلزام القطاع اخلا�ص بالتوطني وغريها من الق�ضايا.

بالن�سبة مل�شاركات �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يف الفعاليات
املحلية والعربية والدولية  :مث ًال ا�ستقبال �سعادة الع�ضوة الدكتورة �أمل

القبي�سي لوفد �إعالمي عربي �أو �أوروبي.

ومناق�شة بع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية مثل ق�ضية اجلزر الإماراتية.
ات�سمت التغطية الإعالمية لأخبار املجل�س الوطني االحتادي ون�شاطاته بالطابع
اخلربي الر�سمي  ،وابتعدت هذه التغطية عن التحليل والتعليق و�إبداء الر�أي �أو
املناق�شة  ،كما مل ي�ساهم الإعالم الإماراتي يف ا�ستطالعات الر�أي العام  ،ف�أنا مل
�أرى – �صراح ًة – �أي قرار – مث ًال  -ناق�شه املجل�س الوطني يف جل�ساتهم  ،وقامت
ال�صحف �أو حتى ال�صحفيني بعمل �أي ا�ستطالع ر�أي حول هذا القرار ك�أن ي�س�ألوا
املواطنني الذين �سيطبق عليهم هذا القرار  ،فهذا القرار مي�سهم مث ًال  ،ولذلك
املفرو�ض �أن يروا وجهة نظرهم يف هذا القرار �أو حتى يف التعديالت املطلوبة.
كذلك مل ي�ساهم الإعالم الإماراتي كما قلنا يف ا�ستطالعات الر�أي العام حول
ق�ضايا املجتمع املحلي والإقليمي والدويل والتي مت تناولها يف املجل�س الوطني
االحتادي.
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غابت ا�ستطالعات الر�أي العام عن �إعالمنا الإماراتي  ،كما غابت الفنون
ال�صحفية الأخرى مثل التحقيقات ال�صحفية �سواء يف الإعالم املطبوع �،أو الإعالم
املرئي وبرامج احلوار والر�أي من الإعالم املرئي  ،كما ابتعدت هذه التغطية عن
التحليل و�إلقاء ال�ضوء على القوانني املقرتحة والتي متت املوافقة عليها وتف�سريها
و�إبراز �أبعادها و�آثارها يف املجتمع الإماراتي  ،ومدى ا�ستفادة �أو عدم ا�ستفادة
املجتمع الإماراتي من تطبيق هذه القوانني ومناق�شتها وقيا�س الر�أي العام جتاه
هذه القوانني.
النتيجة ممكن �أن نقول �أنه بالن�سبة لل�شق الثاين من التغطية الإعالمية لو�سائل
الإعالم الذي يهدف �إلى التحليل واملناق�شة و�إبداء الر�أي الذي من �ش�أنه �أن يدعم
دور املجل�س الوطني االحتادي والعملية االنتخابية برمتها مل يتحقق للإعالم
الإماراتي املتمثل يف تغطية ال�صحف الثالث والقنوات املرئية املذكورة �سابقا ل�سنة
2012م ،ولذلك فقد و�ضعت بع�ض التو�صيات املخت�صرة يف هذا املجال منها :
�ضرورة االهتمام الإعالمي الإماراتي بتقدمي تغطية �إعالمية �شاملة مباي�شبع اهتمام الر�أي العام يف ق�ضايا املجل�س الوطني االحتادي وق�ضايا
الربملان ب�شكل عام.
�ضرورة تنويع التغطية الإعالمية بحيث ت�شتمل على كل الفنون ال�صحفيةاملطبوعة واملرئية  ،والتي ميكن �أن تخدم تغطية �أخبار ون�شاطات املجل�س
الوطني االحتادي ب�شكل �أعمق.
االهتمام ب�أ�سلوب املناق�شة والتحليل و�إبداء الر�أي يف املوا�ضيع التي تن�شروتبث عن املجل�س الوطني االحتادي.
تقدمي قراءات متعددة للق�ضايا التي يتم مناق�شتها داخل الربملان حتىتت�ضح ال�صورة للمواطن جتاه ما ي�سن من ت�شريعات وقوانني  ،و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي:
�شكر ًا جزي ًال دكتورة  ،الآن �سنفتح باب النقا�ش للأوراق املقدمة  ،فمن يود
التقدم ب�س�ؤال �أو مقرتح يتف�ضل مع ذكره ا�سمه وملن يوجه ال�س�ؤال  ،تف�ضلي :

�شيخة يوعان ال�سبو�سي:
ع�ضو ا�ست�شاري يف جمل�س ال�شارقة،وم�ست�شارة تربوية ب�إدارة
ال�شارقة الربيطانية الدولية :
�أ�شكركم على التنظيم  ،و�أ�شكر القائمني على هذا املنتدى  ،وفع ًال �صادف هوى
يف نف�سي �أن �أح�ضر  ،وقد قر�أت كثري ًا وكتبت كثري ًا  ،وعلمت طالباتي يف الثانوية
واطلعت على التجربة و�أنا فخورة جد ًا بدولة الإمارات – �إماراتنا وبال�شباب
الإخوة العاملني على هذا املنتدى �أو يف املجل�س الوطني االحتادي.
�س�ؤايل �أو مداخلتي هي من نقطتني  ،كانت هناك مداخلة �سابقة واحلمد هلل
وهذه املداخلة الثانية من جزئني هما :
اجلزء الأول  :عندما تكلمنا عن الإعالم الربملاين � :أود �أن �أ�س�أل هل يوجد
�إعالمي برملاين متخ�ص�ص كما يوجد �إعالمي اقت�صادي �أو �إعالمي ريا�ضي ؟
ف�إذا كان يوجد فما هي الأمور التي يغطيها ؟ فعندما ناق�شت الأخت الدكتورة
من دولة البحرين �أعجبني التفنيد املوجود عندهم  ،فهو �شامل يغطي املراحل
العمرية كلها ،ويغطي كل اال�ستف�سارات � ،أنا �أعتز بتجربة املجل�س الوطني وافتخر
و�صدقوين � ،أنا عملت يف الرتبية ملدة ثالثني عام ًا يف الوزارة حيث كنت مديرة
لأكرب مدر�سة ثانوية يف الدولة هي مدر�سة فاطمة الزهراء  ،وحالي ًا عندي مدار�س
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بريطانية ومدار�س ثانوية وهي « »Charls British international school

بكذا فرع واحلمد هلل  ،ولكن ال زلت �أعتز ب�شيء  ،ف�أنا �أفتخر عندما يكون �إعالم
املجل�س الوطني االحتادي متنوع �شامل لكل الفئات العمرية  ،فهذا هو ال�س�ؤال
الأول عن الإعالمي املتخ�ص�ص للمجل�س الوطني االحتادي  ،فنحن نعتمد على
الأ�شياء املكتوبة وهي اجلرائد  ،ففئتنا كلها يوميا تقر�أ اجلرائد  ،لكن هناك
فئة عمرية �صغرية ال يقر�أون اجلرائد  ،و�إمنا يعتمدون على الف�ضائيات  ،فماذا
وفرت الف�ضائية املحلية للفئة العمرية ال�صغرية ؟ هذا �س�ؤايل  ،وم�شكورين جد ًا
و�أنا �سعيدة جد ًا بتنظيم املنتدى والطرح والإلقاء والتجاوب  ،فكل �شيء �إيجابي
فجزاكم اهلل خريا وم�شكورين.

�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
�شكر ًا  ،تف�ضلي الأخت :

نورة جنيح
من جامعة عجمات للعلوم والتكنولوجيا – كلية املعلومات
والإعالم والعلوم الإن�سانية :
�س�ؤايل موجه للأ�ستاذ حممود نفاذي :
ذكر الأخ حممود �أن من ال�صفات التي يتميز بها املندوب الربملاين هي ال�صدق
والأمانة يف نقل الأخبار  ،فكيف لنا معرفة مدى م�صداقية هذه الأخبار مبا �أننا
اجتهنا للح�صول على الأخبار من مواقع التوا�صل االجتماعي ؟ و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
تف�ضلي الأخت :

الطالبة  /ح�صة مطر اخلمريي
جامعة الإمارات – ق�سم الإت�صال اجلماهريي :
حديثي موجه للدكتور حممد نفاذي  ،يف بع�ض الدول العربية يوظفون
حمررين �صحفيني بخربة قليلة �أو بال خربة  ،وهذا ما يفتح جمال كبري ل�شريحة
من املجتمع بحق الرد  ،وهذا ي�ؤثر يف نق�ص م�صداقية ال�صحيفة  ،ففي ر�أيي
يجب و�ضع �إجراءات �أكرث يف اختيارات ال�صحفيني فما ر�أيك يف هذا املو�ضوع ؟

ال�سيد � /أحمد ماجد :
مرحب ًا  ،ا�سمي �أحمد ماجد – مذيع يف تلفزيون ال�شارقة  ،يف البداية �أحب �أن
�أ�شكر الدكتورة
�أمينة لأين كنت �أحد طالبها يف اجلامعة  ،ويل لوم وعتاب على الدكتورة �أمينة
ويل مداخلة على ما طرحته.
فالدكتورة �أمينة قد طرحت يف مداخلتها حول ا�ست�ضافة �أع�ضاء املجل�س
الوطني االحتادي يف التلفزيونات  ،ف�أنا �س�أذكر حادثة حت�صلت معي ب�شكل
�شخ�صي  ،ففي �أول جتربة برملانية انتخابية ح�صلت و�أنا كنت يف �أبوظبي
ا�ست�ضفت الدكتورة �أمل القبي�سي مرتني يف نف�س اليوم وملا �س�ألت ملاذا الدكتورة
�أمل بالذات ؟ قالوا لأنها متحدثة ولبقة جد ًا.
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ال�شيء الثاين  ،ال �أدري �إذا كان التق�صري منا كو�سائل �إعالم � ،أم التق�صري
من املجل�س الوطني االحتادي يف تر�شيح الأ�سماء التي تكون عندنا يف اال�ستديو
فعندما �أ�ست�ضيف ع�ضو جمل�س وطني احتادي يف مو�ضوع ما  ،فما هو املو�ضوع
الذي ميكن �أن يربطني �أنا كمذيع �أو ك�إعالمي بع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
غري املنا�سبات الوطنية �أو الأيام التي لها عالقة �سواء بتويل مقاليد احلكم
لأ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أو حتى العيد الوطني ؟ فهل هناك موا�ضيع �أنتم حتبون
�أن نتحدث عنها لأنه لي�س لدينا دراية كاملة بكل املوا�ضيع التي ميكن �أن نتحدث
عنها مع �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
هناك �أي�ض ًا بالن�سبة للتجربة البحرينية � ،أحب �أن �أ�شكرها لأنها فع ًال جتربة
رائدة جد ًا  ،و�أخذمت يف اعتباركم �أن يكون هناك جمل�س �شورى �أو برملاين �صغري
وهذه التجربة موجودة طبع ًا يف �إمارة ال�شارقة وهو الربملان ال�صغري �أو جمل�س
ال�شورى  ،ثاني ًا نبارك لكم اليوم الوطني و�شكر ًا جزي ًال.

�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
تف�ضل �أخ حمميد املحميد :

�أنا حمميد من جمل�س النواب – مملكة البحرين  .ال�س�ؤال الأول للدكتورة
�أمينة  ،هل هناك مبادرات لتفعيل التعاون بني �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي
مع الإعالم بد ًال �أن ن�أخذ من الإعالم مع الأع�ضاء ؟
ال�س�ؤال الآخر للأ�ستاذ حممود  :ذكرت عن حق الرد ومكان الن�شر  ،ما يالحظ
الآن يف ال�صحافة العربية � ،أن اخلرب ين�شر يف ال�صفحة الأولى يف البنط الكبري
ولكن حق الرد للربملان يكون يف ال�صفحة الداخلية �أو يف �آخر ال�سطر ويف مكان
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جد ًا �صغري � ،أنت تكلمت وتف�ضلت عن امل�صداقية واملو�ضوعية ولكن قد ال نراها
لدى معظم ال�صحفيني وال�صحف و�شكر ًا.

�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
�شكر ًا  ،تف�ضلي دكتورة �أمل:

الدكتورة �أمل نبيل بدر
كلية الإعالم واملعلومات – جامعة عجمان
�أنا الدكتورة �أمل نبيل بدر من كلية الإعالم واملعلومات يف جامعة عجمان
�أ�شكركم فع ًال و�أ�شكر دولة الإمارات على هذا اللقاء اجلميل واملجل�س الوطني
االحتادي  ،ال�س�ؤال  :يا دكتورة �أمينة قلتي �أن كتابة �أو ن�شرة الأخبار يف الربملان
تعتمد على الطابع اخلربي الر�سمي وابتعدت عن التحليل  ،هل هذا هو املطلوب
من الإعالم املعا�صر ؟ هذا املطلوب �أن �أ�سمع الأمور الر�سمية دون �إبداء �أو
حتليل �أو معرفة ماذا حدث حتى �أ�شارك و�أعرف ما هو املطلوب ؟ من وجهة نظر
ح�ضرتك  ،ما هو املطلوب من الإعالم ؟ مث ًال ما هو �أهم �سمة للإعالم الوطني
الإماراتي ؟ على ماذا نركز يف التغطيات  ،ويف املركز الإعالمي الربملاين على
ماذا تركزون �أو ماذا تغطون بال�ضبط ؟ هذا حل�ضرتك.
بالن�سبة للأ�ستاذ حممود ف�أنا �أرحب به ونعترب يف بلدنا وال نقول بلدنا الثاين
بل بلدنا الأول الإمارات  ،ف�أنا �أرحب بك ب�صفتي م�صرية ترحيب خا�ص لوجودك
معنا  ،هنا حق الرد والت�صحيح  ،يف حق الرد والت�صحيح نحن ندر�س للطلبة يف
الكلية يف الأخالقيات �أن من حق الرد والت�صحيح �أن يرد وي�صحح بنف�س املكان
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الذي �صدر فيه اخلرب وبنف�س البنط وبنف�س اخلط وبنف�س احلجم  ،ولو زاد -
و�أحب �أن ي�صحح بحجم �أكرب  -فهو يتحمل التكلفة لو كانت هناك تكلفة  ،الآن
مث ًال لو �أخط�أنا ونزل اخلرب باخلط�أ و�أنا قر�أته  ،يف حني الت�صحيح نزل خرب
�آخر �أو بعدها ب�أ�سبوع – لأن هناك مدة �شهرين حلق الرد والت�صحيح – ويف
املرة الثانية �أو الثالثة �أو الرابعة مث ًال �أنا مل �أتابع ومل �أقر�أ واحلق يف الت�صحيح
ملرة واحدة � ،إذا مل �أقر�أ فلماذا ال نتوخى الدقة من البداية ونحن نعلم �أبناءنا يف
اجلامعة �أن الإعالمي يجب �أن يتحرى دقة وم�صداقية معلوماته و�أن تكون لديه
معلومات ووثائق و�أدلة قبل ن�شر اخلرب �أين هذا ؟ ووقتها حتى لو �أجرى حق الرد
فماذا يكون عقابه ؟ هل مير املو�ضوع مبجرد الرد والت�صحيح فقط �أم �أن هناك
عقوبات �أخرى ؟ و�شكر ًا.

�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
�شكر ًا جزي ًال  ،الدكتورة ح�صة تف�ضلي:

الدكتورة ح�صة لوتاه :
ال�سالم عليكم � ،شكر ًا جزي ًال �سيدي الرئي�س  ،نقطتني �أرجو �أن �أخت�صر فيهما
الأولى متعلقة مبو�ضوع ال�صدقية يف النقل كما تف�ضل الأ�ستاذ حممود نفادي �أنا يف
نظري ويل عالقة مبجال الإعالم �أنه ال توجد هناك �صدقية مطلقة �إمنا الإن�سان
دائم ًا يتحيز �إلى ما ميثله �أو يعنيه بالدرجة الأولى  ،ولذلك من وجهة نظري
�أعتقد �أن الأ�صوب كما يكون لدينا يف جمال�س النواب فئات متثل �شرائح خمتلفة
�أي�ض ًا يفرت�ض �أن يكون لدينا �صحفيني ميثلون – �أي�ض ًا – توجهات خمتلفة حتى
يكون هناك نقل �أف�ضل للجمهور وقدرة على �أن نختار ونحلل ب�شكل �أف�ضل  ،لأن
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مو�ضوع التحيز وارد لدى كل �إن�سان  ،فال�صدقية قد تبدو لبع�ض النا�س على �أنها
�صدقية يف حني �آخر ينقلها على �أنها �شكل من �أ�شكال التحيز.
النقطة الثانية حول مو�ضوع الدكتورة �أمينة  ،كان من املهم �أن نرى هذه الورقة
لكني افتقدت �إلى ر�ؤية جانب حتليلي  ،لأن �أحيان ًا تكون املعلومات موجودة بالن�سبة
لأي �إن�سان وميكن �أن يطلع على اجلرائد يكت�شف �أنها لعبت دور ًا يف النقل ومل تلعب
دور ًا يف معاجلة �أو طرح �أو مناق�شة الق�ضايا والإ�سهام مع املجل�س الوطني يف نقل
املجتمع � ،أي�ض ًا �إلى نقطة �أخرى  ،فكنت �أمتنى �أن �أرى يف البحث ولو ب�شكل ب�سيط
جد ًا �شكل من �أ�شكال التحليل ،ملاذا �أنا �أعتقد �أن الإعالم كان دوره يف هذا املجال
مقت�صر ًا على النقل فقط ؟ لأن هذا اجلانب �سيرثي اجلانبني �سيرثي املجل�س
الوطني االحتادي  ،و�سيرثي �أي�ض ًا م�ؤ�س�سات الإعالم املهتمة بتطوير �أدائها يف
النهاية الورقة فيها بحث  ،والبحث الذي قمتي به هو بحث �صحيح ؟ �أو ورقة
بحثية ولكن لي�س فيها منهج متعمق و�شكر ًا جزي ًال.

�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
تف�ضل �أخ عدنان حمد :
�أنا �أرجو �أن يت�سع �صدركم حقيقة لبع�ض املالحظات � ،شيء جميل حقيقة �أن
نتواجد يف منتدى الإعالم الربملاين  ،ومن البديهي �أن املجل�س الوطني االحتادي
قد قام بتوجيه الدعوة ملختلف و�سائل الإعالم يف دولة الإمارات ب�شتى �أنواعها
ومن يعنيه العمل الربملاين يف دولة الإمارات العربية املتحدة حتى تكون اال�ستفادة
كبرية � ،أو ًال � :أتوجه للدكتورة �أمينة وحديثها ب�أن الإعالم يف دولة الإمارات يبقى
�إعالم ًا منطي ًا خربي ًا  ،للأ�سف ال�شديد هو لي�س كذلك  ،وكان يجب حقيقة �أن نوجه
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اللوم يف بداية الأمر �إلى املدار�س الربملانية يف دولة الإمارات  ،و�أنا ال �أ�ستثني �أحد
�أنا �أحتدث عن نف�سي كع�ضو جمل�س ا�ست�شاري يف ال�شارقة و�أحتدث عن زمالئي
يف املجل�س الوطني للإعالم  ،ملاذا مل يكن هناك ت�أهيل برملاين له�ؤالء الإعالميني
املعنيني بهذه التغطية ومن ثم نحا�سب الإعالم ؟ هذا واحد.
ثاني ًا  :اهتمام القنوات التلفزيونية وبع�ض و�سائل الإعالم املكتوبة واملقروءة
يف �إبراز دور املجال�س يف املدينة �أو البلد املعني  ،وهذا �أنا �أعتربه ق�صور ًا لإدارة
الإعالم �أو املن�سقني الإعالميني املتواجدين يف املجال�س الربملانية  ،هذا ال�شق
الأول.
ال�شق الثاين للدكتور حممود و�شكر ًا على هذه املحا�ضرة  ،و�شيء جميل حقيقة
�أن ي�صل الإعالم العربي ب�أن يخ�ص�ص حمررين ومرا�سلني معنيني وعلى درجة
عالية من الوعي يف العمل الربملاين  ،فهذا �شيء جميل � ،أنا �أ�س�أل  :ما هي �أدوات
وعنا�صر وموجهات ه�ؤالء الإعالميني ؟ و�أريد تطبيق مثال حي.
وال�س�ؤال �أي�ض ًا يتعلق ب�أر�ض الكنانة جمهورية م�صر  ،هل اعتمد الإعالم
امل�صري وحتديد ًا حمرري ال�صحافة املتخ�ص�صني يف ال�ش�ؤون الربملانية على
املهنية وال�شفافية يف التعامل مع �أحداث الربيع العربي  ،وما رافقته من قرارات
املحكمة الد�ستورية ب�ش�أن بع�ض املجال�س الربملانية ومن بينها جمل�س ال�شورى �أم
�أن التوجهات والأحزاب والتيارات كانت هي احلكم يف دفع م�سرية الإعالم ؟ مع
جزيل ال�شكر.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
�شكر ًا جزي ًال  ،تف�ضلي:
�شكر ًا جزي ًال دكتور � ،شكر ًا جزي ًال لكم  ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
طبع ًا ال�شكر لكم وال�شكر للمجل�س الوطني االحتادي على دعوته الكرمية اليوم
وقد �شعرنا فع ًال �أننا يف الو�سط الإعالمي الذي رمبا �أنا �شخ�صي ًا افتقدت هذه
الأجواء لفرتة طويلة.
�أنا احلقيقة �أود �أن �أ�شكر املتحدثني عن الأوراق التي طرحت والتي ات�سمت
بع�ض منها بال�شفافية و�أ�شكر الدكتورة �أمينة على ورقتها التي عر�ضت �شيئ ًا فيها
من ال�شفافية حول واقع الإعالم الربملاين يف الدولة  ،وحول �أي�ض ًا تغطية �أن�شطة
املجل�س الوطني االحتادي  ،بودي حقيقة �أن �أنوه �إلى �شيء مهم هنا وهو مرتبط
مبنهجية العمل يف بع�ض امل�ؤ�س�سات التي تركز �أو تهتم ب�أن ي�صدر اخلرب منها
ولي�س من ال�صحفي  ،ولذلك ي�صبح ال�صحفي هنا يف ورطة لأنه م�ضطر �إلى �أن
يتلقى اخلرب من امل�صدر  ،وهذه �سيا�سات يف بع�ض امل�ؤ�س�سات وقد يكون املجل�س
الوطني � ،أعتقد �أن الكرة الآن يف ملعب الدكتور حممد �إذا كان �سريد علي  ,ف�أحيان ًا
ال�صحفي يجد نف�سه حما�صر ًا بخرب ي�أتيه من امل�صدر فين�شر اخلرب كما ي�أتيه من
امل�صدر  ،لكن من املعول على ال�صحفي �أن يذهب �إلى ما وراء اخلرب ،وال يقف عند
حد �أن م�ؤ�س�سة بعينها �أر�سلت له هذا اخلرب  ،بل يجب �أن تكون هناك متابعات
وحتقيقات بحيث يقرب الق�ضية للنا�س  ،نحن للأ�سف نفتقد ل�صحافة املجتمع
التي ترتبط بالق�ضية  ،فاليوم لو راجعنا كل �صحفنا دعونا نقر�أها ب�شكل �شفاف
 ،هل هناك �صحيفة ت�ستطيع �أن تقدم يل الق�ضية املحلية بال�شكل الذي يرتئيه
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القارئ �أو يحلم فيها القارئ ؟ �أعتقد �أن امل�س�ألة حتتاج �إلى نوع من املراجعة
و�أعتقد �أن على امل�ؤ�س�سات ال�صحفية نف�سها �أن تقرتب منا قلي ًال وتقرتب من
الواقع نقي�س على ذلك �أي�ض ًا العمل املرئي مثل التلفزيون  ،لكن �أمتنى �أن نحرر
نحن كم�ؤ�س�سات و�صحفيني من �أخبارنا التي �أحيان ًا نلزمهم بها لن�شرها  ،لأين
�أعتقد عندما ينظر ال�صحفي �أو �أكرث من عني تنظر للخرب فهو لن يخرج بالت�أكيد
عن التفا�صيل الرئي�سية للخرب  ،ولكن هناك قراءات داخلية وهذه هي املهمة
للقارئ �أو بالن�سبة للمتابع  ،هذه هي التي نفتقدها � ،أ�شكركم �شكر ًا جزي ًال  ،ولدي
احلقيقة كثري من املحاور و�أثني على كالم الدكتورة ح�صة حول مو�ضوع التحليل
وبع�ض الإح�صاءات فقد كنا بحاجة لها  ،وياليت يا دكتورة لو تتعمقني �أكرث يف
الدرا�سة وتكون ب�شكل �أكرث �شمولية و�أكرث عمق ًا وبالتحليل والقراءة  ،وحتى ل�سنة
 2013لتكون هناك مقارنة بني عامي  2012و  2013وبالتايل �ستكون الورقة �أكرث
ثرا ًء و�ستفيديننا كثري ًا لأننا بحاجة �إلى هذا النوع من الأوراق ال�شفافة � ،شكر ًا
جزي ًال للجميع.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
�شكر ًا دكتورة  ،تف�ضل :
�شكر ًا دكتور حممد � ،أنا مداخلتي مع الدكتور والأ�ستاذ حممود � ،أل�ست معي
�أن دور املحرر التقليدي اليوم قد تقل�ص دوره  ،بل تال�شى و�أ�صبح يف ظل وجود
الربملانيني الذين يلعبون دور املحرر  ،فاليوم �أنا �أ�سمع الأخبار و�أقر�أ ما دار داخل
اجلل�سات وما هي الق�ضايا التي طرحت من خالل دور املحرر املواطن الذي يقوم
به �أع�ضاء الربملان  ،وبالتايل يبقى دور املحرر التقليدي الذي بد�أ بالتال�شي �أو
قد ينتهي.
وبالن�سبة للأخت �أريج �أنا �سعدت كثري ًا جد ًا بالدور واحلراك الإعالمي
الذي يقوم به جمل�س النواب البحريني ،لكن يبقى هذا اجلهد من طرف واحد
ف�أين التغذية الراجعة ؟ �أين ر�أي ال�شارع ؟ �أين ر�أي اجلمهور يف �إي�صال همومه
وم�شاكله وق�ضاياه �إلى الربملانيني ومتخذي القرار وامل�شرعني داخل الربملان حتى
ال يبقى الكالم من طرف واحد  ،لأننا بحاجة لأن ن�سمع �آراء اجلماهري وال�شارع
يف ق�ضاياه وهمومه  ،و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
تف�ضلي يا �أخت منى عبدالعزيز

ال�سيدة  /منى عبدالعزيز
�شبكة بيئة �أبوظبي :
�أنا منى عبدالعزيز – �شبكة بيئة �أبوظبي  ،ومتخ�ص�صة يف �إعالم امل�س�ؤولية
املجتمعية والإعالم البيئي لأنها درا�ستي الأ�سا�سية القانونية  ،واليوم �أنا قررت
�أن �أنتمي للإعالم الربملاين وهو �إعالم له هيبته ,وهذه املرة الأولى التي �أ�شارك
فيها يف املنتدى لكن الفجوة ك�سرت بيني وبني هذا الإعالم لأين ا�ستمعت �إلى
الأدبيات والأ�صول والتي من املمكن التحلي فيها و�س�أ�س�أل الأ�ستاذ حممود �س�ؤا ًال:
هل ميكن مع هيبة الإعالم هذا ومع �صعوبته و�أداءه الدقيق جد ًا �أن يكون هناك
�صحفي متميز ومبدع ؟ لو �أن �أحدهم يدر�س القانون ويتعامل مع جهة ت�شريعية
متخ�ص�صة يف �إ�صدار الت�شريعات  ،ما هي ال�سبل التي ميكن لل�صحفي �أن ي�صل
فيها للإبداع؟ هل هناك �أمل ليكون هناك �إبداع يف هذا املجال ؟ �أم �أننا �سن�ستمر
يف تقدمي �إعالم منقول �أو مكتوب ؟ هل ميكن �إيجاد �أنواع جديدة لأن هذا يف
النهاية ي�سمى فن ال�صحافة ؟ و�أنا ل�ست مطالبة بالتقيد يف �إطار عادي حم�ض بل
�أنا بحاجة لتنزيل حتقيق �أو حوار �شيق و�أفكار جديدة �أن�شر فيها ثقافة املجتمع
القانونية  ،ويف نف�س الوقت �أن�شر �أو �أمتكن من فر�ض نف�سي ك�صحفية متميزة
و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
�شكر ًا جزي ًال � ،آخر املتحدثني و�آخر املتداخلني تف�ضلي :

الآن�سة  /دانيا  :جامعة الإمارات
�أريد �أن �أ�س�أل الأ�ستاذ حممود �إن �شاء اهلل يكون له عالقة مبا قلته ،و�أود �أن
�أ�س�أل عن الكفاءة املهنية يف الإعالم الربملاين  ،هل ت�أثر مبا حدث يف العامل
العربي مثل الربيع العربي �أو هذه الأمور ؟ وهل �صارت الكفاءة �أقل �أم �أن النا�س
اهتمت �أكرث بوجود كفاءة عالية ؟ و�شكر ًا.

�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
دكتور ح�سن تف�ضل وباخت�صار لو �سمحت :
�أنا �أعرف �أن هذه الندوة عقدت خ�صي�ص ًا للبحث يف و�سائل تقوية االت�صال
بني الربملانيني والإعالميني وهذا هو الأ�سا�س  ،والهدف �أن نو�صل ر�سالة للنا�س
يف �آخر املطاف � ،أنا ب�صراحة حتدثت عن �أهمية التنوع يف اختيار الو�سائل
الإعالمية التي ن�صل بها �إلى النا�س  ,املجل�س الوطني االحتادي بدون �شك بذل
جمهود ًا كبري ًا جد ًا يف هذا اجلانب  ،ولديه جملة حمرتمة وكذلك تن�شط كثري ًا يف
و�سائل االت�صال االجتماعية  ،ولكن ما ر�أيكم �إذا كان ال�صحفي اخلبري هنا يقول
( )We live in visual communicationفهذا يعني �أن التلفزيون مهم جد ًا
وي�ستطيع املجل�س الوطني االحتادي بالفعل �أن يفتتح قناة  ،القنوات – باملنا�سبة
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– تفتح عندنا يف الإمارات لقطاعات �صغرية جد ًا واملجل�س الوطني االحتادي
�أكرب بكثري  ،ثم �إذاعة اجلل�سات من داخل الربملان  ،وهذا يف غاية الأهمية وهنا
ي�أتي الوعي والإح�سا�س ب�أهمية الأع�ضاء  ،و�أعتقد �أن هذه م�س�ألة �سهلة يا �سعادة
الأمني العام ولي�ست م�شكلة ومل تعد هذه القنوات مكلفة كثري ًا.
هناك ق�ضية زميلنا الذي تكلم كثري ًا عن ال�شروط التي يجب �أن تتوفر يف
الربملاين الإعالمي  ،وهذا الكالم الذي قلته ا�سمح يل �أن �أ�ستفيد منه لأين �أدر�س
�أخالقيات الإعالم يف اجلامعة  ،ولكن ال�شرط الوحيد والأ�سا�سي لل�صحفي
الربملاين الناجح هي الأخالقيات والقيم  ،القيم هي التي تتحكم يف كل �شيء يف
امل�صداقية ويف الدقة ويف كل الأمور  ،لذلك يجب الرتكيز على هذا اجلانب فهو
مهم جد ًا  ،والتدريب عليه بني الربملانيني  ،الدكتورة �أمينة �شغلك عظيم جد ًا
ولكن �أخليتي بالعر�ض حيث دخلتي يف املناهج التي ال تهم النا�س  ،وياليت لو
ركزتي كثري ًا على النتائج وتو�سعتي بها وجعلتي اجلمهور ي�شد �إليك بد ًال من التيه
يف م�سائل بحثية ومنهجية قد ال تعنيه ب�شيء و�شكر ًا.

�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
الأن ن�سمع �إجابات مقدمي الأوراق العمل على الأ�سئلة التي اثريت :
ال�سيد  /حممود نفادي � :شكر ًا لل�سيد الأمني  ،و�شكر ًا جلميع املتحدثني
واملداخالت  ،ويف احلقيقة ا�سمحوا يل �أن �أعرب عن �سعادتي بالأ�سئلة كلها القيمة
التي ات�ضح �أن القاعة هي املن�صة واملن�صة هي القاعة  ،نحن علينا �أن نتبادل
املواقع لأنكم جميع ًا �أثبتم �أنكم متابعني جيدين للإعالم الربملاين  ،و�سعادتي
الأخرى �أن العن�صر الن�سائي هو العن�صر الغالب يف هذه القاعة  ،و�أعتقد �أن
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املر�أة العربية عليها �أن ت�أخذ املزيد من احلقوق و�أن تنتزعها بل ال تنتظر �أن ت�أتيها
احلقوق على طبق من ف�ضة وهي جال�سة  ،ولكن معركتكم مع احلقوق يف العامل
العربي  ،لأن املر�أة العربية رغم قدرتها وقيمتها وحجمها فهي مل ت�أخذ القدر
الكايف من احلقوق وانظروا �إلى خريطة الن�ساء يف العامل ال�صادرة عن االحتاد
الربملاين الدويل  ،والتي تنا�ضل كثري ًا من �أجل احلقوق ،التي يجب �أن حت�صل
عليها املر�أة العربية يف هذه املرحلة.
�سريع ًا هناك كالم قيل حول املوا�صفات ونحن عر�ضناها  ،وباملنا�سبة كل �شيء
ن�سبي ولي�س هناك مطلق  ،الدقة ن�سبية والأمانة ن�سبية واملو�ضوعية ن�سبية ولي�س
فيها مطلقات  ،لكن على الأقل ال�صحفي يجب �أن يراعي القدر الأكرب من الدقة
ونحن نعلم �أن الكمال هلل وحده  ،ال ي�ستطيع �أحد �أن يكون كمايل �أو مثايل بالدرجة
الكافية  ،لكن الأمر الأهم �أن ال�صحفي يجب �أن يحب املجال الذي �سيعمل فيه
نحن يف الربملان �أحيان ًا جنل�س � 18ساعة مت�صلة داخل الربملان  ،و�أحيان ًا يف
الربملان امل�صري و�أطلقت على بع�ض القوانني «قوانني الفجر» حيث �صدرت يف
وقت الفجر ونحن جمتمعني يف الربملان  ،فال�صحفي بداي ًة �إن مل يكن يحب هذا
العمل فال ميكن �أن يبدع �أو يجيد فيه.
الأمر الثاين هناك ملحوظة �أود قولها لكم  ،وهي �أننا الحظنا �أن مندوب العمل
الربملاين مهنة �أو عمل تخ�ص�صي طارد للعن�صر الن�سائي � ،أي كل املحررات
الربملانيات الالتي جئن يجل�سن ملدة �شهر �أو �شهرين ويقلن نحن ال ن�ستطيع �أن
جنل�س وال ن�ستطيع �أن ن�سهر  ،فهذه ق�ضية نريد و�ضعها حتت املنظار  ،ملاذا ال
يكون لدينا مندوبات �إعالميات برملانيات بارزات ومتخ�ص�صات ب�شكل كبري جد ًا؟
فاملوا�صفات هي �شيء البد لل�صحفي �أن يكت�سبها باملمار�سة واخلربة  ،ولكن ال�شيء
املهم �أن ال�صحفي الربملاين ال يبد�أ �سلم ال�صحافة يف الربملان � ،أي ال يتخرج من
الكلية مبا�شرة وي�أتي �إلى الربملان  ،هذا خط�أ كبري جد ًا لأن الربملان هو مطبخ
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القرارات كما يقال ونقول عنه يف التعبري  ،هو املطبخ الربملاين الذي ت�صاغ فيه
الت�شريعات وت�صنع فيه ال�سيا�سات  ،ونحن نعلم �أن الربملان رقابة وت�شريع� ،صاحب
الربملان �أحيان ًا يهتم بالرقابة على ح�ساب الت�شريع  ،ف�أنا ن�صيحتي لأي خريج
�إعالم �أن ال يقبل العمل يف البداية يف الربملان ويعتذر عن ذلك  ،بل يبد�أ ب�أخذ
دورة ويعمل يف اجلامعات والوزارات ليكت�سب اخلربات ثم يذهب �إلى الربملان ومعه
هذه اخلربات � ،إمنا لو بد�أ بالربملان �سريع ًا فلن يحقق النجاح املقبول واملطلوب
منه ،لأن العمل يف الربملان بحاجة �إلى خربات مرتاكمة قبل ذلك � ،أي لديك عمل
�صحفي ل�سنوات ثم ت�أتي �إلى الربملان حتى ت�صقل هذه املوا�صفات.
طبع ًا بالن�سبة مل�صداقية الأخبار فهذه ال �أحد يختلف عليها  ،فاخلرب ال�صادق
ُيعرف ك�أن �أقول �أن الربملان �سيناق�ش قانون كذا يف الغد  ،وبالتايل ال يناق�ش
الربملان هذا القانون �إذ ًا هذا اخلرب مل تكن فيه م�صداقية  ،فامل�صداقية تتبني
من الأخبار �أو التقارير ال�صحفية التي تعر�ضها وتتداولها يف جريدتك وتت�أكد لك
حيث �أن كل يوم النا�س تتابعك كمحرر ومندوب �إعالمي برملاين وح�صلت على خرب
جديد  ،خرب فيه انفراد وفيه م�صداقية  ،و�أنا �أذكر �أنه كان لدينا واقعة ا�سمها
«واقعة نواب الكيف» وال �أعرف هل �سمعتم بها من قبل ؟ منذ �سنوات طويلة عدد
من النواب كانوا قد اتهموا باتهامات معينة  ،وهي �أنهم يتاجرون باملواد املمنوعة
واملخدرات والربملان �صمم على فتح هذه الق�ضية وي�سقط الع�ضوية عنهم  ،فكان
هناك تقرير للمدعي اال�شرتاكي وقمت بن�شر هذا التقرير  ،ويف البداية قالوا �أن
هذا كذب وال يوجد �شيء مثل هذا  ،ولكن يف اليوم التايل متت مناق�شة املو�ضوع
وبالتايل كانت هناك م�صداقية للخرب فامل�صداقية تك�شف عن نف�سها وتو�ضح
نف�سها.
بالن�سبة لل�صحافة الربملانية هل هي متخ�ص�صة �أم ال ! نحن فع ًال لي�س لدينا
�إعالم متخ�ص�ص لكن لدينا �صحف وجمالت ت�صدر عن الربملانات لكن تعرب
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عن وجهة النظر الر�سمية � ،أي تعترب جملة ثقافية تعطي ثقافة ت�شريعية  ،ولكن
ال توجد لدينا جملة برملانية متخ�ص�صة مثل ال�صحف الريا�ضية  ،وهذا هو �أملنا
�أن يتم هذا املو�ضوع وتكون هناك �صحيفة برملانية متخ�ص�صة وتتناول ال�ش�أن
الربملاين ب�صفة خا�صة.
وبالن�سبة ملو�ضوع نقل اجلل�سات والتلفزيون  ،فهذا مو�ضوع هام وكانت لنا
جتربة يف م�صر يف الفرتة من  2000 - 2005حيث كانت لدينا قناة النيل
للأخبار ،وخ�ص�صت نقل حي ومبا�شر لكل كلمة وكل �سطر وكان لها ت�أثري ح�سن
ولكن عندما و�ضعت التجربة حتت املنظار لأننا يف كل جتربة لي�س لدينا الن�ضج
الكايف  ،فقد ا�ستخدم البع�ض البث الهوائي للمزايدات وملخاطبة ودغدغة م�شاعر
املواطنني حيث يبعد عن املو�ضوعية يف احلديث لأن عينه على دائرته وعلى النا�س
ف�أ�صبح النقل لي�س فيه قيمة �إ�ضافية  ،و�أنا مع النقل على الهواء مبا�شرة ،وحتى
يف د�ستورنا الأخري الذي يجري العمل عليه ويتم الت�صويت عليه � ،أوقفوا النقل
املبا�شر للجل�سات التي كانت ت�صيغ املواد  ،لأن املواطن يريد املنتج النهائي ،يريد
القرار الذي �سي�صدر  ،لأن البع�ض ي�سيء ا�ستخدام الو�سيلة بتو�صيل الر�سالة.
وبالن�سبة حلق الرد والت�صحيح ف�أنا معكم فيما قلتموه ومازلنا نعاين من هذا
ويجب �أن ينزل اخلرب يف نف�س املكان وبنف�س حجم اخلط  ،لكن �إذا تكرر فهناك
قوانني للعقوبات والبد �أن تكون هناك مواثيق �شرف �صحفية  ،نحن حتى هذه
اللحظة بكل �أمانة و�أنا ال �أوجه التهم لأحد لكن حتى يف نقابات ال�صحفيني كلها
هناك مواثيق على الورق ال تنفذ  ،لكن �أنا مع حرية ال�صحافة �إلى �أبعد مدى
ب�شرط �أن ال تكون هناك عقوبات �سالبة للحرية � ،أن ن�ضاعف الغرامات املالية
ال�صحفي عندما يعرف �أنه �سيكتب خرب ًا و�ستنزل عليه عقوبة مبليون دينار فلن
يكتب هذا اخلرب و�سيرتاجع مائة مرة � ،ضاعفوا العقوبات املالية ولكن ال عقوبات
�سالبة للحرية يف مهنة ال�صحافة حتى نفتح املزيد من النوافذ.
129

منتدى الإعالم الربملاين

دبي  -الإمارات العربية املتحدة -

2013/12 /16م

كذلك �إن العمل امليداين يف وادي والدرا�سة يف وادي �آخر  ،البد �أي كلية �إعالم
لو تريد �أن تنجح وتخرج �أنا�س �أكفاء فيجب �أن يكون لديها دورة تدريبية لأنا�س
يعملون يف جمال ال�صحافة الربملانية وي�أتون ويدر�سون الطالب ويعطون خرباتهم
لكن �أن يبقى الطالب يح�صل على اخلربات النظرية فقط بدون النا�س العمليني
مثله مثل الطالب الذي يدخل املعمل ويعمل التجارب  ،لذا يجب �أن ت�صدر ال�صحف
عن هذه الكليات والأق�سام كان لدينا قدمي ًا �صحيفة ا�سمها «�صوت اجلامعة» وكنا
ونحن طالب يف الإعالم يف ال�سبعينات ن�صدر ال�صحيفة ونحن من يبيعها ،كنا ندور
يف الكليات لبيع �صحيفة “�صوت اجلامعة” وكان �سعرها قر�ش �صاغ ،فيجب على
كليات الإعالم �أن تلج�أ �إلى �إ�صدار �صحف ون�شرات لها  ،واملحرر التقليدي تقل�ص
دوره و�أ�صبحنا نقول اليوم املحرر الفك�ساوي واملحرر النتاوي للفاك�س والنت وهذه
تعبريات م�ستخدمة عندنا ب�شكل كبري  ،لكن املحرر التقليدي ي�ستطيع �أن يطور
�أداءه حتى ي�صل �إلى حملل برملاين  ،يحلل ر�ؤيته ويتوقع النتائج� ،أي قبل �أن ي�صدر
الد�ستور � ،أ�ستطيع �أن �أقول كيف �سي�صدر الد�ستور وما هي املواد التي فيه و�أ�شرح
للنا�س ما هو الو�ضع  ،وهذه الق�صة مثلها مثل ال�صحافة االلكرتونية وال�صحافة
الورقية  ،مع كل تطور لل�صحافة االلكرتونية لن ينتهي دور ال�صحافة الورقية،
و�ستظل �أبد الدهر ب�شرط تقدمي الر�ؤية التحليلية واملقال والتقييم والتحليل.
وبالن�سبة ملو�ضوع الربيع العربي وهذا �س�ؤال مهم جد ًا وهناك �أحدهم تكلم عن
املهنية وال�شفافية يف التعامل مع الربيع العربي ومو�ضوع جمل�س ال�شورى طبع ًا
هناك �أحيان ًا افتقاد للمهنية وال�شفافية ونعرتف بذلك  ،واالعرتاف ال يقلل من
�ش�أننا  ،ولكن االعرتاف باخلط�أ �شيء يقدرك ويعظمك �أمام النا�س لكن يجب
�أن تطور من �أداءك وتقيم �أداءك  ،وثورات الربيع العربي لها �إيجابيات و�سلبيات
لي�ست هي ال�شيطان الكامل ولي�ست املالك الكامل  ،ولكن البع�ض ا�ستغل هذه
الثورات مل�آرب خا�صة وا�ستغلوها مل�صالح خا�صة و�أجندات خا�صة  ،مل ي�ستخدموا
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الثورات ل�صالح �شعوبهم  ،ول�صالح تطوير الأداء لدى �شعوبهم  ،ول�صالح تطوير
الدفاع عن ق�ضايا �أمتهم هذا �أمر ال �أحد يختلف عليه  ،لكن لي�س معنى هذا �أنه
عندما �أقيم الثورات �أقول �أن لها ر�ؤية �أخرى ودور الإعالم الربملاين لأننا عندما
بد�أنا الكالم عن الإعالم الربملاين ف�إنه ي�ستخدم يف فرتة من الفرتات ميكن �أن
ي�ستخدمه الليرباليون ل�صاحلهم والي�ساريون ل�صاحلهم  ،ثم ي�أتي الإ�سالميون
وي�ستخدمونه ل�صاحلهم  ،نحن عندما جاء التيار الإ�سالمي ال�سيا�سي و�أ�صبح
هو الذي يعلو الربملان وهم �أ�صحاب الأغلبية يف برملان � 2011أرادوا �أن يطوعوا
الإعالم الربملاين ل�صاحلهم  ،و�أن يكتب لهم فقط  ،وغ�ضبوا كثري ًا ومنعوا بع�ض
ال�صحفيني من الدخول بعد �أن كانوا يجل�سون يف مقاعد املعار�ضة  ،الإعالم
الربملاين كما قلت يجب �أن يتحمل امل�س�ؤولية  ،ويتحمل قدر كبري من امل�شقة
والتعب ،و�أن ينا�ضل دائم ًا ل�صالح النا�س ول�صالح مهنته  ،فهذا هو الذي �سيعلو
الإبداع وال�صحفي املبدع – كما قالت الأ�ستاذة – حيث لدينا �صحفيني مبدعني
يطورون �أداءهم ويقيمون �أنف�سهم ويطلعون �أكرث ويو�سعون مداركم ويبتدعون يف
الق�ص�ص  ،نحن بحاجة لي�س للخرب التقليدي بل �إلى الق�صة الربملانية � ،أنا يجب
�أن �أعي�ش املناخ  ،عندما �أح�ضر جل�سة – ورمبا ت�صلني اجلل�سة من �أي زميل
يح�ضرها – ف�إن الأمر �سيختلف � ،أنا �أحيان ًا يف قاعة الربملان �أتابع بع�ض املو�ضوع
بعيني ولي�س ب�أذين  ،كنت �أتابع الورقة التي تتحرك من من�صة رئي�س الربملان
لت�صل �إلى ركن من �أركان القاعة ف�أعلم منها �شيء وا�صل �إلى النائب و�أ�س�أله
عن الورقة و�أجمع الورق منه  ،فالرئي�س يكتب له كلمتني ويقول له قل كذا وكذا
وهذه �أمور ال نراها بالأذن  ،وباملنا�سبة لدينا يف الربملان �سماعات تو�ضع يف بع�ض
ال�صحف ن�ستطيع �أن نتابع اجلل�سة ونحن جال�سون يف �أماكن عملنا � ،أي ن�ستطيع
متابعة اجلل�سة وهي موجودة يف بع�ض ال�صحف  ،و�أدخلتها يف جريدة اجلمهورية
ويف الأهرام وم�ؤ�س�سة جمل�س الوزراء والرئا�سة واملخابرات العامة والأمن الوطني
كانوا يتابعون اجلل�سة  ،ويف مرة جاءين رئي�س التحرير وقال لي�س يا �أ�ستاذ نفادي
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ملاذا ال جتل�س عندي يف الغرفة وتتابع اجلل�سة حتى نلحق عليها  ،فقلت له �أن
اجلل�سة تتابع يف املجل�س بالعني ولي�س بالأذن  ،لأن �أحيان ًا هناك �أمور تفهم بالعني
واملناخ العام للجل�سة  ،يختلف متام ًا  ،لو كنا نحن هنا جال�سني يف الربملان ولنا
زميل يجل�س يف اخلارج  ،فيمكن �أن يتحدث ولكن لن ينقل بنف�س اجلودة ومعاي�شة
هذا املناخ مثل الزميل املوجود يف الربملان  ،ويعاي�ش املناخ  ،و�أحيان ًا هناك تكون
حوارات بني وزير ونائب وهي �أهم من احلوارات التي تكون من �أمام امليكروفون
فالإبداع ممكن ونعتمد على الق�صة الربملانية  ،نتغلب على ال�صحافة االلكرتونية
ال�سريعة ب�أن ال�صحفي املبدع له الق�صة الربملانية  ،ونحن لدينا �أحد ال�صحفيني
الذي عمل م�سل�س ًال وهو (  49جامعة الدول ) وهو خالد ال�صاوي وكانت ق�صة
برملانية يف الربملان  ،حيث �ألف بها كتاب ًا ومن ثم �أنتجت كم�سل�سل وكانت كلها
حول الربملان  ،و�أنا قد �ألفت ق�صة ا�سمها (قابلني امبارح) ولي�س (قابلني بكرة)
كانت نائبة يف الربملان وكانت على خالف مع وزيرة من الوزراء  ،فكل ما قدمت
لها ورقة تعطيها املوافقة بتاريخ قدمي  ،فجاءت وا�شتكت يل وقالت كل ما قدمت
ورقة لوزيرة القوى العاملة – وكانتا يف النقابة مع بع�ضهما البع�ض – توافق عليها
يف تاريخ اليوم ال�سابق و�أن الرجل يح�ضر بكذا  ،وبالتايل ي�أخذ املواطن الطلب
من النائبة – و�أنا �أتكلم عن ق�ص�ص حقيقية – ويذهب به ليتم تعيينه  ،فيقول
له الرجل ملاذا مل ت�أت بالأم�س ؟ فاكت�شفت النائبة �أن كل الأوراق التي لديها مت
التوقيع عليها بتاريخ قدمي ومل تنتبه لذلك  ،فهي تفرح �أنها ح�صلت على الت�أ�شرية
ولكنها مل تنتبه للتاريخ  ،فجاءت وقالت يل وكتبت مقا ًال ا�سمه (قابلني امبارح)
فالق�صة الربملانية ميكن �أن حتقق الإبداع.
مرة �أخرى ال �أريد �أن �أطيل على ح�ضراتكم � ،أعرب عن �سعادتي و�شكري
لوجودي هنا يف الإمارات و�شكري للتنظيم  ،و�شكري للمجل�س الوطني االحتادي
ولالحتاد الربملاين الدويل ،ودائم ًا نلتقي على خري من �أجل نه�ضة �أمتنا العربية
والإ�سالمية و�أ�شكركم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
�شكر ًا �أ�ستاذ حممود  ،تف�ضلي� :أخت �أريج :
بالن�سبة ل�س�ؤال الأخت عن ال�صفة التي يجب �أن تكون موجودة يف الربملاين
الإعالمي هي �أن يكون مطلع ًا على الت�شريعات والالئحة الداخلية للمجل�س  ،وعلى
امل�ستجدات الربملانية حتى ي�ستطيع �أن يو�صل املعلومة بطريقة �صحيحة  ،وي�ساهم
يف ن�شر الثقافة الربملانية وي�ؤدي دوره بال�شكل املطلوب  ،وبالن�سبة ل�س�ؤال الأخ عن
الـ ( )Feed Backف�أنا ذكرت �أننا نحر�ص على �إي�صال ال�صوت والكلمة �أي�ض ًا
ن�سمع نب�ض ال�شارع عن طريق العديد من اخلطوات التي نتبعها مثل الربامج
الإذاعية والتلفزيونية احلوارية التي جنريها تكون مبا�شرة  ،والهاتف مفتوح
جلميع املواطنني ليت�صلوا ويتكلموا بكل حرية و�شفافية مع النواب.
�أي�ض ًا هنا خدمة النائب ( )41التي ذكرتها يف املوقع ت�سمح للجمهور �أن يطرح
مالحظاته ومقرتحاته للنواب ونحن بدورنا نو�صلها للنائب ونتابع الرد � ،أي�ض ًا
املطبوعات طبع ًا هذا الكم الكبري من املطبوعات غري مهم �إذا مل يتم توزيعه
بطريقة �صحيحة  ،فنحن لدينا خطة وا�سرتاتيجية للتوزيع ل�ضمان �أن ت�صل هذه
املطبوعات �إلى الفئة املطلوبة � ،أي�ض ًا عن طريق مواقع التوا�صل  ،والكل يعرب عن
ر�أيه بكل �شفافية وال يتم حذف �أي تعليق �إال امل�سيء منها  ،وبالعك�س نحن نحاول
�أن نقوم ب�إعادة تغريد للنقد اجليد والتعليقات اجليدة  ،ونن�شر م�شاركاتهم
�أي�ض ًا يف اجلريدة الر�سمية ملجل�س النواب  ،ونن�شر م�شاركات اجلمهور يف مواقع
التوا�صل لت�شجيعهم على التعليق وامل�شاركة الفعالة ال�سيا�سية  ،و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
تف�ضلي يا دكتورة .

الدكتورة �أمينة :
�س�أبد�أ بالأ�ستاذ عدنان حمد  ،حيث تكلمت عن �سبب �أن املجل�س رمبا يالم،
�أنا ل�ست طرف ًا يف املجل�س الوطني االحتادي وال يف الإعالم لكن �س�ؤايل لك �أنت
ح�سب اعتقادك ما هو م�صدر املعلومات بالن�سبة للإعالم الربملاين ؟ من �أين
يح�صل على املعلومات ؟ �أنتم ك�إعالميني من �أين حت�صلون على املعلومات عن
املجل�س الوطني االحتادي ؟ ما هو م�صدر املعلومات ؟ �إذ ًا الربملان نف�سه  ،هل
حت�ضرون جل�سات الربملان ؟
الأ�ستاذ �أحمد ماجد � ،أعتقد �أنك طالب يف جامعة الإمارات ونحن نفتخر بك
بوجودك يف الإعالم و�أنت خريج جامعة الإمارات  ،لكن هل تقول يل كم ع�ضو يف
املجل�س الوطني ؟
الطالب :
 40ع�ضو ًا .
ما �شاء اهلل الدكتورة منى البحر موجودة يف الإعالم املرئي و�أظن �أنها ع�ضو
ن�شيط  ،رمبا يكون هناك �أع�ضاء ال يحبون �أن يظهروا يف الإعالم املرئي  ،ولكن
هناك بديل وهو الإعالم املطبوع ،ال توجد هناك �أ�سئلة وجهت يل و�إمنا معظمها
عبارة عن مالحظات ومداخالت.
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
يف نهاية �أعمال املنتدى �أحب �أو ًال �أن �أتقدم بال�شكر �إلى الأ�ستاذ حممود و�إلى
الأخوات الكرميات على الأوراق التي قدمت من قبلهم  ،و�أتقدم كذلك �إلى معايل
عبدالواحد الرا�ضي – رئي�س االحتاد الربملاين الدويل ب�شكل عام على تعاونه يف
�إجناز هذا املنتدى الذي نعتقد – �إن �شاء اهلل – �أنه كان �إ�ضافة جيدة للإعالم
ب�شكل عام يف دولة الإمارات العربية املتحدة � ،أ�شكر كذلك �ضيوفنا من االحتاد
الربملاين العربي ممث ًال بالأخ نور الدين بو�شكوج ومن مملكة البحرين �سعادة الأخ
جا�سم زويد  ،كذلك �أ�شكر �إخواين �أع�ضاء وع�ضوات املجل�س الوطني االحتادي
الذين �شاركونا يف اجلل�سة الأولى وال�ضيوف الكرام � ،إن �شاء اهلل فيما يخ�ص
تو�صيات املنتدى  ،فلدينا تو�صيات مطروحة يف الأوراق  ،ولدينا تو�صيات �أخرى
من خالل النقا�ش �سنحاول – �إن �شاء اهلل – يف �أ�سرع وقت ممكن من خالل
مقدمي الأوراق ومن خالل ما نتو�صل �إليه �أن ن�صدرها ب�شكل �سريع � ،أ�شكركم
جميع ًا و�أ�شكر كذلك و�سائل الإعالم التي كانت – حقيقة – عامل مهم يف �إجناح
هذا املنتدى � ،شكر ًا جزي ًال ونلتقيكم �إن �شاء اهلل يف مرات قادمة .
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تو�صيات املنتدى
انطالق ًا من �إميان املجل�س الوطني االحتادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ب�أهمية الإعالم ،ك�شريك ا�سرتاتيجي يف �إثراء احلياة الربملانية  ،ال �سيما يف �ضوء
التطورات التي ت�شهدها احلياة الربملانية يف دولة الإمارات العربية املتحدة  ،فقد
بادر املجل�س الوطني االحتادي بتنظيم عقد منتدى الإعالم الربملاين بالتعاون
مع االحتاد الربملاين الدويل يف مدينة دبي يوم االثنني املوافق ال�ساد�س ع�شر
من دي�سمرب عام  ، 2013بح�ضور وم�شاركة نخبة من الربملانيني والأكادمييني
واخلرباء والإعالميني وم�شاركني من االحتاد الربملاين الدويل والدول العربية
ال�شقيقة  ،وخمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وكليات االت�صال والإعالم يف اجلامعات
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ومت يف هذا املنتدى تناول عدد من املحاور املهمة حول خمتلف جوانب الإعالم
الربملاين  ،حيث ُقدمت �أوراق عمل قيمة تناولت هذه املحاور  ،ومت مناق�شتها بعمق
من قبل امل�شاركني يف املنتدى  ،وكان مل�ساهماتهم القيمة دور ًا كبري ًا يف �إثراء �أعماله.
وقد َخل�صت مداوالت املنتدى للمحاور التي ُطرحت حول الإعالم الربملاين
�إلى اعتماد التو�صيات التالية:

�أو ًال  -يف جمال الإعالم الربملاين ب�شكل عام :
-تطوير �إعالم برملاين ك�إعالم متخ�ص�ص يف تغطية ال�ش�ؤون الربملانية ب�شموليةوعمق لتحقيق وعي برملاين وم�شاركة �سيا�سية فاعلة يف احلياة الربملانية.
-تطوير دور ووظيفة الإعالم الربملاين من عملية تقنية خال�صة تنح�صربنقل الوقائع على ال�ساحة الربملانية �إلى دور ت�أثريي م�شارك من خالل
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املعاجلة الإعالمية املو�ضوعية والتحليل العميق ملخرجات العملية الت�شريعية
والرقابية التي ي�ضطلع بها الربملان.
 -جتاوز الإعالم الربملاين للأطر التقليدية يف التغطية الإعالمية الربملانيةوعدم ح�صرها يف التغطية اخلربية  ،وا�ستخدام خمتلف الفنون والأمناط
الإعالمية الأخرى كالتحليل والتعليق والتحقيق وتقدمي التقارير امليدانية
...الخ يف املعاجلة الإعالمية ملختلف خمرجات الأن�شطة والفعاليات
الربملانية.
�-ضرورة قيام الإعالم الربملاين بتقدمي قراءات متعددة ومتنوعة للت�شريعاتوللق�ضايا واملو�ضوعات التي يناق�شها الربملان حتى تت�ضح خمتلف جوانب
ال�صورة حولها للمجتمع والر�أي العام.
-جتنب ظاهرة تنميط التغطية الإعالمية الربملانية وت�شابهها وا�ستن�ساخهاون�شرها يف خمتلف و�سائل الإعالم  ،واحلر�ص على التنوع والإبداع
واملناف�سة البناءة بني الإعالميني يف التغطية الإعالمية الربملانية لتقدمي
ر�ؤى متنوعة ملختلف الق�ضايا وال�ش�ؤون الربملانية.
�-ضرورة اهتمام الإعالم الربملاين بتغطية الق�ضايا واملو�ضوعات املنظورة �أمامالربملان بطريقة �أكرث تفاعلية بني الربملان والإعالم والر�أي العام واملواطنني.
�-ضرورة �أن يقوم الإعالم الربملاين بدور داعم وم�ساند لأع�ضاء الربملانعرب بلورته الجتاهات الر�أي العام  ،ووجهات النظر حيال خمتلف الق�ضايا
و�ش�ؤون املجتمع املنظورة �أمام الربملان لتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية و�إثراء
احلياة الربملانية.
-العمل على حتقيق حالة توازن يف الإعالم الربملاين ال�صادر عن و�سائلالإعالم والتعامل بحيادية حيال وجهات نظر الربملان واحلكومة جتاه
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خمتلف الت�شريعات والق�ضايا واملو�ضوعات التي ينظرها الربملان.
 -التو�سع يف ا�ستخدام �شبكة املعلومات الدولية  ،وتوظيفها خلدمة الإعالمالربملاين.

ثانياً  -يف جمال تطوير دور و�سائل الإعالم يف الإعالم الربملاين :
-اتباع �سيا�سة �إعالمية يف التغطية الإعالمية الربملانية عمادها ال�شموليةوال�شفافية وامل�صداقية  ،وتوخي الدقة واملو�ضوعية واحلياد والتوازن يف
ن�شر و�إبراز وجهات النظر واملداوالت بني جميع الأطراف امل�شاركة يف
النظر يف خمتلف ال�ش�ؤون الت�شريعية والرقابية والق�ضايا واملو�ضوعات
الربملانية  ،وخا�صة املنظورة يف اجلل�سات الربملانية.
-عدم االكتفاء بالتغطيات االعالمية الربملانية املو�سمية ومتابعة خمتلفاملجريات على ال�ساحة الربملانية با�ستمرار.
�-ضرورة �أن تقوم خمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية  ،بتخ�صي�ص نوافذ �إعالميةوبرامج حوارية و�أبواب برملانية ثابتة ح�سب طبيعة عمل هذه امل�ؤ�س�سات
مقروءة كانت �أو م�سموعة �أو مرئية � ،أوالكرتونية لت�سليط ال�ضوء على
خمتلف جماالت عمل الربملان .
�-إعطاء التوا�صل والتفاعل بني املجال�س الربملانية واجلمهور عرب التلفاز�أهمية خا�صة  ،لأنه يتمتع ب�إقبال وا�سع يف منطقة ال�شرق الأو�سط  ،وميثل
�أكرث و�سيلة جاذبة للو�صول �إلى خمتلف �شرائح املجتمع.
�-ضرورة �أن تقوم خمتلف و�سائل الإعالم بت�أهيل وتدريب �إعالمينيمتخ�ص�صني متفرغني ودائمني حتى يت�سنى لهم تغطية ال�ش�ؤون الربملانية
�إعالمي ًا ب�شمولية وعمق عرب ما يرتاكم لديهم من خربة خالل عملهم
الإعالمي يف تغطية املجريات على ال�ساحة الربملانية.
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ثالثاً -يف جمال التعاون بني املجال�س الربملانية والإعالم لتطوير
الإعالم الربملاين:
-عقد مذكرات تفاهم وتعاون بني املجال�س الربملانية وخمتلف امل�ؤ�س�ساتالإعالمية ُيعاد النظر بها دوري ًا  ،لبلورة خمتلف �آفاق وجوانب التعاون
بينها مبا يتنا�سب وتطورات احلياة الربملانية  ،وما يتطلبه ذلك من �شفافية
وانفتاح �أكرث بني املجال�س الربملانية والر�أي العام والإعالم بكافة و�سائله
و�أدواته وفنونه التقليدية واحلديثة.
-التوا�صل الدائم بني الربملانيني والإعالميني يف �إطار الثقة املتبادلة والتفهمامل�شرتك لدور كل منهما مبا يخدم املجتمع.
-التعاون بني املجال�س الربملانية وخمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية على قيا�ساجتاهات الر�أي العام حيال خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات املنظورة �أمام
الربملان  ،بالإ�ضافة �إلى خمتلف ال�ش�ؤون واحلياة الربملانية.

رابعاً  -يف جمال تطوير الإعالم الربملاين ال�صادر عن املجال�س
الربملانية :
�-ضرورة االلتزام بامل�صداقية وال�شفافية يف تناول ون�شر املعلومات الربملانيةوت�سهيل ح�صول املواطنني عليها عرب خمتلف و�سائل االت�صال والإعالم
التقليدية واحلديثة.
-التوا�صل عرب كافة قنوات التوا�صل والإعالم الربملاين املتعددة واملتنوعةواملتاحة املقروءة وامل�سموعة واملرئية وااللكرتونية  ،وو�سائط التوا�صل
االجتماعي مع كافة قطاعات و�شرائح املجتمع لغايات تعزيز الثقافة
واحلياة الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية والتفاعل مع املجريات على ال�ساحة
الربملانية.
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خام�ساً  -يف جمال ا�ستخدام املجال�س الربملانية لو�سائط التوا�صل
االجتماعي :
�-ضرورة �أن ُتواكب املجال�س الربملانية التطورات املت�سارعة يف تقنياتالتوا�صل والإعالم  ،وخا�صة يف جمال ا�ستثمار �شبكات التوا�صل االجتماعي
املتعددة واملتنوعة لتو�سيع قاعدة توا�صلها مع خمتلف قطاعات الر�أي العام
و�شرائح املجتمع.
-بالإ�ضافة �إلى �ضرورة التوا�صل املبا�شر بني الربملانيني واملواطننيوالإعالميني  ،فال بد من �أن يتوفر للربملانيني �إلى جانب الربيد االلكرتوين
ح�سابات خا�صة على خمتلف و�سائط التوا�صل االجتماعي  ،للتفاعل من
خاللها مع الإعالميني واملواطنني لتعزيز امل�شاركة ال�شعبية يف احلياة
الربملانية.
-زيادة اهتمام املجال�س الربملانية بتمكني �أع�ضائها من مهارات وكيفيةالتعامل مع خمتلف و�سائل الإعالم  ،وتفهم دورها  ،وت�شجيعهم على
التوا�صل من خاللها  ،لتمكينهم من �إي�صال ر�سالة الربملان للر�أي العام
واعتبار ذلك فر�صة لهم ولي�س عبئ ًا عليهم.
�-ضرورة �أن يكون القائمني على �إدارات التوا�صل واالعالم يف الربملان�إعالميني متخ�ص�صني ،وخا�صة القائمني على التوا�صل عرب و�سائط
التوا�صل االجتماعي حيث يتطلب التعامل مع هذه الو�سائط مهارات
خا�صة  ،نظر ًا لطبيعتها واخل�صائ�ص التي مُتيزها عن غريها من و�سائل
االت�صال والإعالم التقليدية.
-زيادة اهتمام املجال�س الربملانية بر�صد التغطيات الإعالمية لل�ش�ؤونالربملانية يف خمتلف و�سائل الإعالم وو�سائط التوا�صل االجتماعي وتوظيف
هذا الر�صد للح�صول على البيانات ذات ال�صلة بطبيعتها والطرق املختلفة
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لتغطيتها  ،وما يحظى بتغطية �أو�سع من غريه  ،ومدى دقتها ومو�ضوعيتها
ورجع �صدى الر�أي العام عليها  ،و�إخ�ضاع كل ذلك للبحث والتحليل
والتعامل معها وفق ما تقت�ضيه وقائعها  ،ومبا يخدم ا�سرتاتيجيات توا�صلها
املختلفة مع الر�أي العام.

�ساد�ساً -يف جمال املوارد الب�شرية العاملة يف الإعالم الربملاين :
-االعداد املهني للموارد الب�شرية العاملة يف جمال الإعالم الربملاينومتكينها من مهارات االت�صال والتوا�صل والتحليل وال�شرح املو�ضوعي
للمجريات على ال�ساحة الربملانية.
-العمل على حتفيز الإعالميني الربملانيني ال�ستخدام خمتلف الفنونالإعالمية يف معاجلاتهم الإعالمية لل�ش�ؤون الربملانية واهتمامهم بخلفياتها
و�شرحها وحتليلها  ،وتقدمي قراءات متعددة ومتنوعة لها  ،واال�ستناد �إلى
م�صادر موثوقة و�أدلة موثقة.
�-ضرورة �إتقان الإعالميني الربملانيني التعبري اللغوي ال�سليم  ،بالإ�ضافة�إلى تناول امل�صطلحات وخا�صة القانونية منها بال�شرح والتف�سري لت�سهيل
فهمها على املتلقني ،واتقان لغة �أجنبية واحدة  ،وامتالك مهارات التعامل
مع التكنولوجيا والتقنيات احلديثة لالت�صال والإعالم.
-مراعاة �أن تتوفر الرغبة لدى الإعالميني املكلفني بالتغطية الإعالميةالربملانية للعمل يف هذا املجال  ،بالإ�ضافة �إلى �سعة االطالع والثقافة العامة
وخا�صة الثقافة ال�سيا�سية والقانونية ب�شكل عام  ،والثقافة الربملانية على
وجه اخل�صو�ص  ،نظر ًا لأهميتها يف فهم طبيعة عمل الربملان واللوائح التي
ُتنظم �أعماله.
�--ضرورة التزام الإعالميني الربملانيني ب�أخالقيات املهنة وخا�صة ما يتعلق
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منها ب�سعة ال�صدر والنزاهة واملو�ضوعية والدقة وامل�صداقية واحلياد
ومراعاة امل�صالح العليا للدولة  ،واعتماد ن�شر املعلومات ا�ستناد ًا �إلى
م�صادر موثوقة  ،وجتنب ال�شائعات والت�شهري والتجريح  ،ون�شر ما قد
ي�سيء �إلى هيبة الربملان �أو �إلى الربملانيني �أو �إلى املجتمع بكافة �شرائحه
ب�أي �شكل.

�سابعاً  -تو�صيات خا�صة بالإعالم الربملاين يف دولة الإمارات العربية
املتحدة :
َ -يجدر بالإعالم الربملاين الذي يقوم به املجل�س الوطني االحتادي وخمتلفو�سائل الإعالم يف دولة الإمارات الأخذ بعني االعتبار التو�صيات املذكورة
�أعاله لتطوير الإعالم الربملاين يف �إطار مراعاة خ�صو�صية التجربة
الربملانية الإماراتية مع الت�أكيد على ما يلي:
•تطوير ال�سيا�سات الإعالمية لو�سائل الإعالم الإماراتية بحيث ُتتيح
مرونة �أكرث يف معاجلة ال�ش�ؤون الربملانية  ،والتعبري عن الق�ضايا التي
ُتطرح وتناق�ش يف املجل�س الوطني االحتادي.
•زيادة اهتمام الإعالم الإماراتي بالتعريف بطبيعة ودور واخت�صا�صات
املجل�س الوطني االحتادي و�أع�ضائه ودورهم وطبيعة عملهم الربملاين.
•زيادة اهتمام الإعالم الإماراتي بتقدمي تغطية �إعالمية �شاملة للمجريات
على ال�ساحة الربملانية مبا ُيلبي �إطالع الر�أي العام  ،وتعزيز تفاعله مع
املجل�س الوطني االحتادي والق�ضايا التي ُيناق�شها.
•�ضرورة تنويع التغطية الإعالمية الربملانية لت�شمل ا�ستخدام خمتلف
الفنون الإعالمية ومبا يتنا�سب وطبيعة وخ�صائ�ص و�سائل الإعالم
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املقروءة وامل�سموعة واملرئية وااللكرتونية لتغطية ال�ش�ؤون الربملانية ب�شكل
�أعمق.
•عقد مذكرات تفاهم وتعاون بني املجل�س الوطني االحتادي وخمتلف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية ُيعاد النظر بها دوري ًا  ،لبلورة خمتلف �آفاق وجوانب
التعاون ومبا يتنا�سب وتطورات احلياة الربملانية.
•�ضرورة �أن تقوم امل�ؤ�س�سات الإعالمية  ،بتخ�صي�ص نوافذ �إعالمية ثابتة
ح�سب طبيعة عمل هذه امل�ؤ�س�سات مقروءة كانت �أو م�سموعة �أو مرئية
�أو الكرتونية لت�سليط ال�ضوء على خمتلف جماالت عمل واخت�صا�صات
ودور املجل�س الوطني االحتادي  ،وتناولها بال�شرح والتحليل  ،وت�شجيع
اجلمهور على امل�شاركة بالآراء واملقرتحات والأفكار حولها.
•�أهمية الت�أ�سي�س لعالقة تفاعلية �أعمق بني املجل�س الوطني االحتادي
والإعالم الإماراتي والر�أي العام واملواطنني.
•التعاون بني املجل�س الوطني االحتادي وخمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
على قيا�س اجتاهات الر�أي العام حيال خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات
املنظورة �أمام الربملان  ،بالإ�ضافة �إلى خمتلف ال�ش�ؤون واحلياة الربملانية.
•الت�أكيد على وجود �إعالميني برملانيني متفرغني ودائمني يتمتعون بثقافة
عامة وثقافة �سيا�سية وقانونية وبرملانية ت�ساعدهم على فهم طبيعة عمل
املجل�س الوطني االحتادي ودوره واخت�صا�صاته واللوائح التي ُتنظم عمله.
•جتاوز النمطية يف التغطية الإعالمية الربملانية  ،وتقدميها يف �إطار
التنوع واملناف�سة البناءة بني الإعالميني الربملانيني لتقدمي قراءات
متنوعة ملختلف ال�ش�ؤون الربملانية والت�شريعات والق�ضايا التي ينظرها
املجل�س الوطني االحتادي الطالع الر�أي العام على خمتلف جوانب
ال�صورة ب�ش�أنها.
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اال�ست�شاري لأم��ارة ال�شارقة
الأم����ي����ن ال�����ع�����ام ل�ل�احت���اد
ال�����ب����رمل����������اين ال�����ع�����رب�����ي
القائم ب�أعمال الأم�ين العام
مبجل�س ال��ن��واب البحريني

م
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1

م�����ع�����ايل  /حم����م����د �أح������م������د امل����ر

2

م���ع���ايل  /ع���ب���دال���واح���د ال���را����ض���ي

3

معايل  /عبدالرحمن �سامل الهاجري

4

�سعادة � /أحمد �سعيد علي اجل��روان

5

����س���ع���ادة  /ن�����ور ال����دي����ن ب��و���ش��ك��وج

6

����س���ع���ادة  /ج����م����ال ج���ا����س���م زوي����د

7

ع�����دن�����ان ح���م���د حم���م���د احل����م����ادي

نائب رئي�س املجل�س

8

ب��ط��ي �أح���م���د ���س��ع��ي��د ع��ل��ي ب���ن خ���ادم

ع�ضو املجل�س

9

د .ح�������س�ي�ن حم���م���د ع��ب��دال��رح��م��ن

ع�ضو املجل�س

10

خليفة حممد خليفة بو غامن ال�سويدي

ع�ضو املجل�س

11

را�����ش����د ع����ب����داهلل حم���ي���ان ال��ك��ت��ب��ي

ع�ضو املجل�س

12

�سعيد غ���امن �سعيد م��ط��ر ال�����س��وي��دي

ع�ضو املجل�س

13

���س��ع��ي��د حم���م���د ���س��ع��ي��د اجل�������روان

ع�ضو املجل�س

14

�شيخة عبيد خليفة يوعان ال�سبو�سي

ع�ضو املجل�س

15

ط����ارق ���س��ع��ي��د ع��ل��ي ���ص��ال��ح ال��ن��وم��ان

ع�ضو املجل�س

16

ع��ب��داهلل رم�����ض��ان مو�سى ال�سجواين

ع�ضو املجل�س
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املجل�س الوطني االحتادي
االحتاد الربملاين الدويل
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لأم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لأم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
االحتاد الربملاين العربي
جمل�س النواب البحريني
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
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17

ع����ل����ي م�������ص���ب���ح ح�����م�����ود ال���ك���ت���ب���ي

ع�ضو املجل�س

18

ع�����و������ض ح����م����د ������س�����امل ال���ك���ت���ب���ي

ع�ضو املجل�س

19

حممد را�شد حممد ر�شود احلمودي

ع�ضو املجل�س

20

حممد عبداهلل �سعيد هويدن الكتبي

ع�ضو املجل�س

21

م����رمي ي��ون�����س ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ب�يرق

ع�ضو املجل�س

22

ي��و���س��ف خ��م��ي�����س ���س��ع��ي��د امل���زروع���ي

ع�ضو املجل�س

23

م������وزة ن���ا����ص���ر م����ب����ارك ال�����س��وي��دي

ع�ضو املجل�س

24

Clarie Doole

25

D.Andy Willimson

26

27

28

اجلهة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
لإم�������������ارة ال���������ش����ارق����ة
االحتاد الربملاين الدويل
االحتاد الربملاين الدويل

رئ���ي�������س ���ش��ع��ب��ة امل���ح���رري���ن
الربملانيني مبجل�س ال�شعب
ج������ري������دة اجل����ه����وري����ة
ال�سيد  /حممود عبداهلل النفادي ح�سني
وال�����ش��ورى ون��ائ��ب �أول رئي�س
حت��ري��ر ج��ري��دة اجلمهورية
د� .أم����ي����ن����ة خ���م���ي�������س ال���ظ���اه���ري �أ�ستاذ م�ساعد – االت�صال
ج����ام����ع����ة االم������������ارات
اجلماهريي بجامعة االمارات
م�������ش���رف ق�������س���م االع���ل��ام
جمل�س النواب البحريني
�أري�������ج ع����ب����داهلل اب���راه���ي���م م��ع��ت��وق
مبجل�س ال��ن��واب البحريني

29

Mr.Martin Chungong

30

Ms.Jemini Pandya

31

Mr.Mokhtar Omar

32
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ال�سرية الذاتية
ال�سيدة جيميني باندا
مدير االت�صال يف االحتاد الربملان الدويل ،وعملت �سابقا ك�صحفية للتلفزيون
والراديو و�أي�ضا يف ال�صحافة يف كل من الـ «  »BBCو�أي�ضا يف رويرت.

ال�سرية الذاتية :
حممود عبداهلل النفادى ح�سني
•كاتب �صحفى م�صرى
•نائب �أول رئي�س حترير جريدة اجلمهورية ،ومتخ�ص�ص فى ال�شئون الربملانية
منذ عام 1979وحتى الآن.
•رئي�س �شعبة املحرريني الربملانيني بالربملان امل�صرى منذ عام2000
وم�ؤ�س�س ال�شعبة عام . 1990
•حا�صل على جائزة نقابة ال�صحفيني لأف�ضل خرب �صحفى عام 1989بعنوان
�أبوالهول مبجل�س ال�شعب.
•م�ؤلف  4كتب برملانية.
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ال�سرية الذاتية
ال�سيدة اريج عبداهلل معتوق
• حا�صلة على ماج�ستري الإعالم والعالقات العامة من اجلامعة الأهلية
بدرجة امتياز مع مرتبة ال�شرف  ،وبكالريو�س الإعالم والعالقات العامة
من جامعة الكويت بدرجة امتياز مع مرتبة ال�شرف.
• تدرجت يف العديد من الوظائف االعالمية منذ تخرجها وت�شغل
حالي ًا من�صب م�شرف ق�سم الإعالم ب�إدارة الإعالم الربملاين بالأمانة
العامة ملجل�س النواب ،حيث ت�شرف على مهام الق�سم بالإ�ضافة الى �إدارة
ح�سابات املجل�س الر�سمية يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
• تناولت ر�سالتها للماج�ستري مو�ضوع (ال�صورة الذهنية ملجل�س النواب
البحريني لدى اجلمهور) حيث نالت درجة امتياز عايل على جهدها يف
الر�سالة .

ال�سرية الذاتية
د .امينة الظاهري
•حا�صلة على دكتوراه يف االت�صال اجلماهريي من جامعة �أوهايو يف الواليات
املتحدة الأمريكية .
•�أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة الإمارات منذ 1998م وحتى منت�صف عام
2013م.
• �شاركت يف الكثري من امل�ؤمترات العلمية ولديها العديد من البحوث
العلمية.
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