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ميثل الإعالم الربملاين �أبرز و�سائل التفاعل بني املجل�س الوطني االحتادي واملواطنني؛
لأنه الناقل الرئي�سي ملا يدور يف املجل�س من �أعمال ،وقرارات ،و�أن�شطة .من هنا ت�أتي �أهمية
هذه املطبوعة التي ت�ستهدف التعريف بالإعالم الربملاين ودوره يف متكني املجل�س من القيام
باخت�صا�صاته الد�ستورية يف �ضوء معرفته بردود �أفعال املواطنني ،وتقييمهم ملخرجات �أعماله.
وقد جاءت فكرة هذه املطبوعة بعدما تالحظ لدى �أمانة املجل�س الوطني االحتادي النق�ص
الكبري يف املكتبة العربية حول مفهوم وفل�سفة الإعالم الربملاين ،وتطوراته املعا�صرة مما ينتج عنه
وجود فجوة بني املواطنني وبرملاناتهم مما يجعل من ال�ضروري التعريف بدور الإعالم الربملاين
وخ�صائ�صه ،و�أ�شكاله ،وكيفية بناء �أ�س�س �صحيحة للعالقة بني الربملان والإعالم .وركزت
املطبوعة على اجلانب العلمي املتعلق بالإعالم الربملاين من خالل بناء اخلطط الإعالمية الربملانية.
وب�صفة عامة ت�شتق كلمة �إعالم من فعل �أعلم� ،أي �إعالم العامة من النا�س �أو الر�أي العام ب�أمر
ما� ،أو خرب ما.
ويف الأ�سا�س العلمي للإعالم الربملاين ف�إن وظيفته تتجاوز التبليغ والإبالغ ،حيث �إن
وظيفته الرئي�سية تدور حول تو�صيل الر�سالة الربملانية مبا حتويه من �أخبار ومعلومات و�أفكار،
و�آراء �إىل الر�أي العام .ومن ثم فهو �إعالم متفاعل ،ال ينتهي دوره ور�سالته بالتبليغ؛ بل يكون
دوره يف �إثارة تفاعل اجتماعي.
وتربز �أهمية الإعالم الربملاين باعتباره ال�سند احلقيقي لرقابة الر�أي العام على �أعمال الربملان
ومن ثم تتحقق مبادئ النظرية التمثيلية يف بناء عالقات �صحية و�سليمة بني املواطنني ونوابهم.
فاملواطن يف حاجة ما�سة لأن يعرف �أن نائبه يعمل على حماية حقوقه ،وحرياته الد�ستورية .كما
�أن الربملان يريد �أن ي�ؤكد للمواطن �أنه يعمل يف �إطار من ال�شفافية ،والإف�صاح ،واحلكم الر�شيد.
والإعالم الربملاين هو �إعالم حريف يعتمد على امل�صداقية ،واملو�ضوعية ،واال�ستقالل،
وال�سرعة يف نقل الأحداث والأن�شطة الربملانية ،وتنوع م�ضمون الق�ضايا التي يناق�شها .وقد
زاد من �صعوبات الإعالم الربملاين انت�شار التكنولوجيا احلديثة التي غريت من مفهوم الإعالم
ب�صفة عامة ،فجعلت الإعالم متاح ًا لكل من يرغب يف التعبري عن �أفكاره .فلم يعد املواطن
متلقي ًا �سلبي ًا ملا يرد �إليه من و�سائل الإعالم املختلفة ،بل هو مر�سل لأفكاره ،و�آرائه ،وتعقيباته
دون �أن تكون عليه �أي رقابة .وقد �أدى ذلك عملي ًا �إىل �أن تكون هناك عالقة تبادلية بني الإعالم
الربملاين واملواطنني ،فاملواطن �أ�صبح مهتم ًا مبا يدور داخل الربملان ،ويف ذات الوقت �أ�صبح جناح
الربملان مرتهن ًا بتو�صيل ر�سالته ال�صحيحة �إىل املواطنني واكت�ساب ثقتهم .كما �أن الربملان يف
حاجة ما�سة �إىل و�سائل الإعالم لي�ساعده على ن�شر ر�سائله ،والتعريف ب�أن�شطته؛ مما يجعل
�أي برملان يويل �أهمية ق�صوى للإعالم الربملاين باعتباره ركن ًا �أ�سا�سي ًا ال يقل �أهمية عن �أدواره
التقليدية املمنوحة له د�ستوري ًا يف الت�شريع والرقابة.
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ويقوم الإعالم الربملاين يف �أحد �أ�سا�سياته على علم النف�س الإعالمي الذي تدور فر�ضياته
على كيفية حتقيق العملية االت�صالية لآثارها بني املر�سل واملتلقي بالإ�ضافة �إىل درا�سة �سلوكيات
الفرد �أو اجلماعة ،وكيفية تعاملها مع و�سائل التوا�صل والإعالم وفق االعتبارات البيئية والنف�سية
واالجتماعية .وكذلك الرتكيز على �صفات وخ�صائ�ص ال�شخ�صية الإن�سانية ،والبناء التاريخي
لها التي نق�صد بها تن�شئة الفرد وعاداته وتقاليده و�أفكاره وتوجهاته ،حيث �إن ذلك �سيحدد
مدى اال�ستجابة من عدمه للر�سالة الإعالمية.
و�إذا كان الر�أي العام يف جممله غري متجان�س �أو مرتابط ف�إن علم النف�س الإعالمي يف�سر ذلك
باختالف �أمناط ال�شخ�صية الإن�سانية ،وهو ما �أكدت عليه نظريات الإعالم الربملاين من حيث
تق�سيم الر�أي العام �إىل قطاعات وجمموعات ،و�أن تكون ر�سائل الإعالم الربملاين متفاوته يف
ت�أثريها من حيث القوة وال�ضعف ح�سب اهتمامات القطاعات.
فالإعالم الربملاين يدين بالف�ضل يف الكثري من �إ�سهاماته البحثية والعلمية �إىل علم النف�س
الإعالمي الذي ما زال يحبو خطواته الأوىل يف منطقتنا العربية� .إزاء ذلك جاءت هذه املطبوعة
لت�ؤ�صل للأ�س�س العلمية للإعالم الربملاين وفق م�صادره الأوىل من علم النف�س الإعالمي.
وركزت هذه املطبوعة على التعريفات ال�شائعة باعتبار �أن التعريف ميثل حتديد اخل�صائ�ص
التف�صيلية لهذا النوع من الإعالم وكان الهدف الأ�سا�سي من ذلك هو الف�صل بني التداخل
القائم حالي ًا بني الإعالم الربملاين ،والإعالم ال�سيا�سي فعلى الرغم من �أن الإعالم الربملاين
جز ٌء من الإعالم ال�سيا�سي وفق تف�سريات و�إ�سهامات علماء الإعالم� .إال �أن اخلرباء الربملانيني
الدوليني يرون �أن الإعالم الربملاين له خ�صائ�صه امل�ستقلة والذاتية؛ لأنه يعتمد يف ر�سائله على
خا�صية التفاعل ،والديناميكية املتغرية ،بالإ�ضافة �إىل قيا�س رد فعل الر�أي العام الذي يعترب
العن�صر الرئي�سي يف تقييم جناح �أو عدم جناح ر�سالة الإعالم الربملاين.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الإعالم ال�سيا�سي وحتديد ًا احلكومي يقوم على فكرة التوجيه �أو
الإخبار �أو الإر�شاد �أو الإحاطة بالعلم لتنفيذ القرارات احلكومية� .إال �أن الإعالم الربملاين يعتمد
على الإخبار وتو�صيل املعرفة بالأداء الربملاين ملمثلي الأمة �أو ال�شعب .ثم انتقلت املطبوعة
�إىل اجلزء التطبيقي لبناء ا�سرتاتيجيات الإعالم الربملاين وخططه وكيفية حتقيق الت�أثري و�آليات
التوا�صل و�إ�شكالياته وم�ستهدفات التوا�صل وخ�صائ�ص الر�أي العام وغري ذلك من عنا�صر
تطبيقية.
و�أخري ًا انتهت املطبوعة �إىل تطبيق افرتا�ضي مل�شروع قانون ومو�ضوع عام ب�ش�أن خطط
الإعالم الربملاين.
و�آمل �أن حتقق هذه املطبوعة هدفها يف التعريف بالإعالم الربملاين و�إ�سهاماته امل�ؤثرة يف
الأن�شطة والفعاليات الربملانية.
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

د .حممد �سامل املزروعي
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الفصل األول
التأطير الواقعي والعلمي
لمفهوم اإلعالم البرلماني

فلسفة اإلعالم البرلماني
أوالً :استراتيجية اإلعالم البرلماني
على الرغم من تعدد التعريفات ال�سرتاتيجية الإعالم الربملاين �إال �أن اخلبري الربملاين
الدويل «هورنوي وب�ستيز» عرفها ب�أنها «علم وفن الدعاية لأن�شطة الربملان لإقناع الر�أي العام
يف ظروف مالئمة .و�أن هذه اال�سرتاتيجية تتطلب و�ضع خطط �شاملة للأن�شطة الربملانية
باملوارد الإعالمية املتاحة لتحقيق �أهداف معينة».
ويرى خرباء الإعالم �أنه ال ميكن و�ضع خطط �إعالمية واحدة لكل الأن�شطة الربملانية.
فهذه اخلطط تختلف فيما بينها وفق متغريات البيئة الوطنية .وال�شروط الأ�سا�سية لنجاح
�أي خطة �إعالم برملاين هو �أن تتوافق مع توقعات واحتياجات الر�أي العام.
�أما خبري الإعالم «جلوك» يرى �أن الإ�شكالية الأ�سا�سية يف �إعالم الربملان عن �أن�شطته تكمن
يف حتديات البيئة التي ت�ؤثر جوهرياً على �أهداف ور�ؤى الربملانات .فالربملانات ال تفعل يف
كل الأوقات ما يطلبه الر�أي العام منها� ،أو تكون قراراته تعبرياً حقيقياً عن احتياجات
و�أفكار الر�أي العام .فالكثري من قرارات الربملان قد تكون تعبرياً عن ر�ؤى حزبية� ،أو ر�ؤى
�أع�ضائها يف الربملانات غري احلزبية �أو نتيجة م�ساومات مع احلكومة� ،أو تعبرياً عن م�س�ؤولية
اجتماعية قد يراها الكثري من جماعات الر�أي العام �أنها خمالفة لتوقعاتهم ،و�أمانيهم.
ولبناء ا�سرتاتيجية يف جمال الإعالم الربملاين ف�إن هناك عنا�صر حمددة يجب البناء
عليها مثل :
�أو ًال :الربحية الربملانية� :أو ما يطلق عليه العائد الربملاين من الإعالم عن �أن�شطته .فكل

خطة �إعالمية� ،أو ن�شر لأن�شطة الربملان يجب �أن نفكر يف «ملاذا» �أو ال�سبب الذي �سنبني عليه
خطط الن�شر �أو الإعالم عن �أن�شطة الربملان .فاخلط�أ الأكرب ملحرري مواد الإعالم الربملاين
�أنهم ينظرون �إىل الن�شر على �أنه غاية يف حد ذاته .ف�إذا عقدت اللجنة اجتماعاً� ،أو عقد
الربملان جل�س ًة ف�إن الكثري من املحررين الربملانيني يرى ن�شر ذلك على �أنه «�إخبار» للر�أي
العام بعقد اللجنة الجتماعها� ،أو الربملان جلل�سته .ويف احلقيقة �أن الإخبار بذلك هو جمرد
حت�صيل حا�صل .لأنه من الطبيعي ومن املتوقع للر�أي العام �أن يعقد الربملان جل�سة ،و�أن تعقد
اللجان اجتماعاتها  .ومن الطبيعي واملتوقع للر�أي العام �أن يح�ضر هذا االجتماع �أع�ضاء
اللجنة .فهذا النوع من الإخبار ال يهتم به الر�أي العام ،وال يلقى �إليه با ًال �أو اهتماماً؛ لأن
الربملان تعامل مع ق�ضية الإعالم عن �أن�شطته كغاية .ولذلك ف�إن ال�س�ؤال الرئي�سي الذي
يهم الر�أي العام ملاذا عقدت اللجنة اجتماها ؟ وملاذا عقد املجل�س جل�سته؟
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فهذا النوع من الأ�سئلة على الرغم من ب�ساطته وبيان مفرداته �إال �أنه يف نطاق الإعالم
الربملاين يحتاج �إىل الكثري من التفكري والتخطيط.
ف�إذا ما كانت الإجابة «اجتمعت اللجنة ملناق�شة م�شروع قانون غ�سل الأموال» �أو مو�ضوع
التوطني� ،أو الرتكيبة ال�سكانية» ف�إن هذه الإجابة ما زالت تدور يف نطاق الإخبار .والإعالم
الربملاين لي�س معنياً بالإخبار عن الربملان بقدر ما هو معني بكيف يعلم عن �أن�شطة
الربملان.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن ال�س�ؤال الذي ن�ضعه �أمامنا ما هو العائد للربملان من ن�شر اجتماع
اللجنة �أو املجل�س ملناق�شة م�شروع قانون غ�سل الأموال� .أو ما هي الربحية التي �ستعود
على الربملان من ن�شر ما يتعلق باجتماع اللجنة �أو املجل�س عن مو�ضوع التوطني �أو الرتكيبة
ال�سكانية؟
ومن هذا املنطلق نبد�أ يف الإعداد خلطط الإعالم الربملاين.
ثاني ًا  :خطة الربملان الإعالمية

وهذه م�س�ألة هامة يجب �أن يدركها حمررو مواد الإعالم الربملاين لأن ما يتاح لهم من
م�ساحات �إعالمية يف خمتلف و�سائل الإعالم والن�شر هي حمدودة بطبعها �سواء يف
امل�ساحات املخ�ص�صة لهم� ،أو يف احتاللهم عناوين الن�شر والإعالم ،ولذلك ف�إنه من املهم
كيفية ا�ستغالل هذه احل�صة على النحو الأمثل ،ويف الإطار الذي يحقق لهم التو�سع يف
هذه احل�صة من خالل الإيعاز لكتاب املقاالت� ،أو الربامج املرئية وامل�سموعة� ،أو يف خمتلف
الأن�شطة الإعالمية �أن تتحدث عن حدث الن�شاط الربملاين.
ثالث ًا  :القدرة الإعالمية

الإعالم الربملاين لي�س جمرد �صياغة لأخبار �أن�شطة الربملان �أو �أن يعمل املحرر جاهداً على
االهتمام بالكلمة واللفظ .ولكن املحرر الربملاين هو من ي�ستطيع انتقاء الفكرة الهامة التي
من خاللها يبني �إعالمه عن الن�شاط الربملاين .فلي�س مهماً يف الإعالم الربملاين �أن يناق�ش 
الربملان قانون «غ�سل الأموال» ولكن املهم ما هي الأفكار الإعالمية التي ميكن ت�سويقها
والدعاية لها من خالل مناق�شة الربملان لهذا القانون .فالفكرة يف بناء التحرير الإعالمي
للربملان هي الأ�سا�س الذي تنبني عليه جوانب �أي خطة مو�ضوعية يف هذا ال�ش�أن .ولعل
ا�ستنتاج الفكرة �أو البناء عليها يتطلب �إجراء املزيد من درا�سات وبحوث الإعالم الربملاين
وفق منهاجيات الإعالم العامة املتعارف عليها خا�صة ما يتعلق منها بتحليل امل�ضمون .و�إذا
كان يف الأ�صل العام �أن حتليل امل�ضمون يركز بالأ�سا�س على الكلمة يف املناهج الإعالمية
12

�أفكار ذات �أولوية

�أفكار ذات �أهمية

�أفكار ذات بعد
عاجل

�أفكار ذات بعد
م�ؤجل
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عن نف�سه .وال ميكن �إغفال «امل�ستقبل» لهذا الإعالم .ولذلك ف�إنه من ال�ضروري حتليل هذا
امل�ستقبل «الر�أي العام» من خالل مراقبة وتقييم الفر�ص والتهديدات يف البيئة اخلارجية
للمجل�س يف �ضوء نقاط القوة وال�ضعف لأفكار املر�سل «الربملان».
الفر�ص البيئية لدى امل�ستقبل

التهديدات البيئية لدى امل�ستقبل

نقاط القوة لدى املر�سل

نقاط ال�ضعف لدى املر�سل

حيث �إنه يف �ضوء هذه املعادلة �ستحدد �أ�س�س وا�سرتاتيجيات الت�سويق لأن�شطة الإعالم
الربملاين ،وكذلك �أ�س�س تطوير خطط الإعالم الربملاين.
«ا�سرتاتيجية الت�سويق للإعالم الربملاين»

تعني ا�سرتاتيجية الت�سويق للإعالم الربملاين هي تلك اخلطة التي يتم ت�صميمها ،وتف�صل
بالتحديد كيفية �إقناع الر�أي العام بجدوى ونفع الأن�شطة الربملانية ،وكذلك جذب �آخرين
لالهتمام بالن�شاط الربملاين .ويرى «جوكننز» خبري الإعالم يف الكوجنر�س الأمريكي �أن
ا�سرتاتيجية الت�سويق للأن�شطة الربملانية تعني الربنامج الذي يتبناه الربملان واملوجه للر�أي
العام �شريطة �أن يكون ذلك الربنامج �إبداعياً ،وغري تقليدي(((.
ولعل �أهمية ا�سرتاتيجية الت�سويق لأن�شطة الإعالم الربملاين ميكن حتديدها يف الآتي:

1 .1م�ساعدة الربملان على التعرف على احتياجات واهتمامات البيئة الوطنية ،والك�شف
عن الفر�ص البديلة املتاحة �أمامه للإعالم عن �أن�شطته ،وكذلك القيود والتهديدات
التي ت�ؤثر على طبيعة �أن�شطته.
2 .2حتقيق التوازن من حيث الأثر والت�أثر بني الربملان ،والبيئة الوطنية التي يعمل بها.
3 .3م�ساعدة الربملان على حتديد وحتليل خ�صائ�ص الر�أي العام ،ودرا�سة �إمكانات تطوره
امل�ستقبلي.
4 .4م�ساعدة �أع�ضاء الربملان ،والعاملني يف حقل الإعالم الربملاين على التنب�ؤ بامل�ستقبل،
والك�شف عن امل�شكالت املجتمعية املحتمل حدوثها من خالل قيا�سات وتقدير
الر�أي العام.
(((  Internet governance and the domain name system issues for congress 25 june 2015
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5 .5م�ساعدة حمرري الإعالم الربملاين على حتديد وحتليل مواطن القوة وال�ضعف يف
�أن�شطة الربملان.
6 .6حتقيق التكامل والرتابط بني �أن�شطة وعمليات الربملان من جهة ،وبني البيئة الوطنية
من جهة �أخرى.
التكامل والرتابط
مع الر�أي العام
التكيف مع ظروف
البيئة الوطنية

مزايا ا�سرتاتيجية
الت�سويق لأن�شطة
الإعالم الربملاين

توفري التقنية
اال�سرتاتيجية عن
�أن�شطة الربملان

تنمية �أكرب قدر من
بدائل الن�شر للإعالم عن
�أن�شطة الربملان

نوعية الن�شاط

درجة جتان�س �أفكار
لن�شاط �أو عدم جتان�سها

معايري اختيار
ا�سرتاتيجية الت�سويق
لأن�شطة الإعالم
الربملاين

املراحل التي مير بها
الن�شاط داخل الربملان (يف
اللجان  -يف املجل�س)

وجهات النظر املعار�ضة
لأفكار و�أن�شطة الربملان

حتليل فئات الر�أي العام
ذات االهتمام بالن�شاط
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وعلى الرغم من �أهمية هذه املعايري �إال �أن عوملة الإعالم واالجتاه نحو العاملية خلق و�ضعاً
م�ضطرباً للإعالم ب�صفة عامة ،والإعالم الربملاين ب�صفة خا�صة .فمواطنو الدول زادت
مطالبهم وتوقعاتهم من برملاناتهم �إىل احلد الذي جعل هذه املطالب تتجاوز البيئات الوطنية
�إىل بيئات عاملية.
فلم يعد الفرد قانعاً بت�شريعات تقليدية و�إمنا جتاوزت مطالبه �إىل ت�شريعات عاملية مثل
ت�شريعات الإنرتنت وتنظيم التجارة الإلكرتونية ،مما جعل الربملانات حتقق �أف�ضل مطابقة
يف �أن�شطتها بني الغر�ض اال�سرتاتيجي لبيئتها الوطنية ،وبني البيئة العاملية بل �إن زيادة
الت�شريعات البيئية واالجتماعية يف �أن�شطة الربملان مثلت حتديات كبرية لأن�شطة الربملان.
فالر�أي العام يتوقع من الربملان ت�شريعات و�أفكار رقابية ال تقلل فقط الآثار ال�سلبية على
ال�صحة ،والأمن ،والبيئة ،بل �أن تكون قراراته و�أن�شطته متوافقة مع املخرجات الدولية يف
هذا ال�ش�أن.
كل ذلك جعل الربملان يفكر يف القيام ب�أ�شياء خمتلفة� ،أو بتعبري �أدق �أن تكون نتائج
�أعمال �أن�شطته خمتلفة عما كان يقوم به الربملان يف ال�سابق� .إزاء ذلك يرى بع�ض خرباء
الإعالم الربملاين �أن امل�س�ألة ال تتعلق يف ا�سرتاتيجيات الت�سويق لأن�شطة الإعالم الربملاين
مبحددات حمددة على �سبيل احل�صر والقطع ،و�إمنا تتعلق �أي�ضاً باملحدد الإدراكي للر�أي
العام �أي كيف يدرك الر�أي العام �أن�شطة الربملان ،واملحدد الثاين هو التنظيمي �أي كيف
ي�صنع الربملان �سيا�سته الإعالمية؟ ومن خالل هذين املحددين ف�إن الربملان �سي�صنع �سيا�سة
الت�سويق لأن�شطة �إعالمه الربملاين وفق متغريات الر�أي العام للإدراك بهذه ال�سيا�سة فقد
ي�صنع الربملان �سيا�سة �إعالمية حول الإعالم عن م�شروع قانون « غ�سل الأموال»� ،أو
مو�ضوع التوطني� ،أو الرتكيبة ال�سكانية ،ولكن يفاج�أ ب�أن الر�أي العام غري مدرك لأهمية �أو
�أولويات الأفكار التي طرحها يف مناق�شاته� ،أو درا�ساته.
وحتى يحقق الربملان التوفيق بني هذين املحددين الإدراكي والتنظيمي ف�إن ذلك يتطلب
�إحداث تغيري يف قالب ال�سيا�سة الإعالمية املتواتر العمل عليها يف داخل الربملانات.
واملق�صود بالتغيري هنا هو ذلك اجلهد املق�صود يف بناء خطة �إعالمية تراعي :
•جمموعات الر�أي العام.
•الو�سيلة املالئمة للت�أثري يف الر�أي العام.
•تقدير التناف�س بني ما يريده الربملان ،وما يريده الر�أي العام.
•توليد �أفكار جديدة للو�صول �إىل �إدراكات الر�أي العام.
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ويجب �أن نراعي �أن توليد الأفكار اجلديدة لي�ست هي عملية ذاتية خا�صة بالربملان فقط،
ولكن ح�صيلة تفاعل بني بيئة الربملان الداخلية ،وبيئة الر�أي العام اخلارجية .مع الأخذ
يف االعتبار �أن ت�سويق �أن�شطة الإعالم الربملاين ب�شكل عام هي عملية ديناميكية فاعلة ال
تعرف ال�سكون �أو الهدوء.
وحتى يتم حتقيق ذلك عملياً يف الإعالم الربملاين ف�إننا بحاجة �إىل �أربع دوائر عمل �أ�سا�سية
تركيز الفكرة

تفرد الفكرة

الأ�سلوب املقنع
يف عر�ض
الفكرة

ال�شراكة مع
و�سائل الإعالم

الإعالم الربملاين
يركز على
جمموعات
حمددة من
الأفكار ذات
الأولوية ،وذات
الأهمية ،وذات
البعد العاجل.

مدى �إدراك
الر�أي العام
بقيمة هذه
الأفكار.

مدى قدرة
الر�أي العام على
املتابعة وال�شغف
امل�ستمر يف
انتظار ما
�سيعر�ض الحق ًا
ب�صدد هذه
الأفكار.

جناح الربملان يف
زيادة م�ساحته
املخ�ص�صة للن�شر
�أو الإعالم عن
�أن�شطته.

وحتى نحقق املتغريات الأربعة يف ا�سرتاتيجية الت�سويق لأن�شطة الإعالم الربملاين ف�إن
حمرر الإعالم الربملاين يجب �أن يجيب على �س�ؤالني �أ�سا�سيني.
من هو امل�ستهدف بالن�شر �أو الإعالم الربملاين ؟

  هل هي قطاعات حمددة من الر�أي العام؟
  �أم هي جمموعات بعينها ؟
  �أم هو الر�أي العام يف جمموعه ؟
  �أم هي مزيج خمتلط من الر�أي العام ؟
ما هي القيمة التي يجب �أن يدركها من يوجه �إليه الن�شر �أو الإعالم الربملاين ؟
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لأننا �إذا ا�ستطعنا حتديد منطلقات الإجابة على ال�س�ؤالني ال�سابقني ف�إنه يف هذه احلالة
�سيدرك القارئ �أو امل�ستمع� ،أو امل�شاهد� ،أو الباحث يف االنرتنت عن �أخبار الربملان �أنه
حت�صل على قيمة فاقت جهده يف القراءة� ،أو اال�ستماع �أو امل�شاهدة� .أو بعبارة �أخرى �أن
قيمة الن�شر والإعالم الربملاين �أ�صبحت مقدرة له.
حمددات القيمة من الإعالم �أو الن�شر عن �أن�شطة الربملان

كما �أ�شرنا ف�إن �إحدى اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للإعالم الربملاين �أنه �إعالم تفاعلي �أو ديناميكي
و�أنه يقوم على فكرة امل�شاركة يف احلل ( القرار الربملاين ) فامل�ستقبل للإعالم الربملاين ال
يكتفي فقط بتلقي الر�سالة الربملانية ولكن يقيم هذه الر�سالة من حيث جدواها� ،أو عدم
جدواها .ولذلك ف�إن التخطيط للإعالم الربملاين وحتى يحقق القيمة املنتظرة ( الربحية
الربملانية ) من الن�شر �أو الإعالم الربملاين يجب �أن يراعي
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تبادل العلم
بالفكرة الربملانية
املراد الإعالم عنها

تبادل املعرفة
باحللول املقرتحة
للفكرة الربملانية

�أ�ساليب حتقيق
هذه احللول

حيث �إنه قبل احلدث
�سواء كان م�شروع
قانون� ،أو �أداة رقابية
ف�إن كل مقت�ضيات،
ومتطلبات خطط
الإعالم الربملاين قبل
�أن يبا�شر الربملان نظر
الت�شريع� ،أو �أي �أداة
رقابية يكون الهدف
الرئي�سي تبادل العلم
مع امل�ستقبل والتمهيد
له (الرتويج للفكرة
الربملانية)

�أثناء احلدث �أي اخلطة
الإعالمية انتقلت
�إىل طور جديد �أثناء
مبا�شرة الربملان
للحدث فيكون
الهدف تبادل املعرفة.

يف هذه املرحلة
يكون قد �صدر القرار
الربملاين ،فتقوم خطة
الإعالم الربملاين
على الدعاية لهذه
القرارات ،وكيفية
حتقيق هذه احللول
التي اختار الربملان
من بينها الأمثل
والأف�ضل.

وا�ستناداً �إىل تلك املعطيات ف�إنه يجب التفرقة بني الإعالم الربملاين ،واالت�صال الربملاين
فالأول هو بياين لواقع �أن�شطة الربملان و�أفكاره يف هذا الن�شاط� ،أما االت�صال فهو �أ�شمل من
الإعالم لأنه الوعاء الأو�سع لتبادل الآراء والأفكار والر�سائل بني الربملان ،والر�أي العام.
االت�صال الربملاين
عملية ات�صال

امل�ستقبل :الر�أي
العام

املر�سل :الربملان

�إحداث �أثر معني على امل�ستقبل

ويرى البع�ض �أن ال�شكل ال�سابق ال يعرب عن م�ضمون عملية االت�صال الربملاين و�إمنا يعرب
عن اخلريطة العامة لفكرة االت�صال يف حد ذاتها لأن االت�صال ال يكون �إال بني طرفني
مر�سل وم�ستقبل ،و�أن املر�سل الميكن �أن ي�ستمر يف �إر�ساله ر�سائله دون �أن يعرف الأثر
الذي رتبته هذه الر�سائل على امل�ستقبل .و�أن امل�ضمون احلقيقي لعملية االت�صال الربملاين
تقوم على التداول الوظيفي �أي �أن الربملان يعرب عن ر�سائله ويهتم مبعرفة الت�أثري الذي يقع
على امل�ستقبل .فالعالقة تبادلية بني املر�سل وامل�ستقبل .كما يعرب عنها ال�شكل التايل:
و�سيلة االت�صال

قطاعات الر�أي
العام املعنية
باالت�صال

فكرة املو�ضوع
املعد للإعالم

اخللفية الثقافية واالجتماعية للم�ستقبل
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~ قيمة الإعالم عن �أن�شطة الربملان يف نظر امل�ستقبل� ،أو فكرة الدعاية لأن�شطة
الربملان ال ميكن حتديدها من خالل نظرية حار�س البوابة.

~

ح�سب ما �أكد عليه «لي�سرت»((( ف�إن الإعالم مل يعد قا�صراً على الو�سائل التقليدية مثل
ال�صحف� ،أو ن�شرات الأخبار املرئية �أو امل�سموعة ،ولكن هناك جمموعة جديدة من
تكنولوجيا االت�صال اقتحمت خ�صو�صية كل امل�ؤ�س�سات مبا فيها الربملان ،ومل يعد جمدياً
�أن ت�صدر امل�ؤ�س�سات النفي ملا ين�شر �إعالمياً بادعاء �أن ذلك غري حقيقي �أو �أن ما ين�شر هو
جمرد كذب وافرتاء .لأن تكنولوجيا االت�صال اجلديدة تعتمد على الفيديو ،وال�صوت،
وال�صورة الناطقة .ولذلك ف�إن الإعالم الربملاين عليه �أن يتعامل مع م�ستقبل وهو يف حالة
ديناميكية متغرية ومتطورة .فال يتوقع الإعالم الربملاين �أن ما يبثه كافياً لإقناع امل�ستقبل
�أو احل�صول على ت�أييده .فامل�ستقبل �إذا كان من م�ستخدمي الو�سائط االت�صالية اجلديدة
(االنرتنت) ف�إن درجة اقتناعه �أو ت�أييده ملا ين�شره الإعالم الربملاين تزداد �صعوبة .وكما
ذكر « تامو�س لي�سرت» �أن هناك حتو ًال حقيقياً يف العالقة بني اجلمهور وو�سائل الإعالم ومن
ثم ف�إن الربملان؛ حتى يعلم عن نف�سه ال ميكن �أن يكون هو املحتكر �أو امل�صدر الوحيد ملا
يثار حول �أن�شطته من تعليقات� ،أو ردود فعل امل�ستقبلني .فنظرية حار�س البوابة « gate
 »keeperالتي كان يقف فيها الربملان باعتباره امل�س�ؤول الأول والأخري عن الإعالم عن
�أن�شطته مل تعد قائمة يف ظل تكنولوجيا االت�صال اجلديدة التي �أ�صبحت هي امل�س�ؤولة عن
�صناعة الر�أي العام ،وكذلك الت�أثري يف جمريات الأحداث .فقد يوافق الربملان على قانون
ما� ،أو تو�صيات بعينها ثم يرف�ضها قطاع� ،أو جمموعة من الر�أي العام العتبارات م�صلحية،
�أو �أية اعتبارات �أخرى .ثم يقومون بالهجوم على قرارات الربملان يف �أدوات تكنلوجيا
االت�صال احلديثة� ،أو ين�شرون ال�شائعات حول هذه القرارات� ،أو يتبنون تف�سرياً عك�سياً
لطبيعة هذه القرارات� ،أو يقدمون ر�أياً مغلوطاً حيالها .يف هذه احلالة ف�إن القطاع الأو�سع من
الر�أي العام �سيحيل �إىل تبني وجهة النظر املعار�ضة لر�أي الربملان .لأن الر�أي العام بطبيعته
مييل �إىل الت�شكيك وعدم الت�صديق.
كذلك ف�إن نظرية حار�س البوابة التي ي�صيغ فيها الربملان خططه الإعالمية يف حجرات مغلقة
بعيداً عن تقدير الر�أي العام  مل تعد جمدية يف ظل م�ستقبل �أتاحت له �أدوات تكنلوجيا
االت�صال اجلديدة �أن يقوم هو ذاته ب�إنتاج ر�سائل و�أفكار للربملان بل وميكن �أن ي�صدر بيانات.
فالإعالم الربملاين يتعامل اليوم مع « م�ستقبل �إيجابي» ولي�س « م�ستقبل �سلبي» .ف�أخبار
Henry jenkins samford - spreadable media – CRS – 2.15
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الربملانات �أ�صبحت اليوم يف املدونات ،ومنتديات احلوار ،وف�ضاءات الدرد�شة .و�إذا كان
الربملان هو امل�ؤ�س�سة الأكرث تعبرياً عن فكرة الدميقراطية �سواء يف ت�شكيل بنيته� ،أو طبيعة
اتخاذ قراراته ف�إن الدميقراطية الربملانية عليها �أن تتعامل مع الدميقراطية الإلكرتونية �إعالمياً.
وهذا ما �أطلق عليه خرباء الإعالم �صحافة املواطن “� ”citizen journalismأو
الإعالم ال�شعبي “ ”society mediaوهذه الت�سميات روج لها كل من «وان
جليمور ،وكري�س ويلي�س ،و�شيمن بوهان» .حيث �إن « كري�س ويلي�س» عرف �صحافة
املواطن ب�أنها ن�شاط للمواطنني يقومون من خالله بجمع ،وحترير ،وحتليل الأخبار .بل تنب�أ
الكثري من اخلرباء يف جمال امل�ستقبليات �أن ( )%50من الإنتاج ال�صحفي �سيتم بوا�سطة
املواطنني بعد عام .2021
ا�ستخدام منهاجية حتليل امل�ضمون يف الإعالم الربملاين

ال�ستخدام منهاجية حتليل امل�ضمون يف الإعالم الربملاين لإجراء البحوث ودرا�سات
الإعالم الربملاين املعنية بتحديد الأفكار ال�سائدة �أي الأفكار التي يوافق عليها �أغلبية
قطاعات الر�أي العام ،والأفكار غري ال�سائدة �أو املعار�ضة �أي الأفكار التي يرف�ضها �أغلبية
قطاعات الر�أي العام ف�إن املحرر الربملاين عليه �أن يدرك:
  الإدراكات العامة لقطاعات الر�أي العام �إزاء الق�ضية حمل الن�شر.
  الأفكار التي تتكون منها هذه الق�ضية.
  خ�صائ�ص كل فكرة يف الق�ضية.
  العالقات التي تربط هذه الأفكار بع�ضا ببع�ض.
ومن �أبرز املزايا التي يقدمها منهج حتليل امل�ضمون هو الك�شف عن اجتاهات الر�أي العام،
�أو قطاعات منه ،بالإ�ضافة �إىل حتديد م�ضمون الر�سالة الإعالمية التي يريد الربملان تو�صيلها
�إىل اجلمهور .بل �إن هذه املنهاجية هي التي حتدد �إمكانات �أن ي�شدد الربملان يف طرح �أفكار
بعينها على الق�ضية حمل الن�شر� ،أو �أن يكرر ر�سالة� ،أو يقوم بتغيري ر�سالة وم�ضمون الإعالم
الربملاين.
�صياغة اخلطة اال�سرتاتيجية للإعالم الربملاين

تعني �صياغة اخلطة اال�سرتاتيجية لأن�شطة الإعالم الربملاين حتويلها �إىل خطوات عمل
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البند
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مالحظات على البند
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3الرتكيز على ال�صورة الكاملة للق�ضية الربملانية ،فاملحرر الربملاين عليه �أن يعلم جيداً
�أن الفكرة التي يركز على ن�شرها �أو الإعالم عنها ماهي �إال �أجزاء من ال�صورة كاملة.
فال�سلع املغ�شو�شة جزء من حماية امل�ستهلك .و�أن هذه الفكرة �ستتكامل يف مرحلة
الحقة مع ال�سلع املقلدة ،وال�سلع املنتهية ال�صالحية ومع موا�صفات �إنتاج ال�سلعة ،ومع
�شروط الإنتاج لل�سلعة .ولذلك ف�إن بع�ض حمرري الإعالم الربملاين عندما يركز على
ن�شر فكرة ينظر �إليها بو�صفها كياناً م�ستق ًال عن الأفكار الأخرى ،مما ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار
يف النهاية بالإعالم عن الق�ضية الربملانية .كذلك ف�إنه من ال�ضروري �أن يعي املحرر
الربملاين �أن ا�ستخدام الأرقام يف التحرير الربملاين لي�ست غاية يف حد ذاتها ،و�إمنا هي
و�سيلة للتدليل على �أهداف �أو بواعث الفكرة الربملانية .وهذا ما يطلق عليه الرقم
الوظيفي يف الإعالم الربملاين .فمث ًال قد يكتب حمرر برملاين �أن املجل�س �أدخل ( )2
تعدي ًال على م�شروع قانون حماية امل�ستهلك .فمثل ذلك ال يهم القارئ �أو امل�ستمع �أو
امل�شاهد .ولكن ما يهم هو النوعية الوظيفية لهذه التعديالت� ،أي ماذا حققت هذه
التعديالت من وظائف ،وكيف ت�أثر بها القانون؟ وكيف �ست�ؤثر يف قطاعات الر�أي
العام؟.
الفر�ص
والتهديدات

توقعات
الر�أي العام

نقاط القوة
وال�ضعف

�صياغة اال�سرتاتيجية
الإعالمية لأن�شطة
الربملان

الت�أثري الوظيفي
لال�سرتاتيجية

تدابري مر�سومة من �أجل
�ضبط معلومات حمددة
والتحكم بها

ويف �إطار ال�شكل ال�سابق ف�إنه يجب �أن نتوقف حول معنى الت�أثري الوظيفي لال�سرتاتيجية
الإعالمية للأن�شطة الربملانية .ف�أي �إعالم عن الربملان �سواء بالكلمة� ،أو بال�صوت� ،أو
بال�صورة يحقق وظيفتني �أ�سا�سيتني :
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الأوىل  :يطلق عليها التعاملية  �أي جناح  الربملان يف نقل ناجح للمعلومات والبيانات التي
يريد تو�صيلها للم�ستقبل �أو الر�أي العام .والنقل الناجح للمعلومات يعتمد على توقيت
�إر�سال وا�ستقبال الر�أي العام ملا يعلم عنه الربملان ،والظروف التي تتم فيها عملية االت�صال،
والو�سيلة التي حتقق بها هذا االت�صال.
�أما الوظيفة الثانية  :فهي الوظيفة التفاعلية للإعالم الربملاين .فكما �أ�شرنا �سابقاً �أن
الربملان عندما يعلم عن نف�سه فهو يف املرحلة الأوىل يكون مر�س ًال ،ويف املرحلة الثانية يكون
م�ستقب ًال لردود الأفعال من قطاعات الر�أي العام.وهذا التفاعل بني الربملان والر�أي العام
هو انعكا�س طبيعي للنظرية التمثيلية ف�أع�ضاء الربملان ممثلون عن الأمة� ،أو وكالء لهم.
وعلى املمثل �أو الوكيل �أن يلتزم بقدر الإمكان ب�أفكار و�آراء الأ�صيل الذي وكله ،فيكون
الغر�ض من الوظيفة التفاعلية للإعالم الربملاين هو �أن الوكيل يريد �أن يبلغ املوكل بر�سالة
معينة م�ؤداها �أنني �ألتزم بقدر الإمكان بحدود الوكالة املمنوحة يل .واملوكل يبلغه �إما
باال�ستح�سان� ،أو الرف�ض� ،أو التعديل حلدود هذه الوكالة .وال ميكن للوظيفة التفاعلية
�أن حتقق �أغرا�ضها �إال �إذا كانت مرتبطة بهدف معني .فالربملان عندما ين�شر �أو يعلم عن
تو�صياته يف مو�ضوع ما� ،أو تعديالته يف م�شروع قانون ما ف�إن اخلطة الإعالمية تعمل على
�صياغة الهدف من الر�سالة الإعالمية .وهذا الهدف يتحقق من خالل �صياغة الر�سالة
الإعالمية للربملان حول مو�ضوع ما وفق ا�سرتاتيجية الإقناع� ( ،أي �إقناع الر�أي العام
بجدوى وت�أثري تو�صياته� ،أو تعديالته على م�شروع القانون) .ولذلك ف�إنه من غري املالئم يف
الإعالم الربملاين �أن يتم الإ�شارة �إىل التو�صيات �أو التعديالت يف حد ذاتها وبدون �إرفاق
�أ�س�س ومعطيات ا�سرتاتيجية الإقناع ،فمث ًال� :أو�صى املجل�س يف م�شروع التوطني « التزام
م�ؤ�س�سات الدولة بتوطني الوظائف الإدارية بن�سبة ( )%90من حجم العمالة املنت�سبة
�إليها» فيكون الإعالم عن هذه التو�صية « ونظراً لزيادة �أعداد خريجي الكليات النظرية
بن�سبة ( )%60وانت�شار البطالة بينهم بن�سبة  ( )%14ف�إن املجل�س �أو�صى.»......
ولكن يظل ال�س�ؤال ملاذا يعتمد الإعالم الربملاين ب�صفة �أ�سا�سية على ا�سرتاتيجية الإقناع ؟
لأن �أي ر�سالة من الربملان عن �أن�شطته تعتمد ب�صفة �أ�سا�سية على �أنها ر�سالة ت�ضامنية وهي
تختلف عن مفهوم الر�سالة الإعالمية التوجيهية .فالإعالم الربملاين يقوم ب�صفة �أ�سا�سية
على �أن كل ر�سائله الإعالمية تعرب عن الت�ضامن مع الر�أي العام� ،أو تعك�س توجهاته حتى
و�إن كان هناك اختالف يف امل�ضمون� ،أو يف تقدير قيمة الأفكار ف�إن ر�سالة الإعالم الربملاين
�سواء �أكانت يف �شكل مقالة� ،أو حتقيق �صحفي� ،أو �إخبار �أو ن�شر يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ف�إن هذه الر�سالة يجب �أن حت�صر هذا اخلالف يف �أ�ضيق احلدود ومبا يعرب
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عن ر�سالة ت�ضامنية مع الر�أي العام من خالل طرح املربرات القوية لإقناع الر�أي العام
ب�صحة وجهة نظر الربملان .كما �أن من مقت�ضيات الر�سالة الإعالمية الت�ضامنية �أنها تعرب
عن هم م�شرتك� ،أو م�شاكل م�شرتكة� .أي �أن طبيعة امل�شاكل �أو الأفكار لي�ست متفردة
لدى الربملان وهي غائبة عن اهتمامات الر�أي العام .فمث ًال �إذا كانت الر�سالة الإعالمية
تدور حول تعديل يف م�شروع القانون� ،أو تو�صية ب�إن�شاء جهاز حلماية امل�ستهلك ،ويف ذات
الوقت ف�إن الر�أي العام �أو مواطن الدولة ينعمون ب�سلع جيدة ،وب�أ�سعار منا�سبة لدخولهم
و�أنه ال توجد �شكاوى يف التعامل مع م�ستوردي هذه ال�سلع ،ففي هذه احلالة ف�إن الربملان
يف ر�سالته الإعالمية اخرتق مفهوم الت�ضامن؛ لأن قطاعات الر�أي العام مل تكن مت�ضامنة
معه يف طرح مثل هذه الفكرة .ومن ثم ف�إنه على الإعالم الربملاين �أن يبحث عن مربرات
قوية لإن�شاء حالة ت�ضامن بني �أفكاره ،وتوجهات الر�أي العام.
واملفهوم الت�ضامني لر�سالة الإعالم الربملاين تختلف عن املفهوم التوجيهي للر�سالة
الإعالمية احلكومية.
فاحلكومة تن�شر �أخبارها بغر�ض التوجيه للنا�س �إما للتوجيه الآمر مثل ن�شر القرارات،
�أو التوجيه الناهي مثل عدم املرور يف �شارع ما� ،أو التوجيه للعلم ب�أمرها ،مثل اخلطط
وال�سيا�سات� ،أو ا�ستقباالت �ضيوف الدولة� ،أو التعامل مع دول العامل اخلارجي.
فمقا�صد املر�سل احلكومي �أو ر�سالته الإعالمية هو توجيه امل�ستقبل ولي�س ال�سعي �إىل
�إن�شاء حالة توافق معه من خالل الر�سالة الإعالمية احلكومية يف حني �أن الإعالم
الربملاين ي�سعى وبكل و�سيلة �إىل �إن�شاء حالة التوافق مع امل�ستقبل .فالإعالم احلكومي
معني بالأ�سا�س بالوظيفة التبليغية (�أي �إبالغ امل�ستقبل باملحتوى الذي ت�شري �إليه الر�سالة
الإعالمية) ،يف حني �أن الإعالم الربملاين يهتم بالوظيفة االنفعالية لر�سالته �أي التعبري عن
موقفه وهي التي �أطلق عليها الفقيه «جاك�سون»(((  «الوظيفة التعبريية»؛ لأن الربملان يف
�إعالمه يعرب عن ذات �أع�ضائه و�أنه من املهم له �أثناء التعبري عن ذات �أع�ضاء الربملان �أن
يفهم امل�ستقبل القيم واملبادئ والأهداف التي جعلت ع�ضو الربملان يتخذ هذا املوقف دون
ذاك .ولذلك ف�إنه يرتبط بالوظيفه التعبريية لر�سالة الإعالم الربملاين ما ميكن �أن نطلق عليه
« التداول الوظيفي» ( �أي �أن الربملان عندما يعرب عن ر�سائله ف�إن هذا التعبري يكون غر�ضه
الأ�سا�سي هو تداول املعرفة ،ومواقفه مع امل�ستقبل ومن ثم معرفة الت�أثري الذي يقع على
امل�ستقبل) ،يف حني �أن الإعالم احلكومي ال يهتم كثرياً مبعرفة هذا الت�أثري� ،أو حدوده� ،أو
�أبعاده �إال بالقدر الذي ي�ؤثر على عمل احلكومة بالتهديد �أو املخاطر غري املتوقعة.
(((  Dennis, towards a sociology of mass communication – Macmillan – London – 1980
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بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الإعالم احلكومي يهتم ب�أن تكون ر�سالته الإعالمية م�ؤدية لفكرة
«الوظيفة التعاملية» �أي التعامل مع امل�ستقبل على �أنه متلقي لإر�شادات� ،أو تعليمات� ،أو
بيان �أمر.
  يف حني �أن الإعالم الربملاين يقوم بالأ�سا�س على وظيفة التفاعل �أي �إقامة نوع من
العالقات االجتماعية مع امل�ستقبل من خالل ر�سالته الإعالمية.
املعنى التوا�صلي يف الإعالم الربملاين

ت�أ�سي�ساً على كل ما �سبق ف�إن النتيجة التي نريد الو�صول �إليها هي �أن وظيفة الإعالم
الربملاين �إبالغ معنى حمدد �إىل الر�أي العام .و�أن هذا املعنى ( م�ضمون الر�سالة ) ال
يقت�صر فقط على الإبالغ ،و�إمنا يتجاوز ذلك �إىل التوا�صل ولذلك ف�إنه من املهم بناء املعنى
التوا�صلي يف ر�سالة الإعالم الربملاين من خالل :
1 .1ماذا نقول؟
2 .2وملن نقول؟
3 .3وما ت�أثري ما نقوله ؟
4 .4ولأجل ماذا نقول؟
�أما عن ال�س�ؤال الأول ماذا نقول؟ ف�إن ذلك يعني االجتاه نحو �سياق الر�سالة الإعالمية �أو
م�ضمونها� ،أو حمتواها� ،أو الأفكار التي ينبغي �أن تت�ضمنها.
الفكرة

ملاذا هذه
الفكرة؟

�سياق
الر�سالة
الإعالمية

رغبات
امل�ستقبل
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الظرف
الزماين
املنا�سب

ولتبيان ذلك فمث ًال :
« ناق�ش الربملان م�س�ألة هروب اخلادمات بعد �أن زادت �شكاوى املواطنني يف �إطار مناق�شته
مل�شروع قانون « عمال اخلدمة امل�ساندة « وطالب �أع�ضاء الربملان باتخاذ �إجراءات �صارمة
�ضد هروب اخلادمات منها عدم دخول الدولة مرة �أخرى .وقد ا�ستجابت احلكومة لهذا
التعديل».
حمددات هذه الر�سالة الإعالمية الق�صرية هي :
الهــــــــــدف :

احلد من �إنزعاج الر�أي العام ب�ش�أن هروب اخلادمات.

ال�ســـياق العام :

الدولة.

ال�سياق اخلا�ص :

املنازل.

عنا�صر ال�سياق :

اخلادمات ،مكاتب الت�شغيل للخادمات� ،أجهزة ال�شرطة ،املواطنون
الذين لديهم خادمات ،املواطنون الذين لديهم الرغبة يف ا�ستقدام
خادمات.

الـفـعـــــــــل :

هو منع دخولهم من �أرا�ضي الدولة يف حال هروبهم.

ي�صبح ال�س�ؤال كيف ميكن �أن نن�شر مثل هذه الر�سالة؟
بالطبع املحرر الربملاين �سيفا�ضل بني �أكرث من طريقة حتى ي�صل �إىل هدفه يف احلد من
انزعاج الر�أي العام من ظاهرة هروب اخلادمات .فهناك و�سيلة مف�ضلة ،وهناك و�سيلة
م�ستح�سنة ،وهناك و�سيلة ممكنة.
فالو�سيلة املف�ضلة هي ن�شر حتقيق �صحفي مو�سع يف ال�صحف ،ثم احلديث عنه يف برامج
�إذاعية �أو تلفزيونية �شهرية.
و�سيلة م�ستح�سنة قد تكون الإيعاز لكتاب املقاالت �أو مقدمي الربامج التلفزيونية �أو
الإذاعية باحلديث يف مثل هذا املو�ضوع.
و�سيلة ممكن ن�شرها يف و�سائل التوا�صل االجتماعي.
�إذن الإطار الأول وهو املف�ضل ميثل الو�سيلة الأكرث جناحاً يف حتقيق الهدف ،والثانية قد
تكون جيدة �إال �أنها �ستتطلب �أي�ضاً جهداً ،وات�صاالت� .أما الأخرية فهي املمكنة �أي التي
يف املقدور تنفيذها بدون عناء.
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ر�سالة
مف�ضلة

و�سيلة
القول
و�سيلة
م�ستح�سنة

و�سيلة
ممكنة

فالو�سيلة املف�ضلة لتحقيق الهدف� ،أما الو�سيلة املمكنة فهي الو�سيلة املتاحة وفق الإمكانيات
املتوافرة داخل الربملان ولكن يظل ال�س�ؤال قائماً ملاذا نفا�ضل بني الو�سائل الثالث ،يف حني
�أن الإعالم احلكومي قد تكون لديه و�سيلة واحدة مف�ضلة ويقوم با�ستخدامها دون عناء ؟
يف الواقع �إن الإعالم الربملاين هو �إعالم متخ�ص�ص ينتمي �إىل حقل الإعالم ال�سيا�سي،
�إال �أنه وفق تعريف العامل الفرن�سي « دومنيك والتون» �أن �إ�شكالية الإعالم الربملاين هو
�أنه يتم فيه تبادل الآراء املعار�ضة بني ثالثة �أطراف هم رجال الربملان واحلكومة من جانب،
والإعالميني من جانب ثان ،والر�أي العام من جانب ثالث .و�أن العالقة بني هذه الأطراف
الثالثة هي عالقة تفاعلية ويغلب عليها ال�شد واجلذب.
ف�أع�ضاء الربملان قد يتناف�سون مع �أع�ضاء احلكومة يف احل�صول على مطالبهم� ،أو الإقناع
بتنفيذ �أفكارهم يف حني �أن الإعالميني قد يقومون بالتحليل والتعقيب على قرارات
الربملان ،والر�أي العام يبحث عن م�صاحله يف قرارات الربملان ويقدر ما �إذا كان الربملان يعرب
عن اهتماماتهم �أم عن �أولويات احلكومة .و�إزاء هذا اجلدل الثالثي ،و�أحياناً الرباعي يف
حال اعتبار احلكومة طرفاً م�ستقل بذاته عن الربملان ف�إن املحرر الربملاين يبحث عن عدة
و�سائل لتحقيق اال�سرتاتيجية االقناعية للأن�شطة الربملانية .كما �أن احل�ضور القوي للر�أي
العام يف الإعالم الربملاين مرده الأ�سا�س �إىل �أن الربملان عليه �أن يقدم ك�شف ح�ساب عن
قراراته ،ومداوالته �أمام املواطنني.
وهذا ما �أكدت عليه �صراحة املادة الثامنة من الإعالن الفرن�سي حلقوق الإن�سان « للمجتمع
احلق يف طلب ك�شف ح�ساب ممن يعمل يف احلقل العام� ،أو الإدارة العامة » وف�سر الكثري
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من الفقهاء الفرن�سية عبارة احلقل العام ب�أنها تت�ضمن �أع�ضاء الربملان.
كما �أن مفا�ضلة الربملان يف اختيار الو�سيلة الإعالمية املالئمة للإعالم عن �أن�شطته الربملانية
تفر�ضها �ضرورات الواقع املعا�صر ،حيث �إن �إعالم اليوم هو عامل الإعالم واالت�صال ،و�أن
امل�ؤ�س�سة الت�شريعية عليها �أن تكون حا�ضرة بقوة يف ال�ساحة الإعالمية لإبالغ ر�سائله،
وقراراته ،وحتى يقدر ردود �أفعال الر�أي العام وفق النظرية التمثيلية للربملان.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الع�صر الذي كان يحتكر فيه الربملان الدور الت�شريعي ،ومراقبة
العمل التنفيذي من خالل احتكاره للمعلومات قد انتهى ووىل لأن ثورة االت�صال
والإعالم جعلت املعلومات متاحة للر�أي العام بقدر �إتاحتها لأع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية
با�ستثناء ما يح�صل عليه ه�ؤالء الأع�ضاء من بيانات ومعلومات حكومية حمظورة للر�أي
العام.كذلك �أع�ضاء احلكومة ذاتهم يقدمون املعلومات والبيانات لو�سائل الإعالم قبل
تقدميها للربملان� ( ،أي �أن الربملان مل يعد مركز احلدث ال�سيا�سي كما كان يف ال�سابق).
فالع�ضو يف دائرته االنتخابية �ش�أنه �ش�أن �أي مواطن يف �ش�أن البحث عن املعلومات من
خالل و�سائل الإعالم ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن مفا�ضلة الربملان بني عدة و�سائل لن�شر
ر�سائله يعود �إىل �أن الربملان هو �أكرث م�ؤ�س�سات الدولة عر�ضة لالنتقاد ،والتف�سري والت�أويل
من قبل املواطنني .حتى �إن الكثري من الأخطاء احلكومية قد يربرها الر�أي العام ب�أنها
�أخطاء الربملان ،فالربملان هو ال�ضحية الكربى لكل ال�سيا�سات العامة.
ومن غري املقبول �أن يتعر�ض الربملان ملثل هذا النوع من احلمالت دون �أن يقوم بالرد �أو
ال�شرح� ،أو التحليل لأن�شطته لتخفيف �أو احلد من حمالت التحري�ض لدوره.
لهذه الأ�سباب وغريها فقد طورت الكثري من برملانات العامل مفاهيم لو�سائل االت�صال
والتوا�صل مع املواطنني ف�أن�ش�أ بع�ضها مواقع خا�صة له على �شبكة االنرتنت� ،أو �أن�شاء
حمطات �إذاعية� ،أو تلفزيونية خا�صة بالربملان� .أو القيام ب�أن�شطة موازية لتعريف املواطنني
ب�أ�ساليب عمل الربملان مثل برملان ال�شباب ،وبرملان الطفل� ،أو احت�ضان الكثري من الأن�شطة
الثقافية بالدولة وكل ذلك بغر�ض تقريب املواطنني من الربملان.
وقد �أكدت درا�سة �أمريكية للخبري الربملاين الدويل الأمريكي « والتون ديفي�س» �أنه وفق
درا�سة ميدانية مت �إجرا�ؤها يف �أكرث من ( )17دولة �أن الفئة العمرية من ( 18-24عاماً) 
على الرغم من �أنها فئة ناخبة يف هذه الدول �إال �أنها ال متلك �أي معلومات عن و�سائل
عمل الربملانات� ،أو قراراته((( .ولذلك فقد جل�أت كندا �إىل تطوير مفهوم الإعالم الربملاين
((( william davis - issues of congerss - 1998
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لي�صبح مفهوم التعليم الربملاين من خالل اخرتاق امل�ؤ�س�سات التعليمية حيث يقوم
�أع�ضاء الربملان ،ورئي�سه بجوالت وزيارات دورية �إىل خمتلف املدار�س وعقد حلقات نقا�شية
معهم من �أجل تعريفهم بالدور الت�شريعي والرقابي للربملان .و�شرح الدور والوظيفة الربملانية
للنواب ،وت�سهيل م�شاركة املواطنني يف  �أعمال و�أن�شطة الربملان.
وقد �أثبتت الدرا�سات الربملانية الكندية �أن هذا الن�شاط الدوري لرئي�س و�أع�ضاء الربملان
الكندي قد �أدى �إىل تغيري ال�صورة الذهنية للر�أي العام عن الربملان و�أ�صبح م�ستوعباً لدور
الربملان ،ومتابعاً لر�سائله الإعالمية يف ال�صحف� ،أو الو�سائل الإعالمية الأخرى.
وهذا يعني �أن النظرة ال�سلبية لعدد كبري من املواطنني جتاه الربملان �إمنا تنبع �أ�سا�ساً من عدم
معرفة املواطنني بالأعمال التي يقوم بها الربملان نظراً لعدم وجود �إعالم برملاين ناجح ي�صل
�إىل �شرائح املجتمع املختلفة.
وقد �أ�شارت الكثري من الدرا�سات الربملانية املتخ�ص�صة �إىل �أن الإعالم الربملاين الناجح
يجب �أن تتوافر فيه عدة �صفات �أ�سا�سية مثل :
  وجود خطط تكتيكية للإعالم عن حمتوى �أن�شطة وقرارات الربملان.
  �أن يكون �إعالماً م�ستمعاً �أكرث من كونه �إعالماً مبلغاً عن �أن�شطته ،وهذا يعني �إعالماً
ي�أتي من الأ�سفل �إىل الأعلى ،ولي�س �إعالماً من الأعلى �إىل الأ�سفل.

�إعالم
حكومي

�إعالم
برملاين
(برملان

مواطن

مواطن

  فالإعالم احلكومي ينبع من �أعلى �إىل �أ�سفل �أي هو �إعالم تبليغي� ،أو توجيهي،
�أو �إر�شادي �أو �إخباري� .أما الإعالم الربملاين ينبع من �أ�سفل �إىل �أعلى فهو �إعالم
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تفاعلي بالإ�ضافة �إىل �أنه �إعالم معقد لأن الربملان يف عمله يعتمد احلوار ،والنقا�ش 
واجلدل ،والتعار�ض يف الآراء والأفكار بني الأع�ضاء كل ذلك يتطلب �أن ي�صيغه
املحرر الربملاين مبا ي�سهم يف التعبري عن مكانة الربملان ،ودوره يف احلياة ال�سيا�سية
للمجتمع.
  تكرار الر�سالة الإعالمية ب�شكل متتابع ودقيق وبا�ستخدام و�سائل خمتلفة .فالربملان
عليه م�س�ؤولية �أ�سا�سية يف تكرار ر�سائله الإعالمية ب�شكل متتابع ووفق خطط زمنية
مقدرة .فوفق درا�سات علم النف�س �أن الب�شر ب�صفة عامة مييلون �إىل ت�صديق الأفكار
واملعلومات التي تتكرر �أمامهم بانتظام ،خا�صة �أنها حتقق �سرعة التوا�صل والتفاعل
بني عدد كبري من املواطنني� ،أو بني غريهم من مناطق العامل املختلفة.
املوقع

يوتيوب

التعريف به
يف عام  2005قام ثالثة �شبان هم « نن�شاد هريل ،و�ستيف ت�شن ،وجواد كرمي» ب�إن�شاء
موقع يوتيوب .وكان الثالثة موظفني يف �إحدى �شركات التقنية املعروفة باي بال
و�أن�ش�أوا موقع يوتيوب بهدف التوا�صل بني بع�ضهم البع�ض بتحميل مقاطع الفيديو
والقدرة على م�شاهدتها ،والرد عليها يف �أي وقت ,وقامت �شركة جوجل ب�شراء هذا
املوقع يف عام  2006ب�أكرث من مليار ون�صف املليار دوالر .ويتيح هذا املوقع للربملان
حتميل وتنزيل مقاطع فيديو ،وم�شاركة الآخرين فيها ،كما يوفر خا�صية التعليق
وامل�شاركة يف الر�أي.

في�سبوك

�أ�س�سه مارك زوكربريغ يف عام  2004وقد كان فيها طالباً يف جامعة هارفرد.
وكان يهدف لإن�شاء موقع تعارف و�صداقة بني زمالء الدرا�سة ،وبعد ذلك ان�ضم
�إليه طالب املدار�س الثانوية .وبالتدريج مت فتح املجال لأي م�ستخدم لالنرتنت
بالت�سجيل يف هذا املوقع .وي�صل عدد امل�شاركني فيه �إىل �أكرث من مليار ون�صف
م�ستخدم حتى عام 2014م.

تويرت

هو موقع تدوين م�صغر حيث ي�سمح للم�ستخدم ب�إر�سال وا�ستقبال ر�سائل مكتوبة
ال تتعدى املائة والأربعني حرفاً لكل ر�سالة .وت�سمى كل ر�سالة ( تغريدة ) ،وقد قام
ب�إن�شاء املوقع جاك دور�س يف عام  2006وانت�شر عاملياً ب�سرعة فائقة .ويف عام 2013
�أ�ضاف املوقع خا�صية �إر�سال تغريدة مبقاطع فيديو ق�صرية .

ا�ستقبال الر�سائل الن�صية املكتوبة ،وال�صور ،ومقاطع الفيديو ،واملقاطع ال�صوتية
خدمة وات�س �أب واخلدمة تتيحها �شركة حتمل نف�س اال�سم ( وات�س اب ) مت ان�شا�ؤها يف عام 2006
وهذه اخلدمة حتمل يومياً نحو  10مليار ر�سالة.
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كيك

�أي�ضاً من خدمات التوا�صل االجتماعي التي تظهر على �أجهزة الآيفون ،واالندرويد
وقد ن�ش�أت هذه ال�شركة يف كندا يف  2011وهي تتيح للم�ستخدم امل�شاركة مبقاطع
فيديو ال يزيد طولها عن  36ثانية لكل مقطع وميكن للم�ستخدمني الآخرين الرد
مبقطع فيديو �أو بتعليقات مكتوبة على �صفحة امل�ستخدم وتتيح اخلدمة �أي�ضاً متابعة
م�ستخدم معني ملعرفة �آخر �إ�صداراته .وهذه اخلدمة جتمع بني مزايا تويرت ،ويوتيوب
وان�ستجرام.

املدونات

هي مواقع على االنرتنت لطرح الر�أي والنقا�ش يف موا�ضيع خمتلفة .ويقوم املوقع
على كتابة تدوينات منف�صلة بحيث تظهر مت�سل�سلة زمنياً من الأحدث �إىل الأقدم
وتعتمد على وجود �أر�شيف لت�سهيل العثور على التدوينات القدمية وتتبعها ،ومنذ
عام  2009بد�أت تظهر املدونات الكبرية ،حيث يقوم بكتابة موا�ضيعها عدد
كبري من امل�ؤلفني وي�شرف عليها جمموعة من املحرتفني الذين يقومون بالتن�سيق
والتحرير .وهناك مدونات تابعة مل�ؤ�س�سات كبرية مثل اجلامعات �أو امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية �أو بيوت اخلربة .و�أ�صبحت املدونات اليوم و�سيلة لتبادل الر�أي والنقا�ش 
�أو ن�شر الأخبار ال�سريعة واملتخ�ص�صة .والذي �سهل من انت�شار املدونات هو التطور
التقني الذي ي�سمح لأي م�ستخدم �أن ين�شر �أفكاره يف موقع خا�ص دون احلاجة
�إىل املعرفة بلغة الربجمة ،وت�ستخدم الربملانات املدونات لأنها تتيح خا�صية الرد
والتفاعل مع زوار املوقع .فاملدون ال يكتب فقط ،بل ين�شئ عالقات مع زوار موقعه،
وقد تطورت املدونات لت�شمل الن�ص املكتوب،وال�صور ،ومقاطع الفيديو ،وت�شري
الإح�صاءات �إىل �أن هناك �أكرث من  156مليون موقع تدوين على االنرتنت.

إشكاليات التواصل البرلماني :
وفق مفاهيم الإعالم الربملاين احلديث ف�إن املفهوم لي�س هو توا�صل جمتمعي ،و�إمنا
هو ات�صال �أو توا�صل برملاين وهذا ما ت�ستهدفه الورقة حمل الدرا�سة .وبعيداً عن
الأطر النظرية �أو املفاهيم الكثرية الواردة يف درا�سات الإعالم الربملاين احلديث ف�إن
�إ�شكاليات التوا�صل الربملاين مع املجتمع زادت تعقيداً يف ظل اعتبارات احلداثة
والعوملة وثورة االت�صاالت .ف�إذا كانت �أدوات االت�صال مع خمتلف �شرائح املجتمع
طورت من �آليات عملها عندما ارتبطت بثورة املعلومات والتكنولوجيا� ،إال �أن الربملانات
ظلت على و�ضعها امل�ألوف دون تطور .وكما يرى اخلبري الأمريكي الدويل (فورتني
بيكا�س) �أن النظرية ال�شهرية (لكل فعل رد فعل) مت نق�ضها وخمالفتها يف عالقة
الربملانات بثورة االت�صاالت احلديثة .وكان من املتوقع �أن ت�سارع الربملانات �إىل تطوير
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�آليات عملها؛ لأنها من �أكرث امل�ؤ�س�سات يف �أي دولة حتتاج �إىل ثورة االت�صاالت.
ويقول (فينيز بادي�س ) اخلبري الدويل الأمريكي�« :أن االت�صال قيمة مركزية يف الربملان.
فال وجود لربملان دون ات�صال .فربملانات اليوم هي برملانات معوملة ومن ثم يجب �أن تكون
برملانات مت�صلة .فالربملان هو الوعاء الأكرث حيوية يف م�ؤ�س�سات الدولة الذي تناق�ش فيه
ال�سيا�سات العامة ،وي�ؤطر لها ،وهو دوماً يف حاجة �إىل م�ؤيديه و�إىل قطاعات الر�أي العام
الوا�سعة حتى يحقق قوة ال�ضغط الالزمة على احلكومات».
والعالقة بني الربملان واالت�صال �أو التوا�صل هي عالقة العر�ض والطلب فالربملان لديه
ما يعر�ضه من ت�شريعات و�سيا�سات عامة ،فهل ما يعر�ضه حمل طلب من اجلمهور؟ وميكن
القول �أن ال�سلعة احلكومية ( ال�سيا�سات والقرارات ) هي �أكرث رواجاً وطلباً من اجلماهري
من ال�سلعة الربملانية ،ومن ثم ف�إن الت�سا�ؤل الأكرث �أهمية كيفية تطبيق معيار التناف�سية بني
ال�سلعة احلكومية ،وال�سلعة الربملانية ويرى (بادي�س ) اخلبري الأمريكي �أن حدود التناف�سية
�سرتتبط بقدرة الربملانات على �أن يتوافر لديها �أمرين �أ�سا�سيني :
�أولهما  :ا�ستخدام �أدوات التكنولوجيا واالت�صال احلديثة وتعميق التكنولوجيا يف �أعمال
الربملان.
ثانيهما  :ا�ستخدام �أدوات البحث العلمي واملعارف املرافقة لها.
فالتكنولوجيا الربملانية ت�ساعد �أي برملان ب�شكل تلقائي �أن يتخطى احلدود ويعرب حواجز
وعوائق االت�صال مع خمتلف قطاعات اجلمهور .فالأدوات التكنولوجية الربملانية هي
الناقلة ل�سيا�ساته وت�شريعاته ومعارفه ولكن هذا النقل يختلف ح�سب ال�سياقات املكانية
من برملان �إىل �آخر .فلي�ست كل الربملانات التي طورت �أدواتها التكنولوجية قادرة على �أن
ت�سري يف خط واحد من حتقيق االت�صال والتوا�صل مع اجلمهور .الإ�شكالية الأوىل (ماذا
ننقل ؟) فاجلمهور املتلقي لالت�صال لن يبدي اهتماماً مبادة االت�صال الربملاين �إال �إذا كانت
م�ؤثرة يف جوانب احلياة الأ�سا�سية لها .وحتى تنجح هذه العملية ف�إن الربملان مطالب �أن
يعمق ا�ستخدام �أدوات البحث العلمي للتحري والتدقيق يف النتائج النهائية التي ي�صل
�إليها يف قراراته وقوانينه ،وعليه �أن يبني يف عملية االت�صال احلقائق العلمية التي ا�ستند
�إليها يف اتخاذ قراراته وقوانينه.
الإ�شكالية الثانية التي يطرحها مفهوم االت�صال والتوا�صل الربملاين ما يتعلق
باال�ستمرارية (  )Continuityالتي تعنى باالنتظام يف التوا�صل الربملاين مع الغري.
(((  د .حممد ح�سني �سامل  -االت�صال واملعرفة  -دار خميون للطباعة والن�شر  -القاهرة 1989 -م.
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فالتوا�صل هو عملية نقل متفاعلة لأحداث وقرارات و�سيا�سات الربملان للجمهور وهذه
العملية حتتاج �إىل بناء خطط ا�سرتاتيجية لالت�صال .فالربملان لي�س كل يوم يف قلب
�أحداث االت�صال على عك�س احلكومة التي لديها الكثري من الوزارات والأجهزة التي
جتعلها يومياً يف قلب �أحداث االت�صال .ف�إذا مل تتنب الربملانات خطط توا�صل حديثة ف�إن
ات�صالها مع اجلمهور �سيكون �ضعيفاً وم�ؤقتاً .وهذا ما ال تنتبه �إليه الكثري من الربملانات� .إن
العملية االت�صالية مع اجلمهور حتتاج يف �شروطها الأ�سا�سية �إىل �إقامة روابط ،ومد ج�سور،
وبناء ثقة بني الربملان ومن يت�صل به .فامل�شكلة من وجهة نظر درا�سات الإعالم الربملاين
احلديثة لي�ست يف اعتماد الربملان على و�سيلة حديثة �أو قدمية يف االت�صال �سواء الإنرتنت
�أو الإذاعة ،ولكن امل�شكلة احلقيقية هي هل جنح الربملان يف بناء الثقة مع اجلمهور؟ وهل
هناك ج�سور مدها الربملان للتوا�صل با�ستمرار مع احتياجات اجلمهور؟ .وهذا يتحقق من
خالل عمليات التوا�صل الربملاين احلديثة.
الإ�شكالية الثالثة تطلق عليها درا�سات الإعالم الربملاين ( انطولوجيا التوا�صل الربملاين) 
والذي تعني قدرة الربملان على �إحداث ت�أثري م�ؤقت يف اجلمهور التي ات�صل بها� ،أو قدرة
الربملان على حتقيق اال�ستمالة التفاعلية مع اجلمهور� .أي جذب اجلمهور �إىل �أن يتفاعل مع
�أحداثه ،و�سيا�ساته ،وقوانينه وهذا يتحقق من خالل �أن تكون ر�سالة الإعالم الربملاين
للجمهور وفق ًا ملا يلي:
.1
.2

 1مفهومة �أي خالية من التعقيد ،ومب�سطة �إىل حد الفهم البديهي.
�2أن تكون قادرة على �أن تالم�س جانباً من اهتماماته فال يهم اجلمهور �أخبار انعقاد
اجتماعات اللجان� ،أو املجل�س� ،أو جداول �أعمال كل منهما .فهذا كان ميكن القبول
به يف الربملانات غري املعوملة� .أما الربملانات املعوملة ف�إن جمهورها يبحث عن �شيء
حمدد قد يقع يف اجتماعات اللجان� ،أو اجلل�سات العامة.

ويرى هابرما�س يف كتابه ( نظرية الفعل التوا�صلي ) �أنه من املهم الرتكيز على العالئقية
التوا�صلية ،ولي�س االت�صالية الأدائية .مبعنى لي�س من املهم الرتكيز على الأداء الربملاين
( �أخبار انعقاد اجلل�سات� ،أو انعقاد اللجان� ،أو �أ�سماء الربملانيني ) فاالت�صالية الأدائية قد
تكون الزمة لإر�ضاء �أع�ضاء الربملان ،والزمة لإخبار الغري بن�شاط الربملان �إال �أن هذه الالزمة
يجب �أن ال تكون لها الأولوية على العالئقية التوا�صلية التي تقوم على العالقة بني املعرفة
الربملانية ،وم�صلحة اجلمهور .فلي�س كل ما ينتجه الربملان من معرفة و�سيا�سات وقرارات
ميثل م�صلحة للجمهور ميكن �أن يهتم به �أو ي�ستميل �إليه
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�إدارة ات�صال �إيجابية

م�صلحة
اجلمهور

معرفة
برملانية

�إدارة ات�صال �سلبية

فاملعرفة الربملانية قد تكون �إيجابية �إذا �صادفت لدى اجلمهور م�صلحة ،وهذه
امل�صلحة وحدها التي �ست�ؤدي �إىل الت�أثري امل�ؤقت �أو اال�ستمالية التفاعلية� .أما �إذا كانت
املعرفة الربملانية غري معنية مب�صلحة اجلمهور ف�إنه �سي�ؤدي �إىل �سلبية االت�صال والتوا�صل
الربملاين.
�أما (ت�شارلز كوليان ) اخلبري الأمريكي الدويل يرى يف درا�ساته املن�شورة  يف الكوجنر�س
الأمريكي �أن �إ�شكالية التوا�صل الربملاين مع اجلمهور تكمن �أ�سا�ساً عن �أن الربملانات
ال تبدي اهتماماً باالنطباعات ال�سلبية لدى اجلمهور عن عمليات التوا�صل �أو ما يطلق
عليه املعرفة الربملانية .فا�ستمرار هذه االنطباعات ال�سلبية يوماً بعد يوم ي�ؤدي �إىل
فقدان الثقة بني الربملان واجلمهور .ف�إذا جاء الربملان يف مرحلة الحقة وقدم مردوداً
�إيجابياً يف معرفته ،ف�إنها ال حتقق �أية نتائج لأن اجلمهور متلكه �شعور بفقدان الثقة يف
الربملان ومن ثم ف�إنه قد يحتاج �إىل مدى زمني �أطول لإجناح خطط االت�صال الربملاين
مع املجتمع.
ومن هنا جاءت نظربة ال�سياق االجتماعي لالت�صال �أو التوا�صل الربملاين .ويرى
كوليان �أن هذه النظرية نعني بها �أن الواقع املعريف الذي ميثل حمتوى ومادة االت�صال
الربملاين يجب �أن تكون يف عالقة طردية مع ال�سياق االجتماعي
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حمايد

الواقع املعريف
لالت�صال الربملاين
(كن�شر موافقة
املجل�س على
قانون� ،أو موافقة
املجل�س على
قرار� ،أو مناق�شة
ال�ستجواب)
�أو تعقيب على
�س�ؤال �أو تو�صيات
ملو�ضوع.

الربملان

عالقة طردية

�إيجابي

عالقة عك�سية �سلبي

ال�سياق االجتماعي
(ماذا يحمل
اجلمهور يف
معقتداته ،و�أفكاره
عن الربملان؟
وهل جنح الربملان
يف �أن يكون له
ت�أثري م�ؤقت يف
�أذهان اجلمهور
بفعل �سيا�سات �أو
قرارات؟

ويرى كوليان �أن املجال�س �أو الربملانات يجب �أن حتافظ على الإدراكات الذهنية الإيجابية
لدى اجلمهور؛ حتى تنجح عملية التوا�صل� .أما �إذا تبنى اجلمهور معتقدات �سلبية ف�إن
هذا ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار بالواقع املعريف لالت�صال الربملاين .فكلما كان الواقع املعريف مهتماً
بال�سياق االجتماعي ومتما�شياً معه ،كانت العالقة طردية .فمث ًال �إذا كان مو�ضوع القانون،
�أو ال�س�ؤال� ،أو اال�ستجواب يتعلق بالإ�سكان .وكان ال�سياق االجتماعي حام ًال مل�شكلة
الإ�سكان ،ويف ذات الوقت لديه ثقة يف �أن جمل�سه قد يفعل �شيئاً ما حلل هذه امل�شكلة �أدى
ذلك �إىل جناح عملية االت�صال الربملاين بني الواقع املعريف وال�سياق االجتماعي والعك�س
�صحيح.
�أما �إذا ناق�ش املجل�س قانون عن االقت�صاد �أو �أداة رقابية .وكان ال�سياق االجتماعي يثق
يف �أن جمل�سه �سيفعل ويلزم احلكومة باتخاذ �إجراءات وفق ما ينتهي �إليه� .إال �أن مو�ضوع
االقت�صاد يف ذاته غري مهم بالن�سبة للمواطنني؛لأنهم يعي�شون يف �أو�ضاع اقت�صادية جيدة،
ولي�ست لديهم م�شاكل مع الأجور� ،أو الأمور احلياتية .فاملعرفة الربملانية �أي (الأخبار � -أو
التقارير � -أو عملية االت�صال ) �ستكون حمايدة ونتائجها حمايدة.
ومن ثم ف�إن الربملان دوماً يف حاجة �إىل بناء اخلطط اجلديدة لالت�صال الربملاين بحيث يكون
قادراً على حتويل املعرفة الربملانية املحايدة �إىل معرفة برملانية �إيجابية ،فتقوم عملية االت�صال
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الربملاين على حتويل مو�ضوع االقت�صاد �إىل مو�ضوع يتعلق بالأجور� ،أي االعتماد على نهج
( اجلزء من الكل ) ،ويتم بناء خطة االت�صال على هذا الأ�سا�س.
الحلول الدولية المقارنة للتواصل البرلماني:
اخلربة الدولية تقدم لنا العديد من احللول املبتكرة للتغلب على �إ�شكاليات التوا�صل
الربملاين مع املجتمع مثل:

�إعداد ما يطلق عليه ا�سرتاتيجية التوا�صل الربملاين كما هو احلال يف الربملان الكندي� .إال
�أن مفهوم ا�سرتاتيجية التوا�صل يجب �أن يتحدد مبفاهيم و�أطر معينة:
�أولها  :هدف التوا�صل .فالتوا�صل لي�س هدفاً يف حد ذاته و�إمنا هو رد للتعريف بدور
املجل�س� ،أو موقفه� ،أو مطالبه �أو احتياجاته �أو التعريف بوثائقه ومن�شوراته؛ لأن حتديد
الهدف �سيرتتب عليه تعديل ر�سالة التوا�صل كما �سيت�ضح الحقاً.
ثانيها  :عدد امل�ستهدفني من التوا�صل  :ونوعياتهم ف�إحدى الإ�شكاليات الرئي�سة التي
تواجه ا�سرتاتيجيات التوا�صل هي �أن الربملانات تريد �أن تتوا�صل مع املجتمع مبختلف
فئاته العمرية� ،أو �أنواعه ما بني ذكر ،و�أنثى ومن ثم ف�إنه ال ميكن �أن تكون هناك ا�سرتاتيجية
واحدة للتعامل مع كل هذه الفئات والأعداد يف توقيت واحد ،وب�آليات عمل واحدة .فما  
تن�شره الربملانات عن �أعمالها� ،أو اجتماعاتها يف ال�صحف� ،أو و�سائل الإعالم املرئية ال ميكن
اعتباره توا� ً
صال ،و�إمنا هو �إخبار و�إبالغ للغري فقط� .أما التوا�صل يف مفهوم اال�سرتاتيجيات
الربملانية فهو عملية متبادلة بني طرفني ،ومتفاعلة ،فالربملان يريد �أن يتوا�صل مع الغري،
والغري يتفاعل مع الربملان.
فالربملان من املفرت�ض �أن ي�ستهدف يف كل دور انعقاد عدداً حمدداً من املواطنني ( 2000
�أو  3000مواطن مث ًال ) �شريطة �أن ميثلوا خمتلف الفئات والقطاعات يف املجتمع .وي�شكل

نواة ملا يطلق عليه ( املتفاعلون مع الربملان ) �أو �أ�صدقاء الربملان .ويف دور االنعقاد التايل
ي�ضيف �أعداداً �أخرى وهلم جرا .يف هذا املفهوم ف�إن الربملان لن يكون وحده يف عملية
التوا�صل مع الغري .بل �إن الأ�شخا�ص �أنف�سهم الذي توا�صل معهم �سي�شكلون معاونني �أو
متعاونني معه يف التوا�صل مع من مل ي�ستهدفهم الربملان يف عملية التوا�صل.
ثالثها  :ر�سالة التوا�صل :حتى تنجح عملية التوا�صل ف�إن الربملان معني ب�أن يعد ما يطلق
عليه ر�سالة التوا�صل �أو ماذا يريد الربملان من هذا التوا�صل؟ هل يريد معرفة احتياجات
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وم�شكالت املجتمع و�إبالغ من يتوا�صل معهم بجهوده ال�سابقة واحلا�ضرة يف مواجهة هذه
امل�شكالت؟ هل يريد الرتويج لأعمال بعينها مثل دوره يف تلبية االحتياجات الأ�سا�سية
للمواطنني �أو دوره يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
فمثل هذا النوع من الر�سائل ي�ستك�شف توجهات املجتمع نحو الربملان .فمث ًال يف كندا يف
 2005ويف �إطار هذا النوع من ا�سرتاتيجيات التوا�صل اكت�شفوا �أن (  ) %71من املواطنني
يف كندا غري را�ضني عن �أداء النواب يف الوظيفة التمثيلية �أي االت�صال املبا�شر بني النواب
واملواطنني يف حني �أبدى (  ) %56من املواطنني امل�ستهدفني يف االت�صال ر�ضاءهم عن �أعمال
الربملان خا�صة الت�شريعية .و�أ�شار ( � ) %67إىل �أن املناق�شات الربملانية تقدم لهم معلومات مهمة
كانوا يجهلونها عن �أو�ضاعهم املعي�شية .وبناء ً على هذه النتائج مت تغيري الكثري من مفردات
ا�سرتاتيجية التوا�صل ،وكذلك طريقة العمل داخل الربملان الكندي.
رابعها  :توفري املوارد الب�شرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية .فوفق مفهوم
الإ�سرتاتيجيات ف�إن الأمر ال يتعلق فقط ب�إجراء ا�ستبيانات �أو التعرف على اجتاهات الر�أي
العام جتاه الربملان .ولكن املهم والأكرث خطورة هو ماذا �ستفعل كربملان يف تقدير نتائج هذه
اال�ستبيانات �أو كيف �ست�صحح ال�صورة ال�سلبية �أو احليادية لدى الر�أي العام� ،أو كيف
�ستبني ا�سرتاتيجيات عمل جديدة لدعم التوجهات الإيجابية لدى بع�ض املواطنني .هذا
بالطبع يتطلب �ضرورة االعتماد على خرباء االت�صال الربملاين �شريطة �أن يعمل ه�ؤالء من
داخل الربملان لأمن خارجه لأن ه�ؤالء لديهم �أجندة �أعمال يومية لبناء وتنفيذ ا�سرتاتيجيات
التوا�صل .ولهذا الغر�ض ن�ش�أت يف العديد من الربملانات �إدارات� ،أو وحدات االت�صال
الربملاين .لأن الإعالم الربملاين يقوم مبهمة الإبالغ والإخبار يف حني �أن وحدات االت�صال
هي مبثابة الوحدة التي تقيم �أعمال املجل�س وجهوده ون�شاطه لدى الر�أي العام .فهي وحدها
القادرة على ا�ستك�شاف ر�ضا �أو عدم ر�ضا املواطنني عن �أعمال و�أن�شطة املجل�س ،والأع�ضاء
ومن ثم ف�إن احلكومات قد ت�ستعني مبا يتوافر لدى وحدات االت�صال الربملاين من معلومات
وبيانات ودرا�سات لبناء ا�سرتاتيجيات عملها يف خمتلف قطاعات املجتمع.
�إال �أن امل�شكلة احلقيقة التي تواجه برملاناتنا العربية هي �أنها حتى الآن تخلط بني
مفهوم التوا�صل الربملاين والإعالم الربملاين ،يف حني �أن ك ًال منهما له وظيفة ودور خمتلف
متاماً على الآخر.
اجلانب الثاين من م�شكالت التوا�صل يف الربملانات العربية هو �أن من يقوم ب�إعداد
مثل هذه الإ�سرتاتيجيات لي�سوا خرباء يف جمال التوا�صل الربملاين ولذلك ف�إن وا�ضعي
هذه اال�سرتاتيجيات يفكرون بطريقة الإخبار والإبالغ.
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اجلانب الثالث يف هذه اال�سرتاتيجيات هو غياب عن�صر املعرفة الفنية بالإعالم الربملاين،
�أو التوا�صل الربملاين حيث �إن هذه املفاهيم خمتلفة عن الإعالم والتوا�صل احلكومي.
فالتوا�صل احلكومي هو �أ�شبه ( ب�إدارة توا�صل للعالقات العامة ) يف حني �أن التوا�صل
الربملاين هو توا�صل من �أجل ( �سرب �أغوار احلقيقة املجتمعية ).
فعلى �سبيل املثال ف�إن ا�سرتاتيجية التوا�صل الربملاين يف كندا واملعنونة بخطة العمل
اال�سرتاتيجية للتوا�صل من  2009 - 2005ت�ضمنت مفاهيم حمددة عن  -ال�صورة
الذهنية لدى املواطنني  -وخطط �إ�صالح هذه ال�صورة حتليل معطيات التوا�صل وكيفية
ا�ستهداف جمموعة حمددة من �سن ( � ) 17 - 12سنة لبناء مدركات �إيجابية عن الربملان
الكندي.
واال�سرتاتيجية مل تقت�صر على الأدوات التقليدية مثل التليفزيون �أو الإنرتنت �أو تويرت �أو
في�سبوك فهذه بالأ�سا�س و�سائل �إعالم برملاين وال غ�ضا�ضة من ا�ستعمالها ك�أدوات للتوا�صل
و�إمنا الأهم هو كيفية حتقيق التوا�صل املبا�شر �سواء من خالل �إن�شاء ما يطلق عليه برملان
ال�شباب� ،أو برملان الأطفال �أو ا�ست�ضافة �أعداد حمددة من طلبة اجلامعات �أو املدار�س
يف منتجعات �سياحية ملدة �أ�سبوع يتوا�صلون فيها ب�شكل مبا�شر مع بع�ض �أع�ضاء وخرباء
وموظفي الربملان من �أجل تو�صيل ر�سائل معينة .وكما ت�ؤكد النتائج �أنه �إذا ا�ستهدفت (
� ) 10أ�شخا�ص فقط يف عملية التوا�صل الربملاين ف�إن متو�سط كل �شخ�ص يف الت�أثري على
الآخرين هو ثالثة �أفراد ( �أي �أنه عندما تتوا�صل مع �شخ�ص واحد ف�إنك يف الواقع تتوا�صل
مع ثالثة �أ�شخا�ص )؛ لأن هذا ال�شخ�ص ي�ؤثر يف املتو�سط على ثالثة غريه �سواء كان من
�أ�صدقائه� ،أو معارفه� ،أو �أهله.
ومن ثم ف�إن ناجت عملية التوا�صل ( � 10أ�شخا�ص = � 40شخ�صاً ).
وقد جنحت ا�سرتاتيجية الربملان الكندي يف بناء مدركات �إيجابية عن الربملان وحققت
نتائج جناح باهرة خا�صة يف مقاطعة كوبيك  -بكندا.
ونظراً الهتمام برملاناتنا  العربية واخلليجية بو�ضعية التلفزيون واالنرتنت يف �أ�س�س ا�سرتاتيجية
الإعالم  والتوا�صل .ف�إن هناك العديد من الربملانات الدولية التي تلج�أ �إىل �شراء م�ساحات
م�ستقطعة من املحطات التلفزيونية ال�شهرية �إما للإعالن عن عمل برملاين ما� ،أو تعلن عن
دور املجل�س �أو الربملان يف م�س�ألة ما ،وذلك بعيداً عن الربامج احلوارية التلقيدية التي مل
يعد ي�ألفها عمل يف احلقبة احلا�ضرة .وهو ما يطلق عليه ( )Political Propaganda
التي يظهر فيها الربملان وك�أنه يعلن عن �سلعة يحتاجها املواطنون.
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امل�ضمون التحليلي وفق درا�سات الإعالم الربملاين احلديثة
امل�ضمون التحليلي للإعالم الربملاين

امل�ضمون التحليلي للتوا�صل الربملاين

 حتليل   القوانني يف املجل�س مبا يتوافق ويعرب � -إبالغ �إدراكات الإعالم بتوجهات واهتمام الر�أيعن توجهات واهتمامات الر�أي العام من خالل العام من خالل درا�سات الر�أي العام ،وموجهات
درا�سات الإعالم الربملاين احلديثة مثل الدرا�سات العمل املجتمعي يف الربملان.
التخطيطية املرحلية.
 حتليل الأدوات الرقابية و�إطالق حمالت  -حتليل الإجابات احلكومية ،وموقف الربملان منها،النقا�شات الإعالمية ب�ش�أنها على و�سائل التوا�صل وبناء ر�سالة للتوا�صل مع الغري يف �ضوئها ،وبناء
االجتماعي واالنرتنت وال�صحافة وو�سائل الإعالم مدركات �إيجابية عن موقف الربملان ،و�إبالغ الأمني
املرئية وامل�سموعة.
العام بت�صور توجيهي عن تطوير م�ضمون الأدوات
الرقابية وفق ما �أ�سفرت عنه نتائج التوا�صل.
 التغطية الإعالمية للزيارات الربملانية امليدانية � -إمداد خلية العمل الإعالمية بانطباعات و�آراءال تبد�أ مع توقيت الزيارة ،و�إمنا الأهم قبل الزيارة الأع�ضاء حيال املو�ضوع �أو القانون حمل االهتمام
بوقت كاف من خالل التعرف على ر�أي املواطنني والوارد يف جدول �أعمال اجلل�سة والذي �سي�سهم يف
واملخت�صني يف مو�ضوع الزيارة عن خالل منتديات نقل ر�سالة اجلل�سة.
احلوار الربملاين �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي.
�أو توجيه الإعالميني لعقد لقاءات مبا�شرة ب�ش�أنها
وغري ذلك من �أدوات.
 �إن�شاء ما يطلق   عليه ( خلية العمل الإعالمية  -حتديد املحتوى املجتمعي ( �أي حتديد توجهاتالجتماع اجلل�سة� ،أو اجتماع اللجنة ) وتت�شكل خلية الر�أي العام وفق اخلربات ال�سابقة عن ر�سالة
العمل هذه اللجنة من بع�ض العاملني والباحثني يف اجلل�سة الإعالمية).
�إدارة الإعالم ومن اخلارج ال�صحفيني املكلفني بتغطية  -التوا�صل مع الغري عرب التوا�صل املبا�شر �أو املنتديات،
جل�سات املجل�س� ،أو اللجنة ،ومندوبي املحطات �أو االنرتنت� ،أو و�سائل التوا�صل االجتماعي بعد
الإذاعية والتلفزيونية ويتم االتفاق يف الأيام ال�سابقة ن�شر الأخبار الإعالمية عن اجلل�سة �أو اللجنة لبناء
على عقد اجلل�سة� ،أو اجتماع اللجنة:
مدركات جديدة عن توجهات الر�أي العام والرتكيز
• ر�سالة اجلل�سة.
ب�صفة �أ�سا�سية على املجموعات امل�ستهدفة من
• املو�ضوع حمل االهتمام� ،أو القانون الذي ميكن ا�سرتاتيجيات التوا�صل .فالكثري من الربملانات مثل
�أن ي�سهم يف نقل هذه الر�سالة.
ا�سرتاليا ،وبريطانيا ،والدمنارك تتبنى ذلك من خالل
• ت�أثري هذه الر�سالة على الو�ضع املجتمعي �أو برملانات ال�شباب� ،أو اجلامعات� ،أو املجتمع املدين� ،أو
االقت�صادي.
برملانات الأطفال من خالل تزويدهم ب�أ�سئلة معينة
• �إعداد فيلم ق�صري عن كل جل�سة وتوزيعه على يجيب عليها �آبا�ؤهم� ،أو �أمهاتهم� ،أو ذويهم ويتم جمع
املدار�س واجلامعات واملنظمات الأهلية وكل هذه الإجابات لتحليلها.
�أ�صحاب ال�ش�أن( .هناك بع�ض  الربملانات تن�شئ
مكتبة تعر�ض للجمهور جميع منتجات ومن�شورات
الربملان والتذكارات  -ال�صور  -املل�صقات -
الأفالم  -ملفات القوانني  -الدارا�سات).
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 �إعداد التقرير ال�سنوي عن �أعمال الربملانواملوجه �إىل عموم املواطنني والذي يتم بيعه
ب�أ�سعار رمزية� ،أو ملحقاً ببع�ض  اجلرائد الأكرث
توزيعاً .بحيث يتعرف عموم املواطنني �سنوياً على
ماذا فعل الربملان .ويف هذا التقرير يتم الرتكيز
على الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية ذات
ال�صلة املبا�شرة باهتمامات املواطنني ،وال ي�شرتط
يف �إعداد هذا التقرير �أن يقوم ب�إح�صاء كل ما
قام به الربملان .و�إمنا فقط الإجنازات االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية يف �أعماله الت�شريعية
والرقابية وال�سيا�سية.

 القيام بالتوا�صل بعد ن�شر هذا التقرير ،و�إعداددرا�سات الر�أي العام عن نتائج ن�شر هذا التقرير،
وردود الأفعال املجتمعية وذلك عرب و�سائل
التوا�صل �أو املنتديات� ،أو اللقاءات املبا�شرة،
�أو امل�ستهدفني ،وحتليل هذه النتائج من خالل
خرباء االت�صال الربملاين ،والتحليل هنا ال
يعتمد فقط على معرفة امل�ؤيد �أو املعار�ض  و�إمنا
على م�ضمون الر�أي ،والق�ضايا؛ وذلك من �أجل
تعديل ا�سرتاتيجيات التوا�صل� ،أو تعديل منحى
الدرا�سات الربملانية الفنية الداعمة لن�شاط
الأع�ضاء.
وت�أتي �أهمية هذا التقرير يف �أنه ميثل موجهاً رئي�سياً
لأعمال الربملانات يف دور االنعقاد اجلديد ،حيث
�إنه يبني خطة الرقابية والت�شريعية  يف �ضوء النتائج
التي ميكن التو�صل �إليها.

 ير�صد الإعالم يف الدميقراطية الهاتفية الربملانية،�أو نظام االقرتاع الهاتفي ( املو�ضح يف التوا�صل
الربملاين ) اجتاهات الر�أي العام ويقوم بن�شره يف
و�سائل الإعالم املختلفة ويتلقى املزيد من الردود
حول هذه  االجتاهات ويتم رفع تقرير بها �إىل هيئة
املكتب� ،أو مكتب املجل�س الذي بدوره يعد تقريراً
�أمام اجلل�سة العامة يف هذا ال�ش�أن.

 كذلك من خالل ا�ستقراء التجارب الربملانيةالدولية احلديثة يف التوا�صل الربملاين هناك ما
يطلق عليه نظام االقرتاع الهاتفي (Telephone
   )votingالذي ت�ستخدمه نيوزلندا وهو الذي
يتيح التوا�صل املبا�شر بني املواطنني ،و�أع�ضاء
الربملان ،و�أمانته العامة فمث ًال �أثناء مناق�شة القوانني،
�أو الأدوات الراقبية يتم �إجراء وتلقي االت�صاالت
املبا�شرة من املواطنني ،وكذلك االقرتاع قبل
اجلل�سات العامة على القوانني� ،أو التو�صيات �أو
القرارات التي ي�صدرها الربملان.
 �أي�ضاً هناك نظام يطلق عليه الدميقراطية الهاتفيةالربملانية (  )Telephone democracyوهو
النموذج الذي تتبعه هولندا حيث تتوىل اللجان  
املعنية بالتعاون مع فرق االت�صال يف الأمانة العامة
ب�إجراء وتلقي االت�صاالت من املواطنني ويتم تقدمي
درا�سات اللجنة يف هذا ال�ش�أن ،و�أثناء اجتماع
اللجنة تفتح قنوات االت�صال من جديد مع
املواطنني ملعرفة ردود �أفعالهم حيال بع�ض البدائل
التي ميكن �أن تتوافق حولها اللجنة.
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 يتم تلخي�ص  بحوث بركلي لالت�صال الربملاين( كما هو مو�ضح يف اخلانة املقابلة )  ون�شر هذه
امللخ�صات يف و�سائل الإعالم املختلفة وتلقي
الردود حيالها ،و�إبالغ الأع�ضاء بتقارير يف هذا
ال�ش�أن.

 �أما يف الربملان اليوناين هناك م�شروع �أو نظام(بركلي)   Pzog Periclesويقوم هذا النظام
على حتديد ر�سالة االت�صال يف كل اجتماع جلنة
�أو جل�سة جمل�س ثم يتم �إعداد درا�سات وبحوث
برملانية حمددة يف هذا ال�ش�أن يطلق عليها بحوث
بروكلي لالت�صال الربملاين.
 �أما يف بريطانيا فهناك نظام ( �أون الين )  UK Citizens Online Democracyحيث

ي�سمح يف هذا النظام للمواطن الربيطاين من
التفاعل املبا�شر مع الأع�ضاء� ،أو �إدارة االت�صال،
�أو الباحثني� ،أو  اخلرباء �أثناء اجتماعات اللجان،
وقبلها �أو قبل انعقاد اجلل�سات العامة.
وهناك برملانات عاملية �أخرى ب�ش�أن عدة �إدارات
متخ�ص�صة للإعالم الربملاين ،وكذلك عدة �إدارات
متخ�ص�صة للتوا�صل الربملاين مثل �إدارات البحوث
الإعالميةـ �إدارات البحوث االت�صالية� ،إدارات
الر�أي العام� ،إدارات الإح�صاء الإعالمي� ،إدارات
الإح�صاء االت�صايل وغريها.

يت�ضح من ذلك كله ،وغريه من الأمثلة العاملية �أن هناك حداثة علمية يف جمايل الإعالم
الربملاين ،واالت�صال الربملاين وهذا احلداثة تر�سخت يف الكثري من برملانات العامل،
وبرملانات دول الكومنولث الربيطاين ،وا�سرتاليا ،وجنوب افريقيا وغريها .التي بد�أت
يف ال�سنوات اخلم�س الأوىل من الألفية اجلديدة منذ عام  2007ب�إعادة ت�أهيل �إدارات
الإعالم ،واالت�صال الربملاين للتدريب على مثل هذه املفاهيم العلمية احلديثة .ووفق
املفهوم الع�صري للإعالم ،واالت�صال الربملاين �أنه لي�س من املهم �إجراء االت�صال� ،أو
�إبالغ اخلرب ولكم املهم هو هل حتققت ر�سالة االت�صال �أو الإبالغ؟ ،وهذا ما تفتقر �إليه
ا�سرتاتيجيات التوا�صل ،والإعالم الربملاين يف الربملانات العربية التي تبدي اهتماماً كبري
ب�إ�صدار ن�شرات ،او �إذاعة اجلل�سات� ،أو ن�شر �أخبار الربملان يف ال�صحف� ،أو و�سائل الإعالم
الأخرى .وتعتقد �أنه بذلك قد �أدت دورها الإعالمي �أو االت�صايل .فهذه الأعمال مل تعد
ذات �أهمية كربى يف ع�صر الربملانات املعومل ولكن املهم هو كيفية ا�ستمرار وتعزيز هذا
التوا�صل وكذلك كيفية تغري الر�سالة الإعالمية واالت�صالية بني احلني والآخر ،بل �أحياناً
مع كل جل�سة عامة .وهذا لن يتحقق �إال بتوافر قدرات ب�شرية م�ؤهلة ومدربة على مفاهيم
الإعالم الربملاين احلديث ،واالت�صال الربملاين احلديث ،وموارد مالية قادرة على حتويل
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ا�سرتاتيجيات وخطط العمل الإعالمية ،واالت�صالية �إىل واقع ملمو�س.
واعتربت درا�سة البنك الدويل يف  2003حول تعزيز الدميقراطيات يف العامل� .أن الإعالم
الربملاين وكذلك االت�صال الربملاين من �أكرث الأدوات واملفاهيم �أهمية يف ن�شر الدميقراطية
داخل املجتمعات .و�أن مالكي املحطات التلفزيونية وال�صحف يجب �أن يتو�صلوا �إىل
تفاهمات �سريعة مع �إدارات الربملانات حول دور الإعالم ،واالت�صال الربملاين يف تعزيز
الدميقراطية واال�ستقرار داخل املجتمعات.
�إن هذه الق�ضية ( التوا�صل الربملاين مع املجتمع ) هي من �أكرث الق�ضايا �أهمية وحيوية يف
عمل الربملانات ،بالإ�ضافة �إىل �أنها حتوي الكثري من التف�صيالت واملفاهيم العلمية الربملانية
احلديثة التي ال تكفي هذه الورقة للإملام بها و�إمنا يحتاج الأمر �إىل دورات ت�أهيل وتدريب
متخ�ص�صة حول:
  مفاهيم التوا�صل الربملاين احلديث.
  العالقة بني الإعالم الربملاين ،والتوا�صل الربملاين.
  �آليات �إن�شاء مراكز الإعالم والتوا�صل الربملاين يف داخل الربملانات.
 �آليات �إن�شاء املرا�صد الربملانية للإعالم والتوا�صل الربملاين .حيث �أ�صبحت �آلية املرا�صد
الربملانية من �أهم الو�سائل احلديثة يف تعزيز قدرات الربملان الإعالمية واالت�صالية .لأن
املر�صد الربملاين ميثل نافذة مفتوحة بني الربملان واملواطنني وبني الربملان وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية ،وبني الربملان ومراكز الأبحاث ،وبني الربملان ومنظمات املجتمع املدين ،وبني
الربملان وو�سائل الإعالم .وهو من �آليات العمل الربملاين احلديث التي تتعلق بالتنمية
والتطوير الربملاين.
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التوظيف البرلماني لوسائل التواصل االجتماعي
هناك عدة خ�صائ�ص ومزايا جتعل الربملان يقوم بعملية التوظيف الربملاين الأمثل لو�سائل
التوا�صل االجتماعي خا�صة �أن هذه الو�سائل �أ�صبحت �أكرث جاذبية و�أهمية لدى الر�أي
العام مقارنة بو�سائل الإعالم التقليدي.
و�أوىل هذه اخل�صائ�ص �أنها مفتوحة للجميع وال يتطلب ا�ستخدامها �أي خربة تعليمية
�أو تقنية ،كما اليتطلب �أي عناء �أو جمهود فيمكن لأي �شخ�ص الدخول لها و�إر�سال
وا�ستقبال ما ينا�سبه من الر�سائل املكتوبة وامل�سموعة ،وامل�صورة عرب هاتفه املحمول فقط.
كما �أن الربملان ميكن �أن يعرف تلقائياً ردود �أفعال الر�أي العام على �أن�شطته وقراراته
من خالل التدوينات والتعليقات التي ميكن �أن تظهر متزامنه تلقائياً يف كل من تويرت
وفي�سبوك .فالتوا�صل ،والتفاعل التلقائي بني الربملان والر�أي العام يتم ب�سرعة و�سهولة
فائقة .كما �أنه يف و�سائل الإعالم التقليدية ف�إن الأ�شخا�ص ذوي املكانة ال�سيا�سية �أو
االقت�صادية �أو االجتماعية هم الذين ميكنهم فقط التعبري عن �آرائهم يف �أن�شطة وقرارات
الربملان وقلي ًال ما يتمكن املواطنون العاديون من التعبري عن �آرائهم� .أما يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي ف�إن كافة �أنواع املواطنني ب�صرف النظر عن مكانتهم� ،أو مواقعهم  
الوظيفية ي�ستطيعون التعبري عن �آرائهم ،وبث �أفكارهم� ،أو م�شاعرفهم �أو اهتماماتهم
جتاه �أعمال الربملان .ولذلك ف�إن الكثري من برملانات العامل �أدركت �أن حميط ت�أثريها
احلقيقي على الر�أي العام يكمن يف و�سائل التوا�صل االجتماعي لأنه من خالل هذه
الو�سائل يتفاعل الربملان ،ويت�شارك معه املواطنون يف كل بقاع الدولة� ،أو يف غريها من
مناطق العامل.
ويوظف الربملان �أدواته يف الت�أثري على املواطنني من خالل الآتي :

  الت�أثري يف اجتاهات النا�س و�آرائهم و�سلوكهم من خالل ن�شر املعلومات واحلقائق
املنظمة عن �أن�شطته وقراراته م�ستخدماً ا�سرتاتيجيات الإقناع ال�سيا�سي.
  ا�ستخدام و�سائل التكتيكات ال�سيا�سية حل�شد وتعبئة الر�أي العام حول فكرة ما،
�أو ق�ضية� ،أو مطلب برملاين .فلم يعد دور الإعالم الربملاين قا�صراً على الت�أثري يف
الر�أي العام ،و�إمنا �أي�ضاً ح�شده وتعبئته وراء فكرة ما حتى ينتزع احل�صول على الت�أييد
احلكومي� ،أو �إقناع �أع�ضاء الربملان املعار�ضني بقبول هذه الفكرة� ،أو تغيري االجتاهات
احلزبية يف داخل الربملان ل�صالح �أو �ضد فكرة ما.
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  الك�شف عن حلول بديلة� ،أو ا�ستك�شاف �آراء جديدة للق�ضية املعرو�ضة على �أجندة
الربملان .فالربملان يهمه يف املقام الأول من التوا�صل والتفاعل مع املواطنني هو معرفة
اجتاهاتهم ال�سائدة ،و�آرائهم ،وحلولهم البديلة وهذا ما ميكن �أن توفره و�سائل التوا�صل
االجتماعي �سريعاً ويف �أقل وقت ممكن.
  القيام بعملية التن�شئة ال�سيا�سية للمواطنني .فالربملان عندما ي�ستخدم �أدوات وو�سائل
التوا�صل االجتماعي �إمنا يقوم بتثقيف املواطنني جتاه ق�ضايا ال�ش�أن العام التي قد تبدو
غام�ضة� ،أو غري معروفة للكثري من قطاعات الر�أي العام ب�سلبياتها و�إيجابياتها .وهذا
بدوره ي�سهم يف اال�ستقرار ال�سيا�سي للأوطان .وهذا يف حد ذاته �أي وظيفة التن�شئة
ال�سيا�سية للإعالم الربملاين تعد يف غاية الأهمية؛ لأنها تقاوم مفهوم اال�ستالب
الثقايف للمجتمعات.فتدفق املعلومات يف ف�ضاء االنرتنت �أدى �إىل ا�ستالب فكري
ثقايف غري م�سيطر عليه مما كر�س مفهوم الغزو الثقايف اخلارجي خا�صة يف ظل تردي
الأو�ضاع ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو االجتماعية للمواطنني يف بع�ض الدول.
  تطوير بحوث الإعالم الربملاين ،فو�سائل التوا�صل االجتماعي �أ�ضافت بعداً جديداً
للدرا�سات الإعالمية الربملانية ب�ش�أن كيفية التخطيط للجهود الإعالمية واالت�صالية،
وحتديد املدخالت الإعالمية ال�صحيحة ،والتعرف على املخرجات املحققة ومدى
مطابقتها للأهداف املحددة �سلفاً .كما �أتاحت و�سائل التوا�صل االجتماعي لبحوث
الإعالم الربملاين �إمكانية التخلي عن اال�ستق�صاءات ال�صحفية� ،أو املقابالت ملعرفة
توجهات الر�أي العام .فالكثري من بحوث الإعالم الربملاين طورت مفاهيمها اعتماداً على
ردود �أفعال م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي .وظهرت نظريات علمية جديدة
ت�ؤكد �أن املواطن يف و�سائل التوا�صل االجتماعي يعرب عن ر�أيه احلقيقي ون�سبة م�صداقيته
ت�صل �إىل ( )%100لأن الفرد يف هذه الو�سائل يعرب عن ر�أيه متحرراً من كافة الإلتزامات
االجتماعية ،وهذا ال يتوافر يف اال�ستق�صاءات� ،أو ا�ستطالعات الر�أي التي قد يجامل
فيها ال�شخ�ص� ،أو يعرب عن توجه ل�صالح �صاحب ا�ستطالع الر�أي ،كما �أن التحرر من �أي
التزامات يف الف�ضاء املفتوح ك�شف لنا عن الر�أي العام املنحاز فم�ستخدم و�سائل التوا�صل
االجتماعي ينحاز ق�صداً �إىل بع�ض املواقع� ،أو الأخبار �أو املعلومات ومبا يتنا�سب مع ميوله
�أو اهتماماته ملو�ضوع معني .وانحيازه يجعله يبحث يف ترتيب التفا�صيل� ،أو اختيار ما
ينا�سبه مما يجعله حراً يف �أن يقبل �أو يرف�ض وجهة النظر الر�سمية وكما �أكدت التقارير
الدولية ف�إن ا�ستخدام املواطنني لو�سائل التوا�صل االجتماعي ي�أتي بهدف احل�صول على
املعلومات العامة بالإ�ضافة �إىل التوا�صل االجتماعي فيما بينهم.
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ت�أثري و�سائل التوا�صل االجتماعي على �أعمال الربملان

بريطانيا

فرن�سا

اليابان

الواليات املتحدة
الأمريكية

 50%من

 27%من

 33%من

 40%من

الربيطانيني

الفرن�سني

اليابانيني

الأمريكيني

�أع�ضاء يف �أحد

�أع�ضاء يف �أحد

�أع�ضاء يف �أحد

�أع�ضاء يف �أحد

مواقع التوا�صل

مواقع التوا�صل

مواقع التوا�صل

مواقع التوا�صل

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

~ تبادل الآراء ال�سيا�سية على مواقع التوا�صل االجتماعي ت�شكل حوايل
( ) %42من اهتمامات م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي

~

الربملان
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منطقة التفاعل

الر�أي العام

ت�أثري و�سائل التوا�صل االجتماعي على املواطنني العرب
ت�أثري �إيجابي على املجتمع

%61

�أثق يف هذه الو�سائل

%44

غريت العامل الذي نعرفه

%79

�أحدثت تغرياً فعلياً يف حياتي

%63

متابعة �آخر الأخبار

%70

الهدف هو �إجراء املحادثات مع الأ�صدقاء
وتبادل املعلومات اخلا�صة والعامة

%50

طرح الأفكار واملناق�شات

%66

قراءة املدونات واملن�شورات

%18

�أنها �ضرورية وال غنى عنها

%57

مناق�شة الأحداث اجلارية

%6

قناة توا�صل فعالة مع احلكومة

%52

امل�شاركة بال�صور

%6

(امل�صدر  :قمة رواد التوا�صل االجتماعي العرب  -دبي  -ودرا�سة بحثية �شملت دول جمل�س التعاون
اخلليجي � -شمال �أفريقيا  -بالد ال�شام  -العراق وعلى نحو  7000م�ستخدم عريب  -جرى تنفيذ
الدرا�سة بني � 19أكتوبر  30 -ت=نوفمرب )2014
ولكن ما هو الوقت املالئم للإعالم الربملاين للت�أثري �إعالمي ًا يف توجهات و�أفكار
النا�س يف العامل العربي؟

�أكد تقرير قمة رواد التوا�صل االجتماعي العرب ووفق نتائج درا�سة بحثية ميدانية �أن
( )%52من م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي يف�ضلون ا�ستخدامها يف امل�ساء ،و�أن
( )%14ي�ستخدمونها يف ال�صباح ،و�أن ( )%21ي�ستخدمونها بعد الظهر .و�أن ( )%13
ي�ستخدمونها لي ًال ،ولذلك ف�إن �ساعات امل�ساء هي الأكرث فعالية يف توا�صل الربملان وتفاعله
مع الر�أي العام العربي .يف ذات الوقت ف�إن املحررين الربملانيني عليهم �أن يكونوا �أكرث
حتديداً وو�ضوحاً يف توجيه الر�سالة الإعالمية الربملانية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
لأن �أكرث من ( )%25من امل�ستخدمني العرب ال يق�ضون �أكرث من ( )30دقيقة مع هذه
الو�سائل ،و�أن من يتخطى ال�ساعة �إىل ال�ساعتني ال يزيد على ( )%15و�أن من يتخطى
ال�ساعتني �إىل الأربع �ساعات ال يزيد على ( ،)%7وهذه م�ؤ�شرات تعني �أن م�ستخدمي
و�سائل التوا�صل االجتماعي لن يتفاعلوا مع الربملانات �إال �إذا :
  الر�سالة حمددة ووا�ضحة.
  ال�ش�أن الإعالمي يالم�س احتياجاتهم واهتماماتهم.
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  الرتكيز على ال�صورة ،ومقاطع الفيديو يف الإعالم الربملاين.
  حتفيز م�ستخدمي و�سائل التوا�صل على التفاعل والرد على ما ين�شره الربملان عرب
و�سائل التحفيز والدعاية املختلفة.
  توفري خدمات تقنية جمانية ،وعرب برامج متخ�ص�صة لطرح معلومات عن الربملان
و�أن�شطته عرب الهواتف املحمولة.
  خا�صة و�أن ( )%83من م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي يف العامل العربي
يعتمدون على الهواتف الذكية ،يف حني �أن ( )%11فقط هم من يعتمدون على
الكمبيوتر املحمول ،و�أقل من ( )%3يعتمدون على الكمبيوتر املكتبي.
االستهداف البرلماني لمستخدمي وسائل التواصل
االجتماعي في المنطقة العربية
يعتمد الإعالم الربملاين على ا�ستهداف جمموعات حمددة� ،أو قطاعات بعينها يف الر�أي
العام للت�أثري على باقي املجموعات� ،أو القطاعات الأخرى .ويف حال �أن �أي برملان قرر
ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي للإعالم عن �أن�شطته وقراراته ف�إن اال�ستهداف
يجب �أن ينبني على الآتي :
1 .1النا�شطون اجتماعياً على و�سائل التوا�صل االجتماعي :وهذه الفئة الغالبة من
م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي يف العامل العربي �إذ �إنهم ي�شكلون الأغلبية
الكا�سحة بالإ�ضافة �إىل �أنهم يتميزون بانخراطهم �ضمن جمموعات متعددة ،ولديهم
�شبكات من العالقات وال�صداقات الوا�سعة على �شبكة االنرتنت وه�ؤالء النا�شطون
يكون هدفهم الرئي�سي هو التفاعل ،واحلوار ،والنقا�ش يف كل امل�سائل واملوا�ضيع،
بالإ�ضافة �إىل �أنهم �أ�شخا�ص منفتحون يف غالبيتهم ( وفق ما �أكدت عليه الدرا�سات
امليدانية امل�شار �إليها �سابقاً)  .
2 .2امل�ستك�شفون   :هذه الفئة �أقل من �سابقتها �إال �أنهم �أكرث جدية يف البحث عن الأخبار
واملعلومات املتعلقة بال�ش�أن العام .وهم حمل ثقة من الآخرين يف مواقع التوا�صل
االجتماعي .بل و�أحياناً ي�شار �إليهم ب�أنهم فال�سفة املوقع .وهم �أي�ضاً قادة للر�أي يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي .وينخرطون يف العديد من الأن�شطة ال�سيا�سية �أو الثقافية
�أو االجتماعية �أو املهنية ،ولديهم �شغف م�ستمر لتح�سني معارفهم العامة .وهم يبدون
اهتماماً ب�أعمال الربملانات العربية ونقا�شاتها يف امل�سائل العامة .ف�إذا ما جنح الربملان
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الوات�س اب �أكرث تف�ضي ً
ال

الفي�سبوك �أكرث تف�ضي ً
ال
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الوات�س �أب ي�ستخدمونه يومياً .يف حني �أن ( )%39من م�ستخدمي التويرت فقط هم من
ي�ستخدمونه يومياً .و�أن امل�شرتكني احلاليني يف تويرت يف العامل العربي ال يتعدون ( )%32
من م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي ،يف حني �أنهم بلغوا ( )%87مل�ستخدمي
الفي�سبوك ،و( )%84مل�ستخدمي الوات�س �أب.
وتعد االمارات وال�سعودية من �أعلى معدالت اال�شرتاك �أو اال�ستخدام لتويرت يف العامل
العربي ،حيث �إن (  ) %51من م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي يف الإمارات
لديهم ح�ساب على تويرت ،و (  ) % 53من م�ستخدمي التوا�صل االجتماعي يف ال�سعودية
لديهم ح�ساب على تويرت.
و�أعلى معدالت لال�ستخدام اليومي لتويرت هو يف الأردن حيث �إن (   )%63من
م�ستخدمي تويرت يقومون بالنفاذ �إليه يومياً .يف حني �أن (  ) %37من م�ستخدمي تويرت يف
االمارات ينفذون �إليه يومياً� .أما الأدنى يف اال�ستخدام اليومي كان يف ال�سعودية ولبنان
بن�سبة ( .) %24

~

~

ونالحظ �أي�ض ًا

�أن ثلث م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي يف العامل العربي ي�شرتكون يف ان�ستغرام.
ويعد م�ستخدمو و�سائل التوا�صل االجتماعي يف االمارات من �أكرث امل�ستخدمني الذين
لديهم ا�شرتاكات يف ان�ستجرام وبن�سبة (  )%56ويليها املغرب بن�سبة ( )%52ثم البحرين
بن�سبة ( )%51ثم لبنان بن�سبة (  ) %49ثم الكويت وال�سعودية بن�سبة (.)%43
كما �أن حوايل (  ) %86من م�ستخدمي ان�ستجرام يف االمارات يدخلون �إليه يومياً ،و�أن
هذه الن�سبة تزيد يف ال�سودان �إىل (  ( ) %90دخول يومي ) ثم اليمن (  ،) %89يف حني
تبلغ (  ) %84يف م�صر ،و (  ) %82يف البحرين )%81(  ،يف ال�سعودية.
�أما ب�ش�أن اليوتيوب ف�إن (  ) %50من م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي يف الإمارات
ي�شرتكون يف يوتيوب� .إال �أن هذه الن�سبة ترتفع �إىل (  ) %75بالن�سبة للبنانيني ،و ( )%68
بالن�سبة للمغاربة ،و (  ) %66بالن�سبة للأردنيني ،و ( ) %55بالن�سبة للقطريني .يف حني
�أن (  ) %43من الكويتني هم من ي�شرتكون يف يوتيوب ،و (  ) %18فقط للعراقيني و
( ) %16للم�صريني.
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~ وتت�ضح ب�أن مثل هذه الدرا�سات املتخ�ص�صة يجب �أن يتم حتليلها وا�ستخراج
النتائج الأ�سا�سية منها يف كل برملان عربي على حدة �أثناء التخطيط الإعالمي
للمحتوى الربملاين ،باعتبار �أن ذلك �سي�ؤدي �إىل ا�ستثمار �أف�ضل ملوارد �أي خطة
�إعالمية؛ لأن الإعالم الربملاين يجب �أن يتجه �إىل مراكز الثقل والت�أثري يف قطاعات
الر�أي العام ،وذلك لن يكون �إال من خالل معرفة الت�أثري املتوقع ،والو�سيلة
امل�ستخدمة �أو املف�ضلة لدى قطاعات الر�أي العام.

~

طرق ووسائل التأثير البرلماني
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،والإعالم التقليدي

�أن البداية احلقيقية لت�أثري الإعالم الربملاين يف و�سائل التوا�صل االجتماعي �أو الإعالم
التقليدي الذي تطور بدوره يف �ضوء نتائج ثورة االت�صاالت واملعلومات تكمن يف الإجابة
على ت�سا�ؤل رئي�سي
من ير�سل؟ ومن ي�ستقبل؟

فالربملان هو الذي ير�سل دون �أن يعي �أن له مكانة خا�صة� ،أو تقدير معني� ،أو �أن بينه وبني
الر�أي العام درجة تباعد� ،أو درجة تقارب �أو �أن هناك ثقة متبادلة� ،أو ثقة من طرف جتاه
الآخر� ،أو �أن هناك �شكاً يف العالقات املتبادلة� ،أو �شك من طرف جتاه الآخر� .أو �أن الربملان
غري مقدر لدى الر�أي العام� ،أو �أن الر�أي العام غري مقدر لدى الربملان .فالربملان عندما يبني
ر�سالته الإعالمية عليه �أن يدرك املنزلة التي يقف عندها بالن�سبة ملن يوجه �إليه ر�سالته.
كما �أنه من املهم �أن تعرف من هو امل�ستقبل؟ ما هي ظروفه ،واعتباراته االجتماعية والثقافية
والعمرية ،ومدى جتان�سه وتوافقه� ،أو تعار�ضه مع �سيا�سات الدولة وما هي الأن�ساق الفكرية،
والعادات ،والتقاليد التي يعتقد فيها امل�ستقبل ،وما هي الثوابت التي ال ميكن التنازل
عنها؟ وما هي حدود منطقة التفاو�ض على م�صاحله؟
فالأ�سا�س �أن يعرف الربملان منزلته ،و�أن يعرف حدود من يخاطبه
منزلة الربملان

من؟ ملن؟

حدود امل�ستقبل
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ف�إذا ما جنحنا يف الإجابة على ال�س�ؤال ال�سابق ف�إننا �سنكون ب�صدد ال�س�ؤال الثاين ماذا؟
هنا ي�أتي الهدف �أو بعبارة �أدق ماذا نريد من هذه الر�سالة؟

  ف�إذا كانت منزلة الربملان متدنية لدى امل�ستقبل ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين يجب
�أن تركز على رفع املنزلة.
  �إذا كانت منزلة الربملان مرتفعة لدى امل�ستقبل ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين يجب
�أن تركز على فكرة حماية م�صالح امل�ستقبل.
  �إذا كان املواطن لديه ثقة يف قرارات و�أعمال الربملان ،ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين
يجب �أن تركز على �أن�شطة الربملان واجتماعاته ونقا�شاته.
  �إذا كان املواطن لديه �شك يف قرارات الربملان ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين يجب
�أن تركز على مربرات القرارات ،وتعمل على �صياغة ر�سائل �إعالمية مطولة.
  �إذا كان الر�أي العام لديه �إدراك بهام�شية دور الربملان وعدم تعبريه عن م�صلحة
املواطنني ،ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين يجب �أن تركز على �إي�ضاح احلقائق من
خالل الر�سائل التثقيفية لدور واخت�صا�صات الربملان �شريطة �أن ي�صحب هذه
الر�سائل التثقيفية جتارب عملية لأداء الربملان؛ حتى ي�ستوعب املواطن حقيقة الدور
الربملاين م�صحوباً باجلهود املبذولة من �أع�ضائه للقيام بدورهم املوكول �إليهم.
فمن املهم �أن حتدد ماذا نريد من الر�سالة الإعالمية �شريطة �أن يتم الربط بني ماذا؟ ومن؟
وملن؟
زمنية ر�سالة الإعالم الربملاين

من املهم �أن نقدر زمنية ر�سالة الإعالم الربملاين مبعنى �أن الوقت �أو الزمن الذي �ستبث فيه
هذه الر�سالة وب�أية و�سيلة كانت ف�إذا كان امل�ستقبل يف زمن �أزمة حقيقية� ،أو م�شكلة يعاين
منها من جراء الق�ضية املعرو�ضة يف الربملان ف�إنه �سيكون �أكرث تفاع َال وح�ضوراً واختالفاً مع
ر�سالة الإعالم الربملاين� ،أما �إذا كان املو�ضوع املطروح ال ميثل له م�شكلة� ،أو يجعل يف حمل
معاناة مثل الآخرين ف�إنه قد ينظر �إىل ر�سالة الإعالم الربملاين ب�شكل حيادي� ،أو توافقي،
�أو اختاليف ولكن دون اهتمام.
فمث ًال �إذا كان الربملان يناق�ش مو�ضوع رفع الأجور وكانت قطاعات من الر�أي العام تعاين
من غالء الأ�سعار ،وعدم كفاية الأجور ف�إنهم �سيكونون �أكرث مي ًال �إىل االختالف مع ر�سالة
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الإعالم الربملاين �إذا مل حتقق هذه الر�سالة احللول التي يريدونها يف رفع الأجور� .أما �إذا
كان رجال الأعمال� ،أو الأثرياء ف�إنهم �سينظرون �إىل الر�سالة الإعالمية مبيل �أكرث �إىل
احليادية وعدم االختالف.
وعلى العموم ف�إن زمنية الر�سالة للإعالم الربملاين ( �أي ظروف امل�ستقبل للر�سالة ) تتحكم
يف معيار القبول� ،أو االختالف� ،أو النظر بحيادية للر�سالة .ويف حال القبول �أو احلياد
ف�إن ر�سالة الإعالم الربملاين لن تواجه م�شكلة يف املعنى ب�ش�أن التخطيط الإعالمي لها.
�إال �أن الإ�شكالية احلقيقية لر�سائل الإعالم الربملاين تكون يف حال االختالف مع الر�أي
العام .وهنا على خمططي ر�سائل الإعالم الربملاين �أن يواجهوا موقف االختالف بعدة
�سيناريوهات.
اخليار الأول االنفتاح على هذا االختالف ،والقبول به ،مبعنى �إذا رف�ضت قطاعات
الر�أي العام �أو بع�ضها تو�صيات الربملان �أو تعديالته على م�شروع قانون يف رفع الأجور ،ف�إن
ر�سالة الإعالم الربملاين يف هذه احلالة يجب �أال تتم�سك بتقدمي مربرات للموقف �أو الر�أي
الذي انتهى �إليه الربملان؛ لأن ذلك �سيزيد من حدة االختالف بني املر�سل ،وامل�ستقبل
الذي لديه �أي�ضاً مربراته لرف�ض موقف الربملان .ولكن يجب �أن تخطط الر�سالة الإعالمية
على �أ�سا�س ملاذا مل يتم تبني وجهة نظر امل�ستقبل ( قطاعات الر�أي العام ) �أي ي�شرح
الربملان يف ر�سائله الإعالمية ال�صعوبات والعراقيل التي منعت الربملان من تبني موقف
امل�ستقبل ،وك�أمنا �أ�سا�س الر�سالة الإعالمية هنا وهي املعربة عن ل�سان حال الربملان تقول
لقطاعات الر�أي العام

~

�إن �أردت �أن اتخذ قرار ًا على هذا النحو؟
ال ا�ستطيع لأن املوانع هي:
�أنا معك يف الر�أي ولكن �أردت �أن �أح�صل على ما ميكن احل�صول عليه

~

.1

.2

.3

اخليار الثاين الت�شديد على االختالف �أي عدم قبول الربملان لالختالف مع الر�أي
العام ،ولكن قد تقرر و�سائل الإعالم الربملاين الدخول يف مرحلة جدل مع الر�أي العام .يف
هذه احلالة ف�إن ر�سائل الربملان �ست�شرح ملاذا تبنى هذا املوقف بالذات ،و�أن موقف امل�ستقبل
هو �أ�سا�ساً خاطئ ،و�أن ما انتهى �إليه الربملان ميثل احلل الأف�ضل للم�شكلة .وك�أن ل�سان حال
الربملان يقول لقطاعات الر�أي العام
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~

�أنت خمطئ ،و�أنني اتخذت هذا القرار للأ�سباب التالية:
.1

.3

.2

ال �أ�ستطيع تبني موقفك لأن جماالت خط�أك هي
.2

~

.1

.3

اخليار الثالث حماولة حل اخلالف� ،أو تخطيه

هنا يبني الربملان خياره على تخطي هذا اخلالف مع الر�أي العام بحيث ال يركز على
�أبعاد االختالف� ،أو �أ�سبابه ،ولكن يبحث عن �أفكار �أخرى ميكن �أن ت�ؤدي �إىل جتاوز هذا
اخلالف ،فمث ًال قد  تثري الر�سائل الإعالمية م�س�ألة ارتفاع الأجور .وقد تت�سلل و�سائل
الإعالم الربملاين �إىل ارتفاع الأ�سعار من خالل نقا�شات الأع�ضاء يف اللجنة� ،أو اجلل�سة
العامة� ،أو من خالل درا�سات املجل�س.
اخليار الرابع ( حتييد االختالف )

يف هذا اخليار تعمل ر�سائل الربملان الإعالمية على حتييد االختالف والرتكيز على �أفكار
�أخرى تعرب عن اهتمامات �أ�سا�سية لدى الر�أي العام ويف هذا اخليار ك�أن ل�سان حال الربملان
يقول
~ معك حق �أيها الر�أي العام ،وعلى الرغم من �أنني مل �أنفذ املهمة كام ً
ال �إال �أنني
حققت فيها الآتي:

~

.1

.2

.3

ويجب �أن ن�أخذ يف االعتبار �أن هذه االختالفات بني الربملان والر�أي العام ال تظهر يف
و�سائل الإعالم الأدائية ،و�إمنا تظهر يف و�سائل الإعالم املعرفية
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الإعالم عن تاريخ
اجتماع اللجان
الإعالم عن تاريخ
اجلل�سة العامة

الإعالم الربملاين
الأدائي مثل

الإعالم عن
مو�ضوعات النقا�ش

الإعالم عن موعد بداية
االجتماعات ونهايتها

الإعالم عن
احل�ضور

�أفكار القوانني
واملو�ضوعات
�أفكار الأ�سئلة

النقا�شات الدائرة يف
اللجان �أو اجلل�سات
العامة

الإعالم الربملاين
املعريف مثل

الدرا�سات الربملانية
وتقارير املجل�س

القرارات
والتو�صيات

والإعالم الربملاين الأدائي يكون هدفه بث �أخبار ومعلومات عن الربملان دون تخطيط
�إعالمي م�سبق ،ودون انتظار ملردود �أفعال الر�أي العام ،ودون �أن يكون هناك تفكري يف بناء
�إعالم تفاعلي مع الر�أي العام.
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مثال:

«اجتمعت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية بالأم�س ،وناق�شت مو�ضوع تطوير امل�ست�شفيات ،وح�ضر
االجتماع  ،.........................وانتهى االجتماع يف ال�ساعة الثانية والن�صف».
ولعل هذا النوع من الإعالم الأدائي يتعامل مع الربملان مثل الإعالم احلكومي الذي
يكون هدفه الأ�سا�سي التعامل مع املواطنني لنقل توجيهات� ،أو �أوامر� ،أو توجيهات� ،أو
�إر�شادات� ،أو �إبالغ عن �أمرها .وعندما يقوم الإعالم احلكومي بذلك ف�إنه يت�ساوى �أمامه
جميع املواطنني� ،أو جميع امل�ستقبلني فال فرق لديه بني املتعلمني ،وغري املتعلمني ،وبني
كبار ال�سن ،وال�شباب ،وبني الرجل ،واملر�أة ،وبني الأغنياء والفقراء .فهو �إعالم توجيهي
للمجتمع ب�أ�سره �أمام الإعالم الربملاين ف�إنه يتعامل مع قطاعات خمتلفة من الر�أي العام.
فقد يقبل بتو�صياته� ،أو تعديالته رجال الأعمال ،وقد يرف�ضها العمال� ،أو قد يقبلها
ال�شباب ،ويرف�ضها كبار ال�سن .فالربملان ب�أن�شطته وقراراته هو �أكرث امل�ؤ�س�سات جد ًال داخل
�أي جمتمع لأن املواطنني يرون �أنهم هم الذين �شكلوا بنية هذا الربملان ،و�أنه بدونهم ،كان
للأع�ضاء �أن ي�صلوا �إليه� ،أو يقوموا ب�أن�شطتهم
�أما الإعالم الربملاين املعريف ف�إنه يقوم على �أ�س�س معينة

الأ�سا�س الأول :هو �أنه من حق املواطن �أن يعلم عن �أن�شطة الربملان وقراراته ،ومن الواجب
على الربملان �أن يقوم بدوره يف �إعالم املواطن بذلك؛ لأنه وكيل عن املواطن� .إذن الربملان،
والر�أي العام يتمتعان بعالقة �سابقة على �أن�شطة وقرارات الربملان.
حيث �إن الر�أي العام هو الذي �أن�ش�أ بنية الربملان� ،أي انتخب �أع�ضاءه ،ومنحهم �صفة
الع�ضوية .و�أنه بدون الر�أي العام ما كان للربملان �أن يجتمع� ،أو لأن�شطته �أن تدور� ،أو لقراراته
�أن ت�صدر .وهذا ما ي�سمى بعالقة املالزمة بني الطرفني ( املر�سل وامل�ستقبل ).
الأ�سا�س الثاين� :أن هذه العالقة الوثيقة �أو ما يطلق عليها عالقة املالزمة ( �أي عدم وجود
امل�ستقبل يعني عدم وجود املر�سل ) جتعل الإعالم الربملاين يدور يف �إبالغ� ،أو �إعالم
بق�صد حتقيق هدف معني .وهذا الهدف يجب �أن يكون معرفياً� ،أي يقوم الربملان ب�إعالم
الر�أي مبا يتم يف اجتماعاته ،ونقا�شاته ،ونتائجها ،وطبيعة القرارات ،وطبيعة اخلطوات التي
يزمع اتخاذها.
فمث ًال �إذا قام �أحد الأ�شخا�ص بتوكيل حمام له يف �إحدى الق�ضايا و�س�أل ال�شخ�ص املحامي
ماذا مت يف ق�ضيتي؟ ف�أجاب املحامي �ستعقد املحكمة جل�سة يف الأ�سبوع القادم ،هنا �إخبار
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املحامي� ،أو �إعالمه للموكل هو �إعالم �أدائي لأن املوكل ح�صل على معلومة زمانية .ومن
الطبيعي �أن ميتد احلوار لي�س�أل املوكل املحامي وماذا �سيكون عليه الأمر يف جل�سة املحكم
يف الأ�سبوع املقبل.
املحامي� :س�أبني مرافعتي يف الأ�سبوع املقبل على الت�شكيك يف �أقوال اخل�صم ،و�س�أفند
الأدلة ،و�ست�ستمع املحكمة ل�شهود الإثبات.
هنا و�صل �إىل علم املوكل املعرفة مبا �سيكون عليه الأمر يف جل�سة املحكمة يف الأ�سبوع
املقبل� ( ،أي جتاوز الأمر معرفة زمنية ) فالإعالم املعريف هو الذي يعرب عن العالقة الطبيعية
بني الوكيل واملوكل يف حني �أن الإعالم الأدائي قد يكون بني طرفني ال يتمتعان بعالقات
�سابقة .كما �أن الإعالم املعريف هو الذي يحدد الهدف من االت�صال بالر�أي العام .ومن
ثم تكون هناك حالة التفاعل بني الطرفني ( الربملان والر�أي العام )؛ لأن الربملان يريد �أن
يعرف هل حقق الهدف من ات�صاله ،والر�أي العام يبلغه برد فعله على االت�صال� ،أو ر�سائل
الإعالم الربملاين.
الأ�سا�س الثالث( :العالقة الوظيفية بني الربملان والر�أي العام من �أ�سا�سيات و�سائل
الإعالم الربملاين)  فاختيار الر�أي العام لأع�ضاء الربملان ال يكون بهدف عقد االجتماعات

�أو تبادل الأفكار فيما بينهم بل بهدف الت�شريع والرقابة ،و�أن الو�سيلة لتحقيق ذلك تكون
باجتماعات اللجان� ،أو اجلل�سة العامة ،والنقا�ش ،واحلوار� .إذن الر�أي العام يريد �أن يعلم ما
يدور ب�ش�أن الت�شريع والرقابة.
فمث ً
ال  (اجتمعت اجلل�سة العامة للمجل�س بالأم�س ،وناق�شت م�شروع قانون حول �صيد
الأ�سماك .وانعقدت اجلل�سة برئا�سة رئي�س املجل�س ،وح�ضرها �أع�ضاء املجل�س ،فيما
اعتذر عن احل�ضور (� )4أع�ضاء هم ................................وانتهت اجلل�سة ال�سا
عة.) .....................................
هنا �أ�شار املحرر �إىل �أن الربملان ناق�ش م�شروع قانون حول �صيد الأ�سماك .ويف احلقيقة
�أن هذا لي�س �إعالماً لأنه من الطبيعي �أن يناق�ش الربملان م�شروعات القوانني ومن بينها
هذا امل�شروع �إال �أن اجلديد هو كيف �سيناق�ش الربملان م�شروع قانون �صيد الأ�سماك؟ وما
هي الأفكار التي �سيطرحها؟ وما هي النقا�شات الدائرة حول امل�شروع؟ وما هي القرارات
�أو التعديالت ،ومربرات ذلك؟ والر�أي العام يهمه معرفة هذه التفا�صيل؛ لأنه ينظر �إىل
الربملان على �أنه موظف لدى املجتمع.
وعلى هذا الأ�سا�س ميكن القول �أن هناك معرفة م�شرتكة بني الربملان ،والر�أي العام .و�أن
هذه املعرفة امل�شرتكة هي:
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1 .1الر�أي العام يعرف �أن الربملان يناق�ش م�شروعات قوانني.
2 .2الر�أي العام يعرف �أن الربملان يعقد اجتماعات للجان ،واجلل�سات العامة لهذا الغر�ض.
3 .3الربملان يعرف �أنه عليه �إبالغ الر�أي العام بخطواته ،وما ينوي �أن يتخذه.
4 .4الربملان يعلم �أنه ممثل عن الر�أي العام ،و�أن الأخري هو الأ�صيل الذي ميكن �أن يعرب عن
نف�سه يف �أي وقت �أو ي�سحب الوكالة من الربملان يف �أول انتخابات جديدة.
هذه املعرفة امل�شرتكة بني الطرفني ( املر�سل وامل�ستقبل ) تتحكم ب�شكل �أ�سا�سي يف خ�صائ�ص 
و�سائل الإعالم الربملاين؛ لأن الربملان يريد �أن يبلغ الر�أي العام ب�أنه يقوم ب�أداء مهامه على
النحو املطلوب ،والر�أي العام يريد �أن ي�ستمع من الربملان ملا يقوم به من �أعمال.
ولهذا الغر�ض  -وغريه من �أغرا�ض �أخرى  -كانت هناك �أهمية للتخطيط الإعالمي ،و�ضع
ا�سرتاتيجيات للإعالم الربملاين؛ حتى حتقق هذه اال�سرتاتيجيات من خالل و�سائلها �أكرب
قدر من التوافق مع الر�أي العام من خالل الوظيفة التفاعلية للإعالم.
الأ�سا�س الرابع ( :ال�صورة الذهنية للر�أي العام عن الربملان )  لعل جناح ر�سالة الإعالم
الربملاين� ،أو �إخفاقها يف حتقيق �أهدافها يتوقف ب�شكل �أ�سا�سي على ال�صورة الذهنية للر�أي
العام عن الربملان .ف�إذا كانت ال�صورة الذهنية �سلبية وال يثق الر�أي العام يف برملاناته� ،أو
قراراته� ،أو يرى �أن الأع�ضاء غري م�ؤهلني لتمثيل املواطنني .كل ذلك يلقي ب�أعباء �سلبية
على ر�سائل الإعالم الربملاين لأنه مهما كانت �إيجابية هذه الر�سائل ف�إن ال�صورة الذهنية
والأحكام امل�سبقة �ستجعل امل�ستقبل يف حالة ت�شكك دائم� ،أو حتويل الإيجابي �إىل �سلبي.
والعك�س �أي�ضاً �صحيح.
ولذلك ف�إنه من املهم معرفة القيمة االجتماعية للربملان .فالربملان على الرغم من �أنه م�ؤ�س�سة
د�ستورية ،وله اخت�صا�صات د�ستورية� ،إال �أن ذلك ال مينع �أنه م�ؤ�س�سة اجتماعية �أي تعرب عن
املجتمع .ومن ثم ف�إنه من ال�ضروري معرفة القيمة االجتماعية للربملان مبعنى هل هناك عالقة
ثقة متبادلة� ،أو ثقة يف دور الربملان؟ ،الأمر الذي �سيجعل ر�سائل الإعالم الربملاين �أكرث
م�صداقية ،وت�أييداً� ،أو العك�س مما يجعل ر�سائل الإعالم الربملاين �أكرث ت�شككاً ،ورف�ضاً.
ويف احلالة الثانية حتديداً ف�إن التخطيط للإعالم الربملاين يجب �أن يبني ر�سائله الإعالمية
على عدة مفاهيم �أو خطط مثل:
ر�سائل بناء الثقة:

وك�أن ل�سان حال الربملان يف ر�سائله الإعالمية عليه �أن يجيب على ت�سا�ؤل رئي�سي.
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وعلى هذا �ستدور ر�سائل الإعالم الربملاين.

~

~

ما هو �سبب عدم الثقة ،والت�شكك الدائم يف �أن�شطة وقرارات الربملان؟

  تكثيف الر�سائل الإيجابية� :أي يبني الإعالم ر�سائله على �أ�سا�س �أنه يحقق اتفاقات
و�إجنازات مع احلكومة ب�ش�أن قبولها لقراراته ،وتو�صياته ،وتعديالته ،كما تربز ر�سائل
الإعالم الربملاين احل�ضور املكثف لأع�ضاء احلكومة للربملان �أو جلانه وك�أن ل�سان حال
الربملان يقول للر�أي العام:
~ على الرغم من �أنك ال تثق بي ،وت�شكك يف قراراتي� ،إال �أنني �أبذل ،و�س�أبذل
ما بو�سعي مع احلكومة لأح�صل لك على ما تريده

~

هناك �أي�ضاً ما يعرف با�سم ا�سرتاتيجية الإعالم ال�صامت.
يف هذه احلالة يقوم الربملان بعدم الرد نهائياً ،وجتاهل حالة الت�شكيك ،واال�ستمرار يف �إر�سال
ر�سائله الإعالمية �سواء �أدائية� ،أو معرفية ،وهذا النوع من اال�سرتاتيجيات قد يجدي مع
الإعالم احلكومي� .إال �أنه مع الإعالم الربملاين فقد �أثبت ف�شله لأنه قد ي�ؤدي �إىل زيادة
حدة التعار�ض بني الطرفني وتتحول حالة الت�شكك �إىل حالة االنتقاد الدائم وامل�ستمر.
التعاون مع
الر�أي العام

التعار�ض مع
الر�أي العام

الأ�س�س العامة
خلطط الإعالم
الربملاين

التناف�س مع
الر�أي العام

جتاهل الر�أي
العام ،والبحث عن
امل�شرتك والت�ضامن
يف �أفكار �أخرى
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�إذا نظرنا �إىل هذه الأ�س�س العامة ف�إننا �سنكون �أمام �أربعة احتماالت �أ�سا�سية:
.1
.2
.3
.4

1ر�سائل �إيجابية عن �أن�شطة الربملان وقراراته و�أنها تعرب عن التوافق مع ما يريده الر�أي
العام� ،أو االجتاه ال�سائد� ،أو قطاعات غالبة منه ( و�سائل التعاون).
2ر�سائل تعرب عن �أولوية الربملان ( التناف�س) �إال �أنه من ال�ضروري الرتكيز على معطياتها،
ومربراتها ،و�إقناع الر�أي العام ب�أهميتها.
3ر�سائل تعرب عن التعار�ض مع الر�أي العام ( ر�سائل �سلبية ) وهي التي �أ�شرنا �إليها يف
ا�سرتاتيجيات االختالف بني الإعالم الربملاين والر�أي العام.
4ر�سائل ال�صمت وهي تعرب عن االختالف ،والت�شكيك �إال �أنه من املهم �أن يبحث
الربملان عن امل�شرتك ،والت�ضامن مع الر�أي العام.
هل ينجز الربملان وظائفه من خالل الإعالم الربملاين؟

يرى بع�ض اخلرباء الربملانيني �أن الربملان ال تقت�صر وظائفه على الت�شريع والرقابة و�إمنا هناك
وظيفة ثالثة للربملان وهي الوظيفة الإعالمية .ويربرون ذلك ب�أن الت�شريع والرقابة يقوم بها
الربملان من �أجل الناخبني �أو الر�أي العام ومن ثم ف�إن هاتني الوظيفتني ال ميكن لهما �أن
يكتمال بدون الإعالم عن الربملان و�أن�شطته.
و�أياً كان اخلالف الفقهي حول الوظيفة الإعالمية للربملان �إال �أن الربملان عليه �أن ينجز مهاماً
�أ�سا�سية يف ر�سائل الإعالم الربملاين �أولها مهمة مبا�شرة وهي الدعاية لقراراته وتو�صياته
و�أن�شطته.
فمث ًال � :إذا جاء يف ر�سالة الإعالم « اجتمع املجل�س بالأم�س برئا�سة رئي�س املجل�س وناق�ش 
م�شروع قانون �صيد الأ�سماك».
فهناك مهمة �أجنزت يف هذه الر�سالة الإعالمية وهي الإخبار باجتماع املجل�س ،والإخبار
مبناق�شة م�شروع قانون �صيد الأ�سماك .وهنا ك�أن الغر�ض من ر�سالة الإعالم الربملاين هو «
�إجناز الفعل الإخباري» املتعلق باالجتماع واملناق�شة .يف هذه احلالة �سي�صعب على الإعالم
الربملاين �أن يتبنى املهمة غري املبا�شرة يف الدعاية لأن�شطته �أو قراراته؛ وذلك القت�صار املهمة
املبا�شرة على فعل �إجنازي يتعلق بالإخبار .ولكن �إذا كان الفعل الإجنازي يتعلق بالإعالم
عن �أن�شطة الربملان ف�إنه من ال�سهل بناء املهمة غري املبا�شرة يف الدعاية لأن�شطة الربملان.
فمث ًال  « :ناق�ش الربملان حماية حقوق ال�صيادين ،و�أدخل تعديالت على القانون ت�ضمن
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�إال �أن مدار�س الإعالم الربملاين �سواء يف الكوجنر�س الأمريكي� ،أو البوند �ستاج الأملاين،
�أو جمل�س العموم الربيطاين� ،أو غريه من الربملانات الأوروبية يرف�ضون هذا التوجه �أي
ا�ستعمال �أ�سلوب التلميح يف ر�سائل الإعالم الربملاين.
و�أن ر�سالة الإعالم ال�صريحة حتى مع الأخذ يف االعتبار �ضيق امل�ساحات الإعالمية
املخ�ص�صة للإعالم الربملاين يجب �أن تتوافر فيها �شروط �أ�سا�سية مثل:
�1 .1أن يكون م�ضمون وحمتوى الر�سالة معرباً عن غر�ض معني يجلب منفعة� ،أو قيمة� ،أو
ربحية للربملان� ،أو مينع عنه �ضرراً� ،أو ت�شككاً� ،أو عدم ثقة يف �أداء دوره.
�2 .2أن يكون م�ضمون وحمتوى الر�سالة الإعالمية ميثل فر�صة �أكيدة� ،أو حمتملة للربملان
يف الدعاية لأن�شطته وقراراته.
�3 .3أن تكون الر�سالة معربة عن حاجة فعلية ،واهتمام قائم لدى الر�أي العام ،و�أنها تتعلق
باحتياجات وم�صالح قطاعات حمددة يف الر�أي العام.
�4 .4أن يكون هناك تخرياً لتوقيتات ر�سائل الإعالم الربملاين وميكن �أن نعك�س هذه
ال�شروط عملياً يف البيان التايل:
قاعدة الكم

الو�سيلة

�أ�س�س اال�سرتاتيجية
املبا�شرة يف الإعالم
الربملاين

العالقة مع
الآخر
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قاعدة
الكهف

�أما قاعدة الكم

فهي تتعلق بعدم ح�شو الر�سالة الإعالمية الربملانية ب�أفكار متعددة ،غري مرتابطة� ،أو غري
متكاملة� ،أو �أنها �أفكار متعار�ضة .وكلما قل عدد الأفكار التي تعرب عنها الر�سائل الإعالمية
كلما �أدى ذلك �إىل املزيد من جناحها.
�أما قاعدة الكيف

فهي تتعلق بامل�ضمون �أو املحتوى للر�سالة من حيث تقدير قيمة االهتمام الذي �ستكون
عليه عند الر�أي العام ،مبعنى هل �سيكون هناك فر�صة لي�ؤكد من خاللها الربملان �أن ي�سعى
لتحقيق م�صلحة الر�أي العام؟.
�أما الو�ســيلة

فهي الو�سيلة الأف�ضل للن�شر� ،أو البث الإعالمي و�أخرياً ف�إن العالقة مع الآخر تتعلق ب�أن
م�ضمون وحمتوى ر�سالة الإعالم الربملاين يجب �أن تراعي �أبعاد العالقة مع كل الأطراف
الأخرى �سواء احلكومية� ،أو غري احلكومية� ،أو �أ�صحاب امل�صلحة املبا�شرين� ،أو �أ�صحاب
امل�صلحة غري املبا�شرين.
النظريات المتعلقة بالتأثير اإلعالمي البرلماني على
الرأي العام
لعل احلديث عن النظريات املتعلقة بنوع الت�أثري الذي حتدثه و�سائل الإعالم عامة بالن�سبة
للر�أي العام هو حديث عن نظريات كثرية ومتنوعة .ومن بني �أهم هذه النظريات:
 1نظرية الر�صا�صة

ظهرت هذه النظرية يف الع�شرينات من القرن املا�ضي �أي بعد نهاية احلرب العاملية الأوىل.
ويطلق على هذه النظرية نظرية الطلقة ال�سحرية  magic bullet theoryويف
الإعالم الربملاين ف�إن ا�ستخدام هذه النظرية يرتبط ب�أن كل ر�سائل الإعالم الربملاين
حمددة بهدف معني ،و�أن الر�سائل تعمل على حتقيق هذا الهدف من خالل ت�أثرياتها
التلقائية واملبا�شرة� .إال �أن ت�أثريها ق�صري املدى� .أي �أنه يرتبط ب�أحداث معينة .فكل حدث
يف الربملان ينظر �إليه على �أنه كيان م�ستقل بذاته ،و�أن هذا الكيان يجب �أن يخطط له
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لتحقيق �أثره بغ�ض النظر عن �أحداث �أو �أن�شطة قد تتعار�ض مع الر�سائل الإعالمية يف
احلدث الأول فمث ًال �إذا كان لدى الربملان مو�ضوع عام� ،أو �س�ؤال عن التوطني ،ويف
ذات الوقت لدى ت�شريع عن التوطني .ف�أ�صحاب هذه النظرية ال ينظرون �إىل التكامل
يف الر�سائل الإعالمية بني �أدوات الرقابة والت�شريع .فقد ير�سم املخطط الإعالمي �أهدافاً
بعينها ملو�ضوع التوطني قد تختلف عن �أهداف الت�شريع فمث ًال قد يكون الهدف الإعالمي
للمو�ضوع العام التوطني هو توطني الوظائف يف القطاع اخلا�ص .وقد يكون هدف الت�شريع
توطني الوظائف يف القطاع احلكومي .فوفق نظرية الر�صا�صة �أن خمططي الإعالم الربملاين
عليهم �أن ي�ستخدموا كل الو�سائل الالزمة لتحقيق هدف توطني الوظائف يف كل من
القطاعني ب�شكل منف�صل ،و�أن ال ي�شغلهم التعار�ض بني هذه الو�سائل الإعالمية وبع�ضها،
�أو بني التو�صيات يف املو�ضوع العام� ،أو بني التعديالت يف م�شروع القانون .ويرون �أن
املواطن �أو الر�أي العام له ذاكرة تاريخية ق�صرية لأن�شطة الربملان ،و�أن الذاكرة الق�صرية
ت�سمح بوجود مثل هذا التعار�ض ،فاملهم �أن يثبت الربملان نف�سه ،و�أن يجعل احلدث مدوياً
يف �أو�ساط الر�أي العام .و�أن هذا الت�أثري يجب �أن يكون قوياً يف كل ن�شاط على حدة .بحيث
يتم حما�صرة املواطن �إعالمياً يف ن�شاط املو�ضوع العام ،وكذلك يتم حما�صرته يف الن�شاط
الت�شريعي فالر�سالة الإعالمية هنا �أ�شبه بنظرية احلقنة �أو الإبرة حتت اجللد التي ميتد ت�أثريها
�إىل كل �أطراف اجل�سم عرب الدورة الدموية يف حلظات� .أو بعبارة �أخرى ف�إن الربملان بخططه
الإعالمية مطالب ب�أن يجعل كل ن�شاط �أو قرار احلدث الأكرب لدى الر�أي العام ويجعله
حمط اهتمام متوا�صل ،ومرتقب من املواطنني.
 2نظرية الت�أثري الرتاكمي

يرف�ض �أ�صحاب هذه النظرية فل�سفة نظرية الر�صا�صة ويرون �أن الربملان بعد فرتة �سيبدو
متعار�ضاً يف نظر الر�أي العام يف قراراته ،و�أنه لي�س من ال�صحيح �أن الر�أي العام لديه ذاكرة
تاريخية ق�صرية ،و�أنه من املهم �أن تتكامل �أن�شطة الإعالم الربملاين مع بع�ضها البع�ض.
فالأدوات الرقابية يجب �أن تع�ضد الت�شريع ،والت�شريع يجب �أن يكون مت�سقاً مع نتائج
الأدوات الرقابية .كما �أنه من ال�صعب يف الكثري من الأحيان جعل الأن�شطة الربملانية،
�أو قرارات الربملان هي �صاحبة الت�أثري الأكرب على اجتاهات واهتمامات الر�أي العام لأن
الربملان ما هو �إال جزء من املجتمع ،و�أن هذا املجتمع يعج بالكثري من الأحداث اليومية،
والأ�سبوعية ،وال�شهرية .فمث ًال �إذا قررت احلكومة زيادة الأجور ف�إن هذا �أحدث بطبعه
�سيحتل املرتبة الأوىل يف اهتمامات الر�أي العام مهما كانت قيمة الن�شاط الربملاين �أو نتائج
�أعماله .بل �أن �إحدى مباريات كرة القدم قد ت�ستحوذ على االهتمام الأكرب� ،أو احلدث
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الأكرب لدى الر�أي العام حتى و�إن كان الربملان يناق�ش ت�شريعاً يف غاية الأهمية .ويرى
�أ�صحاب هذه النظرية �أن فل�سفة نظرية الر�صا�صة يغلب عليها الطابع التنظريي �أكرث من
الطابع الواقعي .ولذلك ف�إنه من املهم �أن نبحث يف و�سائل الت�أثري الواقعية وذات امل�ضمون
بالن�سبة للمواطنني .ويتبنى �أ�صحاب هذه النظرية مفهوم �أن ت�أثري و�سائل الإعالم ال يظهر
مبا�شرة ،و�إمنا يظهر من خالل الت�أثري الرتاكمي� ( ،أي تراكم املتابعة والأن�شطة الإعالمية ).
ف�أي حدث �أو ن�شاط برملاين يجب �أن يتم تق�سيمه على مراحل متعددة .و�أن كل مرحلة
من الن�شاط الإعالمي الربملاين �سواء يف �شكل حتقيق �صحفي� ،أو مقال� ،أو تقرير� ،أو �إخبار
�إمنا ميهد بدوره ملرحلة الحقة ،و�أنه من غري املقبول �أن حتتوي كل ر�سالة يف الإعالم الربملاين
على كم هائل من الأفكار �أو القناعات التي يريد �أن ي�صل بها الربملان �إىل الر�أي العام
لأن الأفكار الكثرية يف الر�سالة الإعالمية ت�ؤدي �إىل ا�ضطراب الر�سالة؛ لأن امل�ستقبل قد
يركز على فكرة �أو فكرتني ويدع الأفكار الأخرى ك�أنها كم مهمل .و�إذا �أراد الربملان �أن
ي�ؤثر �إعالمياً بفكرة ما .ف�إنه من املهم �أن يبني ر�سائله على �أ�سا�س الفكرة ذاتها ،والفكرة
املعار�ضة ،والفكرة التي ميكن �أن متثل طريقاً ثالثاً للفكرة الأ�صلية ثم يوا�صل تفنيد فكرته
الأ�صلية ومبا يدح�ض الفكرة املعار�ضة� ،أو فكرة الطريق الثالث .وعلى الرغم من �أن الربملان
يبذل جهوداً م�ضاعفة يف خططه الإعالمية �إذا مت�سك بنظرية الت�أثري الرتاكمي� ،إال �أن ت�أثري
هذه النظرية �سيكون كبرياً جداً يف ت�شكيل قناعات للر�أي العام ب�أن الربملان اختار الطريق
الأ�صوب.
 3نظرية التطعيم �أو التلقيح

تدور هذه النظرية حول �أن كل الأن�شطة الربملانية ما هي �إال جزء من م�شكالت املجتمع،
و�أن حلول هذه امل�شكالت يجب �أن تت�سق مع القيم والتقاليد والعادات املجتمعية ،و�أن
هذه القيم ما هي �إال تعبري عن املثل العليا يف املجتمع �سواء كانت هذه املثل دينية� ،أو
تراثية� ،أو ثقافية.
و�أن املجتمع �أو الر�أي العام بطبعه مييل �إىل احلفاظ على هذه املثل والعادات والتقاليد
حتى يف �إطار حلوله مل�شكالته العامة ،واخلا�صة .و�أن الربملان �إذا �أراد �أن يروج لفكرة ما،
ف�إنه بالأ�سا�س مطالب �أن يربهن يف ر�سائله الإعالمية ب�أن �أن�شطته ،ونتائج �أعماله هدفها
الرئي�سي احلفاظ على املثل والقيم العليا يف املجتمع .و�أن نتائج �أعماله ال ميكن �أن تنف�صل
�أو تتعار�ض مع هذه الأ�س�س املجتمعية العامة .فمث ًال �إذا ناق�ش الربملان مو�ضوعاً� ،أو ت�شريعاً
يتعلق بقيمة دينية� ،أو ثقافية� ،أو اجتماعية ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين عليها �أن تربز
العالقة الوثيقة بني هذه القيمة ،وبني �أن�شطة الربملان ونتائج �أعماله ،و�أن تتكرر الر�سائل
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على هذا النحو .فنظرية التطعيم تعني بالأ�سا�س �أن كل و�سائل الإعالم الربملاين يجب �أن
تكون مطعمة� ،أو ملقحة بقيم املجتمع وتقاليده حيث �إنه يف هذه احلالة ف�إن املتلقي بدون
�إدراك ووعي �سي�ؤيد ما ذهب �إليه الربملان .بل �إن الت�أكيد على مثل هذه القيم يف الر�سائل
الإعالمية جتعل املواطن ي�صاب بنوع من التبلد �أو عدم التفكري متاماً مثل رجل الدين
عندما يتحدث بالآيات املقد�سة ،وي�ست�شهد بالروايات التاريخية لقدماء ال�صاحلني ،ف�إن
تفكري الإن�سان يعجز عن املناق�شة �أو املجادلة ،وي�صدق على قول رجال الدين.
ويرى �أ�صحاب هذه النظرية �أنه من املهم �أن تكون الر�سالة الإعالمية مممتدة� ،أي ال تتعلق
مبجرد كونها ر�سالة واحدة للن�شاط الربملاين ،و�إمنا يجب �أن تكون على مراحل متعددة .ويف
هذا الإطار ي�شرتك �أ�صحاب هذه النظرية مع النظرية ال�سابقة يف الت�أثري الرتاكمي لر�سائل
الإعالم الربملاين.
 4نظرية الت�أثري على مرحلتني

تقوم هذه النظرية على �أ�سا�س �أن الإعالم الربملاين هو �إعالم متفاعل بطبعه ،و�أنه ال
ميكن حتديد ت�أثري ر�سائل الإعالم الربملاين على الر�أي العام من خالل ما يبث �أو ين�شر.
فالأ�سا�س للإعالم هو �أن هناك مادة �إعالمية تبث ،وهناك ردود فعل على هذه املادة .فلم
يعد املواطن متلقياً �سلبياً� ،أو �أنه ميكنه �أن ي�صدق ما يبث �إليه �إعالمياً .فكل ن�شاط برملاين
�أو نتيجة لهذا الن�شاط هي يف حاجة �إىل تف�سريات وتو�ضيحات من قادة الر�أي .و�أن قادة
الر�أي �سواء املبا�شرين �أو غري املبا�شرين هم �أكرث ت�أثرياً من و�سائل الإعالم يف القبول بر�سالة
ما قد يكون �أكرث ت�أثرياً من (  ) 20ر�سالة �إعالمية� ،أو �أن مثقف ما� ،أو �أ�ستاذ �أكادميي يكون
هو الأكرث ت�أثرياً يف ت�أييد �أي ر�سالة من الربملان �أو رف�ضها .فالر�أي العام لي�س متجان�س
بطبعه ،ولي�س يف م�ستوى �إدراكي واحد ،ومن ثم ف�إن قادة الر�أي هم من ي�صنعون توجهاته،
و�أفكاره .ولذلك ف�إن �أي ت�أثري من الربملان على الر�أي العام مير مبرحلتني �أ�سا�سيتني الأوىل
هي انتقال املعلومات والأفكار �أي بث ر�سائل الإعالم الربملاين على النحو الذي يريده
الربملان ،والثانية هي تلقي قادة الر�أي لهذه املعلومات وتف�سريها لهم� ،أو ما يتبنونه �إزاءها
ثم تنتقل يف املرحلة الأخرية �إىل ما يت�أثر به الر�أي العام بنا ًء على تف�سريات قادة الر�أي.
ولذلك ف�إن �أي تخطيط للإعالم الربملاين يجب �أن ي�ضع يف ح�سبانه كيفية ا�ستمالة و�إقناع
قادة الر�أي لت�أييد ر�سائله الإعالمية.
 5نظرية الت�أثري وفق الأولويات

يرى �أ�صحاب هذه النظرية �أن الإ�شكالية احلقيقية التي يعاين منها الربملان هي �أنها
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تتم�سك بالإعالن عن كل �أن�شطتها ،وكل نتائج �أعمالها يف حني �أن الكثري �أو القليل من
هذه الأعمال هو ما ميثل �أولوية لدى الر�أي العام .و�أن مت�سك الربملان بالإعالن عن كل
�أن�شطته يفقد الربملان الكثري من قيمة �أعماله املهمة لدى الر�أي العام .فاملواطن عندما يرى
الكثري من الأخبار الربملانية و�أن غالبيتها ال تهمه �أو ت�ؤثر يف حياته فهو ينظر �إىل الربملان على
�أنه �أ�شبه « برجل كثري الكالم وقليل الفاعلية « ،مما يجعل املواطن �أثناء الأحداث املهمة
لدى الربملان ال يقبل عليها لأنها تولدت لديه قناعات ب�أن الربملان يتحدث دائماً يف �أمور
غري ذات �أهمية بالن�سبة له .ولذلك ف�إن الإعالم الربملاين يجب �أن ي�صيغ تخطيطه على
�أ�سا�س حتديد الأولويات �أي ما هي الأولويات املجتمعية التي يجب �أن تركز فيها ن�شاط
الإعالم الربملاين؟ وما هي الق�ضايا التي ميكن �أن يتجاهلها الإعالم الربملاين؟ وقد تعر�ض 
�أ�صحاب هذه النظرية للكثري من االنتقادات خا�صة يف �إطار �أن و�سائل الإعالم احلديثة هي
التي تقوم برتتيب الأولويات لدى اجلماهري �أو املواطنني .فقد تكون هناك ق�ضية ما لي�ست
حمل اهتمام املواطنني� ،إال �أن تركيز و�سائل الإعالم عليها و�إبرازها على نحو متكرر يجعل
الر�أي العام يبدي اهتماماً كبرياً بها ويتفاعل معها .فمث ًال ق�ضية مقتل مواطن� ،أو اختطافه،
�أو حادثة اجتماعية ما .ف�إن هذه الق�ضية مل تكن �أ�سا�ساً يف �أولويات الر�أي العام� .إال �أن
تركيز و�سائل الإعالم على الأحداث املرتبطة مبقتل املواطن� ،أو هذه احلادثة يجعل الر�أي
العام متفاع ًال معها .و�إزاء ذلك ف�إن الربملان قد يكون له دور يف حتديد �أولويات الر�أي العام.
خا�صة �أن ما يناق�شه الربملان دائماً هو ذو �ش�أن عام .وهذا ال�ش�أن ال يحتل لدى الكثري من
املواطنني �أهمية �إذا ما قورن ب�ش�أن ال�شخ�صي.
 6نظرية الإ�شباع

ترى هذه النظرية �أن �أي ر�سالة �إعالمية يف �أي جمال كانت ال يتحقق ت�أثريها �إال �إذا حققت
�إ�شباع لرغبات املتلقي ،وحاجاته الكامنة يف داخله .فكل منا له من و�سائل الإعالم مقدار
معني من احلاجات والرغبات التي يريد �أن يعرفها .ومن ثم ف�إن كل منا يحدد امل�ضمون
الإعالمي الذي يرغب فيه بناء حاجاته الكامنة يف داخله.
فقد يرى البع�ض �أن حاجاته ورغباته تتعلق باملجال الريا�ضي ف�إذا ما اطلع� ،أو قر�أ� ،أو
�شاهد� ،أو ا�ستمع �إىل و�سائل الإعالم الريا�ضي ف�إنه ي�شبع ما يحتاج �إليه من املعرفة ،وقد
يكون من غري الأهمية �أن يطلع على املجاالت الثقافية �أو ال�سيا�سية .والعك�س �صحيح.
والإعالم الربملاين هو جزء من الإعالم ال�سيا�سي ولذلك ف�إن قطاعات الر�أي العام الذي
�ستبدي اهتماماً به هم �أولئك املهتمون بالإعالم ال�سيا�سي .ولذلك ف�إن الإعالم الربملاين
ال يناف�س الإعالم الريا�ضي� ،أو الإعالم الفني لأن لكل جمال قطاعات معينة من الر�أي
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العام تبدي اهتماماً بهذا دون ذلك� ،أو بذاك دون هذا .ولكن الإعالم الربملاين �سيتناف�س
على قطاعات الر�أي  يف املجال ال�سيا�سي فقط �أي ميكنه �أن يناف�س الإعالم احلكومي� ،أو
الإعالم املتعلق بق�ضايا ال�سيا�سة الدولية .و�أن جناح خطط الإعالم الربملاين ترتكز �أ�سا�ساً
على مدى قوتها يف �إبراز رغبات واحتياجات قطاعات الر�أي العام من الإعالم ال�سيا�سي
�أو �أن تكون هناك �إمكانية لأن يجذب قطاعات جديدة �إىل االهتمام به ف�إذا جنح الإعالم
الربملاين يف �أن يجعل ال�ش�أن العام الذي يبدي اهتماماً به موازياً يف الأهمية لل�ش�أن اخلا�ص،
�أو ال�ش�أن الذي ميكن �أن ي�ؤثر على احتياجات املواطنني املبا�شرة ،وغري املبا�شرة.
 7نظرية الهدف

ترى هذه النظرية �أن الربملان له �أهداف حمددة من وجوده و�أن الإعالم الربملاين يجب �أن
ي�سعى �إىل حتقيق هذه الأهداف .و�أن �أهداف الربملان ب�صفة عامة ال تخرج عن الآتي:
  ت�شكيل اجتاهات املواطنني نحو تنمية هويته الوطنية.
  ت�صدير الإدراك لدى املواطنني ب�أن الربملان يقوم على �أداء التزاماته على الوجه
الأكمل.
  �أن قرارات وخمرجات �أعمال الربملان عامل رئي�سي يف حتقيق التنمية الوطنية.
  ت�شجيع املواطنني على الثقة بدور الربملان مما ي�ؤكد على �شرعية وم�شروعية �أع�ضائه
املمثلني للأمه.
  �أن يحافظ الربملان على اال�ستقرار املجتمعي ،وحلمة ن�سيجه الوطني ،وتكامله ال�سيا�سي
واالجتماعي.
  �أن يكون للربملان دوره الرئي�سي يف عدم ت�أجج ال�صراعات ال�سيا�سية واالجتماعية ،و�أن
مينع اجلماهري من الو�صول �إىل مرحلة الغليان ال�سيا�سي� ،أو الثورات �أو اال�ضطرابات
ال�سيا�سية.
  �أن يكون الربملان حجرة عرثة �صلبة �أمام انق�سام املجتمع �أو تفرقه� ،أو ت�شرذمه اجتماعياً،
�أو �إثنياً� ،أو دينياً �أو جن�سياً.
  �أن يلعب الربملان دوره الرئي�سي يف تخفيف حدة التناق�ضات بني القيم واملثل العليا
والعادات والتقاليد ،وبني الع�صرنة ،واحلداثة.
  �أن يكون للربملان دوره الرئي�سي يف �إعالء امل�صلحة الوطنية العامة ،وتغليبها على
امل�صالح الذاتية� ،أو ال�شخ�صيةـ �أو الطائفية.
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  �أن يكون له دوره يف �إبراز الإيجابيات خا�صة يف جماالت التنمية الوطنية ،وتقليل
حجم النقد املوجه من املواطنني �إىل �سيا�سات الدولة العامة.
  �أن يكون املركز الرئي�سي حلريات وحقوق الإن�سان ،وااللتزام بالأ�س�س الد�ستورية
املقررة يف هذا ال�ش�أن و�أنه �إزاء هذه الأهداف يجب �أن تبنى و�سائل الإعالم الربملاين.
فهذه الر�سائل لي�ست حرة يف حتديد �أهدافها .و�إمنا لها �أهداف معينة  يعمل الربملان
على حتقيقها .فمث ًال �إذا كان هناك ت�شريع يتعلق بحماية امل�ستهلك ف�إن هدف الر�سالة
الإعالمية للربملان �سيكون حماية احلقوق االقت�صادية للمواطنني .و�إذا كان الأمر
يتعلق مبو�ضوع التوطني ف�إن هدف الر�سالة الإعالمية هو حماية حق املواطن يف
العمل .و�إذا كان ال�س�ؤال يتعلق بالرتكيبة ال�سكانية ف�إن الهدف قد يتعلق بتنمية
الهوية الوطنية و�إذا كان الأمر يتعلق مب�شروع قانون لغ�سل الأموال ف�إن الهدف قد
يتعلق بالتنمية االقت�صادية الوطنية .وهكذا دواليك ف�إن الهدف هو الذي �سيحدد
متطلبات خطة الإعالم الربملاين وكذلك و�سائل الن�شر.
 8نظرية املوقع الت�أثريي

يرى �أ�صحاب هذه النظرية �أن الأ�سا�س يف خطط الإعالم الربملاين� ،أو الإ�شكالية احلقيقية
لهذا الإعالم تتعلق مبوقعه الت�أثريي داخل الدولة .فالإعالم الربملاين ال ي�سبح يف ف�ضاء
حر ،و�إمنا هو ي�سبح يف ف�ضاء �إعالمي متداخل ما بني �إعالم احلكومة ،و�إعالم املجتمع
فهناك ثالث دوائر متداخلة بني الأنواع الثالثة من هذا الإعالم
�إعالم
حكومي

�إعالم
برملاين

�إعالم
جمتمعي

وعلينا �أن نبحث على من ي�سيطر على من؟ �أو من له الغلبة على الآخر؟ فقد يكون
النظام الإعالمي يف الدولة يقع حتت �سيطرتها ،و�أن الإعالم احلكومي� ،أو احلكومة تراقب
على امل�ضمون الإعالمي .ومن ثم ف�إن الإعالم الربملاين �سيكون تابعاً للإعالم احلكومي.
فال يجوز لر�سائل الإعالم الربملاين �أن تبث ما يخالف توجهات احلكومة� ،أو قراراتها �أو
�سيا�ساتها ،ومن ثم ال يجوز له �أن ين�شر الآراء املعار�ضة� ،أو التوجهات التي متيل �إىل ر�أي
الأقلية �أو قد يكون النظام الإعالمي موجه من الدولة.
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مبعنى �أن تكون الوظيفة الأ�سا�سية للإعالم هو تعبئة اجلماهري وح�شوها لل�سيا�سات
والقرارات احلكومية ،و�أن تكون احلكومة وحدها هي امل�س�ؤولة وطنياً عن كل ما يدور يف
املجتمع .ويف هذه احلالة ف�إنه �سيكون الإعالم الربملاين بطبعه موجهاً من احلكومة ولي�س
من الربملان.
وقد يكون النظام الإعالمي م�ستق ًال �أي تتمتع فيه و�سائل الإعالم باحلرية وبعيداً عن
التدخل املبا�شر من احلكومة .ويف احلالة الأخرية ميكن للإعالم الربملاين �أن يبني خططه
على نحو م�ستقل وبالكيفية التي يريدها الربملان.
ويعتقد �أ�صحاب هذه النظرية �أن كل ما تثريه النظريات الأخرى عن ت�أثري الإعالم
الربملاين .قد ال يرقى �إىل مرحلة الت�أثري الفعلي �إذا كانت احلكومات هي التي ت�سيطر �أو
توجه الإعالم ب�صفة عامة.
 9نظرية امل�شاركة الدميقراطية

يرف�ض �أ�صحاب هذه النظرية ما تنادي به نظرية املوقع الت�أثريي وترى �أن احلكومات
�أ�صبحت الآن عاجزة عن ال�سيطرة على و�سائل الإعالم ،و�أن ذلك قد ي�صدق على و�سائل
الإعالم التقليدية يف القرن املا�ضي� .إال �أن ثورة املعلومات ،والإعالم ،واالت�صال �أدت �إىل
خروج الإعالم من العباءات احلكومية .وما زالت تفر�ض �سيطرتها على بع�ض و�سائل
الإعالم التقليدية كال�صحف� ،أو الإذاعة� ،أو التليفزيون� .إال �أن و�سائل الإعالم احلديثة
وما يتم تداوله يخرج متاماً عن ال�سيطرة احلكومية .بل �إن هناك �صراعاً حقيقياً بني احلكومة
ب�أدوات ت�أثريها املختلفة وبني و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�أدوات ت�أثريها املجتمعية وبني
الإعالم اململوك ملكية خا�صة الذي يعرب عن فكر و�آراء و�سيا�سات �أ�صحابه .ولذلك ظهر
مفهوم النموذج التجاري الأمريكي الذي �أ�صبح يعرب عن توجه �إعالمي �صفوي �أي يعرب
عن مراكز قوى ر�أ�سمالية يف املجتمع الأمريكي .ومييل �أ�صحاب هذه النظرية �إىل �أن نظرية
احلرية الإعالمية هي �ضرب من اخليال لأنه ال يوجد �إعالم حر .فكل و�سائل الإعالم
على اختالف �أنواعها التقليدية �أو احلديثة �إمنا تعرب عن توجهات معينة �سواء لأ�صحابها،
�أو للدولة� ،أو لقادة الر�أي يف و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،أو حتى للعاملني يف جريدة
ما� ،أو قناة تلفزيونية ما .و�أنه يف �ضوء هذا اال�ضطراب العاملي ف�إن الإعالم الربملاين عليه
�أن يبني مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية مبعنى �أن ر�سائل الإعالم الربملاين على اختالف
�أ�شكالها يجب �أن تتبنى مفهوم امل�س�ؤولية عن حت�سن �أحوال املجتمع ،وتنميته ،وتطويره،
و�أن يكون الإعالم الربملاين يف هذا الإطار حراً بالقدر الذي يحقق الغاية من متا�سك
املجتمع وا�ستقراره .فالتنظيم الذاتي للإعالم الربملاين من قبل الربملان ال يعني �أنه �سيكون
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�إعالماً متفرداً �أو �إعالماً ال يناف�سه م�ؤ�س�سات وو�سائل �إعالمية خا�صة متار�س �سيطرتها على
املجتمع من خالل مراكز القوى االقت�صادية� ،أو الثقافية �أو ال�سيا�سية .وترى هذه النظرية
�أنه �إذا كان الأ�سا�س يف جناح �أي �إعالم �سواء حكومي �أو برملاين �أو جمتمعي هو التعبري عن
احتياجات وم�صالح وتطلعات املواطنني ،ف�إن الربملان �سيكون �إعالمه ناجحاً بالقدر الذي
يعرب فيه عن هذه االحتياجات بال�شكل الذي يحقق امل�س�ؤولية االجتماعية.
�أي ال ين�ساق الربملان �إىل مطالب قطاع من قطاعات الر�أي العام قد تبدو متعار�ضة مع
اال�ستقرار املجتمعي� ،أو التنمية الوطنية .وحتى �إذا كان هذا القطاع م�ؤثراً يف اجتاهات
الر�أي العام الأخرى ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين يجب �أن تدافع يف موقفها� ،أو تربر
�أفكارها يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية.
فالإعالم الربملاين يف �أ�سا�سيات جناحه يجب �أال ي�سيطر عليه الربملان وحده ،و�إمنا ت�سيطر
عليه اجلماهري �أي�ضاً ويف تعريفه الأ�سا�سي هو �إعالم تفاعلي ،و�إعالم ت�شاركي (�أي ي�شارك
يف �صناعته كل من الربملان ،والر�أي العام معاً) .وال ي�ستطيع �أي طرف من الطرفني �أن يرى
ال�سيطرة الكاملة على هذا الإعالم .ومن ثم ف�إن الإعالم الربملاين عليه �أن يقوم يف بع�ض 
الأحيان بالدور التنويري� ،أو الدور التوجيهي �أي يوجه املجتمع �إىل ما ينبغي �أن يكون،
و�أن ال ين�ساق �إىل النظرية التفاعلية و�أن يعرب عما هو قائم ب�إ�شكاالته ،وا�ضطراباته دون �أن
يلقي با ًال لأ�س�س امل�س�ؤولية االجتماعية للربملان .ف�إذا كان للمواطن احلق يف التعقيب على
قرارات الربملان من خالل و�سائله التفاعلية االت�صالية �أو الإعالمية فلماذا نفرت�ض دائماً
�أن هذا املواطن على حق .و�أن الربملان هو املخطئ .فالربملان ال يبيع �سلعة حتى يرفع �شعار
«الزبون دائماً على حق» و�إمنا الربملان ي�سوق �أفكار ،وقرارات تتعلق مب�صري �أمة .فاخلط�أ غري
وارد �إذا كان الأمر يتعلق بقرارات م�صريية للمجتمع.
من جانب �آخر ف�إذا كان �سبب وجود الربملان هو خدمة املواطنني وتلبية احتياجاتهم� ،إال �أن
الربملان ال يفعل ذلك يف نطاق فردي .و�إال تعار�ضت م�صالح الأفراد مع بع�ضهم البع�ض ،وقد
تتعار�ض هذه امل�صالح مع امل�صلحة الوطنية امل�شرتكة� ،أو قد تتعار�ض م�صالح الأفراد مع نظم
و�سيا�سات وقوانني �شرعها الربملان ذاته .فالربملان يلبي احتياجات الأفراد يف النطاق القومي
امل�شرتك .فهو ال ين�شئ ت�شريعاً خا�صاً بفرد ،و�إمنا ت�شريع يتعلق بكل �أفراد املجتمع.
 10نظرية الأجندة (كيف ن�صنع للربملان �أجندته الإعالمية؟)

Agenda setting theory

The

تعود هذه النظرية �إىل الع�شرينات من القرن املا�ضي وهي تدور حول �س�ؤالني �أ�سا�سني
�أولهما مباذا نفكر؟ والثاين حول ماذا نقلق؟
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ويرى �أ�صحاب هذه النظرية �أن الإجابة على هذين الت�سا�ؤلني كفيالن بو�ضع �أجندة
�إعالمية ناجحة لأي م�ؤ�س�سة .و�أن �أهمية الأحداث� ،أو الأن�شطة �إمنا ت�صنع من خالل مباذا
نفكر .فالإن�سان على م�ستوى تعامله اليومي� ،أو حياته العادية ،ف�إن ال�شيء الذي يفكر فيه
هو ال�شيء الهام ،و�أن الأمر الذي يتجاهله وال يفكر فيه هو �أمر غري هام .ولذلك ف�إن و�سائل
الإعالم عندما تعيد �صياغة الأحداث �أو الأن�شطة ف�إنها يجب �أن تعيد �صياغتها من منطلق
مباذا يفكر الآخرون يف هذه الأحداث .ومن ثم ف�إن للربملان �أجندته الت�شريعية والرقابية
اخلا�صة ،وله كذلك �أجندته الإعالمية التي يجب �أن تعك�س مثل هذه الأن�شطة� ،إال �أن
�صياغة �أن�شطة الربملان و�أحداثه يجب �أال تكون من منطلق مباذا يفكر الربملان و�أع�ضا�ؤه.
فمث ًال �إذا دارت املناق�شات يف جلنة معينة بدرا�سة م�شروع قانون عن ال�شركات وتركزت
هذه النقا�شات حول �إجراءات الت�سجيل� ،أو انتهاء عمر ال�شركة .يف حني �أن ما يفكر فيه
الر�أي العام هو �أثر قانون ال�شركات على �إن�شاء وظائف جديدة� ،أو حت�سني جودة ال�سلع
واخلدمات .ف�إن الإعالم الربملاين يبني �أجندته على ما يفكر فيه الر�أي العام ال ما يفكر
فيه الربملان .حيث �إن ذلك هو معيار الأهمية لدى الآخرين .ولذلك ف�إن عامل الإعالم
الفرن�سي الرو�س يرى �أن �إ�شكالية الإعالم املعا�صر هو قدرته على حتديد الق�ضايا املهمة.
و�أن هذه الأهمية تعود �إىل امللتقي ال �إىل املر�سل .فاملر�سل قد ير�سل العديد من الر�سائل
�إال �أن امللتقي ال يعر لها اهتماماً �أو با ًال .و�أن ذلك قد يحدث على م�ستوى التعامالت
اليومية للأفراد .ف�أحياناً ت�صل للإن�سان ر�سائل مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة عرب و�سائل االت�صال
�إال �أنه يتجاهلها ،ور�سالة ما يقوم بالرد عليها بل وانتظار املزيد من التف�صيالت ب�ش�أنها.
ويرى الرو�س �أن املتلقي هو من يحدد جناح �أو ف�شل �أي �أجندة �إعالمية� .إال �أن عامل
الإعالم ماتر�سون يرى �أن معيار الأهمية ميكن �أن يكون من املر�سل �أي�ضاً ،وال يتوقف الأمر
عند حدود املتلقي فح�سب .فو�سائل الإعالم قد ت�سلط ال�ضوء على �أحداث معينة� ،أو
ق�ضايا بعينها فتعمل على �إثارة االنتباه لدى الر�أي العام الذي يبد�أ يتفاعل مع هذه الق�ضايا
وي�ضعها على �أجندته بحيث ت�صبح ذات �أولوية.
�إال �أننا نلحظ �أن الإعالم الربملاين مبا �أنه يف �أدق تعريفاته هو �إعالم تفاعلي .فاملنطق يحتم
�أن هذا التفاعل بني الربملان ،والر�أي العام والبيئة الوطنية هي التي �ستحدد مناطق الت�أثري
ومن ثم معايري الأهمية.
ومن ثم نظرية و�ضع الأجندة تعني يف �إطار مفهوم الإعالم الربملاين هو �إعادة �صياغة
للأن�شطة �أو الأحداث الربملانية يف قالب جديد يعرب عن فكرة الأهمية امل�شرتكة بني
الربملان ،والر�أي العام� .شريطة �أن تكون هذه الأهمية مقرتنة بالإقناع وتعيري اجتاهات الر�أي
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العام .فالإعالم الربملاين ميكن �أن يعيد ترتيب �أولويات واهتمامات املواطنني بالق�ضايا
واملو�ضوعات التي يناق�شها الربملان.
ويرى �أ�صحاب هذه النظرية �أنه ب�صفة عامة ف�إن ال�صحافة كو�سيلة �أكرث جدوى وت�أثري من
التليفزيون �أو الإذاعة حيث �إنه يف ال�صحافة يتاح للم�ؤ�س�سات مثل الربملان وغريه �أن ين�شر
تفا�صيل مواقفه ،و�أن�شطته ،و�أن يعمل على ن�شر ما هو متخ�ص�ص يف هذه املو�ضوعات �أو
الأفكار.
استراتيجيات وضع األجندة
اال�سرتاتيجية الأوىل

�أن يقوم الربملان بح�صر الق�ضايا ،وم�شروعات القوانني ،وكل ما يتعلق ب�أن�شطته من الناحية
املو�ضوعية .ثم يقوم حمررو الإعالم الربملاين بتحليل م�ضمون ما ورد يف و�سائل الإعالم
ب�ش�أن هذه الق�ضايا� ،أو الق�ضايا امل�شرتكة معها� ،أو املو�ضوعات ذات الأثر املبا�شر عليها و�أن
يتم حتليل امل�ضمون يف و�سائل الإعالم املرئية ،وامل�سموعة ،واملقروءة ،وو�سائل التوا�صل
االجتماعي .ثم يتم ا�ستخراج االجتاهات ال�سائدة �أو ما يطلق عليها اجتاهات الر�أي العام
جتاه الق�ضية ،وكذلك االجتاهات املعار�ضة� ،أو االجتاهات التي ميكن �أن متثل موقفاً ثالثاً .ويف
�ضوء ذلك يحرر الباحثون الإعالميون الربملانيون هذه الأ�س�س اال�سرتاتيجية �إىل خطط
عمل ،وكذلك م�شروعات للتحرير ال�صحفي .ويتم و�ضع �أطر زمنية لن�شر هذه املحتويات
�شريطة �أن يتم التو�ضيح يف اخلطة الأثر املتوقع لكل مادة للن�شر على حدة .والربحية
الربملانية �سواء من خطة الن�شر� ،أو مادة الن�شر� ،أو و�سيلة الن�شر.
�أما اال�سرتاتيجية الثانية

فهي تقوم على افرتا�ض �أ�سا�سي م�ؤداه �أن كل الق�ضايا الربملانية تتكرر �سواء خالل دور
االنعقاد الواحد� ،أو خالل الف�صل الت�شريعي الواحد� ،أو من خالل الف�صول الت�شريعية
الالحقة با�ستثناء بع�ض الق�ضايا اجلديدة التي ميكن �أن تدخل �إىل الربملان والتي ت�صب
بعد فرتة يف ق�ضية تاريخية للربملان .فالأ�سا�س هو ا�ستعمال الإطار التاريخي ملا ينظر
يف الربملان ،و�أن هذا الإطار التاريخي كفيل ب�أن يجعل باحثي الإعالم الربملاين �أوجه
التطوير الذي �أدخله الربملان على هذه الق�ضية ،واالهتمامات اجلديدة التي �صاحبتها
�سواء من الر�أي العام� ،أو الأولويات اجلديدة يف اهتمامات الأع�ضاء �أنف�سهم .فاملهم هو
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درا�سة عوامل التطوير� ،أو التغيري يف الق�ضية ،و�أن بحوث الإعالم الربملاين يجب �أن تركز
على هذه االجتاهات اجلديدة .و�أن الإعالم الربملاين من خالل اجتاهاته اجلديدة هو الذي
�سيعمل على تكوين الر�أي العام جتاه �أفكار هذه الق�ضايا� .أي �أن الإعالم الربملاين هو
الذي �سين�شئ اهتمامات الر�أي العام .فهذه االهتمامات حتى و�إن كانت قائمة لدى
اجلماهري �إال �أن و�سائل الإعالم ،وخطط الإعالم الربملاين �ستن�شئ اهتمامات جديدة �أو
�أنها �ستعمل على �إعادة ترتيب هذه االهتمامات ويرى العامل الأمريكي كومب�س �أن احلملة
االنتخابية الرئا�سية الأمريكية يف عام  1968جنحت يف ا�ستخدام اال�سرتاتيجية الثانية من
نظرية الأجندة ،حيث �إن �إعالم احلملة ،وما �صاحبها من �أن�شطة وفعاليات جنحت يف حتويل
اهتمامات النا�س .فالإعالم هو الذي ي�صيغ ما يفكر فيه الر�أي العام .حيث �إن الإعالم هو
الذي يجعل املواطنني يهتمون بق�ضايا معينة� ،أو بتفا�صيل معينة يف هذه الق�ضايا ،وكذلك
يتجاهلون بع�ض الق�ضايا التي كانت مثار اهتمامهم قبل ذلك .فهناك عالقة ارتباط �إيجابي
بني الأهمية التي يوليها الر�أي العام لق�ضايا بعينها وبني ما ين�شر يف و�سائل الإعالم.
فالإعالم الربملاين ب�إمكانه �أن يكون الر�أي العام ،ويوجهه.
من ي�ضع �أجندة الر�أي العام؟
وحتت �أي ظروف ومن ي�ضع �أجندة الو�سيلة؟
نقاط الرتكيز
يف و�سائل
الإعالم املرئية
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نقاط الرتكيز
يف و�سائل
الإعالم
ال�سمعية

نقاط الرتكيز
يف ال�صحافة

نقاط الرتكيز
يف و�سائل
التوا�صل
االجتماعي

النقاط
امل�شرتكة
بني كل هذه
الو�سائل

نقاط
االختالف بني
هذه الو�سائل

وحتى يتم ملء هذا اجلدول ف�إنه ميكن ا�ستخدام منهج حتليل امل�ضمون ب�شقيه الكمي والكيفي.
�أما العامل حلبكري وهو من �أحد رواد هذه النظرية �إال �أنه اختلف مع الكثري من �أفكارها
خا�صة ما يتعلق ب�أن و�سائل الإعالم هي التي تكون الر�أي العام �أو توجهه م�شرياً �إىل
�أن الر�أي العام هو قطاعات متعددة ،و�أن لكل قطاع اهتمام �أو تف�ضيل معني ،كما �أن
لكل قطاع ق�ضاياه املهمة ،والأكرث �أهمية ،والأكرث �إحلاحاً .و�أن و�سائل الإعالم� ،أو اخلطط
الإعالمية على اختالف �أنواعها �إذا ابتعدت عن اهتمامات و�أولويات املواطنني� ،أو قطاعات
الر�أي العام ف�إن الر�أي العام ال يعر لها �أي اهتمام .فقد انتهت �أزمنة الإعالم املوجه� ،أو
الإعالم امل�سيطر مع ثورة االت�صاالت واملعلومات .فم�شاهد التلفاز ينتقل الآن بني �آالف
املحطات الف�ضائية ،وال ي�ستقر �إال عندما ير�ضي اهتمامه و�أولوياته يف حني يتجاهل كل
املحطات الأخرى لأنها مل تعرب عن اهتماماته ،كذلك احلال يف الربامج الإذاعية� ،أو يف
قراءة ال�صحف� ،أو يف و�سائل التوا�صل االجتماعي .فهناك فطرة طبيعية يف الإن�سان هي
�أنه ال ي�صغي� ،أو يكر�س اهتمامه �إال ملا ي�شغله من �أحداث �أو �أن�شطة .و�أن االهتمام بال�ش�أن
الربملاين هو اهتمام ب�ش�أن �سيا�سي ،و�أن ذلك �سيجذب الذين يف�ضلون الأخبار ال�سيا�سية
يف بالدهم� .أما املهتمون بال�ش�أن الريا�ضي� ،أو الفني� ،أو الثقايف فه�ؤالء لي�سوا يف حمل
تف�ضيل �أو خيار بني اهتماماتهم ،واالهتمامات الربملانية لأن ف�ضول ه�ؤالء يف م�شاهدة� ،أو
اال�ستماع� ،أو قراءة ال�صحف يتعلق فقط باهتماماتهم.
لكن الإعالم الربملاين ب�صفة عامة يعمل على زيادة وعي اجلماهري بتفا�صيل ق�ضية ما ،كما
�أنه ميكن �أن يجذب �أ�صحاب القطاعات الأخرى �إذا كان املو�ضوع يف جمال تف�ضيالتهم.
فعندما يناق�ش الربملان مو�ضوعاً يتعلق بتطوير الريا�ضة� ،أو لوائحها ،ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين
جتذب قطاعات الر�أي العام املهتمة بال�ش�أن الريا�ضي� ،أو يناق�ش الربملان �أزمة ال�سينما �أو امل�سرح
ف�إن و�سائل الإعالم الربملاين �ستجذب املهتمني بالقطاع الفني .وعلى الرغم من �أن الإعالم
الربملاين �إعالم متخ�ص�ص؛ لأنه يعرب عن ن�شاط ال�سلطة الت�شريعية �إال �أنه �أكرث �أنواع الإعالم
الذي ميكن �أن يزيد من عمق فاعليته وت�أثريه على املجتمع .لكون �أن زبائنه قد يختلفون ما
بني جل�سة و�أخرى وح�سب اهتمامات الربملان يف جل�ساته العامة فم�ؤ�شرات االهتمام بالإعالم
الربملاين قد ت�سجل انخفا�ضاً �أو �صعوداً ح�سب القطاعات املهتمة من الر�أي العام ب�ش�أن الق�ضية،
�أو الأفكار املطروحة يف �أن�شطة الربملان� .أما االهتمام امل�ستمر والد�ؤوب لأن�شطة الربملان ال يكون
�إال من خالل املهتمني بال�ش�أن ال�سيا�سي� ،أو املتخ�ص�صني يف هذا احلقل.
وجناح الإعالم الربملاين من عدمه يتوقف بالأ�سا�س على قدرة العاملني يف هذا املجال على
مراقبة البيئة �أي مباذا تفكر بيئة الإعالم الربملاين .ونق�صد ببيئة الإعالم الربملاين البيئة
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الداخلية �أي الربملان ذاته ،والبيئة اخلارجية �أي الر�أي العام� .أما عن البيئة الداخلية للربملان
فهي ال ت�شمل فقط �أن�شطة الربملان� ،أو ما يدور على �أجندة �أعماله �سواء يف اجتماعات
اللجان� ،أو اجلل�سات العامة ولكن �أي�ضاً ما دور من تفاعل الربملان مع احلكومة� ،أو منظمات
املجتمع املدين� ،أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات الدولية� ،أو الأن�شطة ال�سيا�سية له� ،أو الأن�شطة
الثقافية االجتماعية لبع�ض �أع�ضائه� ،أو العالقات بني الأع�ضاء وبع�ضهم� ،أو العالقات بني
الأحزاب وبع�ضها� ،أو التوافقات احلزبية �أو توافقات الأع�ضاء يف داخل الربملانات على
الت�صويت يف اجتاه معني .ولذلك ف�إن البيئة الداخلية للربملان تعرب عن كل التفاعالت التي
حتدث داخل م�ؤ�س�سة ال�سلطة الت�شريعية ،و�إىل �أي مدى ميكن �أن تكون هذه التفاعالت
مثاراً لدى الر�أي العام.
ومن ثم ف�إن البيئة الداخلية للربملان هي �صاحبة ال�س�ؤال الرئي�سي مباذا يفكر الربملان؟ ف�إذا
جنحنا يف معرفة الإجابة ،ف�إنه ميكن يف هذه احلالة االنتقال �إىل البيئة اخلارجية للربملان .ف�إذا
كانت البيئة الداخلية للربملان تبدو متما�سكة ،و�أحياناً متجان�سة� ،أو مرتابطة� ،أولها كيان
م�ؤ�س�س يعرب عنها .كما �أن لها بقعة جغرافية حمددة يعرب عنها حتى و�إن انتقل �أع�ضا�ؤها �إىل
خارج هذه البقعة� .إال �أن البيئة اخلارجية للربملان هي �أكرث تعقيداً لأنها ت�ضم كل ما ميكن
اعتباره حداً من حدود الدولة ،فهي ت�ضم مواطناً يف العا�صمة احل�ضرية ،و�آخر ي�سكن يف
قرية نائية على حدود الدولة و�أن ه�ؤالء جميعاً يفكرون يف م�صاحلهم واهتماماتهم الفردية
حتى و�إن بدا البع�ض له اهتمامات بال�ش�أن العام .ومن املهم عند درا�سة البيئة اخلارجية �أن
نطرح ال�س�ؤال الأ�سا�سي ما الذي يقلق هذه البيئة؟ �أو مباذا تقلق هذه البيئة؟
مباذا يفكر الربملان؟

مباذا تقلق البيئة اخلارجية؟
نقطة التباعد
اخلط املحايد
نقطة التقارب
نقطة التما�س
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ف�إذا ما نظرنا �إىل و�ضعية هذا الهرم املقلوب ف�إن الربملان قد يفكر يف �أمور� ،أو م�سائل ال متثل
�أي قلق للبيئة اخلارجية (القطاعات املختلفة من الر�أي العام) ،ولذلك ف�إن العالقة بني
الربملان والر�أي العام تظل يف هذه احلالة عند نقطة التباعد �أو النقطة التي ي�صعب فيها
�أن يتقبل الر�أي العام �أخبار و ر�سائل الإعالم الربملاين .ف�إذا ما كان الربملان مث ًال يناق�ش 
زيادة مك�آفات �أع�ضائه� ،أو �ش�أناً من �ش�ؤونه الداخلية ف�إن �إعالمه �سيظل على نقطة تباعد مع
الر�أي العام.
�أما �إذا كان الربملان قد قرر مناق�شة منح �أع�ضائه ميزات تف�ضيلية على باقي �أفراد املجتمع
من حيث خم�ص�صات �أرا�ضي� ،أو �سيارات �أو غريها من ميزات قد يرى معها الآخرون �أنها
متثل تعدياً على حقوقهم� ،أو �أن منظمات املجتمع املدين �أثارت اهتماماً لدى الر�أي العام
بف�ساد الربملان من جزاء هذه امليزات التف�ضيلية فقد ينتقل الأمر من خط �أو نقطة التباعد
�إىل اخلط املحايد �أي �أن الر�أي العام تولد لديه االهتمام بهذه امل�س�ألة� ،أو هذا الأمر ،ولكن
لي�س لديه ر�أي معني �أو توجه معني .فهو يبدو مهتماً ولكن لي�س �إىل احلد الذي يجعل
قطاعات الر�أي ميكن �أن تتخلى عن تف�ضيالتها التقليدية� ،أو تبدو مرتددة يف االنحياز
ل�صالح الربملان �أو �ضده.
ويف املرحلة الثالثة �إذا جنحت و�سائل الإعالم� ،أو املنظمات الفاعلة يف املجتمع يف �أن تقود
الر�أي العام لتبني توجه معني �سواء بالقبول �أو الرف�ض ملنح �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية
مثل هذه امليزات التف�ضيلية ف�إننا ننتقل على هذا الهرم املقلوب من اخلط املحايد �أو نقطة
احلياد �إىل نقطة التقارب �أي �أ�صبح الر�أي العام مهتماً بهذه الق�ضية ،كما �أ�صبح له توجه
معني ،و�أفكار حمددة .و�أنه ميكن لباحثي الإعالم الربملاين �أن يحددوا االجتاهات ال�سائدة،
واالجتاهات املعار�ضة ،و�أن تنبني خطط الإعالم الربملاين يف �ضوء يف هذه االجتاهات حتى
ن�صل �إىل نقطة الذروة وهي نقطة التما�س وهي تعبئة وح�شو الر�أي العام� ،أو ما يطلق
عليه �شغف الر�أي العام ملتابعة هذه الق�ضية دون غريها .و�أن قطاعات الر�أي العام يف خط
التما�س على ا�ستعداد للت�ضحية بتف�ضيالتها وخياراتها التقليدية من �أجل متابعة تطورات
هذه الق�ضية �إعالمياً.
ويف �ضوء ذلك ف�إن باحثي الإعالم الربملاين �أمامهم م�س�ؤولية �أ�سا�سية يف الك�شف عن ماذا
يفكر الربملان؟ ومباذا تقلق البيئة اخلارجية؟

77

معطيات البيئة الداخلية
�أن�شطة

قرارات

درا�سات

معطيات البيئة اخلارجية

ن�شاط
�أع�ضاء

�أخبار
�أع�ضاء

اهتمامات

حلول

اجتاهات
�سائدة

اجتاهات
معار�ضة

و�أنه على �ضوء عالقة التهديد بني ماذا يفكر الربملان؟ وما الذي يقلق الر�أي العام؟ ،تزداد
�أهمية الإعالم الربملاين.

ا�ستك�شاف البيئة
الداخلية واخلارجية
كيف ت�صل �إىل نقطة التهديد
�أو نقطة التما�س بني القلق،
والتفكري؟

�إعداد بحوث الإعالم
الربملاين حول بع�ض الق�ضايا
و�أفكارها وو�ضع اخلطط
الإعالمية املنا�سبة لن�شرها

يدار فريق الطوارىء من
خالل امل�س�ؤول الأول عن
الربملان

خطوات و�ضع �أجندة
الإعالم الربملاين

الربط بني هذه الق�ضايا �أو
الأفكار وبني ما يقلق اجلمهور
ب�ش�أن حلولها

تكرار م�ضمون الأفكار
وبو�سائل خمتلفة �إعالمي ًا
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ت�شكيل فريق طوارىء
لإدارة خطط الإعالم
للمو�ضوعات الأكرث �أهمية
لدى الر�أي العام

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

تخري الوقت املالئم لطرح
الأجندة الربملانية و�أن الوقت
املالئم يعرف بالطاقة
النف�سية للفرد

تغيري م�ضمون الر�سالة
الإعالمية للربملان وفق تغري
�أولويات اجلمهور من خالل
م�ؤ�شرات قيا�س الر�أي العام

نظرية اإلطار اإلعالمي

جوانب و�أفكار بارزة
يف الق�ضية

جوانب و�أفكار
غري م�ألوفة

جوانب و�أفكار
تثري اجلدل
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�إذن نحن �أمام نظرية ترى �أن هناك عنا�صر وجوانب قليلة من املو�ضوع� ،أو م�شروع القانون هو
الذي يجب �أن نلقي ال�ضوء عليه �إعالمياً ،ونعمل على تف�سريه لتحقيق �أغرا�ض و�أهداف
بعينها .و�أن عنا�صر االختيار والرتكيز عليها يتم حتديده من التخطيط اال�سرتاتيجي
الإعالمي بحيث تبني هذه اخلطة العنا�صر�أو اجلوانب التي �سيتم جتاهلها يف التغطية
الإعالمية ،و�أن يقرتن ذلك مبربرات هذا التجاهل على �أن تتعلق هذه املربرات باهتمامات
الر�أي العام و�شواغله وينطلق �أ�صحاب هذه النظرية من التفكري على هذا النحو ب�أن لكل
جمتمع �سياق ثقايف معني ،و�أن هذا ال�سياق هو الذي يتحكم يف حتديد �أهمية امل�س�ألة �أو
املو�ضوع� ،أو يف حتديد جوانب الفكرة التي ميكن جتاهلها من عدمه .فمث ًال �إذا ناق�ش الربملان
الإماراتي قانون غ�سل الأموال ف�إن جوانب هذا القانون املهمة ،والأفكار التي متثل �أولويات
لدى املواطنني تختلف عن �إذا ناق�ش الكوجنر�س الأمريكي مثل هذا القانون فالإعالم
الربملاين يف الإمارات �سريكز على جوانب تتعلق بال�سياق الثقايف ملجتمع الإمارات ،وهو
بالطبع خمتلف عن ال�سياق الثقايف للمجتمع الأمريكي .كذلك احلال يف الأدوات الرقابية
حتى يف طبيعة احللول املقرتحة فال ميكن للربملان الإماراتي �أن ي�ستورد قانون غ�سل الأموال
الأمريكي� ،أو قانون من �أي دولة �أخرى ،ويحاول تطبيقه �أو تبني تعديالته داخل الربملان
الإماراتي الختالف ال�سياقات الثقافية .و�أن مثل هذه ال�سياقات هي التي تتحكم يف �أمر
الر�سالة الإعالمية ال�صادرة من الربملان .ولذلك ف�إن االنتقاء� ،أو الإبراز ملحتويات �أفكار
حمددة� ،أو جوانب معينة� .إمنا يتحكم فيها بالأ�سا�س ال�سياق الثقايف للمجتمع.
وملا كانت هذه النظرية تعتمد بالأ�سا�س على الإطار �أو املفهوم الثقايف للمجتمع ف�إنها
ا�ستهلمت جذورها الأوىل من علم االجتماع ،وحتديداً من عامل االجتماع قوفمان الذي
يرى �أن كل جمتمع له بناء اجتماعي معني ،و�أن التفاعالت التي تتم يف داخل هذا البناء
يحكمها �سياق ثقايف .ولذلك ف�إن �أي �إعالم �سيواجه مبجتمع له تف�سري ،وت�صنيف ،وحتديد
معني لواقعه.
فمث ًال املواطن االماراتي له فهم ،وتف�سري ،وت�صنيف معني مل�شكلة التعليم� ،أو البطالة .و�أن
هذا الفهم �أو الت�صنيف يختلف عن املواطن الأمريكي لذات امل�شكلة .ومن ثم ف�إنه من
املهم �أن يتم تنظيم املعلومات لكل ق�ضية ثم نبد�أ يف ت�صنيفها ،ثم ترتيبها وفق �أهميتها.
فو�ضع �أجندة املعلومات اجلماهريية  Public Agendaالتي تركز على ما هو بارز ،وما
هو غري م�ألوف من �أفكار الق�ضايا لن يتم الو�صول �إليها �إال من خالل تنظيم املعلومات
اخلا�صة بكل ق�ضية على حدة .ويرى اخلبري الدويل �أن هناك �إ�شكالية �أ�سا�سية يف نظرية
الإطار الإعالمي هو ماذا تنتقي من الأفكار والعنا�صر حتى تقدمها للر�أي العام ،وما هي
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العنا�صر التي تتجاهلها �أو تتقا�ضى عنها؟ وكل هذه الإ�شكالية ف�إنه يجب �أن متيز بني
ثالثة متغريات متغري تابع و هو �أجندة اجلمهور �أي اهتماماته ومتغري م�ستقل وهو �أجندة
و�سائل الإعالم واهتماماتها وهناك متغري ثالث وهو �أجندة ال�سيا�سات العامة والتي يقع
من �ضمنها الإعالم الربملاين .وهذا املتغري هو تابع بدوره لكل من املتغريين ال�سابقني.
مبعنى �أن ندر�س اهتمامات اجلمهور ،واهتمامات و�سائل الإعالم ويف �ضوئها نحدد �أجندة
الإعالم الربملاين .وحتى ميكن �صناعة هذا الإطار ف�إنه ميكن النظر �إىل ال�شكل التايل:
فالت�أطري يق�صد به ك�شف اهتمامات الر�أي العام ،وكذلك عمليات االت�صال اجلماهريي
وما ميكن �أن تك�شف عنه درا�سات الإعالم الربملاين ب�ش�أن االجتاهات ال�سائدة لدى الر�أي
العام ،وردود الأفعال يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وتعليقات املواطنني و�آرائهم يف
و�سائل الإعالم التقليدية ،ودرا�سات ا�ستق�صاءات الر�أي.
الإطار

Frame

Frames

الأطــر
Framing

الت�أطيــر

�أما الأطر  Frameفهي اهتمامات و�سائل الإعالم املختلفة التقليدية واحلديثة والتي
ميكن ا�ستك�شافها من خالل املقاالت� ،أو التوجهات العامة يف ال�صحافة� ،أو حتليل م�ضمون
الربامج التلفزيونية والإذاعية� ،أو الدرا�سات البحثية الأكادميية.
�أما الإطار �أو ما يطلق عليه �إطار العمل   Frame workفهو يعني بناء اخلطط الإعالمية
يف �ضوء الت�أطري والأطر خطط فك�أن خطط الإعالم الربملاين هي متغري تابع لكل من
اهتمامات اجلمهور ،واهتمامات و�سائل الإعالم .ولذلك ف�إن ما يتم انتقا�ؤه �أو الرتكيز على
بع�ض جوانبه يف املو�ضوع �أو الق�ضية الربملانية �إمنا يتم من خالل الت�أطري والأطر .ولكن من
ال�ضروري يف انتقاء العنا�صر �أو الأفكار �أن ترتبط بتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة الربملانية مبا يتفق
مع البيئة اخلارجية.
فتهمي�ش بع�ض العنا�صر �إمنا يكون لغر�ض حتقيق هدف قد يتعلق مبنع �إثارة اخلالف �أو
اال�ضطراب يف العالقات بني الربملان والر�أي العام .فمث ًال �إذا رف�ض الربملان زيادة الأجور،
�أو تخفي�ض الأ�سعار فـ�إن الرتكيز على هذه اجلوانب قد ي�ؤدي �إىل اال�صطدام مع الر�أي
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جدول تف�سري احلدث الربملاين
الأهمية
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ال�ضرورة
العملية

الربط مع
�أحداث
النتائج املتوقعة
جمتمعية �سابقة

الأ�ضرار
املجتمعية
ال�سابقة

�أولويات ال�سيا�سات العامة

اهتمامات الر�أي العام

احللول التوفيقية
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وقد تبنى هذا النموذج انتي مان  Entmanيف منوذج �أطلق عليه ال�شالل يف النظرة
للحرب على الإرهاب ،بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب 2001
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ردود �أفعال
الر�أي العام

البناء الإعالمي (اخلطط
الإعالمية) لتحقيق
الأهداف

امل�شكلة

�إعادة النظر يف اخلطط
الإعالمية يف �ضوء ردود
الأفعال

توافق الأهداف
مع احللول

تق�سيم امل�شكلة �إىل
�أجزاء �أ�صغر

تطبيق احللول
على الأهداف

اكت�ساب الفهم
لأجزاء امل�شكلة

جتميع احللول
مبا ي�ؤدي �إىل التنا�سق

احللول اجلزئية وفق
�أجزاء امل�شكلة

أنواع الرسائل اإلعالمية للبرلمان
وفق نظرية اإلطار اإلعالمي
v

الإطار املحدد Episodic Frame

يف هذا النوع من ر�سائل الإعالم الربملاين تركز الر�سالة الإعالمية على فكرة واحدة فتعمل
على عر�ضها ،وتبيان تفا�صيلها ،والبناء الإعالمي للر�سالة يتم وفق اخلطوات ال�سابقة.
فمث ًال يف مناق�شة م�شروع قانون يتعلق بتغليظ العقوبات على جتارة املخدرات على ال�شباب،
وت�صبح هذه الفكرة هي املنطلق الذي تنبني عليه كل و�سائل م�شروع القانون الإعالمية.
�أو يف مو�ضوع التوطني فيتم الرتكيز على فكرة واحدة تتعلق ب�أثر مناق�شة املجل�س ملو�ضوع
التوطني على بطالة املواطنني فيتم تف�سري التو�صيات �أو املناق�شات الربملانية� ،أو درا�سات
الربملان يف �إطار فكرة احلد من بطالة املواطنني.
v

الإطار العام Thematic Frames

يف هذا النوع من ر�سائل الإعالم الربملاين يتم الرتكيز على �أكرث من فكرة� ،أو �أفكار متعددة.
يف هذه احلالة ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين عليها �أن تقدم تف�سرياً �أو�سع مل�شروع القانون،
�أو ال�س�ؤال� ،أو اال�ستجواب� ،أو املو�ضوع العام �أو غريه من الأدوات الرقابية .فمث ًال �إذا كان
م�شروع قانون تغليظ العقوبات على جتارة املخدرات ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين بالإ�ضافة
�إىل �أثر املخدرات على ال�شباب ،تبني �أي�ضاً على �أثر املخدرات على التنمية االقت�صادية،
و�أثرها على الطب النف�سي ،وكذلك على انت�شار اجلرمية وغري ذلك من الأفكار التي قد
تربزها النقا�شات �أو الدرا�سات الربملانية.
ففي الإطار العام ت�صبح الق�ضية �أو املو�ضوع الربملاين هو املتغري امل�ستقل ،وت�صبح كل �أفكار
الر�سائل الإعالمية متغري تابع لهذا املتغري امل�ستقل� ،أما يف حالة الإطار املحدد ف�إن الفكرة
التي تركز عليها الر�سالة الربملانية ت�صبح هي املتغري امل�ستقل ،وي�صبح املو�ضوع �أو الق�ضية
الربملانية العامة هي املتغري التابع .كما �أنه يف الإطار العام ف�إن الر�سائل الإعالمية تبني
�أ�سبابها على الأفكار التي متثل متغري تابع� .أما يف حالة الإطار املحدد ف�إن الفكرة ت�صبح
هي الأ�سا�س يف درا�سة الربملان للق�ضية� ،أو املو�ضوع الربملاين.
كما �أنه يف الإطار املحدد ف�إنه يتم الرتكيز يف ر�سائل الإعالم الربملاين على الأ�سباب
امل�س�ؤولة عن امل�شكلة �أو الق�ضية الربملانية� .أما يف الإطار العام فيتم تركيز الر�سائل على
التناول ،والتف�سري ،واملعاجلات الإعالمية اخلا�صة باحللول.
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نظرة الربملان
الكلية

تف�سري قرارات
الربملان

ال�سمات املو�ضوعية
يف الإطار العام

تف�سري املعلومات
والدرا�سات الربملانية
واحلكومية

تف�سري نتائج
اجتماعات اللجان

الرتكيز على �آراء
الأع�ضاء

الرتكيز على �آراء
املواطنني

ال�سمات العاطفية
يف الإطار املحدد

الرتكيز على بع�ض
�أفكار الأع�ضاء يف
قرارات املجل�س

الرتكيز على
املناق�شات اجلانبية

يالحظ يف ال�شكلني ال�سابقني �أن الإطار العام يتناول ال�سمات املو�ضوعية للأفكار ،يف
حني �أنه يف الإطار املحدد يتناول ال�سمات العاطفية �أي الآراء والأفكار ال�شخ�صية لأع�ضاء
الربملان.
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وقد يكون الإطار املحدد �أكرث جدوى يف حال الربملانات التي تت�شكل من �أحزاب
متناف�سة� ،أو كتل برملانية متناف�سة يف توجهاتها ،و�آرائها� .أما الإطار العام فقد يكون �أكرث نفعاً
يف الربملانات التي ال توجد فيها �أحزاب �سيا�سية� ،أو ال تبدو فيها الكتل الربملانية متناف�سة
مع بع�ضها البع�ض.
ووفق هذين النوعني من الأطر يف بناء الر�سائل الإعالمية� ،أو اخلطط الإعالمية ف�إن
تو�صيف الر�سائل الإعالمية ميكن �أن يكون على النحو التايل:
ر�سالة ذات طبيعة �صراعية �أي يبدو يف الر�سالة �صراعاً بني عدة �آراء� ،أو �أفكار� ،إال �أن
الر�سالة تنحاز �إىل فكرة بعينها وتعمل على الت�أكيد على تفوقها على ما عداها من �أفكار
�أخرى.
ر�سالة ذات طبيعة تكاملية �أي �أن الر�سالة تبدو فيها عنا�صر الفكرة متكاملة مع بع�ضها
البع�ض ،و�أن هذه العنا�صر جمتمعة هي التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل نتائج الر�سالة .ومن ثم
حتقيق الأهداف املطلوبة.
ر�سالة ذات طبيعة م�س�ؤولة �أي �أن ر�سالة الإعالم الربملاين تركز �أ�سا�ساً على دورها يف
امل�س�ؤولية االجتماعية فتنظر لكل ن�شاط برملاين على �أنه جزء من حتقيق الدور الأكرب
للربملان يف امل�س�ؤولية االجتماعية .و�أن كل ما يعيق �أداء هذا الدور ف�إنه يكون من العنا�صر
التي يتم جتاهلها� ،أو تهمي�شها يف الر�سالة الإعالمية.
وفق نظرية اإلطار اإلعالمي ،والوسائل الحديثة
�أياً كانت النظريات� ،أو الأ�س�س الإعالمية للعمل الإعالمي الربملاين� ،إال �أنه علينا التوقف
�أمام نقا�ش متعمق يدور حالياً يف مراكز البحث الإعالمي الدويل حول م�ستقبل الإعالم
واالت�صال يف �ضوء تطور و�سائل االت�صال التكنولوجي ،وتغري املزاج النف�سي للر�أي العام.
فهناك �إ�شكالية حقيقية يف قواعد الت�أثري على الر�أي العام .لأن هناك �صراعاً بني التميز،
وامل�صداقية لأن �أي ق�ضية �أو مو�ضوع يتوافر له كم هائل من املعلومات ،والبيانات ،ومن
عدة م�صادر .فلم تعد احلكومة �أو الربملان حمتكران لوجه احلقيقة ،واملعلومة الأكيدة يف
�أي ق�ضية �أو مو�ضوع .بل �إن كل ما ي�صدر عن احلكومة �أو الربملان مل يعد الر�أي العام
ب�ش�أنه متلقي َا ،و�إمنا مقيم َا ،ومراقب َا .فالر�أي العام يراقب اجلل�سات الربملانية� ،أو �أن�شطة الربملان
ثم ي�صدر �أحكامه املتحيزة �ضد �أو مع الربملان .ويف ذات الإطار ف�إن م�صداقية العمل
الربملاين ذاته �أ�صبحت على املحك لأن الإعالم الربملاين �إذا مل يكن كفْئاً ،وجديراً ب�إبراز
الق�ضايا واملو�ضوعات الربملانية ف�إن الأحكام التحيزية ال�سريعة من الر�أي العام �ست�ؤدي �إىل
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مطلق للر�أي
حق ٌ
الت�شكيك والتقليل من �آثار �أو �ش�أن العمل الربملاين .لقد �أ�صبح هناك ٌ
العام يف �أن يعرف ماذا يدور .وكيف يتم �صناعة احللول؟ وما هي تفا�صيل املناق�شات
واملداوالت؟
ومن ثم ف�إن الإعالم الربملاين حتى يكون م�سايراً لإعالء م�صداقية العمل الربملاين ف�إنه
يجب �أن يكون
• �سريع التفاعل مع الأحداث والأن�شطة الربملانية.
• قادر على املناف�سة مع و�سائل الإعالم احلديثة
• يعمل طوال اليوم لبث ر�سائل متكررة وجديدة بهدف الإقناع
• �إعالم مبتكر ،ومبدع يف اختيار و�سائل الن�شر والبث،
والتفاعل وجذب الر�أ ي العام

• يعتمد على اخلطط الإعالمية املعدة �سلف ًا
• يعتمد على مناهج ودرا�سات وبحوث الإعالم الربملاين
• يهتم بت�أثريات اخلطط ومدى جناحها يف حتقيق �أهداف الربملان
• التنويع بق�صد الت�أثري يف ا�ستخدام و�سائل الإعالم

• املحرر الربملاين الو�سيط الأول يف نقل الر�سالة من الربملان �إىل
الر�أي العام
• قادة الر�أي الو�سيط الثاين يف نقل الر�سالة من الربملان �إىل الر�أي العام
• املثقفون ،والأكادمييون ،واملفكرون وغريهم من امل�ؤثرين �إعالمي ًا
و�سيط ثالث يف نقل الر�سالة من الربملان �إىل الر�أي العام
• املواطنون �أنف�سهم مبجموعاتهم ،وتبادل ات�صاالتهم و�سيط رابع يف
نقل هذه الر�سالة

• كل ق�ضية جمتمعية ميكن �أن تكون ق�ضية الإعالم الربملاين
• الربملان امل�صدر الرئي�سي مل�صدر معلومات الر�سالة الإعالمية
�إال �أنه لي�س امل�صدر الوحيد فاملجتمع بكل مكوناته،
وم�ؤ�س�ساته م�صدر ًا ملعلومات ر�سالة الإعالم الربملاين
• �أو�سع نطاق ًا من كل �أنواع الإعالم الأخرى
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إعالم
برلماني
فوري

إعالم
برلماني
متعمق

إعالم برلماني
متعدد
الوسائط

ال محدودية
في اإلعالم
البرلماني

�أركان الر�سالة الربملانية الإعالمية

الركن المعلوماتي

عدم ت�ضليل
�إعطاء
املعلومة للفرد الر�أي العام
مبعلومات
وال يجوز
كاذبة �أو
احتكارها
ناق�صة

الركن اإلقناعي

تنوع الو�سائل
ما بني �صور،
ور�سوم،
وفيديوهات،
وكلمة
مكتوبة

الركن التعبيري

الإفهام

التف�سري

الإي�ضاح

النموذج التلقائي يف ر�سائل الإعالم الربملاين
إقناع

معلومة

تعبير

معلومة ظاهرة
ووا�ضحة

الو�ضوح

مباذا يفكر الآخر؟

معلومة ي�صدقها
الواقع

التداول

ماذا لو �أنا يف موقف
الآخر؟

معلومة مرتابطة ت�ؤدي
�إىل فهم معني

الفهم املبا�شر

االت�صال امل�ؤثر

�إمكانية ا�ستنتاج
معلومات �أخرى منها

�إمكانية التعليق

التبادل املعريف
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منطلقات بناء االستراتيجية اإلعالمية للبرلمان
في ضوء النموذج التلقائي
يق�صد باال�سرتاتيجية الإعالمية هو البناء الفكري الذي ميكن للربملان من �إي�صال
ر�سائله �إىل جمموعات متعددة من قطاعات الر�أي بهدف التعبري عن الأن�شطة الربملانية،
و�إقناع املواطنني بالقدرة الت�أثريية للربملان على خمرجات العملية ال�سيا�سية .وتهدف �أي
ا�سرتاتيجية �إعالمية �أن تكون ر�سائل الربملان متما�سكة ،ومنظمة� .أي �أن الربملان ال يتعامل
وفق نظرية رد الفعل ،بل هو الفعل ذاته ،ولبناء �أي ا�سرتاتيجية للإعالم الربملاين ف�إنها متر
مبراحل حمدودة:
 .1حتديد هدف اال�سرتاتيجية :ويرتبط هدف اال�سرتاتيجية الإعالمية للربملان ب�أهدافه
الأ�سا�سية .فمث ًال �إذا كان هدف الربملان املوافقة على القوانني ف�إن اال�سرتاتيجية الإعالمية
عليها �أن تو�ضح الكيفية التي يعمل بها الربملان للموافقة على القوانني من حيث:
�أ�	.إبراز مناق�شات اللجان حول هذه القوانني.
ب�	.إبراز الدرا�سات الربملانية واملعلومات احلكومية ب�ش�أن هذه القوانني.
ج .بيان �أثر هذه القوانني ،وموقف الربملان من هذا الأثر.
د .التف�سري اجلماهريي لهذه القوانني من حيث الأهمية « ال�ضرورة العلمية لها ».
هـ .الأ�سباب املجتمعية والنتائج املتوقعة لهذه القوانني.
و	.اجلل�سات العامة وما يدور فيها من مناق�شات ،ومداوالت و�أهداف التعديالت
املقرتحة من الربملان ،واملوقف احلكومي منها.
ف�أهداف الإ�سرتاتيجية الإعالمية للربملان يقرتن بالوظيفة الد�ستورية للربملان يف �أي دولة.
�إال �أن الربملان يعمل على تطوير هذه الأهداف مبا يحقق التوا�صل مع اجلماهري ،وحتقيق
التفاعل املتبادل بني الر�أي العام والربملان .فمث ًال �إذا كان م�شروع القانون يدور يف �صيغ
قانونية ال يفهمها �إال املتخ�ص�صني� ،أو �صيغ علمية� ،أو ا�صطالحات تخاطب �أهل املهن
ذاتهم .ف�إن القدرة التعبريية وهي الركن الثاين يف الر�سالة الإعالمية �أن تنزل بهذه اللغة
�إىل اللغة اجلماهريية املتداولة .كما �أن �أهداف اال�سرتاتيجية تتحدد �أ�سا�ساً بالإجابة
على ت�سا�ؤل رئي�سي « ماذا يريد �أن يفعل �أو يحقق الربملان يف املدى القريب من �أن�شطته
الت�شريعية� ،أو الرقابية� ،أو ال�سيا�سية؟ » هل يريد الربملان حتقيق ر�ضاء الر�أي العام؟ هل يريد
الربملان حتقيق التفاعل مع الر�أي العام؟
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فالر�ضاء يختلف عن التفاعل لأن الر�ضاء يعني �أن الر�سالة الإعالمية �ستعمل على تلبية
توقعات ومطالب الر�أي العام واالنحياز لهذا بغ�ض النظر عن ال�سيا�سات احلكومية العامة.
�أما التفاعل فيعني �أن الربملان �سيحاول �إقناع الر�أي العام من خالل التفاعل معه مبوقفه� ،أو
مربرات قراراته �أي �أن هناك م�ساحة من اجلدل� ،أو اخلالف� ،أو التوافق� ،أو التعار�ض بني
الربملان والر�أي العام.
قد يكون هدف اال�سرتاتيجية مرتبطاً بتنوير الر�أي العام .يف هذه احلالة ف�إن اال�سرتاتيجية
الإعالمية والر�سائل الإعالمية �ستعمل على تثقيف الر�أي العام .فمث ًال قد تكون الر�سالة
خا�صة مبعرفة الإجراءات املتبعة يف الربملان للموافقة على القوانني� ،أو طرح الأ�سئلة ولكن
بلغة غري تلك املكتوبة يف اللوائح الربملانية.
�أو قد يكون هدف اال�سرتاتيجية الإعالمية مرتبطاً بتوجيه الر�أي العام .وهنا �ستهتم
اال�سرتاتيجية �أو اخلطط الإعالمية بالرتكيز على �أهمية امل�شكلة ،وال�ضرورات  العملية
للحلول املقرتحة من الربملان .وكل ا�سرتاتيجية �إعالمية برملانية تتبنى العديد من الآليات
والتكتيكات.
 .2حتديد ال�شركاء الأ�سا�سيني ال�سرتاتيجية الإعالم الربملاين :ويف هذا ال�ش�أن ف�إن
الر�سائل الإعالمية للربملان ال يخت�ص بها الربملان وحده و�إمنا ي�شاركه فيها و�سائل الإعالم
املختلفة ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة ،والر�أي العام ،واملثقفون ،والأكادمييون،
وقادة الر�أي ،و�أ�صحاب الفكر املعتدل امل�ؤثرين يف و�سائل الإعالم ،ور�ؤ�ساء حترير ال�صحف،
وال�صفحيني البارزين وغري ذلك من �شركاء الربملان يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته الإعالمية.
بالإ�ضافة �إىل �شركاء حمتملني ،وهم املت�أثرين مبا�شرة مب�شروعات القوانني� ،أو الأدوات
الرقابية.

 .3حتويل الأهداف العامة لال�سرتاتيجية �إىل �أهداف جزئية� :أي �أن الأهداف العامة
التي تعرب عن الوظائف الد�ستورية للربملان ميكن حتويلها �إىل �أهداف جزئية تتعلق مب�شروعات
القوانني ذاتها.
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من
م�ؤ�س�سة
�إىل جماعة

لأغرا�ض
الثقافة

من جماعة
�إىل فرد

لأغرا�ض
التعليم

من فرد �إىل جماعة

لأغرا�ض املعرفة

من فرد �إىل فرد

لأغرا�ض الت�سلية

االت�صال

التفاعل
ا�ستخدام
املعلومات
تخزين املعلومات

ا�سرتجاع املعلومات

املعلومات

ي�صعب
ال�سيطرة
عليها

ات�ساع نطاق
القاعدة
االجتماعية
امل�ستخدمة لها

ال تتقيد
بحدود جغرافية
�أو �سيا�سية

الر�أي العام فيها
لي�س متلقي
و�إمنا منتج
وم�شارك فاعل

93

الوسائل التقليدية

إعالم قائم على

إعالم جديد قائم على

شبكة االنترنت

تقنية الإعالم اجلديد
إعالم قائم على

األجهزة المحمولة

تفاعلي

رقمي

التلفزيوني

ينمو
ب�سرعة

ا�سطوانات
�ضوئية

عرو�ض
ب�صرية

الكمبيوتر

ينمو
ب�سرعة

تتوالد عنه
جمموعة من
التطبيقات
احلديثة

تن�ش�أ عنه
تطبيقات
جديدة �أ�سرع
من الإنرتنت

~ �إعالم تفاعلي يتم فيه االت�صال من �أعلى �إىل �أ�سفل ومن �أ�سفل �إىل �أعلى .فالربملان ير�سل ر�سالته الإعالمية ثم يف مرحلة الحقة
يكون هو مر�سل �إليه �أو م�ستقبل لر�سائل الر�أي العام .ومن ثم ف�إن الإعالم الربملاين اجلديد خرج من �أ�سر ال�سلطة الت�شريعية �إىل �أيدي
املواطنني جميع َا.

~
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�أما منوذج كر�سبي يف االت�صال والتفاعلية
الرأي العام

البرلمــان

املحتوى للر�سالة الإعالمية يحقق
م�صلحة الطرفني ،فاملنافع يجب �أن
تكون متبادلة

ويرى الكثري من خرباء الإعالم اجلديد �أن القدرة التفاعلية لأي �إعالم ومن بينها الإعالم
الربملاين يجب �أن تقوم على �أ�سا�س علمي م�ؤداه �أن ذاكرة الر�أي العام ت�ستطيع �أن تتفاعل
وفق الأدوات والو�سائل الإعالمية امل�ستخدمة يف الر�سائل الإعالمية.

ذاكرة الر�أي العام
حتتفظ بـ ()10%
من امل�سموع

ذاكرة الر�أي العام
حتتفظ بـ ()20%
من املرئي

ذاكرة الر�أي العام
حتتفظ بـ (� )55%إذا
تكررت الر�سالة يف
امل�سموع واملرئي

ذاكرة الر�أي العام
حتتفظ ب ()90%
من ر�سائل الإعالم
عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي واالنرتنت
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االت�صال الربملاين من خالل ر�سائله الإعالمية
إقناع

معلومة ظاهرة
ووا�ضحة

إقناع

إقناع

الو�ضوح

إقناع

مباذا يفكر الآخر؟

و�إذا نظرنا �إىل ال�شكل ال�سابق ف�إن االت�صال الربملاين لر�سائله الإعالمية مير بعدة مراحل
�أ�سا�سية �أولها الربملان كمر�سل ويف هذه املرحلة يجب �أن يتوفر للربملان مهارة االت�صال،
ومهارة القدرة التعبريية عن ر�سالته ،ومهارة تلقي رد الفعل ،وم�ستوى املعلومات واملعرفة
يف الر�سالة ،وحتديد خ�صائ�ص البيئة اخلارجية للربملان.
�أما املتلقي لر�سالة الربملان �أو امل�ستقبل ف�إن الذي يتحكم يف ا�ستجابته �أو عدم ا�ستجابته
لر�سالة الربملان الإعالمية اخلربة امل�شرتكة� ،أي ال�صورة الذهنية للمتلقي عن الربملان،
وم�ضمون الر�سالة التي تلقاها واملعاجلة للمحتوى .ثم ت�أتي عوامل الت�شوي�ش على املتلقي
�أي ردود �أفعال املحيطني باملتلقي؛ حتى يحدد مقدار ا�ستجابته �إيجاباً �أو �سلباً لر�سالة
الإعالم الربملاين.
العوامل امل�ؤثرة يف فاعلية الر�سالة الإعالمية للربملان:
.1

.2
.3
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1امل�صداقية � :أي يقدم الربملان يف ر�سالته �إجابات �صحيحة عن املو�ضوع �أو الق�ضية �أو
الن�شاط الذي يريد الإعالم عنه ،وكذلك م�صداقية الأفكار �أو العنا�صر التي حتتويها
الر�سالة الإعالمية.
2اجلاذبية :تتحقق اجلاذبية التوحد مع اهتمامات و�أفكار املتلقي� ،أو �أن املتلقي ي�شعر
ب�أن هذه الر�سالة لها �أثر مبا�شر �أو غري مبا�شر على اهتماماته� ،أو م�صاحله� ،أو ارتباطاته.
�3سلطة الت�أثري� :أي �أن الربملان يف موقع ال�سلطة احلقيقية الذي ي�ؤثر على اجتاهات
الر�أي العام� .أو �أن هذه الر�سائل ي�ستطيع بقدراته ال�سلطوية �أن يجعلها واقعاً ملمو�ساً
لدى الر�أي العام..

.4

4اال�ستمالة  :نق�صد بها هل الر�سالة قادرة على �أن ت�ستميل الفرد �أو اجلماعة للتفاعل
مع الر�سالة� ،أو �إظهار قدر من اال�ستجابة لها؟
االستمالة العاطفية

االستمالة العقلية

استمالة التخويف

• ت�أثري مبا�شر على
امل�صالح اخلا�صة
بالفرد �أو اجلماعة

• ت�أثري غري مبا�شر
لكون ال�ش�أن العام ي�ؤثر
على م�صالح الأفراد
وامتيازاتهم م�ستقب ًال.

• ت�أثري مبا�شر وغري
مبا�شر من خالل �إبراز
جوانب اخلطر والتهديد
مل�صالح الفرد ،واجلماعة
واهتماماتهم.

�5 .5سهولة ا�ستيعاب الر�سالة ويتحكم يف هذا العن�صر
تنوع املفردات
اللغوية ،وعدم
تكرارها

الواقعية والتعبري
عن م�شكلة ي�شعر
بها املواطن

قابلية احللول
للتحقق ،والت�أكد
من تنفيذها

العوامل المؤثرة في فاعلية الوسيلة اإلعالمية
لرسالة البرلمان اإلعالمية
ملن توجه الر�سالة الإعالمية للربملان؟

 عمر املتلقي نوع املتلقي دخل املتلقي الو�ضع االجتماعي للمتلقي -االنتماء الديني للمتلقي

 ذكاء املتلقي �سلوكيات املتلقي �آراء املتلقي االنفتاحية لدى املتلقي -الثقة بالنف�س لدى املتلقي
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على �أن اخل�صائ�ص الدميغرافية� ،أو ال�سيكوغرافية يتحكم فيها �أي�ضاً ثالثة �أنواع من الر�أي
العام
رأي عام عنيد

رأي عام حساس

رأي عام غير مبالي

• ر�أي عام انتقائي
�أي له اهتمامات
بعينها دون غريها.

• كبار ال�سن.
• الن�ساء.
• املراهقون

• يتعامل مع الر�سالة
الإعالمية ب�إهمال،
وجتاهل.

مسالك التأثير في رسالة البرلمان اإلعالمية
يق�صد بالت�أثري لر�سالة الإعالم الربملانية هو ذلك التغيري الذي يطر�أ على �سلوك املتلقي
لهذه الر�سالة .ف�أول مراحل الت�أثري هو لفت انتباه املتلقي لهذه الر�سالة ،ثم املرحلة الثانية
الإدراك مبعلومات هذا احلدث ثم املرحلة الثالثة التعلم منها� ،أو املعرفة بها مما ي�ؤدي �إىل
الت�أثري على اجتاهاته النف�سية ،ثم املرحلة الرابعة تكوين اجتاه نف�سي جديد جتاه احلدث �أو
الن�شاط الربملاين .و�أن هذا االجتاه النف�سي �إما:
  �أن يخلق اجتاهات جديدة لدى املتلقي.
  �أو يدعم اجتاهات قائمة لديه.
  �أو يغري اجتاهات �سائدة.
�إال �أن حتقيق ر�سالة الإعالم الربملاين لأي من هذه االجتاهات النف�سية يتوقف على ثالثة
حمددات �أ�سا�سية هي العوامل االجتماعية ،واحلاجات ،والتوقعات التي ميكن �أن تثري
دوافع جديدة.
فالعوامل االجتماعية التي تتعلق مبهنة املتلقي ،ودخله ،وو�ضعه االجتماعي ،و�أ�صدقائه
ف�إن هذه العوامل ت�ؤثر مبا�شرة يف ت�شكيل التوجه النف�سي للفرد لدى ا�ستقباله لر�سائل
الربملان الإعالمية� .أما احلاجات فهي تعني باخت�صار ما هي حاجة الفرد لأن ي�ستقبل
ر�سالة الربملان الإعالمية هل هي حاجة اقت�صادية؟ �أم حاجة ثقافية؟ �أم حاجة �سيا�سية؟
�أم حاجة جمتمعية؟ �أم �أنه لي�ست هناك حاجة ال�ستقبال مثل هذه الر�سائل الإعالمية من
الربملان.
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لأنه وفق ت�صنيف احلاجة �سيزداد اهتمام الر�أي العام ببع�ض الر�سائل و�سيقل االهتمام
ببع�ض الر�سائل الأخرى ،و�سينعدم االهتمام يف ر�سائل ثالثة .فمث ًال عند مناق�شة قانون
ال�شركات ف�إن رجال الأعمال ،و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،و�أ�صحاب املهن احلرة
�سيبدون اهتماماً �أكرب بر�سائل الإعالم الربملاين يف حني �أن املوظفني احلكوميني� ،أو
املثقفني� ،أو الأكادمييني �سيبدو اهتماماً �أقل بر�سائل الإعالم الربملانية عن هذا القانون .يف
حني �أن �أ�صحاب الدخول املنخف�ضة قد ينعدم لديهم االهتمام بهذا القانون.
�أما ب�ش�أن التوقعات فهي تعني �أن اجلماهري تتوقع من
الربملان قرارات يف اجتاهات معينة ،ول�صالح جمموعات
معينة� ،أو تتوقع �أن قرارات الربملان لن تكون لها القيمة
العليا بتنفيذها على �أر�ض الواقع� .أو تكون التوقعات
�سلبية
حيادية �أي �أنه ال يحمل �أي �أنه ال يحمل �أي �صورة
م�سبقة عن طبيعة قرارات الربملان.
حمايدة
ففي حالة التوقعات ال�سلبية ف�إن ر�سائل الإعالم
الربملاين يجب �أن تركز على خطط اال�ستمالة العقلية
توقعات �إيجابية
التي �سبق �أن تناولنا معاملها ويف حال التوقعات
املحايدة ف�إن ر�سائل الإعالم الربملاين يجب �أن تعزز
اجتاه ا�ستمالة التخويف �أي م�صادر اخلطر والتهديد
للمواطنني حتى يبدون اهتماماً �أكرب مب�ضامني
الر�سالة الإعالمية.
االخرتاق الت�أثريي للر�سالة الإعالمية الربملانية على الفرد

حاجات

عوامل اجتماعية

توقعات
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ويرى البع�ض �أن االخرتاق الت�أثريي ميكن �أن يتم من خالل قادة الر�أي الذين يلعبون دوراً
رئي�سياً يف ت�شكيل توجهات الر�أي العام .فيظل الت�سا�ؤل كيف ميكن للربملان �أن يتعرف �إىل
قادة الر�أي ويعمل على ا�ستمالتهم �إىل مواقفه وقراراته؟ ،قادة الر�أي لهم خ�صائ�ص حمددة
ميكن �إبرازها يف الآتي:
لديهم �شبكة ات�صاالت وا�سعة،
وارتباطات ،وعالقات مع �أفراد
خمتلفني.
بطبعهم مبادرون �إىل ت�سوية
امل�شاكل والأزمات بني الأفراد
وبع�ضهم ،ولديهم حلول ملثل
هذه امل�شكالت
�أكرث انفتاح ًا على و�سائل
الإعالم التي تعمل على
احل�صول على �آرائهم و�أفكارهم
ب�ش�أن امل�سائل املجتمعية

خصائص
قادة
الرأي

قد يحتلون مراكز اجتماعية
متميزة� ،أو مراكز اقت�صادية
جيدة� ،أو مراكز دينية ذات �أثر
نف�سي على املواطنني.
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جتدهم يف طليعة ال�صفوف عندما يتعلق
الأمر بتنفيذ حلول لأي م�شكالت
اجتماعية .بل ولديهم القدرة على
ابتكار �أدوات تنفيذ مثل هذه احللول
حري�صون على امل�شاركة يف كل
املنا�سبات االجتماعية كما �أنهم
جماملني

كيف نستميل قادة الرأي إلى البرلمان؟
نظراً ملا حققه الإعالم الربملاين من خطوات متقدمة يف ال�سنوات الع�شرين الأخرية ف�إن  
الربملانات �أ�صبح قادة الر�أي فيها �شركاء ا�سرتاتيجيني �أ�سا�سيني له� .إال �أنه ب�صفة ف�إن
ا�ستمالة قادة الر�أي متر بعدة مراحل �أ�سا�سية:
�أولها الوعي بالفكرة الربملانية حيث �إنه يف هذه املرحلة يجب على رجال الربملان
الإعالميني �أن يحيطوا قادة الر�أي بالفكرة مثار الر�سالة الإعالمية من �أجل الوعي بها،
و�إدراكها� ،أو ما يطلق عليه مرحلة لفت االنتباه .والوعي بالفكرة هنا يتعلق بتقدير مدى
�أهميتها� ،أو �ضروريتها املجتمعية .وهل هي م�شكلة حقيقية يف املجتمع� ،أم �أنها م�شكلة يف
نظر الربملان فقط؟ وهل املت�أثرون بهذه امل�شكلة �أعداد كبرية �أم �أعداد �صغرية ،وهل امل�شكلة
ت�ستحق �أن يخ�ص�ص الربملان وقتاً لها للمناق�شة واملداولة ،واتخاذ القرار؟
فمثل هذه الت�سا�ؤالت هي التي تتم يف مرحلة االت�صاالت الأوىل بني الإعالميني الربملانيني
وقادة الر�أي .و�أهمية هذه املرحلة �أنها ت�شكل وعاء املعرفة امل�سبق الذي ميكن من خالل
تن�شيط اهتمام الر�أي العام ب�أفكار الر�سائل الإعالمية للربملان.
املرحلة الثانية االهتمام �أي يف هذه املرحلة يتولد لدى قادة الر�أي االهتمام بهذه الق�ضية
وال�سعي �إىل التعرف على املزيد من املعلومات ب�ش�أنها ويف هذه املرحلة يطرح الإعالميون
الربملانيون من خالل لقاءاتهم بقادة الر�أي املعاجلات واحللول الربملانية ،واحللول البديلة
للربملان ،ومربرات هذه احللول ،والنتائج املتوقعة منها والنفع الذي �سيعود على املجتمع
من هذه احللول.
املرحلة الثالثة التقييم يف هذه املرحلة ي�صبح قادة الر�أي هم املر�سلون وي�صبح الربملان هو
امل�ستقبل لأن قادة الر�أي بعد ا�ستماعهم �إىل فكرة احللول الربملانية ،ف�إنهم �سيعملون على
تقدير هذه احللول ،وكذلك تقييمها .ومدى �إمكانية تنفيذها� ،أو طرح حلو ًال جديدة� ،أو
التفكري يف اجتاهات جديدة للفكرة �أو امل�شكلة حمل البحث �أو الدرا�سة .وتعد هذه املرحلة
من �أهم مراحل التفاعل بني الربملان وقادة الر�أي لأن الربملان عليه �أن يقدم مربرات قوية
�إذا �أراد  التم�سك بحلوله �أو عليه �أن يتخلى عن هذه احللول ل�صالح احللول البديلة لقادة
الر�أي� ،أو كذلك ما يتعلق بقبول تقييماتهم للم�شكلة �أو الفكرة.
املرحلة الرابعة التبني يف هذه املرحلة يكون الربملان وقادة الر�أي تو�صلوا �إىل اتفاق م�شرتك
على احللول النهائية� ،أو املعاجلات الربملانية� ،أو تقدير مدى �أهمية امل�شكلة �أو الفكرة� ،أو
ال�ضرورات العملية لها ،ف�إذا ما حتقق مفهوم التبني ف�إن قادة الر�أي �سيكونوا �أحد ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني يف الدعاية للربملان ،ولقراراته و�أن�شطته.
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مثال:

�إذا �أراد برملان ما �أن يبني خطته الإعالمية مل�شروع قانون يتعلق بحماية الطفل .وقرر
�أن ي�ستخدم �شركاءه اال�سرتاتيجيني من قادة الر�أي ،و�أبرزهم بع�ض املثقفني من كتاب
الأعمدة واملقاالت يف ال�صحف اليومية ف�إن الإعالميني الربملانيني عليهم �أن يعقدوا عدة
لقاءات �أو ات�صاالت وميروا باملراحل ال�سابقة.
مرحلة الوعي بق�ضية حقوق الطفل في�شرح الإعالميون لقادة الر�أي �أهمية هذه الق�ضية،
وال�ضرورات العملية لها ،وت�أثريها الكبري على الأفراد يف املجتمع ،وت�أثريها على و�ضع
الدولة اخلارجي ،وارتباطها مبجاالت التنمية امل�ستدامة .ثم تبد�أ مرحلة االهتمام �أي
من املفرت�ض الإعالميني الربملانيني قد جنحوا يف �إثارة اهتمام قادة الر�أي بهذه الق�ضية
فيطرحون عليهم احللول الربملانية املتوقعة� ،أو القائمة ب�ش�أن تعزيز حقوق الطفل مثل �إن�شاء
مراكز �إيواء للأطفال امل�شردين� ،أو االهتمام بال�صحة الإجنابية للمر�أة� ،أو توفري دور رعاية
خا�صة للأطفال ذوي االحتياجات والقدرات اخلا�صة� .إال �أن قادة الر�أي كان لديهم حلول
�أخرى تتعلق بحقوق الطفل الثقافية ،وك�أن ر�أيهم ال يقت�صر الأمر على جمرد حقوق الطفل
ال�صحية .ونقل الإعالميون الربملانيون هذا الر�أي �إىل بع�ض �أع�ضاء الربملان فقرروا تبنيه
وزيادة االهتمام به.
مرحلة التقييم بنا ًء على اجلدل واملناق�شات واالت�صاالت تو�صل االعالميون الربملانيون،
وقادة الر�أي �إىل احللول النهائية بعد االتفاق على حلول م�شرتكة.
مرحلة التبني تبني قادة الر�أي هذه الأفكار والعنا�صر وقرروا �أن يتم طرحها يف مقاالت
�صحفية على الر�أي العام.
ولكل هل ت�أثري قادة الر�أي يكون مبا�شر ًا على الر�أي العام؟

وفق الكثري من الدرا�سات العلمية يف هذا ال�صدد ف�إن ت�أثر الأفراد بقادة الر�أي ال يكون
بذات الدرجة لديهم جميعاً .فيتفاوت هذا الت�أثري من فرد �إىل �آخر� ،أو من جمموعة �إىل
�أخرى �إال �أنه ب�صفة عامة ف�إن هذا التفاوت يف الت�أثري ميكن �إبرازه يف ال�شكل التايل
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• ه�ؤالء لديهم ثقة عالية يف قادة الر�أي
• �أو لديهم ات�صاالت مبا�شرة معهم.
• �أو لقادة الر�أي مكانة اجتماعية �أو اقت�صادية مهمة بالن�سبة �إليهم.
• لديهم خربة �سابقة يف التعامل مع قادة الر�أي و�أثبت قادة الر�أي �أهليتهم القيادية
له�ؤالء الأفراد

ت�أثري مبا�شر
وفوري

• ه�ؤالء لديهم ثقة يف قادة الر�أي ولكنهم يف�ضلون التفكري فيما يطرحه قادة الر�أي.
• لقادة الر�أي مكانة اجتماعية �أو دينية لهم ولكنهم يف�ضلون اتخاذ قراراتهم يف
�ضوء حاجاتهم وتوقعاتهم ،وعواملهم االجتماعية.
• يحتاجون �إىل تكرار الر�سائل الإعالمية

ت�أثري بعد مدة
ق�صرية

• ه�ؤالء لي�س لديهم الثقة الكاملة يف قادة الر�أي ،و�أفكار قادة الر�أي ميكن �أن تكون
مقبولة يف حدود معينة.
• هم يحرتمون قادة الر�أي ،ولكن لي�ست لهم املكانة الالزمة التي جتربهم على االنقياد لر�أيهم.
• يف�ضلون �أن يبنوا خياراتهم ال�شخ�صية بنا ًء على توقعاتهم مع درا�سة �أفكار و�آراء قادة
الر�أي التي قد حت�سم موقفهم.

ت�أثري بعد مدة
طويلة

• ه�ؤالء ال يبالون بقادة الر�أي فهم دائم ًا يف حالة الالمباالة �أو جتاهل لقادة الر�أي بل
�أنهم قد ي�شككون يف قادة الر�أي وقد تبنون مواقف مغايرة لهم.

ال ت�أثري

ويجب �أن ن�أخذ يف االعتبار �أن عملية ت�أثري ر�سالة الربملان الإعالمية على الفرد متر بعدة
مراحل �أ�سا�سية �أولها االنتباه وتق�صد بها �أن الر�سالة يف مرحلتها الأوىل تكون « للفت
االنتباه « فقد ينتبه الفرد فع ًال لر�سالة الربملان� ،أو قد يتجاهلها� ،أو ال يعمل على تذكرها.
وهذا لأن املتلقي مل يجد يف هذه الر�سالة ما يعرب عن اهتماماته� ،أو م�صاحله� ،أو �أن لديه
خربة �سابقة �سلبية �أي توجه �سلبي لدى الربملان �أو غري ذلك من العوامل .ف�إذا �سار الأمر
على هذا النحو ف�إننا هنا �أمام حالة «ال ت�أثري « �أي �أن ر�سالة الربملان فقدت �أحد خ�صائ�صها
الأ�سا�سية وهي التفاعل �أو التوا�صل مع الغري� .أما �إذا كنا يف مرحلة «االنتباه» �أي �أن
املواطن ا�ستجاب للر�سالة و�أعطى لها انتباهه ف�إننا بذلك تكون ر�سالة الإعالم الربملاين قد
مرت من عنق الزجاجة وهو الت�أثري الأويل يف هذا الإطار �ستكون �أمام متلقي لديه �إ�صغاء
كامل للر�سالة �أو لديه اهتمام بها .ثم تبد�أ   املرحلة الثانية وهي مرحلة االحتفاظ
والتكرار يف هذه املرحلة الت�أثريية �سنجد �أن املتلقي قد احتفظ بر�سالة الربملان الإعالمية
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يف دوائر ذاكرته العقلية ،و�أنه بد�أ يعمل على تكرارها يف لقاءاته العائلية� ،أو مع الأ�صدقاء� ،أو
مع زمالء العمل .بل �أنه يقوم باال�ستجابة القولية� ،أو الكتابية لكل ما يدور حول م�ضمون
هذه الر�سالة .املرحلة الثالثة  اال�سرتجاع التاريخي يف هذه املرحلة علينا �أن ندرك �أن
الربملان لديه �أمناطاً متكررة من ر�سائله الإعالمية حول ذات الفكرة يف الق�ضية �أو املو�ضوع
�أو الن�شاط الربملاين .وكلما ن�شر �أو بث الربملان الأمناط اجلديدة من ذات الفكرة ف�إن املتلقي
يعمل على اال�سرتجاع التاريخي للر�سائل ال�سابقة ،ويحاول الربط بينها ،و�إبراز التكامل
والرتابط فيما بني هذه الر�سائل وبع�ضها� ،أما �إذا بدا بع�ض التعار�ض �أو التنافر� ،أو عدم
الرتابط بني هذه الر�سائل الإعالمية وبع�ضها لذات الفكرة بنا ًء على ف�إن ذلك ي�ؤثر على
م�صداقية العمل الربملاين ،ومن ثم تت�أثر الر�سالة ب�أن متلقيها ميكن �أن ي�شكل انطباعاً �سلبياً
عنها و�أن الربملان لديه �سلوكيات متعار�ضة .فكما �أ�شرنا ف�إن امل�صداقية �إحدى العنا�صر
الأ�سا�سية يف م�ضمون الر�سالة الإعالمية للربملان مثل اجلاذبية ،واال�ستمالة .ومن ثم ف�إن
الإعالميني الربملانيني عليهم �أن يكونوا حذرين جتاه هذه املرحلة� .أما �إذا جنح الربملان يف
�إقناع املتلقي يف هذه املرحلة ب�أن ر�سائله متكاملة ،ومرتابطة ،و�أن كل منها ميهد للحل ف�إن
ذلك �سي�ؤدي �إىل دافعية املتلقي لدعم ر�سالة الإعالم الربملاين .وهذه هي املرحلة الرابعة
والأخرية حيث �إن املتلقي �ستكون له الدافعية لتدعيم موقف الربملان� ،أو تعزيز اجتاهاته.
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مرتكزات االستراتيجية اإلعالمية البرلمانية
لبناء �أي ا�سرتاتيجية �إعالمية ف�إن لها مرتكزات �أ�سا�سية مثل:
.1

.2

.3

1الأ�س�س العامة للدولة من حيث نظامها ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي،
والعالقة بني امل�صالح واحلقوق الفردية ،وامل�صالح وحقوق اجلماعة �أو الدولة ،ودور
الربملان يف هذه الأ�س�س لأن فل�سفة اال�سرتاتيجية الإعالمية الربملانية هي ذاتها فل�سفة
املجتمع نف�سه .فال  ميكن بناء ا�سرتاتيجية �إعالمية تعمل على الت�ضخيم من دور
الربملان وتقلي�ص دور احلكومة� ،أو العك�س� ،أو مهاجمة بع�ض الأفكار والتيارات دون
معرفة الأ�سا�س الفل�سفي للمجتمع وعالقة امل�ؤ�س�سات ببع�ضها .فالربملان يف وظيفته
االت�صالية يهدف �إىل احلفاظ على �أو�ضاع اال�ستقرار املجتمعي ،والروابط والعالقات
االجتماعية ،و�إبراز مدى القدرة على القيام بالوظائف واملهام املوكولة �إليه ت�شريعياً
ورقابياً.
2ماذا يريد الربملان من الر�أي العام؟ وكيف يحقق ما يريده؟ هذا ال�س�ؤال يحدد
مراتكزات وتوجهات الر�سائل الإعالمية .ف�أفكار هذه الر�سائل وكيفية خماطبة الر�أي
العام ،وبناء عالقات ال�شراكة مع القوى االجتماعية املحركة للر�أي العام ،واختيار
و�سائل الن�شر كل ذلك �سيتحدد بالإجابة على هذا ال�س�ؤال .فامل�س�ألة هنا تتعلق مبدى
تكيف الربملان مع الر�أي العام ،ومدى ا�ستجابة الر�أي العام للتكيف مع الربملان� .إال
�أن هذا الأمر يت�ضح ب�صفة نهائية �إال �إذا كانت هناك معرفة بالعالقات الوظيفية بني
الربملان ،وو�سائل الإعالم �أو ما يطلق عليه الأداء الوظيفي لو�سائل الإعالم .فمث ًال هل
ر�سائل الإعالم التقليدية تندفع نحو التعاون مع الربملان� ،أم �أنها حيادية� ،أو �سلبية جتاه
�أن�شطة الربملان؟ وهل ميكن لو�سائل الإعالم �أن تن�شر كل حمتويات وم�ضامني ر�سائل
الإعالم الربملاين �أم �أن هناك �أوقاتاً حمددة�،أو م�ساحات بعينها� ،أو �صفحات حمددة
ميكن �أن تكون جما ًال لن�شر ر�سائل الإعالم الربملاين؟
3ماذا يريد الر�أي العام من الربملان؟ وما مدى قوته الت�أثريية يف ذلك فالر�أي العام
�أ�صبح يتح�صل على الكثري من املعلومات املتدفقة عرب و�سائل �إعالم حديثة وتقليدية،
و�أ�صبح له ح�ضور قوي يف �سيا�سات وقرارات الربملان .مما يعني �أن الر�أي العام له
مطالب وتوقعات واحتياجات من الربملان .فهل ميكن التوفيق بني ما يريده الربملان
من الر�أي العام ،وما يريده الأخري من الربملان؟ �إن �إحدى الإ�شكاليات الأ�سا�سية هي
كيفية التو�صل �إىل نقطة توافق م�شرتكة بني ماذا يريد الربملان ،وماذا يريد الر�أي العام.
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و�أن ال�سبب الرئي�سي يف ذلك هو �أن مفهوم الر�أي العام ي�ستخدم عموماً جمموع
الآراء التي يتبعها النا�س يف ال�ش�ؤون التي ت�ؤثر يف املجتمع� ،أو تهمه .ولكن هذه الآراء
قد تبدو متناق�ضة� ،أو �أنها تطلعات غري واقعية� .أو �أنها حتقق م�صالح فردية دون الأخذ يف
االعتبار امل�صلحة اجلماعية العامة .فالر�أي العام هو مفهوم ف�ضفا�ض يعرب عن م�صالح
م�شرتكة� ،أو قاعدة ثقافية م�شرتكة بني جمموعة �أفراد� .إال �أنه واقعياً يف كل دولة� ،أو
يف كل مدينة ال يوجد جمهور واحد ،بل يوجد عدة جماهري .فهناك جمهور يهتم
بالفني وم�شاهدة الأفالم وهناك جمهور �أ�صويل مت�شدد دينياً ،وعلى ا�ستعداد دائم
لال�شتباك  ومهاجمة اجلمهور الأول .وكال اجلمهوريني يريدان من الربملان احتياجات
تعرب عن مواقفهم فالأول يريد ت�شجيع ال�سينما ،والثاين يريد �إغالق ال�سينما .فكيف
ميكن للربملان �أن يوفق بني هذه املتناق�ضات� .إن الربملان يف �إجابته على هذا الت�سا�ؤل
يجب �أن يبحث عن احلدود الدنيا من التوافقات املجتمعية ب�شرط �أن حتقق هذه
احلدود امل�صلحة العامة للدولة .ومن ثم ف�إن الربملان حتى يكون قادراً الإجابة على
مثل هذا الت�سا�ؤل �أو ما تفرت�ضه اال�سرتاتيجية الإعالمية الربملانية يف هذا ال�ش�أن ف�إنه
من الأف�ضل �أن تكون هناك مرحلة حت�ضريية للمناق�شة بني م�س�ؤويل الربملان ،وبني
ممثلني عن قطاعات خمتلفة من اجلماهري للو�صول �إىل بع�ض نقاط االتفاق امل�شرتك
حيال بع�ض امل�سائل ذات ال�ش�أن العام ،والتي من املتوقع �أو املحتمل �أن يثريها الربملان
يف �أن�شطته واجتماعاته.
ومما يزيد الأمر تعقيداً هو ظهور ما يطلق عليه الر�أي العام االلكرتوين فالربملان ال يواجه
الر�أي العام التقليدي فح�سب ،و�إمنا �أي�ضاً يواجه الر�أي العام االلكرتوين الذي نق�صد
به هو ذلك الر�أي الذي ي�ستخدم التقنية التكنولوجية وهو يتميز باالت�صالية العالية،
والتفاعل الدائم ،وامل�شاركة احلرة وذلك ب�ش�أن ق�ضايا تالم�س اهتماماتهم� ،أو لكونهم
مت�أثرين بطرح معني للنقا�ش �سواء كان عاماً �أو خا�صاً.
والإ�شكالية التي تواجه الربملان للتعرف على ماذا يريد الر�أي العام االلكرتوين من
الربملان �أن هذا الر�أي متداخل ومت�شابك ،ومنت�شر ومع ذلك ف�إن الربملانات �صنعت
لنف�سها عدة �أدوات للتفاعل مع هذا النوع من الر�أي العام مثل الربيد االلكرتوين،
�أو خدمة الر�سائل الق�صرية� ،أو ا�ستطالعات الر�أي االلكرتونية� ،أو خدمة الر�سائل
متعددة الو�سائط� ،أو تقنية البلوتوث� ،أو املنتديات �أو ال�شبكات االجتماعية.
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الفصل الثاني
التأطير النظري
لمفهوم اإلعالم البرلماني

تأصيل مفهوم اإلعالم البرلماني
ارت�أت املطبوعة ت�أخري الت�أطري النظري ملفهوم الإعالم الربملاين؛ حتى يلم القارئ يف الف�صل
الأول بالتطورات املعا�صرة يف الإعالم الربملاين من حيث نظرياته ،وا�سرتاتيجياته ،وخطط
الإعالم الربملاين وما ي�ضيفه ذلك من �أهمية عن الأن�شطة والفعاليات الربملانية .ويكون ذلك
مدعاة للت�سا�ؤل عن الأ�س�س الت�أ�صيلية التي ارتكزت عليها التطورات املعا�صرة للإعالم
الربملاين .ولذلك �ستبد�أ ب�إلقاء نظرة عامة على التطور التاريخي ملفهوم الإعالم الربملاين.
التطور التاريخي لمفهوم اإلعالم البرلماني
مر مفهوم االعالم الربملاين بعدة مراحل تاريخية يعر�ضه الر�سم التو�ضيحي التايل:
مراحل تطور مفهوم الإعالم الربملاين
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المرحلة األولى :بداية المفهوم في عام 1899

حيث ترجع بداية املفهوم �إىل عام 1899م  مع بداية ن�ش�أة االحتاد الربملاين الدويل،
وهي منظمة دولية تت�ألف من �شعب متثل املجال�س الربملانية يف العامل وتهدف اىل تنمية
االت�صاالت ال�شخ�صية بني �أع�ضاء جميع الربملانات التي ت�ؤلف �شُ عباً وطنية واجلمع بينهم
للقيام بعمل م�شرتك ل�ضمان �إ�سهام دولهم �إ�سهاماً تاماً يف دعم امل�ؤ�س�سات التمثيلية
وتطويرها وتنمية العمل من �أجل ال�سالم العاملي والتعاون الدويل وال�سيما عن طريق
م�ؤازرة �أهداف الأمم املتحدة .وحتقيقاً لهذه الغاية يعرب االحتاد الربملاين الدويل عن ر�أيه
يف جميع امل�سائل الدولية التي ميكن ت�سويتها بالعمل الربملاين ،ويقدم املقرتحات لتطوير
امل�ؤ�س�سات الربملانية بهدف حت�سني �سري �أعمالها.
المرحلة الثانية :تطور المفهوم بعد عام 1899

تطور مفهوم الإعالم الربملاين حيث مت توظيفه يف تدوين مبادئ القانون الدويل .وكان
االحتاد الربملاين الدويل يف مقدمة الهيئات الدولية التي يعنيها �أمر تدوين مبادئ القانون
الدويل ،ا�شتغل به و�أُدرج يف جدول �أعماله يف امل�ؤمتر التا�سع لالحتاد الربملاين املعقود يف
�أو�سلو �سنة  .1899فقد دعي االحتاد الربملاين اىل «�سن ت�شريع دويل عام» .ثم اتخذ قرارا
يف م�ؤمتر كريتيانيا �سنة  1899دعي فيه جمل�س االحتاد الربملاين الدويل �إىل �أن ُيعد «م�شروع
قانون دويل عام يحدد حقوق الدول وواجباتها» ولكن م�ضى الزمن ومل ي�ستطع جمل�س
االحتاد �أن ي�ؤدي �شي ًئا مما ُعهد به �إليه .ثم يف �سنة  ،1906طلب تدوين مبادئ القانون
الدويل على ل�سان جلنة متفرعة من م�ؤمترات الهاي .وحبذ م�ؤمتر برلني يف �سنة  1908يف
�أن يعمل على «تدوين مبادئ القانون الدويل العام» ،م�ستن ًدا �إىل الأعمال التي متت من
قبل يف هذا املجال ،وال �سيما �أعمال معهد القانون الدويل .ويف هذه الفرتة ن�شط الإعالم
الربملاين الذي مل يكن متخ�ص�صاً �إال �أنه كان مدافعاً عن فكرة تدوين مبادئ القانون الدويل
واعتبارها �إحدى الو�سائل الهامة لتعزيز ال�سلم والأمن الدوليني و دوافع الإعالم عن وجود
االحتاد الربملاين الدويل باعتباره رمزاً لتفاعل برملانات العامل مع بع�ضها البع�ض.
المرحلة الثالثة :اإلعالم البرلماني في الحرب العالمية
األولى
وخالل فرته احلرب العاملية االوىل ،بد�أ املفهوم ي�أخذ بالنظرية ال�سلطوية والتي متثل �أول
نظرية ج�سدت العالقة بني ال�صحافة واملجتمع ،وقد ن�ش�أت خالل القرون الو�سطى بعد
�أن ظهرت ال�صحافة كو�سيلة �إعالمية يف املجتمعات الأوروبية .وغر�ضها الرئي�سي هو
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حماية وتوطيد �سيا�سة احلكومة ،القاب�ضة على زمام احلكم ،وخدمة الدولة .فيعمل يف
ال�صحف ،وي�صدرها ،من ي�ستطيع احل�صول على ترخي�ص ،من احلاكم ،وت�شرف احلكومة
على ال�صحف ،وتفر�ض الرقابة عليها .ويحظر ،يف �إطار هذه النظرية ،نقد اجلهاز ال�سيا�سي،
واملوظفني الر�سميني .وملكية ال�صحف قد تكون خا�صة �أو عامة ،وتكون �أداة لرتويج
�سيا�سات احلكومة ودعمها .وترى النظرية� ،أن ال�صفوة ،التي حتكم الدولة ،هي التي متلك �أن
توجه العامة ،التي ال تعد م�ؤهلة ،التخاذ القرارات ال�سيا�سية .و�أن ال�شخ�ص ،الذي يعمل
بال�صحافة ،يكون عمله هذا  مبثابة امتياز خا�ص ،مينحه �إياه القائد ،لذلك فهو مدين بااللتزام
للقائد وحكومته .وحرية و�سائل الإعالم يف ظل هذه النظرية تتحدد بالقدر الذي ت�سمح
به القيادة الوطنية يف �أي وقت .وقد عا�شت �أوروبا لقرنني كاملني حتت هيمنة احلكومات
ال�سلطوية �إىل �أن حتررت من هذا اال�ستبداد بفعل الفكر التنويري الذي ت�أ�س�ست عليه
بناءات وهياكل م�ؤ�س�سية جديدة .ولكن الفكر واملمار�سة ال�سلطوية كانت الأ�سا�س الذي
اعتمدته الدول النامية ،وبالذات حديثة العهد باال�ستقالل من اال�ستعمار الأوروبي.
وتبنت هذه النظرية كثري من الأنظمة ال�سيا�سية يف دول العامل النامي ،التي حر�صت على
ال�سيطرة والتحكم يف و�سائل الإعالم من خالل �إما فرد �أو نخبة �سلطوية.
وقد ت�أثر الإعالم الربملاين كثرياً بهذه النظرية يف تطوره خا�صة يف الدول النامية التي مل
ت�ش�أ �أن تعرتف با�ستقاللية الإعالم الربملاين واعتربته جزءاً من الإعالم ال�سيا�سي الذي
ت�شرف عليه احلكومات على �صياغة توجهاته و�أفكاره .فالربملان لي�س حراً يف �أن يعلن عن
�أن�شطته وفق ما يراه و�إمنا يجب �أن يتم هذا الإعالن وفق ما يحقق امل�صلحة الوطنية العامة
التي حتددها العامة.
المرحلة الرابعة:اإلعالم البرلماني بين الحرب العالمية
األولى والثانية
�شهدت هذه الفرتة تطوراً كبرياً يف املفهوم ،حيث بد�أ ا�ستخدام الر�سالة التي تقدمها
امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية للر�أي العام و�إمكانية تلقي رد الفعل عليها ،والتطور يف املفهوم �أدى
لظهور مدر�ستني يف العامل وهما املدر�سة الر�أ�سمالية واملدر�سة اال�شرتاكية( ،فالر�أ�سمالية):
نظام اقت�صادي ذو فل�سفة اجتماعية و�سيا�سية يقوم على �أ�سا�س �إ�شباع حاجات الإن�سان
ال�ضرورية والكمالية ،وتنمية امللكية الفردية واملحافظة عليها ،معتمداً على �سيا�سة ف�صل
الدين نهائياً عن احلياة ،ويقوم النظام على �أ�سا�س تقدي�س امللكية الفردية وذلك بفتح
الطريق لأن ي�ستغل كل �إن�سان قدراته يف زيادة ثروته وحمايتها وعدم االعتداء عليها وتوفري
القوانني الالزمة لنموها واطرادها ،وعدم تدخل الدولة يف احلياة االقت�صادية �إال بالقدر
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الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن ،كما يقوم على املناف�سة واملزاحمة يف الأ�سواق،
ونظام حرية الأ�سعار و�إطالق هذه احلرية وفق متطلبات العر�ض والطلب ،واعتماد قانون
ال�سعر املنخف�ض يف �سبيل ترويج الب�ضاعة وبيعها� .أما (اال�شرتاكية) :من الناحية العلمية
تعني النظام الذي ت�ؤول فيه ملكية �سواء الإنتاج والأرا�ضي والآالت وامل�صانع للدولة،
مبعنى �آخر :ف�إن اال�شرتاكية على خالف ما تقت�ضيه الر�أ�سمالية ،تقوم على امللكية اجلماعية
لعنا�صر الإنتاج املختلفة .ومرت اال�شرتاكية يف القرن التا�سع ع�شر مبرحلة جديدة �أال وهي
اال�شرتاكية العلمية ،وذلك من خالل كارل مارك�س الذي قام بو�ضع �أ�س�س اال�شرتاكية
العلمية التي كانت تهدف �إىل تعوي�ض  مبادئ الر�أ�سمالية ،و�سانده يف ذلك التفاوت
الطبقي واال�ضطهاد الكبري الذي عانته طبقة العمال يف الدول الأوروبية خالل القرن
التا�سع ع�شر.
وكان الأ�سا�س الفل�سفي لكل من هاتني املدر�ستني �أثره املبا�شر على الإعالم الربملاين.
فاملدر�سة الر�أ�سمالية ارت�أت �أن يكون الإعالم الربملاين مثله مثل �أنواع الإعالم الأخرى
التي يجب �أن ت�سهم يف تنمية املجتمعات ،وتوطيد حريات الإن�سان الأ�سا�سية .و�أن الربملان
هو �صاحب القرار الوحيد يف الإعالم عن �أن�شطته وقراراته بالكيفية التي يراها ،وبال�شكل
الذي يالئمه ،و�أن احلكومة �إذا ارت�أت التدخل حلماية م�صلحة وطنية ما ف�إنه عليها �أن ت�ساوم
الربملان �أو تتفق معه يف �ش�أن ما يخ�ص الإعالم �أو الإخبار به.
ف�إذا مل يوافق الربملان ف�إن احلكومات عليها �أن تو�ضح ل�شعوبها وجهة نظرها من خالل
الإعالم احلكومي .وترى هذه املدر�سة �أن الإعالم ال�سيا�سي وجهني لعملة واحدة هما
الإعالم احلكومي ،والإعالم الربملاين ،و�أن كالهما يوازي الآخر يف القوة ،والفعالية.
�أما املدر�سة اال�شرتاكية ف�إنها مالت �إىل الأ�س�س الفل�سفية للنظرية ال�سلطوية �أي �أنه ال يجوز
�أن يثري الإعالم الربملاين اجلدل ،وال�صخب ال�سيا�سي يف املجتمعات� ،أو يكون �أداة للتناف�س
بني احلكومة والربملان و�أن دوره الرئي�سي �سيظل قائماً على حتقيق �أهداف املجتمع من خالل
االلتقاء على �أر�ضية م�شرتكة بني احلكومة والربملان ملفهوم امل�صلحة الوطنية ال�شاملة.
المرحلة الخامسة :اإلعالم البرلماني بعد الحرب
العالمية الثانية
يف الفرتة ما بعد  ،1945فرته ما بعد احلرب العاملية الثانية ،مت االنتقال اىل مفهوم �سيادة
القانون الدويل وميثاق االمم املتحدة ،ويف هذه الفرتة �شهدت �سيطرة الإعالم احلكومي،
الذي �أ�صبح له دور كبري يف �صياغة ال�سلم الدويل.
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وروج الإعالم احلكومي خالل هذه الفرتة لدور حكومات العامل يف �إنقاذ الب�شرية من
ويالت احلروب ودمارها .و�أن الربملانات تتعاون مع احلكومات يف �صياغة قواعد مقبولة
للتعاي�ش  والتعاون بني الأمم وبع�ضها .ولذلك اجته الإعالم الربملاين �إىل الرتكيز على
الق�ضايا ذات الطابع الدويل مثل التعاون بني الأمم ،وتر�سيخ احرتام حقوق ال�سيادة لكل
دولة يف �إقليمها ومبا مينع الإعتداء عليها من الغري ،والرتكيز على مفهوم احلكومات العاملية
ويف ذات الفرتة بد�أ الإعالم الربملاين يروج لفكرة البعد الربملاين للأمم املتحدة .و�أن حتقيق
اال�ستقرار الدويل مرتهن بالتعاون بني حكومات العامل وبرملاناته ،و�أن الأمم املتحدة عليها
م�س�ؤولية �أ�سا�سية يف �أن تعرب عن ر�أي �شعوب العامل.
المرحلة السادسة :اإلعالم البرلماني في عقد التسعينيات
يف هذا العقد ظهر املفهوم املتخ�ص�ص  للإعالم الربملاين ،وكان االهتمام من�صباً على
الثقافة الربملانية �أكرث من املعرفة الربملانية �أي تثقيف ال�شعوب بدور الربملان و�أدواته ووظائفه
وكذلك ما يحيط بعمل جل�ساته وجلانه ،ويف ذات الوقت كانت املعرفة الربملانية �أي الإخبار
عن �أن�شطة الربملان بد�أت تن�شط من خالل التحليل ال�سيا�سي� ،أو ظهور درا�سات الفعالية
الربملانية وقيا�س �أثرها من خالل و�سائل الإعالم.
وقد حقق الإعالم الربملاين يف هذا العقد تقدم َا كبرياً حيث ظهرت العديد من الدرا�سات
والكتابات املتخ�ص�صة خا�صة يف �أروقة الكوجنر�س الأمريكي الذي �أوىل اهتمام ُا خا�صاً
لتقدم جمال الإعالم الربملاين .بل اعتربت بع�ض  الدرا�سات الأمريكية �أن الإعالم
الربملاين هو �أحد الوظائف الأ�سا�سية التي يجب �أن ي�ؤديها كل برملان ،و�أنها ال تقل �أهمية
عن الوظيفة الت�شريعية� ،أو الرقابية لأن الربملان ال ميكن �أن يعمل مبعزل عن ال�شعب.
و�أن نظرية الرقابة املتبادلة بني كل مكونات النظام ال�سيا�سي لأي دولة تقت�ضي �أن يراقب
ال�شعب �أعمال الربملان ،وتكون له القدرة على تقييمها .ف�أع�ضاء الربملانات ال ميلكون �صكاً
مفتوحاً يف متثيل م�صالح الأمة على النحو الذي يقرروه �أو يروه .بل �أن هذا ال�صك املمنوح
لهم ( الع�ضوية ) مقيد بر�ضا الر�أي العام �أو املواطنني.
واليوم ،يعرف الإعالم الربملاين ب�أنه فرع من فروع الإعالم العام ،ي�ستخدم كافة الو�سائل
والأ�ساليب االعالمية لتحقيق �أغرا�ضه التخ�ص�صية مبو�ضوع معني من مو�ضوعات احلياة
املختلفة التي يتم تداولها يف �أروقة الربملان وبهذا يعد �أحد �أهم و�سائل �إتاحة ون�شر الثقافة
املتخ�ص�صة واملتعمقة لدى اجلمهور م�ستخدماً كل عنا�صر اجلذب والإبهار والإقناع التي
تتميز بها كل و�سائل الإعالم املختلفة .ويت�سم باالعتماد على الأبحاث والدرا�سات ذات
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التخ�ص�ص الدقيق� ،أو موجه لفئة �أو جمهور حمدد �أو كليهما معاً ،يف �إطار �أهداف ،ووظائف
حمددة تتمثل يف الأخبار ،التثقيف ،التعليم ،الرتفيه.
خصوصية اإلعالم البرلماني
للإعالم الربملاين خ�صو�صية حمددة لأنه يعرب عن م�ؤ�س�سة يت�شكل �أع�ضا�ؤها كممثلني عن
ال�شعب .ولذلك ف�إن الإعالم الربملاين يجب �أن يعك�س �أ�س�س ومفاهيم النظرية التمثيلية
للربملان وفق الأطر الآتية:
�أو ًال :مفهوم التمثيل ال�سيا�سي:

يعد مفهوم التمثيل ال�سيا�سي حجر الأ�سا�س يف �أي نظام دميوقراطي ،ولأن ال�شعب يف
احلياة املعا�صرة ال ي�ستطيع امل�شاركة يف العملية الدميوقراطية كما كان احلال يف �أثينا اليونان،
كان البد لل�شعب �أن يقوم بتعيني ممثلني له ي�صونون احلقوق وامل�صالح العامة لل�شعب.
ونعني بالتمثيل ال�سيا�سي هنا :التحدث با�سم ال�شعب الذي انتخب الفرد �أو حزبه.
و�إذا انتقلنا �إىل النظرية التمثيلية للربملان فرنى �أنها تقوم على قاعدة االلتزام التباديل ما بني
ال�سلطة واملجتمع يف الدولة ،حيث ولدت هذه القاعدة من نظرية «العقد االجتماعي» التي
ا�شتهر بها كل من توما�س هوبز (1588-1679م) وجون لوك (1632-1704م) وجان جاك
رو�سو (1712-1778م) .فتقوم نظرية «العقد االجتماعي» بالنظر �إىل �أ�صل املجتمع وعالقته
ب�سلطة احلاكم على الدولة والأفراد .وعلى الرغم من تباين �آراء كل من هوب ولوك ورو�سو �إال
�أن النظرية ب�شكل عام تن�ص على �أن الأفراد يقومون� ،صراح ًة �أو �ضمنياً ،بالتنازل عن بع�ض 
حرياتهم للخ�ضوع ل�سلطة احلاكم الذي يقوم ب�صون احلريات املتبقية.
واعتربت نظرية العقد االجتماعي حمركاً �أ�سا�سياً لأحداث �سيا�سية غريت جمرى التاريخ
كالثورة االجنليزية (1770م) والثورة الأمريكية (1776م) والثورة الفرن�سية (،)1789
حيث قام املنادون باحلرية يف العامل املتح�ضر بتحرير القرارات الوطنية من �سيطرة الكهنة
ورجاالت الكني�سة الذين قيدوا حريات ال�شعوب يف كل من اجنلرتا� ،أمريكا وفرن�سا.
�أدى ذلك �إىل انبثاق ثالث �سلطات يف الدولة هي الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،التي
�ساهمت يف انف�صال ال�سلطات �سوا ًء يف احلكم الرئا�سي �أو يف احلكومات الربملانية و�أ�صبح
لكل نظام نظم و�أركان خا�صه به متيزه عن غريه(((.
وعلى �ضوء ذلك ،فقد ظهرت احلكومة الربملانية التي تت�شكل من نواب (منتخبني) ميثلون
((( ب�سام امل�شاقبة :الإعالم الربملاين وال�سيا�سي( .الأردن :نبالء نا�شرون وموزعون� .)2015:ص26-27 .
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�أحزاباً �سيا�سية متثل الأغلبية الربملانية .ففي املجل�س النيابي �أو احلكومة الربملانية الأغلبية
الربملانية هي احلاكمة وتتميز بال�صفات التالية:
1 .1ا�ضطالع النواب يف الربملان مبهمات احلكم وم�س�ؤولياته ،حيث تعني كلمة برملان هنا
«اجتماع احلكومة والنواب»
2 .2تتكون ال�سلطة التنفيذية من جز�أين ،جزء يقوم مبهام ال�سلطة التنفيذية والآخر �إما
ملك �أو رئي�س جمهورية ير�أ�س الدولة (مثال :اململكة املتحدة).
3 .3تقوم احلكومة النيابية الربملانية بتمثيل جميع �أفراد ال�شعب �أو ق�سم منهم يف ممار�سة
ال�سلطة ،وذلك عن طريق تعيني ممثلني لل�شعب يف احلكومة الربملانية.
ومن هذا املنطلق ،نرى ظهور الدميوقراطية الربملانية التي يقوم فيها ممثلو ال�شعب «النواب»
بالتعبري عن الإرادة وامل�صالح العامة ملواطني الدولة .كما ي�ستند نظام الربملان على عملية
االنتخاب ،حيث ميثل كل «نائب» ال�شعب والأمة ب�أكملها ولي�س ناخبيه فقط .ال ميكن
لل�شعب التدخل يف م�سار العمل الربملاين اال باملراقبة ،وميكنه حما�سبة الربملان من خالل
عملية االنتخابات املقبلة .تكمن �أهمية العمل الربملاين يف متثيله للأمة ،ولهذا وجب على
النواب متثيل ال�شعب لفرتة حمددة ،وذلك لي�سمح لل�شعب �إ�سقاط الثقة عمن مل يقم
بدوره الربملاين على �أكمل وجه �أو كان �أدا�ؤه غري مر�ضي .وقد جرت العادة يف الدول
الدميوقراطية �أن تكون مدة عمل الربملان الزمنية ترتاوح ما بني الأربع �إىل خم�س �سنوات.
ثاني ًا :النظرية التمثيلية للربملان

ويف �ضوء ما �سبق ف�إن النظرية التمثيلية حتى ت�ؤدي مقوماتها وا�شرتاطاتها الأ�سا�سية ف�إنها
تعترب الإعالم الربملاين ركناً �أ�سا�سياً يتحقق من خالله ات�صال الربملان باملواطنني ،ومعرفة
املواطنني مبا يدور يف الربملان .و�أن هذا االت�صال التباديل غر�ضه الرئي�سي « رعاية امل�صلحة
الوطنية « فاحلكومة و�إن كانت ت�سعى �إىل حتقيق اجلوانب الالزمة يف �سيا�ساتها لتحقيق
امل�صلحةة الوطنية� ،إال �أن هذه امل�صلحة يف حاجة �إىل رعاية دائمة .ومفهوم الرعاية يف
الإعالم الربملاين هو �أن ُيعلم الربملان املواطنني بخارطة احللول املقرتحة مل�شكالته وق�ضاياه
من خالل الوظيفة الت�شريعية .ثم يقوم مبراقبة الأداء احلكومي لل�سيا�سات العامة من
خالل الوظيفة الرقابية.
وب�صفة عامة ف�إن الأ�سا�سيات التي تقوم عليها النظرية التمثيلية ترى �أن الربملان عندما ُيعلم
عن نف�سه ف�إمنا يعرب عن �أربعة �أغرا�ض �أ�سا�سية:
الغر�ض الأول :جتميع امل�صالح العامة لل�شعب �أو بعبارة �أخرى �إن�شاء مفهوم امل�صلحة
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العامة .لأن املجتمع يت�شكل من جمموعة متباينة من امل�صالح واالجتاهات ومن ثم
ي�ؤدي ذلك �إىل الت�ضارب بني هذه امل�صالح وبع�ضها مما قد يتعذر عليه يف بع�ض الأحيان
�إن�شاء املفهوم امل�شرتك للم�صلحة العامة .ولذلك ف�إن الدول التي تبدو فيها االختالفات
الآثنية �أو العرقية �أو الدينية� ،أو ال�سيا�سية� ،أو الطائفية �أو الإيدلوجية .ف�إن الربملان عندما
ُيعلم عن نف�سه ف�إنه قد يواجه �صعوبة حقيقية يف جتميع م�صالح كل هذه الفئات يف قالب
�إعالمي برملاين م�شرتك يحقق م�صلحة اجلميع وبحد �أدنى من املعايري .فمث ًال املجل�س
الوطني يف دولة الإمارات عندما ُيعلم عن نف�سه ف�إنه يقوم بتجميع امل�صلحة امل�شرتكة
لكل �إمارات الدولة يف قالب م�شرتك ودون �أن متثل هذه امل�صلحة خا�صية لإحدى
الإمارات على غريها.
�أما الغر�ض الثاين فهو التعبري عن امل�صلحة �أي �أن الربملان بعدما يقوم بتجميع هذه
امل�صلحة واالتفاق على �أ�س�سها العامة� ،أو �أركانها الأ�صلية ف�إنه يقوم بالتعبري عنها من خالل
املناق�شات ،واملداوالت ،والدرا�سات الربملانية �أو اال�ستماع �إىل �آراء اجلهات املتخ�ص�صة
واملعنية �أو القيام بالزيارات امليدانية .فمثل هذه الأدوات يطلق عليها « �أدوات املعرفة
للتعبري عن امل�صلحة الوطنية «.
حيث �إنه من املفرت�ض يف هذه املرحلة �أن يكون الإعالم الربملاين ومن خالل الربملان ذاته
قد حدد مفهوم امل�صلحة التي يود التعبري عنها .ودوماً تربز امل�صلحة يف الإجابة على �س�ؤال
ملاذا؟ �أي ملاذا تبنى املجل�س هذا التعديل على م�شروع القانون كذا..................؟
�أو ملاذا تبنى املجل�س هذه التو�صية؟ فالتعليل البد �أن يرتبط بامل�صلحة الوطنية .وتربز
�أهمية الإعالم الربملاين يف �إبراز هذا التعليل ،وعالقته بامل�صلحة الوطنية التي ت�شكل
مثار اهتمامات املواطنني .والربملان عليه �أن يت�أكد قبل �أن يبد�أ يف الت�سويق من خالل
الإعالم الربملاين ملهمته يف التعبري عن امل�صلحة الوطنية من خالل تبادل الأفكار والآراء
مع املخت�صني واملعنيني .فجل�سات اال�ستماع� ،أو اال�ستطالع الر�أي ملثل هذه املجموعات
يكون بهدف الت�أكد من �أن ما ينوي الربملان القيام به من قرارات �أو تو�صيات �إمنا هو
معرب عن التوجه العام لتحقيق امل�صلحة الوطنية وهذا التوجه العام قد يت�صادم يف بع�ض 
الأحيان مع �أفكار �أو �آراء املعنني� ،أو املخت�صني �أو جماعة بعينها .فتتم املقارنة بني الأ�س�س
الربملانية ،لتبني مفهوم امل�صلحة الوطنية ،والأ�س�س اجلماهريية ملفهوم امل�صلحة الوطنية
وذلك يف حال حدوث التعار�ض.
وهذا ما يعني االنتقال �إىل الغر�ض الثالث الذي يطلق عليه التوازن يف حتقيق امل�صلحة
الوطنية من خالل الإعالم الربملاين.
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فالإعالم الربملاين قد يواجه �إ�شكالية حقيقية �إذا ما وجد �أن هناك تعار�ضاً بني �أن�شطة
الربملان� ،أو خمرجات �أعماله االبتدائية وبني توجهات الر�أي العام خا�صة �إذا كان هذا
الر�أي ي�أتي من املخت�صني �أو املعنيني .ومن ثم ف�إنه من ال�ضروري �أن يتم التعبري عن فكرة
التوازن� ،أي كيفية �إيجاد قا�سم م�شرتك بني التوجهات الربملانية ،والتوجهات الأخرى ،و�أنه
من خالل هذا القا�سم امل�شرتك ميكن حتقيق امل�صلحة الوطنية.
فمث ًال �إذا كان هناك اهتمام من الربملان بتخفي�ض الأ�سعار والرقابة عليها ،وكان هناك اهتمام
من املعنيني �أو املخت�صني� ،أو الر�أي العام بزيادة الأجور ف�إن القا�سم امل�شرتك ميكن �أن يربز
يف حتقيق متطلبات الربملان مع زيادة الدعم املخ�ص�ص لل�سلع الرئي�سية.
بعد برملاين

زيادة الدعم لل�سلع الرئي�سية

بعد جماهريي

تخفي�ض الأ�سعار

نقطة التوازن

زيادة الأجور

�أما الغر�ض الرابع والأخري فيطلق عليه امل�ساومة يف حتقيق امل�صلحة ويق�صد بها كيفية
الرتويج �إعالمياً لقرارات الربملان وخمرجاته النهائية من حيث تعديالته على م�شروعات
القوانني ،وكذلك تو�صياته� ،أو ما انتهى �إليه من قرارات .فالرتويج للإعالم الربملاين يبد�أ
�أ�سا�ساً من الت�أكيد على �أن وجهة نظر الربملان �إمنا متثل دافعاً معززاً مل�صلحة املواطنني.
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محددات الرسالة اإلعالمية للبرلمان
أو ًال :خ�صائ�ص الإعالم الربملاين

من �أهم مرتكزات الإعالم الربملاين وجود عنا�صر العملية االت�صالية اخلا�صة به ،كما
يف الإعالم ،وهي املر�سل ،واملتلقي ،والر�سالة الإعالمية و�أخرياً اال�ستجابة املجتمعية �أو
ال ( .)Feedbackويق�صد مبحددات الإعالم الربملاين العالقة القائمة بني املر�سل
وامل�ستقبل والر�سالة الإعالمية.
•فاملر�سل عن�صر �أ�سا�سي لأي عملية �إعالمية ،فهو الطرف املبادر بالإعالم .يقوم املر�سل
(فردياً �أو معنوياً كال�شركات والوزارات وامل�ؤ�س�سات) بتوجيه ر�سالة �إىل فرد �أو �أ�شخا�ص 
عديدين وي�شمل ق�سم �أو �إدارة الإعالم يف الربملانات و�أع�ضاء الربملان �أنف�سهم.
• الر�سالة هي تلك املعلومات �أو الآراء �أو االجتاهات التي ي�ستخدمها املر�سل عرب
رموز (لفظية �أو غري لفظية) كالكتابة� ،أو الكالم� ،أو احلركات والإ�شارات� ،أو ال�صور
والأفالم� ،أو �أن تكون حم�صلة و�ضع فكر املر�سل يف تلك الرموز .وهي نتاج املر�سل
املادي والعقلي(((.
•�أما املتلقي ،فهو امل�ستقبل للر�سالة الإعالمية� ،سواء �أكان املتلقي فرداً �أو جماعة ،وردة الفعل
هو ذلك الت�أثري الذي يهدف املر�سل حتقيقه من خالل ا�ستجابة امل�ستقبل لر�سالته.
• �أما التغذية املجتمعية فهي �أهم تلك العنا�صر الذي يتجلى فيها هدف االت�صال
والإعالم والذي يعطي قوة وجناح العملية االت�صالية ،فرجع ال�صدى من املجتمع هو ما
ينتج عن العملية االت�صالية من ردة فعل �أو ت�أثري الذي يكون عادة من طرف امل�ستقبل،
وقد يتطور هذا الفعل �إىل ردة فعل من قبل املر�سل �أي�ضاً من خالل تبادل الر�سائل
بينهما ،خللق ت�أثري �أكرب وهو هدف الر�سالة االت�صالية.
رسسالة :معلومات ،أأفكار
ال

 ،اجت
اهات

املر�سل:
الربملان
تمعية
ردة الفعل :التغذية املج
((( حممد منري حجاب :املعجم الإعالمي( .دار الفجر للن�شر والتوزيع) �ص270.
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املتلقي:
جمموعة غري
متجان�سة من
الأفراد

ويت�سم الإعالم الربملاين بوجود الربملان كمر�سل لر�سالة حتتوي على جمموعة من املعلومات
حول وظائفه الأ�سا�سية الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سة للربملان .فالر�سالة الربملانية داعمة يف
�إبراز العمليات الربملانية عن طريق نقل كل ما يتعلق ب�أعمال الربملانيني و�أعمال الربملان
للمواطنني واملراد بذلك حتريك جمموعة غري متجان�سة من املجتمع (امل�ستقبل) واحل�صول
على اال�ستجابة �أو التغذية املرتدة .فاملر�سل واملتلقي ثابت� ،أما الر�سالة فهي متغرية ،ولذلك
يجب �أن تكون متطورة.
والر�سالة الربملانية تقوم على النظرية الت�أثريية التي تكون فيها الر�سالة فعل خمطط يعتمد
على مهارة القائم على �صياغتها ،كما �أنها تعتمد على �إثارة نف�س ،وفكر ،وعقل ،وعاطفة
املتلقي وهناك نوعان من املتلقني لر�سالة الإعالم الربملاين هما املتلقي الإيجابي الذي ينظر
�إىل �أعمال الربملان و�أن�شطته ب�إيجابية وانفتاح ،واملتلقي ال�سلبي الذي ينظر ب�سلبية وانغالق
مهما كانت نتائج �أن�شطة و�أعمال الربملان.
ال�شعور بال�سلبية جتاه الأن�شطة
والعمليات الربملانية

المتلقي السلبي
لرسالة اإلعالم
البرلماني
معتقدات ثابتة ب�أن الربملان
ال يفعل �شيئ ًا ،وال ي�ستطيع �أن
يطور من �شيء.

قرارات الربملان دائم ًا خاطئة
والأع�ضاء غري م�ؤهلني لإ�صدار
مثل هذه القرارات

وكثرياً ما تقوم الربملانات ب�إلقاء اللوم على اجلمهور �أو املتلقي لعدم قبوله الر�سالة الإعالمية
للربملان .ولكن يف الغالب ما يكون الربملان يف موقع اخلط�أ كمر�سل حيث �إنه مل يقم ب�صياغة
ر�سالته بالطريقة ال�صحيحة �أو مل يختار قنوات ورموز �إعالمية �صاحلة� ،أو مل تطبق بال�شكل
ال�صحيح مفاهيم الر�سالة الربملانية للإعالم .فت�أثري  الر�سالة على املتلقي وح�صول الربملان
على التغذية الراجعة �أمر �أ�سا�سي يف الإعالم الربملاين لتحقيق التوا�صل واالت�صال بني
الربملان وبني اجلمهور وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتو�سيع امل�شاركة ال�شعبية يف �صناعة
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القرار وتكري�س مبد�أ ال�شفافية ون�شر املعلومات .فبدون ردة الفعل ال ميكن للربملان
واع
�أن يقي�س �إذ كان املتلقي تلقى �أو فهم ر�سالته .كما �أن املتلقي لر�سالة الربملان غري ٍ
باخت�صا�صات و�أعمال الربملان ،لذلك يجب على الربملان مراعاة قاعدة «الزبون دائماً على
حق» والعمل على التفاو�ض والت�ساوم مع املتلقي لنقله من مراحل التطور ال�سلبي �إىل
متلقي اجابي .وليتحقق ذلك ،ف�إن الربملان يعمل ب�شكل م�ستمر على امل�ساومة يف م�ضمون
ر�سالته الإعالمية ليحقق تغذية ا�سرتجاعية جمتمعية �إيجابية.
االت�صال الربملاين
عملية اتصصال
املتلقي:
جمموعة غري
متجان�سة من
الأفراد

املر�سل:
الربملان

إإحداث أأثر معني على املس

مر لل
التطريز املسست رسسالة ا إلع

ستقبل

المية

حتول املتلقي من سسلبي إإىل اي

جابي

ثاني ًا� :أنواع ر�سائل الإعالم الربملاين

لقد عرفنا �سابقاً الإعالم الربملاين على كونه �إعالم متخ�ص�ص وظيفته الرئي�سية تغطية جميع
�أن�شطة الربملان ،ولكن هناك نوعان من الر�سائل التي يبثها الإعالم الربملاين لأداء وظيفته
�أال وهما الر�سالة الإخبارية و الر�سالة الإعالمية ،والفرق بني كل منهما ،كالتايل:
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�أ .الر�سالة الإخبارية:

يعترب عن�صر الإخبار جزء مهم من عملية الإعالم ،وهو نوع من �أنواع االت�صال يطلع املتلقي
على احلدث ،كما ي�صف ب�شكل دقيق احلدث اجلاري �أو الذي جرى �أو الذي �سيجري،
وذلك من خالل الإجابة على عنا�صر الإخبار التالية:
1 .1من فعل ماذا؟
 2 .2متى؟
� 3 .3أين؟
 4 .4كيف؟
 5 .5ملاذا؟
6 .6ب�أية و�سائل؟
 7 .7ويف �أي ظروف؟
فالر�سالة الإخبارية حمتواها مركب ولي�س ب�سيط يحتاج �إىل توفري معلومات �أ�سا�سية
و�شرحها وتف�سريها لتكون هذه املعلومات �شاملة ووا�ضحة بحيث ال ترتك جما ًال للت�أويل،
كما هو احلال يف القرارات احلكومية .فامل�ضمون الإخباري الذي ينقله الإعالم الربملاين
هدفه �إطالع املواطن على جميع وظائف الربملان كالرقابة ،والت�شريع والدبلوما�سية الربملانية.
ولكن هذا ال يعني �أن الطابع الإخباري مل�ضمون الإعالم الربملاين يقت�صر على املفردات
التي تتكرر مثل�« :صرح ،ا�ستقبل ،ح�ضر» و�إمنا يجب �أن ت�شمل التغطية والنقل حيث
ي�صف كل �أعمال الربملان بدقة و�شرح .وتف�سري .فالإ�شكالية الأ�سا�سية التي تواجه الر�سالة
الإخبارية الربملانية �أنها تتعامل مع الأحداث والأن�شطة الربملانية مثل تعامل احلكومة مع
�أحداثها و�أن�شطتها .فاحلكومة يف الكثري من الأحيان بل يف الأغلب لي�ست يف حاجة لأن
تربر قراراتها �أو �أن�شطتها ،و�إمنا بالعك�س من ذلك هو الربملان ،فاخلرب الربملاين بالأ�سا�س هو
«خرب مف�سر» ولي�س خرباً لنقل الأحداث.
ب .الر�سالة الإعالمية

يعرف الإعالم ب�شكل عام على كونه و�سيلة لتقدمي الآراء والتوجهات املختلفة ،وتهدف
الر�سالة الإعالمية للربملان �إىل درا�سة وحتليل املواقف ال�سيا�سية وت�سليط ال�ضوء على
ت�شريعات القوانني وغريها من �أعمال الربملان لإبراز �أبعادها املختلفة ولفت انتباه ال�شعب
الذي يقوم الربملان بتمثيله .وتتطلب هذه الر�سالة الإعالمية االطالع على الد�ستور
والقوانني املختلفة يف الدولة .كما يجب على املعني ب�صياغة الر�سالة الإعالمية �أن يت�سم
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ب�صفات املحلل الربملاين الذي تكون لديه ثقافة برملانية واجتماعية واقت�صادية عالية
ليتمكن من حتليل املواقف ال�سيا�سية لأن�شطة الربملان و�أفراده ،والرتويج للقوانني التي
يدر�سها الربملان والتي تناق�شها جلانه لتحريك النقا�شات ال�سيا�سية خارج الربملان وتكون
حم�صلة ذلك جتاوب الربملان ونوابه مع اجلمهور.
والربملان ب�صفة عامة ما هو �إال �سلطة ت�شريعية ت�ؤدي �أدورا ت�شريعية ورقابية و�سيا�سية ،وبهذه
ال�صفات التي يتمتع بها الربملان فهناك حمددات للر�سالة الإعالمية الربملانية التي يبثها
الربملان من حيث الت�أثري والقوة ،وترتبط هذه الر�سالة بطبيعة العالقة القائمة بني الربملان
ك�سلطة ت�شريعية وبني ال�سلطات الأخرى يف الدولة (النظام ال�سيا�سي) ،وتتفاوت درجات
هذا الت�أثري ح�سب ما هو مو�ضح �أدناه:
ت�أثري �أ�ضعف �إذا
ت�أثري �أقوى �إذا
كان الربملان يتمتع كانت احلكومة هي
التي تقود �أعمال
ب�سلطات رقابية
الربملان
وا�سعة على احلكومة

ت�أثري متكافئ �إذا
كانت احلكومة
والربملان ذات
عالقات متكافئة من
حيث القوة

ثالث ًا :الفرق بني الإعالم الربملاين والإعالم احلكومي

ي�شكل الإعالم الربملاين حمورا رئي�سيا من حيث دوره يف التعبري عن الر�أي العام ب�ش�أن
جمريات العمل الربملاين و�أداء االع�ضاء �أو من حيث م�س�ؤولياته يف نقل �أعمال الربملان اىل
الر�أي العام وحتليلها ،و�أبداء التعليق النقدي ب�ش�أنها ،ولذلك فالإعالم الربملاين يعترب عن�صراً
�أ�سا�سياً يف احلياة الدميوقراطية ويف ا�ستمرار التطور الربملاين بوجه عام .يختلف الإعالم
الربملاين عن الإعالن احلكومي يف عدة جوانب يو�ضحها ال�شكل .فالإعالم احلكومي
يخرب وي�صدر بياناً هدفه الإبالغ لدعم و�سائل الإعالم املنوطة بتغطية عمل احلكومة ،حيث
�إنه يقوم بتوفري املعلومات والبيانات التي تف�صح عنها احلكومة .وعلى خالف الربملانات،
تقوم احلكومة باتباع النظرية ال�سلطوية يف الإعالم عن ر�سالتها .ففي النظرية ال�سلطوية
يكون �إعالم احلكومة مبثابة الأمر املبا�شر حيث ينفذ املتلقي ما ميليه عليه املر�سل .كما
�أن النظرية ال�سلطوية هي جمرد تطور للنظرية الأبوية التي تعترب احلكومة كالأب� .أما يف
الإعالم الربملاين ،ف�إنه توجد تغذية ا�سرتجاعية ب�شكل م�ستمر ومتوا�صل  .
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�أما الإعالن التجاري يختلف متاماً عما �سبق ،فهو ات�صال غري �شخ�صي قائم على وجود
معلن وجمهور متلقي .فمن خ�صائ�ص املعلن �أن يكون ممول معروف يدفع ثمن �إعالنه
يف و�سائل الإعالم املختلفة .فامل�ؤ�س�سات التجارية واملنظمات الغري ربحية والأفراد
كلها متثل فئة املعلن�  .أما اجلمهور ،فهو املطلع على و�سائل الإعالم املختلفة متلقياً
ر�سالة املعلن التي ميكنها ال�سيطرة على قراراته .لكون الإعالن التجاري له طبيعة
ت�سويقية بحته ،جعل ذلك الإعالن التجاري والت�سويقي الفرع الأهم والأ�سا�سي
املنوط بالإعالن .فتقوم العديد من ال�شركات با�ستخدام الإعالن للت�سويق ملنتجاتها
و�سلعها هادف ًة �إىل زيادة مبيعاتها .فالإعالن التجاري يزود اجلمهور املتلقي مبعلومات
حول ال�سلع كخ�صائ�صها و�أ�سعارها و�أماكن بيعها م�سه ًال بذلك عملية �إقناع امل�ستهلك
القتناء ال�سلعة �إن كانت جديدة� ،أو ا�ستهالكها ب�شكل متكرر ان كانت معروفة(((.
الإعالم الربملاين

الإعالم احلكومي

الإعالن التجاري

املر�سل :الربملان

املر�سل :احلكومة

املر�سل� :شركة جتارية

م�ضمون الر�سالة:
�إخباري وحتليلي

م�ضمون الر�سالة:
الإبالغ

م�ضمون الر�سالة:
الت�سويق

املتلقي :و�سائل الإعالم
املختلفة واجلمهور

املتلقي :و�سائل الإعالم
املختلفة واجلمهور

املتلقي :امل�ستهلك

تغذية ا�سرتجاعية

الوظيفة االت�صالية والتوا�صلية للإعالم الربملاين:

ر�أت الربملانات �أن االهتمام بالإعالم الربملاين يخدم �أهدافها و�سيا�ساتها ،حيث �إن وظائف
و�سائل الإعالم االت�صالية والتوا�صلية م�ؤثرة يف اجلماهري وفاعلة �سلبا �أو �إيجابا والتي
�ستت�ضح من خالل التف�صيالت التالية.
(((  �صالح �أبو �صبع :االت�صال والإعالن يف املجتمعات املعا�صرة( .الأردن :دار جمدالوي للن�شر والتوزيع� .)2004:ص.360 359-
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أو ًال :الوظيفة االت�صالية

تعرف الوظيفة االت�صالية  :ب�أنها عملية يتم مبقت�ضاها تفاعل بني مر�سل وم�ستقبل ور�سالة يف
م�ضامني اجتماعية معينة ،ويف هذا التفاعل يتم نقل �أفكار ومعلومات ومنبهات بني الأفراد
عن ق�ضية� ،أو معنى جمرد �أو واقع معني.
واالت�صال عملية م�شاركة(  )Participationبني املر�سل وامل�ستقبل ،ولي�س عملية
نقل(� ) Transmisionإذ �إن النقل يعني االنتهاء عند املنبع� ،أما امل�شاركة فتعني
االزدواج �أو التوحد يف الوجود ،وهذا هو الأقرب �إىل العملية االت�صالية ،ولذا ف�أنه ميكن
االتفاق على �أن االت�صال هو عملية م�شاركة يف الأفكار واملعلومات ،عن طريق عمليات
�إر�سال وبث للمعنى ،وتوجيه وت�سيري له ،ثم ا�ستقبال بكفاءة معينة ،خللق ا�ستجابة معينة
يف و�سط اجتماعي معني.
تقوم الربملانات بعملية االت�صال من خالل الر�سائل االعالمية التي يبثها الربملان والتي
تعد �أداة و�صل بني الربملان واجلمهور ،حيث �إن الر�سالة االعالمية للربملان تتخطى جمرد
تقدمي عر�ض للمداوالت العامة والت�صويت عند انتهاء اجلل�سات �إىل �ضرورة �إظهار حراك
دميقراطي متكامل الأركان للمجتمع املحلي والدويل والعمل الدائم على حت�سني ال�صورة
الذهنية لل�سطلة الت�شريعية للمجتمع ب�أكمله حيث تعد الر�سالة الإعالمية للربملان ركنا
رئي�سيا يف العملية االت�صالية و�أداة و�صل مهمة يف العالقة بني الربملان واجلمهور باعتبارها
تربط احلقائق بواقع الفرد وم�صاحله املبا�شرة وتعرب عن الأهداف التي يريد الربملان حتقيقها
بطريقة وا�ضحة و�سهلة وت�صل �إىل اجلمهور امل�ستهدف ب�سهولة وي�سر وت�ؤثر بال�صورة
املن�شودة.
فالر�سائل الإعالمية ت�سعى �إىل حتقيق �أكرب �أثر لها يف اجلمهور امل�ستهدف والو�صول �إىل
�أكرب رقعة جغرافية ممكنة يف املنطقة التي تن�شط فيها لإحداث التغيري والتوجيه والتثقيف
املن�شود لدى املوجودين فيها والإفادة من العلوم الإن�سانية الأخرى ملعرفة ال�سبل املثلى
للو�صول �إىل الأهداف املن�شودة منها ،فاجلهاز الإعالمي يف الربملان ي�ؤدي دورا مهما يف
�إي�صال الر�سالة و�إقناع اجلمهور والتوا�صل مع الفئات امل�ستهدفة وكتابة وحترير املواد اخلربية
وامل�ساهمة يف تخطيط وت�صميم وتنفيذ الر�سائل الإعالمية وعنا�صرها ومراحلها املختلفة.
فالربملان وو�سائل الإعالم يحتاجون لبع�ضهم البع�ض ولي�س من م�س�ؤولية و�سائل الإعالم
�أن جتعل الربملان �أو نواب الربملان يبدون جيدا يف عيون اجلمهور ،وم�س�ؤولية الربملان هي
اتخاذ قرارات تتعلق بال�سيا�سات العامة التي ت�ستجيب الحتياجات وم�صالح ورغبات
املواطنني وم�س�ؤولية و�سائل الإعالم هي �إطالع اجلمهور وعلى نحو دقيق.
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وال�سمعة امل�ؤ�س�سية للربملان تتعلق باالنطباعات التي يكونها املجتمع عن ال�صورة الذهنية
للربملان وتاريخه و�سيا�ساته واجتاهاته نحو ال�شعب ،حيث يحتفظ كل برملان يف التاريخ
احلديث ب�سمعة تظل عالقة به وحتفظها �سجالت التاريخ لكل الأجيال ،مبينا �أن �أركان
ال�سمعة امل�ؤ�س�سية للربملان هي  :رئي�س الربملان وطريقة �إدارته للجل�سات والت�صويت على
الت�شريعات والقرارات و�أع�ضاء الربملان ومناق�شاتهم وخالفاتهم التي قد تظل �سنني طويلة
يف ذاكرة اجلماهري وجل�سات الربملان ومدى جديتها ،وهل هي مفيدة �أم جمرد ديكور؟
لتمرير القوانني والت�شريعات والقوانني اجلديدة ،وال�شفافية يف التعامل مع و�سائل الإعالم
واملناخ الدميوقراطي داخل الربملان.
ثاني ًا :الوظيفة التوا�صلية -

تعرف الوظيفة التوا�صلية :ب�أنها عمليــة تبــادل املعلومــات والآراء والأفكــار
واملــ�شاعر واملواقــف واالجتاهــات بــني الأفــراد واملجموعات �سواء داخل املجتمع
الواحد �أو خارجه.
وتقوم منهجية توظيف الإعالم الربملاين يف التوا�صل مع اجلمهور وتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية
ب�صفة عامة من خالل �ست مراحل هي اال�ستماع واالت�صال والبناء والإدارة واملحتوى
والقيا�س.
وعلى الربملان �إذا كان يريد التوا�صل مع ناخبيه و�أن يفهم� ،أن يجعل من هذا الإعالم
ج�سرا ي�صل الدولة بال�شعب ويعك�س تطلعاته.
ووظيفة الإعالم الربملاين يف التوا�صل مع اجلمهور وتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية يعترب �سالح
ذو حدين حيث �إن ت�ضارب امل�صالح واختالفها وت�ضادها يجعل من الت�ضليل الإعالمي
�سالحا فعاال يف ال�صراعات ولكن يتم ذلك عرب �أ�سلوب القوة الناعمة التي ت�ؤثر ببطء
وعلى املدى الطويل دون �أن يالحظها الكثريون.
ثالث ًا :و�سائل االت�صال والتوا�صل يف االعالم الربملاين :

بهدف جعل م�شاركة املواطن ذات قيمة فعلية جل�أت معظم الربملانات اىل ا�ستخدام و�سائل
التوا�صل واالت�صال احلديثة.فقد �أظهر التقرير العاملي حول الربملانات يف العام � 2010أن
طرق االت�صال امل�ستخدمة يف العدد الأكرب من الربملانات (  )% 43تكمن يف ا�ستخدام
االنرتنت لن�شر وقائع اجلل�سات العامة .كما �أن ( )%29من الربملانات ت�ستخدم تقنية
االنرتنت ب�شكل وا�سع بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام طرق اخرى،هذه النتيجة تعك�س ال�شعبية
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املتعاظمة للن�شر االلكرتوين عند الربملانيني .ويرجع ذلك �إىل �سهولة ا�ستخدام هذه التقنية
�إ�ضافة �إىل الكلفة املالية املخ�ص�صة ،مع الأخذ بعني االعتبار �أهمية ما يجري يف اجلل�سات
العامة.هذه اخلال�صة لي�ست مفاجئة حيث ت�أتي برامج التلفزيون �إ�ضافة اىل املحطات
التلفزيونية الربملانية (خا�صة بالربملان) بالدرجة الثانية.
ويتوقع �أن ترتفع ن�سبة الربملانات التي تن�شر اجلل�سات العامة من خالل االنرتنت اىل
 %70يف القريب العاجل.ما �سيكون له �آثار قوية يف تعزيز منطق ال�شفافية.هذا ي�ساعد
املواطن على فهم امل�سار الت�شريعي ،وذلك لأن الأنظمة املتقدمة للإعالم قادرة على معاجلة
الن�صو�ص واملقرتحات والقوانني وت�سجيالت الفيديو ومناق�شة هذه املقرتحات مع اجلمهور
العادي.
�إن الن�شر على الويب يتيح لعدد من الآراء �شخ�صنة عملية االت�صال وهذا ما ي�سمح
للأع�ضاء(�أو غريهم من منظمات املجتمع املدين) و�ضع مناذج من �آرائهم على الويب �أو
ال�سماح للم�ستخدمني بالعثور ب�سرعة على كل الت�صريحات واملواقف حول ق�ضية معينة
مع البيانات الو�صفية.
كما �أن هناك بع�ض ال�سلبيات لتقنية الفيديو عرب االنرتنت؛ وذلك عندما تكون النقا�شات
مطولة جدا مع القليل من الفائدة �أو القيمة امل�ضافة .وهذا يحدث لأن بع�ض الأع�ضاء ال
يريد �أكرث من احل�صول على فيديو كليب لي�ضعه على موقعه اخلا�ص �أو لإر�ساله الحقا اىل
و�سائل االعالم �أو ن�شره وتوزيعه يف دائرته االنتخابية .ولوحظ �أي�ضا �أن اال�ستعرا�ض املطول
للربملان من خالل تقنية الفيديو ميكن �أن ت�ؤدي �إىل الت�شدد يف املواقف العامة و�إىل �صعوبة
�إيجاد نقاط توافق مقبولة عند بدء املفاو�ضات لإيجاد خمارج توافقية.
كما �أنه من الأهمية مبكان �أن ن�سجل �أن الن�شر على الويب وبرامج التلفزيون ،هم جميعا
�أحاديي االجتاه �أي من الربملان باجتاه املواطن وال ي�ؤمنون بالتفاعلية.
�صحيح �أنه ميكن �أن يلعبوا دورا �إيجابيا كو�سائل ت�صل اىل املواطن ب�سهولة لكن هناك
�س�ؤال هام يطرح نف�سه وهو معرفة كيف ميكن �أن ت�ستخدم بالتعاون مع و�سائل االت�صال
االجتماعي التي تهدف اىل تعزيز االت�صال الثنائي االجتاه  .فامل�شاركة املبا�شرة التي ت�ؤمنها
و�سائل التوا�صل االجتماعي يف عملية �صياغة الن�صو�ص الت�شريعية �أو تعديلها �أو اقرتاح
�أخرى تعترب من الأمور التي يجب طرحها اليوم بقوة ،خا�صة و�أن النقا�ش ال�سيا�سي يدور
اليوم بفاعلية على �شبكات التوا�صل االجتماعي بني الأفراد واملجموعات امل�ؤثرة يف القرار
ال�سيا�سي .كما �أن الأجيال اجلديدة تعترب �أن و�سائل التوا�صل االجتماعي جزءا �أ�سا�سيا
من حياتها اليومية ،فعلى الربملانيني �أن يتح�ضروا ملقاربة هذا الإعالم و�إظهار �أنف�سهم ن�شطاء
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وتفاعليون م�ؤ�س�ساتيا دون �أن يظهروا مبظهر املتحيزون �سيا�سيا .من هنا �أهمية �أن جتد امل�ؤ�س�سة
الربملانية لنف�سها « �صوتا» على ال�شبكة االجتماعية دون االبتعاد عن دورها الأ�سا�سي وهو
ربط الر�أي العام بالأن�شطة الربملانية.
�إن مبد�أ ال�شفافية يقوم على �أنه لكل �إن�سان احلق يف املعرفة واحل�صول على الوثائق الر�سمية
عدا ما هو حمظور قانونا ،لذا على الإعالم الربملاين �أن يقوم مبا يلي :
  حت�سني نوعية الر�سائل الإعالمية وتكثيفها.
  �إ�شباع احلاجات الإعالمية لأكرب عدد ممكن من جمموعات احلوار املكونة
للمجتمع.
  �شرح �أعمال الربملان و�إثارة االهتمام بها.
  امل�ساهمة يف تكوين الآراء وت�شجيع الر�أي العام على �أخذ القرار.
  تعزيز �صورة املجل�س النيابي يف املجتمع.
  �إعالم اجلهات التي يتعامل معها املجل�س بالطرق املثلى عن الإجراءات والق�ضايا
و�أخذ �آرائهم بعني االعتبار.
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الفصل الثالث
خطط اإلعالم
البرلمــاني

يعرف البع�ض التخطيط الإعالمي على �أنه عملية قائمة على التنب�ؤ بامل�ستقبل وو�ضع
اخلطط و�إقرائها وتدقيقها ومن ثم تقييمها� .أما البع�ض الآخر فريى �أن التخطيط الإعالمي
هو عملية مق�صودة الغر�ض� ،أي �إرادية ،تقوم بها الأجهزة املخت�صة بتنظيم جهود الأفراد
(((
واملجموعات �أو امل�ؤ�س�سات لتحقيق الأهداف املرجوة.
ولأن الربملان ال يعمل على ا�سرتاتيجية اخلطوة الواحدة ميكننا �أن نرى تعدد خطط الإعالم
امل�ستخدمة .فغالباً ما ي�ستخدم الربملان خطط طويلة املدى اعتماداً على املوا�ضيع التي
يناق�شها مثل:
1 .1ق�ضايا م�صلحة وطنية عليا.
2 .2ق�ضايا �ساخنة مثل التوطني والرتكيبة ال�سكانية.
تتفاوت اخلطط الإعالمية الربملانية امل�ستخدمة يف الربملانات للتعامل مع الأحداث
والأزمات با�ستخدام الأ�ساليب واملنهجيات العلمية من �أجل تاليف ال�سلبيات ما �أمكن،
وتعظيم الإيجابيات للحدث الإعالمي ومن �أبرز خطط الإعالم الربملاين:
خطة الإعالم الربملاين

اخلطط اال�ستباقية

خطة احلدث

خطة ما بعد احلدث

خطط االحتواء

خطة �إدارة الأزمة

خطة الإدارة بالأزمة

(((  حممد منري حجاب :املعجم الإعالمي( .دار الفجر للن�شر والتوزيع) �ص125.
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1

اخلطط اال�ستباقية:

يق�صد بها التح�ضري والإعداد ملحتوى الر�سالة الإعالمية ،وتدور حول �إعداد بحوث
ودرا�سات احلدث واملو�ضوعات املرتبطة به ،ويتم التح�ضري والإعداد لها من خالل �إعداد
جداول حمددة يتم تفريغ املعلومات املتح�صل عليها فيها ،وبنا ًء على هذه اجلداول يتم
�إعداد اخلطة اال�ستباقية للحدث.
 2خطة احلدث
يتم التجهيز خلطة احلدث قبل وقوع احلدث.
 3خطة ما بعد احلدث
تعتمد خطة ما بعد احلدث على تقيم اخلال�صات والنتائج النهائية التي انتهى �إليها
احلدث ،ودور الربملان يف هذا ال�ش�أن ،بحيث تتمكن من التعامل مع احلدث من خالل
(�إجراء املقابالت مع الأع�ضاء /احلوارات).
 4خطة االحتواء واملعاجلة
يف بع�ض الأحيان قد ي�صل احلدث حلد الأزمة �أي حالة عدم اال�ستقرار والتي ت�ستدعي
تدخ ًال �أو تغيرياً جذرياً تتطلب قراراً يف وقت منا�سب مما ينتج عنه مواقف جديدة �سلبية
كانت �أو �إيجابية ت�ؤثر على خمتلف الكيانات ذات العالقة ،وحال و�صول احلدث لهذا
احلد على الإعالم الربملاين تربير املواقف ،وحال ظل املوقف �ضعيفاً يتم اللجوء خلطة
الأزمة ،والتي تعتمد على نوعان من الإدارة الإعالمية للأزمة �أال وهما :خطة �إدارة الأزمة
وخطة الإدارة بالأزمة.
�أ .خطة �إدارة الأزمة:

يق�صد ب�إدارة الأزمة التعامل مع الأزمة احلادثة من خالل ا�ستخدام املناهج العلمية والعمل
على �إدارتها والتخطيط للحاالت التي ميكن جتنبها ،بغر�ض التحكم يف النتائج �أو احلد من
�آثارها ال�سلبية.
ب .خطة الإدارة بالأزمة:

الإدارة بالأزمات تقوم على افتعال الأزمات ،و�إيجادها و�سيلة للتغطية والتمويه على
امل�شاكل القائمة التي ت�شغل الر�أي العام ،ويتم افتعال مثل هذه الأزمات بغر�ض تخفيف
ال�ضغط من خالل طرح مو�ضوع برملاين �آخر لك�سب الر�أي العام يف ق�ضية �أخرى (معاجلة
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الأزمة ب�أزمة �أخرى) .وهي قريبة من (نظرية املباريات)  التي تو�صلنا لفكرة (املعادلة
ال�صفرية)  -وهذه النظرية يف الإعالم الربملاين يجب �أال تكون �صفرية فالر�أي العام متعدد
االهتمامات (خمتلفي التوجهات  /الأجنا�س  /الأفكار �أي خليط من ال�صفات).و�ضرورة
�أن تكون املعادلة غري �صفرية يق�صد به �إيجاد عالقة بني كل من (الر�أي العام مقابل الإعالم
الربملاين) وتكون هذه العالقة �أكرب (>) �أو �أ�صغر (<) �أي الر�أي العام م�ؤيد للربملان بن�سبة
�أكرب �أو �أقل ،فهي م�س�ألة �صراع� :أي كيف يقنع الربملان الر�أي العام ب�أعماله؟ ،وقد تزيد
درجة الإقناع �أو تقل ب�أعمال الربملان ،ويتم حتديد عوامل القوة ،وعوامل ال�ضعف وعوامل
الإقناع وعوامل غري الإقناع وفق نظرية (اخلط الرباعي) والتي تعمل على هذا النحو:

قوة

�ضعف

�إقناع

غري مقنع

  مثال على خطة �إدارة الأزمة:

حال ا�ستمر تعار�ض الآراء وامل�صالح بني الر�أي العام واملجل�س يتم ا�ستخدام (النظرية
ال�صفرية) ويكون العمل عليها على هذا النحو:
�أ(	.عنا�صر الإقناع) :حال �أثريت ق�ضية يف م�س�ألة متعلقة بالأع�ضاء تدور حول غلبة
م�صاحلهم اخلا�صة على امل�صالح العامة ،يبعث الإعالم الربملاين متمثل يف املجل�س
ر�سالة بعدم وجود ت�ضارب ويتم تربير ذلك من خالل الرجوع للر�صيد الإيجابي
الذي ت�شكل لدى الر�أي حول الأع�ضاء يف مواقف �سابقة ،بالإ�ضافة �إىل عمل
�أحاديث �صحفيه مع الأع�ضاء للدفاع عن �أنف�سهم ،ويرتتب على ذلك ورود ردود
(الر�أي العام) عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي �أو ال�صحف واجلرائد �أو اال�ستبيانات،
وقد تتفاوت الردود بني مقتنع وغري مقتنع مما يعك�س ت�ضارب امل�صالح.
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ب	.بالن�سبة لـ (عنا�صر غري الإقناع) :هنا يتم التعبري عن ت�ضارب امل�صالح� ،أي �أن
تعبري الر�أي العام يكون متجه �إىل عدم اقتناعه بعنا�صر الإقناع التي جل�أ �إليها املجل�س
(بع�ض الدول لديها يف الربملان � /ضمن ق�سم الإعالم الربملاين (وحدة اجتاهات
الر�أي العام) تعد مثل هذه اجلداول) ،وعلى املجل�س ت�صفري عنا�صر غري الإقناع
والبحث عن الت�ضارب احلا�صل بني ما �أثري حول الأع�ضاء والر�أي العام.
ت�	.أما (عنا�صر القوة) فتعرب عن نظرة الر�أي العام يف الع�ضو �أو الأع�ضاء بالن�سبة للق�ضية
املثارة -ح�سب ما و�ضح �سابقاً.-
ث(	.عنا�صر ال�ضعف) هنا يتم الرجوع للمواقف ال�سيا�سية الإيجابية للع�ضو حمل
الق�ضية ويتم ا�ستعرا�ض املواقف التي ت�صب يف م�صلحة الر�أي العام (ال�شعب).
جدول يو�ضح عنا�صر الإقناع وغري الإقناع وكيف يتم التعامل مع هذه العنا�صر:
عنا�صر الإقناع

• الر�صيد الإيجابي للمجل�س.
• الر�صيد الإيجابي للأع�ضاء.

عنا�صر غري الإقناع

• التعبري عن ت�ضارب امل�صالح.
• التعبري عن امل�صلحة اخلا�صة.

يجب ت�صفري خانة غري الإقناع والرتكيز على عنا�صر الت�ضارب

مثال على خطة الإدارة بالأزمة:

حال مل يتمكن املجل�س من حل الأزمة �أي مل ي�صفر املعادلة هنا يبحث عن فر�صة �إثارة
مو�ضوع �آخر� ،أي يلج�أ (خلطة االحتواء) والتي تت�ضمن فر�ص /حتديات /عنا�صر قوة/
عنا�صر �ضعف وذلك من خالل املعادلة التالية:
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فر�ص

حتديات

قوة

�ضعف

�أ	.يف هذه املعادلة يركز املجل�س على اهتمامات الر�أي العام يف الوقت الراهن ،مع
�ضرورة مراجعة �أعمال جلان املجل�س والبحث عن املو�ضوعات التي �ستطرح يف
الوقت احلايل �أو مو�ضوعات �سابقة طرحت وعليه �أن يعيد �إنتاجها ويتم ربط ذلك
باهتمامات الر�أي العام.
ب	.يف ذات الوقت يراجع التحديات التي �أثريت يف الأزمة ال�سابقة قبل �أن ي�صل خلطة
االحتواء.
ت .عنا�صر القوة يجب �أن تخدم الفر�ص وترتبط بها.
ث	.يف عنا�صر ال�ضعف يجب الرتكيز على توجهات الر�أي العام ومدى تال�ؤمها مع
عنا�صر القوة.
		 يتم العمل بهذه الآلية حتى يتم التو�صل لبديل.
ج.
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نموذج تطبيقي لبناء الخطط اإلعالمية
متهيد :

كما ذكرنا � -سابقاً  -ف�إن �أي اخلطة الإعالمية تتطلب اختيار الو�سيلة املنا�سبة وا�ستكمال
كافة العنا�صر « قبل احلدث � -أثناء احلدث  -بعد احلدث » �أي �أن اخلطة التي ال ت�ستكمل
كافة العنا�صر تعد خطة ناق�صة.
فما يتم العمل عليه ال يقت�صر على اخلرب الإعالمي بل هو م�شروع �إعالمي يهدف �إىل
الدعاية والرتويج ملا قام ويقوم به املجل�س .يتطلب العمل وفق مراحل يتم اال�ستك�شاف يف
بدايتها جلميع االجتاهات ( ال�سائدة واملعار�ضة واحلكومة والأع�ضاء) بهدف و�ضع خطوات
حمددة على طريق الن�شر الإعالمي وهو اخلطوة الالحقة للخطوة الأوىل.
وهذا الأمر يتطلب حتليل الق�ضية الربملانية �إىل عنا�صر ت�صنف وفق كونها اهتمامات �أو
�أولويات ،ويكمن الفرق بينهما يف �أن االهتمام يعرب عن ق�ضايا �أو عنا�صر يهتم بها الر�أي
العام  بينما الأولوية هي ما تعرب عن عنا�صر �أو ق�ضايا تهم املجل�س �أو احلكومة وتعترب يف
املقدمة لديه من حيث الأهمية .وكما �أ�سلفنا ف�إن هدف املجل�س هو الدعاية والرتويج
لأن�شطته ،وحيث �إنه ممثل لل�شعب �أو ًال و�أخرياً فما يود الر�أي العام �سماعه واالهتمام به
هو ما يعرب عن اهتماماته ال عن �أولويات املجل�س �أو احلكومة ،فالت�أثري الذي نريد �أن نحدثه
ي�أتي من االهتمام ،ولكن االهتمام يف ذات الوقت قد ال يعرب عن الأولوية.
وهنا يتعر�ض الإعالم الربملاين مل�أزق فمن ناحية ليتمكن من جذب اهتمام الر�أي العام
البد �أن يعرب عن اهتماماته ومن ناحية �أخرى ف�إن للر�أي العام �سمات فهو لي�س بر�شيد
ولي�س كتلة متجان�سة فهو يعرب عن م�صالح واهتمامات مت�ضاربة ،عالوة على �أنه يختلف يف
كل مرحلة تبعاً لدرجة االهتمام فما هو مهم يف هذه املرحلة قد يرتاجع من حيث الأهمية
يف مرحلة الحقة ح�سب معطيات كل مرحلة .لذلك من املهم �أن نرتب �أ�سئلتنا يف الإعالم
الربملاين وفق الآتي :
  ماذا �سنقول  :ما هي الفكرة التي �أريد التعبري عنها ؟وما �أهميتها ؟ وما جوانبها ؟
  ملن �سنقول� :أي من هو اجلمهور الذي �سينتفع من هذه الفكرة وبالتايل �سينتبه لها؟
  ما هو الت�أثري � :أي ما الهدف الذي �أود حتقيقه ،وعليه �سنحدد الو�سيلة �أو الآلية التي
�ستحقق هذا الت�أثري « الهدف» الذي �أ�سعى �إليه؟.
  وكيف نعرب  :ب�أي و�سيلة  يكون التعبري؟.
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منهجية �إعداد خطة مقرتحة للإعالم الربملاين

خطة العمل يف الإعالم الربملاين تعني حتديد جمموعة من الأهداف والعمليات (الأن�شطة) 
التي �سيتم تنفيذها من خالل فريق العمل .فكل ن�شاط �أو عملية ترتبط بهدف معني.
وهناك ا�شرتاطات معينة يف حتديد �أهداف اخلطة منها:
�1 .1أن تكون هذه الأهداف حمددة مبعنى البعد متاماً عن الأهداف الإن�شائية� ،أو التي ال
ميكن حتديدها .فمث ًال ال ي�صح �أن يكون الهدف «�إبراز ن�شاط املجل�س يف قانون كذا»
�أو «يف مو�ضوع كذا» و�إمنا يكون الهدف « �إبراز وحتديد �أولويات املجل�س واهتماماته يف
قانون كذا» �أو يف «مو�ضوع كذا» �أو «بيان الأ�سباب الرئي�سية لتعديالت املجل�س على
قانون كذا» �أو «بيان مربرات تو�صيات املجل�س يف مو�ضوع كذا» .وخطط الإعالم
الربملاين حتتمل �أن يكون لها جمموعة متعددة من من الأهداف.
�2 .2أن يكون الهدف قاب ًال للقيا�س مبعنى �أن حتقيق �أو عدم حتقيق هذا الهدف من خالل
و�سائله �أو الأن�شطة املقررة له ميكن تبيانها �سواء من خالل مقيا�س � SMARTأو �أية
مقايي�س �أخرى.
كذلك ف�إن خطط الإعالم الربملاين تتطلب حتديد املوارد املادية والب�شرية الالزمة
لتنفيذ �أن�شطة اخلطة .ويعد هذا من �أهم العنا�صر التطبيقية يف جناح خطط الإعالم
الربملاين .فمث ًال من �سيكون املكلف بالإ�شراف على تنفيذ اخلطة ،وتوزيع �أدوار
م�س�ؤولية تنفيذ الأن�شطة .ومن �سيكون املكلف ب�إعداد بحوث الإعالم الربملاين وتبيان
االجتاهات ال�سائدة لدى الر�أي العام .ومن �سيكون املكلف بال�شراكات مع و�سائل
الإعالم املرئية ،وامل�سموعة ،واملقروءة ومن �سيكون امل�س�ؤول عن الإطار الزمني لتنفيذ
اخلطة ،ومن املكلف بقيا�س �آثار ونتائج هذه اخلطة.
ويف هذا ال�ش�أن ف�إنه من املهم �إبراز الربحية �أو العائد الربملاين من بناء هذه اخلطة .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ف�إنه من لوازم خطط الإعالم الربملاين حتديد الفئات امل�ستهدفة من اخلطة لأن
حتديدها �سي�ؤدي �إىل حتديد م�ضمون الر�سالة الإعالمية.
�أق�سام خطة الإعالم الربملاين

و�صف م�شروع
القانون �أو املو�ضوع
ودرا�ساته

خطة ما قبل
احلدث ،و�أثناء
احلدث وبعد احلدث

املوارد الب�شرية
واملادية لتنفيذ اخلطة

ال�شركاء الإعالميون
يف تنفيذ اخلطة
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و�سيتم تطبيق ذلك يف مراحل عملية وفق الآتي:

المرحلة األولى  :خطة البحث التمهيدي :
� .1إعداد اجلدول الأويل باملعلومات ،وفق النموذج التايل :
االجتاهات ال�سائدة (امل�ؤيدة)

االجتاهات املعار�ضة

 .2حتديد �أولويات اجلدول وذلك وفق املحددات التالية :
 ترتب الأولويات تنازليا تبعاً ملعدل تكراراها. تق�سيم الأولويات �إىل :• �أولويات ميكن التنازل عنها.
• �أولويات ميكن امل�ساومة جتاهها.
• �أولويات ميكن القبول فيها بعك�س الر�أي.
� .3إعداد جدول وجهة نظر احلكومة  جتاه الق�ضية �أو مو�ضوع امل�شروع .ويتم ذلك بالرجوع
�إىل ر�ؤية احلكومة  -اخلطط اال�سرتاتيجية والأهداف املت�ضمنة يف امليزانية  -ت�صريحات
الوزير.
 .4ا�ستخال�ص النتائج والتوافق والتعار�ض بني اجتاهات الر�أي العام واحلكومة حيث �إن
ا�ستخراج التعار�ض  �ضروري لر�شادة وت�صحيح اخلطة الإعالمية ومنع الت�صادم مع
احلكومة .وفق الآتي :
البند

اجتاهات التوافق بني الر�أي العام
واحلكومة

اجتاهات االختالف بني الر�أي العام
واحلكومة

 .5خ�صائ�ص الكتابة يف هذه املرحلة :
 الرتكيز على �إعطاء منبه للر�أي العام لتهيئته. االعتماد على الر�سائل الق�صرية �أو ًال ثم االنتقال �إىل الر�سائل الطويلة يف الأو�ضاعالتالية:
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• �إذا ح�صل جتاوب مع الر�سائل الق�صرية وجنحت يف �إثارت اللغط انتقل �إىل
الر�سائل الطويلة� ،أو �أن ا�ستمر يف الر�سائل الق�صرية �إذا مل تتمكن من احل�صول
على جتاوب معها.
• يف املوا�ضيع ذات الأهمية العليا لدى الر�أي العام  .
�  .6أ�شكال الكتابة امل�ستخدمة يف مرحلة ما قبل احلدث:
هناك �أدوات رئي�سية و�أدوات م�ساندة تتعلق بالتدخل يف الفكرة وامل�ضمون وغري ذلك،
فالأدوات الرئي�سية مثل :
 .1اخلرب الذي يجب �أن ي�صاغ بطريقة الإعالم ولي�س الإخبار� .أو تويرت.
 .2التحقيق ال�صحفي يجيب عن الأ�سئلة ويو�صل القارئ �إىل تكوين ر�أي حيال
امل�س�ألة كما �أنه يكر�س فكرة �أن اهتمامات املجل�س جاءت متطابقة مع الر�أي العام ويتم
اال�ستعانة فيه باخلرباء واملخت�صني وذوي العالقة و�أع�ضاء املجل�س .ونلج�أ له عندما:
يكون حمل ت�ضارب بني الأولويات واالهتمامات و�أثار لغطاً يف املجتمع بعد الر�سائل
الق�صرية.
تكون �أ�سئلة املو�ضوع �أكرث من الإجابات عليه.
 .3املقال  :وهو لي�س هدفاً يف هذه املرحلة و�إمنا و�سيلة للو�صول للت�أثري ،وي�ستخدم يف
احلاالت التي يتفق الر�أي العام واملجل�س يف الر�أي حيال ق�ضية يف الأهمية بينما جند
�أن هذه الق�ضية لي�ست من �ضمن �أولويات احلكومة .فيتم اللجوء �إىل كتاب املقاالت
والتن�سيق معهم عرب مدهم بالأفكار واملعلومات امل�ساندة لها �أو كتابة املقال و�إعداده
كام ًال واالتفاق معهم على ن�شره ثم يتم الرتويج لهذا املقال عرب �إعادة ن�شره يف و�سائل
التوا�صل والردود الواردة عليه « تويرت على �سبيل املثال» .ونلج�أ له عندما:
نريد تربير « الرتويج « لفكرة مهمة لدى الربملان وال �أريد �أن ا�صطدم فيها مع احلكومة،
ويف ذات الوقت �أود جعلها اهتمام لدى الر�أي العام.
 .4احلوار  :يتم اللجوء �إليه يف مرحلة ما قبل احلدث مبا�شرة ،مبعنى �أن ال يكون هناك
فا�صل زمني طويل بني احلدث وبني احلوار.
 .7الفئة امل�ستهدفة  :وكما ذكرنا �سابقاً ف�إن الو�سائل تتفاوت يف قدرتها الت�أثريية،
ففي الإعالم التقليدي ف�إن التلفزيون  -مث ًال � -أكرث ت�أثرياً ،يليه الإعالم امل�سموع ،ثم
القراءة «الإعالم املكتوب لأنها تتطلب جهداً » واالختيار بينها يتطلب �أن نحدد ملن
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�سنقول �أي لأي فئة �سنتوجه ون�ستهدف يف هذا الإعالم .فمث ًال لو �أننا ن�ستهدف فئة
ال�شباب فتت�صدر و�سائل التوا�صل االجتماعي الو�سائل الأكرث ت�أثرياً ،وملعرفة تركيبة
املجتمع البد من مراجعة التقارير الر�سمية كتقارير التنمية الب�شرية على �سبيل املثال
�أو الإح�صاءات الوطنية للوقوف على ذلك.
 .8ترتيب الو�سائل :

 يف حالة التوافق بني االهتمامات والأولويات نبد�أ بالو�سيلة الأكرث ت�أثرياً ثم ننزل �إىلالأقل ت�أثرياً.
 يف حالة االختالف بني االهتمامات والأولويات نبد�أ بالو�سيلة الأقل ت�أثرياً ثم ن�صعد�إىل الأكرث ت�أثرياً.
ثانيا :مرحلة احلدث « :الت�سويق للحدث » تعمل على �صناعة الر�أي العام :

ونق�صد بها �أثناء انعقاد اجتماعات اللجان حول احلدث �أو امل�شاركة الربملانية.
تتكامل هذه املرحلة مع ال�سابقة اخلا�صة بالرتويج ،فهذه املرحلة تركز على ت�سويق �أننا نهتم
مبا يهتم به الر�أي العام ،والتعبري عن ذلك بوا�سطة �أن�شطة �أجهزة املجل�س املختلفة .لها
خ�صائ�ص :
 تتطلب ح�ضور الباحث الربملاين الإعالمي اجتماعات اللجان للخروج بنتائج يتمتوظيفها يف �إطار من بد�أته املرحلة ال�سابقة اخلا�صة بالرتويج.
 �إذا مل ي�ستطع اخلروج ب�شيء يلج�أ �إىل �أخذ ت�صريح يتم �صياغة العنوان فيه معرباً عناهتمام الر�أي العام .والت�صريح ي�ؤخذ من رئي�س اللجنة �أو �أحد الأع�ضاء ويف حالة
الرف�ض يتم اللجوء �إىل رئي�س املجل�س �أو �أحد نوابه� ،أو اللجوء �إىل �أحد املخت�صني من
الأع�ضاء يف املجل�س يف حالة رف�ض كل من �سبقوا.
 يت�ضمن الت�سويق �أي�ضاً الت�سويق للدرا�سات الفنية التي اطلعت عليها اللجنة. ميكن ا�ستخدام كافة �أ�شكال الإعالم املكتوب  -امل�سموع  -املرئي  -توا�صلاجتماعي.
ثالث ًا  :مرحلة ما بعد احلدث  « :الدعاية للحدث « تعمل على قيادة الر�أي العام « :
بعد عقد جل�سة املجل�س»

ت�ستخدم فيها الر�سائل الطويلة وال تنفع الر�سائل الق�صرية ،فاجلل�سة تعرب عن النتيجة
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النهائية التي مت التو�صل �إليها ملا روجت له �إعالمياً ،فالإعالم الربملاين معني بهذه النتيجة
وت�ضم خطوتني �أو مرحلتني :
بعد االنتهاء مبا�شرة من اجلل�سة :

•يف حالة التوافق بني نتيجة اجلل�سة واالهتمامات يتم ا�ستخدام املقال  -التقرير-
التحقيق املوجهة ،فالأ�سئلة موجهة تكمن الإجابات يف ثناياها يق�صد منها الدعاية
لتوافق املجل�س مع اهتمام الر�أي العام.
•يف حالة االختالف :
 نبتعد عن اخلرب يف النقاط اخلالفية ونذكره ب�شكل غري وا�ضح �أو نلج�أ للتربير «مقال�أو حتقيق» �إذا ركزنا عليه يف اخلرب.
 نبتعد عن ا�ستخدام النقاط اخلالفية كعناوين.بعد مرور فرتة على احلدث  :كالعطلة الربملانية  -مث ًال  -ن�ستخدم التقرير اخلربي الذي
نركز فيه على امل�ضمون وال نكتفي بالعدد الإح�صائي حيث �إن خطط الإعالم الربملاين
تعتمد على ما يطلق عليه « العدد الوظيفي » �أي الوظيفة التي يحققها « العدد » يف الت�أثري
على الفئات امل�ستهدفة من خطط الإعالم الربملاين لأن�شطة املجل�س بهدف تذكري الر�أي
العام وا�ستثارته ثم يتبع بالتن�سيق مع كتاب املقاالت والتحقيقات ال�صحفية املوجهة.
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منوذج تطبيقي خلطة �إعالمية ( منوذج �أويل غري قابل للقيا�س)
على م�شروع قانون عمال اخلدمة امل�ساندة

المرحلة األولى :مرحلة ما قبل الحدث:
خطة البحث التمهيدي « :اعتمدت هذه اخلطة على ا�ستق�صاء �صحف االحتاد -
البيان  -االمارات اليوم  -اخلليج»
اجلدول الأويل باملعلومات:
االجتاهات ال�سائدة امل�ؤيدة

�إن وجود مثل هذا امل�شروع
ميثل حاجة ملحة لتنظيم فئة
يف املجتمع خا�صة و�أن القانون
الذي ينظم عالقات العمل قد
ا�ستثنى عمال اخلدمة امل�ساعدة
من تطبيق �أحكامه ،و�أن تنظيم
عقود هذه الفئة – حالياً  -يتم
مبوجب العقد املوحد الذي مت
فر�ضه على امل�ستوى االحتادي
يف (ابريل ،)2007واقت�صر على
تنظيم مدد عقودهم واللغة التي
يكتب بها ورواتبهم ،وفرتات
الراحة ،والرعاية ال�صحية ،و�أغفل
العديد من التفا�صيل التي
ت�شكل نقاط خالف بني املكاتب
والكفالء.

�إن وجود قانون ب�ش�أن عمال اخلدمة
امل�ساعدة� ،سي�سهم يف حل العديد
من امل�شاكل التي ظهرت بني مكاتب
التو�سط و�أ�صحاب العمل والعمال،
بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت املتعلقة
بالعقود املنظمة لهذه العالقات
وحاالت انتهاء العقد ،وعدم و�ضوح
االلتزامات املرتتبة على الأطراف
املتعاقدة ،كذلك �آليات التفتي�ش 
وت�سوية املنازعات بني املتعاقدين.
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االجتاهات املعار�ضة

�أن منح �إجازة لهذه
الفئة ال يتنا�سب
مع عادات وتقاليد
البلد عالوة على �أنه
�سيجلب الكثري من
امل�شكالت للأ�سرة
كزيادة معدل اجلرمية
و �إقامة عالقات غري
�شرعية للخادمات
خا�صة و�أنهن ينحدرن
من جمتمعات ال
ت�ستنكر وجود مثل
تلك املمار�سات مما ي�ؤثر
على ثقافة الأطفال يف
الأ�سرة.

املزايا

� .1إ�ضافة مكاتب التو�سط جللب

اخلدم كطرف خماطب ب�أحكام
القانون.
 .2تنظيم عالقة عمال اخلدمة
امل�ساندة ب�أ�صحاب الأعمال
من جهة وعالقة هاتني الفئتني
مبكاتب التو�سط.
 .3حتديد املهن التي ت�سري
عليها �أحكام م�شروع القانون
بعدد (  )17مهنة وهي :اخلادم،
�إمام امل�سجد ،البحا ،احلار�س،
الراعي ،ال�سائق اخلا�ص،
ال�ساي�س ،ال�صقار ،العامل ،مدبرة
املنزل ،املدرب ،املدر�س اخلا�ص،
مربية الأطفال ،املزارع ،املمر�ض 
اخلا�ص ،املندوب اخلا�ص،
املهند�س الزراعي.
 .4و�ضع التزامات على كافة
الأطراف وحتديد العالقات بينها
بو�ضوح.
 .5على الرغم من �أن امل�شروع
قد �أعطى العامل احلق يف �إجازة
�أ�سبوعية �إال �أنه قد �أوجد بدائل
متاحة �أمام رب العمل حال
ت�شغيله يف االجازة.

الأ�ضرار

� .1سريفع من تكلفة
جلب العمالة على
الأ�سر.
� .2سيمنح هذه الفئة
�إجازة مما �سيجلب
م�شاكل للأ�سرة خا�صة
يف ظل اختالف
العادات والتقاليد
لتلك الفئة عن جمتمع
الإمارات.

�سيحقق القانون مطلباً �ضرورياً
يتعلق بتثقيف اخلادمات بعادات
وتقاليد الدولة قبل جلبهن،
بعدما ك�شفت �أحكام ق�ضائية
�أ�صدرتها حمكمة جنايات
ٍ
خادمات
�أبوظبي ،عن ا�ستغالل
منازل الكفالء يف ارتكاب
جرائم �أخالقية تتعلق بالزنا
والتعدي ،و�سرقة واتالف ،وهو
ما اعتربه البع�ض  �ضرراً كبرياً
يطال العديد من الأ�سر املواطنة
واملقيمة ،جراء جلب خادمات
من ثقافات خمتلفة يت�سبنب يف
م�شكالت اجتماعية .حيث �إن
يحمل مكاتب اخلدم
القانون ال ّ
�أية م�س�ؤولية قانونية ،حتى �إذا
كانت اخلادمة مازالت يف فرتة
االختبار ،وهو ما يعترب نق�صاً يف
قوانني الإدارة العامة للجن�سية
والإقامة باعتبارها امل�س�ؤولة عن
مكاتب التوظيف ،مما ي�ستلزم
فر�ض �إجراءات جديدة بالتن�سيق
مع �سفارات الدولة امل�صدرة
للعمالة ،بحيث يتم منع جلب
اخلدم من بع�ض  الدول التي
تزداد فيها ن�سبة الهروب �أو ن�سبة
ارتكاب اجلرائم مثلما فعلت
بع�ض الدول اخلليجية الأخرى.
من حيث مطالبة بع�ض  الدول
امل�صدرة للعمالة بعقد دورات
تثقيفية لعمالها قبل ال�سماح
لهم بالعمل خارجها� ،إال �أن
معظم العمالة املدربة يتم �إر�سالها
�إىل الدول الأوروبية والدول
الغربية الأخرى ،نظراً الختالف
مزايا وظروف العمل .وطرحت
الإدارة العامة للتحريات عدد
من احللول منها �أن الإدارة العامة
للتحريات واملباحث اجلنائية
تعتزم عقد اجتماعات وور�ش 
عمل لأ�صحاب مكاتب ا�ستقدام
الفئات امل�ساعدة ،بهدف تفعيل

� .6سيحد من املالحظات يف
التقارير الدولية حول و�ضع هذه
الفئة والتي يتم من خاللها
ا�ستهداف الدولة يف تقارير
العمل الدولية وتقارير حقوق
الإن�سان باعتبار �أنه ال يوجد
ت�شريع ينظم عالقتها.
 .7متديد مدة ال�ضمان �إىل �ستة
�أ�شهر.
� .8إن قانون العمالة املنزلية
اجلديد ،الذي �أقر من جانب
املجل�س الوطني �أخرياً ،و�ضع
معايري و�شروطاً وا�ضحة للموافقة
على ت�صاريح جلب العمالة من
اخلارج ،للت�أكد من حاجة الأ�سرة
الفعلية للخادمة ،كما مت و�ضع
معايري لعمل مكاتب الو�ساطة
يعاقب �أ�صحابها يف حال عدم
االلتزام ،ويعترب العقد املربم بني
الكفيل واملكتب �إلزامياً للطرفني.
� .9إن قانون العمالة املنزلية
اجلديد �سيحد من زيادة املكاتب
�أ�سعار ا�ستقدام العمالة املنزلية
وا�ستغاللهم حاجة املواطنني
للعمالة املنزلية.
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دور هذه املكاتب يف توعية اخلدم
بعادات وتقاليد �شعب الإمارات،
والقيم الإ�سالمية ،و�إطالعهم
على القوانني واللوائح والأنظمة
املعمول بها يف الدولة.
�أن وجود ت�شريع للخدم �سيحد من
ظاهرة العمل لدى غري الكفيل
ت�صدر قائمة جرائم اخلادمات.
ّ
حيث �سجلت الإدارة العامة
للتحريات واملباحث اجلنائية يف
�شرطة دبي ارتفاعا ملحوظا يف
م�ؤ�شر جرائم اخلدم ،بلغ 45٪
خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل من
العام اجلاري ،بواقع  661بالغا،
مقابل  453يف الفرتة نف�سها من
العام املا�ضي ،و 341يف.2008.
ومتثل هذه الظاهرة ثغرة �أمنية،
وتعر�ض  الأ�سر للخطر ،تتمثل
يف ت�شغيل �أ�شخا�ص  خمالفني
من دون الت�أكد من هويتهم �أو
ح�صولهم على ت�صريح بالعمل.
وجود ت�شريع �ضروري لتحقيق
ما �أو�صت درا�سة �أعدتها �شركة
�ساعد ب�ضرورة �أن تفتح مكاتب
اخلدم داخل الدولة فروعاً لها� ،أو
يكون لها ممثلون يف بلدان امل�صدر
لتدريب اخلادمات قبل جلبهن،
وتعريفهن بالعادات املحلية يف
الدولة ،والقوانني املعمول بها
والعقوبات التي تنتظرها يف
حالة الهرب ،والطرق املنا�سبة
ملعاجلة امل�شكالت التي قد تظهر
خالل عملها ،وهواتف املكتب
داخل املدينة التي تعمل فيها.
ون�صحت الدرا�سة ب�ضرورة قيام
�أجهزة ال�شرطة مبعرفة الأماكن
التي ترتدد عليها اخلادمات
الالتي يتم �ضبطهن ،وو�ضع نظام
خا�ص  ملحا�سبة املكاتب التي
يتكرر هروب اخلادمات الالتي
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جتلبهن ،مو�صية مكاتب اخلدم
ب�ضرورة التعاون يف ما بينها لعمل
قوائم �سوداء لبيانات الهاربني
والهاربات ،ومنع ا�ستقدامهم مرة
�أخرى.
كما �أكدت الدرا�سة ذاتها على
�أن «م�شكلة اخلدم من �أبرز
امل�شكالت التي ت�شكل �ضغطا
على املجتمع وتهدد �سالمته
و�أمنه» ،م�شرية �إىل �أن �أهم
ال�صعوبات التي تواجه عملية
جلب اخلادمة ،الإجراءات
البريوقراطية وارتفاع ر�سوم
اال�ستقدام من البلدان امل�صدرة
للعمالة� ،إ�ضافة �إىل ت�أخّ ر و�صول
العاملة املنزلية النظامية عن
الفرتة التي حتددها مكاتب
جلب اخلدم ،ما ي�ضطر الأ�سر
�إىل ت�شغيل اخلادمات الهاربات
خالل فرتة انتظار العاملة ،التي
قد ت�ستمر �أ�شهراً عدة.

�ضرورة و�ضع عقوبات و�ضوابط
�صارمة للق�ضاء على ظاهرة
تهريب اخلادمات من كفالئهن،
وت�شغيلهن عند �آخرين برواتب
م�ضاعفة حيث �أن هناك تنظيمات
خف ّية تعمل بتن�سيق حمكم على
ذلك .وترجع �أ�سباب ذلك �إىل :

 اجتهت الآراء املعار�ضة �إىل �أنهمن غري املنطقي حتميل مكاتب
توريد العمالة املنزلية م�س�ؤولية
هروب اخلدم �سواء خالل املهلة
�أو بعد انق�ضائها ،على اعتبار
�أن مكاتب التوريد تلعب دور
“الو�سيط” ال �أكرث بني الكفيل
واملكفول ،و�أن املكتب ال ي�ستفيد
من هروب اخلدم ب�أي �شكل
من الأ�شكال .و�أن احلل يف
مطالبة اجلهات املخت�صة بت�شديد
العقوبة على خدم املنازل الذين
يهربون من كفالئهم ومن ي�أويهم،
وحتميلهم م�س�ؤولية اخل�سارة التي
يتكبدها الكفالء نظري ا�ستقدام
خدم املنازل ،بالإ�ضافة �إىل
�إلزامهم ب�سداد ر�سوم ت�سفريهم
بعد �ضبطهم.
 وحول التهمة املوجهة ملكاتباخلدم �أنها حتر�ض  اخلادمة
على رف�ض  العمل بعد �شهر
�أو الهروب .ت�ؤكد .....ذلك
بالقول ”:هذا الكالم غري
�صحيح واملكتب لي�س له م�صلحة
بذلك ،بل �إن هروب اخلادمة
ي�سبب �ضر ًرا كب ًريا على �سمعة
املكتب ،ويف كثري من الأحيان
املكتب يتحمل بع�ض  اخل�سائر
ليتفادى امل�شاكل وال�صراخ من
الزبائن
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 وجود �شبكات تهريب داخليةك�شفت عنها احلمالت الأمنية
املتكررة ،وات�ضح �أن لها ارتباطات
خارجية ببلد اخلادمة تزودها برقم
ات�صال داخل الإمارات ،وبعد
ق�ضاء فرتة يف منزل الكفيل يتم
تهريبها وم�ساعدتها على العمل
بنظام اليوم �أو ال�شهر برواتب
�أكرب ،و�أحياناً ت�ستخدم يف ممار�سة
الرذيلة ،كما ثبت يف العديد من
احلاالت التي مت �ضبطها.
 �أن املكاتب ت�سهم يف تفاقم هذهالظاهرة من خالل �أنها هي التي
ت�ؤوي خادمات هاربات ت�سهم
يف نقل جتربة الهرب من اخلادمة
الهاربة �إىل اخلادمة اجلديدة التي
تبد�أ التفكري يف هذا ال�سلوك،
وذلك خالل وجودهن معاً يف
هذه املكاتب .كما �أن عدداً منهن
مت �إخبارهن ب�إمكانية الهرب من
الكفيل بعد م�ضي ثالثة �أ�شهر،
و�أنه ال توجد عقوبة عليهن يف
حالة القب�ض  عليهن ،وهذا
ما ك�شفته اعرتافات خادمات
هاربات من كفالئهن عند
�س�ؤالهن من اجلهات الأمنية.
 عدم ر�ضاها� ،أو �سوء املعاملة،والعنف ،وكرثة الأعمال ،وعدم
منحها راحة �أ�سبوعية� ،أو ب�سبب
كرثة عدد �أفراد الأ�سرة �أو كرب
املنزل ،و�أحيانا تلج�أ بع�ض 
الأ�سر يف �شهر رم�ضان �إىل
تكليف اخلادمات �أو ال�سائقني
ب�أعمال اخلدمة يف بيوت �أبنائهم
وبناتهم� ،أو بيوت الوالدين،
وهذه املمار�سات �إىل جانب �أنها
غري قانونية فهي انتهاك حلقوق
الإن�سان ،وحتط من قدر العامل �أو
العاملة ،لذا يلج�أ كثري من اخلدم
يف �شهر رم�ضان �إىل الهرب.
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 ح�صول اخلادمة على هاتفجوال قد يكون �سببا م�ساعدا يف
هروبها.
�سيحد من جرمية االجتار
باخلادمات ( االجتار بالب�شر ) 
حيث ي�شري تقرير ملنظمة العمل
الدولية �إىل �أن الأرباح املتحققة
من وراء ا�ستغالل الن�ساء
والأطفال جن�سياً يف العامل قد
بلغت  28مليار دوالر .فيما
بلغت الأرباح املتحققة من جراء
�إكراه الب�شر على �أعمال جربية
 32مليار دوالر ،وبلغت ن�سبة
الن�ساء والأطفال منها نحو ،98٪
فيما ت�شري �أرقام املنظمة الدولية
هذه �إىل �أن �أعداد �ضحايا االجتار
يف الب�شر لأغرا�ض  العمل جرباً
نحو  12.3مليون ن�سمة.
�أن �صدور قانون للعمالة امل�ساندة
�سيعالج اخللل احلايل الذي
يكمن يف القرارات التي تنظم
العالقة بني اخلادم واملخدوم.
�أعرب مواطنون عن �أملهم يف �أن
ي�ضع قانون عمال اخلدمة امل�ساعدة
اجلديد ،،حداً للم�شكالت التي
عانوا منها مع فئة خدم املنازل
على مدى الأعوام ال�سابقة ،والتي
كان �أبرزها هروب خدم املنازل �إىل
�سوق العمل غري ال�شرعي ،ورف�ض 
عدد كبري منهم العمل دون مربر
بعد انق�ضاء «مهلة» جتربتهم.
�سي�سهم يف حل امل�شكلة احلالية
التي يعاين منها �أغلب املواطنني
واملقيمني فيما يتعلق بخدم
املنازل ،تكمن يف عدم حتمل
مكاتب توريد العمالة املنزلية �أي
م�س�ؤولية بعد م�ضي مهلة جتربة
اخلادمة �أو من يف حكمها ،والتي
غالباً ما تنتهي بهروب اخلادمة
�أو مت ّنعها عن �أداء عملها دون
مربرات.
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وقال املواطن� ....إن كثرياً من
الكفالء ي�شعرون بوجود نوع
من التواط�ؤ بني مكاتب توريد
العمالة املنزلية واخلدم ،يظهر من
خالل التزام اخلادمة خالل فرتة
“املهلة” بالقيام بواجباتها على
�أكمل وجه ،لينتهي هذا الأمر
مبجرد �إ�صدار ت�أ�شرية الإقامة لها،
حيث تنتهي م�س�ؤولية املكتب
عنها يف حال هروبها �أو متنعها
عن القيام بعملها .ودعا املواطن
مبارك اجلهات املعنية مبو�ضوع
خدم املنازل �إىل �إلزام مكاتب
توريد العمالة املنزلية بتحمل
جزء من امل�س�ؤولية كاملة يف
حال هروب اخلادمة �أو عدم
رغبتها يف العمل لدى كفيلها،
�أو توفري حلول �أخرى متنع هروب
اخلادمات وتخفف الأعباء املادية
عن الكفالء ،باعتبارهم الطرف
املت�ضرر الوحيد يف هذه امل�س�ألة.
من جهته ،طالب املواطن،......
ب�إلزام �أ�صحاب مكاتب توريد
العمالة املنزلية بتعوي�ض العمالء
عن املبالغ التي �أنفقوها يف حال
هروب اخلادمة �أو مت ّنعها عن
العمل بعد انتهاء مهلة جتربتها� ،أو
�إلزام هذه املكاتب بتوفري خادمة
بديلة� ،أو توفري حلول �أخرى متنع
هروب اخلادمة وت�ضمن للكفيل
حقوقه .وقال املواطن احلو�سني
“�إن العميل دائماً مظلوم .فهو
يتحمل منفرداً منذ �سنوات
م�س�ؤولية هروب اخلادمة �أو رف�ضها
العمل دون مربر بعد انتهاء املهلة
املحددة يف العقد املوقع بني
الكفيل ومكاتب توريد العمالة
املنزلية” ،م�ضيفاً �أن خ�سارة
العميل املواطن “يف حال مل
يكن حظه موفقاً مع اخلادمة”
ت�صل لنحو � 12ألف درهم ،ما بني
ر�سوم مكتب و�ضمان ومعامالت
ر�سمية وفح�ص طبي وبطاقة هوية.
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دعا املواطن ،........اجلهات
املعنية �إىل �أن ت�ضمن حقوق
العميل (الكفيل)  يف حال
هروب اخلادمة ب�أي ت�شريع جديد
خا�ص  بخدم املنازل ومن يف
حكمهم ،مطالباً بتحميل اجلهة
�أو ال�شخ�ص الذي ي�أوي العمالة
املنزلية الهاربة ر�سوم ت�سفريها �إىل
بلدها.
كما طالب ب�إلزام مكاتب جلب
العمالة املنزلية بتقا�سم التكاليف
مع الكفيل ،يف حال رف�ض 
اخلادمة العمل لدى كفيلها دون
مربر بعد انق�ضاء مهلة ال�شهرين �أو
الأ�شهر التي متنحها هذه املكاتب
لعمالئها لتجربة اخلادمة.
تتزايد احلاجة �إىل جديد يجب
�أن يطر�أ على م�شكلة هروب
اخلادمات ـ على وجه اخل�صو�ص 
ـ التي مل تعد تتعلق ب�سوء
املعاملة من قبل املخدومني،
�أو احلرمان من حقوق مالية �أو
معنوية� ،أو ادعاءات ومزاعم كانوا
يطلقونها لتربير الهروب .وقد
�أ�صبح الهروب لأغرا�ض �أخرى،
رمبا مل تتمكن ال�سلطات املعنية
من �إيجاد مربر لها ،خا�صة وقد
�أ�صبح الهروب جماعيا ،ومن
بيوت حت�سن معاملة اخلدم وترعى
حقوقهم ،بل ورمبا منحتهم �أكرث
مما هو من�صو�ص  عليه يف العقد
املربم بني الطرفني .فامل�شكلة
تتفاقم يوما بعد يوم ،و�صرخات
الأ�سر التي تتكبد �آالف الدراهم
من �أجل جلب اخلادمات ور�سوم
تدفعها هنا وهناك تتزايد ،ثم
ت�ستيقظ على هروب اخلادمة
خملفة وراءها �سرقات رمبا،
وم�شكالت �آن الأوان لأن يكون
لها حل .اجلديد الذي يجب
�أن تبحثه ال�سلطات مت�ضافرة،
هو ا�ستحداث �إجراءات تنظم
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العمل وحتفظ حقوق الأطراف،
فال �ضرر وال �ضرار ،وت�ضع حدا
لهدر الأموال وتعيد النظام �إىل
�سوق اخلدم الذي �أ�صبح فالتا.
هذا الهروب ،جماعيا كان �أم
فرديا ،ال بد له من �إجراءات
تكفل للمجتمع اال�ستقرار،
وت�ضع حدا لنزف موارد مالية
طائلة ،وممار�سات ال �أخالقية تتم
يف الظالم ،يف ظل تواجد ذكوري
كبري ميثل  70%من �إجمايل
�سكان الدولة.
�أن جهود �إدارات الإقامة و�ش�ؤون
الأجانب وحدها ال تكفي
للت�صدي لهذه الظاهرة اخلطرية،
وال بد هنا من جهود دبلوما�سية
تفتح هذا امللف مدعما بالأرقام
والإح�صائيات التي تو�ضح
حجم ما يتعر�ض  له املجتمع
من �أخطار ،وحجم ما يهدر
من الأموال جراء هذا الفعل
الذي �أ�صبح ملجرد الهروب،
ولي�س ب�سبب �سوء املعاملة وهنا
يجب �أن يكون القرار حازما من
الهيئات الدبلوما�سية مع حاالت
هروب مواطنيها ،ال �أن تكون
�أبوابها م�شرعة حلماية املخطئ
دون اتخاذ �أي خطوة لإنهاء هذه
امل�شكلة ،كما يجب �أن يكون
الهروب والعمل لدى الغري
جم ّرما ،ي�سال �صاحبه �أين كان
ولدى من عمل ،ويغرم من �آوى
ه�ؤالء ،ال كما هو احلال الآن� ،إذ
ال تطال الهارب �أي م�س�ؤولية،
بل يكاف�أ بعد �سنوات الهروب
والعمل لدى غري الكفيل،
بت�أمني تذكرة عودة �إىل بالده،
مع �أهمية �أن تكون هذه العودة
نهائية .و�أن تكون �ضمن �أولويات
املجل�س االحتادي للرتكيبة
ال�سكانية ،الذي تتمثل �أدواره
واخت�صا�صاته يف درا�سة وتقييم
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�أو�ضاع الرتكيبة ال�سكانية يف
الدولة ،واقرتاح اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات والنظم ال�سكانية،
لتعزيز دور املواطن واملحافظة على
الهوية الوطنية وحتقيق التوازن
ال�سكاين املن�شود ،واعتماد
ال�سيا�سات والقرارات والربامج
اخلا�صة بالرتكيبة ال�سكانية،
وتوقيع االتفاقيات وعقد
ال�شراكات وت�شكيل اللجان
بالتعاون مع احلكومات املحلية،
واعتماد الهيكل التنظيمي
للمجل�س وكافة النظم املتعلقة
ب�سري عمله�.أمر �آخر رمبا �أدى �إىل
احلد من هذه الظاهرة ،وهو الربط
الإلكرتوين بني حمالت ال�صرافة
وال�سلطات املخت�صة ،وفق ا�سم
ورقم جواز �سفر طالب احلوالة� ،أو
�شرط وجود الكفيل عند �إجراء
املعاملة
�إن وجود ت�شريع �سيمكن من
حتديد �آلية تلزم مكاتب ا�ستقدام
العمال واخلدم بتقدمي �ضمانات
يف حالة الهروب �أو االمتناع عن
العمل طوال �سريان فرتة العقد
�أ�سوة ببع�ض  الدول يفاقم من
تبعيات م�شكلة هروب اخلدم
التي تبلغ معدل ي�صل �إىل 3٪
�سنويا يف الإمارات ،من �إجمايل
عدد العمالة املنزلية.
�سيحد الت�شريع من تدخالت
ال�سفارات يف عقود العمل مثل
ال�سفارة الفلبينية التي ت�شرتط
راتباً ال يقل عن  1500درهم
وفرتة راحة ال تقل عن � 8ساعات
متوا�صلة للخادمة يومياً.
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النتائج األساسية لجدول االهتمامات السائدة :
�أو�ضحت نتائج هذا اجلدول �أن االهتمامات ال�سائدة للر�أي العام جتاه ق�ضية العمالة امل�ساندة
تتمثل يف :
  احلد من ظاهرة تهريب اخلادمات من كفالئهن.
  تنظيم العالقات بني مكاتب التو�سط و�أرباب الأ�سر � :سي�ضمن حقوق الكفيل عند
مكاتب جلب اخلدم .كما �سيحل م�شاكل بني مكاتب التو�سط و�أ�صحاب العمل
والعمال
  تثقيف اخلادمات بعادات وتقاليد الدولة.
  حقوق فئة العمالة امل�ساندة « الت�صرف يف �أموالها وحتويلها  -احل�صول على حقوقها
املادية  -حمايتها من االجتار بالب�شر»
  احلد من جرمية االجتار باخلادمات ( االجتار بالب�شر ).
  احلد من ارتفاع تكاليف جلب العمالة امل�ساندة.
  احلد من تدخل ال�سفارات يف حتديد �أجور العمالة امل�ساندة.
  احلد من جرائم العمالة امل�ساندة .وهي من �أبرز امل�شكالت التي ت�شكل �ضغطا على
املجتمع وتهدد �سالمته و�أمنه.
  حتديد �آلية تلزم مكاتب ا�ستقدام العمال واخلدم بتقدمي �ضمانات يف حالة الهروب �أو
االمتناع عن العمل طوال �سريان فرتة العقد.
  احلد من وجود العديد من امل�شكالت التي يعاين منها هذا القطاع مثل:
• م�شكلة تقدير العمر ف�إن العمالة عندما ت�أتي �إىل الدولة يكون �سنها الفعلي غري
م�سجل يف الأوراق.
• م�شكلة تغيب العامل عن العمل.
• �ضمانات �صاحب العمل حال هروب العامل.
• الراحة الأ�سبوعية وكيفية ق�ضائها بالن�سبة لعامل اخلدمة املنزلية .
• غياب وجود بيانات دقيقة عن العامل مثل م�ستوى املهارة� ،سنوات اخلربة .
• عدم وجود �إجراءات وا�ضحة حتمي الأ�سرة من �إ�صابات العدوى ،حيث �أن
الإجراءات املتبعة ال تعالج حال �إ�صابة العامل ب�أمرا�ض معدية �أو حمل العاملة
خالل الفرتة التي ت�سبق دخولهم الدولة.
152

• عدم وجود ت�شريع ي�إلزام �صاحب العمل مب�ساعدة العامل على حتويل �أمواله �إىل
اخلارج عند طلب العامل ذلك.
• �أن مدة ال�ضمان التي ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر تخلي املكتب عن امل�س�ؤولية قانونياً يف
حال هروب العاملة بعد ت�سلمها ،بح�سب بنود العقد املوجودة حالياً يف املكاتب.
جدول حتديد الأولويات ( �أي ما يعرب عن اهتمامات و�شواغل املجل�س – احلكومة)
جتاه الق�ضية  ( :مت حتديد هذا اجلدول وفق اخلربات ال�سابقة لأع�ضاء املجل�س باالعتماد

على م�ضابط اجلل�سات واملذكرات التو�ضيحية واملطبوعات الواردة من احلكومة و بالرجوع
�إىل ر�ؤية احلكومة – اخلطط اال�سرتاتيجية والأهداف املت�ضمنة يف امليزانية – ت�صريحات
الوزير).
�أولويات املجل�س

حقوق فئة العمالة
«الت�صرف
امل�ساندة
يف �أموالها وحتويلها -
احل�صول على حقوقها
املادية  -حمايتها من
االجتار بالب�شر»
تنظيم العالقة بني مكاتب
التو�سط و�أرباب الأ�سر
وجود جهة احتادية حتدد
تكاليف جلب العمالة
وجدول برواتبهم
احلد من هروب اخلادمات
حتديد �أطر العالقة بني
�أطراف العقد وحقوقهم
وواجباتهم

�أولويات احلكومة

التوافق بني اجلانبني

حقوق فئة العمالة
«الت�صرف
امل�ساندة
يف �أموالها وحتويلها -
احل�صول على حقوقها
املادية  -حمايتها من
االجتار بالب�شر»
تنظيم العالقة بني مكاتب توافقت �أولويات احلكومة
التو�سط و�أرباب الأ�سر مع املجل�س يف :
 حقوق فئة العمالةامل�ساندة الت�صرف يف
�أموالها وحتويلها
 احل�صول على حقوقهااحلد من جرمية الإجتار املادية  -حمايتها من
بالب�شر
االجتار بالب�شر
حتديد �أطر العالقة بني  -تنظيم العالقة بني
�أطراف العقد وحقوقهم مكاتب التو�سط و�أرباب
وواجباتهم
الأ�سر
 احلد من اجلرائم و�أمناملجتمع.
 حتديد �أطر العالقة بنيالأطراف.

االختالف بني اجلانبني

اختلفت �أولويات احلكومة
مع املجل�س يف :
رغبت املجل�س يف
وجود جهة احتادية حتدد
تكاليف جلب العمالة
وجدول برواتبهم للحد
من تدخل ال�سفارات
يف حتديد الأجور عالوة
على �أن ترك املو�ضوع
للقطاع اخلا�ص �أدى �إىل
وجود مغاالة يف الأ�سعار
مما �أثقل من كاهل الأ�سرة
اقت�صادياً.
بينما ترى احلكومة �ضرورة
ترك هذا لقوى العر�ض 
والطلب يف ال�سوق دون
تدخل.
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النتائج األساسية لجدول األولويات:
�أو�ضحت نتائج هذا اجلدول �أن �أولويات كل من احلكومة واملجل�س جتاه ق�ضية العمالة
امل�ساندة:
توافقت �أولويات احلكومة مع املجل�س يف :

  حفظ حقوق فئة العمالة امل�ساندة « الت�صرف يف �أموالها وحتويلها  -احل�صول على حقوقها
املادية  -حمايتها من االجتار بالب�شر»
  تنظيم العالقة بني مكاتب التو�سط و�أرباب الأ�سر .
  احلد من اجلرائم و�أمن املجتمع.
  حتديد �أطر العالقة بني الأطراف.
اختلفت �أولويات احلكومة مع املجل�س يف :رغبة املجل�س يف وجود جهة احتادية حتدد
تكاليف جلب العمالة وجدول برواتبهم للحد من تدخل ال�سفارات يف حتديد الأجور
عالوة على �أن ترك املو�ضوع للقطاع اخلا�ص �أدى �إىل وجود مغاالة يف الأ�سعار مما �أثقل من
كاهل الأ�سرة اقت�صادياً .بينما ترى احلكومة �ضرورة ترك هذا لقوى العر�ض والطلب يف
ال�سوق دون تدخل.
تقدير الأولويات بني الر�أي العام واملجل�س  -الر�أي العام واحلكومة :
اجتاهات التوافق بني الر�أي العام اجتاهات التوافق بني اجتاهات االختالف اجتاهات االختالف
بني الر�أي العام بني الر�أي العام
الر�أي العام واملجل�س
واحلكومة
واملجل�س
واحلكومة

حقوق فئة العمالة امل�ساندة
«الت�صرف يف �أموالها وحتويلها
 احل�صول على حقوقها املادية -حمايتها من االجتار بالب�شر»
تنظيم العالقة بني مكاتب التو�سط
و�أرباب الأ�سر
احلد من اجلرائم و�أمن املجتمع.
حتديد �أطر العالقة بني الأطراف.
(احلقوق والواجبات )
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حقوق فئة العمالة
«الت�صرف
امل�ساندة
يف �أموالها وحتويلها -
احل�صول على حقوقها
املادية  -حمايتها من
االجتار بالب�شر»
الإجازة
الأجور حتديد
تنظيم العالقة بني مكاتب حتديد
الأ�سبوعية
التو�سط و�أرباب الأ�سر والتكاليف
احلد من اجلرائم و�أمن
املجتمع.
حتديد �أطر العالقة بني
(احلقوق
الأطراف.
والواجبات)

النتائج الأ�سا�سية جلدول تقدير الأولويات بني الر�أي العام واملجل�س  -الر�أي العام
واحلكومة :

يت�ضح من خالل النتائج التي �أ�سفر عنها اجلدول ال�سابق :
  �أن هناك توافقاً بني �أولويات احلكومة واملجل�س واهتمامات الر�أي العام مما ميثل �أولوية
يف خطط الن�شر .
  و�أن هناك اختالفاً بينهما مما ميثل �أولوية متو�سطة �أو دنيا يف خطط الن�شر .
وعلى هذا الأ�سا�س فتم ترتيب الأفكار من حيث خطط الن�شر وفق التايل :
�أفكار ذات �أولوية عليا خلطط الن�شر

�أفكار ذات �أولوية �أفكار ذات �أولوية دنيا
خلطط الن�شر
متو�سطة خلطط الن�شر

حقوق فئة العمالة امل�ساندة «الت�صرف يف �أموالها حتديد
وحتويلها  -احل�صول على حقوقها املادية  -حمايتها والتكاليف
من االجتار بالب�شر»

الأجور حتديد
الأ�سبوعية

الإجازة

تنظيم العالقة بني مكاتب التو�سط و�أرباب الأ�سر
هروب اخلادمات

حتديد الأفكار الأ�سا�سية للن�شر من خالل حتديد الفئات امل�ستهدفة :
الفئات امل�ستهدفة

ن�سبة اال�ستهداف

و�سيلة اال�ستهداف

ال�شباب

66%

التوا�صل حتديد
و�سائل
والتكاليف
االجتماعي

املر�أة

50%

فئة الأعمار املتو�سطة
والكبرية

الإعالم املرئي
الإعالم
واملقروء

م�ضمون اال�ستهداف

الأجور

هروب اخلادمات
امل�سموع وجود ت�شريع  +هروب
اخلادمات

 .3امل�ضامني الأ�سا�سية لأفكار الن�شر الإعالمي  :حيث يتم يف هذه اخلطوة االعتماد
على امل�ضامني الأ�سا�سية للن�شر الإعالمي من خالل حتديد �أهمية الق�ضية ومربراتها
والنتائج املرتتبة عليها والتو�صيات املتعلقة بها .
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مثال  :هروب اخلادمات :
�أهمية الق�ضية

متثل ظاهرة هروب
اخلادمات العمل لدى غري
الكفالء �أولوية �أ�سا�سية
لطرحها لأنها �أ�صبحت
ظاهرة فقد �سجلت
الإدارة العامة للتحريات
واملباحث اجلنائية يف
�شرطة دبي ارتفاعا
ملحوظا يف م�ؤ�شر جرائم
اخلدم ،بلغ  45٪خالل
الأ�شهر الثمانية الأوىل
من العام اجلاري ،بواقع
 661بالغا ،مقابل 453
يف الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي ،و 341يف   2008.
ومتثل هذه الظاهرة ثغرة
�أمنية ،وتعر�ض  الأ�سر
للخطر ،تتمثل يف ت�شغيل
�أ�شخا�ص  خمالفني من
دون الت�أكد من هويتهم
�أو ح�صولهم على ت�صريح
بالعمل.

مربراتها

النتائج املرتتبة عليها

والتو�صيات املتعلقة بها

 ت�شكل تهديد على �أمن � -سيحد من جرمية االجتار  -مد فرتة ال�ضماناملجتمع .
باخلادمات الهاربات  -حتديد واجبات مكاتب
 تثقل كاهل الأ�سرة (االجتار بالب�شر).التو�سط خالل فرتة
اقت�صادياً.
 �سيعمل  -ب�شكل �أو ال�ضمان .ب�آخر  -على احلد من
م�شكلة اختالل الرتكيبة
ال�سكانية باعتبار �أن تلك
العمالة الهاربة هي عمالة
زائدة ت�شكل عبء على
املجتمع وغري منتجة يف
حقيقة الأمر لأنها تن�صلت
من الغر�ض  الأ�سا�سي
الذي جلبت من �أجله.
 �سي�سهم يف حل م�شكلةمادية تثقل كاهل الأ�سر
املواطنة تتمثل يف هدر
املوارد املخ�ص�صة جللب
تلك الفئة التي ترتاوح
تكاليف جلبها بني 6000
�إىل  17000وخا�صة بعد
مرور فرتة الثالث �أ�شهر
ال�ضمان .

� .4أ�شكال الت�أثري املتوقعة على الر�أي العام  :يتم ذلك بتهيئة الر�أي العام من خالل
الإخبار عن الق�ضية والرتكيز على �أولويات �أفكارها من خالل اجلداول ال�سابقة  .وتهدف
هذه اخلطوة �إىل تهيئة الر�أي العام وال�ضغط الت�أثريي عليه للو�صول �إىل الت�أثري الإقناعي.
مثال �« :سيناق�ش املجل�س الوطني االحتادي قانون العمالة امل�ساندة و�سريكز يف مناق�شته
على ق�ضية هروب اخلادمات »....
حيث يتم اال�ستعانة يف هذه اخلطوة وعند حتديد الأفكار بجدول الفئات امل�ستهدفة
«للرتكيز على الفئة التي يراد ا�ستهدافها» مث ًال � :أرباب الأ�سر «وامل�ضامني التي متثل �أولويه
لها»  ،كما يتم اال�ستعانة عند حتديد الأفكار باملذكرة التو�ضيحية للم�شروع ومواد القانون
والأوراق البحثية « مثل فكرة  :هروب اخلادمات».
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� .5شرح م�ضامني الأفكار الأ�سا�سية  :حيث يتم تناول الأفكار ال�سابقة «وفقاً لنتائج
اجلداول» فكرة ،فكرة .
مثال  :ق�ضية هروب اخلادمات � :سيتم �إجراء حتقيق �صحفي و�إعداد الأ�سئلة للقاء حمرري
الإعالم الربملاين مع معنيني بهذه الق�ضية مثل  :م�س�ؤويل وزارة الداخلية � -أ�صحاب
مكاتب التو�سط – املواطنني ....
  ما الذي يدفع اخلادمات للهروب؟
  ما الإ�شكاالت التي ترتتب داخل الأ�سرة على هروب اخلادمات ؟
  ..................
المرحلة الثانية :مرحلة أثناء الحدث:
يق�صد بهذه املرحلة �أثناء اجتماعات اللجنة �أو املجل�س وهي املرحلة التي يتم فيها الت�سويق
لكل الأفكار ال�سابقة يف م�شروع القانون ،ويالحظ �أننا يف هذه املرحلة �سنعتمد  -قدر
الإمكان  -على الأفكار التي مت الرتويج لها يف مرحلة ما قبل احلدث .
ولكن قد تربز �إ�شكالية وهي �أن بع�ضاً من هذه الأفكار قد يختفي نظراً لعدم االهتمام
به �أو �إثارته يف االجتماعات الر�سمية ففي هذه احلالة يلج�أ املحرر الربملاين �إىل ما يعرف
بت�سويق الفكرة البديلة �أي �إيجاد عالقة ارتباط بني الفكرة الأ�صلية التي مت الرتويج لها يف
مرحلة ما قبل احلدث وبني فكرة �أخرى �شبيهة ترتابط �أو تتكامل مع فكرة ما قبل احلدث.
فعلى �سبيل املثال �إذا �أ�سفرت اجتماعات اللجنة عن االتفاق على عدم �إمكانية انتقال
العمالة من �أ�سرة �إىل �أخرى ومل يتم التطرق �إىل فكرة هروب اخلادمات فيتم الربط بني
هذه الفكرة التي �أثارتها اللجنة وبني فكرة هروب اخلادمات� ،سواء من حيث التدليل �أي
ا�ستخدام منهج اال�ستدالل التدليلي �أو اال�ستنباط فيكتب مث ًال «واتفق �أع�ضاء اللجنة
على �أن يت�ضمن م�شروع القانون تعدي ًال ين�ص على عدم ت�شغيل العمالة امل�ساندة �إال لدى
�أ�سرة رب العمل وال يجوز ا�ستخدامها للعمل لدى �أ�سر �أخرى ،ومما يذكر �أن هذا التعديل
يهدف �أ�سا�ساً �إىل احلد من ظاهرة هروب اخلادمات التي ت�شكل ن�سبة بلغت »......
ويف حاالت �أخرى قد يجد املحرر الربملاين �صعوبة حقيقية يف الربط بني الأفكار البديلة
واملثارة يف اجتماعات اللجنة �أو اجتماعات اجلل�سة العامة وبني الأفكار املثارة يف مرحلة
ما قبل احلدث يف هذه احلالة يلج�أ املحرر الربملاين �إىل احل�صول على ت�صريحات �صحفية
موجهة �سواء من رئي�س اللجنة �أو من �أع�ضائها �أو من �أحد الأع�ضاء املتخ�ص�صني يف هذا
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ال�ش�أن حيال بع�ض الأفكار وذات الأولوية �أو االهتمام لدى الر�أي العام ويف هذه احلالة
ف�إن عنوان االخبار الإعالمي �سريتكز على هذا الت�صريح ثم يتم تناول الأفكار الأخرى
التي �أثارها الربملان والتي ال تعد ذات �أهمية �أو �أولوية لدى الر�أي العام .
كما يتم �أثناء احلدث اال�ستعانة ب�شكل �أكرب بكتاب املقاالت �أو الدرا�سات �أو التحقيقات
ال�صحفية لإبراز �أهمية �أكرب جتاه املو�ضوع .
جدول تباين م�ضمون الر�سالة االعالمية يف االجتماعات العامة للربملان :
م�ضمون االجتماع

هروب اخلادمات

تكاليف جلب العمالة
تثقيف فئة العمالة
بعادات
امل�ساعدة
وتقاليد البلد
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�أهمية امل�ضمون

لتوافقه مع اهتمامات
املجتمع ،حيث تعد
هذه الق�ضية من الق�ضايا
التي �شكلت �أهمية
متقدمة لدى الر�أي
العام ،كما �أنها من
الأولويات التي حتقق
ا�ستقرار و�أمن املجتمع

الر�سالة االعالمية

النتائج املتوقعة

ت�صريح لأحد �أع�ضاء الرتكيز على ق�ضية
اللجنة �أو رئي�س اللجنة الهروب وتعديل فرتة
ال�ضمان التي تعد
بو�ضعها احلايل قا�صرة
عن احلد من هذه
امل�شكلة.

المرحلة الثالثة  :ما بعد الحدث
الدعاية لقرارات وخمرجات املجل�س النهائية يف �ش�أن قانون اخلدمة امل�ساندة ،حيث ال
يكتفي الإعالم الربملاين بو�صف هذه املخرجات والقرارات و�إمنا يعتمد على �ضرورة
الدعاية لها و�إبراز مربرات املجل�س يف تبني هذه القرارات واملخرجات بالإ�ضافة �إىل �أهميتها
يف حتقيق نتائج �إيجابية مرتبطة باهتمامات و�شواغل املواطنني وفق التايل:
مثال :اللياقة النف�سية للخادمة.
القرار

مربرات القرار

مت �إ�ضافة �شرط اللياقة للت�أكد من االتزان
النف�سية
ل�شروط النف�سي للعامل وخلوه
ا�ستقدام اخلادمات
من بع�ض  الأمرا�ض 
النف�سية التي متثل
خطراً على الأ�سرة عند
التحاق العامل للعمل
لديها

�أهميته

مدى ارتباطه ب�أفكار
الرتويج

وترجع �أهمية هذا احلد من جرائم العمالة
التعديل للإح�صاءات امل�ساندة و�أمن املجتمع
اخلا�صة مبعدل ارتكاب
هذه الفئة للجرائم حيث
�سجلت الإدارة العامة
للتحريات واملباحث
اجلنائية يف �شرطة دبي
ارتفاعا ملحوظا يف م�ؤ�شر
جرائم اخلدم ،بلغ 45٪
خالل الأ�شهر الثمانية
الأوىل من عام ،2010
بواقع  661بالغا ،مقابل
 453يف الفرتة نف�سها
من عام  ،2009و341
يف  .2008.ومتثل هذه
الظاهرة ثغرة �أمنية،
وتعر�ض الأ�سر للخطر.
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