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مقــدم ــة
للعام الثاين على التوايل نظم املجل�س الوطني االحتادي منتدى الإعالم الربملاين
بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل يف مدينة دبي يوم االثنني املوافق الرابع
والع�شرين من نوفمرب عام  ،2014حتت عنوان “ �آفاق الإعالم الربملاين ودوره
يف تعزيز الثقافة الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية “ انطالق ًا من �إميان املجل�س
الوطني االحتادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�أهمية الإعالم بكافة فنونه
وو�سائله التقليدية واحلديثة ،وم�س�ؤوليته الكبرية ك�شريك ا�سرتاتيجي يف �إثراء
الثقافة واحلياة الربملانية ،ويف تنمية الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل ،وحتفيز
التفاعل وامل�شاركة ال�سيا�سية لكافة قطاعات و�شرائح املجتمع ،ال �سيما يف �ضوء
التطورات التي ت�شهدها احلياة الربملانية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وجاء عقد هذا املنتدى بح�ضور وم�شاركة نخبة من الربملانيني والأكادمييني
واخلرباء والإعالميني وم�شاركني وخرباء من االحتاد الربملاين الدويل والربملان
الأوروبي ،والدول العربية ال�شقيقة ،وخمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وكليات
االت�صال والإعالم يف اجلامعات يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ل ُي�سلط
ال�ضوء على حماور مهمة يف مو�ضوع الإعالم الربملاين من بينها ا�ستعرا�ض
جتارب خمتلف اجلهات املهتمة بال�ش�أن الربملاين ،والدرو�س امل�ستفادة منها ،ودور
الإعالم الربملاين يف تثقيف وتنوير الر�أي العام وتعزيز الثقافة الربملانية ،ودوره
يف العملية االنتخابية للربملان ،وكيفية اال�ستفادة من تنامي دور وت�أثري �شبكات
التوا�صل االجتماعية التفاعلية وتوظيفها يف تعزيز العالقة بني الربملان واجلمهور
لتمكينه من متابعة املجريات على ال�ساحة الربملانية ،وتعزيز تفاعله و�إ�شراكه يف
عملية �صنع القرار.
و ُقد مت تقدمي �أوراق عمل قيمة تناولت هذه املحاور ،حيث نوق�شت بعمق من قبل
امل�شاركني يف املنتدى ،وكان مل�ساهماتهم القيمة دور ًا كبري ًا يف �إثراء �أعماله.
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ولأهمية ما مت طرحه وتداوله يف هذا املنتدى حول الإعالم الربملاين ،وتعميم ًا للفائدة
ف�إن الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي تقدم هذا الإ�صدار لتوثيق وقائع هذا
املنتدى ،وما مت التو�صل �إليه من تو�صيات ،ونرجو �أن يكون هذا الإ�صدار �إ�ضافة نوعية
تنعك�س �إيجابي ًا على تطوير الإعالم الربملاين ودوره يف احلياة الربملانية.
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مقدمة فقرات املنتدى:
ال�ضيوف واحل�ضور الكرام ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
نلتقي اليوم للعام الثاين على التوايل للم�شاركة يف جل�سات منتدى الإعالم الربملاين
الذي ي�شارك فيه نخبة من اخلرباء والأكادمييني والإعالميني املتخ�ص�صني ،وانطالقا
من �إميان املجل�س الوطني االحتادي ب�أهمية دور الإعالم وم�س�ؤوليته ك�شريك ا�سرتاتيجي
يف تنمية الوعي الربملاين ،وتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للمجتمع ،ومبنا�سبة انعقاد هذا
املنتدى ندعو معايل حممد �أحمد املر  -رئي�س املجل�س الوطني االحتادي لإلقاء كلمته
فليتف�ضل م�شكور ًا.
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كلمة معايل حممد �أحمد املر  -رئي�س املجل�س الوطني االحتادي.
حمن ال َّرحيم
ب�سم ا ِ
هلل ال َّر ِ
ِ
�سعادة مارتن �شنقونق  /الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل.
�سعادة عبدالرحمن �سامل عبيد الهاجري  /رئي�س املجل�س اال�ست�شاري لإمارة
ال�شارقة.
�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة.
الأ�ساتذة واخلرباء والإعالميني الأفا�ضل امل�شاركني يف �أعمال املنتدى.
ال�ضيوف واحل�ضور الكرام.
هلل َو َب َركا ُته
الم َع َلي ُكم َو َرح َم ُة ا ِ
ال�س ُ
َّ
يطيب يل �أن �أرحب بكم جميع ًا ،و�أن �أتوجه بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل �سعادة مارتن
�شنقونق  /الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل .على امل�شاركة يف هذا املنتدى العلمي
والتعاون الدائم بني املجل�س الوطني االحتادي ،واالحتاد الربملاين الدويل ،يف خمتلف
جماالت العمل الربملاين ،وال�شكر والتقدير مو�صول للأ�ساتذة واخلرباء وامل�شاركني الذين
ُي�ساهمون يف تقدمي �أوراق عمل ،ومناق�شة و�إثراء خمتلف حماور املنتدى املطروحة.
لقد بادر املجل�س الوطني االحتادي ،لتنظيم هذا املنتدى حول الإعالم الربملاين ،وهو
الثاين من نوعه ،الذي ُيعقد يف دولة الإمارات العربية املتحدة� ،إميان ًا منه ب�أن هذا
التخ�ص�ص الإعالمي املميز ،بكافة فنونه وو�سائله التقليدية واحلديثة ،هو العن�صر
الرئي�س املكمل للحياة الربملانية� ،سواء من حيث دوره يف التعبري عن الر�أي العام ،ب�ش�أن
جمريات العمل الربملاين ،و�أداء ممثلي ال�شعب� ،أو من حيث م�س�ؤوليته يف نقل �أعمال
الربملان ،و�شرحها والتعليق عليها ،فالإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع
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معطيات خمتلف جوانب العمل الربملاين ،بكافة �أبعاده الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية
ي�ضطلع بدور هام يف تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل ،والإ�سهام الفاعل يف
تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية ،والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور ،وتفعيل امل�شاركة
ال�سيا�سية ملختلف قطاعات و�شرائح املجتمع ،ال �سيما يف �ضوء تطورات احلياة الربملانية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
�إن املجال�س الربملانية ،هي �أكرث امل�ؤ�س�سات ت�شابك ًا مع خمتلف �شرائح وقطاعات املجتمع
وب�صفتها مُتثل ال�شعوب ،ومبا ت�ضطلع به من �أدوار ،هي املنابر التي ُتعرب عن �آمال
وطموحات ،وق�ضايا املجتمع ،وهموم املواطنني وم�شاكلهم يف خمتلف مناحي احلياة ولأن
الإعالم ،وبحكم م�س�ؤوليته االجتماعية ،وبانفتاحه على كل النا�س ،وكل الق�ضايا ي�ستطيع
�أن ُي�سلط ال�ضوء ،وينقل ويطرح هذه الق�ضايا وامل�شكالت ،طرح ًا مو�ضوعي ًا ،بامل�شاركة
والنقا�ش واحلوار ،مع خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية ،وقادة الر�أي العام بل
وي�ستطيع �أي�ض ًا �أن ُيقدم املالحظات والآراء والأفكار ،ورمبا احللول واملقرتحات املنا�سبة
ملعاجلة هذه الق�ضايا ،وي�ضعها �أمام ممثلي ال�شعب ،وبذلك ُي�ساهم ب�شكل فاعل يف �إثراء
معلوماتهم ،وتعزيز دورهم و�أدائهم على الوجه الأف�ضل من ناحية ،ومن ناحية �أخرى
َيعمل على تعزيز التفاعل وامل�شاركة املجتمعية يف احلياة الربملانية.
�إن انعقاد مثل هذه املنتدياتُ ،يعترب توا�ص ًال من نوع �آخر بني الربملانيني والإعالميني
و�إن هذا املنتدى ،ومبا ُي�سلط ال�ضوء عليه من جوانب مهنية مهمة يف مو�ضوع الإعالم
الربملاين ،وخا�صة من حيث اال�ستفادة من جتارب خمتلف الدول ،ملواكبة التطورات
احلديثة يف عامل االت�صال والإعالم  ،ال�ستثمارها على الوجه الأف�ضل يف الإطار الربملاين
ومب�شاركة نخبة من الربملانيني ،والأكادمييني ،والإعالميني واخلرباء وخمتلف م�ؤ�س�سات
وو�سائل الإعالم يف �أعماله ،قادر بعون اهلل تعاىل على بلورة �آفاق جديدة لتطوير الإعالم
الربملاين و�آلياته و�أدواته ،ودوره يف التعريف ب�أهمية الربملان ،و�أعماله و�أن�شطته ،وحتليل
الق�ضايا واملو�ضوعات الربملانية ،وتنوير الر�أي العام ،وتعزيز م�شاركته الفاعلة يف العمل
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الربملاين.
ون�أمل يف �أن تكون �أوراق العمل املعدة لهذا املنتدى ،التي تتناول حماور مهنية خمتلفة
يف مو�ضوع الإعالم الربملاين ،واملناق�شات حولها ،عون ًا جلميع امل�شاركني ،للخروج
بتو�صيات ،نعمل جميع ًا برملانيني ،و�إعالميني ،وو�سائل �إعالم ،على تبنيها عملي ًا ،لتطوير
دور و�أداء الإعالم الربملاين ،من كافة جوانبه املهنية ،ل ُي�شكل رافد ًا ثري ًا للحياة الربملانية.
�إن املجل�س الوطني االحتادي ،و�إميان ًا منه بالدور احليوي للإعالم الربملاين ،قرر
�إطالق جائزة الإعالم الربملاين التي ت�ستهدف �أ�سا�س ًا ،تطوير منظومة �أداء الإعالم
الربملاين ب�شكل عام ،وحول املجل�س الوطني االحتادي على وجه اخل�صو�ص ،ويطيب
يل يف هذا املقام ،التوجه بالدعوة �إىل جميع املعنيني واملهتمني من م�ؤ�س�سات ،وو�سائل
�إعالمية� ،سواء كانت مقروءة �أو م�سموعة� ،أو مرئية� ،أو �إلكرتونية ،للم�شاركة والتقدم
لهذه اجلائزة ،وفق احكامها املقررة.
وختام ًا ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل ،جلميع امل�شاركني يف هذا املنتدى
ومتنياتي ب�أن تتكلل جهودكم ،ومناق�شاتكم بالتوفيق والنجاح يف حتقيق �أهدافه املن�شودة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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مقدمة فقرات املنتدى:

�شكر ًا ملعايل حممد �أحمد املر  -رئي�س املجل�س الوطني االحتادي.
والآن مع كلمة ال�سيد /مارتني �شوجنوجن الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل.

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

معايل حممد �أحمد املر -رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
ال�سيدات وال�سادة…
�إنه ملن دواعي �سروري �أن �ألقي هذه الكلمة �أمام منتدى الإعالم الربملاين .2014
لقد وقفت يف مكاين هذا منذ عام تقريبا عندما عقد املجل�س الوطني االحتادي املنتدى
الإعالمي الأول ،و�أمتنى جناحا موفقا لهذا املنتدى الإعالمي الربملاين .لقد مهد هذا
املنتدى الطريق �أمام الربملانات يف املنطقة للم�شاركة يف الإعالم على نحو يت�سم مبزيد
من ال�شمولية وتظافر اجلهود.
واليوم ،من�ضي خطوة للأمام يف طريقنا الذي بد�أناه قبل عام� .إننا جميعا ندرك �أهمية
الإعالم ومدى الدور الهام الذي يلعبه يف احلياة العامة� .إنه الو�سيلة التي نلج�أ �إليها كل
يوم لأنها ال تزال بالفعل ت�شكل �أهم و�سائل التوا�صل مع جميع ال�شرائح بوجه عام .ومع
�أنت�شار العديد من و�سائل الإعالم املختلفة� ،أ�صبحت عملية التوا�صل يف قوتها وفاعليتها
مبثابة ركيزة �أ�سا�سية يف �أي جمتمع دميقراطي.
وي�شكل هذا املنتدى حدثا خا�صا �إذ �أنه يركز على جزء متخ�ص�ص وحمدد من الإعالم
وهو الإعالم الربملاين .ويتمحور هدف الإعالم الربملاين حول النائب الربملاين وما يدور
داخل �أروقة الربملان حيث يقوم بنقل ما يقوم به الربملاين داخل الربملان وما يقوله وما
الذي يعنيه هذا لكل مواطن يف الدولة.
�إن غياب الإعالم وال�شفافية واملحا�سبة اجلماهريية عما يحدث داخل �أروقة الربملان
يجعل العملية الربملانية يف حالة �سكون وانف�صام عن املجتمع� .إننا جميعا على دراية مبا
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يقوم به الإعالم يف ت�شكيل الوعي العام ويف الرد على التطورات والق�ضايا ال�سيا�سية التي
مت�س �صميم وجودنا اليوم.
�إننا جميعا ندرك �أن و�سائل الإعالم غالب ًا ما تركز كثريا على ال�سيا�سات احلزبية وعلى
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية الفردية ،مثل القادة و�أع�ضاء احلكومة ،وكذلك على اخلالفات
ال�سيا�سية .ولهذا ،ف�إن �أعمال الربملان والربملانيني غالب ًا ما تتوارى وتختفي عن الأخبار
ال�صحفية اليوم.
لن�أخذ على �سبيل املثال ،اململكة املتحدة وفرن�سا؛ يف خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية
�شكلت تغطية �أعمال الربملان على قنوات التلفاز الوطنية ما ن�سبته  25-16من الأخبار
ال�سيا�سية املتداولة بينما كانت الن�سبة املتبقية ل�صالح �أخبار احلكومة.
�إن هذا الأمر م�ألوف بالن�سبة للأخبار ال�سيا�سية التي تبث يف كل مكان .كما �أنه �صحيح
�أي�ضا �أن �صوت الأغلبية ال�سيا�سية هو ال�صوت الذي غالب ًا ما ي�شاهد وي�سمع ويدوي يف
و�سائل الإعالم.
ولكن ،الدميوقراطية تعني التنوع وتعمل على دعم مبد�أ امل�شاركة .ولهذا ف�إن عدم
وجود تنوع يف الر�أي �أو يف املحتوى الذي تبثه و�سائل الإعالم ،يتمخ�ض عن نتيجة نهائية
تكون حمددة بالفعل م�سبق ًا.
�إن اجلمهور العام لديه �صور ًة �سلبي ًة ونظر ًة �أحادية عن ال�سيا�سة وهذا ما يجعلهم
يبتعدون عنها.
ت�شري جميع التحليالت الواردة من جميع �أرجاء العامل �أن و�سائل الإعالم تتناول �أعمال
الربملان ،وخ�صو�صا �أثناء االنتخابات الربملانية ،من خالل الرتكيز ب�شدة على ال�سباق
االنتخابي .ومع ذلك ،ف�إن تلك الفرتة تعترب الفرتة التي يرغب فيها اجلمهور العام يف
�أتخاذ قراره االنتخابي ا�ستناد ًا �إىل الق�ضايا املطروحة.
وعلى العموم ،فالنا�س لي�سوا على دراية بالكثري من املبادرات التي تتخذها الربملانات
والنواب املوجودون بها من �أجل تثقيف و�إ�شراك اجلمهور� ،سواء فيما يتعلق مب�ؤ�س�سة
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الربملان ذاتها وما يدور بها �أو بخ�صو�ص القرارات الت�شريعية التي يتم �أتخاذها.
�إن ابتعاد اجلمهور العام عن ال�سيا�سية و�إ�صابته بالإحباط منها ُيعد م�شكلة يف غاية
اخلطورة يف عامل اليوم� .إنها ت�شري �إىل تزايد الالمباالة اجلماهريية جتاه ال�سيا�سة و�إىل
انخفا�ض �أرقام امل�شاركة يف االنتخابات.
ال�سيد /الرئي�س
ال�سيدات وال�سادة
كيف نحول هذا امل�سار �إىل االجتاه ال�صحيح؟ كيف نت�أكد �أن اجلمهور لي�س لديه
املعلومات الكافية والعميقة فح�سب ،بل يقوم بامل�شاركة الفاعلة يف عملية �صنع القرار
ال�سيا�سي؟
هنا ي�أتي دور ال�صحافة الربملانية يف القيام بذلك� .أننا ن�صبو �إىل وجود �إعالم برملاين
قوي وم�س�ؤول لدية املعرفة الكافية ،حيث يقوم ب�إلقاء ال�ضوء عما يدور داخل �أروقة
الربملان� .إن الإعالمي القادر على القيام بهذا الدور والو�صول �إىل ال�شخ�ص العادي هو
�إعالمي ال يقدر بثمن.
ملاذا �أقول هذا الكالم؟ لأنه �إذا كانت التغطية الإعالمية يف هذا املجال اقل ت�أثر ًا
بال�شخ�صيات والنزاعات ال�سيا�سية� ،إذا كان الرتكيز على الق�ضايا ب�شكل عام ،وكانت
التغطية تويل العناية الواجبة لنوعية املعلومات وتتبنى نهج ًا بنا ًء يعمل على �إ�شراك
اجلمهور ،ف�إن الر�سالة حتما �ست�صل �إىل اجلمهور.
ويف هذه احلالة� ،سيكون لدى اجلمهور العام وعي وفهم �أكرث بالربملان وعمله وكيفية
ت�أثريه على اجلمهور العام� .إن اجلمهور لديه الرغبة يف امل�شاركة يف عملية �صنع القرار
خارج ال�صندوق االنتخابي� .إننا ندرك هذا حيث �أنه من الوا�ضح �أن النا�س غالب ًا ترغب
�أن يكون لها ر�أي يف �صناعة القرارات يف امل�سائل التي مت�س حياتهم مبا�شرة� .إن الكثري
يجدون طرق ًا خمتلفة غري ال�صندوق االنتخابي للتعبري عن �أرائهم ووجهات نظرهم.
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�إن الإعالم الربملاين الذي يعك�س التنوع ال�سيا�سي والذي يقوم بالدور املنوط به هو ذلك
الإعالم الذي ي�ؤكد على فعالية و�صالحية العقد ال�سيا�سي املربم بني الدولة واملواطن.
فاحلكومة تت�شكل من ال�شعب عن طريق �أفراد ال�شعب لتحقيق م�صالح ال�شعب.
لقد بد�أت بع�ض املنابر الإعالمية تدرك �أثر التغطية ال�سيا�سية التقليدية ،وبد�أت
تتخذ الإجراءات ال�صائبة يف هذا ال�صدد .لقد تبني الربنامج الإخباري على التلفاز
الوطني الدمناركي ما ي�سميه حمررو الأخبار بـ»ال�صحافة البناءة» .حيث ال تركيز على
ال�صراعات ال�سيا�سية و�إعطاء تركيز قليل على ال�شخ�صيات مع الرتكز على الق�ضايا التي
مت�س حياة املواطنني ب�شكل �أكرب .والنتيجة تكون املك�سب للجميع ،للجمهور والإعالمي
وال�سيا�سي.
فاملواطن على وعي ودراية حقيقية بق�ضاياه وما مي�س بحياته.
وال�سيا�سي يقوم بالتحدث يف الق�ضايا اجلوهرية مما يعزز �صورته وموقفه لدى
اجلمهور العام.
والإعالمي يتمتع ب�أكرث الربامج الإخبارية �شعبية يف الدولة.
معايل الرئي�س …
دعني �أكون �أكرث و�ضوحا� .إن م�س�ؤولية التوا�صل مع اجلمهور العام بفعالية ال تقع على
عاتق الإعالم الربملاين فقط ،بل �إنها م�شاركة بني الربملان والربملانني.
�إن التجول بني و�سائل الإعالم احلديثة ملدة � 24ساعة لي�س باملهمة ال�سهلة الي�سرية.
كيف ميكن �إلقاء كلمة موجزة مدتها  20ثانية دون الت�أثري على املحتوى؟ ما الفرق
بني احلوار الإذاعي والتلفزيوين اجليد؟ هل ينبغي �أن يتم التوا�صل على من�صات
التوا�صل االجتماعي مثل تويرت� ،أن�ستجرام �أو في�سبوك؟ �إذا كان الأمر كذلك ،ما الذي
�ستقوله يف  140حرفا؟ وماذا عن املن�صات الأخرى مثل يوتيوب �أو القناة الربملانية
املخ�ص�صة لتلك اجلماهري التي ترغب يف م�شاهدة من ميثلها وهو يح�ضر املناظرات
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ويقوم باملحاورة والرد…�إلخ.
ثمة الكثري من و�سائل التوا�صل اليوم ما من �ش�أنه �أن يجعل هذه العملية �صعبة و�شاقة.
ولكنها ت�سمح لنا �أي�ضا يف ذات الوقت بالقيام بالكثري مما مل يكن بو�سعنا القيام به قبل
� 15سنة .ميكن الأن الو�صول للعديد من الفئات امل�ستهدفة با�ستخدام و�سائل الإعالم
املختلفة.
فعلى �سبيل املثال ،قام الربملان الإجنليزي ب�إعداد �سل�سة �أفالم متحركة عن الربملان
و�سبل الو�صول والتفاعل مع املواطن وتالميذ املدار�س .وقام بعر�ضها على قناته على
يوتيوب ،وبعد ذلك قام بالتنويه عنها من خالل موقع تويرت .يالها حقا من م�صادر
عظيمة للتوا�صل والو�صول لأكرب عدد ممكن من ال�شرائح امل�ستهدفة.
ال�سيدات وال�سادة…
لقد حتدثت عن الإعالم والربملان ولكن �أ�سمحوا يل �أن �أقول ب�ضع كلمات عن االحتاد
الربملاين الدويل .ما الذي ميكننا القيام به لتقوية �أوا�صر امل�شاركة بني الإعالم
والربملان؟
مبا �أن عملنا من�صب على دعم وم�ساندة الربملانات ،ف�إننا على ا�ستعداد تام لتقدمي
م�ساعدة خا�صة يف هذا املجال .خالل العام املن�صرم وحده ،قمنا بالعمل مع الربملان
النيجريي وال�سي�شيلي فيما يتعلق بتقدمي تدريب عملي لتلبية متطلباتهم املحددة يف
الإعالم وو�سائل التوا�صل .لدينا �أدوات تدريب مثل� ،إر�شادات الإعالم االجتماعي
ال�صادرة عن االحتاد الربملاين الدويل والتي تبث جناحها للأع�ضاء لدينا.
ميكن �أي�ضا الو�صول �إىل قد ٍر كبري جد ًا من اخلربة الربملانية حول �أرجاء العامل من
خالل الربملانات الأع�ضاء وداخل الأمانة العامة ذاتها .جدير بالذكر ،يف هذا ال�صدد
�أن م�ؤمتر الربملان عرب الإنرتنت الذي ينظم كل �سنتني ويعد حدث ًا ي�شكل فر�صة يتعني
عدم تفويتها حيث يتم فيها املزج بني تكنولوجيا املعلومات وو�سائل التوا�صل وذلك يف
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حماولة لإ�شراك اجلمهور العام وتثقيفه عما يدور يف احلياة الربملانية.
�أمامكم يوم حافل بالن�شاط ولهذا ا�سمحوا يل �أن �أختم كلمتي متمني ًا لكم ،من �صميم
قلبي ،مداوالت لهذا املو�ضوع الذي هو حق ًا غاية يف الأهمية.
وتقبلوا وافر ال�شكر والتحية.

مقدمة فقرات املنتدى:

�شكر ًا ل�سعادة مارتني �شون جوجن – الأمني العام للإحتاد الربملاين الدويل
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة ،احل�ضور وال�ضيوف الكرام.
نبد�أ �أعمال اجلل�سة الأوىل للمنتدى والتي ت�ستعر�ض جتارب يف الإعالم الربملاين
ب�إدارة �سعادة الدكتورة منى جمعة البحر – ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي – رئي�سة
جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة ،ومب�شاركة كل من ال�سيد/
بول ماك جراف – ع�ضو �سابق بالربملان الإيرلندي ،وال�سيدة  /مليني جاو براث
– املحتدث الر�سمي لقطاع ال�صحافة – مدير �إدارة الإت�صال بالربملاين الأوروبي
و�سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي – الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
فليتف�ضلوا م�شكورين.

16

آفاق اإلعالم البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية

اجلل�سة الأولـى للمنتدى

ب�إدارة �سعادة الدكتورة منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
ا�ستعرا�ض لتجارب يف الإعالم الربملاين

 -ورقة العمل الأوىل:

جتربتي يف جمال الإعالم الربملاين.
ال�سيد بول ماك جراف  -ع�ضو �سابق يف الربملان الأوروبي.

 -ورقة العمل الثانية:

جتارب من �إنتاج الإعالم الربملاين الأوروبي.
ال�سيدة مليني جاو براث  -املتحدث الر�سمي لقطاع
ال�صحافة  -مدير �إدارة االت�صال يف الربملان الأوروبي.

 -ورقة العمل الثالثة:

جتربة املجل�س الوطني االحتادي يف �إطار منهج ومنظومة الإعالم الربملاين
الدكتور حممد �سامل املزروعي  -الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي.

� -أ�سئلة وتعقيبات ومناق�شات
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر  -ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وبه ن�ستعني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد خامت
الأنبياء واملر�سلني.
�أرحب بكم يف هذه اجلل�سة الأوىل يف منتدانا الإعالمي الربملاين الثاين ،احلمد هلل
ففي ال�سنة ال�سابقة كان هناك � -أي�ضا  -هذا املنتدى ،وهذه ال�سنة الثانية على التوايل
ونحن جنتمع ملناق�شة الإعالم الربملاين من ناحية حتدياته والفر�ص املتاحة يف تطويره
والتجارب العاملية املوجودة يف العامل الآخر ،فنتعلم ونتبادل الأفكار �سويا ،وقبل ان ندخل
يف جل�ستنا �أود �أن �أرحب مبعايل حممد املر  -رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ،و�أي�ضا
ب�سعادة ال�سيد مارتن �شون جوجن – الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل ،وب�ضيوفنا
جميع ًا �سواء كانوا من خارج الدولة الذين حتملوا م�شقة ال�سفر من �أجل �أن ي�شاركونا
هذا التداول الفكري اجلميل ،ولكي نتعلم – �أي�ضا – من جتربتهم ،و�أي�ضا �ضيوفنا من
داخل الدولة ،وطالبنا من اجلامعات املختلفة ،فمرحب ًا بكم.
�أي�ضا �أود ان انتهز الفر�صة لكي �أهنئ اجلميع بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية
املتحدة الذي يف�صلنا عنه �أيام معدودات ،و�إن �شاء اهلل �سوف نحتفل به جميع ًا متمنيني
�أن يدوم الأمن والأمان على هذه الدولة ،وتتحقق الأهداف الوطنية ونحن يف خري و�سالم
وازدهار.
نبد�أ جل�ستنا هذه والتي �سوف تكون عبارة عن ا�ستعرا�ض لتجارب الإعالم الربملاين
و�سنبد�أ هذه اجلل�سة مع ال�سيد  /بول ماك جراف – ع�ضو �سابق يف الربملان الأوروبي
عمل ملدة (� )18سنة دون �أن يتوقف يف املجال الربملاين ،ور�أ�س – يف احلقيقة –
الربملان الإيرلندي لعدة مرات ،وال�سيد بول �أتى من خلفية تربوية ،فهو كان مدر�س �سابق
وله العديد من امل�ساهمات �سواء كان على امل�ستوى ال�سيا�سي الدويل �أو املحلي فليتف�ضل
م�شكور ًا.
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ورقة العمل الأوىل

جتربتي يف جمال الإعالم الربملاين
ال�سيد  /بول ماك جراف
ع�ضو �سابق يف الربملان الإيرلندي

19

وقائع منتدى اإلعالم البرلماني  2014/11/24م

ال�سيد  /بول ماك جراف – ع�ضو �سابق يف الربملان الأوروبي:
عمتم �صباح ًا.
معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
�سعادة الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل
ال�سادة ال�ضيوف
�أو ًال �إنني �سعيد جد ًا لوجودي هنا يف دبي وهي �أول زيارة يل �إىل دبي والبد من �أن
�أقول �أنني يف خالل يومني لدي خربة رائعة و�أنني جئت من �إيرلندا وهي دولة �أوروبية
�إ�سمي بول ماك جراف ،لقد عملت ملدة ثمانية ع�شر عام ًا يف الربملان حيث كنت ع�ضو ًا
هناك وكنت حمظوظ ًا �أنني مل �أخ�سر جولة انتخابية واحدة ،والآن تقاعدت و�أ�صبحت
مهتم ًا جد ًا بال�سيا�سة فقد كنت قبل ذلك مدر�س ًا ملدة ع�شرين عام ًا و�أعتقد �أن ذلك
ي�ساعد كثري ًا عندما تنخرط يف ال�سيا�سة خا�صة لأنه هناك بع�ض الطالب الذين قد
يرون فيك ال�شيء اجليد وغري اجليد ،لقد كنت متحدث ًا ر�سمي ًا يف معظم الأوقات التي
كنت بها يف املجل�س ولقد قمت �أي�ض ًا بالعمل ببع�ض املنا�صب الأخرى فقد كنت رئي�س ما
ي�سمى اللجنة العائلية وهي اللجنة التي تهتم باملجتمع ،لذا فقد كانت عبارة عن جلنة
مت �إن�شا�ؤها يف وقت �سابق ومبكر ولقد كنت �أقوم برئا�ستها ملدة �أربعة �أعوام ،ولقد كنت
ع�ضو ًا يف مفو�ضية الربملان واملفو�ضية هي الهيئة التي تنظر �أو تعتني �أو تهتم بكيف
يعمل الربملان وكيف نقوم ب�إدارة الأعمال وطريقة الإدارة ،وكان ذلك �أي�ض ًا ملدة �أربعة
�أعوام والبد �أن �أقول �أنه كان من ال�شيق جد ًا �أن �أكون يف هذه املفو�ضية ،وكما قلت ف�إن
�إيرلندا هي عبارة عن دولة �صغرية بن�سبة �سكان ت�صل �إىل  5ماليني ن�سمة فقط ،و�أحد
�أهم الأ�شياء الرائعة التي ح�ضرت لإيرلندا كانت يف عام  1973عندما ان�ضممنا �إىل
االحتاد الأوروبي ،لقد كان ذلك عبارة عن ميزة رائعة و�أعيد ذلك لقد كانت ميزة رائعة
جد ًا الإن�ضمام وحيث ر�أينا مردود ذلك ل�سنوات كثرية ،ولقد كان لدينا الت�أثري الإيجابي
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يف الدولة ،وعندما �أنظر �إىل جرياننا و�سوف �أحتدث عن ذلك الحق ًا ،هناك يف بريطانيا
وغريها من الدول فعالقاتنا بهم جيدة للغاية ،ولكن ال�شيء الذي يعترب رائع ًا وبالن�سبة
يل على الأقل هو العالقة اجليدة مع �أوروبا ،وعندما مت الت�صويت على ان�ضمام �إيرلندا
للمجل�س �أو لالحتاد الأوروبي يف عام  1972كان الت�صويت و�صل �إىل  80%وعندما
ننظر �إىل االنتخابات الآن ،وننظر �إىل االنتخابات الأوروبية الآن وانتخاب الأ�شخا�ص
الربملانيني للربملان ف�إنها ت�صل ب�شكل نادر جد ًا �إىل  ،50%و�أنا �أت�ساءل ملاذا ؟ هل تغري
الأ�شخا�ص ؟ هل تغريت ال�سيا�سة ؟ �أم تغريت نظرتهم �إىل الأو�ضاع ال�سيا�سية ؟ �أم �أننا ال
ن�ستطيع تو�صيل ر�سالتنا ب�شكل جيد ؟ هل نحن كربملانيني و�سيا�سيني نقوم بعمل جيد يف
تو�صيل الر�سالة ؟ لقد فكرت يف ذلك كثري ًا �أننا ال نقوم بتو�صيل الر�سالة ب�شكل �صحيح
�إننا ال نقوم بعمل ما يتوجب علينا ب�شكل جيد و�سوف �أو�ضح لكم بع�ض الأ�شياء التي البد
�أن نقوم بتغيريها.
لدينا ذلك النظام الربملاين الذي يعتمد على النظام الربيطاين ،وهو عبارة عن نظام
ذو جمل�سني ت�شريعيني بعدد �أع�ضاء ي�صل �إىل  166يف املجل�س الت�شريعي الأ�صغر
و�إننا مت�شابهني فيما نقوم بعمله ،ولكن لي�س لدينا ملكة التي تعترب رئي�سة احلكومة مع
ذلك لدينا الرئي�س ،ورئي�سنا يتم انتخابه من قبل ال�شعب وملدة � 7أعوام فقط ،وبعد
يكون رئي�س فخري للدولة دون �أية �سلطات �أي بعد ال�سبعة �أعوام ،كما لدينا �أي�ض ًا نظام
ت�صويتي خمتلف عن بريطانيا ،ففي بريطانيا هناك ما ي�سمى بالنظام االنتخابي حيث
ي�صوت الأ�شخا�ص وعندما يح�صل �شخ�ص على �أعلى رقم يتم انتخابه ليكون ممث ًال
برملاني ًا ،ولكن يف و�ضعنا لي�س لدينا ذلك النظام ،ولكن لدينا ما ي�سمى بالن�سب التمثيلية
وهو عندما تقوم بالت�صويت تقوم بالت�صويت برقم  1على �سبيل املثال كالقائمة املف�ضلة
الأوىل ثم القائمة املف�ضلة الثانية وهكذا.
�إن �إيرلندا بالطبع لديها ما ي�سمى بتعددية الأحزاب ،ويتغري الأ�شخا�ص يف �أوقات
كثرية واملمثلني ولكن يف االنتخابات املا�ضية على �سبيل املثال ح�صل احلزب احلاكم �أو
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انخف�ض متثيله من  75مقعد ًا �إىل  19مقعد ًا ،وقد كان ذلك نقلة كبرية بالن�سبة لنا
حيث �أنه كان هناك �أكرث من  48مقعد ًا والذين دخل منهم فيه بعد ذلك خ�سروا منهم
الكثري� ،إذ ًا ذلك النوع من النظام ميكن لكل �شيء �أن يتغري ب�شكل �سريع ،و�س�أخربكم
�أن الإعالم قد يكون لديه دور كبري يف كيفية حدوث ذلك ،حالي ًا يف اخلم�س وع�شرين
عام ًا املا�ضية كانت لدينا ما ي�سمى باحلكومة االئتالفية التي لديها العديد من الأحزاب
املختلفة وهذا االئتالف يقوم باالتفاق على برنامج احلكومة وي�شكل احلكومة يف نف�س
الوقت ،وذلك يف اخلم�س وع�شرين عام ًا املن�صرمة ،وحالي ًا لدينا ما ي�سمى حزبني ،حزب
اليمني الو�سط وحزب الي�سار الو�سط وهما ي�شكالن احلكومة و�س�أقول �أنهما يقومان
بعمل جيد حيث �أنني من �أحد هذين احلزبني وقد يقول بع�ض الأ�شخا�ص �أن ذلك لي�س
جيد ًا ،واالنتخابات القادمة �ستكون يف �شهر يونيو يف عام  2016عندما نتحدث عن
االنتخابات نتذكر �أننا لدينا النظام الدميقراطي يف العامل الدميقراطي والدميقراطية
هي عبارة عن مفهوم ح�سا�س جد ًا وميكن تغيريه وميكن التعبري عنه ب�شكل كبري ،ويتطور
ب�شكل كبري ،كلما مر الوقت ،هناك العديد من الأ�شكال الدميقراطية ولقد قمت بالنظر
�إليها يف النظام الربيطاين والنظام الإيرلندي وقد كان لديها عدة �أ�شكال خمتلفة من
الدميقراطية وطوال الوقت �إنها تنمو وتتطور ولن �أحتدث عنها ب�شكل كبري ولن �أقول �أن
هناك �شخ�ص ميكنه تعريفها ،ولكن كل منوذج �أو �شكل دميقراطي لي�س من ال�ضروري
�أن يكون �أف�ضل من النموذج الآخر للدميقراطية ،فهناك ما يعتمد على الثقافة وهناك
ما يعتمد على التاريخ وغري ذلك ،لذا ف�أنا �أرحب بجميع العائالت الدميقراطية وال يوجد
هناك هرمية �أو �شكل دميقراطي �أعلى من �شكل �آخر ،فمن وجهة نظري �أن الدميقراطية
تنت�شر عرب العامل بطريقة رائعة� ،إذ ًا فمن خالل هذا البد �أن نتحدث عن الإعالم وكيف
يتعامل الإعالم وي�ؤثر يف الدميقراطية وي�ؤثر حتى يف الدولة والأ�شخا�ص ،بالطبع كما
قال مارتن �سابق ًا �إننا ك�سيا�سيني وبرملانيني ومواطنني م�س�ؤولني ،كلنا جميع ًا نتابع
ب�شكل معني الإعالم ولكن الإعالم يقوم دائم ًا ب�إلقاء النظر على ما يحدث يف الربملان
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بالطبع هناك العديد من الربملانيني ال يكونوا �سعداء مبا يقوم به الإعالم ويف العديد من
الأوقات يقومون بالإ�شارة �إليهم ويقولون �أنكم ال تقومون بعمل جيد ولكن هذه هي وظيفة
الإعالم ،ويف ذلك اجلزء من العامل هي عبارة عن ال�سلطة الرابعة ،ف�إنهم دائم ًا ما
يذكرون الربملانيني مب�س�ؤولياتهم ويقومون ب�إلقاء ال�ضوء على ما يقوم به الربملانيني من
عمل ،و�أعتقد �أن لديهم دور كبري يف حتفيز الأ�شخا�ص لكي يكونوا على وعي مبا يحدث
داخل احلكومة �أو ما يحدث ب�شكل عام ولكن قد يكون لديهم �أي�ض ًا �أحيان ًا دور �سلبي وهو
عزل الأ�شخا�ص عن كل ذلك ولكن هذا نادر ًا ما يحدث و�سوف �أقوم ب�إعطائكم نبذة عما
لدينا من �إعالم ،فعلى �سبيل املثال الإعالم التلفزيوين لدينا بثني مبا�شرين �أو من هم
م�س�ؤولني عن البثني املبا�شرين يف الدولة ،البث الدويل وهذا البث تقوم به الدولة ولديه
قناتني و�إحداهما تبث باللغة الإيرلندية ،وبث يعتمد على احلكومة وبث �آخر م�ستقل
متام ًا عن احلكومة و�أي�ض ًا قد تقوم احلكومة ب�إعطائهم بع�ض الإعانات ولكنها يف النهاية
م�ستقلة جد ًا عن احلكومة ويقومون �أي�ض ًا بامل�س�ؤولية عن املجل�س و�سوف �أريكم الآن كيف
يحدث عندما يتعامل الإعالم مع احلكومات بطريقة قدمية �أو طريقة خمتلفة.
�س�أقدم لكم مثا ًال حيث م�ؤخر ًا كان لدينا �أخبار عاجلة ،كان لدينا ف�ضيحة كبرية ول�سوء
احلظ وللأ�سف كان ينبغي �أن �أنحني �أ�سف ًا لهذا الأمر لأن يف �إيرلندا يف ال�سنوات املا�ضية
كنا ن�شعر باخلزي من الكثري من الأحداث عندما يتم ن�شر بع�ض الأفعال امل�شينة والأفعال
املخالفة للقانون و�أعمال الف�ساد يف احلكومة ،لكن حقيقة نتمنى �أن نكون قد حققنا
تقدما �إال �أن حمطات التليفزيون التي كانت �أي�ضا مملوكة للدولة قامت بتغطية ف�ساد
رجال ال�شرطة ب�صورة كبرية ،و�أو�ضحت �أن رجال ال�شرطة مل يكونوا يقوموا بعملهم
ب�صورة جيدة واجلزء الأكرب من الف�ضيحة هو ما قام به رئي�س الوزراء ووزير العدل
حيث مت طردهما من من�صبيهما ،وكان هذا �أمرا غاية يف الأهمية لأن كان هناك حالة
من عدم الثقة بالدولة لذا جند �أن لدينا هنا �إحدى املحطات اململوكة للدولة التي ما كان
ينبغي �أن تقوم بذلك لكني �أقول يف نهاية املطاف �أنها م�ستقلة� ،إحداها يبث برناجم ًا
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تليفزيوني ًا خم�ص�ص ًا لبع�ض ال�صحفيني املوجودين يف الربملان ،كما �أنهم يقومون عر�ض
برامج ا�ستق�صائية وحتقيقات تلفزيونية ت�سبب حرجا للحكومة كما ان لديهم برناجما
يبث ملدة ع�شرين دقيقة ويف نهاية املطاف ويف نهاية اليوم يعر�ضون �أهم مقتطفات اليوم
ويتم عر�ض �أعمال الربملان ملدة ع�شر �ساعات ،بينما يتم �ضغط هذه الع�شر �ساعات يف
برنامج مدته ثالثون دقيقة� .إن هذا الأمر ي�سري على هذا النطاق ،وهناك �أي�ضا الربامج
املبا�شرة مثل امليزانية ال�سنوية التي يتم بث مناق�شاتها ومداوالتها على الهواء مبا�شرة
عالوة على ا�ستجوابات رئي�س الوزراء.
املحطة الثانية اخلا�صة لديها �أي�ض ًا �صحافيني يعملون مع الربملان �أو يعملون يف
الربملان ويغطون خمتلف الأمور لكنها حمطة خا�صة ،وبالتايل فهي تنظر دائما وتبحث
عن الق�ص�ص املثرية والتي تثري الر�أي العام ،وبالتايل هي تركز على الأ�شخا�ص وال
تركز على حمتوى الأخبار ،هذا هو ما يقومون به ال ن�ستح�سن قيامهم بذلك لكن ال
�سلطان لنا عليهم .هناك �أي�ضا �أق�سام خا�صة بتغطية مداوالت الربملان وغريها يف
الإعالم وال�صحافة ،كما �أن لدينا حمطات �إذاعية وطنية ،ومرة �أخرى �إنها تقوم بالعمل
من خالل نظام الرخ�صة ولديهم �صحافيون متواجدون يف الربملان ويغطون ما يحدث
خالل اليوم ويقدمون براجمهم ،هناك حمطة �إذاعية رئي�سية مملوكة للحكومة وتتم
�إدارتها فيما يطلق عليه برامج االت�صال املبا�شر منذ ال�صباح وحتى امل�ساء ،حيث تبد�أ
يف ال�سابعة والن�صف �صباح ًا وميكن للمواطنني االت�صال بتلك املحطة والإعراب عن
�آرائهم يف الأخبار وما �شابه ويتحدثون ،وكثري ًا ما يكون لدى املواطنون الذين يت�صلون
�آراء �سلبية وتتواىل الربامج طول اليوم بهذا ال�شكل ،لذا قد ت�شكل قوة ذات ت�أثري كبري
و�سلبي ي�ؤثر على حياة النا�س ب�صورة يومية� ،إال �أن لها �شعبية كبرية وذائعة ال�صيت بني
النا�س ،ال نعلم �إذا كان لديكم هذا الأمر هنا لكن لدينا �أي�ض ًا �شبكة �ضخمة من املحطات
الإذاعية ،لدينا دولة �صغرية ومع ذلك لدينا �أكرث من ثالثة و�أربعني حمطة �إذاعية ،هذه
املحطات املحلية لها م�صلحة يف تغطية ما يحدث ،فهم يرغبون يف التوا�صل مع �أع�ضاء
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الربملان الذين ميثلون مناطقهم وما يقومون به ،ويقومون بتغطية �أعمالهم ويتلقون
النقد على هذا الأمر ،وعلى �سبيل املثال �إذا كان هناك �أمر ما يتعلق يف امل�ست�شفيات �أو
يف الطرق ف�إن املحطات الإذاعية املحلية لها ت�أثري كبري على تغطية هذه الأمور.
امل�سرح يعترب �أمر ًا نادر ًا �أو �أمر ًا غري �شائع �إال انه لدينا دور كبري حقيقة للمحطات
الإذاعية التي ميكن �أن تقوم بالبث الإذاعي املبا�شر ملداوالت الربملان ،وهذا مفهوم
جديد وغاية يف الأهمية و�أ�صبح �شائع ًا لدينا� ،إذا كان هناك ق�ضية تثري الر�أي العام
وكان الربملانيون يتحدثون عنها ويناق�شونها فيمكن �إذاعتها على الهواء مبا�شرة على
حمطات الإذاعة ،وبالن�سبة لل�صحف فلدينا ثالث �صحف رئي�سية يف الدولة...
املقرر:
لدى �سيادتك دقيقتني فقط..
معذرة لتجاوز الوقت املحدد ف�أنا �آ�سف.
�أود فقط �أن �أخربكم بق�صة ،هناك �صحيفة �أ�سا�سية ورئي�سية يتم تداولها و�شرا�ؤها يف
�أكرث من خم�سني باملئة من الدولة ،وكنت يف عام  1972ع�ضو ًا يف الربملان ومت �شراء
�صحيفة �أخرى كان ميلكها �شخ�ص ورف�ضت احلكومة �أن ي�شرتي ال�شخ�ص هذه ال�صحيفة
ب�سبب �أنه يرغب يف احتكار ال�صحف ،وهذا ال ي�صب يف فائدة وم�صلحة الدولة ،ورف�ضوا
�أن ي�سمحوا له ب�شراء �صحيفة ثانية �إال �أنه انتقم منهم ،ففي يوم االنتخاب عام 2007
ويف ال�صفحة الرئي�سية لهذه ال�صحيفة مت ن�شر عنوان باخلط العري�ض حان وقت
االنتقام ،كان لهذه التغطية ال�صحفية ت�أثري كبري فقد خ�سرت احلكومة االنتخابات يف
ذلك اليوم ،و�آخر ما �س�أذكره حل�ضراتكم قبل �أن �أجل�س هو �أن هناك �صحف حملية
تعمل بالتعاون مع املحطات الإذاعية املحلية وتتعاون �أي�ض ًا مع الربملانيني املحليني لأنهم
بالقرب منك ،وهناك �صحفيني يتفاعلون معك ب�صورة مبا�شرة وين�شرون كافة املواد
ذات ال�صلة باملنطقة التي يغطونها ،وتقوم املحطات الإذاعية وال�صحافة املحلية بدور
هام للغاية ولها دور �أ�سا�سي بالن�سبة للربملانيني يف �إيرلندا وكثري منها� ،أ�شكر ح�ضارتكم
للإ�صغاء �إيل.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
�شكر ًا لل�سيد بول جراف على م�شاركتنا هذه التجربة الغنية ،وعلى ا�ستعرا�ضه ملداخلته
جتربته يف جمال الإعالم الربملاين ب�شكل �شمويل وثري ،وننتقل الآن �إىل ورقة العمل
الثانية وهي جتارب من انتاج الإعالم الربملاين الأوروبي لل�سيدة ميليني جاو براث –
املتحدثة الر�سمية لقطاع ال�صحافة ،ومدير �إدارة االت�صال بالربملان الأوروبي وهي لديها
خربة طويلة يف العمل مع ال�صحافة ويف جمال التغطية الإعالمية و جمال احلمالت
الإعالمية يف املجال الربملاين واالنتخابات الربملانية ،وكذلك لديها خربة طويلة يف
الإعالم ال�سيا�سي والإعالم امل�ؤ�س�سي فلتتف�ضل م�شكورة.
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ورقة العمل الثانية

جتارب من انتاج الإعالم الربملاين الأوروبي
ال�سيدة  /مليني جاو براث
املتحدثة الر�سمية لقطاع ال�صحافة
ومدير �إدارة االت�صال يف الربملان الأوروبي
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ال�سيدة ميليني جاو براث – املتحدثة الر�سمية لقطاع ال�صحافة ،مدير �إدارة االت�صال
يف الربملان الأوروبي:
معايل حممد �أحمد املر رئي�س املجل�س الوطني و�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي
ال�سيدات وال�سادة
ي�سعدين ان �أتواجد مع ح�ضراتكم اليوم و�إن هذا من دواعي �سروري �أن �أتواجد مع
ح�ضراتكم و�أمثل الربملان الأوروبي ،واطلع ح�ضراتكم على كيفية تعاملنا مع الإعالم
الربملاين� ،آمل �أن يكون هناك نقا�شات بناءة و�أود �أن �أقدم حل�ضراتكم نظرة عامة عن
�أبرز املبادرات التي يتبناها الربملان الأوروبي فيما يتعلق بالإعالم وكيف نتوا�صل مع
الإعالم وعالقتنا بالإعالم.
كما �أو�ضحت حل�ضراتكم �أعمل منذ  12عام ًا يف ق�سم االت�صاالت و�أتعاون مع �أع�ضاء
الربملان والآن �أعمل مع م�ؤ�س�سات الربملان الأوروبي و�أتر�أ�س ق�سم الإعالم� ،أود �أن �أذكر
ح�ضراتكم بالربملان الأوروبي لأنه هناك اختالف كبري بني الربملان الأوروبي وغريه
ولكن �أي�ض ًا هناك بع�ض �أوجه ال�شبه ،لدينا  751ع�ضو ًا ،فالربملان الأوروبي من �أكرب
التجمعات الربملانية على م�ستوى العامل ،يتم �إجراء االنتخابات مرة كل خم�س �سنوات
ويتم انتخاب الأع�ضاء ب�صورة مبا�شرة مرة كل خم�س �سنوات وميثلون �أكرث من 500
مليون �شخ�ص يف خمتلف �أنحاء �أوروبا� ،إنهم ين�ضمون حتت �سبع جمموعات �سيا�سية
وميثلون  28دولة ع�ضوة وهناك طبع ًا الكثري من الأمور اخلا�صة بالتوا�صل خا�صة
فيما يتعلق باللغة لأننا نتحدث  24لغة يف الربملان الأوروبي ،ونتوا�صل بـ  24لغة� ،أنا
�شخ�صي ًا� ،أحتدث اللغة الدامناركية �إال �أنني كثريا ما �أعمل باللغة الفرن�سية والإجنليزية
يف الربملان ،لكن بالطبع ميكن �أن �أح�صل على الأوراق باللغة الدمناركية �إذا رغبت يف
ذلك ،ولدينا  22جلنة دعم ولدينا �أي�ضا احتياجات �أ�سا�سية و�أمور �أ�سا�سية نقوم بها يف
الت�شريعات ومقرنا الأ�سا�سي يف بروك�سيل و�سرتا�سبورغ ولوك�سمبورج.
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لأذكر ح�ضراتكم فقط بدور الربملان الأوروبي يف �سن الت�شريعات ف�إن الربملان الأوروبي
له دور �أ�سا�سي يف �سن الت�شريعات لأنه بالتعاون مع الوزارات التي متثل كل دولة والربملان
املحلي يف كل دولة ف�إنه يقوم ب�صياغة الت�شريعات اخلا�صة باالحتاد الأوروبي ،واالحتاد
الأوروبي يقوم ب�صياغة الت�شريعات التي تلتزم بها الدول الأع�ضاء فيما يتعلق باملفو�ضية
الأوروبية ،ف�إن �أع�ضاء الربملان يقومون بتعديل وتغيري وبو�سعهم �إدخال التغيريات
والتعديالت على هذه الت�شريعات ،وما حدث خالل ال�سنوات املتعاقبة هو �أن الربملان
�أ�صبح به جلان يتم تعيني بها بع�ض الأع�ضاء وي�أتي بع�ض النا�س �إىل �سرتا�سبورغ
ولك�سمربج ليقوموا باالعراب عن �آرائهم يف الت�شريعات التي يتم �إ�صدارها ،وهذه اللجنة
حالي ًا لديها قدرات ت�شريعية كاملة وبو�سعها حجب الكثري من الت�شريعات يف االحتاد
الأوروبي ،اليوم لدينا مثال على الرقابة الربملانية التي ميار�سها الربملان ويف ع�صر اليوم
لدينا يف �سرتا�سبورغ بع�ض �أع�ضاء الربملان الذين �سوف ير�سلون �إحدى الطلبات لرئي�س
املفو�ضية �شانكي كوتنكة ليطلبوا منه رف�ض �أحد القوانني �أو حجب �أحد القوانني� ،إن هذا
الأمر ال نقوم به ب�صورة معتادة �إال �أنه يحدث اليوم ،لذا فلدينا الرقابة الربملانية حيث
ميكن �أن نقوم بحجب �أو وقف بع�ض االتفاقيات الدولية ولدينا ر�أينا يف امليزانيات ،هذا
ما نقوم بعمله يف الربملان االحتادي ،لدينا م�س�ؤولية كبرية جد ًا يف ال�شرح للمواطنني
حول ما الذي يحدث يف الربملان الأوروبي ،لأن كما ترون �أن اللجان الربملانية هي التي
لديها ذلك الت�أثري على حياة املواطنني ،كما �أقدم لكم �أي�ض ًا  24لغة ر�سمية لدينا و�أنه
من اجليد جد ًا �أن نرى �أن كل ع�ضو يتحدث بلغته اخلا�صة يف وقت االجتماع ولكنهم
�أي�ضا يح�صلون على جميع ما يودون احل�صول عليه وال يتم الت�صويت على �شيء �إال �أن
يتم احل�صول عليه يف كل اللغات ،و�سوف �أحتدث عن ذلك خالل حتدثي عن مو�ضوع
التوا�صل ،ما ميكنكم ر�ؤيته الآن �أنه عندما نتحدث عن مو�ضوع التوا�صل يف الربملان
الأوروبي� ،إننا ل�سنا م�ؤ�س�سة واحدة وال نتوا�صل حتى مع م�ؤ�س�سة واحدة فكربملانيني لدينا
الأع�ضاء وهم ما ندعوهم ( )MEPsالذين يقومون بعمل توا�صالتهم اخلا�صة مثل
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التوا�صالت ال�سيا�سية وهي مهمة جد ًا و�ضرورية لأنهم يودون �أن يكون لديهم الأرقام
الواقعية وبودهم �أن يقوموا بالتوا�صل مع العديد من امل�ؤ�س�سات� ،أي�ضا رئي�س الربملان
الذي لديه توا�صله اخلا�ص ،ولدينا �أي�ضا املجموعات ال�سيا�سية �أو الأحزاب ال�سيا�سية
التي لديها توا�صلها اخلا�ص من خالل الرتكيز على كل و�ضع لكل الأحزاب ال�سيا�سية
�أي�ض ًا هناك امل�ؤ�س�سات ولي�ست �أغلبية كبرية للن�ساء ولكن لدينا �أي�ض ًا يف الربملان الذي
يعمل ب�شكل كبري من �أن يتم ت�أليفه من جميع الأحزاب وهذا عبارة عن ميزة �أخرى
للربملان الأوروبي� ،إذ ًا ما نقوم بعمله يف امل�ؤ�س�سة �سوف �أركز ب�شكل كبري على ما ميكن
للم�ؤ�س�سة �أن تقوم بعمله من �أجل التوا�صل مع املواطنني� ،إن الغر�ض من ذلك هو �أن نقوم
ب�إ�شراك الربملانيني الأوروبيني و�إعطائهم �إمكانية الو�صول �إىل اجلمهور وهذا �شيء
لي�س بال�سهل بجميع اللغات ويف كل مكان� ،إذ ًا ما نقوم بعمله �أننا نقوم بفتح اجتماعات
للجان وجل�سات نقا�شية وكل �شيء يتم بثه ب�شكل مبا�شر على املواقع االلكرتونية بجميع
اللغات ،ف�إن كنت �أجل�س يف �شمال فنلندا �أو يف جنوب اليونان ميكنني �أن �أتابع ما يحدث
يف الربملان� ،إن دورنا كم�ؤ�س�سة توا�صلية هو �أن نقوم برفع الوعي بدور الربملان ويتم
ذلك من خالل تغطية جميع الأن�شطة وتغطية الأن�شطة يف اللجان الربملانية و�إر�سال
التقارير ال�صحفية وبثها و�إعطاء ال�صحفيني تلك الفكرة عن ما نقوم بعمله ،كما �أي�ض ًا
لدينا �شيء �آخر نعمل عليه ب�شكل كبري وهو امل�ساعدة يف بناء من�صة معينة للأ�شخا�ص
وللمواطنني من �أجل �أن يقوموا ب�إر�سال ما يودون �إر�ساله وقد ذكرت ذلك �سابقا عن
التوا�صل االجتماعي ،فهناك �أي�ضا التوا�صل االجتماعي الذي يتم لي�س فقط من داخل
العام للم�ؤ�س�سة �أو لي�س فقط داخل الإطار امل�ؤ�س�سي ولكن �أي�ضا من �أجل املواطنني.
لدينا �أي�ضا قيمنا ،بالطبع هناك اخلدمات املتعلقة باالت�صال مع الأ�شخا�ص ،و�أهم
هذه القيم هي ال�شفافية حيث البد �أن نكون �شفافني ،االجتماعات دائم ًا متاحة والوثائق
متاحة على املواقع االلكرتونية والتعديالت على القوانني �سوف تكون دائم ًا متاحة على
الإنرتنت مبجرد �أن يتم �إ�صدارها حتى �أن الأع�ضاء ميكنهم �أن يبحثوا عن جميع الوثائق
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على الإنرتنت كما �أننا �أي�ضا ن�ضع بع�ض الأ�شياء التي قد نرى �أنها لي�ست هامة جد ًا
للم�ؤ�س�سة ولكننا نقوم بو�ضع بع�ض املعلومات عن رواتب الأع�ضاء وخم�ص�صاتهم املالية
لأننا نعتقد �أنه ال بد �أن نكون �شفافني �أكرث فيما يتعلق بعمل امل�ؤ�س�سة.
بالطبع لدينا القيمة الأخرى وهي عبارة عن احلقائق �أو الوقائع لي�س من ال�ضروري
�أن تكون �سيا�سي ًا حمنك ًا طوال الوقت ،ولكن دائم ًا ما يجب �أن تقوم ب�إر�شاد ال�صحفيني
�إىل كيف ميكنهم التوا�صل وكيف ميكنهم احل�صول على احلقائق والوقائع لذا البد �أن
نبقي على تلك الوقائع حقيقية والبد �أن يكون لدينا ذلك اجلزء من النزاهة ،ال ميكننا
�أن ننحاز �إىل حزب معني على ح�ساب �آخر ،والطريقة التي نقوم بعمل ذلك بها هي �أن
نركز ب�شكل كبري على تغطية الدور امل�ؤ�س�سي لأن�شطة الأع�ضاء� ،إننا ن�ساعد الأع�ضاء
عندما يكونوا م�س�ؤولني عن جزء معني من الت�شريع يف التقارير ال�صحفية ،ونقوم بعقد
امل�ؤمترات ال�صحفية من �أجل �أن يتحدثوا عن ذلك املو�ضوع لذا نحن ال ن�أخذ التعليمات
من �أ�شخا�ص �أو من �أفراد ،ولكن كل ذلك يتم من خالل الربملان ب�شكل كبري و�إال لن يكون
من ال�سهل التعامل مع هذا املو�ضوع� ،إذ ًا �إننا ن�ساعدهم ب�شكل كبري من خالل القدرات
امل�ؤ�س�سية وبالطبع البد �أن نكون مو�ضوعيني ،والبد �أن نكون حياديني ومو�ضوعيني طوال
الوقت.
له�ؤالء املهتمون بالتوا�صل لدينا جزء كبري من التوا�صل عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
املختلفة �أو عرب و�سائل التوا�صل ب�شكل عام املختلفة ،ولدينا �أي�ض ًا الإدارة املتعلقة
بالعالقات العامة للمواطنني ،ولدينا العديد من الزوار الذين يدخلون �إىل هذه اخلدمة
ولدينا �أي�ض ًا بع�ض حمالت املعلومات والتوعية من �أجل �أي�ض ًا االنتخابات لنو�ضح ما هو
دور الربملان ونو�ضح كيفية االنتخابات وامل�صادر هي الأموال التي نحن بحاجة �إليها
ب�شكل كبري بالطبع ،ولكي �أعطيكم انطباع ًا عن هذا املو�ضوع ف�إن كل �أمور التوا�صل ف�إننا
عبارة عن خم�سمائة �شخ�ص نعمل ،بالطبع هناك العديد من الأ�شخا�ص وهم كثريون
ولكن نتحدث عن ع�ضوية االحتاد الأوروبي فع�ضويته كبرية جد ًا ودول كثرية والبد �أن
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نقوم بتغطية جميع اللغات ،لذا ما الذي ميكن �أن نقوم بعمله من خالل ال�صحافة ؟ ما
نقوم بعمله �أنه لدينا م�س�ؤولني �صحفيني يف بروك�سل الذين يغطون اجتماعات اللجان
الربملانية حيث �أنهم لي�سوا م�ستقلون بل يعملون لدى امل�ؤ�س�سة ولكنهم يغطون �أي�ض ًا
ويتابعون كل اجتماع للجان على �سبيل املثال كتابة التقارير ال�صحفية واجتماع اللجان
وامل�ؤمترات ال�صحفية وهم عبارة عن الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن التوا�صل يف بروك�سل
وكما تعرفون �أعتقد �أنه كما يف وا�شنطن �أن املكان الذي فيه �أكرث ال�صحفيني يف العامل
فلدينا نحن ما يقرب من �ألف �صحفي معتمد داخل بروك�سل ولكن من الهام جد ًا �أن
تعلموا �أي�ض ًا �أننا نتحدث عن ال�صحافة الربملانية وعندما نتحدث بذلك ف�إننا نتحدث
عن بروك�سل لأنها ال تغطي فقط الربملان ،لي�س ه�ؤالء الألف �صحفي من �أجل تغطية
الأن�شطة الربملانية فقط ولكنهم يغطون �أي�ض ًا اجتماعات املفو�ضية لالحتاد الأوروبي
والناتو واجتماعات الوزراء التي حتدث يف بروك�سل� ،إذ ًا ف�إنهم لي�سوا فقط من �أجل
ال�صحافة الربملانية لذا ف�إنهم �أي�ضا يقومون بالكفاح من �أجل �أن يتم النظر �إليهم من
خالل النظر �إىل جميع ال�صحفيني الآخرين ،كما �أنهم �أي�ضا كل منهم يغطي بلغته ويقوم
برتجمة الر�سائل ال�صحفية �أو التقارير ال�صحفية حتى ت�صل للجمهور ،ولدينا �أي�ضا
خدمة ما ن�سميها االت�صال يف الربملان الأوروبي� ،إننا نتعامل حتى مع جل�سات اال�ستجواب
التي قد تكون هامة جد ًا ومتعلقة على �سبيل املثال مبيزانية امل�ؤ�س�سة وا�ستجوابات متعلقة
بالأع�ضاء وخم�ص�صاتهم وكل هذه الأمور التي ت�أتي حتت عملية الت�شريع ،لذا ف�إن هذا
هو دورنا ،ولدينا �أي�ضا الدور املتعلق بت�صحيح الأمور عندما يتم الإعالن عن �شيء خاطئ
و�أعتقد �أنه حدث ذلك يف �إيرلندا ،والإعالم الربيطاين لدينا ذلك الو�ضع اخلا�ص يف
الربملان الأوروبي حيث �أن العالقات الإعالمية وبع�ض الدول لديها ذلك الر�أي العام
ويتحدثون عن امل�شاريع ب�أكملها داخل االحتاد الأوروبي وهذا �شيء البد �أن نتعامل معه
بطريقة حذرة جد ًا ونحاول �أن نقوم بت�صحيح الوقائع واملعلومات اخلاطئة ،وهذا ما
ميكننا �أن نتعامل معه ب�شكل كبري ولدينا �أي�ضا امل�س�ؤولني ال�صحفيني يف الدول الأع�ضاء
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الذين لديهم عالقات مع الإعالم املحلي والإقليمي والوطني ،ولدينا �أي�ض ًا التدريب
لل�صحافيني داخل بروك�سل لريوا كيف يعمل الربملانيني وهو عبارة عن برنامج تدريبي
رائع جد ًا وهناك �أي�ضا بع�ض دورات العمل والربامج وذلك لأن نظام االحتاد الأوروبي
خمتلف متاما عن بع�ض الأنظمة الأخرى ومن ال�صعب جدا �أن يقوموا بتغطيته �إن مل
يفهموا مبن يت�صلوا ومبن البد �أن يح�صلوا على املعلومات و ذلك على ح�سب الت�شريعات
التي يتم �إطالقها ،ولكن نقوم ب�إعطائهم ذلك التدريب ون�ساعدهم كثري ًا يف هذا ال�ش�أن.
�إذ ًا اخلدمات التي نقدمها �إىل ال�صحافة �أننا نقوم بعمل العديد من الأ�شياء ب�أربع
وع�شرين لغة وهذا �شيء هام جد ًا ،و�إننا ن�ست�ضيف �أكرث من �أربعمائة وخم�سني م�ؤمتر
�صحفي يف العام ،وميكن للأع�ضاء �أن ي�ستخدموا هذه اخلدمات وميكنهم �أن ي�أتوا �إىل
غرفنا ون�ساعدهم يف كثري من الأ�شياء وبالطبع �أنا �أ�ستلم فيما يتعلق باجلل�سات ما يقرب
من ت�سعمائة �صحفي للجل�سات النقا�شية ،وهذه اجلل�سات � -أي�ضا  -ن�ستقبل ما يقرب
من ت�سعمائة �صحفي ،كما ذكرت �سابق ًا �أنه لي�س فقط من �أجل الت�شريع ولكن عندما
نتحدث عن �أي �شيء فعلى �سبيل املثال غد ًا �سيكون لدينا تلك اجلل�سة الكبرية والتي يهتم
بها الكثري من ال�صحفيني.
املهم جد ًا يف �إدارة االت�صال لدينا �أننا �إن كنا نقوم بها فهي عبارة عن �إدارة للأع�ضاء
ولكننا نتعامل معهم ب�شكل فردي� ،إننا نعمل كجريدة ولدينا اجتماعات معينة ونحدد
الأولويات من �أجل الأ�سابيع القادمة ،و�إننا �أي�ض ًا نقوم بتحديد هذه الأولويات ب�شكل كبري
ب�سبب النظر �إىل ما يهتم به الأ�شخا�ص ،و�سوف �أحتدث عن تويرت الحق ًا ولكنه �أ�صبح
الآن �أكرث و�أكرث �شعبية يف التوا�صل لدينا �أو يف نظام االت�صال لدينا.
�إن الإعالم املرئي وامل�سموع هو من �أهم الو�سائل التي يح�صل الأ�شخا�ص من خاللها من
الأخبار وهو مكلف جد ًا لكي يتم �إنتاجه لكن ن�ساعد املحطات التليفزيونية ب�أن يقوموا
باحل�صول على ت�صوير الفيديو والت�صوير الفوتوغرايف ونعطيهم بع�ض الت�سهيالت
باملجان ولدينا �أي�ضا ذلك ال�شيء الذي ن�ساعد من خالله الأع�ضاء حيث �أننا نقوم
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بتدريبهم بكيفية التحدث �إىل الإعالم وبالطبع من ال�صعب جدا �أن تقوم بتو�صيل ر�سالة
معينة بطريقة معينة لذا نقوم بتدريبهم على كل ذلك ،لقد �أو�شكت على االنتهاء ولكن
ب�سبب �ضيق الوقت �سوف �أركز على �شيء.
�إحدى �أكرث منتجاتنا �أهمية وهي ( )UPAL TVوهي قناة تلفزيونية خا�صة بالربملان
الأوروبي و�أعتقد �أن الأمني العام قد تطرق �إىل هذا الأمر من قبل فقد وجدنا �أنها كانت
غاية يف الفعالية ومن�صة ناجحة وفعالة لأنها متكننا من �أن نقدم بع�ض الفيديوهات
التي ميكن �أن تو�ضح طبيعة عمل الربملان وهي تتلقى ا�ستجابة كبرية من جمال الإعالم
االجتماعي وتتعامل مع العديد من املو�ضوعات الهامة.
�أما فيما يتعلق بالإعالم االجتماعي فتعلمون جميعا موقع في�س بوك وتويرت وغريها
ولن اتطرق �إىل تفا�صيلها فلدينا العديد من املعجبني على موقعنا حوايل ()26
مليون �شخ�ص على موقع في�سبوك ،عالوة على ذلك فنحن نحاول ان نقوم بخلق نوع
من التفاعل واحلوارات واملحادثات بني �أع�ضاء الربملان املوجودين على موقع في�سبوك
ليطرحوا الأ�سئلة التي تتبادر �إىل �أذهانهم وكان ذلك �أمر ًا ناجحا وفعاال ،وفيما يتعلق
بتويرت ،فموقع تويرت نحن نحاول �أي�ضا �أن نقوم بالدمج والتعاطي مع كافة ما يقوم النا�س
بتغريده عرب هذا املوقع لأنها من�صة هامة للغاية نود �أن يكون النا�س على وعي مبا يقوم
به الربملان على �سبيل املثال لدينا موقع �إخباري من خالله يتم تقدمي العديد من الأخبار
بالعديد من اللغات وتلك �صورة فعالة للغاية لطرح النقا�ش على ال�ساحة الإعالمية وهذا
ما نقوم به لدعم دورنا.
فيما يتعلق بالفعاليات اخلا�صة على �سبيل املثال يف االنتخابات ،لدينا من�صة �إعالمية
خا�صة من خاللها ميكن متابعة جمريات االنتخابات ب�صورة حية ولدينا الكثري من
الأع�ضاء الذين يتوا�صلون معنا ويت�ساءلون عن اال�سم �أو الها�شتاق الذي يقوم با�ستخدامه
على تويرت وغريها ونتلقى العديد التعليقات ب�صورة كبرية ،لذا �أعتقد �أنه خالل الإثني
ع�شر عام ًا التي عملت فيها يف الربملان الأوروبي لقد �شهدنا العديد من االختالفات التي

34

آفاق اإلعالم البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية

كانت ناجتة عن التكنولوجيا املتاحة والتي �أ�صبحت متاحة لنا �إىل �أنها جعلت الكثري
من التحديات موجودة �أي�ض ًا ،لأن يف �أوروبا جند �أن الكثري من النا�س �أ�صبحوا غري
مهتمني بال�سيا�سة وانخف�ضت معدالت الت�صويت ،لذا هناك �أهمية كبرية للتوا�صل مع
ه�ؤالء النا�س وتوفري حمتوى �أعمالنا لهم ب�صورة تثري اهتمامهم ،لذا نحاول التوا�صل مع
النا�س و�أ�شكر ح�ضراتكم.
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
ن�شكر ال�سيدة مليني على مداخلتها القيمة ،ونختمها م�سك ًا مع الزميل الفا�ضل الأخ
الدكتور حممد �سامل املزروعي – الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي ليحدثنا عن
جتربة الإعالم الربملاين يف املجل�س الوطني االحتادي ،والدكتور حممد حا�صل على
الدكتوراة يف العلوم ال�سيا�سية من جمهورية م�صر العربية يف عام 2004م ،وهو ع�ضو
اجتماع الأمناء العامني ملجل�س دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي ،وع�ضو –
�أي�ضا – يف جمعية الأمناء العامني للربملانات الدولية ،و�أي�ضا ع�ضو يف جمل�س الأمناء
العامني للربملانات العربية ،وكان ع�ضو �سابق يف املجل�س الوطني االحتادي ،وله العديد
من امل�ؤلفات �آخرها الكتاب الذي ظهر يف معر�ض كتاب ال�شارقة يف ال�شهر املا�ضي وهو
كتاب “ التجربة االنتخابية يف دولة الإمارات العربية املتحدة لعامي  2006و 2011
– الواقع والدالالت “ ،تف�ضل دكتور حممد.
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ورقة العمل الثالثة

جتربة املجل�س الوطني االحتادي يف �إطار منهج ومنظومة الإعالم الربملاين
الدكتور حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
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�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي( :الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي):
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
معايل الأخ حممد �أحمد املر  -رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
�سعادة الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل
�أ�صحاب ال�سعادة ،احل�ضور الكرام.
الورقة اليوم �سوف تكون � -إن �شاء اهلل  -حول جتربة املجل�س الوطني االحتادي يف
جمال الإعالم الربملاين ،لكن قبل �أن �أتطرق �إىل الورقة �أود الإ�شارة �إىل نقطتني هامتني
يف البداية:
�أوال :نحن نتعامل مع م�ؤ�س�سة الربملان ب�شكل عام �سواء �سميت “الربملان“ �أو “امل�ؤ�س�سة
الت�شريعية “ �أو “ املجل�س النيابي “ �أو غريها من امل�سميات على اختالف الأنظمة
ال�سيا�سية فهي منظمة فريدة يف نوعها ،ولي�ست كباقي الأنظمة يف �أي نظام �سيا�سي،
وهذه الفرادة �أو االختالف الذي تتميز به امل�ؤ�س�سة الت�شريعية �أو الربملان تنبع من
م�ستويات خمتلفة:
�أوال :طريقة ت�شكيلها ،فطريقة ت�شكيل الربملان لي�ست كطريقة ت�شكيل �أي م�ؤ�س�سة يف
الدولة ،فمعظم الربملانات تت�شكل عن طريق االنتخاب �سواء يف كل �أع�ضائها �أو ن�صف
�أع�ضائها �أو ب�أي طريقة كانت ،ولكن طريقة ت�شكيلها دائم ًا تتم عن طريق االنتخاب.
االختالف الثاين يرد كذلك يف اخت�صا�صاتها ،فاخت�صا�صات الربملانات لي�ست
كاخت�صا�صات �أي م�ؤ�س�سة موجودة يف النظام ال�سيا�سي.
كذلك حرية �أع�ضائها وطريقة اتخاذ القرار يف امل�ؤ�س�سة الت�شريعية �أو م�ؤ�س�سة الربملان
هي طريقة خمتلفة ،وهناك مثل يقال دائما �أن النقا�ش للجميع والت�صويت �أو ال�صوت
للأغلبية يف الربملان ،فدائما الربملان قراره من خالل �أغلبيته ولي�س من خالل نخبة �أو
�أقلية فيه.
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رابع هذه االختالفات هي املفردات التي يعنى بها الربملان :فدائما الربملانات لها
مفردات خا�صة يعرفها �أكرث العاملني فيها و�أع�ضائها ،فنحن نتكلم عن دبلوما�سية
برملانية ،ونتكلم عن بحث برملاين ،ونتكلم عن تقرير برملاين ،ونتكلم عن بع�ض
امل�صطلحات كامل�ضبطة وغريها من الأمور اخلا�صة بالربملان ،كل هذه اخل�صو�صية
تعطي لهذه امل�ؤ�س�سة خ�صو�صية يف التعامل معها من جانب الإعالم الربملاين ،لذلك
نرى �أنه يف �إعالمنا كان هناك �إعالم برملاين .
النقطة الثانية التي �أود الإ�شارة �إليها قبل �أن �أبد�أ بالورقة هي �أن دولة الإمارات �أو
املجل�س الوطني �شهد مرحلتني يف م�سريته :مرحلة امتدت �إىل 2005م وهي التي تعترب
مرحلة الت�أ�سي�س بالن�سبة للمجل�س الوطني ،واملرحلة الثانية هي مرحلة التمكني ،وكل
مرحلة من هذه املراحل لها خ�صائ�صها ،ونحن هنا ال نتكلم عن طبيعة النقا�ش الذي
ح�صل ،وم�شروعات القوانني التي ناق�شها املجل�س �أو �أع�ضائها �أو م�ساهماتهم ،ال ،فنحن
هنا نتكلم عن اهتمام النا�س ،وطبيعة االختالف الذي ح�صل.
�أو ًال :منذ عام 2005م� ،أي منذ وجود برنامج التمكني ال�سيا�سي ل�صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة بد�أت مرحلة جديدة يف املجل�س ،فلأول مرة ي�شكل املجل�س عن طريق االنتخاب
لن�صف �أع�ضائه ،وهذا جعل من املجل�س ب�ؤرة اهتمام للمواطنني ،فاملواطن الذي انتخب
الع�ضو يحتاج دائما للتوا�صل معه وتقييمه ،وكذلك يبحث عن �إ�شكاالته� ،إ�شكاالت املواطن
وق�ضاياه التي يحملها الع�ضو ومن املفرت�ض �أن يدافع عنها ،فنحن �أمام مرحلتني :جزئية
الربملان نف�سه ،وجزئية التمكني ال�سيا�سي طرحت حتديات على املجل�س وعلى �أمانته
العامة ،ولذلك كانت جتربة الأمانة العامة يف م�س�ألة الإعالم الربملاين ،طبع ًا اهتمام
املواطنني بامل�ؤ�س�سة الت�شريعية من خالل االنتخاب ولد الكثري من االهتمام لديهم �سواء
من حيث االت�صال بالأع�ضاء� ،أو االت�صال باملجل�س ومتابعة اعماله ب�شكل �أو ب�آخر ،لذلك
فالأمانة العامة عملت هذا التغيري يف هيكليتها ،ففي ال�سابق كان عندنا ق�سم للتغطيات
الإعالمية �أو للتغطيات ال�صحفية ،لكن منذ مرحلة التمكني ل�صاحب ال�سمو رئي�س
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الدولة بعد عام 2005م �أن�ش�أنا �إدارة ،وهي �إدارة االت�صال والإعالم ،وهذه الإدارة
فيها ثالثة �أق�سام هي:
ق�سم الإعالم ،وق�سم البحوث الإعالمية ،وق�سم ال�شراكات ،وكل ق�سم من هذه الأق�سام
له طبيعة عمل خا�صة ،فق�سم الإعالم �أقرب للإخوة الإعالميني ،لكن ق�سم البحوث
الإعالمية ،فنحن  -فعال  -نحتاج �إىل بحوث ،فنحن دائما يف جتربتنا يف الأمانة العامة
عندنا بحوث يف كثري من الأمور ،ولكن لي�س لدينا بحث �إعالمي ،لذلك �أن�ش�أنا هذا
الق�سم ليتوىل ق�ضية البحث الإعالمي.
�أي�ضا عندنا ق�سم ال�شراكات وهو يحاول التوا�صل مع الكثري من امل�ؤ�س�سات الإعالمية
على م�ستوى الدولة.
�إذا �أخذنا الإطار �أو املنهج الذي تعمل فيه الأمانة العامة جند �أن لدينا طرفان
�أ�سا�سيان يقوم عليهما العمل ،فعندنا �أوال فيما يخ�ص الطرف الداخلي� :أي كيف ُيعلم
املجل�س عن نف�سه ؟ من خالل �إدارة االت�صال والإعالم ،وعندنا الطرف اخلارجي وهي
و�سائل الإعالم املختلفة من تليفزيون ومن �صحافة ومن �إذاعة وغريها ،ف�أطراف العمل
الربملاين الفاعلة داخل املجل�س الوطني هو املندوب الإعالمي ،املندوب الإعالمي الذي
يح�ضر جل�سات املجل�س واجتماعات اللجان �أو ن�شاطات املجل�س املختلفة ،والطرف الثاين
هم �أع�ضاء املجل�س ،و�أع�ضاء املجل�س  -حقيقة – هم مادة الإعالم الربملاين يف املجل�س
الوطني االحتادي ،وهم املادة التي يبحث عنها الإعالميون يف توفري املعلومة �سواء يف
متابعة الن�شاط خا�صة الن�شاط الت�شريعي والن�شاط الرقابي ،والطرف الآخر �أو الطرف
الثالث هم ال�شركاء اال�سرتاتيجيني وهم و�سائل الإعالم املختلفة.
ما هي توجهات الإعالم الربملاين يف الأمانة العامة:
طبع ًا الأمانة العامة عندها توجهات باعتبارها اجلهاز الفني والإداري للمجل�س الوطني
الحتادي ،وهي اجلهاز امل�ستمر والدائم فيما يخ�ص املجل�س الوطني االحتادي ،هناك -
طبع ًا  -جملة من التوجهات فيما يخ�ص الأمانة العامة يف التعامل مع الإعالم الربملاين:
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�أو ًال :كيف ُيعلم املجل�س عن نف�سه من خالل ممار�سة اخت�صا�صاته ؟ ف�أنتم تعلمون ان
املجل�س الوطني له اخت�صا�صات حمددة بحكم مواد الد�ستور والالئحة الداخلية فهناك
مواد حتكمه يف اخت�صا�صه يف اجلانب الت�شريعي ،ومواد حتكمه  -كذلك  -يف اجلانب
الرقابي� ،إ�ضافة �إىل الن�شاط الآخر فما يخ�ص الدبلوما�سية الربملانية.
التوجه الآخر هو حتويل ما ينتجه املجل�س يف مناق�شاته ،طبع ًا املجل�س يف ممار�سته
الخت�صا�صاته يف اجلانب الت�شريعي �أو الرقابي تتم من خالل اجتماعات جلانه ومناق�شاته
يف جل�سته ،كل هذا – حقيقة  -حتاول الأمانة العامة �أن حتوله �إىل معرفة برملانية يف
حماولة لتب�سيط املادة ،فكما تعلمون �أن القانون دائما جاف ،ولذلك فتب�سيطه يحتاج
�إىل جهد يف ق�ضايا تتناولها الأمانة العامة من خالل الإعالميني الذين يعملون فيها ،مع
الأخذ بعني االعتبار �أن املجل�س الوطني هو م�ؤ�س�سة لها و�ضع د�ستوري وو�ضع خا�ص� ،أن
لها اخت�صا�صاتها اخلا�صة بها ،وهذه  -حقيقة – تعترب �إ�شكالية دائما وت�سبب فجوة يف
معرفة اخت�صا�صات املجل�س والتعامل معه �إعالمي ًا.
�أيها الإخوة الكرام ،يق�سم �أع�ضاء املجل�س الوطني يف �أول جل�سة على احرتام الد�ستور
واللوائح ،واحرتام الد�ستور يعني ان املجل�س يحرتم الد�ستور من خالل ممار�سة
اخت�صا�صاته واالخت�صا�صات وا�ضحة يف عمل املجل�س ،فاخت�صا�صات املجل�س فيما
يخ�ص اجلانب الت�شريعي هو متلقي ملا حتيله �إليه احلكومة من ت�شريعات� ،أي من
م�شروعات قوانني ،لكن يف املقابل املجل�س له حق ممار�سة الكثري من العمل يف اجلانب
الت�شريعي يف مناق�شة هذا القانون ،و�أن ي�ستمع للمهتمني وكذلك للمخت�صني ،فاملجل�س
عند مناق�شة �أي م�شروع قانون ال ينغلق على نف�سه يف اجتماعات جلانه والتي تعترب
معمل الربملان �أو معمل املجل�س واملطبخ الذي تتم من خالله املناق�شة الهادئة والطويلة
ولذلك ي�ستعني املجل�س باملخت�صني ،وي�ستعني ب�أ�صحاب االخت�صا�ص و�أ�صحاب االهتمام
لذلك توجه اللجان مكاتبات على امل�ستوى املحلي وعلى امل�ستوى االحتادي وعلى م�ستوى
اجلامعات وعلى م�ستوى جمعيات النفع العام ،كل هذا دائم ًا ي�ستفيد منه املجل�س من
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�آراءهم ومن �أطروحاتهم يف تقاريره فيما يخ�ص م�شروعات القوانني.
كذلك يف اجلانب الرقابي وهو مناق�شة ال�سيا�سة العامة للوزارات والتوجه باال�سئلة
لأ�صحاب املعايل الوزراء وتلقي ال�شكاوى ،فهذه هي االخت�صا�صات التي ميار�س فيها
املجل�س دوره ،ولذلك يجب ا�ستيعاب هذه امل�س�ألة واحلكم على املجل�س من خاللها ولي�س
من خالل التمنيات ،فكلنا ميلك متنيات وكلنا ميلك طموحات ،لكن املجل�س �أمامه
اخت�صا�صات حمددة ميار�س عمله من خاللها ،ولذلك يجب الأخذ باالعتبار التعامل مع
املجل�س كم�ؤ�س�سة د�ستورية لها اخت�صا�صات حمددة.
الأمانة العامة تعمل على زيادة املخزون املعريف واملعلومات للجمهور امل�ستهدف من
�أعمال املجل�س الوطني ،فنحن نحاول قدر الإمكان �أن نزيد هذه اجلرعات من خالل
لقاءات مع و�سائل الإعالم ،والكتابة حول ما يناق�شه املجل�س� ،إ�ضافة �إىل رفع امل�ستوى يف
مفهوم املمار�سة النيابية� ،أي الثقافة الربملانية ،زيادة الوعي بالثقافة الربملانية ،ونحن
نرى  -حقيقة – من عام 2005م وحتى الآن هناك مفاهيم كثرية �أ�صبحت مطروحة
على ال�ساحة مل تكن معروفة قبل ذلك ومنها هذا امل�سمى وهو الإعالم الربملاين ،فرمبا
قبل امل�ؤمترين من الآن مل يكن �أحد يتعامل يف دولة الإمارات �أن هناك �إعالم برملاين
فكنا نتعامل على �أ�سا�س �أن هناك �إعالم ر�سمي ،لكن  -حقيقة  -الآن بد�أت تطرح
بع�ض امل�سائل �أو بع�ض املفاهيم �أو بع�ض �أطر الثقافة الربملانية يف املجتمع ،فنحن -
حقيقة  -نحتاج �إىل زيادة هذه اجلرعة حيث �أننا مقبلني على انتخابات يف عام 2015
ولذلك فنحن بحاجة �إىل جرعة فهم النا�س لطبيعة عمل املجل�س ،وفهم النا�س للتعامل
مع املجل�س واال�ستفادة من الأطروحات التي يطرحها املجل�س والتوا�صل مع �أع�ضائه
ومن جانب �آخر  -كذلك – نحن بحاجة �إىل توا�صل الأع�ضاء مع و�سائل الإعالم ومع
املواطنني ب�شكل عام.
طبعا الأمانة العامة تعمل من خالل هذه اخلطة على توفري خمرجات �إعالمية متنوعة
�سواء من خالل االت�صال مع و�سائل الإعالم �أو اخلرب �أو الأن�شطة �أو امل�شاركة يف املعار�ض

41

وقائع منتدى اإلعالم البرلماني  2014/11/24م

وغريها من الن�شاطات ،كذلك تعمل الأمانة العامة على �أن تكون مرجعية معلوماتية
متعددة لأن�شطة املجل�س ،فهي متلك خمزون كبري من املعلومات من خالل م�ضابط
املجل�س وتقارير املجل�س ،فهذه املعلومات موفرة لكل و�سائل الإعالم واملهتمني بعمل
املجل�س.
ما هي املحاور �أو اخلطوط العري�ضة للخطاب الإعالمي يف املجل�س الوطني:
نحن لدينا �أهداف  -حقيقة  -فيما يخ�ص الإعالم:
�أوال :نحن نحر�ص على �أن يح�صل كافة �شركائنا اال�سرتاتيجيني على حق املعرفة بواقع
املجل�س ون�شاطاته.
ثانيا� :إطالق حوار بني �أع�ضاء املجل�س وال�شركاء اال�سرتاتيجيني ،و�أق�صد بال�شركاء
اال�سرتاتيجيني هنا و�سائل الإعالم املختلفة وكذلك املواطنني يف كافة الق�ضايا املطروحة
ف�إذا كانت هذه هي الأهداف ،فما هي �أهم حماورها:
�أهم حماورها �أن املجل�س هو ركن �أو �سلطة من �سلطات الدولة االحتادية� ،أن املجل�س
هو املعرب عن �شعب الإمارات ،وهو املعرب عن امل�شاركة ال�شعبية بحكم �أن ع�ضو املجل�س
الوطني ينوب عن �شعب االحتاد.
املحور الثالث :دور املجل�س املحوري يف الت�شريع والرقابة:
فاملجل�س له دور كبري جدا فيما يخ�ص م�شروعات القوانني ،لذلك نرى �أن معظم
م�شروعات القوانني التي ترد للمجل�س  -حقيقة – يبذل فيها كامل اجلهد ،ولذلك
فالكثري من املواد يف م�شروعات هذه القوانني يتم تعديلها ،ففي بع�ض م�شروعات
القوانني و�صل م�ستوى التعديل �إىل ن�سبة  70%و  ،60%وهذا جهد  -حقيقة – من
الإخوة الأع�ضاء ومن املهتمني بعمل املجل�س وامل�شاركني فيه.
رابع هذه املحاور هو تكامل عمل املجل�س مع ال�سلطات الأخرى :نحن نتكامل مع ال�سلطة
التنفيذية ،ومع املجل�س الأعلى ومع الكثري من ال�سلطات املوجودة يف الدولة.
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لكن ما هي �آليات تغطيتنا الإعالمية:
طبع ًا �أنا ذكرت �أن �آليات تغطيتنا الإعالمية �أننا نتعاون مع و�سائل الإعالم ،ولدينا
الكثري من الإ�صدارات ،ونعمل على الر�صد الإعالمي ،فنحن نر�صد  -حقيقة  -كل ما
ين�شر يف ال�صحافة املحلية �سواء على م�ستوى ال�صحف �أو على م�ستوى التلفزيون �أو
الإذاعة ،ونحاول قدر الإمكان �أن نوفر لأ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء ما يحتاجون �إليه،
وطبعا نحن نعمل  -حقيقة  -من خالل دليل ،وهذا الدليل يو�ضح كيف ميار�س املجل�س
عمله ،فلو �أخذنا على �سبيل املثال �إذا ورد م�شروع القانون �إىل املجل�س الوطني ف�أمامنا
حمطات بعد ذلك :حمطة �أن ي�صل �إىل اللجنة ،وحمطة �أن يناق�ش يف اللجنة ،وحمطة
�أن يناق�ش يف املجل�س ،و�أن يرفع �إىل املجل�س الأعلى ،و�أن ين�شر ،فكل هذه املحطات
نحاول �أن نتتبعها من خالل الكتابة حولها ،وكذلك التوا�صل مع و�سائل الإعالم ب�ش�أنها
�إ�ضافة �إىل امل�سائل الرقابية.
ما هي قنوات التوا�صل :عندنا قنوات توا�صل – حقيقة  -متعددة منها م�شاركتنا على
�صعيد الأمانة العامة يف املعار�ض ،ومنها  -كذلك – توا�صلنا مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
و�أي�ض ًا عندنا موقع املجل�س الإلكرتوين والذي نعتربه واحد من �أهم املواقع يف دولة
الإمارات من حيث الغنى املعلوماتي املتوفر فيه ،فعندنا تطبيقات �إلكرتونية موجودة
وهي “ �شارك بر�أيك “ وكذلك “ ال�شكاوى “ وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،فعندنا
ح�ساب على “ تويرت “ وح�ساب على “ في�سبوك “ رغم �أن لدينا نق�ص فيه ،لكن نحاول
قدر الإمكان – �إن �شاء اهلل – �أن نكون �أف�ضل فيما بعد يف هذا اجلانب ،كذلك عندنا
�إ�صدارات املجل�س ،وعندنا – �أي�ضا  -جملة املجل�س الوطني االحتادي والتي �صدر منها
حتى الآن خم�سة �أعداد ،هذه هي قنوات توا�صلنا مع و�سائل الإعالم ومع املواطنني،
و�شكر ًا.
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�أ�سئلة وتعقيبات ومناق�شات
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�أ�سئلة وتعقيبات ومناق�شات
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
ن�شكر �سعادة الأخ الدكتور حممد �سامل املزروعي على مداخلته ال�شمولية ،ونفتح الآن
باب النقا�ش ،و�أرجو ممن يود املداخلة �أن يذكر ا�سمه ،و�إىل من يوجه ال�س�ؤال ،وبعد �أن
ن�أخذ الأ�سئلة �سوف نعطي دقيقتني لكل متحدث للإجابة.
ال�سيد  /عبدالكرمي معتوق:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل ،احلقيقة �أن العنوان كبري ،وي�سعدنا �أن يقوم الربملان
والأع�ضاء برئا�سة الأ�ستاذ حممد املر و�أع�ضائه ب�إعطاء فكرة �أو حماولة �إثبات �أن هناك
�إعالم برملاين والأ�ستاذ حممد �سامل حتدث طبع ًا حتدث عن الإعالم الربملاين من داخل
الأمانة العامة فهذا �شيء خا�ص� ،أما من اخلارج فال يوجد – يف احلقيقة – لدينا
�إعالم برملاين ،ولذلك نتمنى �أن ت�ؤ�س�س مثل هذه الندوات �إىل وجود �إعالم برملاين
ف�أنا �أعلم �أنه يف ال�صحف – مث ًال – هناك من يتفرغ لتغطية جل�سات الربملان ،وهذا
ال يعترب �إعالم برملاين مبعنى الكلمة ،فحتى ال�صحفيني لي�سوا متخ�ص�صني كما هو
احلال بالن�سبة لل�صحفيني الريا�ضيني واالقت�صاديني ،و�أنا عملت يف وظيفة قيادية يف
ال�صحافة و�أعرف هذا ال�شيء متام ًا.
�أي�ضا كما �أ�شار الإخوة من االحتاد الأوروبي وما �شابه فتلفزيوناتنا لي�ست معنية بتغطية
فعاليات الربملان والإذاعة حتى �أ�صبح االت�صال بالبث املبا�شر �أكرث جدوى من االت�صال
ب�أي ع�ضو يف الربملان و�أ�سهل ،ونحن – يف احلقيقة – ال نريد احلديث عن ال�سلبيات
و�أنا �سعيد جد ًا بوجود مثل هذه الندوة ومثل هذا املنتدى ،لكن ما هي اخلطوات التي
�سي�ؤ�س�س لها نف�س الربملان لإيجاد �إعالم برملاين ؟ فنحن نعرف �أن الكثري من الأع�ضاء
ال يعرفون �صالحياتهم ،وقد �شاهدنا يف فرتة االنتخابات كيف �أن الكثري من الأع�ضاء
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كانوا يقدمون برامج انتخابية �أكرب من طموحات �أع�ضاء املجل�س ،فنتمنى حتى �أن يتم
توجيه ال�صحفيني ليعرفوا حدود م�ساحتهم الإعالمية لأن هناك ق�صور يف الوعي ب�أهمية
الإعالم ،و�شكر ًا.
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
�أعتقد �أن �س�ؤال الأخ عبدالكرمي موجه للدكتور حممد �سامل ،تف�ضل الأخ عدنان احلمادي
ال�سيد  /عدنان حمد احلمادي – نائب رئي�س املجل�س اال�ست�شاري ب�إمارة ال�شارقة
كل ال�شكر للمجل�س الوطني على هذا املنتدى الإعالمي الربملاين ،ونت�شرف باحل�ضور
للمرة الثانية على التوايل ،كان هناك توافق فكري – يف احلقيقة – بيني وبني ما طرحه
الزميل عبدالكرمي معتوق رد ًا على �سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي ،فكنت �أمتنى
�شخ�صي ًا �أن الإعالم يف الأمانة العامة والذي ق�سم �إىل ثالثة �أق�سام هي :ق�سم الإعالم
وق�سم البحوث الإعالمية وق�سم ال�شراكة اال�سرتاتيجية� ،أن يق�سم �إىل ق�سم الإعالم ثم
ق�سم الإعالم ثم ق�سم الإعالم لأن �سعادة الدكتور كما ذكر يبحث عن ثقافة برملانية
تكون عامة خا�صة ونحن مقبلون على انتخابات برملانية بعد �سنة� ،أنا �أعتقد �أننا ال زلنا
يف حاجة ما�سة كما طالبنا من خالل تو�صيات املنتدى يف ال�سنة املا�ضية بعملية ت�أهيل
و�سائل الإعالم برملاني ًا ،و�أنا �أحتدث عن جميع الو�سائل ،فيجب علينا يف البداية �أن
ن�ؤهل �أ�شخا�ص ًا قادرين على التعاطي عرب هذه الو�سائل �سواء كانت مرئية �أو مكتوبة
�أو م�سموعة �أو حتى �إعالم غري ر�سمي حالي ًا من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي �أو
الإعالم االلكرتوين حتى – بالفعل – نر�سخ الثقافة الربملانية عند �أكرب �شريحة مهتمة
يف جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة.
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�س�ؤال �آخر لل�سيدة ميليني:
من واقع – فقط – املعرفة �أنا �أ�س�ألها :كم عدد العاملني يف جمال الإعالم يف الربملان
الأوروبي من مرئي ومكتوب وم�سموع و�إعالم وتفاعلي والكرتوين؟ هل توجد دائرة
تلفزيونية مغلقة يف الربملان الأوروبي ؟ وهل يتم نقل جل�ساته على الهواء من خالل
تلفزيونات حكومية �أو �شركات خا�صة ،وكيف يتم التعاطي مع و�سائل الإعالم احلكومية
�أو اخلا�صة يف حالة بع�ض املو�ضوعات املثرية للر�أي العام واجلدل مع خال�ص ال�شكر.
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
هل هناك �أحد من �أبنائنا الطلبة لديه �س�ؤال ؟ تف�ضلي الأخت �أ�سماء.
الآن�سة � /أ�سماء حامد – جامعة زايد:
ال�سالم عليكم ،لدي �س�ؤالني:
ال�س�ؤال موجه ل�سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي وهو� :إىل �أي حد يتم �إ�شراك فئة
ال�شباب يف الإعالم الربملاين الوطني مع العلم �أن عدد ال�شباب يتزايد ؟
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
لو �سمحت الدكتورة �أمرية الظاهري ب�إعطاء امليكروفون للأخت التي �أمامك.
ال�سالم عليكم� ،أنا يف البداية �أود �أن �أ�شكر كل املوجودين على املن�صة على الأوراق التي
قدموها ،فقد �سمعنا جتربة الربملان الأوروبي ،و�س�ؤايل موجه ل�سعادة الدكتور حممد
�سامل املزروعي :من �ضمن التو�صيات التي و�ضعت يف منتدى الإعالم الربملاين العام
املا�ضي كانت هناك تو�صية ب�أهمية ت�أ�سي�س عالقة تفاعلية �أعمق بني املجل�س الوطني
والإعالم الإماراتي والر�أي العام واملواطنني ،وال�س�ؤال هو :ماذا مت بالن�سبة لهذه التو�صية
التي و�ضعت يف منتدى العام املا�ضي ،وما هي اخلطوات التي اتخذمتوها يف �سبيل تنفيذ
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هذه التو�صية لأنني �أعتقد �أنها مهمة جدة ؟ و�شكر ًا.
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
تف�ضل الأخ حممد خليفة القبي�سي.
ال�سيد  /حممد خليفة القبي�سي :املجل�س اال�ست�شاري الوطني
ال�سالم عليكم ،ال�س�ؤال موجه ل�سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي :ما هي القنوات
التي ت�ساعد على التوا�صل ما بني امل�شاركة ال�شعبية مع املجال�س ،وما هي القنوات التي
ترونها �أف�ضل يف ذلك ؟
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
لو �سمحت ب�إعادة ال�س�ؤال لأن �سعادة الدكتور مل ي�سمع ال�س�ؤال ب�شكل جيد.
�س�ؤايل حول قلة امل�شاركة ال�شعبية مع الربملان ،وما هي �أف�ضل قنوات ترونها للت�شجيع على
امل�شاركة ال�شعبية يف التوا�صل مع الربملان حالي ًا �أو م�ستقبلي ًا لتطوير القنوات املوجودة ؟
ال�سالم عليكم� ،س�ؤايل موجه ل�سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي ،و�أنا �أعلم �أن معظم
الأ�سئلة موجهة �إليه كان اهلل يف عونه ،عندي فقط نقطتني يف عجالة:
احلقيقة هناك م�صطلحات �سمعناها اليوم مثل املعرفة الربملانية والثقافة الربملانية
والآن مر على منتدى الإعالم الربملاين الأول عام كامل ،ومنذ عام حتى الآن �أنا ك�شخ�ص
�أعمل يف التلفزيون مل ي�أت �إىل الآن �أي مبادرة �أو �أي ات�صال �أو حتى �إمييل يقول �أنه
تف�ضل باحل�ضور حيث �سنقوم بعمل ور�شة عمل �أو ندوة �أو �ستكون هناك جل�سة نعلمكم
فيها �أو نفهمكم فيها ما هي املعرفة الربملانية �أو الثقافة الربملانية ،هذه �أول نقطة تعقيب ًا
على قنوات التوا�صل واملفرت�ض �أن تكون هناك عالقات م�ستمرة ما بني املجل�س الوطني
االحتادي والقنوات املحلية يف الدولة.
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النقطة الثانية� :أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي – و�أنا �أكلمهم بكل االحرتام –
وجودهم فقط يخت�صر على �شا�شات التلفزيون �أو عرب �أثري الإذاعات يف اليوم الوطني �أو
يف الأيام التي يكون فيها قالب بروتوكويل �إذا احتاج الأمر ،فلماذا ال يكون هناك مبادرة
من املجل�س الوطني االحتادي ب�أن يكون هناك ور�شات عمل يديرها �أع�ضاء املجل�س
الوطني االحتادي ليعلمونا �أكرث كقنوات �أو �إعالميني �أو �صحافيني عن الثقافة الربملانية
�أو املعرفة الربملانية ؟ و�شكر ًا.
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
ال�س�ؤال الآن للدكتورة ح�صة لوتاه.
ال�سيدة  /ح�صة لوتاه:
ال�س�ؤال موجه للدكتور حممد املزروعي :ا�ستخدام امل�صطلح �أحيانا – دكتور حممد و�أنت
خري العارفني بهذه امل�س�ألة – عند النا�س ممكن �أن ي�شكل حاجز ًا ،فعندي مالحظة
فيما يتعلق با�ستخدام م�صطلح “ الإعالم الربملاين “ ،فهل فقدنا القدرة على �أن جند
م�صطلح ًا عربي ًا حتى يكون هناك �صلة �أكرث مع جمهورك الذي ت�ستهدف �أن يكون لديه
عالقة �أكرب بالن�شاط الذي يقوم به املجل�س والذي تريد و�صوله جلميع �شرائح املجتمع،
فكيف ممكن �أن نحيي �أي�ض ًا حتى هذا امل�صطلح نحاول �أن جند �شيء يكون �أكرث �صلة
باملجتمع ،و�شكر ًا.
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
فقط �سنعطي ال�س�ؤال ل�شخ�صني فقط ونختم ،تف�ضل الأخ نادر مكان�سي.
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ال�سيد  /نادر مكان�سي :جريدة البيان
�شكر ًا جزي ًال للمجل�س الوطني على �إعداد هذا املنتدى� ،س�ؤايل للدكتور حممد املزورعي
فقد ذكر �أن هناك ق�سم للبحوث يف املجل�س ،وهذا �شيء �إيجابي جد ًا خا�صة و�أن الدولة
تفتقر �إىل مو�ضوع البحوث والعلمية منها خا�صة ،فق�سم البحوث يف املجل�س مباذا يهتم
حتديد ًا وما هي جماالته ؟ �أرجو ولو ذكر عناوين من هذه البحوث ،و�شكر ًا.
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
تف�ضل الأخ فاروق احلمودي.
ال�سيد  /فاروق احلمودي :طالب يف اجلامعة الكندية
ال�سالم عليكم� ،أو ًال �أحيي املجل�س ورئي�سه معايل حممد املر على دوره املتميز يف �إر�ساء
ثقافة الإعالم ،و�س�ؤايل هنا :هل �سيكون هناك تن�سيق ما بني املجل�س الوطني االحتادي
واجلهات املختلفة مع اجلامعات يف حمتوى مادة تدر�س ا�سمها “ الإعالم الربملاين “
لكي يكون هناك �آفاق �أو�سع ي�ستفيد منها الطالب ،وعن دور الإعالم الربملاين وامل�شاركة
ال�سيا�سية وغري ذلك ؟ و�شكر ًا.
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
تف�ضل الأخ �سعيد الكتبي.
ال�سيد � /سعيد الكتبي :جامعة ال�شارقة
ال�سالم عليكم� ،أنا �أول مرة �أح�ضر مثل هذا املنتدى ،وال�س�ؤال هو� :أنا ك�شاب �إعالمي
�أدر�س عالقات عامة �أول مرة �أ�سمع هذا الكالم ،ويف اجلامعة ال �أحد يعطينا هذه الأمور
والأفكار ،فلماذا مل ي�صل هذا الكالم للطالب يف اجلامعة ؟ فلم يخربنا �أحد ب�سوالف
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الربملان وتكوين الربملان وكل ما يدور بهذا اخل�صو�ص ،فلماذا ال ت�صلوا ل�شباب اجلامعة
ك�إعالميني ،فيجب �أن نعرف هذه الأمور ،ف�إذا �أردمت تنمية هذه الأمور يف ال�شباب
فممكن ذلك من مرحلة اجلامعة ؟ و�شكر ًا.
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
بارك اهلل فيك ،هذا الأمر يجب �أن تطرحه اجلامعة �أو �أن ت�ضمنه �ضمن منهج الإعالم
يف اجلامعة بحيث يكون هناك جزء ا�سمه الإعالم الربملاين ،الآن لأن الأ�سئلة كثرية
�سنزيد وقت الإجابة عليها خم�س دقائق .خم�س دقائق .خم�س دقائق ،تف�ضل �سعادة
الدكتور حممد.

الإجابات على الأ�سئلة التي ُطرحت:
�سعادة  /د .حممد �سامل املزروعي( :الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي)
طبعا هناك �أ�سئلة مكررة ،لذلك �س�أحاول الدمج ما بني هذه الأ�سئلة.
بداي ًة فيما يخ�ص �س�ؤال الأخ حمد والأخ عبدالكرمي معتوق حول اخلطوات التي متت من
ال�سنة املا�ضية وحتى الآن خا�صة بعد املنتدى الأول:
حقيقة نحن توا�صلنا مع الكثري من و�سائل الإعالم وخا�صة مع م�ؤ�س�سة الإمارات للإعالم
ونحن يف طور عقد �شراكة معهم ،وتوا�صلنا مل ينقطع �سواء مع م�ؤ�س�سات التلفزيون على
م�ستوى الدولة �أو الإذاعات �أو ال�صحافة ،لكن نحن طرف ،والطرف الآخر – كذلك –
يعترب طرف وهي امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،فنحن بحاجة – �أي�ضا – �إىل توا�صل امل�ؤ�س�سات
الإعالمية مع املجل�س الوطني ،فاملجل�س الوطني هو طرف �أمام �أطراف متعددة حتى
نتكلم ب�شفافية �أكرث ،فهل ُتعطى امل�ؤ�س�سة مثل م�ؤ�س�سة الوطن اهتمام من و�سائل الإعالم
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كما تهتم بها ب�أي م�ؤ�س�سة �أخرى� ،أي ب�أي ن�شاط يف الدولة ،فنحن لدينا كم هائل من
التلفزيونات يف الدولة وكم هائل من الإذاعات وكم هائل من ال�صحف ،لكن ما هي
درجة اهتمام و�سائل الإعالم باملجل�س الوطني ؟ فاليوم نحن ال منلك مندوبني ملعظم
و�سائل الإعالم ،فهناك مندوبني متفرقني من و�سائل الإعالم للمجل�س الوطني كم�ؤ�س�سة
ي�أتون لفرتة حمدودة لأنه يغطي بالإ�ضافة للمجل�س ثالث �أو �أربع وزارات �أخرى ،فهل
تتوقعون من مندوب �إعالمي واحد غري متفرغ �أن يغطي ن�شاط املجل�س الوطني جلل�سة
متتد لأكرث من �ست �أو �سبع �ساعات ؟! فهذه امل�س�ألة املفرت�ض كذلك �أن تنقلها و�سائل
الإعالم ،فنحن من جانبنا منفتحني على و�سائل الإعالم ،وعندنا جل�سة علنية ،وهذا هو
ن�شاط املجل�س الأهم يف جل�سته ،وجل�سته علنية بحكم الن�ص والتي من املمكن �أن ُتغطى
وبها الكثري من املوا�ضيع – حقيقة – التي تهم النا�س �سواء يف مناق�شتها مل�شروعات
القوانني �أو املو�ضوعات العامة التي يناق�شها املجل�س �أو الأ�سئلة التي توجه ملعايل الوزراء
ف�أحد اخلطوات التي قمنا بها �أننا تعاملنا مع م�ؤ�س�سة الإمارات للإعالم.
هناك �س�ؤال حول �إ�شراك ال�شباب :احلقيقة �أن املجل�س الوطني ال يفرق بني �إ�شراك
�شاب �أو امر�أة �أو رجل �أو جمعية ،فنحن منفتحني على الكل ،و�أي مو�ضوع يناق�ش يف
املجل�س الوطني عندما يدر�س يف اللجان يتم التعامل مع الكل ،ونحن �شركاء معهم يف
ق�ضايا التدريب ،فنحن �أحد امل�ؤ�س�سات التي تدرب طلبة جامعة الإمارات بالذات مثل
طلبة العلوم ال�سيا�سية وال�ش�ؤون القانونية وبع�ض الإعالم.
الأخ حممد خليفة القبي�سي تكلم عن قلة امل�شاركة ال�شعبية :احلقيقة �أن هذا جهد لي�س
للمجل�س الوطني لوحده ،فبجانب املجل�س الوطني هناك وزارة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
تتعامل يف هذا الأمر وهي �صاحبة اخت�صا�ص ،ولذلك نحن �أمام ا�ستحقاق جديد – �إن
�شاء اهلل – يف عام 2015م وهي ق�ضية االنتخابات حيث ح�صلت �آخر انتخابات يف عام
2011م وكانت ن�سبة امل�شاركة فيها  ،28%واحلقيقة �أنها ن�سبة غري مقبولة ،لذلك
فالإعالم له دور والوزارة لها دور واملجل�س الوطني له دور يف رفع ن�سبة امل�شاركة ال�شعبية
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يف �أعمال الربملان �أو امل�شاركة يف التنمية ال�سيا�سية ويف التن�شئة ال�سيا�سية نف�سها.
الدكتورة ح�صة تكلمت عن مفهوم الإعالم الربملاين� :أعتقد اليوم الربملان ككلمة مل يعد
بحاجة لتعريبها ،فم�صطلح الربملان �أ�شهر من �أن نطلق عليه �أي م�سمى �آخر ،ولذلك
فلي�س غريبا �أن ن�سميه “ الإعالم الربملاين “ ،واحلقيقة �أقول �أننا ل�سنا بحاجة للبحث
عن م�سميات �أخرى بقدر ما نبحث عن تفعيل هذا امل�سمى.
بالن�سبة لق�سم البحوث الربملانية :حقيقة نحن نعترب �أنف�سنا من اجلهات املتميزة يف
م�س�ألة البحث ،ون�ؤكد �أن البحث الذي نقوم به لي�س فقط متنوع بتنوع ق�ضايا املجل�س
ولكن – �أود �أن �أطمئن اجلميع – �أن الذين يقومون بهذه البحوث جميعهم من املواطنني
ال�شباب وال�شابات اخلريجني من اجلامعات الوطنية الذين عملنا على تدريبهم
وت�أهيلهم لهذا الأمر ،فالآن نحن منلك �أكرب ذخرية من ال�شباب املخت�صني يف البحوث
على م�ستوى الدولة وذلك يف جماالت متعددة ،و�أنتم تعلمون �أن عمل املجل�س هو عمل
مت�شعب ،والق�ضايا املطروحة �أمامه هي ق�ضايا كبرية جد ًا ،فكل ق�ضايا الدولة يناق�شها
املجل�س من تعليم وثقافة و�صحة وغريها ،لذلك فكانت م�س�ألة �إيجاد باحثني مواطنني
واالهتمام بهم �أحد اهتمامات املجل�س الوطني و�أمانته العامة ،ونحن نفخر بالناجت
الكبري والأ�ساليب العلمية املتقدمة التي ميار�سها ه�ؤالء ال�شباب يف �إعداد البحوث والتي
تنعك�س �إيجابيا على الق�ضايا التي يناق�شها املجل�س.
بالن�سبة ملادة الإعالم الربملاين التي ذكرتها الدكتورة ح�صة وغريها �أعتقد �أن وجود
مادة يف الإعالم الربملاين الوزارة موجودة ونحن موجودين �إذا كانت وزارة التعليم
العايل مهتمة يف ق�ضايا املنهج �إعطاء جانب منه للإعالم الربملاين ف�سنكون – �إن �شاء
اهلل – م�ساهمني مع الإخوة يف وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني ،و�شكر ًا.
�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
هناك كلمة �أخرية طلبها ممثل م�ؤ�س�سة �أبوظبي للإعالم الأخ عبدالرحيم البطيح
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تف�ضل.
ال�سيد  /عبدالرحيم البطيح :م�ؤ�س�سة �أبوظبي للإعالم
�أنا �س�أعقب فقط على كلمة الدكتور حممد �سامل ،بالفعل نحن كم�ؤ�س�سة �أبوظبي للإعالم
بد�أنا بزيارات ر�سمية للمجل�س الوطني ،ونفتخر – �أي�ضا – �أن نعمل مع م�ؤ�س�سة وطنية
احتادية مثل املجل�س الوطني االحتادي ،فهناك تبادل زيارات بيننا وبينهم ،ومت �شرح
الأفكار امل�ستقبلية للتعاون مع و�سائل الإعالم انطالقا من م�ؤ�س�سة �أبوظبي للإعالم على
خمتلف امل�ؤ�س�سات املوجودة عندنا ،وال �أريد �أن �أحرق الإتفاقيات التي ح�صلت بيننا وبني
املجل�س لكن �أب�شر اجلميع �أن املرحلة القادمة �ستكون �أف�ضل على كافة امل�ستويات �سواء
كان املو�ضوع يتعلق بتغطيات �أو حتى موا�ضيع تتعدى ق�ضية التغطيات.
الق�ضية الأخرى التي �أود التعليق عليها هي ق�ضية �أن يكون املرا�سل �أو ال�صحفي متمر�سا
على التغطيات اخلا�صة باملجل�س الوطني االحتادي� ،صحيح ،لكن هذا ال مينع �أن يكون
هناك مندوب �إعالمي دائم يف املجل�س الوطني االحتادي لأنه – فعال – ما ينق�ص
الإعالميني وغري الإعالميني وحتى ال�سيا�سيني وحتى على م�ستوى ال�شارع معلومات
كافية عن املجل�س الوطني االحتادي حتى يفهم القارئ �أو الإعالمي �أو ال�سيا�سي وغريه
ما هو الدور املنوط باملجل�س الوطني االحتادي ،وهذه ق�ضية كبرية �أعتقد يجب الوقوف
عندها وطرح العديد من الت�سا�ؤالت التي بالفعل منها �سوف ننطلق باجتاه عالقة قوية
بني املجل�س الوطني االحتادي وو�سائل الإعالم املختلفة على �أر�ض الدولة ،و�شكر ًا.
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�سعادة  /د .منى جمعة البحر:
بارك اهلل فيك ،يف النهاية ن�شكر جميع املتحدثني ،ون�شكر – �أي�ض ًا – ح�سن �إن�صاتكم
وم�شاركتكم التي �أثرت هذه اجلل�سة ،والآن ندعوكم �إىل م�أدبة الغداء ،ومن ثم نعود –
�إن �شاء اهلل – ال�ستكمال اجلل�سة الثانية والأخرية و�شكر ًا.
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اجلل�سة الثانية للمنتدى
ب�إدارة �سعادة الدكتورة ح�صة لوتاه � -أ�ستاذة جامعية يف الإعالم
 ورقة العمل الأوىل:دور الإعالم الربملاين يف العملية االنتخابية للربملان
�سعادة /طارق لوتاه  -وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون
املجل�س الوطني االحتادي
 ورقة العمل الثانية:الإعالم الربملاين تثقيف وتنوير للر�أي العام
وتعزيز الثقافة الربملانية
الدكتور حممد حجاج – خبري يف جمال التو ا�صل االجتماعي
� -أ�سئلة وتعقيبات ومناق�شات
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�سعادة الدكتورة ح�صة لوتاه:
ب�سم اهلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،نرحب بكم يف اجلل�سة الثانية من جل�سات
منتدى الإعالم الربملاين والتي تنعقد جل�ساته لل�سنة الثانية على التوايل من �أجل الو�صول
�إىل هدف – �أعتقد �أن املجل�س ي�سعى �إليه وكلنا ن�سعى �إليه – وهو الت�شبيك فيما بني
املجتمع واملجل�س من خالل الت�شبيك ما بني املجل�س وم�ؤ�س�سات الإعالم ،معنا يف هذه
اجلل�سة الثانية �سعادة طارق هالل لوتاه والذي ي�شغل وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س
الوطني االحتادي منذ عام  ،2006وي�شغل �أي�ض ًا ع�ضوية اللجنة الوطنية لالنتخابات
ورئي�س جلنة �إدارة االنتخابات ،وع�ضوية جمل�س �أمناء كلية حممد بن را�شد للإدارة
احلكومية .لن �أطيل كثري ًا يف التعريف بالأ�شخا�ص ،فلو �أردمت �ستجدون الكثري من
املعلومات حولهم يف �أجهزة الإعالم املختلفة.
املتحدث الثاين معنا يف هذه اجلل�سة هو الدكتور املدرب حممد حجاج ،وهو ا�ست�شاري
نظم معلومات وم�شاريع احلكومة الإلكرتونية ،وهو حا�صل على الدكتوراه يف �إدارة
الأعمال من جامعة مان�ش�سرت باململكة املتحدة ،وله �إ�سهامات عديدة يف هذا املجال
�أي�ض ًا لن �أطيل عليكم يف ال�شرح حتى نخت�صر لأننا ت�أخرنا قلي ًال يف جل�ستنا ،وبداي ًة
�أرحب ب�سعادة طارق هالل لوتاه فليتف�ضل ب�إلقاء كلمته.
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ورقة العمل الأوىل

دور الإعالم الربملاين يف العملية االنتخابية للربملان
�سعادة /طارق لوتاه
وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
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�سعادة  /طارق هالل لوتاه( :وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي):

�شكر ًا دكتورة ح�صة ،ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على
ر�سول اهلل.
يف البداية – طبع ًا – �أتقدم بال�شكر اجلزيل للأخ حممد �سامل املزروعي على دعوته
يل للتحدث اليوم يف هذا املنتدى املهم حقيق ًة ،والذي ُيعنى مبو�ضوع مهم وهو مو�ضوع
الإعالم الربملاين ،قبل تقريب ًا �أكرث من �شهر ون�صف كنت يف حوار مع الأخ حممد
احلمادي – رئي�س حترير جريدة االحتاد ،وكنت �أحتدث عن – حقيقة – نف�س مو�ضوع
املنتدى وهو دور الإعالم يف نقل �أخبار الربملانات ويف ن�شر الوعي ال�سيا�سي والثقافة
ال�سيا�سية ،وكان مو�ضوع احلوار ي�صب يف �أن الو�سائل الإعالمية يجب �أن تكون تغطيتها
للإعالم لأعمال املجل�س و�أعمال الربملان بطريقة خمتلفة ولي�س فقط دور يتعلق بتغطية
جل�سة املجل�س فقط وينتهي الدور ،فهناك الكثري املطلوب من الإعالم لن�شر الوعي
ال�سيا�سي ون�شر الثقافة ال�سيا�سية ،وتو�صيل ر�سالة الربملانات للمجتمع ،ولعل الأخ حممد
احلمادي هو �أحد النماذج الإعالمية املتميزة يف هذا املجال بحكم �أنه عمل كمحرر
وعمل على تغطية جل�سات املجل�س ،وتكونت لديه خربات متعددة بالعمل الربملاين ،فهذا
بطبيعة احلال �سهل عليه نقل املعلومة للمجتمع و�أن ي�صيغ الأخبار واملقاالت وكل الأمور
املتعلقة بالإعالم من خالل فهمه ملنظومة عمل الربملان.
الإعالم الربملاين – حقيق ًة – �أعتقد �أن الإخوة املتحدثني ال�سابقني عرفوا الإعالم
الربملاين وهو يف احلقيقي �إعالم �سيا�سي يغطي عمل الربملان ،ومن خالل البحث الذي
قمت به قبل اجلل�سة ومن خالل جتهيز الورقة قر�أت تعريف للدكتور حمود بن عبدالعزيز
البدر يف ورقة عن الإعالم الربملاين حيث عرف الإعالم الربملاين �أنه �إعالم متخ�ص�ص
يعر�ض ويناق�ش ويحلل ما يدور حتت قبة املجل�س من مناق�شات و�آراء وقرارات وتكتالت
نيابية من م�ؤيد ومعار�ض لتعزيز ثقافة امل�شاركة ،وهذا التعريف يقودنا لتعريف من هو
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الإعالمي الربملاين فهو �أي�ض ًا �إعالمي متخ�ص�ص يجب �أن يلم بعمل الربملانات وبتفا�صيل
العمل واللوائح الداخلية لها ،والت�شريعات املنظمة لعمل الربملان بحيث ي�ستطيع �أن ينقل
ال�صورة ب�شكل وا�ضح و�سهل للمتلقي وبكافة �أنواع الفئات املتابعة للو�سائل الإعالمية
وال�س�ؤال هو ملاذا يجب �أن يكون هناك تخ�ص�ص يف هذا اجلانب ؟ التخ�ص�ص مطلوب
لأن عدم التخ�ص�ص قد ينقل �صورة غري �صحيحة ،وقد يو�صل ر�سالة غري �صحيحة وقد
ال يفهم العمل امل�ضني الذي يجري حتت قبة الربملانات ،وما يجري يف الأمانات العامة
للربملانات واملجال�س النيابية ،فمن املهم جد ًا �أن يكون لدينا �إعالم متخ�ص�ص ،واليوم
نحن لدينا �إعالم متخ�ص�ص يف تقريبا كافة املجاالت كالريا�ضة والثقافة واملر�أة ،لكن
متخ�ص�ص يف العمل الربملاين هناك قلة ،فالتخ�ص�ص مطلوب لنقل ال�صورة ب�شكل
وا�ضح و�صريح ،ف�إجنازات الربملان من املهم �أن تنقل بطريقة متميزة ،وكذلك اخلرب
ال�صحفي �أو املعلومة ال�صحفية – كما ذكرت – يجب �أن ال تقت�صر فقط على ن�شر
تغطية جلل�سة املجل�س وما دار فيها وجدول �أعمالها والتحدث مع الع�ضو الفالين ،و�إمنا
يجب �أن ن�صل �إىل ماذا �أجنز املجل�س – و�أنا ال �أتكلم هنا عن املجل�س الوطني حتديد ًا
و�إمنا ب�شكل عام – فاملواطن عندما يذهب لالقرتاع فيكون يف ذهنه �صروة معينة وهي
ماذا �أجنز يل املجل�س ال�سابق ،وماذا �أجنز يل الع�ضو الذي انتخبته ،فيجب �أن يكون
هناك ابراز الجنازات املجل�س ،وهي عديدة ومتنوعة وكثرية ومت�س حياة املواطن ،ورمبا
�أن املواطن مل يلم�سها من خالل اطالعه على و�سائل الإعالم ومل يعرف ماذا �أجنز
املجل�س وماذا حتقق من �أعمال مت�س حياته وحياة �أ�سرته و�أفراد املجتمع ،فمن املهم
جد ًا الرتكيز على هذه اجلزئية ب�شكل كبري.
املطلوب – �أي�ضا  -ان يكون هناك توا�صل يف الن�شر الإعالمي للن�شاط النيابي ،فالعمل
النيابي ال يقت�صر  -فقط  -على يوم يف الأ�سبوع ،فهو عمل م�ستمر ومكرر ،فيجب �أن يكون
هناك متابعة ون�شر وانتقاء ،ففي مداوالت املجل�س هناك �آالف املوا�ضيع التي من املمكن
�أن ي�ستفيد منها الإعالمي ويكتب عنها وي�ؤلف فيها كتب و�أعمدة وحتقيقات �صحفية
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وبرامج �إذاعية وتلفزيونية لأنه حتت قبة املجل�س جتري مداوالت و�أعمال احلكومة ،فكل
�أعمال احلكومة تناق�ش حتت قبة املجل�س ،و�أنا هنا �أود احلديث عن دور وزارة الدولة
ل�ش�ؤون املجل�س الوطني يف هذا اجلانب ،طبعا كما تعرفون فالوزارة ت�أ�س�ست يف عام
2006م وبد�أنا كوزارة حديثة يف ت�أ�سي�س الوزارة ،و�أي�ض ًا يف مهامها واخت�صا�صاتها
ويف نف�س العام كانت هناك انتخابات عام 2006م ،فالوزارة ا�ست�شعرت �أهمية الإعالم
الربملاين حقيق ًة ،ولذلك ففي عام 2009م نفذنا برناجم ًا تدريبي ًا للإعالميني
والهدف من ذلك �أن ن�ؤهل الإعالميني ملعرفة العمل الربملاين ،والإملام بكافة جوانب
العمل الربملاين ،طبع ًا هم لديهم املهارات الإعالمية من خالل ما در�سوه يف اجلامعة �أو
من خالل خرباتهم ،لكنهم بحاجة �إىل معلومات �إ�ضافية من اجلوانب القانونية واللوائح
الداخلية للمجل�س والقوانني والد�ستور وغريها بحيث �أنه عندما يريد الإعالمي الكتابة
عن املجل�س الوطني �أو يريد �أن يتكلم عن معلومة يكتبها ب�شكل �صحيح ومرجعيتها تكون
�صحيحة ،ويو�صل الر�سالة ب�شكل �صحيح ،ولذلك و�ضعنا هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا يف الوزارة
وهو “ تعزيز ثقافة امل�شاركة ال�سيا�سية “ وبنا ًء على ذلك نفذنا برامج متعددة يف هذا
اجلانب من ندوات وحما�ضرات ،وقبل قليل كنت �أتكلم مع الدكتورة ح�صة عن “منتدى
بناء الوعي ال�سيا�سي “ الذي عقد تقريب ًا قبل �أ�سبوعني وهو يف ثالث دورة له ،وقد حققنا
جناحات يف هذا اجلانب ،فلدينا الإمكانيات املتاحة لنا والتي نعمل وفق ًا لها من�شورات
ومطبوعات وحما�ضرات لكي نو�صل الر�سالة واملعلومة للمجتمع وللر�أي العام ،لكن يف
نف�س الوقت مل نهمل الإعالم ،ونفذنا برامج وذلك بالتعاون مع جامعة ال�شارقة لت�أهيل
الإخوان الإعالميني الذين مت تر�شيحهم من قبل م�ؤ�س�ساتهم الإعالمية للم�شاركة يف
هذا الربنامج.
االنتخابات طبع ًا تعقد كل �أربعة �أعوام وحتظى بزخم �إعالمي كبري ،فماذا يحدث
بني هذه الأعوام ؟ ففي عام 2011م كان هناك كم هائل من التغطية الإعالمية
عن االنتخابات وعن املجل�س الوطني رمبا يعادل ما ن�شر خالل الأربع �سنوات املا�ضية
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فاملفرو�ض �أن ال يتوقف العمل الإعالمي بني كل انتخابات واالنتخابات التي تليها ،ال
�أن يكون فقط يف �سنة االنتخابات ،والهدف حقيقة �أنه عندما ننهي عملية انتخابية ال
يجب �أن نن�سى �أنه �ستكون هناك عملية انتخابية قادمة ،فالدور ال يقع فقط على اجلهة
املنظمة لالنتخابات و�إمنا هو م�شروع م�شرتك بني اللجنة الوطنية لالنتخابات واملجل�س
الوطني االحتادي والإعالم بكافة م�ؤ�س�ساته على �أ�سا�س �أن ن�ستفيد من املكت�سبات التي
حققناها يف االنتخابات املا�ضية ،ولكي نحقق ن�سبة م�شاركة �أعلى يف االنتخابات القادمة
ون�ستفيد من التجربة ،وكلكم تعرفون �أن ن�سبة امل�شاركة تعك�س جناح االنتخابات ،ف�إذا
كانت الن�سبة �ضعيفة فيقال �سيا�سي ًا �أن االنتخابات غري ناجحة ،ولكن هناك عدة �أقوال
يف هذا اجلانب.
بالأم�س �أعلنت نتائج انتخابات مملكة البحرين ،وكانت الن�سبة عالية جدا يف ظل
املقاطعة التي حدثت ،فقد و�صلت ن�سبة امل�شاركة �إىل  ،52.6%وهذه تعترب ن�سبة كبرية
جد ًا يف االنتخابات النيابية ،ويف االنتخابات البلدية كانت الن�سبة حوايل  ،59%وهذه
ن�سبة جد ًا متميزة ،لكن هذه الن�سبة كيف حدثت ؟ ال بد �أن يكون هناك عمل وجهد من
الإعالم خالل الفرتة التي تكون بني �أعوام االنتخابات.
كما ذكرت فالتخ�ص�ص مطلوب ،وامل�س�ؤولية تقع على امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،وانا
ا�ست�شهدت بالأخ حممد احلمادي بحكم �أنه الآن على ر�أ�س م�ؤ�س�سة �إعالمية عريقة تعترب
الأكرب يف دولة الإمارات ،لكن ال�شيء املفرح �أنه ملم بعمل املجل�س الوطني االحتادي فهذا
ال�شيء نتمنى �أن يكون موجود يف كل امل�ؤ�س�سات بحيث يكون من ي�صل على ر�أ�س امل�ؤ�س�سة
ملف بعمل املجل�س الوطني االحتادي ،وملم بعمل امل�ؤ�س�سة االحتادية ب�شكل كامل حتى
ي�ستطيع �أن ينقل الر�سالة ب�شكل متميز ،وحتى ي�ستطيع �أن ينقل خربته ملن هم حتته
من حمررين و�صحفيني وعاملني بحيث يكون هناك ا�ستمرارية وا�ستدامة يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية ،ويوجد معلومات وثقافة ،ونحن لنا خ�صو�صية حقيقة ،ومن ال�صعب جد ًا �أن
ن�ستورد خربات من دول �أخرى لأن لها خ�صو�صية �أخرى ،فالدول الأخرى فيها �أحزاب
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وفيها �صراعات ونزاعات ،ونظرتهم للإعالم الربملاين وال�سيا�سي نظرة خمتلفة نوع ًا ما
عن خ�صو�صيتنا نحن يف دولة الإمارات.
العملية االنتخابية  -حقيق ًة  -والتعريف بها هي جزء ال يتجز�أ من الإعالم الربملاين
والبد �أن يكون هناك اهتمام بهذا اجلانب ،والإعالم الربملاين يبد�أ وينتهي من العملية
االنتخابية فكما قلت ننتهي من انتخابات ونح�ضر لالنتخابات القادمة ،وبني االنتخابات
هناك عمل للمجل�س حيث �أن هناك ف�صل ت�شريعي ينعقد ،و�أدوار عادية تنعقد وتنتهي
وهناك �أداء و�أعمال كاملو�ضوعات العامة يف �ش�أن �سيا�سات الوزارات و�سيا�سة احلكومة
والأ�سئلة التي توجه للوزراء ،فهناك معلومات كثرية يجب �أن نو�صلها للمجتمع ونثقفهم
ونقول لهم هذا ما حتقق لك يا مواطن خالل هذه الفرتة ،فيجب �أن يعرفوا هذه الأمور
فمث ًال لو �أخذنا مناق�شة م�شروع قانون يف املجل�س الوطني االحتادي ،فمن املمكن �أن تكون
هناك مادة ب�سيطة يف م�شروع القانون مت�س املواطن لكنه ال يعرف ،وفيما بعد ي�صدر
القانون من �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة واملواطن ال يعرف �أن هذا القانون مي�س حياته
اليومية ب�شكل �إيجابي ولي�س �سلبي ،فيجب �أن يعرف هذا الأمر ،ويجب ان يعرف �أن
املجل�س حقق له نتائج ويكون جاهز وم�ستعد للرت�شح �أو امل�شاركة يف االنتخابات القادمة.
طبع ًا �أول انتخابات يف دولة الإمارات العربية املتحدة ح�صلت يف عام 2006م ،و�أول
مبادرة لتطبيق قرار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة لتمكني وتفعيل دور املجل�س الوطني
االحتادي من خالل اخلطاب الذي �ألقاه يف العيد الوطني يف عام 2005م ،كانت �أول
جتربة للجميع �سواء اللجنة املنظمة �أو املجل�س الوطني االحتادي ،فكان هناك نظام تعيني
وهو نظام عمل خمتلف ،فتغريت �أمور كثرية ،لذلك فالتحديات كانت كبرية ،و�أهمها كان
عدم وجود اخلربة املوجودة عندنا يف الإمارات �سواء بتنظيم االنتخابات �أو عدم وجود
الوعي لدى املواطن باالنتخابات لأنه مل ي�سبق له �أن �شارك يف انتخابات نيابية ،رمبا يكون
�شارك يف بع�ض االنتخابات للجهات املحلية �أو الأندية �أو اجلمعيات ولكن مل ي�شارك يف
انتخابات برملانية من قبل ومل يفكر على �أي �أ�سا�س �سيختار مر�شحه ،فهذه الأمور كانت
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من التحديات املوجودة ،كذلك كان التحدي الأكرب هو كيف ن�ستطيع �أو نو�صل الر�سالة
ونو�ضح للنا�س والر�أي العام باملعادلة التي مت �إقرارها يف العملية االنتخابية ،فالعملية
االنتخابية يف دولة الإمارات نفذت من خالل هيئة انتخابية بواقع مئة م�ضاعف ،هذا
كان يف عام 2006م ،فمجرد �أن ت�شرح هذه املعادلة وتو�صلها للمواطن كان يحتاج
�إىل جهد ويحتاج �إىل طريقة معينة للإبداع يف عملية �إي�صال الر�سالة ،فهذه كانت من
التحديات ،فاملواطن الإماراتي غري مهتم كثري ًا بال�ش�أن ال�سيا�سي بحكم �أن النظام
ال�سيا�سي املوجود يف دولة الإمارات هو نظام يهتم باملواطن ويوفر له كل احتياجاته
لذلك مل يكن لديه االهتمام الكبري بهذا اجلانب ،ولذلك املفرو�ض علينا �أن نوعيه و�أن
نو�صل له ر�سالة ب�أهمية هذا الأمر ،و�أن ن�شجعه على امل�شاركة يف العملية االنتخابية طبعا
نفذنا العملية االنتخابية من خالل جلان كثرية من �ضمنها اللجنة الإعالمية فاللجنة
الإعالمية كانت م�س�ؤوليتها كبرية ،وهي م�س�ؤولية و�ضع ا�سرتاتيجية التوا�صل الإعالمي،
ودرا�سة الو�ضع الراهن وحتليل الو�ضع الراهن و�إعداد النتائج وو�ضع اخلطط والأهداف
واملبادرات التي متكن من �إي�صال الر�سالة للمتلقي وللر�أي العام ب�شكل كامل ،و�أهدافها
كذلك كانت رفع م�ستوى الوعي اجلماهريي حول التجربة الربملانية �أو التجربة االنتخابية
احلديثة يف الدولة ،وكذلك تعزيز دور اللجنة الوطنية لالنتخابات وت�سليط ال�ضوء على
دورها كذلك �إدارة دفة العملية الإعالمية مع و�سائل الإعالم مبا ي�ضمن �إي�صال الر�سالة
وطبعا يف علم الت�سويق يوجد كلمة �أو م�صطلح هو (� )AIDAأيAttension( :
 ،)interest desire actionفعندما ترى �إعالن �إذاعي �أو �إعالن يف �صحيفة
ف�أول �شيء املتخ�ص�ص يف �صياغة الإعالن الو�سيلة التي �سيو�صل بها للمتلقي تلفت نظر
املتلقي ،فال بد من اتباع هذه الطريقة يف لفت نظر املتلقي ،فبعد �أن تلفت نظره تر�سل
له الر�سالة التي تريد قولها له ،وبعد �إر�سال الر�سالة له يجب �أن حتفزه وجتعله ي�شعر �أنه
بحاجة �إىل هذا الأمر ،لذلك جتد الكثري من الإعالنات تقول “ بادر الآن �إىل الإت�صال
“ ،فهذه ر�سالة تر�سل �إىل �أذنك حتى جتعلك تقوم بالفعل املطلوب من خالل الر�سالة
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�أو الإعالن ،فهذه – �أي�ض ًا – من الأ�شياء التي حاولنا اتباعها بطريقة �أو ب�أخرى من
خالل الو�سائط التي اتبعناها يف عملية االنتخابات والتوا�صل مع املجتمع �سواء من خالل
الإعالم �أو الإعالن ،وطبع ًا الإعالن ب�شكل خا�ص كان يركز على على عدة جوانب ،ففي
عام 2006م �صممنا �إعالناتنا بطريقة �س�ؤال وجواب ،وبذلك ا�ستطعنا �أن نو�ضح
الأمور للجميع من خالل ال�س�ؤال واجلواب ،فو�ضعنا �أنف�سنا �أمام الناخب و�س�ألنا �أنف�سنا
�أ�سئلة و�أجبنا عليها ،وبذلك ا�ستطعنا �إي�صال الر�سالة �إىل الناخبني بف�ضل اهلل والآن
�أعتقد �أن الثقافة �أ�صبحت �أعلى عما كانت عليه يف عام 2006م ،فاملعلومات �أ�صبحت
�أكرث ،ولكن ال يزال هناك حاجة للإ�ستمرار يف هذا الأمر والرتكيز على النجاحات التي
حتققت ،و�إذا �أردنا – حقيق ًة – �أن نرفع ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات فيجب �أن نعمل
على مدار العام ،فهذه العملية لي�ست مو�سمية فقط ،وهنا ي�أتي دور و�سائل الإعالم بكافة
�أنواعها ،وقد ا�ستفدنا من جتربة 2011م ،لذلك ففي عام 2015م ب�إذن اهلل تعاىل
�ستكون هناك انتخابات برملانية ثالثة يف تاريخ دولة الإمارات ،وقد بد�أنا مبكر ًا بالعمل
على ذلك ،فقد عقدت اللجنة الوطنية لالنتخابات اجتماعاتها منذ بداية العام ،فهناك
عمل يتم الآن �إىل �أن يحني الوقت للإعالن عن كل التفا�صيل بعد االنتهاء من �إقرارها
واعتمادها ،والهدف من ذلك اننا نحاول �أن تكون املدة الزمنية التي نتوا�صل فيها مع
املجتمع ومع �أع�ضاء الهيئات االنتخابية �أطول بحيث نحقق ن�سبة م�شاركة عالية �أكرث من
امل�شاركة التي ح�صلت يف انتخابات عام 2011م ،فامل�شاركة يف انتخابات عام 2011م
الوقت الزمني الذي كان متاح ًا لها والظروف التي �أجريت فيها العملية االنتخابية كانت
ظروف �صعبة ووقت �صعب يف ف�صل ال�صيف ويف �شهر رم�ضان ،فهناك ظروف كثرية
�ساهمت رمبا يف عدم الو�صول �إىل ن�سبة م�شاركة عالية يف انتخابات عام 2011م
والتحدي اليوم هو �أن ن�ستطيع �إقناع الناخب ب�إجنازات املجل�س الوطني االحتادي
وهذه – حقيق ًة – ر�سالة �أوجهها للإعالم ،و�أطالبهم ب�إظهار �إجنازات املجل�س الوطني
االحتادي ،فالناخب اليوم �إذا قلنا له ب�أن ي�أتي للم�شاركة يف انتخابات املجل�س الوطني
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االحتادي لعام 2015م ف�سيقول يل ماذا عمل يل املجل�س احلايل ،فمن املهم جد ًا على
الإعالم وعلى املجل�س �أن يظهر �إجنازات املجل�س و�أع�ضاء املجل�س حتى ن�ستطيع �إقناع
الناخب �أنه فع ًال ا�ستفاد و�أن عمل املجل�س �أفاده ب�صورة �أو ب�أخرى.
ال �أريد �أن �أطيل ،و�س�أختم بالقول �أننا ا�ستطعنا كلجنة وطنية لالنتخابات �أن نخلق
�صورة ذهنية لدى الناخب بعملية ب�سيطة جد ًا هي عملية ت�سويقية فنية ال �أكرث ،فاليوم
من يرى الطفل �أو الولد الذي يحمل علم دولة الإمارات ويجري يتذكر مبا�شرة �أن هذا
�شعار االنتخابات فح�صل هناك ا�ستمرارية وثبات يف ذهن املواطن �أن هذا ال�شعار
مرتبط باالنتخابات ،واالنتخابات تعني انتخابات املجل�س الوطني االحتادي ،وبذلك
ا�ستطعنا �أن نخلق ا�ستمرارية يف ذهن املتلقي بالعملية االنتخابية� ،أ�شكركم مرة �أخرى
على اال�ستماع ،و�أترك املجال للدكتورة ،و�إذا كان هناك �أ�سئلة فبالإمكان الحق ًا �أن جنيب
عليها ،و�شكر ًا.

�سعادة  /د .ح�صة لوتاه:
�شكر ًا ل�سعادة طارق هالل لوتاه على هذه الر�ؤية التي قدمت الكثري من التفا�صيل عن
العملية االنتخابية ال�سابقة ،وعن دورهم كوزارة يف هذه العملية ويف ا�ستمراريتها وننتقل
الآن �إىل الدكتور حممد حجاج لتقدمي ورقته بعنوان “ الإعالم الربملاين – تثقيف وتنوير
للر�أي العام وتعزيز الثقافة الربملانية “ فليتف�ضل.
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ورقة العمل الثانية

الإعالم الربملاين تثقيف وتنوير للر�أي العام وتعزيز الثقافة الربملانية
الدكتور حممد حجاج
خبري يف جمال التو ا�صل االجتماعي
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دكتور حممد حجاج:
ال�سالم عليكم� ،أه ًال و�سه ًال بح�ضراتكم� ،سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي� ،أهال
بح�ضراتكم جميع ًا� ،أنا �سعيد �أن �أكون مع ح�ضراتكم اليوم يف دولة الإمارات العربية يف
فرتة االحتفاالت بالعيد الوطني ،كل عام و�أنتم بخري.
�أنا لن �أطيل عليكم ،فكلمتي مدتها ( )25دقيقة �س�أتكلم فيها على الإعالم الربملاين
من ناحية التغيري املطلوب �أن يتم يف �شكل الإعالم والتوا�صل مع اجلمهور.
احلقيقة �أن عملية االت�صال اجلماهريي اليوم تتم ب�أ�شكال خمتلفة وتطورات �سريعة
لذلك دعوين �أبد�أ �سريع ًا ،واملحاور التي �س�أتكلم فيها هي ثالثة حماور هي:
املحور الأول :الربملان :الربملان بكل ما ي�شمله من حتت قبة الربملان من �إ�صدار ت�شريعات
ومن مناق�شات ومن جل�سات ومن ت�شريعات ،والقناة الو�سيطة وهي الإعالم ف�أي قنوات
ن�ستخدمها اليوم يف الإعالم ،و�أي قناة تفيدين� ،أي و�أنا �أنقل الت�شريعات مث ًال �أو �إذا كنت
�أريد �أن �أو�صل م�شاريع القوانني للأفراد فيجب �أن تكون هناك قنوات حمددة هي التي
�أ�ستفيد منها يف ذلك ،فلو كنت �أتكلم عن الأخبار فعندنا الـ (� )social mediaأو
حجم التفاعل املوجود على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،وهنا يجب �أن نختار بعناية
وا�ضحة القناة الإعالمية التي �س�أ�ستخدمها وكذلك الطبقة �أو ال�شريحة التي �أ�ستهدفها
يف املجتمع حتى �أ�صل لها ،وهذا هو املق�صود ب�آخر �شيء وهو اجلمهور ولو �أردنا �أن ن�س�أل
�أنف�سنا ما هو التحدي املوجود اليوم عندنا يف هذا ال�ش�أن ؟ احلقيقة �أن التحدي املوجود
اليوم هو ردم فجوة التوقعات ما بني اجلمهور وبني الربملان ،فنحن عندنا فجوات والفجوة
الأوىل هي يف اللغة ،فنحن نتعامل بلغة مع اجلمهور ك�أنهم خرباء يف الربملان ،يف حني
�أن عندنا ن�سب ًة كبري ًة جد ًا يف اجلمهور ال تعرف الفرق ما بني القرار وم�شروع القرار
والفرق ما بني اال�ستجواب وال�س�ؤال ،فنحن نخاطب اجلمهور ك�أنهم خرباء يف الربملان
وهذا واقع يجب �أن نتعاي�ش معه ،فنحن رمبا ن�شاهد على �شبكات التوا�صل االجتماعي
اليوم مناق�شات �ساخنة جد ًا جد ًا ،وحوارات وتفاعالت كبرية ،ولكن عند االنتخابات

68

آفاق اإلعالم البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية

جند ان ن�سبة امل�شاركة االنتخابية منخف�ضة مع �أن حجم التفاعل الإعالمي املوجود على
الـ ( )social mediaممكن �أن يعطينا ت�صور �أننا املفرو�ض �أن يكون عندنا حراك
�سيا�سي �أو انتخابي لكن العك�س هو الذي يح�صل ،وهذه هي الفجوة التي نحتاج لأن
يكون تركيزنا �أو توجهنا اليوم لردمها �أو لتقريب امل�سافات املوجودة ما بيننا ،فلو و�ضعنا
الربملان والنواب من ممثلي احلكومة واملعار�ضة والأغلبية يف جنب ويف اجلنب الآخر
و�ضعنا اجلمهور �أو ال�شعب ،فما هو املوجود يف اجلانب الأمين ؟ املوجود يف اجلانب
الأمين هو عمليات يف �إ�صدار الت�شريعات والقوانني وجلان كثرية تعمل حتت قبة الربملان
من جلان اقت�صادية وتعليمية ،ومن املمكن �أن اجلمهور ال يعرف �أي �شيء عن الأن�شطة �أو
املعامالت التي تتم يف هذا اجلانب ،كذلك هناك اجلل�سات والتي �أعتقد �أنها ت�أخذ �أكرب
حيز يف التغطية الإعالمية ،فاجلل�سات وطريقة تو�صيلها ولو كان هناك لقطة يريدون
الرتكيز عليها �أو عملية ا�ستجواب �أو مداخالت مع �أحد الأع�ضاء فرمبا هذه هي الأ�شياء
التي يركز عليها الإعالم ب�شكل �أكرب ،لكن بقية املجهود واحلراك ال�سيا�سي الباقي ال
ي�صل للجمهور بال�شكل الذي نريده ،فلو جئنا للجمهور يجب �أن نعرتف �أن عندنا طبقات
( )Class A.B.C.Dفيجب �أن نعرف ما هي القناة التي �س�أ�صل بها لل�شريحة
امل�ستهدفة من املجتمع ،فمث ًال لو كان عندي ت�شريعات “قوانني جديدة“ �أريد �إي�صالها
للجمهور ،ف�أو ًال يجب �أن �أعرف لأي طبقة �أريد �إي�صالها ،ف�إذا �أردت �إي�صالها للطبقة
( )Aفما هي القنوات التي �أ�ستخدمها يف ذلك ،فلو �أردت التوا�صل مع ()Class A
ف�أنا عندي (� ،)social mediaأي �شبكات التوا�صل االجتماعي ،لكن لو كنا نريد
التوا�صل مع ال�شرائح الأخرى فهنا يجب التوقف والتفكري يف الطريقة ويف لغة اخلطابة
ويف املادة الإعالمية التي �س�أطرح بها ،ورمبا هذه هي امل�س�ألة التي يجب �أن نعمل عليها
وهي املحتوى وقناة الإت�صال حتى يكون هناك عملية توا�صل مع هذه ال�شرائح ،فهناك
فرق ما بني �أن �أعمل ديكور و�أن �أعمل توا�صل ،فالتوا�صل يعني �أن �أ�س�أل و�أن يكون هناك
حجم تفاعل مع اجلمهور ،فلو حذفنا اخلط الفا�صل يف املنت�صف و�أردنا �أن نرى ماذا
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يجري يف املنت�صف �سنجد �أمامنا �شبكات �إعالمية و�إخبارية كبرية ،و�سنجد تغطية من
قنوات �إعالمية وتغطية من الـ ( ،)social mediaوحتى من تطبيقات “ املوبايل
“ ،فجل�سات الربملان الآن تنقل لنا كلها على الـ ( ،)watsapلذلك فل�ست بحاجة
حتى للدخول على الـ ( ،)social mediaفكيف �أوظف كل هذه القنوات املوجودة
�أمامي لنقل املعلومة و�أعمل على �إي�صالها ل�شرائح املجتمع ،وهنا �أقف �أمام �س�ؤال هو:
هل و�سائل الإعالم العربية مفيدة �أم عائق يف �سبيل الربملانات العربية ؟ ونحن ن�س�أل
هذا ال�س�ؤال كثري ًا وهو عالقة الإعالم بالربملان ،دعونا �أو ًال نتفق على �شيء وهو �أن هذا
ال�س�ؤال لي�س هو ال�س�ؤال املهم الذي ممكن �أن ن�س�أله وهو :هل و�سائل الإعالم تعترب
عائق �أم ال ؟ فدعونا نعرف �شكل العالقة كيف ما بني الربملان والإعالم ،ف�أول �شيء
حرية الإعالم هي عن�صر جوهري و�أ�سا�سي للدميوقراطية ،وهذا كلنا متفقني عليه لكن
يجب �أن نفهم �شيء وهو �أنه لي�س من دور �أو من �أهداف و�سائل الإعالم �أن حت�سن
ال�صورة الذهنية للربملان �أو النواب ،فدروها هو نقل الأحداث� ،أما م�س�ألة �أن نقلها غري
احرتايف فهذا �أمر �آخر ،و�أن �أخبار الربملان لي�س على قمة �أولويات اجلهات الإعالمية
هذا �أي�ضا مو�ضوع �آخر ،لأن من قمة �أولويات الإعالم �أن ي�أتي باملوا�ضيع التي فيها جذب
جماهريي ،فطاملا �أن الربملان ومناق�شاته وجل�ساته ال ت�أتي له بجذب جماهريي فبالتايل
لن حتتل �أخبار الربملان م�ساحة �إعالمية وا�سعة على ال�شا�شات املوجودة ،وبالتايل
فالعالقة ما بني الإعالم والربملان �أن الربملان يجب �أن ينتقي القنوات الإعالمية و�أن
ينتقي عملية التوا�صل والتعامل مع اجلانب الإعالمي املوجود ،ويجب �أن �أنظر للمجتمع
املوجود ،وعملية التغطية وقوتها وكثافتها ،ون�س�أل �أنف�سنا �س�ؤاال يف الآخر هو :هل �أنا
�أبلغ �أم �أ�ؤثر ؟ نحن بحاجة لت�أثري يف الر�أي ،فهناك فرق ما بني تبليغ ر�سالة والت�أثري
فممكن �أن �أبلغ ر�سالة �أننا عملنا منتدى للإعالم ،والر�سالة التي �أريد �إي�صالها �أننا نهتم
بالر�أي ،لكن كيف نو�صل هذا الأمر ،فلو �س�ألنا بعد �أن ينتهي املنتدى من الذي يعرف عنه
�سنجد �أنها ( ،)Class Aوهي الطبقة املثقفة املتابعة واملتعلمة ،لكن املجهود الذي
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بذل واملناق�شات والأفكار كيف �ست�صل لبقية ال�شرائح الأخرى املوجودة ؟ لذلك عندما
نريد ح�صر حتديات الإعالم الربملاين اليوم �سنجد �أنها:
�أو ًال :ال�صورة الذهنية املتخذة عن الربملان يف بع�ض الدول ،وهي ال�صورة الذهنية
القدمية املوجودة عندنا.
ثاني ًا :الثقافة الربملانية لدى اجلمهور وقلة الوعي املوجود لدى اجلمهور عندنا.
ثالث ًا :احليادية ،فكيف �أكون حمايد ًا ما بني احلكومة واملعار�ضة والأغلبية ،وكيف
ممكن �أن يكون املواطن املوجود يف بيته ال يوجد وال ع�ضو ميثله يف الربملان ،ففي م�صر
يف الربملان الأخري الذي كان موجود ًا يف العام املا�ضي �أو �آخر برملان كان منعقد ًا يف
م�صر يوجد ن�سبة كبرية جد ًا من اجلمهور مل يكن ميثله �أحد داخل الربملان نهائيا� ،أي
�أن ر�أيه غري موجود حتت قبة الربملان ،فكيف تتوا�صل مع هذه ال�شريحة وماذا تقول
لها وما هي الر�سالة التي �ستو�صلها لهم ؟ ف�أنا يف النهاية واحد من ال�شعب وواحد من
اجلمهور والربملان لي�س موجودا فقط للأع�ضاء وممثليهم و�إمنا هو جمل�س و�صوت
لل�شعب ككل ،وهنا احليادية ،وهذه احليادية يجب �أن ن�أخذها بعني االعتبار يف الإعالم
الربملاين عندما نذيع �أي �أخبار عن الربملان �أو �أعمل لقاء مع نائب يف الربملان �أو �أطرح
م�ساحة لكذا ،فهذه كلها �أ�شياء موجودة عندنا.
رابع ًا :ارتفاع �سقف التوقعات :فالتوقعات الآن لدى اجلمهور �أ�صبحت خمتلفة عن
املا�ضي فاجلمهور �أ�صبح متوقع كم �أكرب من التفاعل ويتطلع �أكرث ،وكذلك �شكل الأحداث
التي مرت باملنطقة العربية خالل الثالثة �أعوام املا�ضية غريت من �سقف التوقعات ومن
�سقف النقا�شات التي تتم يف الربملان ،لذلك فهو يتوقع من الربملان �أكرث.
خام�س ًا :كرثة اخليارات ،فاليوم نحن عندنا قنوات ات�صال وقنوات �إعالمية كثرية
جد ًا ،ومفهوم اجلمهور �أو الإعالم ( )mas mediaقائم على احل�شد اجلماهريي
فكيف �أ�ستطيع اليوم �أن �أعمل ح�شد ولدي قنوات �إعالمية كثرية جد ًا ؟ فالآن من يريد
�أن ي�شاهد جل�سة برملانية �أو مناق�شة لأمر ما ميكن له �أن يدخل وي�شاهدها على الـ
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(� )youtubeأو على قناة �إعالمية حتى ي�سمع حتليل من حملله املف�ضل �أو ممكن
�أن ي�شاهدها على املوبايل ،فكرثة اخليارات اليوم هي التي جعلتنا �أمام فجوة توقعات
ملدرجات �شبه خالية من اجلمهور ،ولي�س بها التفاعل الذي ننتظره ،وال�سبب يف هذا
�أن كرثة اخليارات �أ�ضعفت من مفهوم احل�شد املوجود �أمام اجلمهور ،ويف الآونة
الأخرية �سمعت بع�ض االقرتاحات التي كانت تطرح مثل ملاذا ال نن�شئ قناة للربملان
؟ �أي ملاذا ال يكون عندنا قناة �إعالمية للربملان ؟ وهذه الدعوة ب�إن�شاء قناة �إعالمية
للربملان ت�شبه نف�س الدعوة عندما نقول نريد �أن نن�شئ قناة للعبة البي�سبول الأمريكي يف
منطقة ال�شرق الأو�سط والتي لي�س لها متابعني ،ف�إذا �أردت �أن �أعمل قناة تلفزيونية للعبة
البي�سبول الأمريكي يف منطقة ال�شرق الأو�سط يحتاج مني �أن �أعمل دوري وم�سابقات
لهذه اللعبةو�أحتاج لأن �أعمل تعريف بهذه اللعبة ،لكن الآن �أنا مطالب ب�أن �أعمل قناة
�إعالمية للربملان ،و�أنا عندي على �صفحتي على الفي�سبوك النا�س التي تتابع الأخبار
(� )200شخ�ص �أو (� )300أو (� )1000شخ�ص فقط ،لذلك ففي البداية يجب �أن
نحتفظ باجلمهور احلايل ،فكيف يكون ذلك ؟ هذا ي�أتي من خالل طبيعة الأخبار التي
نن�شرها �أو طرح عملية الأخبار والنقا�شات واالت�صال ،فاحلفاظ على الطبقة الأوىل التي
تتابعنا وتفهم يف ال�سيا�سة هي املفتاح ،وه�ؤالء هم الذين ن�سميهم الطبقة امل�ؤثرة والتي
ن�ستطيع من خاللها الو�صول ل�شرائح �أكرث ،لذلك ال ت�ستغرب عندما جتد متابعني �أو
مغردين على تويرت اليوم يف العامل العربي �أو على الفي�سبوك لهم عدد متابعني �أكرب منا
كربملان ،وه�ؤالء هم الذين ن�سميهم ال�شخ�صيات امل�ؤثرة ،حيث �أن لديهم نا�س ت�سمعهم
كثري� ،إذ ًا النتيجة باخت�صار نحن بحاجة لأن نحدد �أهدافنا واجتاهاتنا ،فيجب �أن نحدد
االجتاه واال�سرتاتيجية التي �سن�سري فيها ،لكن عندما نقف يف هذا املوقف – �صراحة
– �أنا �أ�شبهه مبوقف العب كرة القدم الذي يت�صدى لت�سديد �ضربة جزاء يف الوقت
بدل ال�ضائع حيث يكون عليه �ضغط من اجلمهور ،فبع�ض اجلمهور يتوقع �أنه �سيحرز
الهدف ،وبع�ض اجلمهور لي�س لديه الثقة فيه ،واجلهاز الفني عنده ثقة وجزء لي�س لديه
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ثقة ،والوقت ي�ضغط ولديك �آخر فر�صة ،فنحن كلنا عندنا هذا ال�ضغط اليوم ،فالإعالم
الربملاين مو�ضوع حتت ال�ضغط حيث �أنه مطلوب منه �أن يتحرك وعليه الدخول على الـ
( ،)social mediaوعمل قنوات ،والوقت ت�أخر ،وهناك برملانات �أخرى �سبقتنا
�أنظر �إىل الربملان الأوروبي �أو حجم التفاعل املوجود عندهم ،فكلنا مو�ضوعني حتت
هذا ال�ضغط ،واملهارة التي نقولها لالعب كرة القدم يف هذا املوقف هي مهارة الثبات
الإنفعايل� ،أي كيف يكون لديك ثبات انفعايل للتعامل مع هذا املوقف ،وهذا نف�س ما هو
مطلوب من الإعالم الربملاين وهو الثبات الإنفعايل والذي ي�أتي من اخلربة ،واخلربة
ت�أتي من احلكمة ،واحلكمة ت�أتي من اخلط�أ ،ونحن خالل الفرتة املا�ضية كان عندنا
�أخطاء كثرية �سواء يف م�شاريع �أو مبادرات �أو �أمور قمنا بها كثرية ،ف�آن الأوان لنتعلم
من هذه الأخطاء ونحدد �أهدافنا بو�ضوح فمث ًال نحدد �أنه يف الفرتة القادمة يجب �أن
يكون الرتكيز الأ�سا�سي على زيادة الوعي ،كذلك العمل على حت�سني ال�صورة الذهنية
للإعالم الربملاين ،و�أعتقد �أنه يف دولة الكويت هذه امل�س�ألة من �أكرث الأمور التي عملوا
عليها خالل ال�سنني املا�ضية ،حيث كانوا يعملوا على حت�سني الذهنية مع قيا�سات للر�أي
العام بالتوازي حتى �أقي�س و�أح�سن ،كذلك العمل على حتريك اجلمهور للم�ساهمة يف
احلمالت ،وزيادة امل�شاركة والتفاعل اجلماهريي ،ا�شرتاك ،خلق نقا�ش ،اال�ستماع
للجمهور ومعرفة �آرائه ،زيادة امل�شاركة ال�سيا�سية ،فهذه �أهداف ا�سرتاتيجية يجب �أن
ن�صيغها ،ومن حتت هذه الأهداف اال�سرتاتيجية ن�ستطيع �صياغة خطط ت�شغيلية حتى
ن�ستطيع التحديد� ،إذ ًا ما �أود الو�صول �إليه يف النهاية هو �أن املادة الإعالمية التي نحن
ك�إعالم برملاين نريد �إي�صالها للجمهور هي لي�ست جمرد عر�ض ب�سيط للواقع واجلل�سات
واملناق�شات بل يجب �أن تكون مادة م�صنعة وخمتارة ومنتقاة لتحقيق الأهداف التي
نريد الو�صول �إليها ،فهذا بو�ضوح الذي نريده يف النهاية لأن الربملان يحتاج للتفاعل مع
الإعالم واجلمهور يف نف�س الوقت ،فهذا ما ن�سعى �أو يجب �أن يتحقق ،فلو جئنا ووقفنا
عند كلمة “ تفاعل “ فتفاعل لو �أخذناها من ناحية كيميائية تعني و�ضع مادتني مع
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بع�ضهما ينتج عنهما منتج ثالث ،لذلك فالتفاعل الذي نريده اليوم مع املواطن ومع
ال�شعب واجلمهور هو �أن نزود الثقافة الربملانية حتى يكون عندي منتج ثالث ،لكن يجب
الأخذ بعني االعتبار �أنه يف الكيمياء لي�س يف كل مرة تنجح املعامالت الكيميائية ،ف�أحيانا
تنتهي بانفجار ،لذلك علينا �أن نعالج هذا التفاعل بحرفية ،فيجب �أن نعامل من خالل
قنوات فعالة �أ�ستطيع �أن �أتعامل بها و�أو�صل ر�سالتي و�أزيد حجم التفاعل ،فنحن عندما
نتكلم على �أ�سلوب الت�أثري فلدينا ثالثة �أ�ساليب يف �إحداث الت�أثري هي:
حار�س البوابة الإعالمية :وهذا يعني مبا يذاع وما ال يذاع ،ماذا �س�أطرح وماذا ال
�أطرح ،هذه املدر�سة انتهت من زمن ،ومن ال�صعب �أن تكون موجودة يف هذه الأيام� ،إذ ًا
فما هي الأ�ساليب الأخرى املمكن يل ا�ستخدامها ؟
�أ�سلوب الأجندات :وهي �أن �أرتب الأولويات� ،أي �أرتب �أولوياتي �أنه خالل الفرتة احلالية
بالتوازي �أعمل على �أهم �شيء وهي االنتخابات� ،أعمل على حت�سني الوعي اجلماهريي�أعمل
على زيادة الثقافة.
الأمر الثاين :الت�أثري الرتاكمي طويل الأمد ،وهي �أن �أ�ضع �أهدافا ا�سرتاتيجية و�أبد�أ
بالعمل عليها ،لكن ب�صراحة ال �أق�صد بالت�أثري الرتاكمي طويل الأمد امل�شاريع التي
ر�أيناها يف املا�ضي مثل “ الربملاين ال�صغري “ و “ الربملاين الكبري “ لأنها مل تعط
املردود الذي كنا نريده ،و�أن نبد�أ بتدري�س الأطفال ونعرف ال�شباب بالربملان ،فهذه
لي�ست هي ،فيجب �أن نكون واقعيني يف حجمها ومردودها ،فال �أحد كان ي�شاهد هذا
الطفل يف الربملاين ال�صغري غري �أهله حتى يروه يف التلفزيون ،وغري ذلك مل يكن
هناك جماهري �أخرى تتابع هذه الأمور� ،إذ ًا مراحل خماطبة اجلمهور نحن اليوم يف
مرحلة الإعالم الربملاين نخاطب ال�صفوة ال�سيا�سية ،وهم النا�س الذين لديهم ثقافة
واملهتمني بال�سيا�سة فقط لذلك فنحن بحاجة لأن ن�صل ملرحلة التخ�ص�ص ،وبحاجة
لأن ن�صل ل�شرائح �أكرث يف املجتمع ،ون�صل �أكرث ملرحلة التفاعل التي نتكلم عنها ،والعامل
العربي كله اليوم ي�شهد حراك �سيا�سي مرتفع ،فحتى لو كنا بعيدا عنه ف�إن �أثره وحديثه
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ومناق�شاته ت�صل �إىل العامل كله ،والظواهر التي �أ�صبحت عندنا مع الإعالم اجلديد
�أو الإعالم الإلكرتوين �أنها ك�سرت احتكار م�ؤ�س�سات �إعالمية كربى ،فاليوم �صحيفة
مثل �صحيفة الأهرام يف م�صر عمرها �أكرث من مائة �سنة ممكن �أن جند �صحيفة
�إلكرتونية رمبا تكون فتحت منذ �سنة فقط عندها ( )7مليون متابع و�صحيفة الأهرام
كلها لي�س لديها (� )100ألف متابع فاحتكار امل�ؤ�س�سات الإعالمية الكربى وظهور
�إعالم اجلمهور من اجلمهور ،وظهور طبقة جديدة من الإعالميني كل حرفيتها الكالم
والعبارات وقوة احلديث وال�صياغة والكتابة ،فقد ظهرت منابر جديدة للحوار مل تكن
موجودة من قبل ،ومناق�شات �أكرث فح�صل تفتيت للجمهور ،ولو �س�ألتموين �أقول لكم نعم
يوجد حتديات كثرية مثل كيف نناق�ش وكيف نتكلم وكيف نخاطب ،لكن �أهم �شيء �أنه
اليوم بقي عندنا جمهور يتكلم ومهتم بال�سيا�سة ،فعندنا جمهور موجود على �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،فيجب ا�ستغالل هذا الكنز الثمني ،وهذا هو الوقت املنا�سب لأن
ندخل هذا املجال ب�أن نبد�أ بعمل ثالثة �أ�شياء هي :اال�ستماع والتغيري والقيا�س ،فيجب �أن
ن�ستمع للجمهور ،ويجب �أن ن�ستمع للربملان ،ويجب �أن ن�ستمع للنواب ،ويجب �أن ن�ستمع
للقنوات الإعالمية والإعالم الذي حولنا ،فيجب �أن ن�سمع كل هذه اجلهات ،ومنها ن�صيغ
�أهدافنا ،ون�صيغ قنوات االت�صال التي �ستفيدنا كربملان ،ويجب �أن نبد�أ مبرحلة �إدارة
عملية التغيري يف طريقة الإعالم الربملاين ،ويجب �أن نوظف �أدوات قيا�س ،فيجب �أن
ن�ستخدم م�ؤ�شرات قيا�س للأداء يف عدد املتابعني ويف التفاعل وحجم التفاعل وحجم
املتابعة وحجم النقا�شات فهذا هو التطور الذي نحن بحاجة لعمله يف الإدارة الإعالمية
�إذ ًا خال�صة كل ما قلته �س�أخل�صه يف �ست نقاط هي:
�أو ًال :قبل �أن نتكلم يجب �أن ن�ستمع ب�شكل جيد ،قبل �أن نت�صل يجب �أن ن�ستمع للجمهور
وللإعالم وللربملان والنواب.
ثاني ًا :نحن بحاجة لإي�صال الر�سالة ب�شكل جديد بعيد عن الديكور والتزيني وذلك
بامل�صطلحات ال�سهلة الب�سيطة التي ي�ستطيع اجلمهور الب�سيط �أن ي�سمعها حتى �أ�ضمن

75

وقائع منتدى اإلعالم البرلماني  2014/11/24م

حجم التفاعل
ثالث ًا :تركيزنا ال يجب �أن يكون على العدد و�إمنا الرتكيز الأهم هو على التنوع يف
ال�شرائح التي �أخاطبها ،فلو كنت �أخاطب �شريحة واحدة فقط فلي�ست هذه هي التي
�ستحقق يل ما �أريد من حجم التفاعل.
رابع ًا :الإدارة� ،إدارة كل القنوات التابعة للإعالم الربملاين �سواء قنوات �إعالمية
�إخبارية ،تلفزيون� ،صحافة ،ن�شر ،social media ،فيجب �أن يكون عندنا �أ�سا�سيات
يف �شكل توا�صلنا على الـ  ، social mediaيف ال�صحافة ،يف الإعالم ،يف الأخبار.
خام�س ًا :املحتوى ،فاملحتوى هو املغناطي�س الذي �أ�ستطيع به �أن �أجذب االنتباه ،فمث ًال
�صورة رئي�س جمل�س وزراء هولندا ماليني من الب�شر يف كل �أنحاء العامل �شاهدوها لذلك
فهولندا ا�ستطاعت �أن تو�صل لنا �صورة ذهنية عن �شكل الإدارة بوا�سطة �صورة ،فهذا هو
املحتوى الذي يتغري حولنا اليوم ،فلم يعد هناك حاجة للمقاالت ،وال �أحد يدخل ليقر�أ
مقال �أو حتليالت ،ال ،فاليوم امل�شاهد يريد اخلرب واملعلومة يف ثانية واحدة وال يحتاج
لأن يجل�س فرتات طويلة.
�ساد�س ًا :القيا�س ،فلن ن�ستطيع التمكن من الإدارة �إال �إذا ق�سنا ،فاليوم عندنا على الـ
� social mediaأدوات كثرية ،ف�أ�ستطيع قيا�س عدد املتابعني ،و�أ�ستطيع �أن �أرى
اليوم مثال كلمة املجل�س الوطني االحتادي كم �شخ�ص عمل عليها بحث ،وكم مرة ظهرت
على “ تويرت “ وعلى “ في�سبوك “ وحجم الدخول عليها كم ،ومن ال�شخ�صيات امل�ؤثرة
التي تتكلم عنك ،فاليوم لو كان عندنا ق�ضية مثل ق�ضية الإجتار بالب�شر وهي مطروحة
يف املجل�س الوطني االحتادي ،فهذه الق�ضية تناق�ش يف الربملانات العاملية جميع ًا ،فلماذا
ال �أتوا�صل معهم ؟ وملاذا ال �أربط هذا احلوار و�أدخل للجمهور املوجود هناك ؟ فبدل �أن
�أعمل حملي ًا �أعمل ب�شكل عاملي ،فهذه هي خال�صة كالمي وخال�صة الثبات االنفعايل
الذي حاولت ت�شبيهه بحالة �ضربة اجلزاء يف الوقت بدل ال�ضائع حتى ن�ستطيع حتقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية املختلفة ب�إعالم جديد يليق بطموحات ال�شعب ،و�إعالم يليق
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باملجهود واحلراك الدميوقراطي املوجود داخل الربملانات العربية اليوم والذي يجب
�أن يو�ضع يف �صورة �أقوى ت�أثري ًا و�أقوى و�صو ًال �إىل اجلماهري ،وهذا هو باخت�صار تنوير
الر�أي العام ،فلن ن�ستطيع تنويره والتغيري يف الر�أي العام �إال من خالل ر�سالة �إعالمية
جديدة ب�شكل خمتلف حتى ن�ستطيع يف النهاية �أن نبني امل�شاركة ال�سيا�سية ،و�شكر ًا لكم
جميع ًا ،و�أمتنى يف الـ ( )25دقيقة عرفت تو�صيل ما �أود تو�صيله ،و�شكر ًا.
دكتورة ح�صة لوتاه
�شكر ًا للدكتور حممد حجاج على هذه الورقة� ،أعتقد �أنه طرح الكثري من النقاط املهمة
وخا�صة النقطة الأخرية وتعقيبي عليها �أن اجلمهور �أحيانا يفهم �أكرث مما نتوقع منه
طبعا �أنا �أعتقد �أن املجهود الكبري الذي يبذله املجل�س الوطني االحتادي ووزارة الدولة
ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي يف تعزيز �شبكات التوا�صل وقنوات التوا�صل ،كذلك
الأمانة العامة لها دور يف ذلك وحماولة رفع م�ستوى التفاعل ما بني اجلمهور عن طريق
و�سائل الإعالم ،فهذه م�س�ألة �ضرورية جد ًا ،ولي�س طرح مثل هذه املنتديات �إال حماولة
لإيجاد حلول �أف�ضل لهذه امل�س�ألة ،والآن �سنفتح باب احلوار ،و�أرجو االخت�صار ،فالتعريف
بالإ�سم �أو ًال ثم االخت�صار ،تف�ضل دكتور قي�س.
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�أ�سئلة وتعقيبات ومناق�شات
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�أ�سئلة وتعقيبات ومناق�شات
دكتور قي�س:
�شكر ًا ،ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� ،أود �أن �أوجه �س�ؤايل ل�سعادة طارق لوتاه وهو �أن احلياة
الربملانية ب�شكل عام تعترب ثقافة يف حد ذاتها ،و�أن انت�شار هذه الثقافة يف املجتمع لي�ست
بالهينة �أو ال�سهلة ،فانت�شارها – طبع ًا – لي�س فقط بني الناخبني �أو املر�شحني ملوقع
�أو وظيفة �أو ملركز معني يف املجل�س الوطني االحتادي يحتاج �إىل جهد كبري وجدي �إىل
�أن تنت�شر هذه الثقافة ،و�س�ؤايل هو :هل هناك خطة مدرو�سة من قبل املجل�س الوطني
االحتادي املوقر يف ن�شر هذه الثقافة بني ال�شباب ب�شكل عام حتى �إذا ما و�صلوا �إىل تلك
املرحلة التي ي�ستطيعوا من خاللها انتخاب مر�شحهم هذا �أو ذاك ،فهل هناك خطة
مدرو�سة فعال لن�شر هذه الثقافة يف املجتمع ؟
ال�س�ؤال الثاين
دكتورة ح�صة لوتاه:
�أرجو االخت�صار يا دكتور.
دكتور قي�س:
�إن �شاء اهلل� ،س�ؤايل الثاين موجه �إىل الدكتور حممد حجاج� ،أنت ذكرت على ما �أعتقد -
و�صحح يل �إن كنت خمطئا يف ذلك – �أن ن�شر هذه الثقافة بني االطفال مل يكن له نتيجة
�إيجابية ،ال� ،أعتقد �أن الأطفال هم عنا�صر مهمة يف هذه العملية الربملانية ،و�شكر ًا.
الأخت  /د .رواء نحا�س  /اجلامعة الكندية
ال�سادة احل�ضور ،بداي ًة ال بد �أن �أت�شكر املجل�س الوطني االحتادي با�سم اجلامعة الكندية
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التي دعتنا حل�ضور هذا امل�ؤمتر احلواري منذ �سنوات ،فمنذ �سنتني ونحن ن�شارك
من اجلامعة الكندية بهذا املنتدى ،لذلك �أنا لي�س لدي �أي ت�سا�ؤل و�إمنا �أ�شكر جميع
املحا�ضرين الذين قدموا هذه الإ�ضاءات التي �أغنت احلوار ،و�أنا لي�س لدي ت�سا�ؤل و�إمنا
جئت كي �أ�ؤكد على �أهمية الإعالم الربملاين ،فقد �أ�صبح الإعالم الربملاين �ضرورة
حيوية وملحة مقابل �إعالم االت�صاالت ،ومقابل الإعالم اجلديد والإعالم البديل ،هذا
الإعالم اجلديد الذي ي�ضعنا �أمام بربرية احلاجات وبربرية املعلومات يبث ر�سائله �إىل
ال�شخ�ص والفرد حتى كاد الإح�سا�س بال�صالح العام واخلري العام يندثر حتت مطرقة
الإعالم اجلديد والإعالم البديل لدرجة �أن كل واحد بات يف وهم كبري �أال وهو �أنه
يعي�ش لوحده يف هذا الكون ،فهنا �أهمية حمطة احلوار يف هذا املنتدى ورهاناته لفتح
�آفاق جديدة للإعالم الربملاين ،وبالتايل ف�إنني �أرى �أن مهمة الإعالم الربملاين اليوم
تتمثل يف نقل املواطن من دائرة الفرد �إىل دائرة اجلماعة ،و�إح�ضار الفعل الأخالقي
يف الف�ضاء ال�سيا�سي العام ،لذلك �أرى �أن �آفاق الإعالم الربملاين ال بد �أن تكون �آفاقا
خمتلفة عن الإعالم الآخر املمزوج بالإعالم ،وهذا الأفق يتمثل يف طرح امل�س�ؤولية كمبد�أ
ووعي وواجب وفعل بو�صفها �أفق امل�ستقبل احلتمي يف عامل منخور بالت�شتت اال�ستهالكي
وال�ضياع ،و�شكر ًا لكم ،و�شكر ًا للمجل�س الوطني االحتادي.
اال�ستاذ  /حممد احلمادي
بداية �أود �أن �أ�شكر املجل�س الوطني االحتادي على عقد هذا املنتدى املهم� ،أنا حقيق ًة
�أفتخر بتجربتي الربملانية دائم ًا ،فلمدة �سبع �سنوات و�أنا �أغطي املجل�س الوطني
االحتادي ،و�أعتقد اليوم �أن الكالم الذي تف�ضل به الأ�ستاذ طارق والدكتور حممد كذلك
هو كالم مهم جد ًا ،ف�إذا �أردنا اليوم �أن نطور العمل الربملاين �أعتقد �أن الإعالم �أ�صبح
جزء مهم جدا يف هذا املو�ضوع ،وال�شيء الذي �أود الت�أكيد عليه الذي تف�ضل به الدكتور
ف�أعتقد �أنه من املهم اليوم �أن ن�صنف جمهورنا ،فهناك م�ستويات للجمهور ،فنحن دائم ًا
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عندما نخاطب اجلمهور يف �إعالمنا نفرت�ض �أن هناك جمهور واحد هو الذي يتابع العمل
الربملاين ،واحلقيقة �أن هناك م�ستويات ،وكل م�ستوى بحاجة �إىل طريقة معينة و�أدوات
معينة و�أ�سلوب معني يف خماطبته حتى ن�ستطيع �إي�صال الر�سالة �إىل جميع امل�ستويات.
من املهم كذلك يف الإعالم الربملاين ما كان يعمله معنا – اهلل يذكره باخلري – معايل
حممد خليفة احلبتور – رئي�س املجل�س الوطني ال�سابق ،فعندنا كنا نذهب لتغطية جل�سات
املجل�س كان ي�س�ألنا �أول �شيء :هل قر�أمت الد�ستور ،وهل قر�أمت الالئحة الداخلية للمجل�س
الوطني االحتادي ؟ وكان يعنفنا يف احلقيقة عندما كان يعلم �أننا مل نقر�أ الد�ستور وال
نعرف حمتوياته ،فهذا �ساعدنا ك�صحفيني عندما نح�ضر اجلل�سات الربملانية �أن نكون
على وعي مبا يح�صل يف الربملان وقادرين على فهم امل�صطلحات الربملانية لأنها كما
تف�ضلتم هي م�صطلحات �صعبة على اجلمهور ،فبالتايل دورنا نحن اليوم ك�إعالم من
املهم – حقيقة – �أن نب�سط اللغة التي نوجه فيها الر�سالة للجمهور حتى ن�ستطيع حتقيق
الهدف.
ال�شيء الأخري الذي �أود الت�أكيد عليه �أنه من املهم حقيقة حتى ن�ستطيع توجيه اجلمهور
للعملية االنتخابية �أن يفهم ماذا يحدث ،ورمبا تف�ضل اال�ستاذ طارق وذكر هذه اجلزئية
وهي ماذا يحدث يف املجل�س الوطني ،فهو تكلم عن الإجنازات ،احلقيقة ال تكفي
االجنازات فقط فاجلمهور يريد �أن يعرف ماذا يحدث داخل الربملان ،فهو يريد �أن
يعرف بع�ض التفا�صيل ،ورمبا كما ر�أينا �صورة رئي�س الربملان الهولندي فهي تعرب عن
كثري من الأ�شياء ،ولذلك فال�صورة اليوم مهمة يف املجل�س الوطني االحتادي ،فنحن
نعتمد على ال�صورة ب�شكل كبري فرمبا تكون �صورة ر�سمية لكنها تلفت الأنظار وجتعل
اجلمهور العادي من الطبقة الثالثة ينتبه لهذه الأ�شياء ويتابع املجل�س ،فبالتايل نحن
بحاجة لأن نتحرك يف تغطية �أعمال املجل�س الوطني حتى ن�ستطيع جذب ال�شرائح
املختلفة من اجلمهور ،و�شكر ًا.
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�أ�ستاذ مروان البلو�شي :من رئا�سة جمل�س الوزراء
ال�سالم عليكم ،مروان البلو�شي من رئا�سة جمل�س الوزراء ،عندي �س�ؤال للأ�ستاذ طارق
وهو :هل هناك نية م�ستقبلية لدى الوزارة يف �إطار بناء الكوادر الوطنية لتجهيز كوادر
وطنية متخ�ص�صة يف جماالت االت�صال والإعالم الربملاين واحلكومي ؟ و�شكر ًا.
هاين الرحمي
ال�سالم عليكم ،هاين الرحمي – تربوي منعزل عن ال�صحافة والإعالم ،و�أ�ستغرب
دعوتكم يل لهذا املنتدى الطيب ،و�أ�شكر كل من قدم ورقة مفيدة يف هذا املنتدى.
�س�ؤايل ب�سيط جد ًا :نحن يف العملية الرتبوية دائم ًا نقول �أن �أي عملية �سواء برملانية �أو
�سيا�سية �أهم عن�صر فيها هو التقييم البنائي ،وجميع الأوراق التي قدمت اليوم مل �أرى
فيها �إال مفردات ب�سيطة جد ًا من التقييم لدور الإعالمي يف ن�شر الثقافة الربملانية فكيف
نقي�س وما هي �آليات القيا�س لهذا اجلهد الذي �سيقوم به الإعالميون ؟ ف�أرجو تو�ضيح
هذه امل�س�ألة حتى تدرج �إن �سمحت الظروف يف التو�صيات ،وهي �آليات تقييم العمل،
و�شكر ًا.
م�صطفى الزرعوين – �صحيفة اخلليج تاميز:
�أنا عندي ا�ستف�سارين للدكتور ،طبع ًا نرى و�سائل الإعالم فيها م�ساحات ما�شاء اهلل
فال�صحف متلأ �صفحتني �أو ثالث �صفحات عن الربملان ولكن ال ن�ستطيع �أخذ فقرتني
مهمتني من كل ذلك ،فقد تعبنا من كرثة القراءة وعيوننا تعبت وال يوجد �شيء مهم يف
ذلك فكله كالم ح�شو.
امل�س�ألة الثانية� :أنت قلت �أنه يجب انتقاء و�سائل الإعالم ،فهل تعتقد �أن الربملان يجب �أن
يغلق �أبوابه �أمام و�سائل الإعالم الأخرى و�أن يكون حم�صور ًا على وكالة �أنباء الإمارات �أو
بع�ض ال�صحف املحلية الناطقة بالعربية ؟ فمثال عندما ناق�ش الربملان م�س�ألة املنظمات
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االرهابية جميع وكاالت الأنباء كانت تت�ساءل – مع �أن اجلل�سة كانت مغلقة – لكي
ت�ستمع ملا يدور يف هذه اجلل�سة ،وكانت الت�سريبات قليلة جد ًا حيث كان هناك �شح يف
املعلومات يف هذا اجلانب حتى و�صلنا لبع�ض �أع�ضاء الربملان الذي ا�ستطاعوا �إعطائنا
بع�ض املعلومات ،فهل تريد غلق باب التعامل بني الإعالميني واملجل�س عندما يكون ذلك
منوط ًا بجهة واحدة ؟ و�شكر ًا.
قانونية و�صحفية – م�شاركة من بيت �أبوظبي
�أو ًال �أود �أن �أ�شكر املنتدى ،وهذه هي املرة الثانية يل يف امل�شاركة ،و�أرى – احلمد هلل –
انه ا�ستطاع تقدمي ر�سالة يف خالل عام.
ال�شكر الثاين �أقدمه لل�سيد الدكتور حممد حجاج على ورقة العمل الرائعة التي قدمها
ونطلب منك ن�سخة منها �إن �شاء اهلل ،و�أ�س�ألك �س�ؤال مهم جد ًا هو :لو �أردنا حتقيق
الر�ؤية التي مت عر�ضها خالل ورقة العمل املعرو�ضة الآن فما هي املهارات ال�صحفية يف
ت�صورك التي يجب �أن يتمتع بها ال�صحفي مع الرتكيز على نقطة �أن ح�ضرتك قلت �أنه
غري ذاهب للتغطية و�إمنا ميثل و�سيلة توا�صل ما بني ال�شعب واملجل�س ،فهل هناك �إبداع
يف التقدمي ؟ كما ذكر الأخ الذي حتدث قبلي �أن هناك �صفحتني �أو ثالث �صفحات عن
جل�سة املجل�س يف ال�صحف وك�أنه كالم مر�صو�ص غري وا�ضح ،فهل من املمكن �أن تكون
هناك نواحي �صحفية ابداعية ك�شكل احلوار و�شكل التقرير خمتلفة عن �أن �أنزل تقرير
كامل وم�صطلحات مبهمة للمواطن ال ي�ستطيع فهمها ؟ و�شكر ًا.
دكتورة ح�صة لوتاه:
يف نهاية هذا ال�س�ؤال نعطي الفر�صة �أوال ل�سعادة طارق لوتاه للإجابة على الأ�سئلة
املوجهة له ثم للدكتور حممد حجاج ،تف�ضل �أخ طارق.
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الإجابات على الأ�سئلة التي ُطرحت:
�سعادة  /طارق هالل لوتاه:
بالن�سبة ل�س�ؤال الأخ الدكتور قي�س بخ�صو�ص :هل توجد خطة لن�شر الثقافة ؟ نعم ،فكما
ذكرت �أنه من �ضمن ا�سرتاتيجية الوزارة هناك هدف ا�سرتاتيجي هو “ تعزيز ثقافة
امل�شاركة ال�سيا�سية “ وهذا الهدف اال�سرتاتيجي انعك�س يف خطط ت�شغيلية ومبادرات
وننفذها ب�شكل دوري ،وهناك نتائج وم�ؤ�شرات �أداء تظهر مدى تنفيذنا لهذه اخلطط
واملبادرات.
فيما يتعلق باالنتخابات� :أكيد بطبيعة احلال �سيتم و�ضع خطة �إعالمية وخطة �إعالنية
متكاملة للإ�ستفادة من التجارب ال�سابقة ،وكما قلت �أن اال�ستفادة الأوىل �أننا نريد �أن
نبد�أ ب�شكل مبكر بحيث يكون املجال الزمني للإحتكاك باملجتمع �أطول مما كان عليه يف
االنتخابات ال�سابقة بحيث ن�ستطيع �أن نو�صل الر�سالة.
و�أحد الأ�شياء التي ندر�سها الآن و�إن �شاء اهلل �سننفذها هو تدريب املتطوعني يف العملية
االنتخابية وجميع العاملني يف العملية االنتخابية ،هذا التدريب بطريقة تختلف كلي ًا
عما �سبق وعملناه يف عام  2011وعام 2006م ،فهو تدريب من ناحية ،ومن ناحية
�سن�ستفيد منه لن�شر ثقافة امل�شاركة ال�سيا�سية بني العاملني واملتطوعني يف االنتخابات
بحيث ن�ستفيد من هذه الفر�صة ونعطيهم املعرفة والعلم ،بالإ�ضافة �إىل املهارات التي
تتطلبها �إدارة العمل لليوم االنتخابي يف املناطق االنتخابية �أو ما ي�سبق ذلك ،طبع ًا
اخلطة موجودة ونحن نعمل عليها.
بالن�سبة ل�س�ؤال الأخ مروان البلو�شي بخ�صو�ص �إذا كان هناك توجه لتجهيز كوادر
وطنية متخ�ص�صة يف الإعالم الربملاين ،طبع ًا ال �شك �أنه حتى يف الربنامج الذي عقدناه
اعتمدنا – بطبيعة احلال – على الرت�شيحات التي وردتنا من امل�ؤ�س�سات الإعالمية
فبع�ضهم ر�شح وبع�ضهم مل ير�شح ،وبع�ضهم ر�شح حمرر مواطن ،وبع�ضهم ر�شح حمرر
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غري مواطن ،ولكن – طبع ًا – العملية يف الأ�سا�س تعتمد على مدى توفر الكادر الوطني
لدى امل�ؤ�س�سات الإعالمية لكي تدريبهم وجتهيزهم يف هذا اجلانب� ،أعتقد �أن ال�س�ؤالني
الآخرين موجهني للدكتور حممد حجاج.
دكتورة ح�صة لوتاه:
تف�ضل دكتور حممد حجاج.
دكتور حممد حجاج:
ال�س�ؤال الأول بخ�صو�ص مو�ضوع “ الربملاين ال�صغري “ �أنا مهتم جد ًا و�أ�شجع م�شاريع
التوعية جلميع املراحل ،لكن – فقط – ما �أطلبه �أننا بحاجة لأفكار جديدة ،لذلك
نحتاج لأن نبتعد عن ال�شكل التقليدي يف الطرح حتى نح�صل على نتائج �أف�ضل ،ف�أنا ال
�أعرت�ض على املبد�أ و�إمنا على الطريقة التي نتبعها لتعليم هذه الأجيال.
فيما يخ�ص �أدوات القيا�س :الر�أي العام يف التعريف يف كتب الر�أي العام يقول �أن الر�أي
العام هو النقطة التي يتقاطع فيها الإعالم وال�سيا�سة ور�أي اجلمهور ،فهذه هي نقطة
التقاطع التي �أقي�س بها الر�أي العام ،اليوم نحن لدينا �أدوات قيا�س ن�ستطيع بها �أن نقي�س
حجم التفاعل املوجود على الـ ( ،)social mediaفهناك �أدوات وبرامج كثرية جد ًا
ن�ستخدمها يف عملية الإدارة �أو يف التفاعل الإعالمي ،ونف�س املو�ضوع موجود يف ال�صحف
فاليوم �أي قناة ت�ستطيع �أن تطلب منها عدد امل�شاهدين لربنامج معني ،وحجم التفاعل
وحجم الردود ومدى االنت�شار اجلغرايف ،فكل هذه مفاتيح موجودة من برامج �أو من
�شغل نعده ب�شكل خا�ص حتى ن�ستطيع �أن نقي�س به.
فيما يخ�ص ال�س�ؤال عن انتقاء و�سائل الإعالم� :أنا ال �أقول �أن يقطع الربملان عالقته
بجهة �إعالمية �أو غري ذلك ،ال ،الفكرة �أن الربملان بحاجة لأن يحدد الو�سيلة �أو القناة

85

وقائع منتدى اإلعالم البرلماني  2014/11/24م

املنا�سبة فمثال الربملان الفرن�سي عندما تدخل على احل�ساب اخلا�ص بهم على الـ
(� )social mediaستجد عندهم ثالثة ح�سابات اثنني منها على “ توتري “ وواحد
على “في�سبوك “ ،ف�أي �شيء فيها فيديو ويحتاج حلجم تفاعالت كثري عليها ي�ضعها
على “ في�سبوك “ ،و�أي �أخبار �سريعة عنده ح�ساب على “ تويرت “ لعر�ض الأخبار
ال�سريعة ،وعنده ح�ساب �آخر على “ تويرت “ للمتابعة والتفاعل وغري ذلك ،ف�أنا �أق�صد
�أننا ننظم �إذا كنا نذيع خرب �أو فيديو �أو ت�صريح �أو عر�ض م�شروع ،فعلى �أ�سا�س ذلك
تختار القناة املنا�سبة ،ف�أنا �أق�صد اختيار القناة ،فمث ًال ما هي �أن�سب جهة �إذا كنت طرح
قرار م�شروع؟ هل �أطرحه على �صحيفة �أم �أعمله يف فيلم فيديو �أم يف خرب �صحفي �أم
يف مقالة ،فهذا ما �أق�صده كاختيار للقناة املنا�سبة لطرح �أي �شيء ولي�س حتديد عالقة
الربملان مع و�سائل التوا�صل االجتماعي.
م�س�ألة �أخرية فقط فيما يخ�ص املهارات ال�صحفية :نحن دائما عندما نقر�أ مقا ًال
�صحفي ًا ن�س�أل �أنف�سنا �س�ؤا ًال �إذا �أردنا تقييم هذا ال�صحفي هو :هل هي م�شكلة رغبة
�أم هي م�شكلة قدرة منه �أم �أنه يق�صد �أن يذيع ويخرج اخلرب بهذه الطريقة ؟ فاليوم
عامل اجلذب الأ�سا�سي يف اخلرب ال�صحفي هو العنوان ،فاملت�صفح للإنرتنت ال يدخل
على اخلرب �إال �إذا �شده العنوان ،لذلك لو �أردت �أن �أعمل خرب على منتدى معني �س�أقول
له “ ع�شر معلومات ال تعلمها عن منتدى الإعالم 2014م “ ،فلن �أكتب “ فعاليات
منتدى “ ...و�إمنا ن�ضع الأمور التي تعمل �إثارة وجذب للقارئ �أكرث ،وهنا ال يعني �أنني
�أقول �أنه يجب �أن �أعمل على املو�ضوع �أن �أدخل يف عملية الت�ضليل ،ال ،فالعنوان الذي
�أ�ضعه يجب �أن تكون املحتويات تتوافق مع العنوان ،لذلك نقول �أن الرتكيز يف املهارات
ال�صحفية على العنوان ال�صحفي �أو اخلرب ال�صحفي هو عامل اجلذب الأول مع عدم
الت�ضليل ،فلو �ضللت القارئ فالقارئ �سيدخل وبعد �سبعة ثواين �سيخرج من ال�صفحة
�أو �سيقفل اخلرب �أو يقلب ال�صفحة �أو �سيحول �إىل قناة تلفزيونية �أخرى ،فهذا بالن�سبة
للمهارات ال�صحفية ،فال�صحفي بحاجة ملهارات يف �صياغة الأخبار والكتابة ،ف�أ�سلوب
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الكتابة ال�صحفية تغري ،فهناك �صحفيني كرث �أقر�أ لهم ال �أعرف �إن كان هذا مقال �أو
ر�أي �صحفي �أو غري ذلك ،كذلك قوة اخلرب ال�صحفي هو �أن نوجه دعوة للقارئ ال يقوى
على رف�ضها ،و�أف�ضل �شيء هو اخلرب ال�صحفي الذي يجمع ما بني الر�أي ال�شخ�صي
والتحليل ،و�شكر ًا.
د .ح�صة:
�شكر ًا �أو ًال للمجل�س الوطني االحتادي ولأمانته العامة ،و�أي�ض ًا ال�شكر مو�صول لكل من
ح�ضر و�أ�سهم يف هذا النقا�ش ،وال�شكر للم�شاركني يف هذه اجلل�سة الثانية والأخرية
�سعادة اال�ستاذ طارق هالل لوتاه ،و�سعادة الدكتور حممد حجاج مل�شاركتهم يف �إثراء
هذا النقا�ش ،ويف طرح – �أي�ض ًا – بع�ض الر�ؤى واحللول التي ت�سهم يف ردم هذه الفجوة
التي نراها اليوم والتي – يف احلقيقة – ن�شعر بها عندما نت�صفح �أحيان ًا جريدة تنقل لنا
جل�سة من املجل�س الوطني كما ذكر �أحد �شبابنا هنا ال جتد فيها ما يرثيك وال ما يعطيك
�صورة ،وهو يف احلقيقة مما يقلل من اجلهد الكبري الذي يبذله املجل�س ،و�أي�ضا مما ال
يحمل املجل�س م�س�ؤولية �أكرب ،فنحن نريد �أن يكون العمل على الطرفني� ،شكر ًا جزي ًال
لكم ونتمنى لكم كل خري.
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تو�صيات املنتدى
للعام الثاين على التوايل نظم املجل�س الوطني االحتادي منتدى للإعالم الربملاين
بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل يف مدينة دبي يوم االثنني املوافق الرابع والع�شرين
من نوفمرب عام  ،2014حتت عنوان « �آفاق الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة
الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية « انطالق ًا من �إميان املجل�س الوطني االحتادي يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ب�أهمية الإعالم بكافة فنونه وو�سائله التقليدية واحلديثة
وم�س�ؤوليته الكبرية ك�شريك ا�سرتاتيجي يف �إثراء الثقافة واحلياة الربملانية ،ويف تنمية
الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل ،وحتفيز التفاعل وامل�شاركة ال�سيا�سية لكافة قطاعات
و�شرائح املجتمع ،ال �سيما يف �ضوء التطورات التي ت�شهدها احلياة الربملانية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
وقد �شارك يف هذا املنتدى نخبة من الربملانيني والأكادمييني واخلرباء والإعالميني
وم�شاركني وخرباء من االحتاد الربملاين الدويل والربملان الأوروبي والدول العربية
ال�شقيقة ،وخمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وكليات االت�صال والإعالم يف اجلامعات يف
دولة الإمارات العربية املتحدة .ل ُي�سلط ال�ضوء على حماور مهمة يف مو�ضوع الإعالم
الربملاين من بينها ا�ستعرا�ض جتارب خمتلف اجلهات املهتمة بال�ش�أن الربملاين والدرو�س
امل�ستفادة منها ،ودور الإعالم الربملاين يف تثقيف وتنوير الر�أي العام وتعزيز الثقافة
الربملانية ،ودوره يف العملية االنتخابية للربملان،
و ُقد مت تقدمي �أوراق عمل قيمة تناولت هذه املحاور ،حيث نوق�شت بعمق من قبل
امل�شاركني يف املنتدى ،وكان مل�ساهماتهم القيمة دور ًا كبري ًا يف �إثراء �أعماله.
وقد خل�صت مداوالت املنتدى للمحاور التي ُطرحت �إىل اعتماد التو�صيات التالية:
� -إن تعزيز الثقافة الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية يتطلب زيادة جرعة الإعالم الربملاين
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عرب خمتلف و�سائل الإعالم ب�شكل عام ،و�إعطاء �أهمية خا�صة لو�سائل الإعالم املرئية
وامل�سموعة يف هذا الإطار ،باعتبارها حتظى ب�إقبال وا�سع ،ومتثل �أكرث الو�سائل جاذبية
للو�صول �إىل خمتلف �شرائح املجتمع.
 �ضرورة توفر عن�صر اال�ستمرارية يف الإعالم الربملاين باعتباره �إعالم ًا م�ستمر ًا ولي�سمو�سمي ًا يرتبط ب�أحداث برملانية معينة ،ملا لهذا الأمر من دور م�ؤثر يف تعزيز الوعي
وامل�شاركة والثقافة الربملانية ،ففي املداوالت الربملانية حتت قبة املجل�س وخا�صة تلك
التي تتناول �أعمال احلكومة على �سبيل املثال ولي�س احل�صر الكثري من املوا�ضيع التي
ميكن للإعالمي متابعتها واال�ستفادة منها يف كتابة �أعمدة ومقاالت و�إجراء حتقيقات
�صحفية و�إعداد برامج �إذاعية وتلفزيونية وغريها من من �أمناط العمل الإعالمي.
 �ضرورة العمل على النقل �أو البث احلي �إذاعي ًا �أو تلفزيوني ًا ملداوالت ووقائع اجلل�ساتالربملانية� ،أو �إعداد برامج �إذاعية وتلفزيونية تلخ�ص هذه الوقائع� ،أو �أن يكون للربملان
قناة �إذاعية �أو تلفزيونية ت�سلط ال�ضوء على طبيعة عمل الربملان من خمتلف اجلوانب
وعلى املجريات على ال�ساحة الربملانية.
 �ضرورة �أن تهتم كليات االت�صال والإعالم يف اجلامعات يف �إدراج منهج وحمتوىللإعالم الربملاين ك�إعالم متخ�ص�ص �ضمن خططها الدرا�سية ،ملا لهذا الأمر من دور
م�ؤثر يف تعزيز الوعي والثقافة الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية وخا�صة لدى فئة ال�شباب.
 �ضرورة ا�ستثمار م�ؤمتر الربملان عرب الإنرتنت الذي ينظم كل �سنتني باعتبار �أن هذاامل�ؤمتر ي�شكل فر�صة ثمينة ،حيث يتم املزج بيم تكنولوجيا املعلومات وخمتلف و�سائل
التوا�صل يف حماولة ال�شراك اجلمهور العام وتثقيفه مبختلف جوانب احلياة الربملانية.
 �ضرورة �أن يتفهم الربملانيني طبيعة عمل و�سائل الإعالم والدور الرقابي الذي ت�ضطلعبه من حيث ت�سليط ال�ضوء على ما يتخذونه من مواقف جتاه خمتلف الق�ضايا ،وما
ي�ؤدونه من عمل ،وتذكريهم مب�س�ؤولياتهم،وحتفيزهم على �أداء �أف�ضل من ناحية ،ومن
ناحية ثانية ،ف�إن ما ي�أتي على قمة �أولويات الإعالم ويحتل �أكرب م�ساحة �إعالمية ،يتمثل
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يف املوا�ضيع التي جتذب �أو�سع قطاع من اجلمهور.
 �ضرورة االلتزام بال�شفافية يف االجتماعات واملعلومات الربملانية وت�سهيل ح�صولالإعالميني واملواطنني على الوثائق ذات ال�صلة بها.
 �ضرورة �أن ي�ضطلع الإعالميني الربملانيني ب�شرح وتف�سري وتو�ضيح وتب�سيط املفاهيموامل�صطلحات القانونية والربملانية للجمهور عرب الر�سائل الإعالمية ،و�أن ال يتم التعامل
مع اجلمهور ك�أنهم خرباء يف القانون �أو الربملان.
 �ضروري التزام القائمني على الإعالم الربملاين باحليادية والتوازن من خمتلفاجلوانب بني جميع الأطراف على ال�ساحة الربملانية ،وخا�صة على �صعيد التغطيات
الإعالمية الربملانية.
 نظر ًا لكون اجلمهور يتكون من �شرائح خمتلفة ومتنوعة من �أوجه عديدة ،ف�إن ذلكيفر�ض على القائمني على الإعالم الربملاين ت�صنيف اجلمهور والتوجه لكل �شريحة منه
مبا ينا�سبها من حيث الأ�سلوب والطريقة واملحتوى والأداة �أو قناة التوا�صل يف خماطبتها
حتى ميكن للر�سالة �أن ت�صل �أىل كافة هذه ال�شرائح.
 �ضرورة االهتمام مبحتوى الإعالم الربملاين من حيث الهدف املراد حتقيقه منالر�سائل الإعالمية� ،سواء من حيث مالئمة املادة الإعالمية والعناوين اجلاذبة وال�صور
املعربة عنها وفق ًا للهدف والت�أثري املراد حتقيقه.
 �ضرورة اتباع منهج « ال�صحافة البناءة « يف الإعالم الربملاين حيث يتم تركيزالتغطيات الإعالمية الربملانية على الق�ضايا �أكرث من تركيزها على الأ�شخا�ص �أو
ال�صراعات.
 �ضرورة �أن يعمل القائمني على الإعالم الربملاين والربملانيني على ا�ستثمار الكنزالثمني الذي يتمثل بتواجد اجلمهور بكثافة على خمتلف و�سائط التوا�صل االجتماعي،
لغايات تعزيز التفاعل والتوا�صل مع اجلمهور وتعزيز الثقافة الربملانية وامل�شاركة
ال�سيا�سية.
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 �ضرورة �أن يتوا�صل الربملانيني مع اجلمهور وخمتلف و�سائل الإعالم والتحاوروالتفاعل بينهم وبني اجلمهور عرب و�سائط التوا�صل االجتماعي وتوفري حمتوى لأعمالهم
وتقدميها ب�صورة تثري اهتمام اجلمهور حيث �أن م�س�ؤولية التوا�صل مع اجلمهور العام
بفعالية ال تقع على عاتق الإعالمي فقط بل �أنها تتطلب م�شاركة وا�سعة من الربملانيني.
 �ضرورة �أن تعمل و�سائل الإعالم �سواء كانت مقروءة �أو م�سموعة �أو مرئية �أو �إلكرتونيةعلى ت�أهيل وتدريب متخ�ص�صني متفرغني ب�شكل دائم وراغبني يف تغطية ال�ش�ؤون
الربملانية ،ف�ض ًال عن �ضرورة متتعهم بالثقافة ال�سيا�سية والقانونية والفهم لطبيعة عمل
الربملان و�صالحياته الد�ستورية واللوائح التي تنظم �أعماله.
 �ضرورة العمل على تدريب الربملانيني على كيفية التعامل مع خمتلف و�سائل الإعالموتفهم دورها يف �إطار الثقة املتبادلة والتفهم املتبادل لدور كل منهما مبا يخدم املجتمع.
 �ضرورة العمل على قيا�س مدى قيام الإعالم الربملاين بو�سائله املختلفة بدوره يفال�ساحة الربملانية ومدى ت�أثريه على زيادة الوعي وامل�شاركة يف احلياة الربملانية.
 �ضرورة الت�أ�سي�س ل�شراكات ا�سرتاتيجية وعالقات م�ؤ�س�سية م�ستمرة وقوية بني املجل�سالوطني االحتادي وخمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية الوطنية عمادها ال�شفافية لغايات
ت�أهيل الو�سائل الإعالمية �سواء يف ما يت�صل بالتغطية الإعالمية الربملانية ،وتدريب
و�إر�شاد الإعالميني بكيفية الو�صول للمعلومات.
 �ضرورة تركيز الإعالم الربملاين على الر�سائل واملعطيات التي ت�ساعد على ردم فجوةالتوقعات ما بني اجلمهور واملجل�س الوطني االحتادي من خالل التوعية امل�ستمرة بطبيعة
عمل املجل�س واخت�صا�صاته الد�ستورية التي ميار�س عمله من خاللها ،وت�صحيح الأمور
والوقائع واملعلومات اخلاطئة.
 �ضرورة �أن يهتم الإعالم الربملاين مبتابعة �إجنازات املجل�س الوطني االحتاديالعديدة واملتنوعة وخا�صة تلك التي مت�س حياة املواطنني ،والرتكيز عليها و�إبرازها يف
خمتلف و�سائل الإعالم ،لتعزيز �أهمية و�صورة املجل�س �أمام املواطنني ،الأمر الذي يزيد
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من تفاعلهم مع املجل�س وم�شاركتهم يف احلياة الربملانية بكافة وجوهها.
 التعريف بالعملية االنتخابية للمجل�س الوطني االحتادي باعتبارها جزء ال يتجز�أ مناملهام امل�ستمرة للإعالم الربملاين وخا�صة لغايات تفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية وتعزيز
الثقافة الربملانية ،ويفرت�ض �أن ال يتوقف بعد كل عملية انتخابية ،ويجب متابعة هذه املهمة
يف �إطار م�شروع م�شرتك بني املجل�س الوطني االحتادي واللجنة الوطنية لالنتخابات
وخمتلف امل�ؤ�س�سات والو�سائل الإعالمية.
 �ضرورة �إعداد برامج �إذاعية وتلفزيونية و�إجراء لقاءات وحوارات مع ال�صحفيني �أواملرا�سلني الذي ي�ضطلعون بالتغطية الإعالمية الربملانية لت�سليط ال�ضوء على خمتلف
الوقائع واملجريات على ال�ساحة الربملانية.
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ملحق رقم ( ) 1
التغطية ال�صحفية لوقائع منتدى الإعالم الربملاين
دبي  -الإمارات العربية املتحدة
االثنني املوافق 2014/11 / 24
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فـهـر�س الـمـحـتويات
�صحيفة االحتاد

•الوطني ينظم منتدي الإعالم الربملاين الثاين بدبي
•افتتح �أعمال منتدى الإعالم الربملاين الثاين يف دبي املر :انتخابات «الوطني» العام
املقبل الختيار ن�صف الأع�ضاء
•اجلل�سة الثانية :دور الإعالمي الربملاين تعزيز الوعي ال�سيا�سي وثقافة امل�شاركة
•الأمني العام لالحتاد الدويل لـ»االحتاد» :التجربة الربملانية الإماراتية ت�شهد تطور ًا
كبري ًا وتعتمد ال�شفافية

�صحيفة البيان

•املجل�س الوطني االحتادي ينظم منتدى الإعالم الربملاين
•خالل املنتدى الثاين يف دبي «الوطني» يعلن �إطالق جائزة الإعالم الربملاين

�صحيفة اخلليج

•منتدي الإعالم الربملاين الثاين االثنني يف دبي
•خالل منتدى الإعالم الربملاين الثاين املجل�س الوطني يطلق جائزة الإعالم
الربملاين
•“بني الإعالم والربملان” عمود بقلم مارلني �سلوم
•“قطار قد يفوت الإعالميني” عمود بقلم عبداللطيف الزبيدي

�صحيفة الوطن

•الإعالم الربملاين يناق�ش � 3أوراق عمل حول دور الإعالم مناق�شة جتارب يف الإعالم
الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل والربملان الأوروبي و”الوطني االحتادي”
•خالل منتدى الإعالم الربملاين الثاين املر ي�ؤكد الإعالم املتفاعل بتعزيز احلياة
الربملانية
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�صحيفة الإمارات اليوم

•مب�شاركة خرباء من الإمارات ودول عربية واالحتاد الربملاين الدويل «الوطني»
ينظم منتدى للإعالم الربملاين
•«الإعالم الربملاين» يدعو �إىل مزيد من فر�ص ت�أهيل الكوادر املواطنة

�صحيفة الر�ؤية

•افتتح �أعمال منتدى الإعالم الربملاين الثاين ..املر :الإعالم املتخ�ص�ص مكمل
للحياة الربملانية
Khaleej Times
•Journalists told to cover FNC sessions
objectively
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اجلمعة  21نوفمرب  2014العدد  14381ال�صفحة 7
مب�شاركة خرباء من الإمارات والدول العربية واالحتاد الربملاين الدويل والربملاين
الأوروبي
«الوطني» ينظم منتدى الإعالم الربملاين الثاين بدبي
ينظم املجل�س الوطني االحتادي االثنني املقبل يف فندق رافلز دبي منتدى الإعالم
الربملاين الثاين بعنوان» �آفاق الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية
وامل�شاركة ال�سيا�سية» مب�شاركة نخبة من الأ�ساتذة واخلرباء يف الإعالم الربملاين من
الإمارات والدول العربية ال�شقيقة واالحتاد الربملاين الدويل والربملان الأوروبي.
و�أكد معايل حممد �أحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي �أهمية هذا املنتدى يف
دورته الثانية والذي جاء كمبادرة من املجل�س لت�سليط ال�ضوء على الدور املهم واحليوي
للإعالم الربملاين يف تنمية الوعي ال�سيا�سي وتعزيز الثقافة واحلياة الربملانية والتفاعل
مع امل�ؤ�س�سات الربملانية ومع الدور الذي ت�ضطلع به كم�ؤ�س�سات ت�شريعية ورقابية
و�سيا�سية.
وقال� :إنه مت هذا العام اختيار �آفاق الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية
وامل�شاركة ال�سيا�سية عنوانا للمنتدى ،انطالق ًا م ن �إميا ن املجل� س ب�أهمي ة الإعالم
يف تنمي ة الوعي
يف �إثرا ء احليا ة الربملانية  ،و 
ك ا�سرتاتيج ي  
وم�س�ؤوليت ه الكبري ة ك�شري 
يفالدولة.
يف�ضو ءالتطورا تالت يت�شهده ااحليا ةالربملاني ة 
ين ال�سيم ا 
الربملا 
و�أ�ضاف� :إن الإعالم الربملاين يكت�سب �أهمية خا�صة لدى املجل�س الوطني االحتادي ملا
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يقوم به من دور هام و�أ�سا�سي يف متابعة ن�شاطات املجل�س ومناق�شته ملختلف الق�ضايا
الوطنية والتفاعل معها مما يعك�س �صورة متميزة من �صور امل�شاركة ال�سيا�سية الإيجابية
م�شريا �إىل �أن املجل�س بادر عام 2013بتنظيماملنتدىبالتعاونمعاالحتادالربملاين
الدويل.
بدوره قال الدكتور حممد �سامل املزروعي الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي� :إن
هذا املنتدى ي�أتي �ضمن جهود الأمانة يف تطوير ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني املجل�س
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية بهدف �إثراء الثقافة واحلياة الربملانية ،وتنوير الر�أي العام
ب�أعمال املجل�س وت�سهيل توا�صل املجل�س والأع�ضاء مع كافة �شرائح املجتمع.
و�أكد �أن فكرة املنتدى جاءت لال�ستفادة من �أحدث املمار�سات املتبعة لتعزيز التعاون
بني امل�ؤ�س�سات الربملانية واملجتمع وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ومتابعة التطورات التكنولوجية
احلديثة التي �أحدثت نقلة نوعية يف عامل االت�صال والإعالم م�شريا �إىل �أهمية �أن تواكب
املجال�س الربملانية والإعالم الربملاين هذه املتغريات وتوظيف هذه الو�سائط على الوجه
الأف�ضل يف تعزيز العالقة بني الربملان واجلمهور لتمكينه من املتابعة وب�شكل مبا�شر مع
املجريات على ال�ساحة الربملانية وتعزيز تفاعله و�إ�شراكه يف عملية �صنع القرار.
و�أ�ضاف املزروعي� :إنه متت دعوة خرباء من الدول العربية ال�شقيقة واالحتاد الربملاين
الدويل والربملان الأوروبي لتقدمي �أوراق عمل �سيتم مناق�شتها والتعقيب عليها للخروج
بتو�صيات حول الأفكار واملقرتحات ذات ال�صلة بتطوير الإعالم الربملاين ب�شكل عام
والإعالم الربملاين يف دولة الإمارات على وجه اخل�صو�ص.
ومن املقرر �أن يلقي معايل حممد �أحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومارتن
ت�شونغونغ الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل كلمتني يف افتتاح املنتدى و�سيتم على
هام�ش املنتدى �إطالق جائزة الإعالم الربملاين.
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الثالثاء  25نوفمرب  2014العدد  14385ال�صفحة الأوىل
افتتح �أعمال منتدى الإعالم الربملاين الثاين يف دبي
املر :انتخابات «الوطني» العام املقبل الختيار ن�صف الأع�ضاء
االحتادي �أن دولة الإمارات العربية
الوطني
املجل�س
�أعلن معايل حممد �أحمد املر رئي�س
ِ
ِ
ِ
املتحدة �ست�شهد العام القادم  2015العملية االنتخابية الثالثة الختيار ن�صف �أع�ضاء
املجل�س الوطني االحتادي لف�صله الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر .و�أكد املر �أن املجال�س
الربملانية هي �أكرث امل�ؤ�س�سات تداخ ًال مع خمتلف �شرائح وقطاعات املجتمع ب�صفتها
مُتثل ال�شعوب ومبا ت�ضطلع به من �أدوار وهي املنابر التي ُتعرب عن �آمال وطموحات
وق�ضايا املجتمع وهموم املواطنني وم�شاكلهم يف خمتلف مناحي احلياة.
وقال املر �أم�س يف كلمته االفتتاحية لأعمال منتدى الإعالم الربملاين الثاين بدبي� :إن
املجل�س الوطني االحتادي قرر �إطالق جائزة الإعالم الربملاين التي ت�ستهدف �أ�سا�س ًا
تطوير منظومة �أداء الإعالم الربملاين ب�شكل عام وحول املجل�س الوطني االحتادي على
وجه اخل�صو�ص و�إذكاء روح التناف�س بني الإعالميني لتوعية الر�أي العام وت�شمل جماالت
اجلائزة جائزة الإعالم املرئي وامل�سموع واملقروء والإلكرتوين.
و�أكد املر �أن الإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب
العمل الربملاين بكافة �أبعاده الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية ي�ضطلع بدور هام يف تعزيز
وتنمية الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل.
وقال املر�« :إن املجل�س الوطني االحتادي بادر بعقد هذا املنتدى �إميان ًا منه ب�أن هذا
التخ�ص�ص الإعالمي املميز بكافة فنونه وو�سائله التقليدية واحلديثة ،هو العن�صر
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الرئي�س املكمل للحياة الربملانية �سواء من حيث دوره يف التعبري عن الر�أي العام ب�ش�أن
جمريات العمل الربملاين و�أداء ممثلي ال�شعب �أو من حيث م�س�ؤوليته يف نقل �أعمال
الربملان والتعليق عليها».
و�أكد املر �أن الإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب
العمل الربملاين بكافة �أبعاده الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية ي�ضطلع بدور هام يف تعزيز
وتنمية الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل.
من جهته قال مارتن ت�شوجنوجن الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل يف كلمته يف
اجلل�سة االفتتاحية للمنتدى �إن« :الإعالم �أهم �سبل التوا�صل مع املواطنني والدوائر
االنتخابية وكل مكونات وو�سائل الإعالم هي دعامة لأي جمتمع دميقراطي».
وقال :ندرك �أهمية الإعالم ومدى الدور الهام الذي يلعبه يف احلياة العامة فهو الو�سيلة
التي نلج�أ �إليها كل يوم لأنها ما زالت بالفعل ت�شكل �أهم و�سائل التوا�صل مع جميع
ال�شرائح بوجه عام.
وكان معايل حممد �أحمد املر رئي�س املجل�س افتتح �أعمال منتدى الإعالم الربملاين الثاين
�أم�س االثنني يف فندق رافلز دبي الذي ينظمه املجل�س الوطني االحتادي بعنوان» �آفاق
الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية» ،مب�شاركة
نخبة من الأ�ساتذة واخلرباء يف الإعالم الربملاين من الإمارات والدول العربية ال�شقيقة
واالحتاد الربملاين الدويل والربملان الأوروبي.
ح�ضر حفل االفتتاح مارتن ت�شونغونغ الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل وعبدالرحمن
�سامل عبيد الهاجري رئي�س املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة وعدد من ال�سادة
�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة وعدد من
ر�ؤ�ساء ومديري التحرير يف ال�صحف املحلية ومديري االت�صال يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
والإعالميني وطلبة الإعالم يف خمتلف اجلامعات.
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امل�س�ؤولية االجتماعية للإعالم
قال معايل حممد املر �إن « الإعالم بحكم م�س�ؤوليته االجتماعية ي�ستطيع �أن ُي�سلط ال�ضوء
وينقل ويطرح هذه الق�ضايا وامل�شكالت طرح ًا مو�ضوعي ًا بامل�شاركة والنقا�ش واحلوار
مع خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية وقادة الر�أي العام».
و�أ�ضاف « :بل وي�ستطيع �أي�ض ًا �أن ُيقدم املالحظات والآراء والأفكار ورمبا احللول
واملقرتحات املنا�سبة ملعاجلة هذه الق�ضايا وي�ضعها �أمام ممثلي ال�شعب .وذكر املر
�أن انعقاد مثل هذه املنتديات ُيعترب توا�ص ًال من نوع �آخر بني الربملانيني والإعالميني
لت�سليط ال�ضوء عليه من جوانب مهنية مهمة يف مو�ضوع الإعالم الربملاين .ودعا �إىل
تطوير دور و�أداء الإعالم الربملان من كافة جوانبه املهنية ل ُي�شكل رافد ًا ثري ًا للحياة
الربملانية� .سامي عبدالر�ؤوف (دبي).
اجلل�سة الثانية:
دور الإعالمي الربملاين تعزيز الوعي ال�سيا�سي وثقافة امل�شاركة
ناق�شت جل�سة العمل الثانية ملنتدى الإعالم الربملاين الثاين التي �أدارتها الدكتورة ح�صة
لوتاه ورقتي عمل الأوىل قدمها طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي بعنوان «دور الإعالم الربملاين يف العملية االنتخابية للربملان» والثانية قدمها
الدكتور حممد حجاج خبري يف جمال التوا�صل االجتماعي بعنوان «الإعالم الربملاين
تثقيف وتنوير للر�أي العام وتعزيز الثقافة الربملانية».
وتناول لوتاه يف ورقته جتربة انتخابات املجل�س الوطني االحتادي ودور الإعالم يف العمل
الربملاين والتوعية بالعملية االنتخابية وتعزيز الوعي ال�سيا�سي وثقافة امل�شاركة ال�سيا�سة
لدى املجتمع.
وتطرق �إىل جتربة اللجنة الوطنية لالنتخابات يف اال�ستفادة من الإعالم لتنمية الوعي
بدور املجل�س الوطني االحتادي ودفع الناخب للم�شاركة الإيجابية يف العملية االنتخابية.
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و�أكد �أن الإعالم الربملاين �سيا�سي ويغطي �أعمال الربملان وهو متخ�ص�ص ويعر�ض
ويناق�ش ويحلل كل ما يدور حتت قبة املجل�س من قرارات ومناق�شات لتعزيز ثقافة
امل�شاركة ال�شعبية وهذا يقودنا �إىل تعريف من هو الإعالمي الربملاين الذي يجب �أن يلم
بجميع �أعمال الربملان لنقل ال�صورة احلقيقية ب�شكل �سهل ووا�ضح.
وذكر �أن التخ�ص�ص يف العمل الإعالمي الربملاين مطلوب لأنه قد ير�سل ر�سالة غري
�صحيحة وقد ال يفهم العمل امل�ضني الذي تقوم به املجال�س الربملانية ،م�ؤكدا �أهمية نقل
�إجنازات الربملان بطريقة متميزة ويجب �أال تقت�صر التغطية على ن�شاطات املجال�س
الربملانية بل يجب �أن ننقل �إىل املواطن �إجنازات املجال�س والأع�ضاء ويجب �أن يتم �إبراز
�إجنازات املجال�س لأهميتها يف تعزيز امل�شاركة يف العملية االنتخابية.و�أكد �أن املطلوب هو
تعزيز التوا�صل يف ن�شر العمل الربملاين ومتابعة وانتقاء ما يتم نقله لأن �أعمال املجال�س
مت�شعبة وهي مادة جيدة لدى خمتلف و�سائل الإعالم .و�أ�شار الدكتور حممد حجاج يف
ورقته �إىل �أن الر�سالة الإعالمية للربملان تتخطى من 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�سلطة
الت�شريعية للمجتمع ب�أكمله.
الأمني العام لالحتاد الدويل لـ»االحتاد»:
التجربة الربملانية الإماراتية ت�شهد تطور ًا كبري ًا وتعتمد ال�شفافية
�أكد مارتن ت�شوجنوجن الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل �أن التجربة الربملانية
الإماراتية ممثلة يف املجل�س الوطني االحتادي ت�شهد تطور ًا كبري ًا وم�ضطرد ًا وملحوظ ًا
ويظهر ذلك يف انتخاب ن�صف �أع�ضاء املجل�س كما �أن عدد ًا كبريا من ال�سيدات
الربملانيات يتميزن ب�أنهن نا�شطات ب�شكل وا�ضح وكبري.
وقال ت�شوجنوجن يف ت�صريحات خا�صة لـ (االحتاد) �أم�س على هام�ش م�شاركته يف �أعمال
منتدى الإعالم الربملاين يف دبي «من املعايري املهم يف تقييم جتربة الربملانات القوية
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مدى ال�شفافية يف هذا الربملان و�أالحظ �إن الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي
بدولة الإمارات تعتمد �شفافية مطلقة يف العمل والتوا�صل واملداوالت».
و�أ�ضاف :مما يو�ضح ذلك منتدى الإعالم الربملاين اليوم �-أم�س -الذي ن�شارك فيه
جميعا فهو جمهود �إ�ضايف من املجل�س الوطني ليكون �أكرث انفتاح ًا على طلبات املواطنني
وحقوقهم وبالتايل فال�شفافية والتوا�صل �سمتان �أري �أن الربملان الإماراتي يتقنهما».
وعن �أهم مظاهر التطور التي يت�سم بها املجل�س الوطني االحتادي ذكر ن�شوجنوجن عرب
مرتجمه ال�سفري خمتار عمر �أن هناك العديد من مظاهر التطور من �أهمها ت�أ�سي�س
الأمانة الفنية «ال�سكرتارية» ومركز البحوث الربملانية م�ؤكد ًا �أن ذلك عم ًال متقدم ًا
لدعم دور الربملان ي�شجع عليه االحتاد الربملاين الدويل.
وو�صف الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل املجل�س الوطني االحتادي ب�أنه «رائد» يف
ا�ستخدام التكنولوجيا يف العمل الربملاين على امل�ستوى الدويل وداخل املجتمع املحلي
مو�ضح ًا �أن املجل�س الوطني االحتادي يف الإمارات �أ�صبح «�شريك ًا فني ًا» لالحتاد الربملاين
الدويل يف جميع م�شروعاته املتعلقة بزيادة املكون التكنولوجي يف دورة العمل الربملاين.
�شراكة تقنية
�أو�ضح ت�شوجنوجن �أن دولة الإمارات ممثلة يف املجل�س الوطني االحتادي تقدم الدعم
املادي والتقني والفني مل�شروعني ينفذهما يف الوقت الراهن االحتاد الربملاين الدويل
وهما :م�شروع تعريب بوابة الإلكرتونية لالحتاد الدويل والثاين :التطوير التقني للأمانة
الفنية للربملان امل�صري .وقال « البوابة الإلكرتونية لالحتاد الربملاين الدويل هي �آلية
وو�سيلة هامة لدعم الربملانات الوطنية ونهدف من وراء تعريب هذه البوابة �إىل تو�سيع
اخلدمات الربملانية الدولية لت�شمل العرب واملتحدثني باللغة العربية ومن املقرر �أن يتم
االنتهاء منت�صف العام املقبل  2015من تعريب البوابة الإلكرتونية .و�أكد ن�شونغونغ �أن
دعم الإمارات لالحتادي الربملاين الدويل «�أقرب لل�شراكة» التي تركز على الدعم الفني
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بالإ�ضافة �إىل الدعم املايل م�شريا �إىل �أن الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي
ميتلك خربة برملانية ميكن ترويجها يف كافة الربملانات العربية.
تطوير العمل الربملاين
عن �أهم متطلبات تطوير العمل الربملاين يف دولة الإمارات قال الأمني العام لالحتاد
الربملاين الدويل« :يجب �أن نتفق �سويا �أن كل دولة �أدري بدميقراطياتها ف�أحيان ًا نرى
برملانات كلها منتخبة و�أخرى معينة وثالثة خليط بني التعيني واالنتخاب» .و�أ�ضاف
ن�شوجنوجن« :ولعل ما يعك�س التطور الدميقراطي ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا هو زيادة عدد
م�شاركة ومتثيل املر�أة يف الربملانيات حتى ي�صبح املجتمع بالكامل ممثل متثي ًال حقيقي ًا
يف الربملان وهو ما نراها جلي ًا يف دولة الإمارات»� .سامي عبدالر�ؤوف.
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اجلمعة  21نوفمرب  2014العدد  12574ال�صفحة 6
املجل�س الوطني االحتادي ينظم منتدى الإعالم الربملاين
ينظم املجل�س الوطني االحتادي يوم الإثنني املقبل يف « فندق رافلز دبي» منتدى الإعالم
الربملاين الثاين بعنوان «�آفاق الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية
وامل�شاركة ال�سيا�سية ».
ي�شارك يف املنتدى نخبة من الأ�ساتذة واخلرباء يف الإعالم الربملاين من الإمارات
والدول العربية ال�شقيقة واالحتاد الربملاين الدويل والربملان الأوروبي.
و�أكد معايل حممد �أحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي� ..أهمية هذا املنتدى يف
دورته الثانية والذي جاء كمبادرة من املجل�س لت�سليط ال�ضوء على الدور املهم واحليوي
للإعالم الربملاين يف تنمية الوعي ال�سيا�سي وتعزيز الثقافة واحلياة الربملانية والتفاعل
مع امل�ؤ�س�سات الربملانية ومع الدور الذي ت�ضطلع به كم�ؤ�س�سات ت�شريعية ورقابية
و�سيا�سية.
جهود
بدوره قال الدكتور حممد �سامل املزروعي الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي �إن
هذا املنتدى ي�أتي �ضمن جهود الأمانة يف تطوير ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني املجل�س
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية بهدف �إثراء الثقافة واحلياة الربملانية.
تو�صيات
ي�صدر عن املنتدى تو�صيات حول الأفكار واملقرتحات ذات ال�صلة بتطوير الإعالم
الربملاين ب�شكل عام وحول كيف ميكن تطوير الإعالم الربملاين يف دولة الإمارات العربية
املتحدة على وجه اخل�صو�ص .و�شملت تو�صيات منتدى الإعالم الربملاين الأول الذي
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نظمه املجل�س يف �شهر دي�سمرب � 2013سبعة جماالت رئي�سية تفرع عنها عدد من
التو�صيات.

الثالثاء  25نوفمرب  2014العدد  12578ال�صفحة 6
خالل املنتدى الثاين يف دبي
«الوطني» يعلن �إطالق جائزة الإعالم الربملاين
�أعلن املجل�س الوطني االحتادي ام�س عن اطالق جائزة للإعالم الربملاين لتقدير
اجلهود وامل�ساهمات الإعالمية الفعالة حول دور املجل�س الوطني وان�شطته بهدف اذكاء
روح التناف�س بني الإعالميني لتوعية الر�أي العام وت�شمل جماالت اجلائزة جائزة الإعالم
املرئي وامل�سموع واملقروء وااللكرتوين.
وقال معايل حممد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي يف ت�صريحات لل�صحافيني ام�س
ان اجلائزة تهدف اىل تكرمي وتقدير الإعالميني ممن كان لأعمالهم وا�سهاماتهم دور
م�ؤثر يف تعريف الر�أي العام بدور املجل�س وبناء الثقة بني املجل�س والر�أي العام الفتا اىل
ان املجل�س يعتزم اطالق دورات تدريبية متخ�ص�صة يف ال�ش�ؤون الربملانية لل�صحفيني
من خمتلف امل�ؤ�س�سات لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.
و�أكد معاليه خالل افتتاحه ام�س منتدى الإعالم الربملاين �« 2014آفاق الإعالم
الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية» يف فندق رافلز بدبي
بح�ضور مارتن �شنقونق الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل وعبدالرحمن �سامل عبيد
الهاجري رئي�س املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة وعدد من �أع�ضاء املجل�س الوطني
االحتادي ،و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة وعدد من ر�ؤ�ساء ومديري
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التحرير يف ال�صحف املحلية ومديري االت�صال يف امل�ؤ�س�سات احلكومية والإعالميني
وطلبة الإعالم يف خمتلف اجلامعات �أن الإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع
معطيات خمتلف جوانب العمل الربملاين بكافة �أبعاده الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية
ي�ضطلع بدور هام يف تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل وي�سهم يف تعزيز
الثقافة واحلياة الربملانية والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية
ملختلف قطاعات و�شرائح املجتمع ال �سيما يف �ضوء تطورات احلياة الربملانية يف دولة
الإمارات.
وا�شار حممد املر اىل ان املجل�س الوطني االحتادي بادر لتنظيم عقد هذا املنتدى وهو
الثاين من نوعه الذي ُيعقد يف الدولة� ،إميان ًا منه ب�أن هذا التخ�ص�ص الإعالمي املميز
بكافة فنونه وو�سائله التقليدية واحلديثة هو العن�صر الرئي�س املكمل للحياة الربملانية
�سواء من حيث دوره يف التعبري عن الر�أي العام ب�ش�أن جمريات العمل الربملاين و�أداء
ممثلي ال�شعب �أو من حيث م�س�ؤوليته يف نقل �أعمال الربملان و�شرحها والتعليق عليها
م�ؤكدا �أن الإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب العمل
الربملاين بكافة �أبعاده الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية ي�ضطلع بدور هام يف تعزيز وتنمية
الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل والإ�سهام الفاعل يف تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية
والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية ملختلف قطاعات و�شرائح
املجتمع ال �سيما يف �ضوء تطورات احلياة الربملانية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
والتي �ست�شهد العام القادم ،ب�إذن اهلل عز وجل العملية االنتخابية الثالثة الختيار ن�صف
�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي ،لف�صله الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر.
وقال �إن انعقاد مثل هذه املنتديات ُيعترب توا�ص ًال من نوع �آخر بني الربملانيني والإعالميني
و�إن هذا املنتدى ومبا ُي�سلط ال�ضوء عليه من جوانب مهنية مهمة يف مو�ضوع الإعالم
الربملاين وخا�صة من حيث اال�ستفادة من جتارب خمتلف الدول ملواكبة التطورات
احلديثة يف عامل االت�صال والإعالم ال�ستثمارها على الوجه الأف�ضل يف الإطار الربملاين

106

آفاق اإلعالم البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية

ومب�شاركة نخبة من الربملانيني والأكادمييني والإعالميني واخلرباء وخمتلف م�ؤ�س�سات
وو�سائل الإعالم يف �أعماله قادر بعون اهلل تعاىل على بلورة �آفاق جديدة لتطوير الإعالم
الربملاين و�آلياته و�أدواته ودوره يف التعريف ب�أهمية الربملان و�أعماله و�أن�شطته وحتليل
الق�ضايا واملو�ضوعات الربملانية وتنوير الر�أي العام وتعزيز م�شاركته الفاعلة يف العمل
الربملاين.
ر�سالة حت�سني ال�صورة الذهنية لل�سلطة الت�شريعية
�أ�شار الدكتور حممد حجاج خبري يف جمال التوا�صل االجتماعي يف ورقته بعنوان
«الإعالم الربملاين تثقيف وتنوير للر�أي العام وتعزيز الثقافة الربملانية» �إىل �أن الر�سالة
الإعالمية للربملان تتخطى من 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�سلطة 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.
دور توعية بالعملية االنتخابية وامل�شاركة ال�سيا�سية
قدم طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ورقة بعنوان «دور
الإعالم الربملاين يف العملية االنتخابية للربملان» وتناول لوتاه يف ورقته جتربة انتخابات
املجل�س الوطني االحتادي ودور الإعالم يف العمل الربملاين والتوعية بالعملية االنتخابية
وتعزيز الوعي ال�سيا�سي وثقافة امل�شاركة ال�سيا�سة لدى املجتمع .وتطرق �إىل جتربة
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اللجنة الوطنية لالنتخابات يف اال�ستفادة من الإعالم لتنمية الوعي بدور املجل�س الوطني
االحتادي ودفع الناخب للم�شاركة الإيجابية يف العملية االنتخابية.
واكد ان التخ�ص�ص يف العمل الإعالمي الربملاين مطلوب لأنه قد ير�سل ر�سالة غري
�صحيحة وقد ال يفهم العمل امل�ضني الذي تقوم به املجال�س الربملانية ،م�ؤكدا �أهمية نقل
اجنازات الربملان بطريقة متميزة ويجب �أال تقت�صر التغطية على ن�شاطات املجال�س
الربملانية بل يجب �أن ننقل �إىل املواطن اجنازات املجال�س والأع�ضاء ويجب �أن يتم �إبراز
اجنازات املجال�س لأهميتها يف تعزيز امل�شاركة يف العملية االنتخابية.
م�س�ؤولية دور الإعالم يف احلياة العامة
�أكد مارتني �شوجنوجن �أهمية الإعالم ومدى الدور الهام الذي يلعبه يف احلياة العامة
فهو الو�سيلة التي نلج�أ �إليها كل يوم لأنها ما زالت بالفعل ت�شكل �أهم و�سائل التوا�صل مع
جميع ال�شرائح بوجه عام ومع انت�شار العديد من و�سائل الإعالم املختلفة �أ�صبحت عملية
التوا�صل يف قوتها وفاعليتها مبثابة ركيزة �أ�سا�سية يف �أي جمتمع دميقراطي.
و�شدد على �ضرورة وجود جود �إعالم برملاين قوي وم�س�ؤول لديه املعرفة الكافية
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الثالثاء  25نوفمرب  2014العدد  12973ال�صفحة الأويل اخلليج 2
خالل منتدى الإعالم الربملاين الثاين
املجل�س الوطني يطلق جائزة الإعالم الربملاين
�أعلن املجل�س الوطني االحتادي عن �إطالق جائزة الإعالم الربملاين بهدف رفع معايري
اجلودة املهنية وتعزيز ال�صلة والتعاون بني املجل�س وو�سائل الإعالم وت�ضم اجلائزة 4
جماالت ت�شمل جائزة للإعالم املرئي و�أخرى للإعالم امل�سموع وثالثة للمكتوب والرابعة
للإلكرتوين.
قال حممد �أحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي �إن املجل�س و�إميان ًا منه بالدور
احليوي للإعالم الربملاين قرر �إطالق جائزة الإعالم الربملاين التي ت�ستهدف �أ�سا�س ًا
تطوير منظومة �أداء الإعالم الربملاين ب�شكل عام وحول املجل�س الوطني االحتادي على
وجه اخل�صو�ص ويطيب يل يف هذا املقام التوجه بالدعوة �إىل جميع املعنيني واملهتمني
من م�ؤ�س�سات ،وو�سائل �إعالمية� ،سواء كانت مقروءة �أو م�سموعة� ،أو مرئية� ،أو �إلكرتونية
للم�شاركة والتقدم لهذه اجلائزة وفق احكامها املقررة.
جاء ذلك خالل منتدى الإعالم الربملاين الثاين الذي نظمه املجل�س �أم�س بعنوان “�آفاق
الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية” يف دبي
وحتدث فيه نخبة من الربملانيني املحليني والعرب والأجانب حول �آليات تعزيز التوا�صل
بني الربملان والإعالميني وا�ضطالع الو�سائل الإعالمية مب�س�ؤولياتها جتاه تنمية الوعي
بالثقافة واحلياة الربملانية لدى اجلمهور.
ح�ضر املنتدى مارتن �شنقونق الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل وعبدالرحمن �سامل
عبيد الهاجري رئي�س املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة وعدد من �أع�ضاء املجل�س
الوطني االحتادي و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة.
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و�أكد حممد �أحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي يف كلمته االفتتاحية للمنتدى
�أن الإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب العمل
الربملاين ب�أبعاده الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية ي�ضطلع بدور مهم يف تعزيز وتنمية
الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل وي�سهم يف تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية والتوا�صل
بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية ملختلف قطاعات و�شرائح املجتمع
ال �سيما يف �ضوء تطورات احلياة الربملانية يف دولة الإمارات.
واعترب الإعالم الربملاين بكافة فنونه وو�سائله التقليدية واحلديثة عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا
ومكم ًال للحياة الربملانية �سواء من حيث دوره يف التعبري عن الر�أي العام ب�ش�أن جمريات
العمل الربملاين و�أداء ممثلي ال�شعب �أو من حيث م�س�ؤوليته يف نقل �أعمال الربملان و�شرحها
والتعليق عليها م�ؤكد ًا �أن الإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف
جوانب العمل الربملاين ب�أبعاده الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية ي�ضطلع بدور مهم يف
تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل والإ�سهام الفاعل يف تعزيز الثقافة واحلياة
الربملانية والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور ال �سيما يف �ضوء تطورات احلياة الربملانية
يف الدولة التي �ست�شهد العام القادم ،العملية االنتخابية الثالثة الختيار ن�صف �أع�ضاء
املجل�س الوطني االحتادي لف�صله الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر.
اجلل�سة الأوىل
وت�ضمن املنتدى جل�ستني الأوىل �أدارتها الدكتورة منى البحر ع�ضو املجل�س الوطني
االحتادي وتناولت � 3أوراق عمل الأوىل قدمها بول ماك جراث ع�ضو �سابق يف الربملان
الإيرلندي بعنوان “جتربة الإعالم الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل” والثانية قدمتها
ميلني جاوجيربات املتحدث الر�سمي لقطاع ال�صحافة مدير �إدارة االت�صال يف الربملان
الأوروبي بعنوان “جتارب من �إنتاج الإعالم الربملان الأوروبي” والثالثة قدمها الدكتور
حممد �سامل املزروعي الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي بعنوان “جتربة املجل�س
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الوطني االحتادي يف �إطار منهج ومنظومة الإعالم الربملاين”.
وا�ستعر�ض بول كيف ي�ؤثر الإعالم يف الدولة والأ�شخا�ص .وا�ستعر�ضت ميلني يف ورقتها
كيفية تعامل الربملان الأوروبي مع خمتلف و�سائل الإعالم واملبادرات التي يتبناها يف
التعامل مع الإعالم.
و�أو�ضح الدكتور حممد �سامل املزروعي يف ورقته �أن امل�ؤ�س�سات الربملانية تختلف عن
غريها من امل�ؤ�س�سات الأخرى يف �أي دولة من حيث طريقة ت�شكيلها ،وهي دائم ًا تتم
عن طريق االنتخاب واخت�صا�صاتها التي تختلف عن �أية م�ؤ�س�سة موجودة يف النظم
ال�سيا�سية وطريقة اتخاذ القرار الذي يتم من خالل الأغلبية واملفردات التي يعنى بها
الربملان وهي متخ�ص�صة جد ًا ويعرفها العاملون يف هذه امل�ؤ�س�سات وهي �أمور خا�صة
بالربملان وهذه اخل�صو�صية تعطي للم�ؤ�س�سات الربملانية خ�صو�صية يف تعامل الإعالم
معها.
مناق�شات احل�ضور
يف رده على �أ�سئلة احل�ضور �أكد الدكتور حممد �سامل املزروعي �أن الأمانة العامة توا�صلت
مع الكثري من امل�ؤ�س�سات الإعالمية وهي يف طور عقد �شراكات مع عدد منها وقمنا
بزيارة �إىل م�ؤ�س�سة �أبوظبي للإعالم واملجل�س يحتاج �إىل توا�صل خمتلف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية م�ؤكد ًا �أهمية �أن يحظى املجل�س باهتمام خمتلف و�سائل الإعالم مبناق�شاته.
اجلل�سة الثانية
ناق�شت جل�سة العمل الثانية ملنتدى الإعالم الربملاين الثاين التي �أدارتها الدكتورة ح�صة
لوتاه �أ�ستاذة جامعية يف الإعالم ورقتي عمل الأوىل قدمها طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة
ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي بعنوان “دور الإعالم الربملاين يف العملية االنتخابية
للربملان” والثانية قدمها الدكتور حممد حجاج خبري يف جمال التوا�صل االجتماعي
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بعنوان “الإعالم الربملاين تثقيف وتنوير للر�أي العام وتعزيز الثقافة الربملانية”.
وقال طارق لوتاه� :سيتم و�ضع خطة �إعالنية و�إعالمية متكاملة لال�ستفادة من التجارب
ال�سابقة بهدف البدء ب�شكل مبكر لالنتخابات التي �ستجري العام املقبل وقال ندر�س الآن
تدريب املتطوعني وجميع العاملني يف العملية االنتخابية وهو خمتلف عما جرى �سابق ًا.
و�أ�شار الدكتور حممد حجاج يف ورقته �إىل �أن الر�سالة الإعالمية للربملان تتخطى جمرد
تقدمي عر�ض للمداوالت العامة والت�صويت عند انتهاء اجلل�سات �إىل �ضرورة �إظهار
حراك دميقراطي متكامل الأركان للمجتمع

الثالثاء  25نوفمرب  2014العدد  12973ال�صفحة 17
“بني الإعالم والربملان” مارلني �سلوم
�أن حتمل قلم ًا �أو كامريا �أو ميكروفون لتقدم �أفكارك �أو �أفكار الآخرين �إىل النا�س فهذه
م�س�ؤولية كبرية لأن ما تتفوه به �أو تكتبه لي�س جمرد كالم متطاير وال يجب اعتباره
كالهواء العابر .ف�أنت ج�سر ميتد “من� ..إىل ”..تعرب من فوقه الكلمات لتحقق هدف ًا
معين ًا.
هذه امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق الكاتب وكل و�سيلة �إعالمية يف ن�شر الوعي وتقريب
امل�سافات بني القمة والقاعدة كانت النقطة الأبرز يف منتدى الإعالم الربملاين يف دورته
الثانية التي عقدت �أم�س يف دبي بعنوان�“ :آفاق الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة
الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية”.
ورغم �أن الدعوة كانت موجهة من املجل�س الوطني االحتادي �إىل �أهل الإعالم والكتّاب
ب�شكل خا�ص� ،إال �أن ح�ضورهم كان �ضعيف ًا جد ًا.
لي�س �صعب ًا �أن نفهم طبيعة العالقة بني املجل�س الربملاين والإعالميني و�أهمية وجود
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توا�صل م�ستمر بني الطرفني .ف�إذا كان الربملان هو املتلقي من احلكومة ودوره مناق�شة
القوانني وهو م�ؤ�س�سة د�ستورية لها اخت�صا�صاتها واجلهة الر�سمية التي ت�شرع القوانني
بعد مناق�شات وتبادل �آراء ..ف�إن الإعالم هو املتلقي من هذا املجل�س لينقل املعلومات
�إىل النا�س ويناق�ش ويو�ضح ال�صورة حتى يقرتب “القانون” مب�صطلحاته من مفهوم
املواطن الب�سيط.
لي�س من املفرت�ض �أن يكون الإعالمي جمرد ج�سر مو�صول بني امل�س�ؤولني والنا�س
العاديني ،وال �أن يكون خط الذهاب والعودة ما بني الطرفني فينقل الكالم من هنا �إىل
هناك وبالعك�س دون �أن يكون له ر�أي .ولعلنا اليوم ن�شعر بعبء امل�س�ؤولية امللقاة على كل
�إعالمي و�صاحب كلمة �أكرث من �أي وقت �سابق يف ظل الهجمات ال�شر�سة التي يتعر�ض
لها كل النا�س �سواء كانوا متعلمني �أو �أميني من قبل �أ�صحاب الفكر املتطرف والعابثني
يف �أمن �أي جمتمع عربي .لذا ميكننا القول الآن �إن كل ما نعي�شه يتما�س ب�شكل مبا�شر
مع ال�سيا�سة ومل يعد هناك خط فا�صل وا�ضح بني تفا�صيل احلياة العادية اليومية وبني
احلالة ال�سيا�سية.
من املهم �أن نفهم جميع ًا د�ستور دولة الإمارات ،و�أن يعرف كل �إن�سان حقوقه وواجباته،
كي ي�سري على الطريق ال�سليم دون �أن يتمكن �أحد من ت�ضليله .هناك مبادرات تق ّرب
امل�سافة بني القوانني والت�شريعات وبني النا�س مثل ذلك الكتيب الذي وزعه القائمون
على املنتدى على احل�ضور والذي يده�شك �أن يكون عنوانه “د�ستور الإمارات العربية
املتحدة” وهو بحجم اجليب .نعم من الذكاء �أن ي�صبح “الد�ستور” رفيقك حتمله معك
دائم ًا تقر�أه وت�ستفيد كي تفيد الوطن ت�صونه وي�صونك وحتميه كما يحميك.
�إذا كان املنتدى خطوة لتقريب امل�سافات بني ما هو ر�سمي وقانوين وت�شريعي من جهة
وبني وعي النا�س وتب�سيط الأمور كي يتمكنوا من ا�ستيعابها ،ف�إن على الإعالم م�س�ؤولية
ودور ًا يف نقل هذه الثقافة وامل�ساهمة ب�شكل مبا�شر يف التوعية يف املجتمع كما يجب �أن
يكون لكلمته �صدى يف قاعات املجل�س الوطني كي ت�صل الر�سالة ب�شكل مكتمل.
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لثالثاء  25نوفمرب  2014العدد  12973ال�صفحة الأخرية
“قطار قد يفوت الإعالميني” عبداللطيف الزبيدي
لي�س مب�ستبعد �أن ي�أتي يوم جتد فيه و�سائط �إعالم الإمارات نف�سها متخلفة عن �إيقاع
امل�ؤ�س�سات والتطلعات الر�سمية .يبدو �أن الإعالم لي�س �صاحب املبادرة دائم ًا.
وهذا توا�ضع غري م�ستحب .الإعالم يجب �أن يكون دائم ًا طالع الثنايا.
�أم�س ( 24نوفمرب) نظم املجل�س الوطني االحتادي “منتدى الإعالم الربملاين ”2014
يف دبي .واملو�ضوع“ :الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية وامل�شاركة
ال�سيا�سية”.
عندما تقر�أ هذا العنوان تدرك فور ًا �أنها دعوة �إىل و�سائط الإعالم لكي ت�ضطلع بهذا
الدور وهذه �أهمية �أن يكون على ر�أ�س م�ؤ�س�سة كهذه رمز ثقايف :حممد املر.
الآن دور الإعالم يف تف�سري العنوان الذي يحتاج �إىل فهم مكنونات الإعالم الربملاين
والثقافة الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية .واجتهاد و�سائط الإعالم يف خو�ض غمارها هو
يف حد ذاته خري تف�سري.
وتباين الآراء �سيكون خري جتربة مثمرة ،ف�أ�سو�أ ما عا�شته ال�شعوب املنكوبة يف �أنظمة
طبائع اال�ستبداد هو الثناء على �أن يكون �أفراد ال�شعب جميع ًا مثل علب امل�شروبات
الغازية .الإجماع اجليد املبارك هو على خدمة امل�صالح العليا ال على طرائق حتقيقها.
الغاية ال�سامية واحدة ولكن ال�سبل �شتى والتجربة الربملانية الرائدة هي تلك التي تفتح
املجال لتناظر الأفكار وتناف�س الآراء.
اجلل�سة الأوىل كانت مفيدة ملعرفة م�سرية املجل�س من الرئي�س والأمني العام د .حممد
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�سامل املزروعي .ولكن القلم �شعر باملغ�ص حني حتدثت �إعالمية دمناركية من الربملان
الأوروبي عن جتربته وفاعليته .برملان يخاطب �شعوبه ب�أربع وع�شرين لغة والتفاهم �سمن
على ع�سل.
بينما الالمعة العربية فيها اثنان وع�شرون ع�ضو ًا يتكلمون لغة واحدة والر�سول �أو�صى
بال�سرت.
يف اجلل�سة الأخرى التقى حما�ضران عند نقطة طريفة غري مق�صودة .يبدو �أن ن�سمة
دبوية ه ّبت على املنتدى حاملة �إىل الأفكار فنون �إدارة االنطالق .فقد حتدث وكيل وزارة
الدولة ل�ش�ؤون املجل�س طارق لوتاه عن ا�ستمداد تقنيات الت�سويق يف االنتخابات الربملانية.
وحتدث خبري �إعالمي د .حممد حجاج عن �أن تكون �أ�ساليب الإعالم الربملاين
“م�ص ّنعة”.
لزوم ما يلزم :على الإعالميني �أن ي�سارعوا �إىل تدارك حالهم قبل �أن ي�صدموا ب�أن
�أ�ساليبهم �صارت معلبات.
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الثالثاء  25نوفمرب  2014العدد  1145ال�صفحة 17
الإعالم الربملاين يناق�ش � 3أوراق عمل حول دور الإعالم
مناق�شة جتارب يف الإعالم الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل والربملان الأوروبي
و”الوطني االحتادي”
ناق�ش منتدى الإعالم الربملاين الثاين خالل جل�سة العمل الأوىل التي عقدت ب�إدارة
�سعادة الدكتورة منى البحر ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي ثالثة �أوراق عمل الأوىل
قدمها ال�سيد بول ماك جراث ع�ضو �سابق يف الربملان االيرلندي بعنوان “جتربة الإعالم
الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل” والثانية قدمتها ال�سيدة ميلني جاوجيربات املتحدث
الر�سمي لقطاع ال�صحافة مدير �إدارة االت�صال يف الربملان الأوروبي بعنوان” جتارب من
انتاج الإعالم الربملان الأوروبي” والثالثة قدمها �سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي بعنوان” جتربة املجل�س الوطني االحتادي يف
�إطار منهج ومنظومة الإعالم الربملاين”.
جتربة الإعالم الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل
وا�ستعر�ض ال�سيد بول وهو ع�ضو يف الربملان ملدة  18عاما وكان مدر�سا ملدة  20عاما
ومتحدثا ر�سميا يف املجل�س ورئي�سا للجنة املجتمع ملدة �أربعة �أعوام طبيعة عمل �أع�ضاء
الربملان الإيرلندي ودور احلكومة ورئي�س جمل�س الوزراء الذي يتم انتخابه من ال�شعب
ونظام الت�صويت املختلف عن نظام االنتخاب يف بريطانيا وهو ما ي�سمى بالن�سب التمثيلية
حيث يتم الت�صويت عرب قوائم الأف�ضلية م�شريا �إىل جتربته يف خو�ض االنتخابات لعدة
مرات.
و�أ�شار �إىل �أن التمثيل اجلزئي يف االنتخابات يعطي متثيال �أكرث عدال يف بالده وقد يكون
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هناك بع�ض الأحزاب ال�صغرية التي تتمثل يف الأفراد يف ع�ضوية الربملان وهذا ي�شكل
تعديدة لدى ممثلي الربملان وميكن �أن ت�شعر ب�أن لديك �شخ�صا ما ميثلك يف الربملان
وقال لدى �أيرلندا تعددا يف الأحزاب م�شريا �إىل االنتخابات التي جرت يف بالده يف العام
املا�ضي مب�شاركة خمتلف الأحزاب فيها وقال �إن الإعالم لديه دورا كبريا يف كل هذا ويف
حدوث الأفعال املتعلفة بها.
و�أ�ضاف قد ت�شكل احلكومة من �إئتالف ولدينا حاليا حزبان ي�شكالن احلكومة
واالنتخابات القادمة �ستكون يف عام  2016ولدينا نظام دميقراطي والدميقراطية
مفهوم ح�سا�س جدا وميكن تغيريه ويتطور ب�شكل كبري وهناك العديد من الأ�شكال
الدميقراطية وتنمو وتتطور وتتفاوت �أف�ضلية النماذج يف الدميقراطية و�أرحب بجميع
العائالت الدميقراطية وهي تنت�شر عرب العامل.
وقال كيف ي�ؤثر الإعالم يف الدولة والأ�شخا�ص والكل يتابع ب�شكل معني الإعالم وهو يقوم
ب�إلقاء النظرة عما يحدث يف الربملان والإعالم هو ال�سلطة الرابعة ويذكر لربملانيني
مب�س�ؤولياتهم ولدى الإعالم دور كبري يف حتفيز الأ�شخا�ص واطالعهم على ما يحدث
�سواء يف الربملامن �أو يف احلكومة.
وقال لدينا بثان مبا�شران يف ايرلندا بث دويل وهناك بث يعتمد على احلكومة وبث
م�ستقل متاما عن احلكومة وهم يتابعون �أعمال ون�شاطات املجل�س.
وا�ستعر�ض كيفية تعامل الإعالم مع احلكومات وقدم عددا من الأمثلة حول تغطية
القنوات املختلفة وقال هناك برامج مبا�شرة تقوم ببث مناق�شة امليزانية وا�ستجواب
�أع�ضاء احلكومة وهناك قنوات تبحث عن ق�ص�ص مثرية وهو �أمر غري م�ستح�سن ولدينا
حمطات �إذاعية وطنية وتقوم بالعمل من خالل الرخ�صة وهناك حمطة �إذاعية رئي�سية
مملكومة للدولة وقد ت�شكل الربامج املختلفة واملتنوعة قوة ولديها �شعبية لدى النا�س
وقال لدينا دولة �صغرية من املحطات الإذاعية املحلية وي�صل عددها �إىل  43حمطة
وهي تقوم بتغطية �أعمال الربملان وتتلقى النقد ولها ت�أثريا كبريا.
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وقال ملحطات الإذاعة دور كبري وهي تقوم ببث مبا�شر ملناق�شات الربملان خا�صة الق�ضايا
التي لها اهتمام من قبل ال�شعب ولدينا ثالثة �صحف تغطي �أعمال الربملان.
جتارب من انتاج الإعالم الربملان الأوروبي
وا�ستعر�ضت ال�سيدة ميلني يف ورقتها كيفية تعامل الربملان الأوروبي مع خمتلف و�سائل
الإعالم واملبادرات التي يتبناها يف التعامل مع الإعالم م�شرية �أن هناك اختالفا كبريا
بني الربملان الأوروبي والربملانات الأخرى فهو يعد من �أكرب التجمعات الربملانية على
م�ستوى العامل وينظم له �سبع جمموعات �سيا�سية وميثل  28دولة وقالت لدينا  22جلنة
وهناك احتياجات �أ�سا�سية و�أمور نقوم بها يف الت�شريعات التي يهتم بها مواطني الدول
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي وا�ستعر�ضت دور الربملان الأوروبي يف �سن الت�شريعات فهو
يقوم ب�صياغة الت�شريعات اخلا�صة باالحتاد الأوروبي و�أع�ضاء الربملان يقومون بتعديل
وتغيري الت�شريعات وهو ي�ضع م�س�ؤولية كبرية على الإعالم يف اطالع الر�أي العام على
هذه التعديالت التي تطال قطاعات مهمة.
و�أ�ضافت هناك جلنة يتم من خاللها تلقي �أراء النا�س حول الت�شريعات التي يتم
مناق�شتها يف الربملان الأوروبي وهي جلنة حمددة وبو�سعها حجب الكثري من الت�شريعات
وقالت للربملان ر�أيه يف امليزانيات ولدينا م�س�ؤولية يف �شرح ما يحدث للمواطنني داخل
الربملان لأن اللجان الربملانية هي التي لها الت�أثري على املواطنني م�شرية �إىل �أن مناق�شات
الربملان يتم التعامل معها �إعالميا من خالل  24لغة يتحدث فيها الأع�ضاء.
خالل منتدى الإعالم الربملاين الثاين املر ي�ؤكد الإعالم املتفاعل بتعزيز احلياة
الربملانية
�أكد معايل حممد �أحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي �أن الإعالم الربملاين املتفاعل
عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب العمل الربملاين بكافة �أبعاده الت�شريعية
والرقابية وال�سيا�سية ي�ضطلع بدور هام يف تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل
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وي�سهم يف تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل
امل�شاركة ال�سيا�سية ملختلف قطاعات و�شرائح املجتمع ال �سيما يف �ضوء تطورات احلياة
الربملانية يف دولة الإمارات.جاء ذلك يف كلمة افتتح فيها معايل رئي�س املجل�س �أعمال
منتدى الإعالم الربملاين الثاين �أم�س يف فندق رافلز دبي الذي ينظمه املجل�س الوطني
االحتادي بعنوان” �آفاق الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية وامل�شاركة
ال�سيا�سية” مب�شاركة نخبة من الأ�ساتذة واخلرباء يف الإعالم الربملاين من الإمارات
والدول العربية ال�شقيقة واالحتاد الربملاين الدويل والربملان الأوروبي.
ح�ضر حفل االفتتاح �سعادة مارتن �شنقونق الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل
و�سعادة عبدالرحمن �سامل عبيد الهاجري رئي�س املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة
وعدد من ال�سادة �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري لإمارة
ال�شارقة وعدد من ر�ؤ�ساء ومديري التحرير يف ال�صحف املحلية ومديري االت�صال يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية والإعالميني وطلبة الإعالم يف خمتلف اجلامعات.
وقال معايل رئي�س املجل�س “يطيب يل �أن �أرحب بكم جميع ًا و�أن �أتوجه بجزيل ال�شكر
والتقدير �إىل �سعادة مارتن �شنقونق الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل.
على امل�شاركة يف هذا املنتدى العلمي والتعاون الدائم بني املجل�س الوطني االحتادي
واالحتاد الربملاين الدويل يف خمتلف جماالت العمل الربملاين وال�شكر والتقدير مو�صول
للأ�ساتذة واخلرباء وامل�شاركني ،الذين ُي�ساهمون يف تقدمي �أوراق عمل ،ومناق�شة و�إثراء
خمتلف حماور املنتدى املطروحة”.
و�أ�ضاف لقد بادر املجل�س الوطني االحتادي لتنظيم عقد هذا املنتدى حول الإعالم
الربملاين وهو الثاين من نوعه الذي ُيعقد يف دولة الإمارات العربية املتحدة� ،إميان ًا
منه ب�أن هذا التخ�ص�ص الإعالمي املميز بكافة فنونه وو�سائله التقليدية واحلديثة هو
العن�صر الرئي�س املكمل للحياة الربملانية �سواء من حيث دوره يف التعبري عن الر�أي العام
ب�ش�أن جمريات العمل الربملاين و�أداء ممثلي ال�شعب �أو من حيث م�س�ؤوليته يف نقل �أعمال
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الربملان و�شرحها والتعليق عليها م�ؤكدا �أن الإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع
معطيات خمتلف جوانب العمل الربملاين بكافة �أبعاده الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية
ي�ضطلع بدور هام يف تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل والإ�سهام الفاعل يف
تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�شاركة
ال�سيا�سية ملختلف قطاعات و�شرائح املجتمع ال �سيما يف �ضوء تطورات احلياة الربملانية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة والتي �ست�شهد العام القادم ب�إذن اهلل عز وجل العملية
االنتخابية الثالثة الختيار ن�صف �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي لف�صله الت�شريعي
ال�ساد�س ع�شر.
و�أ�ضاف �أن املجال�س الربملانية هي �أكرث امل�ؤ�س�سات ت�شابك ًا مع خمتلف �شرائح وقطاعات
املجتمع وب�صفتها مُتثل ال�شعوب ومبا ت�ضطلع به من �أدوار هي املنابر التي ُتعرب عن �آمال
وطموحات وق�ضايا املجتمع وهموم املواطنني وم�شاكلهم يف خمتلف مناحي احلياة ولأن
الإعالم وبحكم م�س�ؤوليته االجتماعية وبانفتاحه على كل النا�س وكل الق�ضايا ي�ستطيع
�أن ُي�سلط ال�ضوء وينقل ويطرح هذه الق�ضايا وامل�شكالت طرح ًا مو�ضوعي ًا بامل�شاركة
والنقا�ش واحلوار مع خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية وقادة الر�أي العام بل
وي�ستطيع �أي�ض ًا �أن ُيقدم املالحظات والآراء والأفكار ورمبا احللول واملقرتحات املنا�سبة
ملعاجلة هذه الق�ضايا ،وي�ضعها �أمام ممثلي ال�شعب وبذلك ُي�ساهم ب�شكل فاعل يف �إثراء
معلوماتهم وتعزيز دورهم و�أدائهم على الوجه الأف�ضل من ناحية و َيعمل على تعزيز
التفاعل وامل�شاركة املجتمعية يف احلياة الربملانية من ناحية �أخرى.
وقال �إن انعقاد مثل هذه املنتديات ُيعترب توا�ص ًال من نوع �آخر بني الربملانيني والإعالميني
و�إن هذا املنتدى ومبا ُي�سلط ال�ضوء عليه من جوانب مهنية مهمة يف مو�ضوع الإعالم
الربملاين وخا�صة من حيث اال�ستفادة من جتارب خمتلف الدول ،ملواكبة التطورات
احلديثة يف عامل االت�صال والإعالم ال�ستثمارها على الوجه الأف�ضل يف الإطار الربملاين
ومب�شاركة نخبة من الربملانيني والأكادمييني والإعالميني واخلرباء وخمتلف م�ؤ�س�سات

120

آفاق اإلعالم البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية

وو�سائل الإعالم يف �أعماله قادر بعون اهلل تعاىل على بلورة �آفاق جديدة لتطوير الإعالم
الربملاين و�آلياته و�أدواته ودوره يف التعريف ب�أهمية الربملان و�أعماله و�أن�شطته وحتليل
الق�ضايا واملو�ضوعات الربملانية ،وتنوير الر�أي العام وتعزيز م�شاركته الفاعلة يف العمل
الربملاين.
وقال ن�أمل يف �أن تكون �أوراق العمل املعدة لهذا املنتدى التي تتناول حماور مهنية
خمتلفة يف مو�ضوع الإعالم الربملاين واملناق�شات حولها عون ًا جلميع امل�شاركني ،للخروج
بتو�صيات نعمل جميع ًا برملانيني و�إعالميني وو�سائل �إعالم على تبنيها عملي ًا لتطوير دور
و�أداء الإعالم الربملاين من كافة جوانبه املهنية ل ُي�شكل رافد ًا ثري ًا للحياة الربملانية.
و�أ�ضاف �أن املجل�س الوطني االحتادي و�إميان ًا منه بالدور احليوي للإعالم الربملاين قرر
�إطالق جائزة الإعالم الربملاين التي ت�ستهدف �أ�سا�س ًا ،تطوير منظومة �أداء الإعالم
الربملاين ب�شكل عام وحول املجل�س الوطني االحتادي على وجه اخل�صو�ص ،ويطيب
يل يف هذا املقام التوجه بالدعوة �إىل جميع املعنيني واملهتمني من م�ؤ�س�سات ،وو�سائل
�إعالمية� ،سواء كانت مقروءة �أو م�سموعة� ،أو مرئية� ،أو �إلكرتونية ،للم�شاركة والتقدم
لهذه اجلائزة وفق احكامها املقررة.
وقال ختام ًا ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل جلميع امل�شاركني يف هذا املنتدى
ومتنياتي ب�أن تتكلل جهودكم ومناق�شاتكم بالتوفيق والنجاح يف حتقيق �أهدافه املن�شودة.
وقال �سعادة مارتني �شوجنوجن الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل يف كلمة له لقد
وقفت يف مكاين هذا منذ عام تقريبا عندما عقد املجل�س الوطني االحتادي املنتدى
الإعالمي الأول و�أمتنى جناحا موفقا لهذا املنتدى الإعالمي الربملاين م�ؤكدا �أن هذا
املنتدى مهد الطريق �أمام الربملانات يف املنطقة للم�شاركة يف الإعالم على نحو يت�سم
مبزيد من ال�شمولية وتظافر اجلهود واليوم من�ضي خطوة للأمام يف طريقنا الذي بد�أناه
قبل عام.
و�أ�ضاف ندرك �أهمية الإعالم ومدى الدور الهام الذي يلعبه يف احلياة العامة فهو
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الو�سيلة التي نلج�أ �إليها كل يوم لأنها ما زالت بالفعل ت�شكل �أهم و�سائل التوا�صل مع
جميع ال�شرائح بوجه عام ومع �أنت�شار العديد من و�سائل الإعالم املختلفة �أ�صبحت عملية
التوا�صل يف قوتها وفاعليتها مبثابة ركيزة �أ�سا�سية يف �أي جمتمع دميقراطي.
و�أكد �أن هذا املنتدى ي�شكل حدثا خا�صا �إذا �أنه يركز على جزء متخ�ص�ص وحمدد من
الإعالم وهو الإعالم الربملاين .ويتمحور هدف الإعالم الربملاين حول النائب الربملاين
وما يدور داخل �أروقة الربملان حيث يقوم بنقل ما يقوم به الربملاين داخل الربملان وما
يقوله وما الذي يعنيه هذا لكل مواطن يف الدولة.
وقال �إننا جميعا على دراية مبا يقوم به الإعالم يف ت�شكيل الوعي العام ويف الرد على
التطورات والق�ضايا ال�سيا�سية ،وندرك �أن و�سائل الإعالم ولهذا ف�إن �أعمال الربملان
والربملانيني غالب ًا ما تتوارى وتختفي عن الأخبار ال�صحفية.وقال ت�شري جميع التحليالت
الواردة من جميع �أرجاء العامل �أن و�سائل الإعالم تتناول �أعمال الربملان وخ�صو�صا �أثناء
االنتخابات الربملانية من خالل الرتكيز ب�شدة على ال�سباق االنتخابي ومع ذلك ف�إن تلك
الفرتة تعترب الفرتة التي يرغب فيها اجلمهور العام يف �أتخاذ قراره االنتخابي ا�ستنادا
�إىل الق�ضايا املطروحة.
وقال �أننا ن�صبو �إىل وجود �إعالم برملاين قوي وم�س�ؤول لدية املعرفة الكافية حيث يقوم
ب�إلقاء ال�ضوء عما يدور داخل �أروقة الربملان �إن الإعالمي القادر على القيام بهذا الدور
والو�صول �إىل ال�شخ�ص العادي هو �إعالمي ال يقدر بثمن.
و�أ�ضاف �إذا كانت التغطية الإعالمية يف هذا املجال اقل ت�أثرا بال�شخ�صيات والنزاعات
ال�سيا�سية و�إذا كان الرتكيز على الق�ضايا ب�شكل عام وكانت التغطية تويل العناية
الواجبة لنوعية املعلومات وتتبنى نهجا بنا ًء يعمل على �إ�شراك اجلمهور ف�إن الر�سالة
حتما �ست�صل �إىل اجلمهور ويف هذه احلالة �سيكون لدى اجلمهور العام وعي وفهم �أكرث
بالربملان وعمله وكيفية ت�أثريه على اجلمهور العام� ،إن اجلمهور لديه الرغبة يف امل�شاركة
يف عملية �صنع القرار خارج ال�صندوق االنتخابي.
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و�أكد �أن الإعالم الربملاين الذي يعك�س التنوع ال�سيا�سي والذي يقوم بالدور املنوط به
هو ذلك الإعالم الذي ي�ؤكد على فعالية و�صالحية العقد ال�سيا�سي املربم بني الدولة
واملواطن .فاحلكومة ت�شكل من ال�شعب عن طريق �أفراد ال�شعب لتحقيق م�صالح ال�شعب.
و�أ�شار �إىل �أن بع�ض املنابر الإعالمية بد�أت تدرك �أثر التغطية ال�سيا�سية التقليدية وبد�أت
تتخذ الإجراءات ال�صائبة يف هذا ال�صدد فاملواطن على وعي ودراية حقيقية بق�ضاياه
وما مي�س بحياته ،وال�سيا�سي يقوم بالتحدث يف الق�ضايا اجلوهرية مما يعزز �صورته
وموقفه لدى اجلمهور العام والإعالمي يتمتع ب�أكرث الربامج الإخبارية �شعبية.
وقال �إن م�س�ؤولية التوا�صل مع اجلمهور العام بفعالية ال تقع على عاتق الإعالم الربملاين
فقط ،بل �إنها م�شاركة بني الربملان والربملانني ،ومبا �أن عملنا من�صب على دعم وم�ساندة
الربملانات ف�إننا على ا�ستعداد تام لتقدمي م�ساعدة خا�صة يف هذا املجال.
خالل العام املن�صرم وحده قمنا بالعمل مع الربملان النيجريي وال�سي�شيلي فيما يتعلق
بتقدمي تدريب عملي لتلبية متطلباتهم املحددة يف الإعالم وو�سائل التوا�صل لدينا �أدوات
تدريب مثل �إر�شادات الإعالم االجتماعي ال�صادرة عن االحتاد الربملاين الدويل والتي
ثبت
جناحها للأع�ضاء لدينا.
وميكن �أي�ضا الو�صول �إىل قدر كبري جدا من اخلربة الربملانية حول �أرجاء العامل من
خالل الربملانات الأع�ضاء وداخل الأمانة العامة ذاتها.
وقال �إن م�ؤمتر الربملان عرب الإنرتنت الذي ينظم كل �سنتني يعد حدثا ي�شكل فر�صة
يتعني عدم تفويتها حيث يتم فيها املزج بني تكنولوجيا املعلومات وو�سائل التوا�صل وذلك
يف حماولة لإ�شراك اجلمهور العام وتثقيفه عما يدور يف احلياة الربملانية.
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اجلمعة  21نوفمرب  2014العدد  3309ال�صفحة
مب�شاركة خرباء من الإمارات ودول عربية واالحتاد الربملاين الدويل
«الوطني» ينظم منتدى للإعالم الربملاين
ينظم املجل�س الوطني االحتادي يف  16دي�سمرب اجلاري بفندق رافلز دبي منتدى
الإعالم الربملاين مب�شاركة نخبة من الأ�ساتذة واخلرباء يف الإعالم الربملاين من
الإمارات والدول العربية ال�شقيقة واالحتاد الربملاين الدويل.
و�أكد رئي�س املجل�س حممد �أحمد املر �أهمية املنتدى الذي يهدف اىل ت�سليط ال�ضوء على
الدور املهم واحليوي للإعالم الربملاين يف تنمية الوعي ال�سيا�سي.
وقال �إن الإعالم الربملاين يكت�سب �أهمية لدى املجل�س ملتابعة ن�شاطاته ومناق�شته ملختلف
الق�ضايا الوطنية والتفاعل معها ،ما يعك�س �صورة متميزة من �صور امل�شاركة ال�سيا�سية
االيجابية.
ويعقد املنتدى جل�ستني :الأوىل تديرها ع�ضو املجل�س الدكتورة منى البحر ويقدم خاللها
ثالث �أوراق عمل بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل :الأوىل بعنوان «منظور الإعالم
الربملاين ..خ�صو�صيته و�سماته و�آلياته ووظائفه» والثانية بعنوان «الربملانيني و�ضرورة
التوا�صل مع و�سائل الإعالم» ،والثالثة بعنوان «بحوث الإعالم الربملاين».
كما يقدم خالل اجلل�سة الثانية التي يديرها الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد �سامل
املزروعي ثالث �أوراق عمل :الأوىل بعنوان «املندوب املحرر الإعالمي الربملاين والعوامل
اال�سا�سية لزيادة الكفاءة املهنية» يقدمها حممود نفادي من م�صر والثانية بعنوان
«الربملان وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ..ال�شراكة اال�سرتاتيجية» تقدمها �أريج عبداهلل معتوق
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من مملكة البحرين والثالثة بعنوان «�صورة الإعالم الربملاين بني الواقع والطموح..
التغطية الإعالمية للربملان» تقدمها الدكتورة �أمينة الظاهري من دولة الإمارات.

الثالثاء  25نوفمرب  2014العدد  3313ال�صفحة 13
م�شاركون يف املنتدى �أكدوا �أن جتربة الدولة حتاكي الربملان الأوروبي
«الإعالم الربملاين» يدعو �إىل مزيد من فر�ص ت�أهيل الكوادر املواطنة
املنتدى عقد حتت عنوان:
«�آفاق الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية»
اعترب م�شاركون يف فعاليات منتدى «الإعالم الربملاين» �أن «التجربة الإماراتية يف
الإعالم الربملاين ال تختلف كثري ًا عن التجارب الدولية والإقليمية الناجحة رغم �أن
الكوادر املواطنة يف هذا املجال مازالت بحاجة �إىل مزيد من فر�ص الت�أهيل والتدريب
ابتدا ًء من املراحل اجلامعية و�صو ًال �إىل التدريب املهني العملي يف امليدان».
وقالوا �إن «املتابع مل�سرية الإعالم الربملاين يف الدولة �سيجد �أن جتربتنا لي�ست ببعيدة
كثري ًا عن ما يحدث يف الربملان الأوروبي من تفاعل مع املجتمع بينما حتتاج اجلامعات
الوطنية �إىل �أن تتبنى �ضمن مناهجها الإعالمية تخ�ص�صات تعنى بالإعالم الربملاين
ملن يرغب من الطالب يف درا�سة متخ�ص�صة حول تناول الق�ضايا الربملانية».
و�أكد رئي�س املجل�س الوطني االحتادي حممد �أحمد املر �أن «الإعالم الربملاين املتفاعل
عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب العمل الربملاين ب�أبعاده الت�شريعية
والرقابية وال�سيا�سية كافة ي�ضطلع بدور مهم يف تعزيز وتنمية الوعي الربملاين وي�سهم
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يف تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�شاركة
ال�سيا�سية ملختلف قطاعات و�شرائح املجتمع خ�صو�ص ًا يف �ضوء تطورات احلياة الربملانية
يف الدولة».
وتف�صي ًال نظمت الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي �أم�س يف دبي الدورة الثانية
من منتدى الإعالم الربملاين بعنوان�« :آفاق الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة
الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية» مب�شاركة �أ�ساتذة وخرباء يف الإعالم الربملاين من
الإمارات والدول العربية ال�شقيقة واالحتاد الربملاين الدويل والربملان الأوروبي.
وقالت رئي�س جلنة التعليم والإعالم والثقافة يف املجل�س الدكتورة منى جمعة البحر �إن
«امل�ؤ�س�سات الإعالمية الوطنية ينبغي لها �أن ت�سعى �إىل �إيجاد موارد ب�شرية وتدريبها
ب�صورة متخ�ص�صة للعمل يف هذا املجال بحيث ن�سعى �إىل ت�أ�سي�س ثقافة ووعي �شعبي
بالربملان ودوره ومنجزاته».
وناق�ش املنتدى خالل جل�سة العمل الأوىل التي عقدت ب�إدارة الدكتورة منى البحر ثالثة
�أوراق عمل فيما ناق�شت اجلل�سة الثانية التي �أدارتها الدكتورة ح�صة لوتاه ورقتي عمل
الأوىل قدمها وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س طارق لوتاه بعنوان « :دور الإعالم
الربملاين يف العملية االنتخابية للربملان» والثانية قدمها اخلبري يف جمال التوا�صل
االجتماعي الدكتور حممد حجاج بعنوان« :الإعالم الربملاين تثقيف وتنوير للر�أي العام
وتعزيز الثقافة الربملانية».
تخ�ص�ص مميز
وقال رئي�س املجل�س حممد �أحمد املر �إن «املجل�س بادر بتنظيم املنتدى �إميان ًا منه ب�أن
هذا التخ�ص�ص الإعالمي املميز بفنونه وو�سائله التقليدية واحلديثة كافة هو العن�صر
الرئي�س املكمل للحياة الربملانية �سواء من حيث دوره يف التعبري عن الر�أي العام ب�ش�أن
جمريات العمل الربملاين و�أداء ممثلي ال�شعب �أو من حيث م�س�ؤوليته يف نقل �أعمال
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الربملان و�شرحها والتعليق عليها».
و�أ�ضاف �أن «الإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب
العمل الربملاين ب�أبعاده الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية كافة ي�ضطلع بدور مهم يف
تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه الأ�شمل وي�سهم يف تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية
والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية ملختلف قطاعات و�شرائح
املجتمع خ�صو�ص ًا يف �ضوء تطورات احلياة الربملانية يف الدولة التي �ست�شهد العام املقبل
العملية االنتخابية الثالثة الختيار ن�صف �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي لف�صله
الت�شريعي الـ .»16
وتابع �أن «املجال�س الربملانية هي �أكرث امل�ؤ�س�سات ت�شابك ًا مع خمتلف �شرائح وقطاعات
املجتمع وب�صفتها مُتثل ال�شعوب ومبا ت�ضطلع به من �أدوار تعد املنابر التي ُتعرب عن �آمال
وطموحات وق�ضايا املجتمع وهموم املواطنني وم�شكالتهم يف خمتلف مناحي احلياة
لأن الإعالم بحكم م�س�ؤوليته االجتماعية ي�ستطيع �أن ُي�سلط ال�ضوء وينقل ويطرح هذه
امل�شكالت طرح ًا مو�ضوعي ًا بامل�شاركة والنقا�ش واحلوار مع خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية
والأهلية وقادة الر�أي العام».
و�أ�شار �إىل �أن «الإعالم ي�ستطيع �أن ُيقدم املالحظات والآراء والأفكار ورمبا احللول
واملقرتحات املنا�سبة ملعاجلة هذه الق�ضايا وي�ضعها �أمام ممثلي ال�شعب وبذلك ُي�سهم
ب�شكل فاعل يف �إثراء معلوماتهم وتعزيز دورهم و�أدائهم على الوجه الأف�ضل من ناحية
و َيعمل على تعزيز التفاعل وامل�شاركة املجتمعية يف احلياة الربملانية من ناحية �أخرى».
من جهته قال الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل مارتني �شوجنوجن �إن «املنتدى مهد
الطريق �أمام الربملانات يف املنطقة للم�شاركة يف الإعالم على نحو يت�سم مبزيد من
ال�شمولية وتظافر اجلهود» م�شري ًا �إىل �أن «املنتدى ي�شكل حدث ًا خا�ص ًا �إذ �إنه يركز على
جزء متخ�ص�ص وحمدد من الإعالم وهو الإعالم الربملاين ويتمحور هدف الإعالم
الربملاين حول النائب الربملاين وما يدور داخل �أروقة الربملان حيث ينقل ما يقوم به
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الربملاين».
و�أكد �أن «الإعالم الربملاين الذي يعك�س التنوع ال�سيا�سي الذي يقوم بالدور املنوط به هو
ذلك الإعالم الذي ي�ؤكد فعالية و�صالحية العقد ال�سيا�سي املربم بني الدولة واملواطن
فاحلكومة ت�شكل من ال�شعب عن طريق �أفراد ال�شعب لتحقيق م�صالح ال�شعب».
جتربة انتخابية
وتطرق وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي طارق لوتاه �إىل جتربة
انتخابات املجل�س ودور الإعالم يف العمل الربملاين والتوعية بالعملية االنتخابية وتعزيز
الوعي ال�سيا�سي وثقافة امل�شاركة ال�سيا�سة لدى املجتمع الفت ًا �إىل «جتربة اللجنة الوطنية
لالنتخابات يف اال�ستفادة من الإعالم لتنمية الوعي بدور املجل�س الوطني االحتادي ودفع
الناخب �إىل امل�شاركة الإيجابية يف العملية االنتخابية».
م�ؤ�س�سات برملانية
قال �أمني عام املجل�س الوطني االحتادي الدكتور حممد �سامل املزروعي �إن «امل�ؤ�س�سات
الربملانية تختلف عن غريها من امل�ؤ�س�سات الأخرى يف �أي دولة من حيث طريقة ت�شكيلها
وطريقة اتخاذ القرار الذي يتم من خالل الأغلبية واملفردات التي يعنى بها الربملان
متخ�ص�صة جد ًا ويعرفها العاملون يف هذه امل�ؤ�س�سات وهي �أمور خا�صة بالربملان وهذه
اخل�صو�صية تعطي للم�ؤ�س�سات الربملانية خ�صو�صية يف تعامل الإعالم معها» .امل�صدر:
حممد عثمان  -دبي.
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الثالثاء  25نوفمرب  2014العدد  717ال�صفحة 4
افتتح �أعمال منتدى الإعالم الربملاين الثاين
املر :الإعالم املتخ�ص�ص مكمل للحياة الربملانية
�أفاد رئي�س املجل�س الوطني االحتادي حممد �أحمد املر ب�أن الإعالم التخ�ص�صي
الربملاين املميز بكافة فنونه وو�سائله التقليدية واحلديثة هو العن�صر الرئي�س املكمل
للحياة الربملانية.
ونوه بدور الإعالم الربملاين يف التعبري عن الر�أي العام ب�ش�أن جمريات العمل الربملاين
و�أداء ممثلي ال�شعب وم�س�ؤوليته يف نقل �أعمال الربملان و�شرحها والتعليق عليها.
و�أ�ضاف املر يف كلمته االفتتاحية لأعمال منتدى الإعالم الربملاين الثاين الذي ينظمه
املجل�س الوطني االحتادي بعنوان «�آفاق الإعالم الربملاين ودوره يف تعزيز الثقافة
الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية» �أن الإعالم الربملاين ي�ضطلع بدور مهم يف تعزيز الوعي
الربملاين وتنميته.
و�أ�شار �إىل �إ�سهام هذا التخ�ص�ص من الإعالم يف تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية،
والتوا�صل بني الربملانيني واجلمهور وتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية ملختلف قطاعات و�شرائح
املجتمع ال �سيما يف �ضوء تطورات احلياة الربملانية يف دولة الإمارات.
و�أبان املر �أن املجل�س الوطني االحتادي قرر �إطالق «جائزة الإعالم الربملاين» التي
ت�ستهدف تطوير منظومة �أداء الإعالم الربملاين متوجه ًا بالدعوة �إىل املعنيني واملهتمني
من م�ؤ�س�سات وو�سائل �إعالمية للم�شاركة والتقدم لهذه اجلائزة وفق �أحكامها املقررة.
و�أمل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي �أن تكون �أوراق عمل املنتدى عون ًا للم�شاركني يف
اخلروج بتو�صيات يتبناها الربملانيون والإعالميون وو�سائل �إعالم لتطوير دور و�أداء
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الإعالم الربملاين من جوانبه املهنية كافة.
وي�شارك يف �أعمال املنتدى نخبة من الأ�ساتذة واخلرباء يف الإعالم الربملاين من
الإمارات والدول العربية واالحتاد الربملاين الدويل ،والربملان الأوروبي.
من جانبه �شدد الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل مارتني �شنقونق على �أن املنتدى
م َّهد الطريق �أمام الربملانات يف املنطقة للم�شاركة يف الإعالم على نحو يتَّ�سم مبزيد من
ال�شمولية وت�ضافر اجلهود .زينب �سليمان� ،سمر �إدري�س ـ دبي.
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Tuesday. November.25.2014
Journalists told to cover FNC sessions objectively

Media award announced; newspapers urged to train reporters
Dr Mona Al Bahr coordinating the first session of the
Parliamentary Media Forum 2014. — Supplied photo
Mohammed Ahmed Al Murr, Speaker of the Federal National
Council, announced at the Parliamentary Media Forum
2014, featuring the role of media in enhancing parliamentary
culture and political participation, that the FNC has decided
to launch the Parliamentary Media Award to develop the
performance of parliamentary media system in general and
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the FNC in particular. On the sidelines of the forum, he told
Khaleej Times that mass media, as a fourth estate, needs to
highlight the important issues being raised for discussion in
the council. He said the FNC, believing in the critical role of
media, had announced the award. “All mass media are invited
to chip in as per the rules and conditions applied,” he added.
“Media can turn any subject, comment, query or draft law
being debated in the council into a public opinion by meeting
members, getting details, analyses, and doing thorough
investigations.”
Media is an integral part of all parliaments, particularly in
the UAE which is to see the third FNC elections for the 17th
legislative chapter next year 2015, he noted.
“There is some development in the FNC media coverage, but all
parties concerned need to do more and cooperate to develop
people’s political awareness, and give a boost to parliamentary
culture and interaction with legislative bodies and better
communication between the FNC members and the public.”
Addressing the one-day meeting, expected to be held on an
annual basis, Al Murr said parliamentary media has become
an inevitable pillar for the development of contemporary
senatorial life. “We are in need for a specialised media to
honestly transfer parliamentary works, yet more importantly
discuss, comment, analyse and get feedback on them from the
public.”
Parliaments,

undertaking

legislative

and

political
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responsibilities, speak people’s hopes, problems and issues on
all aspects of life, he elaborated. “Thus, media, as part of its social
responsibility, should shed light and convey all these issues in
an objective and interactive way involving all government and
civil entities in a fruitful dialogue.
Dr Mona Al Bahr, who chairs the council’s education, youth
and media committee, told Khaleej Times that some reporters
are well-qualified to cover parliamentary works while many
others are not.
“It is not acceptable at all for some newspapers to cover the
statements of the government and turn a deaf ear to all the
members’ comments, discussions, and sometimes up to sixhour long discussions.”
It is unfair and unprofessional to interview one or two FNC
members all the time, and totally neglect the others, she added.
“What about other members’ valuable remarks, comments,
suggestions, opinions, inputs, and feedback?” she wondered.
Al Bahr, who is also associate professor at the United Arab
Emirates University, urged local newspapers to train its staff
reporters to cover the FNC work professionally.
Social responsibility
“I would recommend that some local reporters be sent for a
one-month training at the European Parliament to learn how
professional media is doing the job there, and then transfer
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that expertise and equipment to the country.”
Al Bahr said reporters assigned to cover the FNC works should
show social responsibility and reflect the voice of all members
let alone the government comment.
“Each and every national is anticipating for every word written
or broadcast about the FNC session, and hence a parliamentary
reporter should sincerely transfer members’ discussions and
comments on a draft law. The sessions may sometimes extend
from 9am to 6pm.”
Al Bahr urged Emirati nationals to follow the FNC sessions
and works, and approach their representatives. “All parties
concerned should be involved to be aware of the members’
tireless effort for the benefit of the national and nationals.”
The forum, featuring five study papers in two sessions, shed
light on some models of the parliamentary media in the InterParliamentary Union, European Union, and the FNC, apart
from the role of media in the parliamentary elections.
Ahmed Shaaban/Senior Reporter
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ملحق رقم ( ) 2
قائمة امل�شاركني
يف منتدى الإعالم الربملاين
دبي  -الإمارات العربية املتحدة
االثنني املوافق 2014/11 / 24
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قائمة امل�شاركني يف منتدى الإعالم الربملاين
دبي  -الإمارات العربية املتحدة
االثنني املوافق 2014/11 / 24م
م

الوظيفة  /الجهة
االسم
عضو المجلس االستشاري إلمارة
احسان مصبح خلفان عيد السويدي
الشارقة
المجلس االستشاري الوطني -
أبوظبي رئيس قسم االستشارات
مطلق صالح المصعبي
القانونية
نائب مدير إدارة االتصال الحكومي
– وزارة الدولة لشؤون المجلس
محمد إبراهيم الصيقل
الوطني االتحادي
مدير إدارة الجلسات وشئون
محمد خليفة القبيسي
األعضاء
المستشار القانوني  /مدير الدائرة
القانونية  -المجلس االستشاري
اسماعيل سالم الحوسني
الوطني
مدير إدارة االتصال الحكومي
وداد احمد بوحميد
مديرة الخدمات والمراقبة المالية-
دبي  /مصرف اإلمارات العربية
أمل عبداهلل الشرهان
المتحدة المركزي
رئيس قسم التسويق والعالقات العامة
أحمد حسن الشرهان النعيمي
معهد التدريب والدراسات القضائيةمدير إدارة البحوث  -مركز حمدان
د .أمينة خميس الظاهري
بن محمد إلحياء التراث
محمد خليل الشمسي

مدير إدارة االتصال المؤسسي –
الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

رئيس قسم االتصال الحكومي والدعم
الرائد /فواز علي عبداهلل عبدالحميد
اإلعالمي
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أحمد ماجد

مذيع – مؤسسة الشارقة لإلعالم

محمد الهنيامي

مؤسسة الشارقة لإلعالم

مالحظات
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أحمد حسن بدوي

مدير التصوير – إذاعة وتلفزيون
الشارقة

مسؤول العالقات العامة واإلعالم –
نورة العامري
إلدارة االتصال المؤسسي
مفتش – شركة العين للتوزيع
سالم سيف ثاني الكتبي
الجنسية واإلقامة بدبي
ابتسام سالم المرزوقي
الجنسية واإلقامة بدبي
حصة محمد
المدير التنفيذي لدائرة االتصال و
عبدالرحيم البطيح
العالقات الحكومية
مدير قناة نور دبي
عمر عبيد غباش
مدير قناة سما دبي
خليفة حمد بوشهاب
مدير عام صحيفة ذاناشونال
سعادة  /محمد العتيبة
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
السيدة حنان إسماعيل السهالوي
االجتماعية مدير التوعية واإلعالم
اختصاصي إعالم دولي  -وزارة
مروان البلوشي
شؤون مجلس الوزراء
الهيئة االتحادية للكهرباء ضابط
ميرة عبداهلل المعال
إعالم
رئيس قسم االتصال واإلعالم -
فاطمة الحمادي
وزارة العمل
رئيس قسم االتصال اإللكتروني-
إدارة االتصال الحكومي  -وزارة
ليلى رمضان اميري
العمل
وزارة الداخلية مدير اإلعالم
المقدم /خالد سلطان
نائب الرئيس  /استراتيجية المؤسسة
عبداهلل محمد الجزيري
 اتصاالتإعالمي – المجلس االستشاري
اسالم محمد الشيوي
إلمارة الشارقة
مراسل – مؤسسة دبي لإلعالم
عيسى محمد حسن البلوشي
قسم االتصال الجماهيري  -جامعة
د قيس التميمي
اإلمارات العربية المتحدة ـ العين
الملحق الثقافي  -صحيفة االتحاد
كريم معتوق
الملحق الثقافي -صحيفة االتحاد
شهاب غانم
محرر صحفي  -الوطن
مريم عثمان
عالقات عامة – مركز جمعه الماجد
أنور الظاهري
للثقافة والتراث
محرر مركزي
نادر مكانسي
رئيس قسم المالية – استشاري
حليمة احمد خليفة الظاهري
الشارقة
مسؤول اتصال حكومي -الهيئة
عبداهلل صالح الشواب
االتحادية للموارد البشرية الحكومية
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يوسف النقبي
علي ناصر العلوي
فاطمة الحمادي
محمد سعيد محمد الظاهري
رانية الكبير الحوسني
آمنة محمد
حسين عباهلل بشر
عبداهلل محمد الشحي
حمدة السعيدي
عبداهلل بني النجار
عبداهلل التميمي
مريم عبيد الزعابي
محمد هاني عبدالجبار
لؤي اسماعيل ابوعبداهلل
هند أحمد شاكر
عبدالعزيز احمد سعيد بن خادم
أرين بربور
د قيس محمد راشد التميمي
جاسم خميس محمد الحوسني
سلطان النعيمي
الدكتورة مروه كريدة
محمد جابر األنصاري
أسماء مصطفى  -مصر
نورة البلوشي
سامر جبر محمد
مشاعل العتيبي
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مسؤول عالقات إعالمية -وزارة
شؤون مجلس الوزراء األمانة العامة
للمجلس
جمعية رواد األعمال اإلماراتيين
رئيس قسم االتصال اإلعالمي –
إدارة االتصال الحكومي
مدير مكتب معالي وزير دولة
شركة ريد لخدمات الفعاليات
رئيس قسم اإلعالم – وزارة الصحة
برنامج الشيخ زايد لالساكن مدير
إدارة االتصال الحكومي
برنامج الشيخ زايد لإلسكان رئيس
قسم االتصال اإلعالمي
الهيئة االتحادية للكهرباء
رئيس قسم االتصال المرئي
والمسموع -وزارة العمل
رئيس قسم شؤون العالقات العامة -
وزارة شؤون الرئاسة
محرر موقع الكتروني أول -وزارة
شؤون الرئاسة
مصور أول
مصور
مواصالت اإلمارات محرر إعالمي
رئيس قسم شؤون الجلسات -أمانة
مجلس الشارقة االستشاري
الجامعة الكندية  -دبي
قسم االتصال الجماهيري -جامعة
اإلمارات العربية المتحدة ـ العين
القسم اإلعالمي إدارة االتصال
الحكومي -الهيئة العامة لشئون
اإلسالمية واألوقاف
كاتب/صحيفة االتحاد
رئيس قسم اإلعالم (بيت الخير)
ضابط إداري رئيسي -هيئة الصحة
بدبي
مدعوة عن طريق الدكتورة دالل
ضابط عالقات عامة -وزارة الثقافة
واإلعالم
إخصائي تطوير تعليم -مدرسة دبي
الوطنية
طالبة -كلية العلوم واالتصال
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شيخة المدحاني
غادة صفر
روال دمر
Lithesh Karumbaru
جمال اسماعيل
سمر أديس
نصير بوعلي
زافيير ويلسون
لطيفة سلطان الدح
د .عبداهلل العوضي
موزة جامع
مارلين سلوم
د .وداد ظافري
رحاب أحمد
هشام محمد االفالسي
حنان السهالوي
زياد الشرقاوي
زينب سليمان
فاطمة محمد
هاني جبر الرمحي
أحمد محمد السويدي
د .دالل هالالت
نادية الكمالي
جمال عياد
أريام العفيفي
آمال شابة

رئيس قسم اإلعالم -وزارة الشؤون
االجتماعية

@media
msa.gov

جريدة الوطن
أخبار -تلفزيون دبي
محرر ميداني -صحيفة الرؤية
أستاذ كلية االتصال -جامعة الشارقة
مصور -جريدة البيان
ضابط اتصال  -الهيئة االتحادية
للكهرباء والمياه
رئيس قسم وجهات نظر  -جريدة
االتحاد
مدرسة أم سقيم  -وزارة التربية
كاتبة ومسؤولة فضائيات  -جريدة
الخليج
أستاذ مساعد  -جامعة الكندية
عضو فريق جهاز المعامالت -
مصرف اإلمارات
إداري  -وزارة التنمية والتعاون
الدولي
مديرة إدارة اإلعالم والتوعية -
الهيئة العامة للمعاشات
مهندس أول معاري  -أرابتك
صحافية  -جريدة الرؤية
مركز حمدان بن محمد إلحياء
التراث
خبير تربوي
مساد تنفيذي مكتب األمين العام
لشؤون المجلس األعلى لالتحاد -
وزارة شؤون الرئاسة
مديرة العالقات المؤسسية والحكومية
 الجامعة الكنديةسيدة أعمال
محرر أخبار رئيسي  -المجلس
الوطني لإلعالم
إدارة اإلعالم  -مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية
مذيعة أولى  -مدير التدريب
 Capital Businessوالتطوير
Channel-
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أحمد محمود البلوشي
أسماء عبداهلل الفالسي
سالم محمد
سلمى المهيري
حسن عبداهلل البشر
عماد عبدالحميد
رباب جبارة
زافيير ويلسون
د.عبدالرحمن الشميري
احمد النعيمي
أحمد شعبان
محمد عثمان
مصطفي اسماعيل الزرعوني
د.عبداهلل العوضي
سامي عبدالرؤوف
سمر إدريس
عارف رضا
آمال شابه
زكريا نساني
ايمان عبداهلل آل علي
عبداهلل الشويخ
كاميليا االميلي
محمد حامد الحامد
عبدالرزاق عبداهلل النجار
عتيق بخيت
أحمد شكري مراد
حسين البلوشي
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منسق إعالمي  -إدارة العالقات
العامة واإلعالم  -المجلس
االستشاري الوطني
إدارة االتصال الحكومي  -وزارة
المالية
نائب مدير األخبار – اإلذاعات
العربية -شبكة اإلذاعات العربية
مقدمة برامج -قناة بينونه
مدير إدارة االتصال الحكومي -
برنامج زايد لالسكان
محرر أول – جريدة البيان
محرر– جريدة البيان
مصور صحفي – جريدة البيان
رئيس تحرير ودير عام جريدة
الوطن
مدير التحرير – جريدة الوطن
صحفي أول  -جريدة خليج تايمز
محرر أول – صحيفة اإلمارات
اليوم
مدير تحرير الشئون المحلية – خليج
تايمز
رئيس قسم وجهات نظر – صحيفة
االتحاد
صحفي أول – صحيفة االتحاد
محررة ميدانية -صحيفة الرؤية
مصور صحفي – صحيفة الرؤية
مذيعة أولى – مديرة التدريب
والتطوير
محرر أخبار – تلفزيون اآلن
محررة صحفية – دار الخليج
للصحافة والنشر
 - Media advisorجريدة
اإلمارات اليوم
محرر إعالمي – قناة األخبار
أخصائي تقرير  -هيئة األوراق
والسلع
جهة خاصة
طالب  -الجامعة الكندية
محرر صحفي  -مجلة اإلداري مجلة
الفارس
رئيس مجلس اإلدارة -مؤسسة
البارجيل
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راشد خليفة بن فطيس
مروة كريدية
احمد مراد
سمارة محمود سمارة
د .شادي مرتضى
د .شهاب غانم
سوسن
جاسم خميس محمد الحوسني

رئيس مجلس اإلدارة -الخيال لتأجير
الحافالت
كاتبة إعالمية
محرر – الشبكة العربية للبث
المشترك
اطلس للمحاسبة والتدقيق
مدير المشاريع االستراتيجية –
تومسون رويترز
تلفزيون أبوظبي
رئيس القسم اإلعالمي  -هيئة
الشئون واألوقاف
تلفزيون أبوظبي
صيدلي
باحث  -المجلس الوطني
باحث رئيسي
مساعد مصور -تلفزيون دبي

يامن
حسن عبداهلل
خصيبة راشد عبدااله اليماحي
روضة علي الشجي
علي يوسف السليطي
د.خالد الهيتي
منى عبدالعزيز
خليفة عبيد احمد البلوشي
محمد ناصر محمد
سلطان ماجد احمد النجار
احمد حلمي سيد
عبداهلل علي
د .نجاة السعيد
مريم البادي

إعالمية  -شبكة بيئة أبوظبي
طالب -جامعة العلوم الحديثة
طالب -جامعة العلوم الحديثة
طالب -جامعة عجمان
طالب -جامعة عجمان
طالب  -شرطة دبي
استاذ مساعد – جامعة زايد
مستشار اكاديمي  -جامعة زايد

سارة عبدالناصر أحمد

طالبة – جامعة زايد

ريم عبدالرؤوف محمود

طالبة – جامعة زايد

مريم أحمد المنصوري

طالبة – جامعة زايد

هدى علي بوفالسي

طالبة – جامعة زايد

فايزة علي البلوشي

طالبة – جامعة زايد

أسماء حامد آل حامد

طالبة – جامعة زايد

زهرا حسن

طالبة – جامعة زايد

مهرا حسن آل علي

طالبة – جامعة زايد

141

وقائع منتدى اإلعالم البرلماني  2014/11/24م

سكينة إسماعيل حمد

طالبة – جامعة زايد

ميثاء خالد عبدالرحمن

طالبة – جامعة زايد

بدور محمد العقيلي

طالبة – جامعة زايد

عايشة محمد رضا

طالبة – جامعة زايد

غادة المطوع

طالبة – جامعة زايد

ميثاء طارش عبيد

طالبة – جامعة زايد

د .شريفة رحمة اهلل
خديجة علي البلوشي
مريم كمداد عبدالقادر
فرح شاهين

استاذ مساعد -جامعة الشارقة
طالبة – جامعة الشارقة
طالبة – جامعة الشارقة
مخطط تسويق -المتحدة للطباعة
مهندس أول معماري /ارابتك
لالنشاءات
المستشار الثقافي والتربوي
واإلعالمي /مكتبة اليقظة العربية
مستشار /منظمة التحرير الوطنية
الفلسطينية السلطة الوطنية
الفلسطينية
رئيس مجلس االدارة – مؤسسة
البارجيل
مدير الخيال لتأجير الحافالت –
ونقليات فانسي
خبير تربوي متقاعد
استاذ مساعد  /الجامعة الكندية
Spokespersons ServiceEuropean parliament

زياد الشرقاوي
زكريا أحمد عيد
اسامة ابراهيم
حسين البلوشي
راشد خليفة يوسف بن فطيس
د .هاني الرمحي
د .رواء نحاس
Malene Chaucheprat
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ملحق رقم ( ) 3
دليل جائزة املجل�س الوطني االحتادي
للإعالم الربملاين
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دليل جائزة املجل�س الوطني االحتادي
للإعالم الربملاين
الر�ؤية العامة
التقدير للجهود وامل�ساهمات الإعالمية الفعالة يف الإعالم عن املجل�س الوطني
االحتادي و�أن�شطته و�إذكاء روح التناف�س بني الإعالميني لتب�صرة الر�أي العام

الر�سالة
رفع معايري اجلودة املهنية للإعالم الربملاين ،وتعزيز ال�صلة والتعاون بني املجل�س
.الوطني االحتادي ،الإعالميني

الهيكل التنظيمي للجائزة
رئيس مجلس أمناء الجائزة
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األمين العام للجائزة

)رئيس المجلس الوطني االتحادي(

(األمين العام للمجلس الوطني االتحادي)

مجلس أمناء الجائزة

إدارة اإلعالم بالمجلس الوطني
االتحادي
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الفرع الثاني:

الفرع األول:

ج��ائ��زة المجلس الوطني االت��ح��ادي
لإلعالم البرلماني المسموع
الذي تعنى به الجائزة تكريم وتقدير
اإلعالميين الذين كان إلسهاماتهم،
وأع��م��ال��ه��م دوراً م��ؤث��راً ف��ي بناء
الثقة بين المجلس وال���رأي العام
بدور المجلس ،وأنشطته في الحياة
السياسية للدولة من خالل البرامج
والتقارير والحوارات اإلذاعية.

ج��ائ��زة المجلس الوطني االت��ح��ادي
لإلعالم البرلماني المرئي
الذي تعنى به بالجائزة تكريم وتقدير
اإلعالميين الذين كان إلسهاماتهم،
وأعمالهم دوراً م��ؤث��راً في تعريف
ال��رآي العام ب��دور المجلس الوطني
االتحادي ،وأعماله من خالل البرامج،
والتقارير ،والحوارات التلفزيونية.

مجاالت الجائزة
الفرع الثالث:

ج��ائ��زة المجلس الوطني االت��ح��ادي
لإلعالم البرلماني المقروء
الذي تعنى به الجائزة تكريم وتقدير
اإلعالميين المتابعين والمهتمين بشأن
المجلس الوطني االتحادي وأنشطته
مما أدى إلى نجاح أعمالهم في التأثير
على تكوين رأي عام مستنير بأدوار
واختصاصات المجلس وذلك من خالل
ال��ح��وارات ،والتقارير ،والمقاالت،
والتحقيقات في الصحف والمجالت.
باإلضافة إلى المؤلفات والكتب في هذا
الشأن

الفرع الرابع:

ج��ائ��زة المجلس الوطني االت��ح��ادي
لإلعالم البرلماني اإللكتروني
الذي تعنى به الجائزة تكريم وتقدير
المتعاملين مع اإلعالم الجديد بتطبيقاته
على شبكة االن��ت��رن��ت ،واألج��ه��زة
المحمولة ،خاصة ما يتعلق منها بواقع
الشبكات االجتماعية بحيث أدى ذلك
التعامل إلى التأثير وبناء الثقة بين
المجلس والرأي العام.
والتقارير والحوارات اإلذاعية.
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مزايا امل�شاركة يف اجلائزة:
يعك�س م�شاركة الإعالميني ،وامل�ؤ�س�سات ،والربامج الإعالمية الوطنية مدى رغبتهم يف
تقدير �أعمالهم وفق معايري قيا�سية بالإ�ضافة �إىل تكرميهم املجل�س الوطني االحتادي
الذي ميثل يف �أعماله وقراراته مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة.
كما �أن هذه امل�شاركة متثل فر�صة �إيجابية لال�ستفادة املتبادلة من �أف�ضل املمار�سات
الإعالمية يف جمال الإعالم الربملاين.
وهذا املجال هو �أحد جماالت الإعالم الوطني الذي تزداد �أهميته يف ظل ثورة الإعالم.
وما �أدت �إليه من ت�أثريات جوهرية على بناء وت�شكيل الر�أي العام.ويعد جمال الإعالم
الربملاين �أكرث جماالت الإعالم الت�صاق ًا بق�ضايا املواطنني ،والتعبري عن اهتماماتهم
و�أولوياتهم باعتبار �أن املجل�س الوطني االحت��ادي ميثل �شعب الإم��ارات يف جمموعه،
ويكر�س يف �أعماله م�صلحة االحتاد العليا يف �إطار من التوافق والتكامل مع متطلبات
واحتياجات مواطن الدولة.
ومن ف�إن الإعالم الربملاين ال يقدم فقط ،الأخبار واملعلومات عن املجل�س الوطني �إىل
املواطنني ،بل ي�ساعد على �أداء املواطن لدوره يف متابعة ممثليه ،ونوابه الذين يتفاعلون
مع خطط ومتطلبات التنمية بالت�شريع ،والرقابة من خالل االنحياز لآراء املواطنني.
ولذلك ف�إن �إبراز دور املجل�س الوطني االحتادي ،وم�س�ؤولياته املجتمعية تعد مكون ًا �أ�صي ًال
يف العمل الإعالمي .وهذا ما �أرادت اجلائزة حتقيقه من خالل الت�شجيع ،والتكرمي
للإعالميني الذين كانت لهم ب�صماتهم وجهودهم يف االرتقاء مبجال الإعالم الربملاين
الذي يطلق عليه �أحيان ًا “ �إعالم املواطن “.
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معايري التقييم بالنقاط لفروع اجلائزة
التسلسل

المعيار

الدقة في البيانات
والمعلومات

مؤشرات المعيار

•صحة المعلومات أو البيانات وعدم ما يناقضها.

نقاط التقييم

•استخدام المعلومة أو البيان في مكانها الصحيح.
•المعلومة أو البيان حقق غرض الفكرة ،أو األفكار
المتعددة.

(  ) 20نقطة

•درجة متناسقة من المعلومات أو البيانات وبعضها
البعض
•الوضوح في األسلوب.
أسلوب التناول

•متانة األسلوب ،وترابط الجمل والعبارات أو الكلمات،
وعدم الركاكة اللفظية.

(  ) 10نقطة

•إيجاز األسلوب أو اإلطناب في الموضع الصحيح.
•مناسبة ومالءمة األسلوب للفكرة ،أو أفكار الموضوع.

الشمولية واإلحاطة

الجهد الوثائقي
الجهد التحليلي
القدرة على اإلقناع
سالمة اللغة العربية

•االستيعاب لمختلف عناصر الموضوع.
•الفكرة ،أو األفكار وضحت وضوحاً كافياً.
•األفكار والجمل مبنية ،أو متفرعة ،أو مترابطة مع
بعضها البعض بحيث أدى ذلك إلى الشمولية واإلحاطة.
•التوصيف الدقيق للمعلومات والبيانات.
•المناسبة والمالءمة في استخدام التوصيف في إطار
العالقة مع األفكار المطروحة.
•بيان أجزاء الموضوع أو الفكرة.
•اتفاق طبيعة الحلول أو المقترحات مع سياق الفكرة.
•ترابط الكالم ،أو األفكار.
•تقديم الدليل ،أو األدلة على أفكار أو كالم الموضوع.
•سالمة اللفظ أو الجمل نحوياً.
•بالغة األسلوب ،والتراكيب اللغوية.

(  ) 15نقطة

(  ) 10نقطة
(  ) 10نقطة
(  ) 15نقطة
(  ) 10نقطة
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التسلسل

المعيار
وضوح الفكرة

االبتكار في الرؤية
والتناول

أهمية الموضوع

الموضوعية

حداثة أفكار
الموضوع
التأثير في الرأي
العام

الثقافة المرجعية

مؤشرات المعيار

•الفكرة أو الكالم موثق ومثبت باألدلة.
•الفكرة في متناول الفهم واإلدراك.
•إبراز جوانب الضعف والقوة في الفكرة ،أو األفكار
المتعلقة بالموضوع.
•تقديم مقترحات جديدة ،أو بدائل جديدة لمعالجة
الموضوع ،أو األفكار المتعلقة بالموضوع.
•وضوح آليات العمل لتنفيذ هذه المقترحات أو أن
الصعوبات المحيطة بها يمكن التغلب عليها.
•هل األفكار أو الموضوع المطروح يتفق مع أهميته مع
الظروف ،والوضع المحيط به.
•إمكانية قياس أثر تناول هذا الموضوع على النتائج
المتحققة منه.
•عرض لمختلف اآلراء واألفكار المتعارضة مع بعضها
البعض.
•التجرد في التناول وعدم األحكام المسبقة بالتأييد لفكرة
إال بنا ًء على أسباب مقنعة.
•طرح جزئيات جديدة ،أو عناصر جديدة ألفكار
وموضوعات تم تناولها قبل ذلك.
•حداثة النتائج التي تم التوصل إليها ،أو حداثة
المقترحات.
•مدى قدرة الموضوع ،أو األفكار في بناء تواصل مع
الرأي العام.
•القدرة على تشكيل صورة إيجابية ،أو معتدلة تجاه
المجلس وأنشطته.
•مدى االستعانة بمرجعيات ومؤلفات تدل على انخراط
المرشح في جمع أكبر قدر من الحقائق والمعلومات عن
الموضوع محل البحث والدراسة.
•تالؤم وتناسب هذه الثقافة مع الموضوع أو األفكار
المطروحة.
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امل�ؤ�شرات اخلا�صة ( )٩٥نقطة
المقال الصحفي:
 تسلسل منطقيلألفكار
 -دقة التعبير

التقرير الصحفي:
 أهمية الموضوع ترتيب عناصرالموضوع

الحوارات الصحفية:
 أفكار الحوار التأثير في الرأيالعام

 وضوح األسلوب -موضوع المقال

 مرجعيات وشواهدالتقرير
 اإلحاطة بجوانبالموضوع في التقرير

 الشمولية واإلحاطة وضوح رسالةالحوار

األعمال اإللكترونية :البرامج التلفزيونية
واإلذاعية:
 سهولة الوصول دقة المعلوماتإليها
 أعمال محدثة بشكل والبياناتمستمر
 التفاعلية الواسعةنسبياً

 أسلوب العرضوالتناول
 أهمية األفكارالمطروحة

 جودة إخراجالتقرير

توزع نقاط امل�ؤ�شرات اخلا�صة بالت�ساوي على امل�ؤ�شرات الفرعية اخلا�صة بكل عمل

املر�شحون للجائزة قد يكونوا من الفئات التالية:

إعالميون ،صحفيون،
كتاب ،مؤلفون

مؤسسات إعالمية

برامج إعالمية

وعلى �أي من هذه الفئات �أن يتقدم �إىل الأمني العام للجائزة بال�سرية الذاتية� ،أو
التعريف بامل�ؤ�س�سة� ،أو الربنامج ،بالإ�ضافة �إىل ن�سختني كم الأعمال ام�ؤهلة لرت�شيحه
للجائزة ،وكذلك التعليقات ال�صحفية� ،أو الإلكرتونية� ،أو التلفزيونية� ،أو الإذاعية على
هذه الأعمال .ويف حال قيام جمل�س �أمناء اجلائزة برت�شيح من يراه ف�إنه �سي�صاحب
هذا الرت�شيح مذكرة اجنازات� ،أو م�ساهمات امل�ؤهلة للرت�شح للجائزة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن جهاز ر�صد اجلائزة ( �إدارة الإعالم باملجل�س ) �ستتوىل ر�صد
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الإ�سهامات يف جمال الإعالم الربملاين وذلك مل�ساعدة جمل�س الأمناء يف تتبع الأعمال
الإعالمية ذات ال�صلة والت�أثري يف جمال الإعالم الربملاين .بالإ�ضافة �إىل �أن ما �سيتم
ر�صده �سي�ضاف �إىل ملفات املر�شحني من الإعالميني ،وامل�ؤ�س�سات ،والربامج.

منوذج عمل اجلائزة

مؤسسات إعالمية

1

3

إعالميين

إعالم إلكتروني

برامج إعالمية

ترشح إلى األمين العام للجائزة
تقريب جهاز الرصد عن الترشح مصحوباً بعملية التقييم للمعايير والمؤشرات
المؤهلة للفوز بالجائزة تطبيقاً للمعنية االحترافية
مجلس أمناء الجائزة بفحص تقارير الرصد ،ويحدد أسماء الفائزين
اإلعالن عن الفائزين من خالل رئيس مجلس األمناء

5

7

2

4

وفي حال يتم الترشح من األمين العام للجائزة بناء على تقارير الرصد
األمين العام يرفع أسماء المرشحين إلى رئيس مجلس األمناء
بتقارير التقييم للمعايير والمؤشرات المؤهلة لنيل الجائزة

6

رئيس مجلس األمناء يعرض أسماء المرشحين على مجلس األمناء
مجلس األمناء يفحص األسماء وحدد أسماء الفائزين

اإلعالن عن الفائزين من خالل رئيس مجلس األمناء

8

ي�شرتط لنيل اجلائزة ح�صول املر�شح على (  ) % 40كحد �أدنى من معايري التقييم وم�ؤ�شراته.
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�إجراءات الرت�شح وماهية اجلائزة
توجيه خطاب �إىل �أمني عام اجلائزة لإبداء الرغبة يف الرت�شح

تقدمي ن�سختني من الأعمال امل�ؤهلة للرت�شح مرفق ًا بها ال�سرية الذاتية

امل�ستندات واملرفقات املر�سلة �ستكون حق الأمانة العامة للجائزة
مينح الفائز و�سام �أو درع تقديري عليه ا�سم اجلائزة و�شعارها و�شهادة تقديرية
(براءة) مكتوبة بخط معتمد ومكاف�أة نقدية يحددها جمل�س �أمناء اجلائزة
ملجل�س �أمناء اجلائزة �أن يحجب منح اجلائزة يف �إذا مل تنطبق �شروط منحها
اجلائزة حمايدة وال تخ�ضع لأي توجهات فكرية �أو �سيا�سية

منح اجلائزة �سيكون من خالل احتفال ر�سمي يرعاه املجل�س الوطني االحتادي
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