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  يف اإلعالم واالتصال، لنيل شهادة املاسرت  مقدمة  خترجمذكرة 

  :حتت عنوان ،طبوعة والكرتونيةختصص صحافة م 
  

  

  

  

  

  

  

  

  : جلنة املناقشة

  رئیساً رئیساً   ""أ أ " " أستاذ محاضر أستاذ محاضر   زایدي حسنیةزایدي حسنیة. . دد

  مشرفًا ومقرراً مشرفًا ومقرراً   ""ب ب " " أستاذ محاضر أستاذ محاضر   حاج قویدر العیدحاج قویدر العید. . دد

  ممتحناً ممتحناً   ""أ أ " " أستاذ مساعد أستاذ مساعد   بایشي عبد الحمیدبایشي عبد الحمید  ..  أأ

  

دور ا ا ا   ما:  

 ذأ طا ا ر اأ ً.  

 ا ذأ.

كلية العلوم اإلنسانية 
  واالجتماعية

 اإلسالمية والعلوم

  العلوم اإلنسانية قسم

  إعالم واتصال 

 :الدكتور إشراف 

 العيد حاج قويدر 

 : ةبإعداد الطال

 هخدجية حرم. 
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دور ا ا ا   ما:  

 ذأ طا ا ر اأ ً.  

 ا ذأ.
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 سبحانه وتعالى أوال وأخراتوجه إليه اهللا ا ن علينا بانجاز هذا العمل، فإننبعد أن من اهللا

بجميع ألوان الحمد والشكر على فضله وكرمه الذي غمرنا به فوفقنا إلى ما نحن فيه 

من ال يشكر :"راجين منه دوام نعمه وكرمه، وانطالقا من قوله صلى اهللا عليه وسلم 

 "، فإنني أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى األستاذ المشرف "الناس ال يشكر اهللا 

على إشرافه على هذه المذكرة وعلى الجهد الكبير الذي بذله  ،"الحاج قويدر العيد

الطريق إلتمام هذه الدراسة، فله مني فائق ي ، وعلى نصائحه القيمة التي مهدت ليمع

توجه في هذا المقام بالشكر الخاص ألساتذتنا الذين رافقونا أالتقدير واالحترام، كما 

وساهم في هذا العمل ي شكر كل من ساعدنأفي الختام و . طيلة المشوار الدراسي

  سواء من قريب أو بعيد حتى ولو بكلمة طيبة أو ابتسامة عطرة

  

  

  



  

  

  

  والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلينالحمد هللا ربي العالمين 

  إلى من ال يمكن الكلمات أن توفي حقهما

  إلى من ال يمكن لألرقام أن تحظي فضلهما

  إلى روح أبي الغالي رحمة اهللا عليه

  أمي العزيزة أدامها اهللاإلى 

  إلى إخوتي وأخواتي

  والزمالء إلى األصدقاء

  ...األخير يا رب وفي 

يا رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت وال أصاب باليأس إذا فشلت بل ذكرني 

  .دائما بأن الفشل هو التجربة الذي تسبق النجاح أمين يا رب العالمين
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  :      مقدمة 

يعد الربملان من بني أهم املؤسسات الدستورية يف خمتلف الدول حيث يعترب وجوده من الشروط       

مجيع األساسية لبناء الدميقراطية، لدوره الرئيسي يف جتسد إرادة الشعب عند احلكومة وتعرب عن 

توقعاته وتساعد يف حل مشكالته، فهو مؤسسة مركزية للدميقراطية يشارك الشعب يف اختيار 

أعضائها، ويف ظل احلراك السياسي الذي تشهده العديد من الدول وجب على املؤسسات النيابية  

 بأن تلعب دورا بارزًا يف حتقيق دميقراطية تشاركيه حقه، إذ أ�ا مؤسسات سياسية هامة يقتضى

من  اً بتطويرها واالرتقاء بعملها، من خالل ربطها بوسائل اإلعالم اليت أصبحت اليوم تشكل مصدر 

مصادر التغيري يف ا�تمعات، فهي تعد مؤسسات ثقافية فاعلة تساهم يف صياغة موقف الرأي العام 

الم السياسي واجلسر وبلورة اجتاهاته وقيمه، ومن هنا برزت أمهية اإلعالم الربملاين الذي ينتمي إىل اإلع

الذي يعرب من خالله الربملان للمجتمع وذلك بالتعريف باملؤسسات الربملانية وإبراز دورها يف مراقبة 

احلكومات، الشيء الذي جعله جزء من البنية األساسية لتنمية احلياة النيابية والسياسية يف ا�تمعات 

 .   الدميقراطية

 اإلشكالية:   

يف بناء احلياة االجتماعية والسياسية للمجتمع، فأصبحت وسائل  رئيسياً  صدراً يعد اإلعالم م      

إذ هي النافذة اليت تطل من خالهلا خمتلف املؤسسات ، بدورها تؤثر وتتأثر مبختلف األنظمةاإلعالم 

، فاعتمدت املؤسسات الربملانية على امتالك على ا�تمع وتعمل على إيصال رسائلها وحتقيق أهدافها

وذلك لتعزيز دور الربملان وأمهيته يف احلياة العامة وتكريس الدميقراطية، فربز  ،وسائل إعالم خاصة �ا

  .ما يسمى باإلعالم الربملاين يف الساحة االجتماعية والسياسية وأخذ حقه من االهتمام

ا�تمع، تتبلور  فعالية وسائل اإلعالم الربملاين يف التعريف بالربملانات ودورها يف وانطالقا من    

فيما يكمن دور اإلعالم الربملاين يف تكريس العمل  :السؤال الرئيسي التايل مشكلة الدراسة يف

  ؟ السياسي

إن اإلجابة عن إشكالية الدراسة جتسد إىل حد بعيد موضوع الدراسة، وسوف نبحث عن تلك و     

هن استكماًال لفهم املوضوع، ومن تلك الذاإلجابة عرب مجلة من األسئلة الفرعية اليت قد تتبادر إىل 

  :األسئلة ما يأيت
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 ب 
 

  ما هو اإلعالم الربملاين؟ وما هي أهدافه ووظائفه؟ -

   ؟فيما تتمثل إسهامات وسائل اإلعالم الربملاين -

 ما هي جتليات اإلعالم الربملاين يف العمل السياسي؟ -

  يف تكريس العمل السياسي؟ " أخبار ا�لس"ما دور جملة  -

 الفرضيات:  

إشكالية الدراسة، ميكن صياغة جمموعة من الفرضيات على لإلجابة على بناءًا على ما سبق و       

   : النحو التايل

اإلعالم الربملاين إعالم متخصص يف الشأن الربملاين، يعرض ويرصد ما حيدث داخل  -

  .أروقة الربملان

من خالل املعاجلة ميكن أن تسهم وسائل اإلعالم الربملاين يف تفعيل العمل السياسي  -

 .اإلعالمية ملختلف أنشطة الربملان

تتمثل جتليات اإلعالم الربملاين يف العمل السياسي من خالل التشريع والرقابة على   -

 .أعمال احلكومة

يف تكريس العمل السياسي من خالل التغطية "الشعيب الوطين  أخبار ا�لس"دور جملة  -

 .طابع السياسياإلعالمية ملختلف أنشطة ا�لس ذات ال

 أهداف الدراسة:  

 إن أمهية هذه الدراسة تنبع مما ترمى إليه، حيث تستهدف حتليل جانب هام من جوانب       

 :العالقة بني اإلعالم والعمل الربملاين، وأهم هذه األهداف

التعرف على اإلعالم الربملاين وإبراز دوره يف التعريف باملؤسسات النيابية وأهم  -

  .نشاطا�ا

 .إبراز دور اإلعالم الربملاين يف ا�تمع وإسهاماته يف العمل السياسي -

 .التعرف على واقع اإلعالم الربملاين يف اجلزائر -
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 أسباب اختيار الموضوع:  

أسباب متفرقة بني ، لعل من أهم األسباب اليت أدت بنا إىل اختيار هذا املوضوع دون غريه     

  :الذاتية واملوضوعية

  :ةذاتي أسباب )1

  . امليول الشخصي وحب اإلطالع يف املواضيع اليت ختص الساحة السياسية -

  .الرغبة يف معاجلة هذا املوضوع، ملا له من أمهية بالغة -

  .الرغبة يف أن تكون دراستنا موضوع يعتمد عليه يف الدراسات املقبلة -

   :أسباب موضوعية )2

خالل التساؤالت اليت تثار  حداثة املوضوع وأمهيته اليت بات يفرضها الوقت الراهن، من -

  .حول دور اإلعالم الربملاين يف ا�تمع

 .حاجة ا�تمعات لبحث مثل هذه املواضيع املعاصرة -

  .إثراء املكتبة مبثل هذه املواضيع والدراسات، لقلة الدراسات العلمية فيها -

 حدود الدراسة:  

يقسم تتناول هذه الدراسة العالقة التكاملية ما بني اإلعالم ومؤسسة الربملان يف نطاق      

  :أساسية دة إىل ثالث جماالتعا

على دور اإلعالم الربملاين يف تكريس  املوضوعية الدراسةترتكز حدود : الحدود الموضوعية  . أ

  .وتفعيل العمل السياسي داخل ا�تمعات

الصادرة  الشعيب الوطين أخبار ا�لس الدراسة على جملةأجريت   :الحدود المكانية  . ب

التعريف  وطنية متخصصة تسعى إىل ، باعتبارها جملةاجلزائري عن ا�لس الشعيب الوطين

  .با�لس ونشاطاته

، وقد قمنا 2020- 2019متت هذه الدراسة خالل املوسم اجلامعي : الحدود الزمنية  . ت

عدداً، إبتداءاً من العدد األول الصادر  17تتكون من ، واليت "أخبار ا�لس"باختيار جملة 

 .م2019م، إىل غاية العدد السابع عشر من سنة 2018شهر جانفي15يف 
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 المنهج المتبع:  

يقوم على بني املنهج الوصفي والتحليلي يف آن واحد، انطالقاً من أن هذا املنهج  الدراسةمجعت      

إىل لوصول ل وتفسريه الواقع مث حتليليه لتشخيص، مصادر متعددةمبدأ جتميع احلقائق واملعلومات من 

  :؛ وهذا املنهج عادة ما يهدف إىلتعميمات مقبولة

  .عن موضوع الدراسة يف جمتمع معني مفصلةمجع معلومات  -

  .حتليل وتقومي املعلومات املتعلقة جبانب الدراسة -

  .واجلانب التحليلي منهاإجياد العالقة املتداخلة مابني اجلانب الوصفي من الدراسة  -

كما استخدمنا يف هذه الدراسة أسلوب حتليل املضمون الذي يعترب من أكثر األساليب      

استخداماً يف الدراسات اإلعالمية بسبب الفوائد اليت يعود �ا على هذا النوع من البحوث األكادميية 

استمارة حتليل مضمون على مستوى الفصل من خالل التعبري عنها كيفيًا ونوعياً، لذا قمنا بتصميم 

مراعني فيها الدقة والوضوح واالشتمال على كافة البيانات اليت حتقق أهداف الدراسة وتفيد يف  الثالث

  .استخالص النتائج املرجوة منها

وفئة ماذا ، فئة كيف قيل(التحليل  ، وفئات)وحدة الفكرة( استعمال وحدات التحليللذلك مت       

والنسب  وقد حاولنا مراعاة الدقة يف عملية اإلحصاء للموضوعات عرب اجلداول والتكرارات،  )قيل

  .املئوية

 خطة أو هيكل الدراسة:  

يف سبيل حتقيق األهداف السابقة اقتضت طبيعة دراسة املوضوع تقسيمه إىل مقدمة وثالث       

  :فصول وخامتة وقائمة للمصادر واملراجع، وجاءت على النحو اآليت

 حيث جاء الفصل األول كعرض للمفاهيم العامة حول اإلعالم الربملاين والعمل السياسي،    

إىل مفهوم اإلعالم الربملاين ونشأته وأمهيته، خصائصه، وظائفه وأهدافه،  منهتطرقنا يف املبحث األول 

  . تضمن املبحث الثاين تعريف العمل السياسي، وأهم مساته، وأمهيته يف ا�تمعات بينما

 تطرقنا يف املبحث األولو لدور اإلعالم الربملاين يف العمل السياسي  ناهأما الفصل الثاين فخصص    

إىل إسهامات وسائل اإلعالم الربملاين يف العمل السياسي من خالل استعراض أهم الوسائل  منه

ات الدولية، يف حني اإلعالمية الربملانية من صحافة وإذاعة وتلفزيون ونشرات برملانية وشبكة املعلوم
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وتتمثل يف الرقابة على أعمال  تضمن املبحث الثاين جتليات اإلعالم الربملاين يف العمل السياسي

  .احلكومة، واملشاركة السياسية، والتأثري السياسي

 تناولنا، "الشعيب الوطين أخبار ا�لس"والذي خصص لتحليل مضمون جملة ، أما الفصل الثالث     

بينما ، واقع اإلعالم الربملاين يف اجلزائر والتعريف مبجلة أخبار ا�لس وأهدافهامنه يف املبحث األول 

يف تكريس العمل " أخبار ا�لس"إىل اجلوانب العامة يف ا�لة ودور جملة  تناولنا يف املبحث الثاين منه

  .السياسي واإلطار الشكلي والفين للمجلة

 الدراسات السابقة:  

هنالك عدد قليل من الدراسات اليت تناولت موضوع اإلعالم الربملاين، واليت تتشابه يف اإلطار       

العام هلا، واالختالف فيما بينها يكمن يف كيفية تناول القضايا املرتبطة �ا يف الدراسة، وهذا طبعًا 

   :الدراسات ومن هذهحسب ظروف البحث، 

اإلعالم البرلماني والسياسي دراسة : بعنوان ،الرمحان مشاقبةبسام عبد : لـ :الدراسة األولى -

عمان، دار أسامة للنشر  إعالمية وسياسية منهجية نحو خطاب إعالمي برلماني سياسي،

 .2015والتوزيع، 

الدراسة من منطلق أ�ا األوىل يف حقل اإلعالم الربملاين على مستوى املنطقة  هذهتأيت أمهية     

نا من هذه الدراسة يف التعرف على مفاهيم  وخصائص اإلعالم الربملاين وأهم أهدافه العربية ، واستفد

  .وأمهيته يف ا�تمعات

يف املؤمتر الدويل حول  ،مفهوم اإلعالم البرلماني: بعنوان ،أمرية الفويل: ـل :الدراسة الثانية -

املنظمة العربية للتنمية  القاهرة، القاهرة،، ب2007اإلعالم اإللكرتوين، املنعقد يف سبتمرب 

 .150- 103، ص ص 2011اإلدارية، 

�دف هذه الدراسة إىل التعريف باإلعالم الربملاين وأمهيته، واستعراض خصائصه، ووظائفه،     

تكمن استفادتنا من هذه الدراسة . وأهدافه، باإلضافة إىل إبراز واقع اإلعالم الربملاين يف املنطقة العربية

  . يلعبها هذا النوع من األعالم  وإسهاماته يف ا�تمعاتإىل األمهية اليت

اإلعالم البرلماني وتجربة مجلس : بعنوان ،محود عبد العزيز البدر: ـل :الدراسة الثالثة -

اإلعالم األمين : ضمن احللقة العلمية الشورى بالمملكة العربية السعودية في هذا المجال،
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، بالرياض، 20/09/2009-16: نعقد خالل الفرتةودوره يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة، امل

  .م2006عة نايف للعلوم األمنية، الرياض، جام

�دف هذه الدراسة إىل إبراز دور وسائل اإلعالم يف بعض ا�الس النيابية واستعراض جتارب       

  .اإلعالم الربملاينبعض الدول يف جمال اإلعالم الربملاين، استفدنا من هذه الدراسة يف عرض مناذج عن 

 عمان،، اإلعالم البرلماني والسياسي: بعنوان ،علي عبد الفتاح كنعان: ـل :الدراسة الرابعة -

  .2014 دار اليازوري العلمية،

جاءت الدراسة عبارة عن جمموعة من أوراق حبث للباحثني يف جمال اإلعالم الربملاين، وكانت       

استفادتنا من الدراسة يف معرفة الدور التشريعي والرقايب لإلعالم الربملاين يف احلكومات والدول 

  . الدميقراطية

.. رهانات التثقيف: اإلعالم البرلماني" : بعنوان ،حممد خليفة صديق: ـل :الدراسة الخامسة -

 .26-7، ص ص )2013أوت (، 08، جملة االتصال والتنمية، العددوآلية التطوير

�دف الدراسة إىل التعريف باإلعالم الربملاين وتشخيص واقع اإلعالم الربملاين ودوره التثقيفي      

والرقايب والتقوميي ضمن جتارب بعض الدول العربية، وقد ساعدتنا هذه الدراسة إىل التعريف باإلعالم 

  .الربملاين وإبراز أهدافه

التغطية الصحفية للقضايا البرلمانية في  :بعنوان ،كوثر أمحد السعيد: ـل :الدراسة السادسة -

رسالة ماجستري، جامعة أم  ،دراسة تطبيقية على المجلس الوطني: الصحف السودانية

 .)م2005(درمان اإلسالمية، 

تناولت الباحثة من خالل الدراسة التطبيقية إىل التطرق ملفهوم الصحافة الربملانية وماهية ا�ريات      

التغطية الصحفية للقضايا الربملانية على صفحات الصحف السودانية، واستفدنا من الربملانية، ودراسة 

  .هذه الدراسة يف نشأة اإلعالم الربملاين وتطوره

اإلعالم البرلماني في الجزائر بين : عبادي مساعني، مداخلة بعنوان: ـل :الدراسة السابعة -

التطوير الربملاين يف الدول املغاربية، املنعقد : ، يف امللتقى الدويل األول حولالضرورات واآلليات

 . 2012باجلزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،  2012فرباير  16و15يف الفرتة مابني 

تناول الباحث أهم ضروريات اإلعالم الربملاين وآلياته يف اجلزائر، وقد ساعدتنا يف التعرف على      

  .عالم الربملاين يف اجلزائرواقع اإل



  ةـــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 ز 
 

دراسة حول  اإلعالم البرلماني في الجزائر: ، مداخلة بعنوانمجال العيفة: ـل :الدراسة الثامنة -

التطوير الربملاين يف الدول املغاربية، : ، يف امللتقى الدويل األول حولالفكر البرلماني مجلة

باجلزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،  2012فرباير  16و15املنعقد يف الفرتة مابني 

2012 . 

قدم الباحث دراسة حتليلية �لة الفكر الربملاين باعتبارها منوذج لإلعالم الربملاين يف اجلزائر،      

دنا من هذه الدراسة إىل التعرف على حيثيات وجتليات اإلعالم الربملاين يف اجلزائر من خالل جملة استف

 .الفكر الربملاين

 صعوبات الدراسة : 

وقد  ،إىل نوع الدراسة اليت جيريها يواجه الباحث عند إعداده أية دراسة صعوبات عديدة استناداً      

 :اآليت ثلت يفمت يف هذه الدراسة بعض الصعوبات ينواجهت

  .حداثة املوضوع، وبالتايل قلة أو انعدام املراجع املتخصصة يف املوضوع -

كانت قد تفيدنا بشكل أحسن يف   اليتو عدم توفر األعداد الكاملة �لة النائب  -

 .بالعمل السياسيارتباط اإلعالم الربملاين 

جريدة،  أو  أوعدم اإلملام بأسلوب حتليل املضمون، وكيفية حتليل معلومات جملة  -

حتليل برامج تلفزيونية أو إذاعية، أو صفحات مواقع التواصل االجتماعي من 

 .جوانبها الفنية والشكلية واملوضوعية

 المصطلحات األكثر تداوال في الدراسة: 

يتم التعريف فيما يلي بأهم مصطلحات الدراسة تعريفًا إجرائياً، وسنتوسع يف احلديث عن هذه       

  .ضمن اإلطار النظري للدراسةاملصطلحات 

هو اإلعالم الذي يغطي كافة األنشطة الربملانية سواء السياسية واالقتصادية  :اإلعالم البرلماني )1

واالجتماعية واحلزبية، ومن هذا التعريف ميكننا القول أن مهمة اإلعالم الربملاين تنطلق من القيام 

  .مبراقبة أداء السلطات اليت تشكل كيان الدولة وخاصة السلطتني التشريعية والتنفيذية

هو ذلك النشاط الذي يقوم به اإلنسان يف حقل الدولة، والذي يهدف من  :سيالعمل السيا )2

خالله التأثري على األفراد واحلكام بواسطة جمموعة من الوسائل املتاحة له يف هذا الشأن، من 

 .أجل الوصول إىل مبتغاه
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 هي جملة دورية متخصصة بالشأن الربملاين تصدر عن ا�لس الشعيب :مجلة أخبار المجلس )3

 .م2018الوطين، صدر عددها األول يف جانفي 



  :ول الفصل األ

الخلفية المعرفية  
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  :تمهيد

أصبح اإلعالم اليوم املرآة العاكسة ملختلف املؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية لتعبري       

فاملؤسسات . املؤسسات وخمتلف فئات ا�تمععن أرائها وتوجها�ا، ويعد مهزة الوصل بني هذه 

الربملانية تسعى إىل توصيل صو�ا وأهدافها وخلق رأي عام لدى خمتلف شرائح ا�تمع عرب إعالم 

سنتطرق يف هذا الفصل إىل ماهية اإلعالم الربملاين وما هي وظائفه وأهم أهدافه؟، . دميقراطي حر

  .يتهوكذا التعرف على مفهوم العمل السياسي وأمه

  مدخل إلى اإلعالم البرلماني: األولالمبحث.  

يعد اإلعالم عصب احلياة يف ا�تمعات بصفته مصدرا رئيسيا يف بناء احلياة االجتماعية للمواطن      

وتنظيمها فهو قوة مؤثرة ومهيمنة يف كافة ا�االت ومن ضمنها السياسية عامة والربملانية 

ملانية من جهة خاصة،فاإلعالم الربملاين يشكل حمور أساسيا من حماور احلياة املعاصرة من جهة و الرب 

  أخرى وذلك من خالل دوره يف تشكيل الرأي العام داخل ا�تمعات، 

  .ماهية اإلعالم البرلماني :المطلب األول

سنتطرق يف هذا املطلب إىل أخذ نظرة عامة حول اإلعالم الربملاين من تعريفه، وبداياته، وأمهيته يف    

  .ا�تمع

  .مفهوم اإلعالم البرلماني :أوالً  

الربملاين ال بد من اإلشارة إىل تعريف اإلعالم والربملان كل على  اإلعالمقبل التعريف مبصطلح      

  :حدا

  :اإلعالمتعريف   . أ

هو التبليغ واإلبالغ أي اإليصال، يقال بلغت القوم إبالغًا أي أوصلتهم الشيء  :لغة )1

،أي » َوَلْو آيَةبـَلُِّغوا َعينِّ  «: غ ما بلغك أي وصلك ويف احلديثاملطلوب، واإلبال

أي فليعلم الشاهد " فليبغ الشاهد الغائب:"أصلوها غريكم واعلموا اآلخرين، وأيضا

، 1﴾ ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ أَْمرِهِ  ﴿: أمر اهللا بلغ البالغ، وذلك من قوله تعاىل: الغائب ويقال

  2.يبلغ أين أريد به أي نافذ

                                                             
 .03سورة الطالق، اآلية رقم  1
 .14م، ص2015ماهر عودة الشمالية وآخرون، اإلعالم الرقمي اجلديد، عمان، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع،  2
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يعرف اإلعالم بأنه تزويد اجلماهري بأكرب قدر ممكن من املعلومات  :اصطالحا )2

الصحيحة أو احلقائق الواضحة أو األخبار اليت تساعد على تكوين رأي صائب يف 

واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت، حبيث هذا الرأي يعرب تعبريًا موضوعيًا 

أنه عملية اتصال موضوعية �دف عن عقيلة اجلماهري، واجتاها�م، وميوهلم، ويعرف ب

 1.إىل تزويد اجلماهري باملعلومات الصحيحة وتنظيم التفاعل بينهم

 :مفهوم البرلمان  . ب

وأصلها فرنسي واليت تعين "parler"   مشتق من الكلمة" الربملان"اسم  :لغة  )1

واليت يقصد  "parlement"  منها كلمة املناقشة من أجل التوصل التفاق فاشتقت

أو اجلمعية  الكالم أو احلديث فيسمى إما ا�لس النيايب أو جملس األمة �ا  مكان

  2.التشريعية

يّعرف الربملان أو جملس النواب أو جملس الشعب،انّه هيئة تشريعية،متثل : اصطالحاً  )2

الدستورية،ويكون خمتصا حسب ألصل جيمع ممارسات  السلطة التشريعية يف الدول

  3.السلطات لفصل بنيالسلطة التشريعية وفقا ملبدأ ا

 :ميكن تعريفه التعاريف التالية :عالم البرلمانيتعريف اإل   . ت

 هو إعالم متخصص يعرض ويناقش وحيلل كل ما يدور حتت القبة من : التعريف األول

مناقشات ،وأراء ،وقرارات وتكتالت نيابية ؛لتعزيز ثقافة املشاركة ،وشفافية احلكم على 

  4.النتائج

                                                             
  .14، ص2009حازم احلمداين، اإلعالم احلريب والعسكري، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع،  1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف العلوم السياسية ، "األداء الربملاين يف رسم السياسة العامة يف اجلزائر"، ةحممدي سالم 2

  .   20، ص)م2015_2014( ، الطاهر موالي. جامعة د، والعالقات الدولية
، مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف "  1999/2017دور الربملان يف تقييم وتقومي السياسة العامة يف اجلزائر" محادي عبد اهللا،  3

 .12، ص)م2018( ،"سعيدة"جامعة الدكتور موالي الطاهر العلوم السياسية، 
اإلعالم : ضمن احللقة العلمية، " ة جملس الشورى باململكة العربية السعوديةاإلعالم الربملاين وجترب" محود بن عبد العزيز البدر،  4

الرياض، جامعة نايف للعلوم ، بالرياض، 20/09/2009-16: األمين ودوره يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة، املنعقد خالل الفرتة

  .4، صم2009األمنية، 
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 ويعرف بأنه اإلعالم الذي يقوم بنقل وتفسري وحتليل كل النشاطات  :التعريف الثاني

اليت جترى يف أروقة ا�لس وخارجه، وعلى اإلعالم الربملاين أن يلتزم بأخالقيات ومبادئ 

  1.اإلعالم من صدق وأمانة ودقة يف نقل األحداث إىل اجلمهور

 م السياسي وأن أفضل اإلعالم الربملاين ينتمي إىل مفهوم اإلعال :التعريف الثالث

إن "تعريف هو ما قدمه الباحث االجتماعي الفرنسي دومينيك والتون حيث قال 

اإلعالم الربملاين هو الفضاء الذي يتم فيه تبادل اآلراء املتعارضة من قبل ثالثة العبني 

   2.رجال السياسة، واإلعالميون والرأي العام: هم

 عن  ذلكنه خدمة وإبراز العملية الربملانية، و هو إعالم موجه، الغرض م :التعريف الرابع

طريق نقل ما يتصل بأعمال الربملانيني والربملان للمواطنني، �دف تدعيم التواصل 

واالتصال بينهم وبني أفراد اجلمهور ومؤسسات ا�تمع املدين وتوسيع املشاركة الشعبية 

  3.يف صناعة القرار وتكريس مبدأ الشفافية ونشر املعلومات

 هو ذلك اإلعالم الذي يغطي كافة األنشطة الربملانية سواء  :لتعريف الخامسا

السياسية واالقتصادية واخلدمية واالجتماعية واحلزبية، ومن هذا التعريف ميكننا القول إن 

 مهمة اإلعالم الربملاين تنطلق من القيام مبراقبة أداء السلطات اليت تشكل كيان الدولة ،

  .4وخاصة السلطتني التشريعية والتنفيذية

  . نشأة اإلعالم البرلماني :ثانياً  

إن ا�ريات الربملانية متثل واحدة من أقدم وأهم املواد اليت تنشرها الصحف األوىل اليت عرفتها      

د اليت فكانت من أبرز املوا) رالسيناتو (وقائع اجللسات اخلاصة مبجلس الشيوخ الروماين  :بشرية ،مثلال

  .م.ق59اليت صدرت عام )الوقائع أو األحداث اليومية(تنشرها الصحيفة األم 

                                                             
  .114م، ص2011بسام عبد الرمحن مشاقبة، اإلعالم الربملاين والسياسي، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع،  1
https://agora-: ، متاح على الرابط " اإلعالم الربملاين بني متطلبات الدميقراطية والضرورات املهنية"  علي رمال ، 2

parliamentary_media_article.pdf-parl.org/sites/default/files/3 على 27/11/2019، بتاريخ ،

 .11:30الساعة 
، )2013أوت (، 08، جملة االتصال والتنمية، العدد" رهانات التثقيف وآلية التطوير.. اإلعالم الربملاين" حممد خليفة الصديق،  3

  .10ص
، ص 2020ديناميات مستقبلية، اإلسكندرية، مؤسسة حورس الدولية، : نورهان سليمان، تكنولوجيا اإلعالم التخصص 4

161.  
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ذا املعىن فإذا انتقلنا بعد مما يؤكد ه) األحداث الشعبية(بل لعل يف إطالق عدد من املؤرخني تعبري     

ة اليت ذلك للصحافة اإلجنليزية مثًال ، لشدتنا إليها واحدة من أولويات الصحف اإلجنليزية القدمي

واليت ) ملخص اإلجراءات يف الربملان احلاضر(محلت امسا يرتبط �ذه املادة متامًا أال وهي صحيفة 

اليومية الكاملة ( مث تطور أمسها بعد ذلك إىل .م 1641سنة ) توماس .ج (أصدرها الكاتب 

نباء الداخلية حيث كانت هذه الصحيفة األسبوعية أول صحيفة إجنليزية تنشر األ) إلجراءات الربملان

مما يؤكد االرتباط القوي بني املاجريات وهذه األنباء أو اعتباره تقارير عن أهم أنباء الداخل وهي هنا 

  1.أنباء الربملان اإلجنليزي

كما أن العامل العريب شهد تطورًا يف حقل اإلعالم الربملاين وخاصة مصر فهي السباقة يف ا�الس      

وأول صحيفة هي الوقائع املصرية  1866النيابية والصحفية فقد أنشئ أول جملس تشريعي عام 

حيث يوجد . 2م1940أبريل  25واليت خصصت قسمًا خاص بالشؤون الربملانية يف عدد 1860

صفحا�ا اهتمامًا بالغًا يوصف جلسات جملس النواب وأحيانا ما يدور يف بعض الربملانات  على

إىل أن تطورت الصحافة الربملانية يف اخلمسينات كما حدث . اخلارجية السيما الربملان اإلجنليزي

حيث أصبحت هلا أقسام وأعمال قسم بالربملانات كما تعددت أعداد  –بالنسبة للصحف األجنبية 

  :ذلك مهامهم وعلى سبيل املثالحملررين و كا

  .حمرر املوضوعات الربملانية -

  .مندوب الصحيفة الدائم يف الربملان -

  3.حمرر اجللسات الربملانية -

  :مناذج عن تطبيق اإلعالم الربملاين يف دول العاملوميكن سرد 

بتوفري الربملاين  يقـوم مكتـب اإلعـالم ):  الكونجرس(في مجلس النواب األمريكي   ) أ

من قبل إعالميني متخصصني يف  املعلومات لوسائل اإلعالم املختلفة بغرض نشرها؛ وذلـك

يومية تتضمن أخبار ا�لس، واألعضاء، والتقارير،  كما يقوم بإصـدار صـحيفة.ذلك املكتب

 .واملقرتحات، كما يصدر نشرات حول عمل ا�لس بشكل منتظم ومشاريع القوانني،

                                                             
، حبث " دراسة تطبيقية على ا�لس الوطين: التغطية الصحفية للقضايا الربملانية يف الصحف السودانية" كوثر أمحد السعيد ،   1

  .103، ص )م2005(م، جامعة أم درمان اإلسالمية، مقدم لنيل درجة ماجستري يف اإلعال
  .116املرجع السابق ،ص  بسام عبد الرمحن مشاقبة ، 2
  .103كوثر أمحد السعيد، املرجع السابق، ص   3
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كافة املعلومات،  وبروابط مهمـة يـوفر ) اإلنرتنت(ص على شبكة وللمجلس موقع خا 

والتعرف عليها، واالتصال بأي عضو،  واإلجنازات اليت صدرت عن ا�لس، وميكـن الـدخول

كما يتضمن املوقع حيزاً .حمركات البحث واالتصال امليسر أو مسؤول يف ا�لـس بواسـطة

 ية ملسئويل ا�لس، وأرشيفًا إلكرتونيـًا حيـدثوالتقارير اإلعالمية اليوم للتـصرحيات،

النواب، وجملس  جملـس(كما أن من أشهر الوسائل اإلعالمية للكوجنرس األمريكـي .يومياً 

تنشر فعاليات ا�لس بكاملها  اليت C-Span)سي سبان (الفضائية املشهورة  )الشيوخ

  .وتعمل على مدار الساعة

اإلعالمي يقـوم بتقـدمي املعلومـات حول عمل ا�لس، وتارخيه، فإن املكتب  :أما في بريطانيا   ) ب

  (Weekly Information Bulletin) :كما يصدر نـشرة أسـبوعية.وأعضائه

 ويـشرف .عن أسبوع سابق، واملتوقع عمله ألسـبوع الحـق ملخصًا ألنشطة ا�لس تتضمن

معلوماته  اإلنرتنـت، وحتـديثاإلعالمي إياه على متابعة موقع ا�لس على شبكة  املكتـب

عن طريق املوقع، أو عن طريق  باستمرار؛ إضافة إىل تويل اإلجابة على االستفسارات اليت تـرد

  .االتصال اهلاتفي املباشر

يف هيئة (وهناك خدمة أخرى يقدمها املكتب من خالل موقـع الربملـان علـى اإلنرتنت؛      

ملختلف املوضوعات ميكن للمهتمني  تتضمن معلومات موثقة خمتصرة factsheets)نشرة 

  .على األجهزة الفردية: (P D F) قراء�ا وحتميلها بواسطة الـ

جملس العموم الربيطاين لديه جتربة يف النقل التلفزيوين جللسات جتدر اإلشارة هنا إىل أن و      

ملا ظهر  قليص النقل، أو إلغائه؛ نتيجةولكنها جتربة غري مرحية وينظر حاليًا إىل ت ا�لس،

  .للمسؤولني هناك من سلبيات

االتصال بوسائل  يقوم مكتب العالقات اإلعالمية باإلشراف على :في جنوب أفريقيا    ) ت

معلومات لبثها من خالل وحدات  اإلعالم املختلفة، وتزويدها بكل ما يـرتبط بـا�لس مـن

ووحدة االتصاالت اإلعالمية يف الربملان، حيـث  وحدة العالقات اإلعالمية، :متخصصة؛ مثل

ومن خالل  .الصحفية، وتزويد املؤمترين وضيوفهم بأخبار ا�لس وفعالياته يـتم تنظـيم املـؤمترات
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القرارات، والتقارير، واملطبوعات، إضافة  موقع ا�لس على شـبكة اإلنرتنـت ميكـن اسـتعراض

 . 1على األسئلة من خالل املوقع فـسارات، واإلجابـةإىل االست

ونشرات، وترتيب  يقوم مكتب اإلعالم الربملاين، بإصدار تقارير، :في البرلمان الهندي    ) ث

كما يقوم .ملختلف الوسائل اإلعالمية تصرحيات لبعض مسئويل ا�لس، وأعضاء الربملـان

 )لوحات(داخلية لألعضاء، عبارة عن شاشات  املكتب بتقدمي خدمة إعالمية إلكرتونية

  .احلقائق، واألنشطة الربملانية املختلفة إلكرتونية يتم فيهـا كتابـة

يقدم املعلومات الالزمة حول ا�لس، وقراراته،  ) اإلنرتنت (وللمجلس موقع على شبكة

 ومـؤهال�ممعلومات حول مشاريع األنظمة، وكذا معلومات عن األعضاء،  باإلضافة إلـى

  . وأنشطتهم، كما يقدم كل ما يتصل با�لس من معلومات

النواب اإلشراف على ما  تتوىل الشؤون اإلعالمية مبجلس :في المملكة األردنية الهاشمية   ) ج

احمللي، ( : ما يصدر عن اإلعالميني يصدر عن ا�لس من معلومات، وأخبار، ويتابع

الشئون اإلعالمية برصد رسائل عن قضايا وطنية، ودولية  من تقـارير، كمـا تقـوم  )واخلارجي

 .�م األعـضاء، من أجل توزيعها عليهم

، تعرض أخبار "األمة جملة رسالة جملس"؛  )ربع سنوية(كذلك يصدر ا�لس جملة دورية 

ذات العالقة بعمل الربملان بصفة خاصة، أو  ا�لس، وقراراته، ومجيع الدراسـات، والقـضايا

 )الربملان اإللكرتوين(ويعمل ا�لس حالياً حنو التوسع يف استخدام . ع األردين بصفة عامةا�تم

أعضائه عرب  يتيح إمكانية إجراء حوار، وتوجيه أسئلة إىل الربملان، أو إلـى أي مـن الـذي 

  . الشبكة العنكبوتية

يتوىل من خالهلا نقل ما  "الدسـتور " يقوم بإصدار صحيفة أسبوعية :مجلس األمة الكويتي   ) ح

ولكل صحيفة  .وفعاليات، ويرأس حتريرها األمني العام للمجلس مـن أنـشطة يدور فـي القاعـة

، ويكتب يف صحيفته ما يراه مناسبًا، أو )غري السرية(كويتية مندوب برملاين حيضر اجللسات 

نشر مـا يـدور فـي كما تقوم الصحافة ب.أنشطة األعضاء الفتًا للنظر يف اجللـسة، أو فـي

وا�الس العامة ، من آراء وأفكار قد يرى جملس األمة مناسـبة اإلفـادة  الـديوانيات،

                                                             
  .09العزيز البدر، املرجع السابق، ص محود عبد 1
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وأنشطته يف نشرا�ا ، كذلك تغطي القنوات الكويتية جزءًا كبريًا مـن مـداوالت ا�لـس.منها

   1.اإلخبارية، وبعض براجمها التحليلية

  . أهمية اإلعالم البرلماني :ثالثاً  

تنشأ أمهية اإلعالم الربملاين كنتيجة لتعاظم الدور الذي أخذته تلعبه املؤسسات الربملانية يف نظم       

احلكم الدميقراطية السيما احلديثة بصورة متزايدة ويف جمال السياسة الداخلية واخلارجية فظهرت على 

وغري ذلك " ثيل النسائي الربملاينلتم"، و "الربملان الشبايب"،و"املصطلحات الدبلوماسية "سبيل املثال 

من املسميات اليت تعكس املستوى الذي أخذت حتتله الربملانات على املستوى الوطين والدويل يف 

  .التحوالت الكبرية يف جمال النظم السياسية املختلفة 

ياة الربملانية وهي واإلعالم الربملاين يعين بالتغطية اليت تقوم �ا وسائل اإلعالم املختلفة يف جمال احل     

�ذا تشكل أحد العوامل اليت قد تساعد يف دفع الرأي العام إىل التفاعل مع األنشطة والفعاليات 

السياسية وكسر جدار العزلة أمام املواطنني لإلدالء برأيهم يف العملية السياسية السيما أداء وأنشطة 

  .ا�الس النيابية 

لربملانية من شأ�ا أن متكن الرأي العام من أن حيكم على جتربة والتغطية اإلعالمية لألنشطة ا      

الربملان الوطين وبالتايل يتمكن اإلعالم من أن يصبح ليس جمرد أداة ناقلة وإمنا وسيلة لقياس وكفاءة 

  .العمل الربملاين أو يف ا�ال السياسة اخلارجية

د على مدى االستفادة اليت حيققها للربملان وميكننا القول أيضا أن أمهية اإلعالم الربملاين تعتم    

ولنوابه ، من خالل دور وسائل اإلعالم كحلقة وصل بني الربملان وبني املواطنني فالدعم والتأييد الذي 

تتلقاه الربملانات من مجهور الناخبني يعد شرطا أساسيا الستمرار هذه الربملانات يف أداء وظائفها 

لذي تؤديه ولذا حترص الربملانات مؤثر على ثقة اجلمهور �ا ،والدور ا التشريعية والرقابية وهو كذلك

أو ا�الس التشريعية على إقامة عالقات دائمة مع اجلمهور ومؤسسات ا�تمع املدين وجمموعات 

  2.الضغط كما حترص على تلقي دعمها وتأييدها

                                                             
  .09املرجع السابق، ص 1
، 2007يف املؤمتر الدويل حول اإلعالم اإللكرتوين، املنعقد يف سبتمرب  ،" مفهوم اإلعالم الربملاين" أمرية الفويل،  2

 .109، ص2011القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،ب
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اصرة سواء من حيث دوره يف التعبري عن أن اإلعالم الربملاين أصبح حمور احلياة الربملانية املعكما       

الرأي العام بشأن جمريات العمل الربملاين وأداء ممثلي الشعب، أو من حيث مسؤوليته يف نقل أعمال 

  .الربملان وشرحها والتعليق عليها

إىل أن اإلعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب العمل  إضافة      

هو العنصر الرئيس املكمل للحياة الربملانية، وتفعيل املشاركة السياسية، ويف استمرار مسرية  الربملاين،

    .1التطور الربملاين بوجه عام

  . خصائص اإلعالم البرلماني :المطلب الثاني

ملا له من  يتسم اإلعالم الربملاين عن باقي أمناط اإلعالم جبملة من اخلصائصن اإلعالم الربملاين إ      

، وكلما كانت العالقة جيدة وعلى  نقل فعاليات وأنشطة السلطة التشريعية إىل ا�تمع أمهية بالغة يف 

  2:الربملان، ومن أهم خصائص اإلعالم الربملاين ما يأيتقدر املسؤولية فإ�ا تثري عمل 

العالية والذكاء من حيث املؤهالت الوظيفية واملتطلبات الفنية اإلعالمية تتصدر الثقافة  .1

واحلس الصحفي والقدرة الفائقة على الكتابة ،باإلضافة إىل البحث املستمر للقوانني 

واللوائح واألنظمة واملتابعة احلثيثة لكل األنشطة اليت جتري يف ا�لس داخله وخارجه من 

 .أنشطة تشريعية ورقابية 

ية واملستمرة على مدار الساعة أن اإلعالم الربملاين ميتاز باملالحقة واملتابعة اإلخبار  .2

 .بإجازة الربملان  يغرتف ،فاإلعالمي الربملاين ال يعرف الكلل وامللل وال

يتميز اإلعالم الربملاين عن غريه بعنصر املفاجأة وهذا يتطلب من اإلعالمي أن يكون  .3

 .يقظا وملاحا خاصة أثناء تغطية أو متابعة القضايا احلساسة

إىل التفرغ التام على مدار الساعة ليًال و�ارًا فجلسات ا�لس  حيتاج اإلعالم الربملاين .4

ونشاطاته ال يتحكم �ا اإلعالمي بل هي تفرض أجند�ا على اإلعالم وهذا خبالف 

 . التغطية اإلعالمية األخرى اليت يقوم �ا اإلعالم األخر

                                                             
: ، بتاريخhttps://www.albayan.ae: ، متاح على الرابط"اإلعالم حمور احلياة الربملانية املعاصرة " وائل نعيم،  1

  .19h59: ، على الساعة21/06/2020
 .126بسام عبد الرمحن مشاقبة، املرجع السابق، ص 2
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طاته متتاز بالشفافية تنطلق فلسفة اإلعالم الربملاين بإميانه املطلق بأن أعمال ا�لس ونشا .5

والعلنية وال حتتاج إىل التأويل والتفسري والبحث عن احلزازير مقارنة بأمناط اإلعالم 

 .األخرى

اإلعالم الربملاين يقف على أرضية من أرضيات الدولة أي أنه يقف أمام السلطتني  .6

س لإلعالم التشريعية والتنفيذية وهنا تقع املشكلة فاحلكومة أمامه والربملان أمامه ولي

 . الربملاين إال أن يكون حمايداً 

  .وظائف وأهداف اإلعالم البرلماني :الثالث المطلب

اليت يؤديها أو يقوم �ا اإلعالم الربملاين كرسالة وكوظيفة،  أهم الوظائفنعرض يف هذا املطلب       

  . وأهم األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها يف ا�تمعات

  .وظائف اإلعالم البرلماني :أوالً  

  1:باإلعالم الربملاين أن وظائفه تنحصر فيما يلي واملتخصصون اخلرباءأمجع   

توضيح الدور الرقايب للربملان وألعضاء ا�لس النيايب من خالل تسليط الضوء على أبرز  .1

النائب االستجوابات واألسئلة واملداخالت النيابية واملذكرات والكلمات اليت يتحدث �ا 

 .والنقاش الذي يقوم به

تذكري الناس بالتاريخ السياسي للربملان ومواقفه يف القضايا اليت وقفها سواء أكانت مواقف  .2

 .مؤيدة لطموحات الشعب أو معارضة له والرتكيز على دور كل نائب والتأكيد على أدائه 

ومن . تفاف حول الربملاندعم الثقافة السياسية واملشاركة السياسية ودعوة اجلماهري إىل االل .3

 جهة ُأخرى فإن اإلعالم الربملاين مطالب أثناء احلمالت االنتخابية بأن يكون له دور مميز،

  :وذلك من خالل ما يلي

توضيح الدور الذي تقوم به الُكتل الربملانية حتت القبة أو موقفها من مشاريع  -

نشاطات األحزاب الربملانية، وكذلك تسليط الضوء على  القوانني والرقابة

وإبراز مواقفهم أو كشف حسا�م أمام  السياسية أو من ميثلهم يف الربملان،

                                                             
م، 2019، دار املعرفة للطباعة والنشر، القاهرةطالب الفرقة الثالثة بقسم اإلعالم جلامعة الوادي اجلديد، اإلعالم املتخصص،  1

  .84ص
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الرأي العام ليعرف حقيقة ما يقوله احلزب أمام الناخبني وما هو موقفه 

 .احلقيقي حتت القبة

تذكري اجلماهري بالتاريخ السياسي للحزب أو الُكتل الربملانية وتسليط الضوء  -

 .احلزب وأدائهم الربملاينعلى دور أعضاء 

  .أهداف اإلعالم البرلماني :ثانياً  

الربملان  ذكر عبد اهللا الكندي أن أهداف اإلعالم الربملاين هو تدعيم التواصل واالتصال بني      

وتكريس مبدأ  وأفراد اجلمهور ومؤسسات ا�تمع املدين، وتوسيع املشاركة الشعبية يف صناعة القرار،

يف الربملان،  املعلومات، وتنوير الربملان مبا حيدث يف ا�تمع وتنوير ا�تمع مبا يدورالشفافية ونشر 

والتخصص فيما  وتوفري معلومات ختدم الربملان يف مناقشته من خالل تقدمي آراء وتصورات أهل اخلربة

  1.يتعلق بالقضايا اليت يناقشها الربملان

  : 2جبملة من األهداف يلخصها بعض املهتمني يف األيتميتاز اإلعالم الربملاين ذلك باإلضافة إىل  

 .إبراز دور ا�الس الربملانية يف التشريع والرقابة وحماربة الفساد -

 .إنعاش املناخ الدميقراطي وإشاعته بن أفراد ا�تمع   -

تفعيل دور املوطن يف تقومي أداء ا�لس الربملاين ورفع املشاركة الشعبية يف صناعة  -

لتوصيات الربملانية باألفراد ومؤسسات ا�تمع املدين احلكومية القرارات وا

 .واألهلية

إبراز حجم العمل الربملاين واملمارسة الرقابية واملبادرات التشريعية ألعضاء ،ونتائج  -

االنتخابات الربملانية احمللية والعاملية، والقرارات والتوصيات اليت تصدر عن احملافل 

 .الدوليةالربملانية واإلقليمية و 

تعزيز مبدأ احلوار وتقبل الرأي األخر عن طريق التواصل املباشر بني أعضاء   -

 .الربملان واملواطنني 

إضفاء املزيد من الشفافية واملوضوعية على العمل الربملاين من خالل التغطية   -

 .اإلعالمية جللسات الربملان وجلانه 

 .والتعاون مع ا�لس النيايبالتأكيد على دور احلكومة يف توفري املعلومات  -
                                                             

  . 42م، ص2014حممد فخري راضي، دور اإلعالم يف تنشيط احلراك السياسي، عمان، دار أجمد للنشر والتوزيع،  1
  .11حممد خليفة الصديق، املرجع السابق، ص 2
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التعريف با�لس الربملاين، ومضابطه، وقراراته، وتوصياته، وآلياته ونشاطات  -

  .أعضائه

 ماهية العمل السياسي :المبحث الثاني.  

تعد السياسة من اخلصائص األساسية اليت تالزم اإلنسان، حيث أنه الكائن الوحيد من بني        

مل ضمن تنظيمات وجتمعات بشرية ،فهو يسعى لتنظيم وإصالح شؤونه بشىت الكائنات احلية اليت تع

فيعترب العمل السياسي أحدى الطرق اليت ميارس �ا اإلنسان السياسة وذلك من . الطرق واألساليب

  .خالل العمل على رعاية شؤون األمة وتدبريها واملوازنة بينها يف شىت ا�االت 

  .ياسيمفهوم العمل الس :المطلب األول

  قبل التطرق إىل تعريف العمل السياسي نشري إىل مفهوم السياسة 

 :السياسةتعريف   . أ

أي رأس وقاد والسياسة القيام على الشيء مبا " ساس"السياسة مصدر للفعل : لغة.  )1

  1.يصلحه، والوايل يسوس رعيته، وسست الرعية سياسة أي ملكت أمراهم

 واستخدم العرب لفظ .الرعية بشئون السياسة علم الدولة ،والسياسة لغة القيامو 

  2. السياسة مبعىن اإلرشاد وهلداية

  

  3:جاء يف املوسوعة السياسية ما يلي :اصطالحاً  )2

السياسة هي فن ممارسة القيادة واحلكم وعلم السلطة أو الدولة،وأوجه العالقة  -

  .بني احلاكم واحملكوم

هي النشاط االجتماعي الفريد من نوعه الذي ينظم احلياة العامة ويضمن  -

 -بني األفراد–األمن وقم التوازن والوفاق من خالل القوة الشرعية والسيادة 

واجلماعات املتنافسة واملتصارعة ف وحدة احلكم املستقلة على أساس 

                                                             
  .580، ص)2015مارس(،12، جملة املفكر، العدد" مكانة القيم األخالقية يف ترشيد العمل السياسي" موفق نبيل،  1
 .  661، ص1968، القاهرة، دار النهضة العربية، 3لقاموس السياسي، طأمحد عطية اهللا، ا 2
، مذكرة مقدمة " مشروعية العمل السياسي للمرأة دراسة مقارنة بن الفقه السياسي اإلسالمي والدساتري الوضعية" نواري تروش،  3

 .6، ص)م2002/2003(، -باتنة -لنيل درجة ماجستري يف الشريعة والقانون، جامعة أمحد خلضر 
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م واألمهية عالقات القوة والذي حيدد أوجه املشاركة ف السلطة بنية اإلسها

  .يف حتقق احلفاظ على النظام االجتماع وسري ا�تمع

  :تعددت مفاهيم العمل السياسي نذكر منها  :مفهوم العمل السياسي  . ب

يرى بأن العمل السياسي يعين " السياسي على أنه  سعد إبراهيم مجعة العمليُعرف  )1

 اجتاه حتقيق منظمة واعية يف يف األساس توجيه حركة اجلماهري التلقائية إىل حركة

ا�تمع، مما يستلزم تنظيم هذه  األهداف القومية اليت ترتبط باملرحلة اليت ميّر �ا

املوارد البشرية املتاحة، يف  احلركة، وتعبئة الطاقات، وتوظيف القدرات، و تنمية

اجلماهريية املنظمة طابع  وعلى أن تتوافر للحركة. االجتاه الذي حيّقق ذلك اهلدف

  1.�ا من ا�تمع ن يتم ذلك من خالل تنظيمات سياسية معرتفالشرعية وأ

فكرة +السياسي يتكون من ثالثة عناصر تنظيم  عبد اهللا النفيسي أن العمليرى  )2

مجاهري ،حيث انه ال يكون جادًا أو مثمرًا إال من خالل عمل تنظيمي وعمل +

تفاعل هذه املكونات الثالثة هو الذي يؤدي إىل مركب .فكري ويف وسط اجلماهري

العمل السياسي بعد توفر هذه املكونات األساسية تبقى مهمة توجيهيها لتقوم 

حتديد علمي ملشاكل اجلماهري وطرح موضوعي للحلول وقدرة علمية ملناقشة : ايلبالت

وتعبئة القوى ) الرأي العام(االختبارات املتاحة وقدرة حركية على تنظيم اجلماهري 

  . 2وحتريكها لتنفيذ احللول

من أساليب التغيري املطروحة  أسلوب: "العمل السياسي بأنه صالح الصاويويعِّرف  )3

السعي إىل تكوين األحزاب أو : العمل اإلسالمي املعاصر، ويراد به على صعيد

الشورى وغريها من املؤسسات  املشاركة فيها أو االشرتاك يف الربملانات وجمالس

املؤقتة مع بعض القوى  السياسية للدولة مع ما قد يتتبعه ذلك من التحالفات

                                                             
-، رسالة ماجستري، جامعة حممد األمني الدباغني" اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف العمل السياسي" مشطوب رميه،  1

 .16، ص)2016/2017(، - 2سطيف 
، 1986عبد اهللا فهد النفيسي، دور الطلبة يف العمل السياسي، الكويت، اهليئة التنفيذية لالحتاد الوطين لطلبة الكويت،  2

  .15ص
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املواقع أو حتصيل بعض  ذهالسياسية األخرى، بغية التمكني لشريعة اهللا من خالل ه

  1.اقعة عليهااملظامل الو  املصاحل الشرعية للحركة اإلسالمية، ومنع أو ختفيف بعض

التنافس السلمي الرمسي والعلين للوصول إىل السلطة : "بالعمل السياسي يقصدكما  )4

أجل تدبري شؤون األمة ورعاية مصاحلها وحفظ حقوق  عن طريق االنتخابات من

لربنامج مشرتك تضعه  واجلماعات وفقا لربنامج احلزب الفائز،أو وفقا وحريات األفراد

  2.األحزاب الفائزة إذ مل حيصل واحد منها على األغلبية

   .سمات العمل السياسي :المطلب الثاني

  3:يتميز العمل السياسي الناجح بعدة مميزات ومسات أمهها 

واإلغراء  اإلكراه بالتهديد والوعيد،وتعين االبتعاد عن كل أشكال العنف سواء : السلمية -

 .املادي وشراء الذمم ،وإمنا يكون اإلقناع باحلجة والربهان 

 وتعين الشفافية ونظافة اليد واللسان وأعمال الشورى : النزاهة -

ويقصد �ا عدم العمل إلقصاء اآلخرين واحلجر عليهم ولو كانوا على النقيض : قبول التعددية -

 .يف أفكارهم ومعتقدا�م

وهو التواصل الفكري والسياسي مع كافة القوى السياسية والوطنية، لتغريب وجهات : احلوار -

 .النظر والوصول للقواسم املشرتكة فيما حيقق املصاحل العليا للبالد

وهي إفساح ا�ال للتفكري اإلبداعي والنتاج الفكري والثقايف والبعد عن االستبداد : احلرية -

 .املخالف خصوصاً داخل املنظومة احلزبية الواحدة والطغيان ومصادرة الرأي

ويعين إحسان التقديرات يف االهتمام بكافة اجلوانب حىت ال يكون البناء السياسي : التوازن -

 . مشوها فال يركز على جانب االقتصاد مثال على حساب اجلانب اإلعالمي

تقبل التعديل  وهي ضد اجلمود والتعصب واملقصود �ا تبين سياسات وخطط: املرونة -

 .واإلضافات والتبديل خصوصاً يف أمر الوسائل واألزمنة واألمكنة

                                                             
، " جاذاحلركة الدعوية بالوادي منو : أثر العمل السياسي على الدعوة إىل اهللا من خالل التجربة اجلزائرية " حممد العريب رحومه، 1

  .23، ص)2018-2017(رسالة ماسرت يف العلوم اإلسالمية، جامعة الشهيد محه خلضر بالوادي، 
  .137مشطوب رمية، املرجع السابق، ص 2

: ، متاح على الرابط" )مهارات العمل السياسي وفنونه( الرسالة الثامنة" مؤمتر األمة،  3

http://www.ommahconf.com/n/1730  19:30، على الساعة 10/12/2019، بتاريخ.  
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حبيث يكون العمل السياسي شامالً لكافة النشاط اإلنساين وإنتاجه احلضاري من : الشمول -

 .فكر وثقافة وفنون باإلضافة إىل قضاياه املعنوية واملادية

  . أهمية العمل السياسي :المطلب الثالث

تكمن أمهية العمل السياسي الناجح باعتماده على أرقى درجات املعرفة وأدقها، دون احلاجة      

بالضرورة إىل دراسة علم السياسية ،ورمبا يكون ذلك بالفطرة أو نتيجة جمهود فكري منظم كما كان 

دراسة  فالعمل السياسي يتطلب القيام بدراسة احلوادث والظواهر. حيصل يف ا�تمعات البدائية

وما حيصل يف .موضوعية حيادية تبتعد كل البعد عن التحيز والتعصب واألفكار الشخصية والذاتية 

الواقع هو االعتماد على الدراسة الشمولية والكلية للظواهر املنوي االهتمام �ا أما عمليًا فأن غالبية 

ما يشكل معضلة .مولية واحليادية العاملني يف احلقل السياسي ال يعريون اهتمامًا هلذه املوضوعية والش

لذلك ال تزال البشرية .أمام اعتماد السياسة احلقة يف تصرفات الطبقة السياسية يف معظم دول العامل 

  .راضخة حتت نري املظامل واحلروب والعبودية بشكل أو بآخر

تدور يف فلكها وبكلمة �ائية، فالعمل السياسي هو كل ما من شأنه السعي لتطبيق املبادئ اليت      

، حل املشاكل بالطرق السلمية، حسن الدراية يف القيادة أو التنفيذ: السياسة ومنها على سبيل املثال

إتقان الفضائل اخلرية، الصدق يف املعاملة والتنسيق الدائم مع املعنيني، احملافظة على العالقات اجليدة 

اب املؤدية إىل األزمات واحلروب،نشر بني الناس وبني الدول، إبعاد منطق التحدي وجتنب األسب

الوئام بني ربوع الوطن ويف العامل، العمل على االستفادة من الذكاء الفردي واجلماعي، التخطيط 

   1.ملستقبل أفضل، العمل على التغيري الدائم وغري ذلك

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .78، ص )2005(، 51الوطين اللبناين، العدد ، جملة الدفاع " العمل السياسي بني الواقع واملرجتى" البري رمحة،  1
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  :الفصل األول خالصة 

اإلعالم السياسي الرتباطه الوثيق مبؤسسات نستنتج مما سبق أن اإلعالم الربملاين يعد جزءا من      

سياسية مهمة هي الربملانات واملؤسسات النيابية، فهو يلعب دوراً بارزاً داخل أروقة الربملان من خالل 

التعريف با�لس ونشاطاته وإبراز دوره يف الرقابة والتشريع وحماربة الفساد وذلك من أجل دعم الثقافة 

  .فع من املشاركة السياسية، وإنعاش املناخ الدميقراطي داخل ا�تمعاتالسياسية والزيادة يف الر 

والعمل السياسي يعد أحد متطلبات البنية التحتية للمؤسسات السياسية، وال ميكن حتقيق دولة 

  .دميقراطية حرة إال بتطوير العمل السياسي

  

  

  



  : ثانيالفصل ال

اإلعالم البرلماني  

 .والعمل السياسي
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 :تمهيد

باإلعالم يف أكثر من ، أصبح مفهوم السياسة يرتبط غريات اليت شهدها العامل املعاصربعد الت       

 .در احلياة السياسية يف ا�تمعاتفيعد اإلعالم بأمناطه املختلفة مصدراً مهماً من مصا ،مستوى وجمال

فله دور  . الربملان ية داخل أروقةفاإلعالم الربملاين احملرك الرئيسي لكل النشاطات واألحداث السياس

على أهم سنحاول يف هذا الفصل التعرف  ،السياسي وتفعيل نشاطه يف ا�تمعكبري يف حترير العمل 

  وفيما تتمثل إسهاماته وجتلياته يف العمل السياسي ؟ ،وسائل اإلعالم الربملاين

 وسائل اإلعالم البرلماني في العمل السياسي إسهام :المبحث األول.  

حيتل اإلعالم الربملاين اليوم أمهية كبرية يف احلياة السياسية فهو مبثابة البنية التحتية لتنمية       

  .املؤسسات الربملانية وإنعاش املناخ الدميقراطي وتفعيل العمل السياسي من جهة أخرى 

  وسائل اإلعالم البرلماني وعالقتها بالبرلمان  :األول المطلب

وحسب أهداف  تتعدد وسائل اإلعالم الربملاين حسب درجة تطور كل مؤسسة تشريعية،      

  :الوسائط، ومن بينها تؤديها مثل هذه القائمني عليها، واستيعا�م لألدوار اإلعالمية اليت ميكن أن

  .وسائل اإلعالم البرلماني: أوالً 

اين حسب تطور كل مؤسسة تشريعية، وحسب أهداف القائمني عليها تتعدد وسائل اإلعالم الربمل   

  1:وتشمل ما يلي

تعترب احملطات التلفزيونية الفضائية : القنوات التلفزيونية والشبكات اإلذاعية )1

واألرضية واإلذاعية من الوسائل اليت من شأ�ا أن تزيد من الوعي الربملاين لدى 

جلارية يف اجللسات الربملانية وبكل ما يتعلق �ا املواطنني وتزويدهم بآخر التطورات ا

كما أ�ا تساعد يف شرح قواعد وإجراءات العملية .من مضابط وقرارات وتوصيات

التشريعية، إضافة إىل فاعليتها يف التأثري على السلوك النيايب حيث يوضع العضو 

                                                             
 :ورقة عمل حول اإلعالم الربملاين، متاح على الرابط ،ين جتربة جملس الشورى يف اململكةا، اإلعالم الربملمحود بن عبد العزيز البدر 1

 http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=7065،  على الساعة  ،15/02/2020بتاريخ

18:25.  
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ريعي من خالل بصورة دائمة حتت املراقبة الشعبية، هذا إىل جانب دعمها للقرار التش

فتح النقاش وإتاحة الفرص للمواطنني للتعبري عن آرائهم حول املسائل املثارة يف 

 .الربملان قبل اختاذ القرار

تعترب الصحافة الوسيلة األكثر شيوعًا واملنرب األكثر فعالية يف توصيل  :الصحافة )2

كامل النصوص املعلومة الربملانية للقارئ حيث يتم من خالل اإلعالم الربملاين نقل  

املضبطة يف عمليات االستفتاء وقياس اجتاهات الرأي العام وذلك من أجل تدعيم 

 . قرارات ا�لس الربملاين واالرتقاء مبستوى العمل فيه

تعد النشرات الربملانية اليت تصدر عن ا�لس النيايب من الوسائل  :النشرات البرلمانية )3

قل رسالته الربملانية اليت تتناول أخر القضايا اليت اليت يستند عليها اإلعالم الربملاين لن

نوقشت يف ا�لس النيايب واألخبار الربملانية املستجدة ،باإلضافة إىل الدراسات 

والبحوث اليت ختدم العضو الربملاين وتعزز موقفه إىل جانب تزويده باملعلومات اليت 

 .انية حيتاجها ونشر األخبار املتعلقة بفاعليته وأنشطته الربمل

إن الشبكة الدولية للمعلومات تعترب من الوسائل  :الشبكة المعلوماتية الدولية )4

حيث تساهم هذه الشبكة يف  اإلعالمية املؤثرة يف العمل الربملاين ويف تطوير أدائه ،

ربط الربملان مبؤسسات ا�تمع احمللي احلكومية واألهلية ،كما تربطه أيضا بالعامل 

قة وصل بني املواطن والربملان وأعضائه من خالل تلقي رسائلهم إذ تعد حل.اخلارجي 

وشكواهم واستفسارا�م ،إضافة على تزويد املواطنني بأهم املستجدات على الساحة 

واألهم من ذلك إن  ؛الربملانية داخليًا وخارجيًا وعرض اجللسات وما يرتبط �ا

علومات الدولية تتيح له فرصة استخدام اإلعالم الربملاين با�لس النيايب لشبكة امل

 .1التواجد على موقع الشبكة العاملية لضمان الوصول إىل أكرب شرحية من املواطنني

  

                                                             
 :ورقة عمل حول اإلعالم الربملاين، متاح على الرابط ،ين جتربة جملس الشورى يف اململكة، اإلعالم الربملاعزيز البدرمحود بن عبد ال 1

 http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=7065،  على الساعة ،15/02/2020بتاريخ 

18:25.  

  



العمل السياسي ـــــ  اإلعالم الربملاني وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل الثاني  

 

28 

  .عالقة وسائل اإلعالم بالبرلمان: ثانياً  

وا�الس التشريعية يف  من املمكن أن تكون وسائل اإلعالم عامًال مساعدًا أو معيقًا للربملان       

حيث تنعكس العالقة اجليدة بني الربملان ووسائل  اخبيـن وتلبية احتياجا�م ورغبا�م،جهودها متثيل الن

جلميع بأكمله، والنائب بشكل خاص، وكذلك الشعب الذي يسعى ا اإلعالم على أداء الربملان

  .احلال تعزز العملية الدميقراطية بطبيعة أ�ا ، جبانبخلدمته

 قبول وسائل اإلعالم على اعتبار أ�ا مشارك أساسيتراضي اجلميع على إضافة إىل أن       

صحيحة وجيدة مع  وجوهري يف العملية الدميقراطية، وهذه هي اخلطوة األوىل حنو إنشاء عالقة عمل

عنصراً حمدداً إلنشاء وإرساء عالقة عمل  عشر أثناوطمعاً يف الوصول لذلك وضعت  ،وسائل اإلعالم

اإلعالم ووسائطه كآفة، وبشكل خاص مع الصحفيني الربملانيني  إجيابية ومثمرة للربملان مع وسائل

  :1يغطون أعمال ونشاطات الربملان، وتتلخص يف اآليت واملراسلني الذين

لية املفضلة وسائل اإلعالم هي اآل :تشجيع التغطية اإلعالمية المهنية للبرلمان )1

مور اليت ينظر كمؤسسة، وعلى القضايا واأل إلطالع اجلمهور على الربملان الوطين

عالم للقيام بعملها يف هذا الصدد، أن يقوم اإل فيها الربملان، فينبغي ملساعدة وسائل

الصحافة على تغطية أعمال الربملان، جبانب  املعنيون بكل ما ميكن فعله لتشجيع

بتوفري البث املباشر واحلي جللسات الربملان، و النظر  حمطات التلفزيون واإلذاعة احمللية

حتديد منطقة جللوس الصحفيني واملراسلني يف داخل قبة الربملان،   االعتبار لضرورةبعني 

رؤساء اللجان تزويد الصحفيني واملراسلني خطيًا أو إلكرتونيًا جبدول  كما ينبغي على

 سعى اللجان جلعل كافة اجتماعا�االربملان قبل انعقاد اجللسات، وأن ت أعمال

 .م، والتشجيع على تغطيتها بشكل كاملمفتوحة لوسائل اإلعال وجلسا�ا

من املهم أن جتعل  :المتبادل بين البرلمان ووسائل اإلعالم ومندوبيها االحترام )2

للربملان يشعرون بأ�م موضع  الصحفيني واملراسلني الذين يقومون بالتغطية اإلعالمية

هم الذي وامل يسعملهم، وللدور األسا احرتام وتقدير هلم كمهنيني وحمرتفني يف جمال

أن يؤكد للصحفيني واملراسلني انه كنائب  الدميقراطية، وعلى النائب يلعبوه يف العملية

بأدائها، وأن عملهم ليس سهًال متامًا مثل عدم  يف الربملان يُقدر األعمال اليت يقومون

                                                             
  .90، ص2014علي عبد الفتاح، اإلعالم الربملاين والسياسي، عمان، دار اليازوري العلمية،  1
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اليت يتعرضون هلا من قبل مشرفيهم متامًا مثل  سهولة عمله، وأنه يتفهم الضغوط

الرؤساء، والزمالء النواب، (جتاهه النائب من قبل  صارعة اليت متارسالضغوط املت

ورئيس الوزراء، والرأي العام، وعضوية دائرته االنتخابية  ورؤساء األحزاب، والناخبني،

 .وغريهم اآلخرين، واملسئولني احلكوميني

ني من املالحظ أن الصحفيني واملراسل :إرساء عالقة ودية مع الصحفيين البرلمانيين )3

أصدقاء لنواب الربملان، ألن ذلك يسهل عليهم  اجليدين يرغبون دومًا بأن يكونوا

املعلومات، فينبغي تطوير عالقة بنائية وودية بني  التوجه إليهم باألسئلة وطلب

مسئوليات وأدوار الربملان ووسائل اإلعالم جيعل من  الطرفني، رغم أن اختالف

الصحفيني الربملانيني والنواب إال يف نطاق صداقة شخصية بني  الصعب تطوير عالقة

 .حمدود

التعامل بإنسانية مع الصحفي الربملاين  :التعامل اإلنساني مع الصحفي البرلماني )4

املسئوليات اليت يتحملها الصحفي الربملاين هي  جيعل النائب يُقدر ويتفهم أن من أهم

أو التلفزيون أو القناة الصحيفة أو حمطة اإلذاعة  تلك املتعلقة بعمله ووظيفته مع

آخر، واليت لديها قضايا وأمور حمددة تريد من املراسل  الفضائية أو أي وسيط إعالمي

والنائب كلما أحاط وتعرف أكثر عن . سياستها التحريرية الرتكيز عليها حسب

املعنيني بتغطية الربملان، كلما أصبح أفضل وأقدر على التعامل  املراسلني والصحفيني

 سئلة، وكلما كان مطلعًا أكثر علىعندما يوجهون إليه األ ب معهموالتجاو 

النظر الشخصية للصحفيني الذين يكتبون عن الربملان، كلما  االهتمامات ووجهات

على احلصول منهم على تغطية أفضل حول قضية أو مسألة  صار النائب أكثر قدرة

 .1حمددة مهمة له

ومبا أن العملية الربملانية  :البرلمان عملعلى الصحفيين والمراسلين مساعدة فهم  )5

وسيما يف الدميقراطيات اجلديدة مثل  من أكثر نواحي الدميقراطية تعقيدا وأقلها فهماً،

واملراسلني املعينني لتغطية أخبار الربملان  الدول النامية، قد نتوقع أحيانًا من الصحفيني

 تعترب أحيانًا مرهقة ويف الربملان املعقدة، واليت إلجراءات وعمليات سطحيافهمًا 
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للنواب اجلدد أنفسهم، ألن الفهم واالستيعاب الكامل  أغلب األحيان مشوشة حىت

الربملانية ميكن أن يتحقق فقط من خالل املالحظة  للعمل الذي جيري داخل العملية

الربملان ملدة طويلة، وحىت من خالل املشاركة الفعالة  من الدقيقة والقريبة جداً 

 .رةواملباش

تزويد الصحفيني  :تزويد الصحفيين البرلمانيين بأكبر قدر ممكن من المعلومات )6

يعين أ�م لن يقوموا مبراجعة  واملراسلني بأكرب قدر ممكن من املعلومات واملساعدة ال

لكن الصحفيني . وعناية فائقة وتفحص كل وثيقة وكل إفادة توفرها له، بشكل دقيق

عملهم أكثر سهولة من خالل  مساعدة ميكن أن جتعلواملراسلني يقدرون دائمًا أي 

احلصول على املعلومات، وأحيانًا،  متكينهم جتنب بذل جهود تستغرق وقتًا طويًال يف

 .للصحيفة أو حملطة اإلذاعة أو التلفزيون قد ينعكس هذا التقدير يف تقرير املراسل

حيرتم  :"سوف يكون للنشر"أن كل شيء تقوله للمراسل  افتراضالتخلي عن  )7

الصحافة، وميكن  الصحفيون واملراسلون اجليدون وبشكل قوي قواعد وأخالق مهنة

شخص إذا قيل هلم منذ  عادة الوثوق �م بأن ال يقتبسوا أو ينسبوا بيان أو عبارة إىل

 ". تنسبال جيوز أن"أو " ليست للنشر"البداية أن هذه الكلمات 

تقاليد عريقة  النامية اليت ليست لديها ولكن يف الدميقراطيات اجلديدة يف مثل دول

قليلي التجربة  شباباً  وطويلة يف حرية الصحافة، قد يكون فيها الصحافيون واملراسلون

فهمًا واستيعابًا   والتمرس، فقد تكون هناك إمكانية الن يكون لدى ذلك الصحفي

ما قاله النائب ببساطة  كامًال للقواعد واملعايري األخالقية ملهنة الصحافة، أو قد يهمل

حدوث مثل هكذا موقف  فأفضل طريقة لتجنب". رليست للنش"بأن تلك املالحظة 

به يف حضور أحد العاملني يف  حمرج هو أن تفرتض كنائب أن كل ما تقوله أو تصرح

 . 1"للنشر"وسائل اإلعالم هو 

 على النائب أن يأخذ دائمًا فترة للتفكير قبل التحدث إلى أحد العاملين في )8

أن  قبل أن جييب النائب على أي سؤال يطرحه عليه أحد اإلعالميني، فعليه :عالماإل
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 كيف سيبدو ما أخطط لقوله جيدًا يف صحف الغد، أو كيف" يفكر أوًال وبسرعة

 ."سيكون رد فعل ما أقوله يف التلفزيون أو يف حمطة اإلذاعة الليلة

 خاصة الكلمات بعناية كما أنه من املهم بشكل خاص أن خيتار النائب وينتقي  

اإلذاعة ألنه  عند الرد واإلجابة على أي سؤال يطرحه عليه مراسل حمطة التلفزيون أو

أو مساعه أو قراءته  تقارير التلفزيون واإلذاعة خمتصرة وموجزة جداً، وما يتم مشاهدته

ن قبل يتم اختيارها م يف البث التلفزيوين واإلذاعي ليس إال مجل قليلة جداً، غالبًا ما

 .املراسل من ضمن مجل طويلة جدًا كان النائب قد أدىل �ا

املراسلون  تبدو مثرية واستفزازية، ويقوم" مقاطع"وقد يركز التلفزيون واإلذاعة على 

النائب، والذي  عادة ويف معظم األحيان باختيار ذلك اجلزء بشكل خاص من كالم

 .يشعروا أنه يليب هذا الشرط

ين االعتبار فيما إذا كان هناك مستمعين محددين موجهة خذ بعاأل النائبعلى  )9

قبل التحدث إىل صحفي برملاين على  :اإلفادة التي أدليت بها للمراسل إليهم

سيوجه له ما ختطط  مستمع أو شخص حمدد النائب أن يفكر فيما إذا كان هناك

آخر،  رئيس الربملان، نائب - أو شخص حمدد  لقوله، فقد يكون هناك جمموعة حمددة

وإذا كان األمر  . حكومية تقصدها العبارة اليت ستقوهلا رئيس الوزراء، أو مؤسسة غري

تقوله للمراسل حبيث تقصد به ذلك الشخص أو اجلهة  كذلك، فحاول أن تفصل ما

  .على وجه اخلصوص

جيب أن يقول  فالنائب :في الرسالة التي تريد نقلها ثم ال تحيــد عنهاالتفكير  )10

والتشبث �ا، وأن  فقط، وجيب أن يركز هدفه دائمًا على تلك الرسالةما جيب قوله 

عن الرسالة اليت يقصد  يقاوم اجلهود اليت يبذهلا الصحفي أو املراسل يف حتويل تركيزه

 .توجيهها

جيب أن يكون رد   :عدم المبالغة في رد الفعل نحو قصة حرجة أو غير مرغوبة )11

وغري منصف يف القصة  عامل بشكل جمحففعلك الفوري عندما تشعر بأنه جرى الت

التلفزيون، قويــا عن طريق مواجهة  اليت أورد�ا الصحيفة أو يف تقرير حمطة اإلذاعة أو

الربملانيون واملشرعون يف كافة أرجاء املعمورة  ويقوم. الصحفي أو املراسل املسئول

. ري عادلإصالح الضرر الذي يشعروا أنه حلق �م بشكل غ بذلك يف حماولة منهم
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ويف أغلب األحيان تعود بالضرر أكثر من . هذه الردود ضرورية أحيانا تكون مثل

 قبل أن ترد بشكل قوي على قصة أو خرب سليب، وازن بني الفوائد واألضرار .الفائدة

 . اليت ميكن جنيها وتكبدها على املدى الطويل األجل نتيجة هذا الرد

تسوء عالقة  حىت ال :برلماني عن قصداالبتعاد عن خداع أو تضليل الصحفي ال )12

خيدعهم أو حيجب  ، فال يشعر الصحفيون الربملانيون أن النائباإلعالمالنائب مع 

املسألة املطروحة،  عنهم معلومات �دف حتويل أنظارهم وانتباههم عن القضية أو

  1.امتشككني فيهم الثقة يف النائب كشخص ويف الربملان كمؤسسة ويصبحوا

 هلذا يسمح أال جيب ولكن باإلعالم عالقته ازدواجية من بينة على الربملان يكون أن بغيوين       

 ماإلعال دور يدعم أن الربملان على ينبغيف ،اإلعالم وسائل مع العمل على تهقدر  على يؤثر بأن الواقع

 استخدام لخال من واملرافق النواب إىل املعززة الوصول بسبل الصحفيني وتزويد .الربملان مراقبة يف

  .الربملان داخل نسبية حبرية التحرك هلم يضمن مما املرور، تصاريح أو الصحافة شارات

 وكتابة إعداد إمكانية هلم تُتاح كي  اإلعالم ووسائل للصحفيني مساحة ختصيص جيب كما      

 متراتاملؤ  فيها تُقام خاصة قاعات لديها الوطنية الربملانات من فالعديد  .الصحفية املوضوعات

 إعالميني موظفني الربملانات لدى يكون أن وجيب ،النواب على األسئلة فيها وُتطرح الصحفية

 إصدار فيها، يعملون اليت الوحدات أو املوظفني، هلؤالء وميكن  .اإلعالم وسائل مع للتعامل متفرغني

 الربملانية اعاتاجلم لكل تكون أن ويُرجح( الربملان عمل حول اإلعالم لوسائل الرمسية البيانات

 تنتج فقد تطوراً  األكثر الربملانات أما  ).أحزا�ا عن نيابة نفسه بالشيء للقيام اإلعالميون موظفوها

 معلومات على للحصول اإلعالم قبل من الستخدامها إذاعية وبرامج إعالمية ومواد مصور كفيلم  مواد

 املوقع على احلفاظ عن مسؤولة اإلعالمية اإلدارات تكون ما غالباً    .احلكومة يف ودوره الربملان حول

  .االجتماعي التواصل مواقع من آخر مواقع وأي للربملان اإللكرتوين

 دور له اإلعالم أن مسألة يتقبل أن جيب الربملان أن إال األمر، هذا من النواب انزعاج ورغم      

 ضمن يتم أن جيب العمل هذا أن إال  .أحياناً  ونقدمها بل الربملان ومؤسسة النواب مراقبة يف يلعبه

 ضوابط تعزيز للربملانات ميكن املعايري، �ذه الصحفيني التزام ولضمان .اجليدة الصحافة قواعد

 شرف مواثيق العامل أحناء يف الربملانات من الكثري وضع قدف ،القدرات بناء وتوفري الصحفيني
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 يضمن حيث التنظيم ذاتية صحافيةال املعارض خالل من ذلك يتم البلدان بعض ويف   .للصحفيني

 بتلبية وملتزمني معتمدين الربملان يف العاملني الصحفيني كافة  يكون أن اإلعالم ووسائل الصحفيون

 اليت الشرف ومواثيق لالعتماد اخلاصة نظمها بوضع أخرى برملانات وتقوم  .عملهم يف الدنيا املعايري

  .الصحفيون هلا ميتثل أن جيب

 بناء لتوفري متزايد اجتاه هناك جديداً، مفهوماً  فيها الصحافة حرية تكون اليت دانالبل ويف       

 وتدريب عمل حلقات شكل يف ذلك يكون قد  .الربملان مع يعملون الذين للصحفيني القدرات

 أن وميكن  .دميقراطي نظام ظل يف للصحافة الدنيا واملعايري الربملان دور حول الصحفيني لتثقيف

 اجلديدة اإلعالمية السلطات أن إذ اهلشاشة أو الصراع من تنتقل اليت البلدان يف حامساً  ذلك يكون

 تقارير تقدمي يف الصحفيني أولئك على املواطنون اعتمد إذا الصراع إشعال يف سبباً  تكون أن ميكن

  1.الربملان ذلك يف مبا احلكومية، املؤسسات عمل عن

  .مواطناإلعالم البرلماني وال: الثاني المطلب

إن معظم األنظمة الربملانية تعاين من عدم اهتمام املواطن بالعمل السياسي داخل الربملان         

وغالبا ما ينعكس يف نسب املشاركة الضعيفة يف االنتخابات ،علماً أنه ميتلكون القدرة على االطالع 

وهذا ما يطرح مسألة .كاهلا على األخبار السياسية والربملانية بفعل تطور وسائل اإلعالم وتنوع أش

تسهيل حصول املواطن على األخبار الربملانية ،حيث جلأت بعض الربملانات يف السنوات األخرية إىل 

إنشاء مواقع هلا على شبكة االنرتنت ضمنتها أعمال الربملان واللجان إضافة على إنشاء حمطة إذاعية 

تربوية للتعريف بدور الربملان  تمدت على أنشطةباملقابل هناك جتارب اع.أو تلفزيون خاص بالربملان 

وإقامة العديد من الندوات حول موضوعات ترتبط مباشرة ). برملان الشباب(ونشاطاته وطريقة عمله 

فاملطلوب اعتماد كل الوسائل الكفيلة بتقريب املواطنني من ممثليهم يف . باملصاحل العامة للمواطنني

كبرية من الناس ال تعرف ماذا جيرى يف أروقة   الربملان ،كما تشري معظم اإلحصاءات إىل أن نسبة

وملواجهة هذا األمر .وهي فئة ناخبة ومؤثرة يف احلياة السياسية ) 24- 18(الربملان وخاصة عند الفئة 

بسبعة أنشطة تعتمد احملاكاة الربملانية للطالب يف كل مراحل التعليم ) كندا(يقوم الربملان يف كيبك 

إىل طرح بعض األلعاب عرب االستبيان التشريعي هذا النشاط الذي  وصوًال إىل كبار السن إضافة
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كما .يشمل اآلالف يهدف إىل تعريف هؤالء إىل أمهية املؤسسة الربملانية وإىل الدور املهم للنواب 

  .1يقوم رئيس الربملان جبولة على املؤسسات التعليمية من أجل تطوير احلس الدميقراطي لدى الطالب

عالم الربملاين أنظار املواطنني وغريهم لكثري من مواطن اخللل والزيغ يف أداء الدولة ويلفت اإل      

والربملان واملوظفني العموميني  وينتهج الطرق السليمة للتعامل مع تلك األمور ويستخدم خمتلف 

  .أساليب التناول اإلعالمي من تقارير وحتقيقات وغريها

  .ماني في العمل السياسيإسهامات اإلعالم البرل :الثالث المطلب

بصفته وسيطا يعكس مناشط  ورغبات وتوجهات تسهم يف  متميزاً  إن اإلعالم الربملاين يلعب دوراً     

الذي يشكل لدينا حتوال إعالميا مهما، من جمرد رصد خربي  األمرتنمية الوطن، وتعزيز دور ا�لس 

يكون  قرارات وعلينا أن ندرك إن اختاذ القرارإىل عمل حتليلي، يبلور اخليارات واالقرتاحات، ويعزز ال

كل   –من مؤيد ومعارض  _يف املكاتب واملمرات وصراع اللجان، وحتت القبة  األعضاءنتاج مداوالت 

يريده ويعتقد أنه حمققا للمصلحة العامة، وجاء هذا نتيجة ألراء املختصني الذين ميثلون شرائح  وفق ما

تتجلى إسهامات اإلعالم الربملاين يف تفعيل وتكريس  2قطاع العام،ا�تمع من القطاع اخلاص، أو ال

  3:العمل السياسي فيما يلي

 .يسهم اإلعالم الربملاين يف نقل نتائج االنتخابات الربملانية احمللية والعاملية  .1

يسهم يف تعريف اجلماهري بالقرارات والتوصيات اليت تصدر عن الربملانات على الصعيد  .2

 .يل ومواعيد انعقاد جلسات ا�الس الربملانية وجلا�ااإلقليمي والدو 

يسهم يف تطوير السلوك النيايب لألعضاء بغرض التقريب بني الثقافات املتفاوتة بينهم  .3

 .وتوجيه التفاعالت النيابية إىل هدف مشرتك هو املصلحة العامة

ومسؤولياته  يساهم يف التعريف باللوائح املنظمة للعمل الربملاين مثل واجبات العضو .4

طلب كلمة ،تقدمي مشروع (وحقوقه وشرح قواعد وإجراءات العملية التشريعية مثل 

 ).بقانون، إعادة املداولة والتصديق على املعاهدات واالتفاقات الدولية
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اإلعالم الربملاين يساهم يف دعم القرار الربملاين من خالل فتح النقاش وتبادل اآلراء  .5

 .الربملان قبل اختاذ القرار حول املسائل املثارة أمام

يسهم يف تطوير عالقات أعضاء الربملان بناخبيهم وكذلك مبؤسسات ا�تمع  .6

املدين،األمر الذي من نشأنه أن يثري العمل الربملاين وآلياته خاصة والعمل السياسي 

 .عامة

 تجليات اإلعالم البرلماني في العمل السياسي :الثاني المبحث.  

م الربملاين دورًا متميزًا بصفته وسيطًا يعكس رغبات وتوجهات تسهم يف تنمية يلعب اإلعال      

احلياة السياسية يف ا�تمعات وإضفاء الشفافية واملوضوعية وتعزيز املشاركة السياسية لدى أفراد 

  .ا�تمع

  .رقابة اإلعالم البرلماني على الحكومة :األول المطلب

العامل له احلق واملصداقية يف مراقبة أعمال احلكومة وحماسبتها طيلة يعرف بأن للربملان يف كل دول     

ومنها وسائل اإلعالم اليت تعترب  1انعقاد دوراته الربملانية بالعديد من الوسائل واإلجراءات التقنية،

وسيلة فعالة من وسائل الرقابة الشعبية على أعمال احلكومة من خالل التغطية اخلربية لنشاطات 

ومتابعته والقيام بالتحقيقات االستقصائية واحليادية يف الطرح والتناول ومتابعة ردود  الربملان

النواب،ولكي تقوم الصحافة �ذا الدور الرقايب البد أن تتمتع حبرية كافية يف طرح املشكالت اإلدارية 

تعبري عن املختلفة وبيان أوجه القصور والعجز ومطالبتها حبل تلك املشكالت والصعوبات،وكذلك ال

  2.مشكالت املواطنني يف إعالم دميقراطي حر

كما ختتلف الرؤى يف تقومي مدى جناح وتقصري اإلعالم الربملاين يف القيام بالدور املنوط به على        

املستوى الرقايب ،فمن الواضح أن عدم قيام الصحفيني والصحف بإعداد أي تقارير استقصائية عن 

ل بتفاصيل معمقة يف القضايا اجلوهرية للمجلس من حيث املتابعة النواب وابتعادهم عن الدخو 

، والتحليل والتعقيب واالستقصاء بشكل ملحوظًا رئيسيًا يف غياب الدور الرقايب لإلعالم الربملاين 

ورغم هذا فإن البعض ال ينكر أن اإلعالم الربملاين يؤدي حاليًا دورًا مقبوًال إىل حد ما يف الرقابة 

إال أن هذا الدور ليس بالشكل املأمول واملفرتض ،كما أن رقابة اإلعالم ؛ لى الربملانات والتقومي ع
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على أداء النواب جيب أن يتعزز بشكل كبري فينتقل الصحفي من كتابة اخلرب أو التغطية املناسبة إىل 

األداء التشريعي ن حيث الرقابة املوضوعية الشاملة والكفيلة بالتمييز بني النائب اجليد أو غري اجليد م

  .والرقايب

ولعل املهتم األكرب بالغياب الكامل هو اإلعالم الرمسي من وكالة اإلنباء الرمسية واإلذاعة       

حيث يالحظ يف معظم دولنا العربية غياب هذه األجهزة عن خبايا ما حيدث يف ،والتلفزيون الرمسي 

باستثناء نقل النشاطات .احلدث دون تفاصيل ا�الس الربملانية وأضابريها وجلا�ا ،وتكتفي بنقل 

الربوتوكولية لرئيس الربملان ونوابه دون التطرق لقضايا مفصلية وحمورية متس حياة املواطن كما أن هذه 

األجهزة يف معظم األحيان ال تطرح وجهات نظر نواب املعارضة إن وجدوا وال رؤية مؤسسات ا�تمع 

لسياسي واحلكم الراشد أو تلك القضايا اليت تتضمن املساءلة وتعزيز املدين وقضايا الفساد واإلصالح ا

ولكن من جهة أخرى تواجه وسائل اإلعالم الربملانية مشاكل أثناء تغطيتها . 1املشاركة السياسية

ألعمال الربملان،وهذا ما حييل إىل التقصري يف دورها الرقايب على أعمال احلكومة خاصة يف دول العامل 

  .الثالث

  . اإلعالم البرلماني والمشاركة السياسية :الثاني مطلبال

لقد أدى التطور الكبري يف وسائل األعالم إىل تعزيز املشاركة الشعبية يف عملية صنع القرار       

احلكومي ،حيث تقوم خبلق وتوسيع دائرة املشاركة السياسية مبعىن مشاركة األفراد يف صياغة السياسة 

املعاجلة املقصودة للعديد من املوضوعات واألفكار املسامهة يف حفز العامة وذلك من خالل 

كما مسحت للربملانيني مبتابعة هذه االهتمامات فقد أظهرت الدراسات أن .االهتمامات لدى األفراد

معظم الناخبني يرغبون يف املشاركة بآرائهم ،وأفكارهم يف السياسات والقرارات احلكومية 

بأن تكون العالقة مع نوا�م سهلة ومرنة مبا يسمح هلم طرح مشاكلهم والتشريعية،كما يرغبون 

وحلها، وهنا بروز دور اإلعالم الربملاين يف تعزيز املشاركة السياسية والتوعية بالعملية االنتخابية وتعزيز 

  .2الوعي السياسي يف ا�تمع
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 اليت أدار�ا الدكتورة حصة لوتاه العمل الثانية ملنتدى اإلعالم الربملاين الثاين جلسةناقشت كما       

اجلامعية يف اإلعالم ورقيت عمل األوىل قدمها سعادة طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون  األستاذة

سعادة  وتناول". دور اإلعالم الربملاين يف العملية االنتخابية للربملان"ا�لس الوطين االحتادي بعنوان

�لس الوطين االحتادي ودور اإلعالم يف العمل الربملاين والتوعية لوتاه يف ورقته جتربة انتخابات ا

والثانية قدمها  .بالعملية االنتخابية وتعزيز الوعي السياسي وثقافة املشاركة السياسة لدى ا�تمع

اإلعالم الربملاين تثقيف وتنوير للرأي " الدكتور حممد حجاج خبري يف جمال التواصل االجتماعي بعنوان 

و أشار إىل أنه ميكن بلورة منهجية توظيف اإلعالم الربملاين يف التواصل  ."وتعزيز الثقافة الربملانية العام

 واالتصال، والبناء،، مع اجلمهور وتعزيز املشاركة السياسية من خالل ست مراحل وهي االستماع

  .واحملتوى والقياس واإلدارة ،

ألوىل يف عملية االتصال اجلماهريي وتعترب مرحلة االستماع هي املرحلة ا: االستماع )1

للتعرف على كل كبرية وصغرية تتداوهلا وسائل اإلعالم وشبكات التواصل 

االجتماعي ،وهنا يكون االستماع هو للربملان ملعرفة الرؤية والرسالة اإلعالمية 

ان والربامج اخلاصة به واهتماماته احلالية واملبادرات احلالية والتيار السائد داخل الربمل

 .والنواب واألشخاص املؤثرين

يف هذه املرحلة جيب األخذ يف احلسبان النقاط التالية عند تصميم الرسالة : االتصال )2

العنوان الصحفي وهو عامل اجلذب األول على شبكات االنرتنت واللغة :اإلعالمية 

البسيطة والتوظيف اجليد للصور والفيديوهات والدعوة للمشاركة والرد على الردود 

السلبية قبل االجيابية وبناء صوت قوي يوضح شخصية برملانك واحلرص على العاملية 

والبحث عن التأييد واملساندة وتبيان الصورة الذهنية اليت تريد توصيلها للجمهور 

 .واحلذر من التضليل

من خالل هذه املرحلة يتم بناء القاعدة اجلماهريية من املتابعني وحتديد قائمة :البناء )3

اصفات املطلوبة للقنوات اإلعالمية واملستخدمة من قبل الربملان من حيث عدد باملو 

 .املشاهدين وقوة الرسالة وجودة وصول احملتوى للجمهور وحجم التفاعل

حيث أنه بعد املراحل الثالث السابقة ينتج عدد لبأس به من املشاهدين :اإلدارة )4

أمهية دور اإلدارة وتوزيع واملتابعني للقنوات اإلعالمية للربملان وهنا يظهر 

 .االختصاصات



العمل السياسي ـــــ  اإلعالم الربملاني وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل الثاني  

 

38 

تقوم على معايري ثابتة للنشر والتواصل اجلماهريي من أجل بناء ثقة مع : المحتوى )5

اجلمهور وضمان مستوى ثابت من جودة األخبار واملواضيع املطروحة للجمهور 

 . للتعزيز املشاركة واحلوار وتنوير الرأي العام

ما هو العائد على :ظهر العديد من األسئلة مثل وهي املرحلة النهائية ت :القياس )6

استثماراتنا وما هي أفضل قناة جيب الرتكيز عليها إذاعة ،تلفاز ،انرتنت ؟ ما مدى 

فعالية التواصل وما مدى التحسن يف الصورة الذهنية للربملان وما مقدار الزيادة 

شرات قياس األداء باإلضافة إىل وضع العديد من مؤ  السياسية؟ املتوقعة يف املشاركة

  1.للمراحل السابقة حىت نتأكد من وصول الرسالة اإلعالمية الربملانية للجمهور 

كما يساهم اإلعالم السياسي عمومًا واإلعالم الربملاين خصوصًا يف تنمية الثقافة السياسية     

ملثقف يف العامل العريب كثري من الشباب ا  حللشباب وتعميقها وإ�اء حالة الالمباالة السياسية اليت جتتا 

  .عن طريق تشكيل وعي قومي يشارك فيه املتخصصون املعنيون وأصحاب الرؤى السياسية والفكرية 

  .اإلعالم البرلماني والتأثير السياسي :الثالث المطلب

يعترب اإلعالم الربملاين جزء من اإلعالم السياسي الرتباطه الوثيق مبؤسسات سياسية مهمة هي       

انات واملؤسسات النيابية والربط املستمر بني تلك املؤسسات وقيم الدميقراطية واحلرية الربمل

والتعددية،حيث برز دور وسائل اإلعالم الربملاين وقدر�ا يف التأثري على احلياة السياسية والدميقراطية 

  . 2يف أي جمتمع أو نظام سياسي معني

السياسية إي مرآة عاكسة لإلحداث والصراعات  كما أن وسائل اإلعالم هي انعكاس للبيئة     

فاإلعالم عامة واإلعالم الربملاين خاصة . والتفاعالت احمللية واإلقليمية والدولية على الصعيد السياسي

حياول دائمًا التأثري واإلقناع بالدرجة األوىل اليت تصب كلها يف عملية تكوين الرأي العام وذلك من 

داث على اجلماهري يف صورة محالت سياسية ،أما تستعمل عملية نشر خالل طرح ا�ريات واألح

اإلعالم السياسي ،وتوصيل الرسالة املعنية من قبل صناع القرار باستعمال هذه الوسائل بطريقة ذكية 

جدًا وحبذر شديد ليبدو تلقائيا وغري مقصود يف ظاهره مما جيرد بالفرد من ارتيابه وقلة ثقته يف 

لسياسي والسلطة لكون الفاعلني مل يتوجهوا مباشرة إىل الرأي العام وإمنا يقومون أصحاب القرار ا

                                                             
، متاح "دور اإلعالم يف العملية  االنتخابية وتثقيف الرأي العام :الثانية ملنتدى اإلعالم الربملايناجللسة "وكالة أنباء اإلمارات،  1

  .18:30، على الساعة 15/02/2020، بتاريخ  http://wam.ae/ar/details/1395272936097:على الرابط
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باستخدام وسائل اإلعالم وميررون رسائلهم السياسية بطريقة غري مباشرة، واستدراج األفراد إىل االنتباه 

 للرسالة والتفاعل مع مضمون منط التعليم الذهين إىل منط البحث عن اإلعالم من خالل وسائل

خلصت إىل أنه كلما  1973يف دراسة قاما �ا عام  ماكويس وويفرإعالم وهذا ما أكد عليه كل من 

زادت حاجة الفرد إىل التوجيه السياسي زاد تعرضه للمضمون السياسي لوسائل اإلعالم وزادت درجة 

  .اتفاق الرأي العام ووسائل اإلعالم

عرض اليوم وعلى نطاق واسع ومستمر لفقرات إن الرأي العام يف ا�تمعات املعاصرة يت       

وتعليقات هلا طابع سياسي حتملها إليه خمتلف قنوات االتصال اجلماهريي وال يكاد مير  ومضامني ،

يوم دون أن تظهر هذه املضامني السياسية عانة والربملانية خاصة يف التلفزيون، والصحف، وا�الت 

  1.وعلى موجات اإلذاعة

  :ثانيالفصل الخالصة   

إسهامات وسائل اإلعالم الربملاين تسعى من هذا الفصل إن  وما ميكن استخالصه واستنتاجه       

عمل إىل تفعيل وتنشيط املناخ الدميقراطي يف ا�تمعات اإلنسانية، والرفع من اهتمام املواطنني بال

الذي يشكل أداة للرقابة  فأساس ا�تمع الدميقراطي هو اإلعالم احلر ،السياسي داخل أروقة الربملان

والنقد والتوعية بالعملية االنتخابية وتعزيز املشاركة السياسية واإلعالم الربملاين كحقل إعالمي أصيل 

يلعب دور أساسي على مستوى هيكلة وإقامة احلوار الدميقراطي وتكريس العمل السياسي يف 

  .ا�تمعات

  
 

                                                             
 ،-"سياسي يف اجلزائرمقاربة يف اإلعالم ال: م2014املعاجلة اإلعالمية لقناة النهار احلملة االنتخابية لرئيسيات " فوزية عبو،  1

  .51ص ،)2017-2016( ،مستغامن، جامعة عبد احلميد بن باديس ،أطروحة دكتورة



  : ثالثالفصل ال

"  أخبار المجلس" دور مجلة    

    . العمل السياسيفي 
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  :تمهيد

هلا دور فعال يف تفعيل وتطوير احلياة النيابية والسياسية ،  متخصصةالصحافة الربملانية صحافة       

بصفتها صحافة تتخصص يف دنيا الربملان معربة عن الرأي العام واجتاهاته املختلفة يف قضايا ا�تمع 

سنتطرق يف هذا الفصل إىل إبراز واقع اإلعالم .وميكنها أن تؤثر يف توجيه السياسة العامة للدولة

  .ومعرفة دورها يف تكريس العمل السياسي" أخبار ا�لس"زائر والتعريف مبجلة الربملاين يف اجل

 أخبار المجلس "التعريف بمجلة : ولالمبحث األ ."  

يف مسرية البناء السياسي والدميقراطي لدى الدول، فهو اليوم  مھمةيعد اإلعالم الربملاين ركيزة       

يعيش حالة من االنتعاش متاشيا مع ما تشهده احلياة الدميقراطية والسياسية يف ا�تمعات من نشاط 

لقد انتهجت وحراك فاعل مواكب للواقع ومرصدًا لألحداث الراهنة من خالل وسائله املختلفة، ف

ومؤسساته، أو لتلقي  الربملانية وسائل متنوعة لنقل رسائلها اإلعالمية للمجتمععديد من ا�الس ال

إصدار نشرات، أو صحف،أو جمالت : ردود الفعل حيال أداء ا�لس ومن ضمن هذه الوسائل 

  . برملانيـة متخصصة

  .رواقع اإلعالم البرلماني في الجزائ :لالمطب األو 

 حقـل حـديث وخاصـة فـي عاملنـا العربـي، بسـبب غيـاب املشـروعإن حقل اإلعالم الربملاين هو      

 ، وٕان كان يشـهد اليـوم نوعـا مـن االهتمـام، الرتباطـه بالدميقراطيـةتهاومؤسسالدميقراطي النيايب وتأصيله 

 إعـالمهـذا النـوع مـن اإلعـالم هـو  .رليت توصل إليها اإلنسـان املعاصـاليت متثل أرقى أساليب احلكم ا

قد ف 1،واالجتماعية والثقافية والرتبوية واالقتصاديةشامل وشاسع، يناقش كافة احملاور السياسية 

نشاطا�ا للرأي العام  اعتمدت العديد من الربملانات يف العامل إصدار جمالت فكرية تطرح من خالهلا

   .الصلة بالعمل الربملاين العديد من القضايا واإلشكاالت ذات ا طرح ذو كاحمللي والوطين والعاملي، 

: بشقيها يف اجلزائر وعلى غرار العديد من الربملانات العربية والعاملية، متتلك املؤسسة التشريعيةو       

، تسعى من خالهلم توصيل صوت ا�لس الشعيب الوطين، وجملس األمة العديد من الوسائط اإلعالمية

 .إىل الشعب وتفعيل دور اإلعالم الربملاين يف احلياة الربملانية خاصة واحلياة السياسية عامةالربملان 

الوطين، فإن الربملان  الرغم من قدم التجربة الربملانية اجلزائرية خاصة على مستوى ا�لس الشعيبفب

                                                             
التطوير الربملاين يف : ، يف امللتقى الدويل األول حول"اإلعالم الربملاين يف اجلزائر بني الضرورات واآلليات " لعبادي مساعني،  1

 .6، ص2012باجلزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،  2012فرباير  16و15الدول املغاربية، املنعقد يف الفرتة مابني 
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ت فضال عن املوقع نشريات وجمال اجلزائري بغرفتيه يكتفي بالدرجة األوىل باإلعالم املكتوب يف شكل

  : وتتمثل أهم ا�الت فيما يلي1،اإللكرتوين

وهي جملة دورية يصدرها جملس األمة ،  تصدر كل شهرين : جملة جملس األمة  -

  ).01: (ینظر اللوحة رقم .1998صدر عددها األول يف سبتمرب 

وقد صدر هلا  وهي جملة فصلية تصدر عن ا�لس الشعيب الوطين، :جملة النائب -

عرفت هذه ا�لة نشاطا . أعداد، باإلضافة إىل عددين خاصني4عمليا، أربع 

 إىل غاية، 2003ثالث سنوات فقط منذ صدور العدد األول سنة دام

كان من مساوئها، وإن   .الدراسات اهلامة تضمنت العديد من ،2005

  ).02: (ینظر اللوحة رقم 2.سنوات6انقطاعها املفاجئ ألكثر من 

جملة الفكر الربملاين هي جملة دورية تصدر عن جملس األمة : جملة الفكر الربملاين -

، جملة متخصصة يف القضايا والوثائق الربملانية صدر عددها األول يف اجلزائري

  .)03: (ینظر اللوحة رقم .2002ديسمرب 

وهي جملة نصف شهرية تصدر عن ا�لس الشعيب الوطين،  :جملة أخبار ا�لس -

جانفي 15مديرية اإلعالم واالتصال والنشر والطبع وقد صدر عددها األول يف 

  ).05(و) 04: (ینظر اللوحة رقم .2018

  .التعريف بمجلة أخبار المجلس :المطلب الثاني

حتمل جملة أخبار ا�لس الشعيب الوطين مادة إعالمية تغطي نشاطات وأخبار ا�لس الشعيب       

  .على أكثر من صعيد تشريعي ورقايب الدورات الربملانية، مميزة لعمله الربملاين الوطين على مدار كامل

  :نبذة تعريفيةً:أوال 

هي جملة دورية من إصدار مديرية األعالم واالتصال والنشر والطبع با�لس الشعيب الوطين ،         

م كما تعرض ا�لة نشاطات ا�لس الشعيب الوطين، من  2018جانفي  15صدر عددها األول يف 

يام ذات الطابع التشريعي والرقابة واألخالل تناول إعالمي إلشغال ا�لس الشعيب الوطين، وأعماله 

تطبع ا�لة ورقيًا بكمية . الربملانية والزيارات االستعالمية  والدبلوماسية الربملانية وغريها من األنشطة

                                                             
التطوير الربملاين يف : ، يف امللتقى الدويل األول حول"دراسة حول جملة الفكر الربملاين : ملاين يف اجلزائرم الرب اإلعال" مجال العيفة،  1

  . 1، ص2012باجلزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،  2012فرباير  16و15الدول املغاربية، املنعقد يف الفرتة مابني 
  .9ص لعبادي مساعني، املرجع السابق،  2
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حمدودة ذلك أن جمال نشرها األوسع يكون عرب اإلرسال اإللكرتوين للنواب وإىل خمتلف الدوائر، 

مع أهداف أخرى إلصدار  حيث تأيت ا�لة بشكلها اإلخباري و اإلعالمي وفرتة صدورها متناسقة

كل شهرين بشكل مميز شكًال ومضموناً منفتحا على الفكر الربملاين والدراسات " جملة النائب"الحق 

  .وامللفات واللقاءات ذات التخصص

إىل الـتعريف بـدور ومكانة " أخبار ا�لس"جملة �دف  :بطاقة فنية عن المجلة: ثانياً  

وتشجيع  النواب لك من خـالل نشـر آراءذدستـورية و كـمؤسسة الشعيب الوطين  ا�لس 

  .يف كافة ا�االت املتعّلقة بالعمل الربملايننشر الدراسات والبحوث 

  . سليمان شنني رئيس ا�لس الشعيب الوطين :لرئيس الشرفيا -

سيدي عثمان خلضر نائب الرئيس املكلف باالتصال والثقافة  :مسؤول النشر -

  . والنشر والتكوين

تتكون من خنبة من أعضاء ا�لس يف خمتلف  :أعضاء المجلس العلمي -

  .التخصصات وامليادين العلمي

  .مطبعة ا�لس الشعيب الوطين :الطباعة -

  :ان اليت حتتويها ا�لة فيما يليتتمثل أهم األرك :أركان المجلة -

حيث تربز أهم األشغال اليت يقوم �ا ا�لس من  :أشغال الجلسة .1

  .كعرض ومناقشة أهم القوانني  خالل دوراته

لدراسية اليت تنظمها جلان ويقصد �ا األيام ا :البرلمانية  األيام .2

  .ا�لس

ويقصد �ا األشغال اليت تقوم �ا جلان ا�لس من :اللجان  أشغال .3

  .مع الوزراء ومراقبة عمل احلكومة خالل اجتماعا�م

وهي شكل من أشكال املراقبة الربملانية على  :الشفوية  األسئلة .4

 احلكومة ويقصد �ا طرح جمموعة من األسئلة من قبل أعضاء

  .ا�لس على الوزراء

وتعين بالعالقات اخلارجية للمجلس   :البرلمانية الدبلوماسية .5

  .اإلفريقيةمع احتاد الربملانات العربية أو  كعالقات ا�لس
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ضاء م الزيارات اليت يقوم �ا أعوتعين أه :الميدانية الزيارات .6

 .ا�لس ملختلف مؤسسات الدولة

  ".أخبار المجلس"أهداف مجلة  :المطلب الثالث

الصحف الربملانية منرب إعالمي للربملانات يف خمتلف دول العامل، تسعى إىل تفعيل وتطوير  تعترب   

"  أخبار ا�لس"الربملانات، وتكريس العمل السياسي وإنعاش املناخ الدميقراطي، هذا ما يتضح يف جملة 

اليت تسعى " بجملة النائ"اليت تتشارك أهدافها مع إصدار أخر للمجلس الشعيب الوطين واملتمثل يف 

  :إىل حتقيق األهداف التالية

 .لس الشعيب الوطين وأهدافه ومهامهبوظيفة ا� التعريف -

 .اهليئة التشريعية على احمليط الوطين والدويل انفتاح -

 .ثقافة احلوار وحرية التعبري واحرتام الرأي تكريس -

 .فيةيف الرتقية العلمية واملعرفية يف ا�االت التشريعية والثقا اإلسهام -

 .تعزيز ثقافة دولة القانون -

تعميق النقاش يف راهن األمة ودراسة اإلشكاليات اليت تواجهها يف ظل  -

 . التحوالت الراهنة

 .بقيم املواطنة وتطوير آليات املمارسة الدميقراطية االهتمام -

 . الفكر اإلبداعي  يف خمتلف جماالت املعرفة تشجيع -

ما سبق هناك أهداف تسعى ا�الت الربملانية اخلاصة باالحتادات العربية واإلفريقية  ضافة إىلإ      

إثراء القراء بفكرة عن نشاط اإلحتاد الربملاين العرب، وموجز للنشاط العام للشعب  :إىل حتقيقها أمهها

لعاملية من خالل الربملانية العربية األعضاء والتطورات اليت حتصل فيها وخالصة للتطورات الربملانية ا

  .1نشر تقارير عنها

كما �دف إىل تزويد قارئها الربملاين وقارئها العام بالنواحي اإلخبارية النوعية وذلك عن طريق       

عرض نشاط اإلحتاد الربملاين العريب يف خمتلف ا�االت العربية والدولية وعن خططه املقبلة، باإلضافة 

ختلفة اليت تطرأ عليها من إىل أ�ا تقدم موجز للنشاط العام للشعب الربملانية العربية والتطورات امل

                                                             
  . 4، ص)2011فرباير(، 01، جملة آفاق برملانية عربية، العدد " ملاذا؟... فاق برملانية عربيةآ" بوشكوج، نور الدين 1
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انتخابات جديدة أو تشكالت جديدة ملكاتب ا�الس أو غري ذلك،كما تقدم خالصة للتطورات 

  .1الربملانية العاملية والسيما تلك التطورات اليت قد يكون هلا تأثري أو اتصال باألوضاع العربية

إلفريقية بوجه عام والتقريب بني باإلضافة إىل ذلك �دف إىل تعزيز العالقات العربية ا        

وذلك من خالل تغطية أخبار النشاطات اليت تقوم �ا  خاصالربملانيني العرب واألفارقة بوجه 

وكذلك األنشطة  اليت يقوم �ا اإلحتادان سواء على الصعيد الثنائي أم على  واإلفريقيةالربملانات العربية 

  . الصعيد املتعدد األطراف

أحد أبرز األهداف وذلك بنشر دراسات تتناول العالقات العربية  الربملاينويعترب التثقيف        

اإلفريقية يف خمتلف ا�االت السياسية واالقتصادية والثقافية، كما �دف إىل التقريب بني هذه البلدان 

لبلدان العربية واإلفريقية وتعزيز تعاو�ا املشرتك على مجيع املستويات والتعريف بالتجارب الربملانية يف ا

  .بغية استفادة الطرفني من جتارب بعضهما البعض

تعميق املفاهيم والقيم الدميقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان يف العامل العريب وإفريقيا كما تسعى        

ذلك فتح  زيادة إىل. والتعريف باملنظمات الربملانية اإلقليمية والدولية اليت يقيم االحتادان عالقات معها

منرب للحوار على صفحات ا�لة يفسح ا�ال للربملانيني العرب واألفارقة لتبادل اآلراء وطرح وجهات 

   2.النظر حول خمتلف القضايا اليت �م العرب واألفارقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .07، ص)1980جانفي (، 01، جملة الربملان العريب، العدد" هذه النشرة" حسام اخلطيب،  1
  .05، ص)1998مارس( ،0اإلفريقي، العدد ، جملة املؤمتر الربملاين" هذه ا�لة:العدد افتتاحية" هيئة التحرير،  2
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 في تكريس العمل السياسي "أخبار المجلس"دور مجلة  :المبحث الثاني.  

ا�لة من  لة أخبار ا�لس، من خالل ما حتتويه�هذا املبحث حتليل مضمون  ضمن تناولن      

، مبينة يف جداول  اخل…مواضيع و أساليب و فنون صحفية و مجهور مستهدف و عناصر تيبوغرافية

  . و دوائر نسبية

  ):فئة كيف قيل" (أخبار المجلس"اإلطار العام لمجلة  :المطلب األول

واللغة  اجلوانب العامة يف اجلريدة من فنون صحفية املستخدمة واجلمهور املستهدف تتضمن     

  . املستخدمة

 :الفنون الصحفية في المجلة :أوالً  

 اليتتعترب الفنون الصحفية الركيزة األساسية ألي وسيلة إعالمية، حيث تعرف بأ�ا القوالب       

املذكورة يف  ويندرج ضمن هذه القوالب الفنية األنواع تنتقيها إلخراج املادة اإلعالمية إىل اجلمهور،

  .ذي يوضح تكرار هذه األنواع يف ا�لةوال هاجلدول أدنا

 النسبة املؤوية التكرار الفئة

 %0 0 التحقيق الصحفي

 %0 0 احلوار الصحفي

 %18 97 املقالة

 %30 162  التقرير

 %45 239 اخلرب 

 %7 36 اخلطاب

 %100 534 ا�موع

  .يمثل الفنون الصحفية في المجلة) 01(الجدول رقم 
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يف  من خالل اجلدول أن األسلوب التحريري املنتهج من طرف جملة أخبار ا�لس نستنتج         

عبارة عن تقارير % 30كانت نسبة  فيما ،على شكل أخبار صحفية %45ب معاجلة مواضيعها

أما اخلطاب فأستعمل بنسبة ضعيفة قدرت ، %18يف حني كانت نسبة املقاالت الصحفية حوايل

  .يف حني أن التحقيق الصحفي واحلوار مل يستعمال% 7بنسبة 

  
  :الجمهور المستهدف :ثانياً  

، حبيث جاءت " أخبار ا�لس"اجلدول التايل يبني اجلمهور املستهدف من طرف جملة          

  :تكراراته موضحة على النحو التايل

 املؤويةالنسبة  التكرار الفئة

 %0 0 مجهور عام 

 %100 100 مجهور نوعي

 %100 100 ا�موع

  .يمثل الجمهور المستهدف) 2(الجدول رقم 

0% 0%

18%

30%

45%

7%

.الفنون الصحفیة في المجلة

التحقیق الصحفي

الحوار الصحفي

المقالة

التقریر

الخبر 

الخطاب
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نالحظ من خالل اجلدول أن كل املواضيع اليت تتضمنها ا�لة موجهة إىل مجهور نوعي بنسبة      

  .والسياسيني، أل�ا موجهة لفئة معينة من اجلمهور وهي فئة الربملانيني 100%

 
  .اللغة المستخدمة في المجلة :ثالثاً  

  :، واليت جاءت على النحو التايل"أخبار ا�لس"اللغة املستخدمة من طرف جملة  اجلدوليبني 

 النسبة املؤوية التكرار الفئة

 %100 536 اللغة العربية الفصحى

 %0 0 لغة دارجة عامة

 %0 0 لغة مشرتكة

 %0 0 لغة أجنبية 

 %100 536 ا�موع

  .يوضح نوع اللغة المستخدمة): 03(الجدول رقم

0%

100%

جمھور نوعي

جمھور عام 

. المستهدف الجمهور
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 اجلدول أعاله اخلاص باللغة املستخدمة مبجلة أخبار ا�لس أن نسبة خاللنالحظ من    

نسجل أي موضوع بالدارجة أو بلغة  من املواضيع كانت باللغة العربية الفصحى يف حني مل %100

   .راجع لوطنية ا�لة، أي أن اللغة العربية هي لغة الدولة الرمسيةأجنبية أو بلغة مشرتكة ، وذلك 

  

  

  )فئة كيف قيل" (أخبار المجلس"اإلطار الشكلي والفني لمجلة  :المطلب الثاني

ذلك لفرض نفسها و صحفية ختتار شكل الصحيفة أو ا�لة اليت تنشر فيها،  مؤسسةأي  إن   

و   ةبا�لة ، و العناصر التيبوغرافيلقد ركزنا يف هذا املطلب على صورة املوضوع وجذب قرائها، ف

  . مساحة الصور و الرسوم كذلك

  .صورة الموضوع :أوالً  

أو الغري مرفقة بالصور،  اجلدول املوايل يوضح إدراج جملة أخبار ا�لس للمواضيع املرفقة بالصور     

  :حبيث جاء التكرار على النحو التايل

  

  

  

  

100%

0%0% 0%

اللغة العربية الفصحى

لغة دارجة عامة

لغة مشرتكة

لغة أجنبية 

اللغة المستخدمة بالمجلة
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 النسبة املؤوية  التكرار  الفئة 

 %96 491 موضوع بالصورة

 %4 22 موضوع بدون صورة

 %100 513 ا�موع

  .يوضح صورة الموضوع بالمجلة) 04(جدول رقم

ألن  %96أن جل املواضيع كانت مرفقة بصور حيث بلغت نسبة يتضح لنا  من خالل اجلدول      

  .الصورة تزيد من مجال ا�لة وتزيد من مصداقية املعلومة

  

  

  :العناصر التيبوغرافية بالمجلة :ثانياً  

سيتضح لنا من التحليل الذي  هذا مااجلدول املوايل يبني استخدام ا�لة لألوان من عدمه،و     

  :جاءت نتائجه كاأليت

  

96%

4%

صورة الموضوع

موضوع بالصورة

موضوع بدون صورة
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 النسبة املؤوية التكرار الفئة

 %1 8 )األبيض واألسوداللون (عادية 

 %99 917 ملونة

 %100 925 ا�موع

  .يمثل العناصر التيبوغرافية بالمجلة): 05(جدول رقم 

خالل اجلدول استخدام جملة أخبار ا�لس العناصر التيبوغرافية امللونة بصفة أكرب  منيتضح       

  .وواقعية وأكثر إقناعاً  لكو�ا أكثر تأثريا وجاذبية لدى القارئ % 99بنسبة 

  
  .مساحة الصور والرسوم :ثالثاً  

موضوعات ا�لة  من الصور والرسومات لتوضيح مضامني بعض مجموعةاحتوت ا�لة على     

  .مبساحات خمتلفة

  

  

  

1%

99%

العناصر التیبوغرافیة بلمجلة

)اللون األبیض واألسود(عادیة  ملونة
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 النسبة املؤوية التكرار الفئة

05×05 528 44% 

10×05 280 23% 

20×15 304 25% 

30×25 83 7% 

 %100 1195 ا�موع

  .المتعلق بمساحة الصور والرسوم) 06(جدول رقم 

هي األكثر تداوالً  05×05من خالل اجلدول أن نسبة الصور اليت تقدر مساحتها ب يتبني      

جاءت متقاربة  بنسبة 05×10 15×20، أما نسبة الصور والرسوم اليت مساحتها%44حيث بلغت 

  %.7بلغت نسبتها  25×30اليت مساحتها على التوايل، أما بالنسبة للصور % 23و% 25

واليت جاء  ةري غالصور الص اعتمادباملواضيع نالحظ  واملرفقةاملعروضة يف ا�لة  الصورخالل ن وم      

الختالف املواضيع راجع وهذا  ةاحلجم بصفة مميز  املتوسطةو أغلبها على شكل صور شخصية ، 

   .املعاجلة

  

44%

23%

25%

7%

  الصور والرسوم مساحة

05×05

10×05

20×15

30×25
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  ).فئة ماذا قيل(العمل السياسي  دور مجلة أخبار المجلس في :المطلب الثالث

تعد الصحافة الربملانية صحافة متخصصة يف ا�ال الربملاين �دف إىل إبراز دور الربملانات يف          

، ومن هنا نبني ما هو الدور تفعيل وتكريس العمل السياسي داخل ا�تمعات ومؤسسات الدولة

  .يف تعزيز قيم العمل السياسي وتكريسه داخل أروقة الربملان؟" بار ا�لسأخ"الذي تلعبه جملة 

سنسعى من خالل اجلدول التايل توضيح أهم : مرتكزات العمل البرلماني في المجلة :أوالً  

 : مرتكزات العمل الربملاين اليت تسعى ا�لة إىل حتقيقها

 .المتعلق بمرتكزات العمل البرلماني في المجلة :)07(جدول رقم 

أظهرت نتائج اجلدول أعاله أن أهم مرتكزات العمل الربملاين اليت اعتمدت عليها ا�لة هي   

، مث تليها تقييم السياسات العامة وبرامج العمل بنسبة %40تكريس قيم املواطنة والدميقراطية بنسبة 

، بينما كانت نسبة %11العمل داخل الربملان بنسبة  ، يف حني جاءت نسبة تنظيم قواعد37%

، ويف األخري جاءت نسبة بناء عالقات تعاون مع %9التمثيل الدميقراطي لكل فئات ا�تمع 

، و�ذا فا�لة تسعى إىل االهتمام بقيم املواطنة وتطوير آليات املمارسة %4مؤسسات الدولة 

واملؤسسات السياسية عامة، باإلضافة إىل سعيها لتقييم الدميقراطية يف املؤسسات الربملانية خاصة 

  . ومتابعة السياسات العامة وبرامج العمل داخل الدولة

 النسبة املؤوية التكرار املرتكزات

 %40 179 تكريس قيم املواطنة والدميقراطية

 %4 16 بناء عالقات تعاون مع مؤسسات الدولة

 %37 167 تقييم السياسات العامة وبرامج العمل

 %11 48 الربملانتنظيم قواعد العمل داخل 

 %9 39 التمثيل الدميقراطي لكل فئات ا�تمع

 %100 449 ا�موع
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أن املعاجلة اإلعالمية لألنشطة الربملانية : التغطية اإلعالمية لألنشطة البرلمانية بالمجلة :ثانياً  

 :يف ا�لة جاءت على النحو التايل

 املؤويةالنسبة  التكرار التغطية

 %42 164 تغطية اجللسات الربملانية

 %14 55 التواصل مع الوزراء

 %7 28 املواطنني انشغاالت

 %6 24 الزيارات امليدانية

 %31 122 الصداقة الربملانية

 %100 393 ا�موع

  يوضح التغطية اإلعالمية لألنشطة البرلمانية في المجلة): 08(جدول رقم

40%

4%

37%

11%

9%

مرتكزات العمل البرلماني في المجلة

تكریس قیم المواطنة والدیمقراطیة

بناء عالقات تعاون مع مؤسسات الدولة

تقییم السیاسات العامة وبرامج العمل

تنظیم قواعد العمل داخل البرلمان

التمثیل الدیمقراطي لكل فئات المجتمع
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سعت إىل تغطية اجللسات الربملانية  "أخبار ا�لس"أعاله نالحظ أن جملة من خالل اجلدول        

، يف حني كانت تغطيتها للتواصل مع %31،تليها تغطيتها للصداقة الربملانية بنسبة %42بنسبة 

ت تغطيتها النشغاالت املواطنني و الزيارات امليدانية بنسبة منخفضة جاء، و %14الوزراء بنسبة

،وذلك للتعريف بأشغال ا�لس وإبراز دور الربملان يف تعزيز العالقات لتوايلعلى ا% 6و% 7بنسبة

  .الدبلوماسية مع الدول وتكوين صداقات برملانية

  
  

يوضح اجلدول التايل أوجه العمل السياسي :أوجه العمل السياسي البرلماني في المجلة :ثالثاً  

 .والربملاين داخل ا�لة

 املؤويةالنسبة  التكرار  األوجه

 %27 109 التشريع

 %20 80 الرقابة

 %53 217 التمثيل الدميقراطي

 %100 406 ا�موع

  يمثل أوجه العمل السياسي في المجلة :)09(الجدول رقم 

42%

14%
7%

6%

31%

التغطیة اإلعالمیة لإلنشطة البرلمانیة في المجلة 

تغطیة الجلسات البرلمانیة

التواصل مع الوزراء

إنشغاالت المواطنین

الزیارات المیدانیة

الصداقة البرلمانیة
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يتضح من خالل اجلدول أن العمل السياسي الربملاين يف ا�لة برز يف التمثيل الدميقراطي بنسبة       

،و�ذا %20، وجاءت الرقابة بنسبة %27السياسي اخلاص بالتشريع بنسبةمل ، يليه الع53%

فا�لة تسعى إلبراز دور املؤسسة التشريعية خاصة واملؤسسة السياسية عامة يف تكريس الدميقراطية 

  .الدولةوالعمل التشريعي يف 

  
دول التايل يربز اجل:  طبيعة التغطية اإلعالمية الرتباطات العمل السياسي بالمجلة :رابعاً  

 طبيعة املعاجلة اإلعالمية الرتباطات العمل السياسي با�لة

 النسبة املؤوية التكرار  التغطية

 %15 54 العمل السياسي املرتبط با�تمع

 %44 157 العمل السياسي املرتبط بالسلطة 

 %6 21   باألحزابالعمل السياسي املرتبط 

السياسية العمل السياسي املرتبط بالشخصيات 

 %35 125 والفكرية واالجتماعية

 %100 357 ا�موع

  يبين طبيعة التغطية اإلعالمية الرتباطات العمل السياسي بالمجلة): 10(الجدول رقم 

27%

20%

53%

أوجھ العمل السیاسي البرلماني في المجلة

التشریع

الرقابة

التمثیل الدیمقراطي
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نستخلص من خالل اجلدول أن نسب طبيعة املعاجلة اإلعالمية اخلاصة بارتباطات العمل         

، تليها نسبة العمل %44السياسي املرتبط بالسلطة السياسي جاءت متفاوتة، فنسبة العمل 

، يف حني نسبة العمل %35السياسي املرتبط بالشخصيات السياسية والفكرية واالجتماعية ب

، بينما العمل السياسي املرتبط باألحزاب كانت نسبته ضعيفة بنسبة %15السياسي املرتبط با�تمع 

دور العمل السياسي يف السلطة وتفعيله يف مؤسسات �دف إىل إبراز  " أخبار ا�لس"،فمجلة 6%

  .الدولة املختلفة

  

  

  

  

  

  

15%

44%

6%

35%

طبیعة التغطیة اإلعالمیة إلرتباطات العمل السیاسي بالمجلة 

العمل السیاسي المرتبط بالمجتمع

العمل السیاسي المرتبط بالسلطة 

العمل السیاسي المرتبط باالحزاب  

العمل السیاسي المرتبط 
بالشخصیات السیاسیة والفكریة 

واالجتماعیة
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ختتلف أغراض املعاجلة : أغراض التغطية اإلعالمية للعمل السياسي في المجلة :خامساً  

 .اإلعالمية للعمل السياسي داخل ا�لة واجلدول التايل يبني هذه اإلغراض

 النسبة املؤوية التكرار األغراض

 %20 102 دور الربملان يف ا�تمعتعزيز 

 %7 37 حتسني صورة الربملانيني

 %26 129 تساعد املواطن على فهم الواقع السياسي

وأفكارهم  بآرائهمالسماح للمواطنني باملشاركة 

 %4 19 السياسية

 %27 134 املواطن على فهم املسار التشريعي تساعد

 %16 80 ا�تمعألكرب قدر من  إشباع احلاجات اإلعالمية

 %100 501 ا�موع

  يمثل أغراض التغطية اإلعالمية للعمل السياسي في المجلة): 11(الجدول رقم 

نستنتج من خالل اجلدول أن الغرض من تغطية ا�لة للعمل السياسي هو مساعدة املواطن         

التوايل، باإلضافة إىل على % 26، و%27على فهم املسار التشريعي وفهم الواقع السياسي بنسبة 

،يف حني جاءت نسبة إشباع احلاجات اإلعالمية ألكرب %20تعزيز دور الربملان يف ا�تمع بنسبة 

، يف حني كان غرض السماح %7، بينما حتسني صورة الربملانيني بنسبة%16قدر من ا�تمع 

  %.4للمواطنني باملشاركة بآرائهم وأفكارهم السياسية بنسبة
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تكون التغطية اإلعالمية : إلعالمية للعمل السياسي في المجلةضمون التغطية ام :سادساً  

 :للعمل السياسي على حمورين كما هو مبني يف اجلدول التايل

 النسبة املؤوية التكرار املضمون

 %53 256 مضمون إخباري 

 %47 225 مضمون حتليلي

 %100 481 ا�موع

  اإلعالمية للعمل السياسي في المجلة يمثل مضمون التغطية): 12(الجدول رقم 

يتضح لنا من خالل اجلدول أن مضمون التغطية اإلعالمية للعمل السياسي داخل ا�لة كان        

ألن ا�لة تزود قارئها  ،%47، بينما املضمون التحليلي بنسبة %53مضمون  إخباري بنسبة 

  .الربملاين وقارئها العام بالنواحي اإلخبارية النوعية

20%

7%

26%

4%

27%

16%

أغراض التغطیة اإلعالمیة للعمل السیاسي في المجلة

تعزیز دور البرلمان في المجتمع

تحسین صورة البرلمانیین

تساعد المواطن على فھم الواقع السیاسي

السماح للمواطنین بالمشاركة بأرائھم وأفكارھم 
السیاسیة

تساعد المواطن على فھم المسار التشریعي

إشباع الحاجات اإلعالمیةألكبر قدر من المجتمع
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  . الثالث خالصة الفصل

تعد جملة أخبار ا�لس صحافة متخصصة يف الشأن الربملاين هلا دور كبري وبارز يف نقل ورصد       

ما حيدث داخل أروقة الربملان، ومن خالل حتليلنا ملضمون أعداد ا�لة توصلنا إىل مجلة من النتائج 

  :أمهها

معظمها على شكل جاء  ،الفنيةاعتمدت يف نشر مواضيعها على القوالب  -

  .أخبار وتقارير صحفية وذلك لرصد األحداث ومتابعة ا�ريات أول بأول

تستهدف هذه ا�لة مجهور نوعي كو�ا دورية خاصة بالشأن النيايب فهي   -

، بلغة عربية فصحى %100بنسبة  موجهة للربملانيني خاصة والسياسيني عامة

 . لكو�ا اللغة الوطنية والرمسية يف الدولة

، حيث تربز %96إن جل املواضيع يف ا�لة جاءت مرفقة بصور بنسبة   -

 .مكانة مهمة يف نفسية القارئ فالصورة أبلغ من الكلمة

53%

47%

مضمون التغطیة اإلعالمیة للعمل السیاسي في 
المجلة

مضمون إخباري 

مضمون تحلیلي
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اجلانب التيبوغرايف للمجلة كان يتمثل يف استخدام الصور امللونة بنسبة كبرية   -

�ا أكثر إقناعًا وواقعية، باإلضافة إىل اعتمادها على الصور ، لكو %99ب

 .صغرية احلجم

تسعى ا�لة إىل إبراز قيم املواطنة وتكريس الدميقراطية يف ا�تمع بنسبة   -

 . ، وإبراز دور اهليئة التشريعية وانفتاحها على احمليط الوطين والدويل40%

ا�لة برزت يف تغطية اجللسات  إن املعاجلة اإلعالمية للنشاط الربملاين يف  -

، وذلك من أجل إضفاء الشفافية واملوضوعية على العمل %42الربملانية بنسبة

 .الربملاين،باإلضافة إىل تعزيز العالقات الدبلوماسية بني الدول

، %53تتمثل أوجه العمل السياسي يف ا�لة بني التمثيل الدميقراطي بنسبة  -

 %.20ة ب، والرقاب%27والتشريع بنسبة 

برزت طبيعة املعاجلة اإلعالمية الرتباطات العمل السياسي يف ا�لة مبضمون   -

إخباري يف العمل السياسي املرتبط بالسلطة، وذلك �دف مساعدة املواطن 

على فهم الواقع السياسي عامة واملسار التشريعي خاصة وتعزيز دور الربملان يف 

 . ا�تمع

 

  

  



  

 الخاتمة
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        : خاتمة

دراستنا أن اإلعالم الربملاين يعد جزء من اآلليات اليت تسعى إىل إطالق  �ايةما ميكننا قوله يف       

وترقية أدائها، مكانة املؤسسة التشريعية  من يعززاحلوار التشريعي وإصالح النظام السياسي، حيث 

فيلعب دورا فعال يف جمال التثقيف الربملاين وتبسيط مفاهيمه العامة للمواطنني، باإلضافة إىل إبراز دور 

أن اإلعالم الربملاين بوسائله حيفر مكانه على خارطة . الربملان يف الرقابة والتشريع وحماربة الفساد

تعزيز ، و ع من اهتمام املواطنني بالعمل السياسياإلعالم حيث يسعى إىل دعم املشاركة السياسية والرف

  .صلة ا�لس با�تمع وتوثيق العالقة القائمة بينهما على أساس احلوار اهلادف والفكر البناء

ملا هلا من دور  حجر الزاوية يف احلياة الربملانية والعمل الربملاين الربملانية الصحافةتشكل  كما       

أخبار "ومن هذا املنطلق فقد سامهت جملة  الدول،ة داخل أساسي يف هيكلة وإقامة الدميقراطي

يف تكريس العمل السياسي وتفعيله من خالل سعيها إىل إبراز قيم املواطنة وتكريس " ا�لس

الوطين والدويل، حيث الدميقراطية يف ا�تمع، وإبراز دور اهليئة التشريعية وانفتاحها على احمليط 

اعتمدت يف نشر مواضيعها على القوالب الفنية، جاء معظمها على شكل أخبار وتقارير صحفية 

لرصد األحداث ومتابعة ا�ريات أول بأول، فاملعاجلة اإلعالمية للنشاط الربملاين يف ا�لة برزت يف 

على العمل الربملاين، باإلضافة إىل تغطية اجللسات الربملانية، من أجل إضفاء الشفافية واملوضوعية 

كما برزت طبيعة املعاجلة اإلعالمية الرتباطات العمل .تعزيز العالقات الدبلوماسية بني الدول

السياسي يف ا�لة مبضمون إخباري يف العمل السياسي املرتبط بالسلطة، وذلك �دف مساعدة 

 .خاصة وتعزيز دور الربملان يف ا�تمع املواطن على فهم الواقع السياسي عامة واملسار التشريعي

من الضروريات لتطوير املؤسسات النيابية والنهوض واالرتقاء  اليومأصبح اإلعالم الربملاين لقد       

 .خاصة والسياسية عامة بالعمل الرقايب والتشريعي وإضفاء الشفافية واملوضوعية على العملية الربملانية

فاإلعالم الربملاين تعرتيه بعض املعيقات اليت ميكن أن تقف أمام حتقيق وبالرغم من كل هذا      

  :املعوقات ما يلي األهداف املرجوة ، ومن أبرز هذه

غياب التأهيل والتفهم لدور اإلعالم السياسي بصورة عامة واإلعالم الربملاين بصورة  -

 .خاصة

 قابة سلطات الدولةغياب األرضية املناسبة لإلعالم الربملاين ملمارسة دوره يف ر  -
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عدم تبلور مفهوم اإلعالم الربملاين كتخصص مستقل ومهم يف كثري من الدول،  -

 .النامية خاصًة الدول

 .مل تتبلور أدبيات اإلعالم الربملاين بشكل مهين وحمرتف يف كثري من الدول -

 .ضعف التأهيل املهين االحرتايف لدى الصحفيني الربملانيني -

 :صياغة جمموعة من االقرتاحات جنملها فيما يليومن خالل ما سبق ميكن 

 .باإلعالم الربملاين املتخصص وإشهاره إعداد إعالميني برملانيني وتدريبهم، والتعريف -

 .يف ا�تمعالربملان تعزيز صورة ، و تشجيع التغطية اإلعالمية املهنية للربملان -

عمال الربملان حتسني نوعية الرسائل اإلعالمية وتكثيفها وذلك من خالل شرح أ -

 .وإثارة االهتمام �ا

إشباع احلاجات اإلعالمية ألكرب عدد ممكن من جمموعات احلوار املكونة  -

 .واملسامهة يف تكوين اآلراء وتشجيع الرأي العام على أخذ القرار للمجتمع،

االحرتام املتبادل بني الربملان ووسائل اإلعالم، من أجل إرساء عالقة ودية بني   -

  .الربملانينيالصحفيني و 

والتوسع يف نشر  الربملانية ، تعىن بالشؤون )لإلعالم الربملاين(ختصيص قناة فضائية  -

 .الربملاين وتقوميها أنشطة اإلعالم

والتعريف مبا  التأكيد على أمهية الدور اإلعالمي يف تنمية الوعي بالنظام الربملاين، -

 .يبذله من جهود ختدم الوطن واملواطن

املواطن؛ األمر الذي  اإلعالم الربملاين يلعب دورًا حموريًا يف تثقيف أمهية إدراك أن -

يطمح املواطن إىل أن تتحقق من خالل  يسهم يف بلورة اخليارات، والتوجهات اليت

  .    ا�الس الربملانية

  

  

  



  

قائمة المصادر  

  والمراجع
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     :اا:  

:  الرابط متاح على ، الربملان والعالقات مع اإلعالمالتنمية الربملانية، بوابة  .28

parl.org-https://agora على الساعة 22/06/2020،  بتاريخ ،

19:58. 

 اإلعالم الربملاين جتربة جملس الشورى يف اململكة،" محود بن عبد العزيز البدر،  .29

 :ط، متاح على الراب" ورقة عمل حول اإلعالم الربملاين

 http://www.almaktabah.net، 15/02/2020 :بتاريخ، 

  .18:25على الساعة 

، " اإلعالم الربملاين بني متطلبات الدميقراطية والضرورات املهنية"  علي رمال ، .30

 :، بتاريخparl.org-https://agora: متاح على الرابط 

 .11:30، على الساعة 27/11/2019

، متاح على " )مهارات العمل السياسي وفنونه( الرسالة الثامنة" مؤمتر األمة،  .31

 :، بتاريخ 0http://www.ommahconf.com/n/173: الرابط

  .19:30، على الساعة 10/12/2019

: ، متاح على الرابط"اإلعالم حمور احلياة الربملانية املعاصرة " وائل نعيم،  .32

https://www.albayan.aeعلى الساعة21/06/2020: ، بتاريخ ، :

19h59.  

دور اإلعالم :"نتدى اإلعالم الربملايناجللسة الثانية مل" وكالة أنباء اإلمارات،  .33

 :، متاح على الرابط" يف العملية  االنتخابية وتثقيف الرأي العام

http://wam.ae/ar/details/1395272936097بتاريخ ،: 

  .18:30، على الساعة 15/02/2020
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  )01(لوحة رقم 

   .2020، فیفري 86مجلة مجلس األمة، العدد 
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  :  )02(لوحة رقم 

  .2003، العدد األول، مجلة فصلیة یصدرها المجلس الشعبي الوطني الجزائريمجلة النائب، 
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  :  )03(لوحة رقم 

عدد األول في الصدر  ،دوریة تصدر عن مجلس األمة الجزائري" الفكر البرلماني"جلة م

  .2002دیسمبر
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  :  )04(لوحة رقم 

تصدر عن المجلس الشعبي الوطني، صدر عددها األول في " أخبار المجلس"مجلة   

  .2018جانفي 
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  :  )05(لوحة رقم 

  تصدر عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري" سأخبار المجل"نماذج من مجلة          

  



  :الملخص

تهدف الدراسة إلى إبراز دور اإلعالم البرلماني في تكریس العمل السیاسي، وذلك     

الصادرة " أخبار المجلس"للكشف عن أهمیته في المجتمع، من خالل تحلیل مضمون مجلة 

  .عن المجلس الوطني الشعبي

إلغراض الدراسة  تناسبهل ولتحقیق أهداف دراستنا اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي، نظراً     

  .عدداً 17حیث أجریت الدراسة على أعداد المجلة التي بلغ عددها 

تعد صدى إعالمي برلماني ساهم " أخبار المجلس"وقد خلصت الدراسة إلى أن مجلة      

في إیضاح دور البرلمان في التشریع والرقابة على أعمال الحكومة، معتمدة في ذلك على 

لجلسات البرلمانیة في شكل أخبار وتقاریر صحفیة، باإلضافة إلى سعیها التغطیة اإلعالمیة ل

  .إلى تحقیق العمل السیاسي وتفعیله في المجتمع بإبراز قیم المواطنة و الدیمقراطیة

وتم التوصل إلى مجموعة من التوصیات تمثلت في االهتمام باإلعالم البرلماني وتدریب      

إلعالمیة البرلمانیة باإلضافة إلى إنشاء قناة خاصة صحفیین وٕاعالمیین حول التغطیة ا

  .بالشأن النیابي

  .مجلة أخبار المجلس ـــــ العمل السیاسي ـــــاإلعالم البرلماني   :المفتاحیةالكلمات 

Summary: 

       This study aims to show the role of parliamentary media in  

dedication of the political work. It also aims to reveal its importance in 

society, by analyzing the content of  "News of the Council"”Akhbar Al-

Majlis” magazine, which is published by the National People's Council on 

January 15th. 

       In order to achieve the objectives of our study, we followed the 

Descriptive Analytical Approach, because it was adapted to the study's 

purposes. Our study was conducted according to the listing of the 

magazine which is 17. 

        Our study discovered that the "News of the Council" magazine is a 

parliamentary media echo which contributed to clarify the role of 

parliament in legislation and oversight of the work of the government, 

relying on the media coverage of parliamentary sessions in the form of 

news and press reports. In addition, it seeks to achieve political work and 



activate it in society by highlighting the values of citizenship and 

democracy. 

         In brief, we think that the government should care about 

parliamentary media, training of journalists and media professionals on 

parliamentary media coverage. It had better establish a special channel 

on parliamentary affairs. 

Key Words: Parliamentary Media - Political Action - Akhbar Al-Majlis 

magazine. 

 


