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على هامش إطالق خدمة البث المترجم لقناة «العربية»

األميرة ريم علي تدعو إلى تغيير صورة العرب النمطية في اإلعالم الغربي

ش ّددت األميرة ريم علي ،مؤسِّس معهد اإلعالم األردني ،في كلمة ألقتها سموها في “منتدى العربية للحوار الدولي” ،على
أهمية نبذ العنصرية والتفرقة والعمل على تصحيح الصورة المغلوطة للعرب في نظر الغرب .وقالت« :ث َّمة صورة نمطية
سلبية وخاطئة رسمها الغرب للعرب ،وال سيما في أفالم هوليوود السينمائية ،ولكن يقع على عاتقنا نحن ،التصدي لتلك الصورة
المغلوطة عن العرب ،والعمل على تصحيحها».
وقالت أننا بحاجة للبدء من الجذور ،اي التعليم االبتدائي ،ليكون نقطة االنطالق باستعادة معرفتنا بتاريخنا وتعليم الفلسفة ،كما
أننا بحاجة لالستثمار في األفالم المحلية والمساعدة على تحسين نوعية ما يتم إنتاجه منها .إضافة إلى االرتقاء بالتعليم الصحفي
القادر على القيام بدور حاسم في إعادة توازن المفاهيم الخاطئة وتجسير الفجوة الثقافية قائلة “إن وضع مفهوم اإلنسانية في صميم
التعليم الصحافي ال يعتبر ترفا ً بل ضرورة .فال نستطيع إدراك قوة اإلنسانية كعامل يوح ّدنا ،إال باالحتفاء بها على أشكالها اإلثنية
والدينية والثقافية”.
وكانت قناة “العربية” قد عقدت هذا المنتدى الحواري الجامع الذي حمل اسم “منتدى العربية للحوار الدولي” ،على هامش
إطالقها خدمة البث المترجم على الموقع اإلنجليزي الجديد للقناة على اإلنترنت ،وتزامنا ً مع مرور عشر سنوات على انطالق
بثّها ،وذلك بحضور مجموعة بارزة من الشخصيات السياسية والثقافية واإلعالمية الدولية.

يوم مانديال في معهد اإلعالم األردني

نظم معهد اإلعالم األردني يوما خاصا بعنوان (يوم مانديال) تكريما
لذكرى الراحل نيلسون مانديال ،استضاف خالله سفير جمهورية
جنوب افريقيا لدى األردن ،د .موليفي تسيلي ،الذي القى محاضرة عن
حياة مانديال وكفاحه الطويل ضد العنصرية.
وقام طلبة الدراسات العليا في المعهد بهذه المناسبة بتوثيق تغطية
الصحافة العربية والرسوم الكرتونية عن مانديال ،إضافة إلى انجاز
تصاميم وبوسترات وإعداد تقارير ومقاالت عن شخصية مانديال التي
تعد واحدة من أعظم شخصيات القرن الماضي.
وقال د .تسيلي خالل المحاضرة ،أن مانديال ،الذي استحق وقفة تكريم
واجالل من ملوك ورؤساء وقادة عالميين ،يعتبر لدى الكثيرين رمزا
للمقاومة ضد االضطهاد وهو ايقونة عالمية ،ورجل دولة ونموذج
للوحدة الوطنية بالتسامح وقبول اآلخرين ،وهذا الدرس الذي تحتاج
المجتمعات العربية التي مرت في خضم الربيع العربي للتعلم منه حيث
سيبقى الظلم واالستبداد والطغيان ما لم تتجاوز المجتمعات الهيمنة
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الطائفية وعدم القبول بالعيش المشترك.
وأضاف أن المنطق السياسي لدى مانديال يقوم على مواجهة التحديات
وترجمتها على أرض الواقع بالسياسات واالجراءات ،معتبرا ذلك
دعوة للحكام والسياسيين إليجاد طرق جديدة إلدارة السلطة قائال
«عليهم ايجاد نظام شامل يتسع للجميع ،الجهة الحاكمة والمعارضة،
األكثرية مع األقلية».
واوضح انه من السابق ألوانه تعريف اإلرث الذي تركه مانديال ،وبال
شك أن جزءا منه يتمثل في إعادة صياغته لمنطق ومفهوم السياسة
وتطبيقاتها .وقد برهن إمكانية أن يكون الشخص أخالقي وذو مبدأ
ومنخرط بشكل فعال في العمل السياسي في ذات الوقت.
وأشار أن مانديال أفنى نفسه من أجل مجتمع ديموقراطي حر ومثالي،
حيث ال تطغى جماعة على أخرى .وبما ان طريق النضال بالنسبة
لمانديال وصل لنهايته ،فان مسؤولية العالم حماية هذا االرث االنساني
من خالل بناء عالم تتحقق فيه العدالة والحرية والسالم.

د .أسعد عبد الرحمن يحاضر في معهد اإلعالم األردني

قال رئيس مؤسسة فلسطين الدولية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني
الدكتور اسعد عبد الرحمن ان صمود الشعب الفلسطيني على ارضه
يمثل اعلى درجات المقاومة وهو الصمود الذي ضرب المعادلة
الصهيونية في العمق وهي المعادلة التي قامت على مبدأ زيادة مساحة
ورقعة االرض المسيطر عليها من قبل اسرائيل مع اقل عدد ممكن
من الفلسطينيين.
واضاف في محاضرة القاها في معهد اإلعالم األردني لطلبة
الدراسات العليا أن القضية الفلسطينية اقدم قضايا التحرر في العالم
أصبحت قضية الشعوب الحرة على مستوى دولي وجماهيري ناهيك
عن كونها قضية عربية اسالمية .وأوضح أن التحالف القائم بين
أمريكا ،القوة العظمى العالمية ،واسرائيل ،القوة العظمى اإلقليمية ،هو

أحد أكبر العوامل المعيقة والمتحكمة بالمفاوضات والمسيرة السلمية.
واوضح انه بعد مرور أشهر على استئناف المفاوضات الفلسطينية
اإلسرائيلية برعاية أميركية ،هنالك سيناريوهان على الطاولة ،األول
ذو صورة مظلمة يعبر عن انسداد في األفق التفاوضي ،حيث من
الجلي أن اسرائيل تعرقل بخطوات واضحة العملية التفاوضية .أما
السيناريو الثاني فهو سيناريو متفائل يأخذ جانب التحليل والتفكير
السياسي كمرجعية واطار لهذه المفاوضات.
وتطرق في نهاية حديثه عن الصفقة السياسية اإليرانية الجارية حاليا
والتي سينعكس تأثيرها بشكل مباشر واستراتيجي على الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي.

محاضرة حول تغطية أخبار ذوي اإلعاقة
بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة ،نظم معهد اإلعالم
األردني محاضرة حول دور اإلعالم في تغطية أخبار األشخاص
ذوي اإلعاقة ،القتها اإلعالمية األردنية نسرين أبو صالحة.
وبينت أبو صالحة أن مفهوم اإلعاقة يتمثل في اإلعاقة البيئية التي
تحول دون قدرة هؤالء األشخاص على تلبية متطلبات حياتهم العادية.
وهنا يتركز دور المجتمع والمؤسسات في توفير التجهيزات الالزمة
لضمان ممارسة األشخاص المعوقين لحقوقهم على قدم المساواة مع
اآلخرين.
وعن دور اإلعالم في تغطية أخبار األشخاص ذوي اإلعاقة ،أكدت
أبو صالحة أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق اإلعالم تكمن في
دوره الفعال في زيادة الوعي عن طريق تنظيم حمالت توعية مكثفة ،باإلضافة إلى طرح مواضيع وقضايا جادة بأسلوب مهني بعيدا عن اطار
الشفقة أو الفكاهة .وأوضحت أن على اإلعالم ترسيخ مفهوم الدمج الذي يهدف إلى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص ذو اإلعاقة في شتى مناحي
الحياة دون أي شكل من أشكال التمييز.
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لقاء حول «الوضع السكاني والفرصة السكانية»
أكدت أمين عام المجلس االعلى للسكان د .سوسن المجالي أهمية دور
االعالم في تعزيز الوعي وكسب التأييد للسياسات والقرارات السكانية
والتنموية عبر تنفيذ مبادرات اتصالية وإعالمية علمية ومدروسة.
وبينت خالل لقاءها طلبة الدراسات العليا في معهد االعالم االردني
حول “الوضع السكاني وسياسات الفرصة السكانية” سعي المجلس
الى زيادة مساهمة االعالم في التوعية بالفرصة السكانية وكسب
التأييد لسياسات تحقيقها واستثمارها ،سواء المتعلقة بالصحة أو التعليم
أو العمل او االستثمار أو الحماية االجتماعية ،باعتبار تعزيز الوعي
وكسب التأييد لقضايا السكان والتنمية من أهم مهام المجلس.
وأشارت الى دور المعهد في مجال االتصال السكاني من خالل التدريب وبناء القدرات ،وتطوير البحث العلمي المتعلق بالسياسات السكانية من
المنظور االتصالي واإلعالمي ،اضافة الى تنفيذ استطالعات الرأي المتخصصة بالفرصة السكانية ،وأخذ البعد السكاني باالعتبار عند اعداد
مشاريع التخرج واألبحاث والدراسات والتقارير والبرامج االعالمية من قبل طلبة المعهد.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس والمعهد الشهر الماضي ،انطالقا ً من إيمان الطرفين بأهمية التعاون والتنسيق
بما يخدم القضايا السكانية والتنموية ،وتنفيذ مبادرات تهدف الى زيادة الوعي بالفرصة السكانية وأثر البعد السكاني على قطاعات التنمية المختلفة.

األمم المتحدة تطلق خطتها لتوسيع االستجابة لمتضرري األزمة السورية من المعهد
أطلقت األمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقد في معهد اإلعالم
األردني خطتها الجديدة لتوسيع نطاق االستجابة للمتضررين من
األزمة السورية .وسلطت األمم المتحدة الضوء على الحاجة الملحة
للحفاظ على مساحة حماية الالجئين السوريين في األردن ،باإلضافة
إلى تخفيف اعباء الضغط على الخدمات والموارد.
وتم إطالق خطة االستجابة اإلقليمية المرحلة السادسة وخطة االستجابة
للمساعدة اإلنسانية السورية في العاصمة السويسرية جنيف ،بميزانية
قدرها  4.3مليار دوالر تغطي ستة بلدان متضررة بما فيها األردن.
وبلغت حصة األردن نحو  1.2مليار دوالر أمريكي ،وضعت تحت
قيادة الحكومة األردنية بإشراف المفوضية السامية لشؤون الالجئين.
وقال وزير االعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن كم المساعدات التي تتلقاها الحكومة لمواجهة االعباء
المترتبة عليها جراء استضافة الالجئين السوريين ال تكفي ،وإذا لم يتم تقديم المزيد من المساعدات فإن فرق التكلفة واألعباء سيترتب على ميزانية
الدولة .وأضاف المومني إن وجود الالجئين السوريين يشكل ضغطا على مختلف القطاعات في االردن ،مؤكدا التزام االردن بالقانون الدولي
واستمرار استقبال الالجئين من سوريا.
وقال ممثل المفوضية السامية لشؤون الالجئين أندرو هاربر« ،هذا ثمرة جهد وتعاون استمر لشهور من العمل الشاق لدعم الحكومة األردنية»،
مضيفا «نحن نتمكن من مساعدة وحماية الالجئين بفضل حرص الحكومة األردنية على إبقاء الحدود مفتوحة».
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لقاء مفتوح مع الشاعرة اإلماراتية ميثاء الهاملي
استضاف معهد اإلعالم األردني الشاعرة اإلماراتية الدكتورة
ميثاء الهاملي ،في لقاء مفتوح تحدثت فيه حول تجربتها اإلبداعية
باإلضافة إلى العالقات اإلماراتية األردنية في مجال التعليم والثقافة.
وقالت د .الهاملي في مستهل األمسية إن العالقات األردنية اإلماراتية
في مجال التعليم والثقافة تاريخية وراسخة ،مشيرة إلى معلماتها
األردنيات الالتي تلقت على أيديهن تعليمها األساسي وشكلن جزءا
من ثقافتها وذاكرتها.
واستعرضت د .الهاملي خالل اللقاء الذي تميز بحضور نوعي من
قبل أدباء وصحفيين ونقاد أردنيين عالقتها مع التراث واألدب ،فضال عن دور المرأة ومساهمتها في مجاالت الحياة المختلفة بالرغم من
الصعوبات التي تتعرض لها خالل مسيرتها العملية.
وألقت د .الهاملي مجموعة من قصائدها الشعرية التي تنوعت بين الوطنية والوجدانية ،فيما تخلل ذلك حوار بينها وبين والجمهور حول
موضوعات األدب والشعر والتراث تميزت باالنفتاح والعمق.
ومن الجدير بالذكر أن الهاملي كاتبة وشاعرة إماراتية ،حاصلة على درجة الدكتوراة في الوعي السياسي ،وعلى شهادة من اليونسكو في مجال
تعزيز القدرات الوطنية لصون التراث الثقافي .كما أنها حاصلة على جائزة المرأة العربية كأفضل شاعرة وكاتبة.

عبد اإلله الخطيب في جلسة حوارية مع طلبة المعهد
زار معهد اإلعالم األردني معالي األستاذ عبد اإلله الخطيب ،عضو
مجلس األعيان ووزير خارجية سابق في عدة حكومات أردنية،
وتحدث خالل زيارته مع طلبة الماجستير حول آخر مستجدات
القضايا الراهنة في األردن والعالم.
وتناولت الجلسة الحوارية مواضيع سياسية أبرزها التغيرات
الكبيرة التي شهدها الوطن العربي في السنوات الثالث األخيرة بما
يعرف بالربيع العربي ،إضافة إلى العوامل والمحددات التي حالت
دون نجاح الدول العربية في تكوين دولة وطنية تمكنها من التعامل
مع التحديات الداخلية والخارجية .كما تناول آخر التطورات التي
تشهدها عملية التسوية السياسية للصراع العربي اإلسرائيلي ،وتطور مواقف األطراف وأهم التحديات التي تواجه المفاوضات.
وتطرق الخطيب خالل حديثه عن تجربته كأول رئيس للهيئة المستقلة لالنتخابات ،حيث عملت الهيئة جاهدة على اتخاذ وتطبيق اجراءات
ومحددات جديدة وفقا لمعايير دولية ،إضافة إلى استقطاب خبرات عالمية ومحلية لالستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
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الخريجون في الميدان
تدرب في السي ان ان العربية
في دبي بعد التخرج ثم التحق
بمجموعة ام بي سي

تدرب في قناة العربية االخبارية
في دبي بعد التخرج ثم عمل
كمنسق برامج مع «اعالميون
في مواجهة الفساد» برنامج
يعنى بإنتاج تحقيقات صحفية
في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ساري عبدالحق

«اضاف املعهد يل الكثري من اخلربة الصحفية والاعالمية .مبا ان املعهد يعطي %60
من املادة بشلك معيل و  %40نظري ،اصبحت خربة اخلرجي معلية ومماثةل لتكل يف
حقل العمل امليداين الصحفي»

اسامة ابو ضهير

“ اكسبين املعهد خربة كبرية وخاصة ابلإنتاج التلفزيوين كام ا�ستفدت الكثري من الطامق
الااكدميي وضيوف املعهد ذوي اخلربة العملية .كام فتحت الفرص التدريبية يل اباب
للتعرف عىل مؤسسات اعالمية وحصفيني ممترسني”

ماذا في كانون الثاني :
 8كانون الثاني :2014
•ينظم معهد اإلعالم األردني محاضرة حول «العالقة بين اإلسالم والغرب في وسائل اإلعالم األسترالية
والغربية» يلقيها اإلعالمي األسترالي السيد وليد علي ،مذيع ،أكاديمي ،معلق سياسي وكاتب مرموق

 19كانون الثاني :2014
•بداية الفصل الدراسي الثاني في المعهد للعام الدراسي 2014/2013

 28,29,30كانون الثاني :2014
•يعقد المعهد ورشة تدريبية بعنوان «الكتابة الصحفية في الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان» وهي
األولى ضمن سلسلة ورشات تعقد عام  ،2014وذلك ضمن مشروع «الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل
اإلعالم» الذي يطبقه المعهد بتمويل ودعم من وكالة اإلنماء األسترالية من خالل السفارة األسترالية في
عمان.
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أقالم المعهد
مانديال..
إرث من التسامح والنضال
الطالب صالح الدعجة

اختار مواهجة الاعتقال ابلصرب ،والعنرصية ابملصاحلة،
ف�أصبح جت�سيد ًا لإحالل السالم ،مثلام اكن رمزا للنضال
ورفض الظمل .ثالثة وعرشون عاما ،قضاها يف معتقهل،
مل تنل من عزميته ،ومل حتبط كفاحه ،ومل تكرس جذوة
احملبة والسالم يف قلبه .ويوم أ�ن خرج ،خرج حرا يف مقة
تساحمه ،وبد أ� مشواره رئيسا دلولته ،ابلصفح وطي صفحة
املايض.
منوذج مانديال هو المنوذج اذلي غاب عن ثورات العرب
يف ربيعهم ا ألخري ،فكيف اكنت نتيجة هذا الغياب؟
اهنيار دول هذا الربيع ،وتداعي مؤسساهتا ،والتخيل عن
فتقسمت جممتعاهتم ،رُ
وضبت مؤسساهتم ،واهنارت أ�نظمهتم ،واكن وقع الثورة أ�شد �إيالما مما عاشوه حتت سطوة أ�نظمة
منجزات ادلوةل لكها .اختار العرب قوانني العزل والاجتثاث؛ ّ
الاستبداد .ويف املقابل ،اكن مانديال يرث دوةل جنوب أ�فريقيا العنرصية ،اليت اكنت دوةل نووية ،متتكل عددا من الرؤوس النووية ،ميكن ا�ستخداهما عند الرضورة ،ودلهيا قاعدة
تكنولوجيا ،وصناعة متقدمة ،واكن البيض ميلكون مجيع مصادر القوة تقريبا.
الطبقة املظلومة ( أ�حصاب البرشة السمراء) بقيادة مانديال ،مل خيتاروا طريق الانتقام من الطبقة الظاملة ،واكنت أ�مام مانديال صفقة صعبة ،ال ينظر فهيا �إىل املايض ،بل ينظر �إىل
تعرض هلم هنائيا يف وقت أ�خذت ادلوةل
امل�ستقبل؛ فتخيل عن السالح النووي ابلاكمل ،وحافظ البيض عىل لك مزياهتم الاقتصادية والصناعية والزراعية والتكنولوجية ،ومل يُ ّ
فيه تعمل عىل الارتقاء مب�ستوى الطبقة امل�ستعبدة تدرجيي ًا .اكن مبد أ� مانديال ا ألسايس هو أ�نه ال جمال لالنتقام من أ�ي معل �إجرايم حدث سابق ًا ،والاكتفاء ابالعرتاف ابذلنب
والاعتذار .واليوم يسامه البيض يف تغطية  80يف املئة من مزيانية ادلوةل ،اليت تذهب غالبيهتا لتطوير حياة أ�حصاب البرشة السوداء واجملمتع ،وكسبت جنوب أ�فريقيا نظا ًما دميقراط ًيا
مدعو ًما من شعهبا أ�بيضها و أ�سودها ،وحافظت عىل لك البناء الاقتصادي السابق.
�إن التعايش بني اخلصوم وا ألعداء ليس اب ألمر السهل،
وجتاوز أ�حقاد املايض صعب ،لكن امل�ستقبل أ�مه من هذا
لكه .مقابل ذكل ،متث ّل رودي�سيا (زمبابوي) منوذجا نقيضا؛
�إذ انتقم السود من البيض وا�ستولوا عىل لك ممتلاكهتم،
ورسعان ما حتول النظام احلامك �إىل نظام دكتاتوري فاسد،
حيمكه حزب وزعمي مستبد ،وتراجع اقتصاد البالد بشلك
هائل ،وخيمّ الفقر والفساد عىل لك جوانب احلياة.
هل اكن مانديال مصي ًبا يف صفقته الكربى؟ وهل ستنجح
توازانته اليت أ�قاهما؟ وهل سريتقي الوعي امجلاهريي �إىل
م�ستوى تقديس املواطنة ،واعتبارها العامل ا ألول،
متجاوزا اللون واجلنس وادلين؟
ً
لكها أ��سئةل للم�ستقبل ،م�ستقبل العرب أ�كرث من غريمه.
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