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الس األعلـى  "، ندوة حول ٢٠٠٢/شر من حزيران    يف العا  عقد يف مركز القدس للدراسات السياسية،     

األعلى ، وحاضر يف هذه الندوة معايل الدكتور كامل أبو جابر رئيس الس             "لإلعالم، واقع وحتديات وطموحات   
وقدم املشاركني يف الندوة األسـتاذ عريـب        .، وحضر الندوة لفيف من الصحافيني واإلعالميني املهتمني       لإلعالم  

 .لى لإلعالمع وعضو الس األ،املركزوي مدير الرنتا
 

 الدكتور كامل أبو جابرمعايل 
بعد أن قدم الشكر والتقدير ملركز القدس للدراسات السياسية، على نشاطه الدؤوب يف تنظيم النـدوات           

 يف احلقيقة أنين احترت كيف سأعاجل املوضوع، هل أحتدث عـن          ،  معايل الدكتور أبو جابر،    :القيمة واملفيدة، قال  
 .الس أم أطرح بعضا من األفكار اليت أعتقد أا تتطرق إىل فكر الس وإىل الفلسفة اليت تقف وراء تشكيله

 حيث مارست ،كما تعرفون أنا لست إعالميا وإمنا أستاذ جامعة، ومل أمارس اإلعالم إال يف بعض األحيان
ض املقاالت اليت نشـرت يف الـرأي والدسـتور          الكتابة خالل األربعني عاما املاضية بشكل متقطع عرب كتابة بع         

وجوردان تاميز ويف بعض الصحف األجنبية والعربية األخرى مثل التامير ونيويورك تاميز واحلياة والبيان واالحتـاد،                
 . هذه املقاالت اليت كنت اعتقدت أا تعاجل مواضيع مطروحة يف الساحة وم األمة العربية ككلتحينها كتب

 ،تبت فكرتني على الورق البلور ما يف ذهين من أفكار حول موضوع الـس اإلعالمـي               يف احلقيقة ك  
أننا ومنذ . وحنن أبناء هذه املنطقة نفتخر بتراثنا الغين والطويل ، إن اللغة سالح   ،وقال أبو جابر  .وعملية اإلعالم ككل  

صفة الدميومـة  ": النطق" لغة اآلين أيام الفينيقيني يف لبنان أول من كتب اللغة حبروف، وهكذا أضيف إىل سالح ال          
 .فعندما يدون اإلنسان يبقى هذا للتاريخ" التدوين"وهي 

لنقل أفكاره، وهي ميزة تتعدى جمرد نقل األصوات كما هي احلال بني الطيور " بالنطق"وقد ميز اهللا البشر 
احلال يف الشعر والرواية والقصة  كما هي ،واحليوانات والكائنات البحرية إىل مصاف أعلى يصل إىل حد الفن الرفيع

 واللغة سالح العصر،    ،والسالح سالح حىت لو مل يستعمل     .واملسرح والغناء واملوسيقى ووسائل التكنولوجيا احلديثة     
واللغة تنقل الفكر وميكن استعماهلا كسالح تذود به عن النفس .والتهديد أحيانا أشد وقعا ومضاء حىت من استعماله   

، والعنف الكالمي أشد وقعا من العنف اجلسدي، ألن اإلنسان من املمكن أن يتغاضـى عـن                 أو دد به اآلخرين   
 .العنف اجلسدي، لكن العنف الكالمي الذي ينتشر بني الناس من الصعب على اإلنسان أن يتغاضى عنه

" ، فمنذ فجر التاريخ، ومنذ أن وجد اإلنسان نفسه يف جمتمع يسمى  جديدواإلعالم ليس موضوع حديث
 وهو  ، أو التهديد  ،فهو واسطة الدبلوماسية واحلرب النفسية    .واإلعالم هو أحد أهم أسلحة الدولة     " اتمع السياسي 

واإلعالم بشـقيه  .أيضا تعبري عن الذات اإلنسانية وتعبري الدولة عن ذاا،وعن مطاحمها ومراميها وتطلعاا املستقبلية           
 منبـها وحمـذرا أو      ،ا حمدثا ومعلم  ،ية يوصل الصوت إىل اآلخرين    املرئي واملسموع من جهة، واملدون من جهة ثان       

 .هذا كله يدخل يف باب اللغة.. فهو يستخدم كأداة تصعيد وديد أو وسيلة حلل الرتعات،معنفا ومهددا
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وحنن العرب نفخر بفصاحة اللسان وبالبالعة، حيث جعلنا للكلمة مصافا يفوق مصاف الفن، حيث أننا               
قصيدة أو شعرا ونتحسس ثنايها وأبعادها، وأذكر هنا بسوق عكاظ، حيث كانت الثقافـة              ،  ةلتنتلذذ بسماعها مر  

 .واألفكار تروج وتباع مثل البضائع واألمور األخرى
 اللغة العربية أوسع وأغىن بكـثري مـن اللغـات    -وبالرغم من كل هذه الفصاحة وهذا اإلعجاز اللغوي       

 العظيم يف اللغة واستعماالا، إال أننا كعرب مل نتمكن إىل اآلن من              وعلى الرغم من هذا اإلرث     -األجنبية األخرى 
وجودنا كأمة عربية، حبيث أن صـورتنا  قضايا  وبالذات فيما يتعلق بالقضايا السياسية و ،إيصال صوتنا إىل اآلخرين   

ستعرضـنا  ا وإذا مـا .جمرد الدفاع عن أنفسناعن ن حىت زو كأننا عاج اوحضارتنا ايدة شوهت بشكل كبري، وبد     
الصراع العريب، فإن أكرب مشكلة تواجهنا كأردن وكمجموعة عربية، لـيس           " لب"صراعنا مع الصهيونية العاملية،     

عالقة معقولة ومتوازنة " حنت"وإمنا تكمن يف كيفية  وجود إسرائيل بالرغم من خطورا وجربوا وقوا العسكرية،
هذه املشكلة ستبقى مالزمة للعامل العريب حىت على        .تحدة بشكل خاص  مع العامل الغريب بشكل عام ومع الواليات امل       

 .املدى املستقبل املنظور
 وإن ،اعتقد أن معركتنا مع الصهيونية العاملية، كانت وال زالت وستبقى على املدى املنظور معركة إعالمية

مضاء وقوة تضاهي فعل وقوة     فسالح اإلعالم له    .سالح اإلعالم حدد أحيانا مسار املعارك وحسمها قبل أن حتدث         
 حيث حسمت احلرب وحددت نتائجها      ،وهذا ما جرى منذ عشر سنوات إثناء حرب اخلليج الثانية         .اجليوش أحيانا 

حـرب أمريكـا علـى مـا        .من بغداد الذي ينقل للعامل صـورة األحـداث        " C.N.N "ـمن قبل مراسل ال   
هي حرب إعالميـة،    " الطالبان" أفغانستان ضد    ، هي حرب إعالمية باألساس، وإن ما جيرى يف        "باإلرهاب"يسمى

 .والتراشق اإلعالمي الكثيف بني اهلند وباكستان هو أهم من التراشق املدفعي عرب احلدود بني البلدين
 تكمن بالدرجـة األوىل أن      ، باستثناء ما هو مقصود به من جمرد تثقيف وتسلية         ،وأقول إن أمهية اإلعالم   
أن السياسة ملكة العلوم، ألا ء علـم   " قول ألفالطون الفيلسوف اإلغريقي يقول    اإلعالم هو سياسة حبت، وهناك      

وكل قرار مبجاالت االقتصـاد أو      .، وإمنا يقصد به الدولة    "اللحم والعظم والدم  "وامللوك هنا ليس املقصود     "! امللوك
 هـو يف    ،ية أو تلـك    أو حىت يف اإلنشاءات، حني تقرر الدولة رصف إحدى الطرق بني هذه القر             ،علم االجتماع 

 .املطاف قرار سياسي بكل ما يف هذه الكلمة من معىن
وعندما نتكلم يف احلقيقة عن الس األعلى لإلعالم أو وزارة االعالم، أو تعايش األمرين معـا، فـنحن                  

 تنـاوب علـى وزارة   ١٩٩٦نتكلم عن سياسة الدولة، ورمبا هذا يفسر حقيقة تصرفات الدولة األردنية فمنذ عام            
وهنا نتساءل هل هناك إمكانية لألردن، وهو البلد الصغري املكافح من أجـل وجـوده               .األعالم إحدى عشر وزيرا   

 هل بإمكانه وضع سياسة أو خطة إعالمية تلتزم         -على األقل على صعيده الداخلي    -وبقائه، ذو الطموحات الكبرية     
 .ما ميليه عليه يف كل حلظة وأخرى مع األخذ بعني االعتبار مرونة الظرف و،ا حكوماته املتعاقبة

لقد احتار علماء السياسة والفكر والفقه يف كيفية إيصال املعلومة ولكنهم أمجعوا على ضرورة عرضـها                
بشكل تتماهى ومسو العقل، حيث أن هناك كالم للعامة وكالم للخاصة، ولكن هذا الفصل يف يومنا هـذا بـني                    

ري واقعي فال محاية لألشخاص واألفراد يف عصر االنترنت، حـىت بعـد أن              اخلاصة والعامة، أقل ما يقال فيه بأنه غ       
 فالعامل اآلن   ،ناقشنا هذا املوضوع يف الس األعلى وجدنا أن هذا مستحيل، وهلذا ارتأينا أن نبقي األبواب مفتوحة               

 .تغري بشكل جذري وسريع
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 وعلى ما ميكن أن تسـتند،       ، األردن  عملية اإلعالم بالنسبة لنا يف     ،يف احلقيقة حاولت أن أحدد يف ذهين      
يشري إىل حرية الرأي والكتابة والنشر، كذلك       " دستور"وجدت اجلواب إىل حد ما بديهي، فنحن يف األردن منتلك           

، الذي أمجعت عليه كافة الفئات السياسية قبل سنوات، الذي أقر بضرورة وجـود دولـة                "امليثاق الوطين "يوجد  
الدولة األردنية منذ تأسيسها، نية امللك عبد اهللا األول، منـذ           " نوايا"جد أيضا تاريخ    ويو.دميقراطية ودولة القانون  

دولة فيها نوع من االحترام ..عشرينات القرن املاضي، وهي تأسيس دولة احلوار، ودولة الدميقراطية، ودولة االنفتاح  
ئية يف استعمال العقل يف كل منـاحي        جلسد وعقل اإلنسان، دولة تبتعد عن العنف، دولة تعتمد العقالنية واالنتقا          

احلياة، بالطبع مع األخذ بعني االعتبار احلفاظ على ما تعتقده الدولة وما يعتقده اتمع، أنه شيء مقدس ومستحب                  
فالدولة األردنية ومنذ عشرينات القرن املاضي حتاول أن ختلق نوع من االنفتاح ونوع من الدمقرطة ورفع .يف التراث

 .سقف احلريات
 منذ حلظة تأسيسها ولغاية هذا التاريخ، وجدت نفسها يف عني العاصفة، يف مواجهـة               ،فالدولة األردنية 

التحديات واملشاكل والقضايا املصريية، وخاصة قضية فلسطني والقدس الشريف وارتباط العائلة اهلامشية ا، وارتباط 
 . وسياسيا أو عقائديا وعلى كل الصعدالشعب األردين بالشعب الفلسطيين فكريا وجغرافيا ودميغرافيا

حنن نقدر للدولة األردنية االستمرار يف حماولة االنفتاح على الرغم من كل التحديات واملصـاعب الـيت                 
فامللك عبد اهللا األول، يف كتابه الذي وجهه للشباب، وضع عملية إرشادات لنشـأة              .واجهتها منذ حلظة تأسيسها   

أية روحانيات وأية أخالقيات دينية وعقائدية وقومية جيب أن يؤسس، وعلى ماهية اجليل الشاب وعلى أية فضائل و 
 ،و أول سؤال يطرحه يف كتابه هو من أنا؟ ويقول أنا عـريب         .املعرفة اليت جيب أن يتلقاها هذا الشاب أو هذه الفتاة         

 .أنتسب إىل أمة العرب وم افخر وأنتسب إىل اإلسالم واإلسالم هو ديين ومعتقدي
، إىل حلظـة    ١٩٥٣ اعتقد أنه ومنذ حلظة تسلمه ملقاليد احلكم يف العام           ،لك الراحل احلسني بن طالل    امل

وفاته قبل ثالث سنوات، كان حياول أيضا االستمرار يف عملية االنفتاح رغم الظروف الصعبة اليت مرت ا األردن                  
 .ورغم التحديات واهلجرات القسرية وحتديات إسرائيل

 وأنا أحب ،اية املطاف إىل امللك عبد اهللا الثاين، املوجود يف سدة احلكم اآلن،فهذا شاب  وهنا أصل إىل 
أن أشجع الشباب، وأنا أحتدث هنا بكل تواضع ألنه سيد البالد وسيدي وأنا مواطن يف هذا البلد، أحب أن أشجعه 

 ورؤيـا  ،واجهه، فالرجل عنده حلـم على االستمرار يف هذا النهج االنفتاحي الذي يسري فيه رغم التحديات اليت ت            
فهو يقول يف إحدى مقابالته الصحفية      .للمستقبل وهذا حقه كأي إنسان أن حيلم، ألن اإلنسان بدون حلم يتالشى           

 جيب أن نفكر    ،جيب علينا أن نفكر كيف ميكن أن جنعل  من األردن منوذجا لالنفتاح والدميقراطية             " تاميز"مع جملة   
 . مستويات املعيشة ملواطنيهكيف بإمكاننا أن نرفع من

 إن األردن يدخل القرن احلادي      ،، قال "٢٠٠٢/امللتقى االقتصادي يف دافوس     "ويف خطابه الذي ألقاه يف      
إن األردن دولة صغرية تعترب أن حريـة التعـبري حـق            "والعشرين كنموذج للمجتمع اإلسالمي املدين، ويضيف       

ياسة إعالمية جيب أن أوضح األسس اليت أستند عليها، ووجدت أنه           ، هذا يعين أنه عندما أريد أن أضع س        "!للجميع
وأضـاف  .من املستحسن ومن الضروري جدا، الرجوع إىل ماهية تصورات الدولة األردنية على أعلى املستويات             

 ويوضح  ،فيه مسؤولية بني احلاكم واحملكوم    " العقد االجتماعي "."!.عقد اجتماعي "إن بلدنا منوذج حيكمه     "جاللته  
هذا النموذج يوفق بني قيم وفكر احلكم       "وتابع جاللته قائال    .حلقوق واملسؤوليات ويصون احلريات وحيترم التعددية     ا

، هذا الرجل حياول أن جيمع بني األصالة واملعاصرة، ألن هذا احلديث يصب "اإلسالمي والنظر املعاصرة للتفكري احلر
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األعلى لإلعالم عمله، وما هي األسس اليت يتوجب االستناد عليها          يف اية املطاف مبا يتوجب علينا حنن يف الس          
 .إثناء وضعنا حملددات السياسة اإلعالمية اليت جيب أن نقدمها

إن اإلعالم يشكل ركيزة أساسية لتحقيق البيئة املناسبة اليت         : "ورسالة امللك إىل دولة رئيس الوزراء تقول      
فال ميكن أن يتحقق شيء مما يسمى بالدميقراطية إذا مل يكن           "! الدميقراطيةوأن هناك ارتباط وثيق بني اإلعالم و      .نريد

ويف هذا السياق أقول أنه جيب العمل على استقالل مؤسسات          .هناك إعالم حر، يتمتع حبرية التعبري والرأي والفكر       
 .اإلعالم وإدارا بشكل حيقق اجلدوى من وجودها

 هو الذي كان يقف خلف عملية إنشاء الس األعلى لإلعالم،           ويف اخلتام أقول أن جاللة امللك عبد اهللا،       
، الذي تضمن يف ثناياه الكثري من تطلعات جاللته، سواء جلهـة         ٢٠٠١لسنة  ) ٧٤(وقيام الدولة بسن القانون رقم      

 .التواصل مع املغتربني وتنمية ارتباطهم بوطنهم وتعزيز الترابط األسري واستطالعات الرأي العام
 فهو  -.اول أن حيدث نقلة نوعية، ويدخل نوع جديد من الفكر واملفاهيم غري املألوفة يف تراثنا              فاألردن حي 

عاجل فترة احلكم العثماين، وأنا أحب األتراك باملناسبة، واعتقد أنه يتوجب علينا كعرب عمل ما من شأنه جـذب                   
 تـراث   ، وتسلط، وليس تراث انفتاح    ، التراث العريب تراث سلطة    -تركيا إىل جانبنا وال نستعديها ألسباب كثرية      

، هو أن تشعر اإلنسان بأنه      "املواطنة"مفهوم  .، وما بني الرعية واملواطنة هناك فرق كبري       "الرعية"يعتمد على مفهوم    
مواطن له احلق أن يبدي رأيه وأن يشارك يف عملية صنع القرار من خالل الدميقراطية وإدخاهلا على جمتمع غري معتاد 

ر، على الرغم من أن اإلسالم كإسالم يعترب من أكثر األديان انفتاحا، يف هذا األمر، وأذكر بـاآليتني                  على هذا األم  
يف العامل،  "  تعددية -دميقراطية"الكرميتني، فقط لو أخذنا ما منذ حلظة تأسيس دولة اإلسالم، ألصبحنا أروع دولة              

ولكـن  .، فاحلاكم ليس له مناص من ذلـك       "!األمرشاورهم ب "وقال  "! وأمرهم شورى بينهم  : "فقد قال اهللا تعاىل   
لألسف مل يؤخذ ما ومل جيسدا يف أية مؤسسة تشريعية أو استشارية، وهنا أشري إىل الفجوة بني اإلسالميني وغري                   

، فاألصـل يف الشـورى هـو        "شـورقراطية "اإلسالميني حول مفاهيم الشـورى والدميقراطيـة، فليسـموها          
        .األمور اليت م حيام ومعيشتهممشاركة الناس يف ..املشاركة

للمنطقة تستحق منا كـل التقـدير       " التراث السياسي .".وأقول إن حماولة إحداث نقلة نوعية يف التراث       
بالفعل هي حماولة حتديث وإدخال قيم ومفـاهيم جديـدة وأخـالق    .والدعم والدفاع عنها بكل ما أوتينا من قوة  

ما بني احلاكم واحملكوم ما أمكن، وهنا أعتقد اية املطاف وختام كالمي يف هذه        جديدة، ونوع من التعامل اجلديد      
 .الندوة

 عريب الرنتاوي 
أعتقد أن أذهان األخوة احلضور تزدحم بأسئلة رمبا        :  قال   ،بعد أن قدم  الشكر ملعايل الدكتور  أبو صاحل         

 هـل  ، قوانينه،كومةعالقاته باحلواإلعالم تكون خارج إطار هذه املقدمة، وتستفسر عن الوضع الراهن، عن جملس      
واعتقـد أن  .أم ال ؟ هل هناك وزارة، أم ال؟ أعتقد أن هذه هي األسئلة الساخنة اليت تدور يف األذهان ،  هناك جملس 

 ،ونشكر معايل أبو صاحل لتغنيه بلغتنا اجلميلـة       .املقدمة كانت عميقة شاملة وتوفر خلفيه فكرية ملوضوعنا األساسي        
 ن ويستشهدو ،ل هذا رأيه، إال أنه يوجد رأي خمالف يقول لغتنا اجلميلة سبب كارثتنا يف هذه املنطقة               على كل حا  

 :على ذلك يف بيت الشعر الذي يقول
 أهلى بين بكر عن كل مكرمة    قصيدة قاهلا عمرو بن كلثوم
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نا لغـة خاصـة    وعن األشياء اجلميلة باللغة اجلميلة، وأصبح لـدي   ،حنن أمة استعاضت عن الفعل بالقول     
واآلن الباب  .وخطاب إعالمي خاص، بديل عن فعلنا احليوي املؤسسي التراكمي يف أكثر من جمال وأكثر من حقل               

 .مفتوح لالستفسارات وإبداء وجهات النظر
 

 األستاذ بسام بدارين
يف قبل أن أبدأ بطرح بعض املالحظات، أمتىن على األستاذ عريب أن يشارك يف احلوار باعتباره عضـوا                  

 وأن يتجاوز أصول الضيافة، ألن وجوده يف الس عمليا يشكل لون سياسي جديد، وهلذا فمن املهم جدا                  ،الس
 .أن يديل برأيه

 عريب الرنتاوي
 !      "إذا حضر املاء بطل التيمم" 
 

  بدارينبسام 
ا باستثناء اإلعـالم،     لقد حتدث عن أشياء كثرية وكثرية جد       ،كل االحترام والتقدير ملعايل الدكتور كامل     

لفت نظري اهتمامه بالكالم الشفاف الذي ينم عن شخصية       ."الندوة"وموضوع الس، هذا يعين باستثناء موضوع       
، وأنه مل ميـارس العمـل       "بالباراشوت"شفافة ومباشرة وصادقة، خاصة حول اعترافه بأنه ليس إعالميا وأنه نزل            

ذا عهد إليك ذا املنصب ؟ ملاذا عهد إليكم ذا امللف اهلام، الذي يعترب   اإلعالمي، وما دمت ليس إعالميا برأيك ملا      
من أهم ملفات التغيري يف احلياة الدميقراطية عمليا يف هذا البلد، بتقديرك الشخصي ملاذا عهد لك وما دمت لسـت          

بعنا موضوع جملس   إعالميا ؟ وما هو املقصود من وجودك على رأس هذه املؤسسة؟ على صعيد املعلومات، كلنا تا               
 ولكـن   ،اإلعالم ووزارة اإلعالم، إلغاء الوزارة أو عدم إلغاءها، كلنا بدون استثناء شاعرين أن هناك مشكلة مـا                

نريد منكم أن تقولوا لنا بصراحة هل ملستم وبعدة عدة شهور من االتصاالت             .بالضبط حنن غري قادرين على فهمها     
ومة جادة يف إلغاء وزارة اإلعالم ؟ هل ملستم قرارا معاكسا هلذا التوجـه؟              مع احلكومة والوزراء املعنيني، بان احلك     

 هل متارس احلكومـة     ،أرجو أن ختربنا وعلى هذه الطاولة ويف هذا املكان حقيقة مشاعركم اجتاه املوقف احلكومي             
 ية؟ نريد قناعاتكم احلقيق،شكال من أشكال التضليل على الرأي العام وعلينا مجيعا يف هذا املوضوع

 
  أبو جابرالدكتور كامل 

أنا تواضعت عندما قلت أنين لست إعالميا، فاإلعالم من العلم والعلم من التعليم وأنا مارست التعليم منذ      
أما ملاذا عهد يل برئاسة الس األعلى لإلعالم، رمبا توخوا أن يل نوع من اخلربة أو رمبا ألنـين                  .مخسني عاما ونيف  

 رمبا السبب ألنين أستاذ يف علم السياسة منذ أربعني          ،القرار السياسي إىل حد معقول    أعرف عن كثب عملية صنع      
سنة، ويل كتابات كثرية يف التاريخ ويف عملية التغيري االجتماعي يف األردن، رمبا يروا أنه ليس بالضرورة أن يكون                   

 اموعة من اآلراء وراء تسلمي هلذا  رمبا كانت هذه،وزير الصحة طبيبا، أو وزير األشغال مهندسا باألشغال العامة      
 .املوقع
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حىت اللقاء األخري،نشر قبل أيام يف صحيفة الرأي خربا مفاده أن دولة رئيس الوزراء يصر على إلغاء وزارة 
وباعتقادي، أنه وعلى مدى أسابيع واألشهر املاضية مسعت من كافة املستويات تأكيدات على إلغاء وزارة               .اإلعالم

 احلكومة حريصة على عدم حدوث فراغ دستوري، ما بني إلغاء وزارة اإلعالم وقيام جملس اإلعـالم    اإلعالم، لكن 
الذي حتدث عن إنشاء هيئتني أساسـيتني لتنظـيم عمليـة    ) ٧٤(هنالك على سبيل املثال مثال القانون رقم  .مبهامه

 ولقيام هاتني اهليئتني ال بد يف احلقيقة ،والنشر والثانية هيئة الصحافة ،هيئة اإلعالم املرئي واملسموع:  األوىل ،اإلعالم
 .من الوجود الدستوري، وهذا الكالم له أصوله ويف كثري من املعقولية

حقيقة مشاعري، أعتقد أن احلكومة جادة يف عملية اإللغاء، ولكنين أعتقد أن التغيري دائما صعب، وعملية 
ة وغنية بالنسبة لنا يف األردن، رمبا تكون موجودة يف مكان االنتقال من حال إىل حال أيضا صعبة، وهي جتربة جديد

آخر، لكننا نتحدث عن األردن، فعندما ندقق يف الستة أشهر األخرية، منذ قيام الس، كم رحلة قام ا جاللـة                    
لى أرض   ومدى انشغاهلم الكثيف يف ما جيري ع       ،امللك ورئيس احلكومة والوزراء املعنيني يف الشأن العام إىل اخلارج         

فعلى سبيل املثال أية دولة عربية أو أي دولة يف العـامل تعتـرب الشـأن        .فلسطني، اليت تنعكس على األردن مباشرة     
الفلسطيين شأن خارجي، إال األردن فأا تعتربه شأنا داخليا ومن الشؤون اخلارجية على السواء، حـىت لـو أراد                   

سباب عديدة، هناك أسباب تارخيية وجغرافية، ودميغرافية وأسباب األردن أن يبتعد أو يضع حاجزا فإنه ال يستطيع أل
 وهذا يفسر انشغال احلكومة خالل الستة أشهر  ،أخرى تعتقد القيادة أنه يوجد هلا عالقة مباشرة بالشأن الفلسطيين           

، بالفعـل    ولكنين أحاول أن أفسر لنفسي أيضا عملية ما جيـري          ،املاضية، وباملناسبة أنا ال أخلق أعذار للحكومة      
احلكومة جادة يف عملية اإللغاء، وإذا كان هناك بعض التباطؤ فمرده يف احلقيقة للظروف الصعبة احمليطة يف املنطقة،                  

 .وهذا أقل ما يقال
 

 األستاذ سعد حتر 
فيمـا يتعلـق   " القلعـة "، وليس تردد، وهناك قوى شد عكسية، هناك عقلية "تلكوء" واضح أنه يوجد  

كار متضاربة فيما يتعلق بالس األعلى لإلعالم، هل سيسـتمر الـس األعلـى يف عملـه أم     باإلعالم، هناك أف 
 سيتراجع، واضح أن القرارات اليت نتخذها هي                 

 وهنا حنن نسأل أين اخللل؟ الستة أشهر املاضية كانت ،قرارات نظرية، ووقت التطبيق حتدث املشاكل
 الواضح أن إحدى احلساسيات يطرحها املسؤولني لتربير تباطؤهم هي عدم وجود من.كافية لصياغة قانون شامل

 أو بعضا من التقارير املعينة، ولكن كل هذه التجاوزات ،رقابة واضحة على بعض الصحافيني أو بعض الصحف
 العام يف الس األعلى حتت مظلة واضحة على أساس حماسبة من خيرج عن السياق" ملحق"ميكن ضبطها يف إطار 

تستحدث إما بالتعاون مع نقابة الصحافيني أو هيئات أخرى " هيئة"ويكتب يف ثقافة مغلوطة، جيب أن تكون هناك 
ملاذا ال يكون التشريع . من الواضح أن هناك خلل على ما أعتقد يف التشريعات.مدنية أخرى مربوطة مع حكومة

هناك مدن إعالمية أقيمت يف كل من . التلكوء جيب جتاوزه هذا،واضح يف هذا اال وملاذا ال يكون االنتقال سلس
 أين مدينتنا اإلعالمية ؟، وهذا يؤكد أن هناك خلل وهلذا نرجوا من معاليكم أن تقول لنا ماذا ،مصر ولبنان وديب

 جيري؟ 
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 : أبو جابركمال معايل الدكتور 
 ألا علم امللوك، مبعىن     ،ي ملكة العلوم   وأنا قلت أن اإلعالم سياسة، وقلت أن السياسة ه         ،التغيري صعب 

 من السلطة نفسها، يتخلى اإلنسان أحيانا       ،أا حكر على صانع القرار، ال يوجد يف الدنيا اقدس ملن ميتلك السلطة            
سلطانا، الغالبية ) ٣٧( لقد توايل على حكم الدولة العثمانية    ،عن آماله، حىت عن كل القيم يف سبيل تنفيذ القرارات         

 أو أبنه، حىت وهو يف املهد ألنه كان يعتقد بأنه عندما يبلـغ ال               ، أو أمه  ، أو قتل أبوه   ، من قتل أخيه   ،ى منهم العظم
 . عاما سينافسه، وهذا كله سياسة١٨

 أنا لست بصدد الدفاع عن احلكومة أو الدفاع عن أي شخص، أنا أحتدث اآلن عن عمليـة                  ،مرة ثانية 
لسلطة صعب وصعب جدا، الستة أشهر من عمر الس اإلعالمي هي فترة ال من الواضح أن التخلي عن ا."التلكوء"

 إذا  ، عاما، أنا أحتمل الستة أشهر ومستعد أن أحتمل ستة أشهر أخرى           ٨١تذكر من عمر األردن الذي أصبح عمره        
صحيح، كان هذا لبحث هذا املشروع، الذي أعتقد أنه مشروع جيد وروحه جيدة وتوجهه جيد ويسري يف االجتاه ال

ألنه بالفعل يهدف إىل االنفتاح واىل دمقرطة واىل رفع لسقف احلريات ومحاية الصحفيني ومحاية اتمـع وخلـق           
 .اخل..معادلة ما بني احلرية واملسؤولية وإدخال مفاهيم العمل

ن  بالرغم من أ   ،النقاش الذي جرى على مدار الستة أشهر املاضية أعتقد أنه كان لصاحل الس اإلعالمي             
يف إحدى املرات سؤل أحد أعظم فقهاء القانونيني الدسـتوريني          .، وقالوا عنه تباطؤ   "تلكوء"اآلخرين يعتربون هذا    

، مـن   "تثقيف الناس "لس النواب الربيطاين، قال مهمة      " مهمة"الربيطانيني، يف اية القرن التاسع عشر، عن أهم         
ني الناس، وقالوا له والتشريع وعالقة الربملان مع الدولـة ومـع   خالل طرح القضايا العامة، ونقاش القضايا العامة ب  

 ولكن األهم تثقيف الناس بالشأن العـام، سـواء كـان اقتصـاديا أو سياسـيا أو                  ،امللكة، قال هذا مهم أيضا    
 .اخل..اجتماعيا

أنا .وا منها كما أن الناس استفادوا وتثقف  ،يف احلقيقة أنا مجعت حنو ثالثني مقالة أنا استفدت وتثقفت منها          
هم وضـعوا القـانونني املرئـي       ،أقول  يا ليت لو أن احلكومة عندما سنت القوانني، وضعتها كما هي يف األصل              

 والصحافة والنشر، وطالبوا الس اإلعالمي النظر فيها وإدخال ما يشاء من التعديالت، وأنا هنا أقول                ،واملسموع
 وحنن كمجلس إعالمي ومن خالل املمارسة نتحسـس         ،لقواننيلرمبا كان أفضل لو أن احلكومة قامت بسن هذه ا         

ولكن أقول أن ما جرى مـن نقـاش         .األخطاء ونضع اإلصبع على مواطن اخللل، وندخل عليه التعديالت املطلوبة         
 حىت أن هذا النقاش خلق تفاعال يف        ،خالل الستة أشهر املاضية كان لصاحل الس، ويف صاحل رفع سقف احلريات           

 العاديني، الذين يسألون ماذا حل بالس وملاذا مل يتسلم صالحياته، وملاذا مل يتم إلغاء وزارة اإلعالم                 صفوف الناس 
 .حىت اآلن

 يالرنتاوعريب 
أنا متفق مع ما قاله معايل أبو صاحل، لكن         .يف احلقيقة أريد أن أجيب على استفسارات األخ بسام بدارين         

واملماطلة، يف تفعيل دور الـس، وترمجـة قانونـه،       " التلكوء" حول   ،املالحظة األوىل : يوجد عندي مالحظتني    
، كان القانون    كصحفيني  وعندما متت استشارتنا   ،مل نستشر فيها  وحنن أصحاب فكرة هذا القانون،      لسنا  باملناسبة  

 نتسأل مادام ، وحنن إىل جانب القانون املؤقت اخلاص بالستايل نشر خرب املشاورات يف الصحفمقرا، ويف اليوم ال
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 وبالتايل رأينـا    ، ملاذا أتوا يناقشونا يف قانون عمليا نشرته الصحف كلها،         ،القانون كان مقرا ومارا يف كل القنوات      
 . واحلكمة بأثر رجعي ال تفيد،واحلكمة خاصتنا تدفقت على احلكومة بأثر رجعي

وة كبرية إىل األمام لو جـاء يف        أنا أقول أن الس مل يأت يف سياقه، الس كان بإمكانه أن يكون خط             
 لنفس األسباب اليت أجلت االنتخابـات  ، سياسة البلد خالل العامني اآلخرين ليست سياسة انفتاحية  .سياق انفتاح 

وجعلت منها لغزا، هي نفس األسباب اليت جعلت من الس لغزا أيضا، وأنا أذكر عندما حضر معايل الـدكتور                   
، مل  "نبت شـيطاين  "ور، استخدمت عبارات قاسية يف وصف الس وقلت هذا          طالب الرفاعي إىل صحيفة الدست    

ينبت يف بيئته، كان من املمكن أن يكون رافعة للحرية واملهنية يف البلد لو جاء يف سياق مشروع تنميـة سياسـية         
لته عن موضوعة يف شهر أيار قبل سنتني استضفت يف حوار تلفزيوين رئيس جملس الوزراء وسأ.شاملة للدولة األردنية

التنمية السياسية، قال هذا الشق من الربنامج احلكومي مل نباشر به بعد، والسبب يعود النشغالنا يف جماالت أخرى،                  
ال أحد يف احلكومة جيرؤ على القول أننا بدأنا مبناقشة مشروع التنمية السياسية واالقتصادية يف البلد، والذي يعتـرب         

 فقد مت إرجاء االستحقاق االنتخايب، وتوترت ،يف امللكي، والذي جرى هو العكسمن أحد أهم حماور كتاب التكل
يف السياق العام .العالقات بني األحزاب السياسية واحلكومة، ومرت العالقة ما بني احلكومة والنقابات مبراحل صعبة          

يوجد فيه ضة سياسية     يف الوقت الذي ال      ،كيف ميكن أن ننهض باإلعالم وبرفع سقف احلريات يف جمال اإلعالم          
 .حملية تنموية شاملة

 : يف رأيي أن نشأة الس قد مرت يف مرحلتني
 . احمليطة بهتوقعاتلكانت مشفوعة بسقف عايل ل: املرحلة األوىل
 .مرحلة تقليص هذا السقف واهلبوط به: املرحلة الثانية

يد غري رمسية، وباملناسبة يف ظل      يف السابق كنا نتحدث عن أن الس سيقوم بدور شامل وحدد لنا مواع            
 قلنا أن املسألة ستأخذ منا شهر زمان، لدرجة أننا كنا جنتمع ثالثة أو أربع مـرات يف               ،األجواء اليت كنا نعيش فيها    

كنا يتابعنا منذ البداية، وذلك من أجل أن ننهي عملنا بسرعة، وكنا نعمل ليل " عماد عبد الرمحن"األسبوع، واألخ 
وحىت ال ندخل يف سـجال  .كانون ثاين املنصرم / نا القوانني اليت سلمت لديوان التشريع يف شهر يناير        ار حىت أجنز  

 فقد كنا موافقني على قـانون الصـحافة         ،ولغرض التسريع يف إقرار هذه القوانني، اعتمدنا القوانني القدمية نفسها         
 أخذنا قانون الصحافة والنشـر      ،ئيس هلا والنشر، وبدل أن ندخل يف متاهة تشكيل هيئة لصياغة القانون ووضع ر           

 : املعمول به واملقر من جملس النواب، وأدخلنا عليه بعض التعديالت الشكلية، واقترحنا يف هذا السياق تعديلني
أوهلما، إنشاء حمكمة خاصة باملطبوعات والنشر، للنظر يف قضايا املطبوعات والنشر وحدها دون سواها،              

أما التعديل الثاين، فقلنا أنه     .ل هو إخراج قضايا املطبوعات من والية حمكمة أمن الدولة         وكان اهلدف من هذا التعدي    
، اليت ال )١٥٠( فاإلرهايب والصحفي يتقدموا للمحاكمة مبوجب املادة      ،ال جيوز توقيف الصحفي بدون قرار حمكمة      

 ال يوجد له حصانه وهو مواطن     يوجد فيها إال ذكر لشخصني اعتباريني مها الصحفي واإلرهايب، وقلنا أن الصحفي           
كاآلخرين، وخيضع للقانون،وال يوجد أحد فوق القانون، وإذا كان الصحفي مذنبا فليحاسب ولكن ال ميكن توقيفه 

حتول حبد ذاته إىل عقوبة، حيث أن الكثري من القضايا مل           " التوقيف"إال بعد صدور قرار من احملكمة، وقلنا إن قرار          
، ونام يف سجن    "تبهدل"و" الصفر"ق سراح الصحفي ولكن بعد أن حلقوا له شعره على           يكن هلا أساس، ومت إطال    

اجلويدة وخالط اللصوص وقطاع الطرق، حنن نريد إلغاء هذا املقطع، وحلد اآلن حنن يف سجال حول هذه النقطة،                  
 .وبإمكان معايل أبو صاحل أن يوضح أين وصلنا يف هذا املوضوع
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أبلغونا أن احملكمة غري مطلوبة وغري مرغوبة دوليا، ولكن خصصوا لكم غرفة يف احملكمة، وافقنا ولكـن                 
طلبنا أن تكون هلا صفة االستعجال ويكون القاضي خمتص وتكون هي صاحبة الوالية يف قضايا املطبوعات والنشر،                 

منا أن نشكل هيئات وأن نضع خطـة        طلب  .ولكن إىل اآلن مل نتوصل يف موضوع توقيف الصحفي إىل أية نتيجة           
: سياسية عامة وخطط وطنية واهليئات اليت تعني هيئة الصحافة والنشر وهيئة اإلعالم املرئي واملسموع وهنا أتسـأل    

مبوجب القانون من الذي سيشرف عليهما؟، إداريا وماليا قلنا احلكومة أو رئيس الوزراء، كون احلكومة صـاحبة                 
ة األردنية، لكن فيما خيص السياسات اإلعالمية، والدميقراطية الوالية للمجلس ألنه هو الذي             الوالية العامة يف الدول   

وضعها، كيف ميكن أن تعطي الس صالحيات للقيام بدوره مع هذه اهليئات ومع رئيسها إذا ما رفـض تنفيـذ                    
يه قضية ونقول له الزم حدودك، تعليمات الس أو أراد أن يترك منصبه، هل نذهب إىل احملكمة لنشتكيه، ونرفع عل

ووصـلوا إىل فكـرة     .واقترحنا فكرة التنسيب ولكنها أخفقت    .فإما أن تلتزم بتعليمات الس وإما إ ترك منصبك        
االستئناس، وهنا دخلنا يف لغة األنسنه،أنا يف تقديري كان هناك قراءة تقول أن املرحلة ال حتتمل، خاصة يف ظـل                    

 ا الداخلية وحالة الشد العصيب اليت نعيشها منذ سنتني، وبالتايل كان الظروف واألجواء اليت مترا املنطقة وانعكاسا
 .هناك ضغوط متدرجة للهبوط يف سقف التوقعات

هناك قضية أخرى مل    .يف السياق العام، مل يكن هناك سياق مناسب لدور فعال وأساسي للمجلس األعلى            
ارة مستقلة للتلفزيون األردين، وعني معايل الدكتور عدنان بـدران          يتطرق إليها أحد، كان هناك توجه لتشكيل إد       

املالحظـة  .رئيس جملس إدارة،إىل اآلن مل يبت فيها، وهو اآلن عضوا يف الس اإلعالمي، ولكن بصفته الشخصية               
ري أن  الصحافة على اتمع عرب التقارير والتحقيقـات، أنـا يف تقـدي           " تغول"الثانية، أردنا وضع تشريعات متنع      

 ولكن ال تستخدم وال تفعل هذه القوانني، إال عندما يتحدث هذا الصحفي عن هذا ،التشريعات موجودة منذ األزل
،وتتفعل كل املواد يف مواجهته، وثاين يوم يتحول هذا الصحفي إىل بطل            "قفاه"جيلب الصحفي من    ،مسؤول أو ذاك  

و سياسية أو اجتماعية متس أمن البلد ودورها وساستها،         مغوار وتربأ ساحته،  أما عندما يتحدث عن قضية وطنية أ          
 .فال أحد يناقش الصحفي حىت لو كانت تقاريره ملفقة وتعج باألكاذيب

نا يف رأيي أن التشريعات موجودة، ولنتحدث بوجود نقيب الصحفيني، حنن كجسم صحفي وكنقابـة               أ
وأنتم تذكرون عندما دعانا جاللة املرحوم      ."باملسخرة"صحفيني، ال يوجد عندنا صالحيات لوقف ما ميكن وصفه          

، حيث مكثنا ثالث ساعات وطلب منا وضع حد لتجاوزات الصحفيني والصـحافة             ٩٧/٩٨إىل الديوان يف عام     
مـن هـذه    " خلصـونا " حينها طلبت منه النقابة مهلة شهر، وقال لكم املدة اليت ترغبون ا ولكـن                ،األسبوعية

 ال النقابة حتركت وال اجلسم الصحفي صوب أوضاعه         ، كل منا ذهب إىل بيته     اإلشكالية،ولكن ماذا جرى بعدها،   
أنا أقول هناك دائما ذريعة لتكبيل حرية الصحافة، وإذا مل نبادر حنن .ومل يبدي أية مقاومة للعناصر والتقارير املشبوهة

ومـرة  ) ١٥٠(ر على شكل املادة إىل نزع هذا الفتيل فان هذه القنبلة ستنفجر يف وجوهنا املرة تلو املرة، فمرة تظه         
 .تظهر على شكل محلة إعتقاالت ضد الصحفيني، أو إغالق الصحف

وعلى سبيل املثال أليس هناك قانون يلزم كل صحيفة بتقدمي تقارير عن موازنتها إىل دائرة املطبوعـات                 
مع " مرنة"عينة واألمور   أما عندما يتحدث الصحفي يف قضية م      !  من الذي قدم موازنته؟    ،والنشر أو للوزير املختص   

 إما أن يتم تفعيلها بشكل انتقائي عند نشر خرب ميس هذا املسؤول أو ،احلكومة ننسى القوانني والتشريعات املوجودة
 .ذاك فهذا غري مقبول بتاتا
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  األستاذ طارق املومين
جاوزات باتت هناك جتاوزات ميكن أن نسميها أخطاء يف بعض الصحف، سواء يومية أو أسبوعية، هذه الت

وأعتقد أن .مربرة للحكومات املتعاقبة إلدخال املزيد  من التشريعات والتعديالت على القوانني املقيدة حلرية الصحافة
من إحدى مسؤوليات نقابة الصحفيني ومؤسسات اتمع املدين أن تتصدى هلذه القضية، فالواجب األساسي لس       

االس املتعاقبة على النقابة مل تكن متتلك اجلرأة لبحث التجاوزات اليت           النقابة هو ضبط التجاوزات، ولألسف كل       
، "مدبرة ال نريد أن ننبشـها     " ويقول هذه    ،حتدث يف الصحافة، فكلما حتدثنا يف هذا االجتاه كان هناك من يرفض           

نفتح على علينا    وهي تعرف أن هناك من يقول أننا ال نريد أن            ،األخت دينا زوربا كانت عضوا يف الس السابق       
 بالرغم من أن واجب النقابة األساسي هو تنظيم شؤون املهنة، وضبط أية خمالفـات أو                ،باب الصحافة األسبوعية  

جتاوزات موجودة، وأعتقد أنه ليس من املعقول أن خنسر حرية الصحافة من أجل هذه التجاوزات وأعتقد أن اجلميع 
رس صالحيتنا، ولكننا مصممون على ممارسة صالحياتنا والقيام بدورنا         حنن كنقابة متهمون بأننا ال منا     .متفق عليها 

رئيس احلكومة قال لنا يف النقابة عليكم أن تتقدموا خطوة،          .احلقيقي لتنظيم املهنة، ولرتع أية مربرات لدى احلكومة       
 .)١٥٠(دة وحنن كحكومة نتقدم خطوة، وباحملصلة نصل إىل نقطة إلتقاء وسط، وبالتايل ال مربر لوجود املا

صوص مسألة احملكمة، وحتويلها إىل حمكمة البداية، فهذا التحويل حيد حمكمة أمن الدولة، وهذا شيء               خب
حنن كنقابة صـحفيني،    . مع ضرورة أن يكون القضاء مستعد للفصل يف مثل هذه القضايا           ،حنن طالبنا به باستمرار   

اللجنة "هذه التجاوزات، وشكلنا ألول مرة جلنة أمسها نتأمل أن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، ولن نترك جمال ملثل         
للصحفيني، نتأمل  " جلنة التدريب "، اليت قدمت لس النقابة تصوراا يف هذا االجتاه، باإلضافة إىل تشكيل             "املهنية

من األخوة يف الصحافة األسبوعية التعاون معنا يف هذا اال ويف هذا االجتاه وخصوصـا وأن بعـض الصـحف                    
 أو رئيس حتريرها مسافر إىل خارج البالد منذ عدة شهور، مما يعين أن الصـحيفة                ،سبوعية ليس هلا رئيس حترير    األ

 .تسري بدون رئيس حترير واملالك هو املسيطر على الصحيفة
يضا هناك بعض الصحف ليس فيها صحفي واحد، وهناك بعض الصحف يوجد فيها صحفي أو أثنني                أ 

 .كن الغالبية العظمى ليس هلم ال من قريب أو من بعيد عالقة بالصحافةهلم عالقة بالصحافة، ول
 إلغاء الوزارة يعترب خطوة حضارية متقدمـة،        ، فيما خيص بإلغاء وزارة اإلعالم، والس األعلى لإلعالم       

من ارجوا أن تكون هناك نوايا صادقة، بالرغم من أنين شخصيا لست متفائال، ألن قوى الشد العكسي، مستفيدة                  
ولكن لألسف كلما تقدمنا خطوة لألسـف       .البقاء يف مواقعها ألنه إذا ما أجريت إصالحات فإا ستفقد امتيازاا          

 ولكن يف النهاية ال يوجد ، وهذا جيري يف كل مؤسساتنا، نسمع يف البداية كالم مجيل،نتراجع عشر خطوات للوراء
 فـالتغيري مسـألة     ،لدوام، وكما تفضل معايل أبو صاحل     فعل حقيقي، قوى الشد هي اليت ترجعنا إىل اخللف على ا          

 . لكننا جيب أن نستمر يف سعينا باجتاه إحداث التغيري الذي نريد،معقدة، وحباجة إىل وقت..صعبة
 
   أبو جابر كامللدكتورا

 لـيس   ،بالفعل عملية التغيري صعبة، والنقلة ليست بسيطة، حنن نتحدث اآلن عن موضوع سياسي حبث             
 . السياسي للدولة-مسألة قصة أو قضية ترفيهية، وإمنا تغيري جذري يف مسار الفكر اإلعالمي  ،املسألة
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حب أن أضيف شيئا ملا حتدث فيه األخوة، أن القدم الثالثة اليت يقف عليها الس األعلـى لإلعـالم،                   أ
إلعالمي، وأعتقد أن قـانون  باإلضافة إىل قانون املرئي واملسموع وقانون الصحافة والنشر، هنالك معهد التدريب ا           

هذا املعهد سيتم مناقشته قريبا، وأعتقد أن له نفس أمهية القانونني اآلخرين فيما يتعلق بكل مهنة اإلعـالم سـواء                    
 والثاين ،األول فيما يتعلق بالصحافة املطبوعة:  حيث سيكون هلذا املعهد هدفني،املطبوع واملدون، واملرئي واملسموع

م املرئي واملسموع، حبيث تكون يكون هناك مركزين إحدامها سيكون مقر للمجلـس األعلـى               فيما يتعلق باألعال  
 ومركز آخر   -كما تعلمون فقد مت استئجار العمارة املوجودة خلف وزارة اخلارجية وهي عمارة كبرية            - ،لإلعالم

ن نفسها، وأنا شخصيا حتدثت      وكل ما يتعلق باملرئي واملسموع يف يتم يف إدارة التلفزيو          ،لإلخراج والتمثيل والقصة  
 واجلميع استعدوا للتمويل يف إنشاء هذا املعهد ودعمـه،  ، كما حتدثت مع نقابة الصحفيني،مع املعنيني يف املوضوع   

وغريها من املؤسسات واجلميـع أبـدى اسـتعداده         " اليونسكو"كما حتدثت مع عدد من املؤسسات الدولية مثل         
ئة الصحافيني املبتدئني وأمنا أيضا على القدامى واملمارسني،وهذا ما جيـرى           ولن يكون املعهد مقتصرا على ف     .لذلك

 حيث يتم الطلب من أستاذ اجلامعة أو الصحفي املمـارس أن يـذهب إىل               ،حىت يف الصحافة العاملية أو اجلامعات     
لعملية اإلعالمية  ، ليطلع عن كثب على تطور ا      "نيويورك تاميز " أو   ،"التاميز"إحدى الصحف أو االت العريقة،مثل      

ويكتسب خربة من جهة وينشط معلوماته من جهة أخرى، حىت على مستوى سفراء الدول الكربى مثل فرنسا أو                  
 . يرسلون سفراءهم إىل إحدى اجلامعات لتنشيط وحتديث معلومام، فهذا موضوع يف غاية األمهية،بريطانيا

 
 السيدة دينا زوربا

 رمبا ألنين كنت عضوا يف الس السابق للنقابة، وليس يل           ،خ طارق أريد أن أعقب على ما حتدث فيه األ       
أنا أعتقـد أن النقابـة   .مصلحة شخصية لكي أدافع عن الس احلايل، إال كوين صحافية وأنتمي للجسم الصحفي     

نده تتحمل فوق طاقتها، وأنا أعرف أن األخ طارق ال يستطيع أن يدافع عن جملس النقابة وهو يقع على كاهله أج                   
النقابة ال تستطيع القيام بدور الشرطي، وحنن دائما حنملها املسؤولية ملـا            .ضخمة ودائما النقابة معرضة لالامات    

اخل، صحيح أن أمام النقابة أجنده ضخمة جـدا، إال أن الـس           .. أو عدم التدريب   ،جيري يف الصحف األسبوعية   
ن االس السابقة، وقد أجنزوا الكثري من املهام اجليدة، لكن  وهو يعمل بطريقة منظمة أكثر م،احلايل واضح يف عمله

هذا املوضوع حباجة إىل تعاون من أكثر       .الس قاصر على أن يقوم بدور املدبرة، وال يستطيع القيام بدور الشرطي           
 والعالقات مع   من جهة، النقابة عليها أعباء كثرية، مثل قضايا التدريب وقضايا احلريات والتنظيم الداخلي للنقابة،             

الصحف ومع الصحفيني وقضايا العضوية، وبالتايل حتمل عبئ مراقبة الصحف األسبوعية، أو الصحف اليت تشذ عن 
 ميكن يف حاالت معينة عندما تكون هناك جتاوزات وشكاوي مباشرة من تعرض أحد املواطنني إىل جتين                 ،املوضوع

املوضوع النقابة لن تقصر، وتتم حماسبة الصـحفي ويف          يف هذا    ، ووصلت شكوى إىل النقابة    ،من إحدى الصحف  
 ، لكن اكثر من ذلك صعب وال تستطيع النقابة فعل شـيء           ،حاالت معينة باإلمكان إيصاهلا إىل عقد جملس تأديب       

 عضو نقابـة الصـحافيني      ،ألن والية النقابة على أفراد وليس على املؤسسات، النقابة تستطيع أن جتلب الصحفي            
 وإذا ما أقدمت ،ا ال تستطيع أن جتلب صاحب الصحيفة أو تغلق إحدى الصحف، أو تعاقب صحيفةوحتاسبه، لكنه

 فان النقابة تتعرض لالامات، ألن دور النقابة األساسي هو الـدفاع عـن              ،النقابة على تقدمي شكوى للمحكمة    
 . إال يف حاالت قاسية جدا ومتفق عليها،الصحافيني وليس تقدميهم إىل احملاكمة



 سات السياسيةمركز القدس للدرا

١٣ الس األعلى لإلعالم

ن املتوقع من الس األعلى لإلعالم أن يقوم ذه املهمة، إال أن الس اإلعالمي يتعرض إىل نكبـات                  كا
 أعتقد أن القضية يلزمها تعاون من أكثر من جهـة           ،وعنده أجنده طويلة وعريضة وقبل أن يصل إىل هذه املواضيع         
 .ولكن ال جيوز إذا ما حدث شيء أن نوجه ااماتنا إىل النقابة

قابة يف حالة غري قادرة على القيام بكل مهامها وهي تبين نفسها كمؤسسة وهلذا ال جيب أن حنملـها                   الن
فوق طاقتها ونعطي الدولة أعذارا، ألن توجه ااماا بشكل انتقائي هلذا الصحفي أو ذاك، أما أن نقبل ثالثة قوانني          

هم لديهم املقدرة على ضبط الصحافيني .ذا ال جيوزللحريات بذريعة أننا غري قادرين على ضبط الصحافة، ه" قامعة"
لكنهم ال يريدون ذلك، وهم ال يريدون العمل بالطريقة الصحيحة مع الصحافيني، وال يريدون بناء جمتمع مـدين                  

 .حقيقي، هم يريدون أن تبقى هلم اليد العليا، خاصة فيما يتعلق جبلب أحد الصحافيني، فالنقابة تريد من يساعدها
 

 لرنتاوياعريب 
 ليس محل السيف، النقابة يف هذا اال        ، أنا مل أمحل النقابة املسؤولية، املقصود بدور النقابة يف هذا اال          

 على أن تسـمي األشـياء       ،هلا قيمة معنوية،مثل إصدار بيان عن النقابة أو موقف للنقابة من اإلساءة  يف الصحف              
أنا رأيي هذا حبد ذاتـه      .ويقال ذلك على املأل إذا تكررت اإلساءة      بأمسائها، وأن تقول هلذه الصحيفة أنت مسيئة،        

يكشف الغطاء عن هذه الصحيفة أو عن هذا الصحفي،أو هذه املؤسسة املسيئة، وبالتايل هذا يردعها وحتسب حسبا      
الصـحف  يف املرات القادمة، حىت الس اإلعالمي بوضعيته الراهنة والقوانني اليت بني يديه ال يستطيع أن جيلـب                  

 . وليس هذا هو املطلوب،للمحاكم
 أن التجاوزات اليت جتري يف بعض الصحف ال ميكن أن تتم بدون وعي، يف كـثري مـن          ،بصراحة نقول 

األحيان اإلساءة تتم عن قصد وعن وعي كامل، وهناك تسريبات من جملس الوزراء، أو من بعـض الـوزراء أو                    
على بعضـهم   " يشويشوا"ؤساء حكومات سابقني يريدون أن      تسريبات من مراكز قوى أو من صالونات أو من ر         

 .البعض
ملاذا ال نتحدث بصراحة، الصحفي الذي هاتف صحيفته مقطوع، من أين يأيت مبعلوماته وتقاريره، أعتقد               

 فاملفروض منا كمجلس وكنقابة أن نوضح ما جيري على أرض الواقع ويف اخلفاء،ألننـا               ،أن هناك أناس يوجهونه   
هل يوجد عند ..وامة غري قادرين على اخلروج منها، مبن نبدأ بالنقابة أو بالقانون أو باملسؤول أو بالسواقعني يف د

أنا أقول أن النقابة هلا سلطة معنوية عالية جدا، فعلى سبيل املثال عندما تشري النقابة               .أحدنا جواب على هذا السؤال    
هذا الصحفي مسيئة ألخالق البلد وأخالق املواطن ولثقافته إىل إحدى الصحف وتقول أا مسيئة وتقول أن تقارير        

ومعتقداته ومسيئة لدور البلد ولسمعتها، القتصادها الوطين، أنا برأيي أن هذا هام وهام جدا، وجترب الصحيفة على                 
 .التفكري عشرات املرات قبل أن تقدم على نشر تقارير مسيئة

ونقول كما قال األخ طارق جيب نزع أية ذرائع أو مربرات !!   ما إصدار قوانني غري مقبولة حنن نقول ال      أ
هذا الكالم قيل يل    ..للحكومة، وباملناسبة مثل ما حتدث الرئيس للنقابة أنتم تقدموا خطوة وحنن نتقدم خبطوة مماثلة             

 .دولكن بصراحة، حىت اآلن، مل نعمل شيئا على هذا الصعي،أيضا، وقال هذه القوانني غري مقدسة وال نريدها
 
 
 



 سات السياسيةمركز القدس للدرا

١٤ الس األعلى لإلعالم

 الدكتور كامل أبو جابر 
 ،هنا يأيت دور الس األعلى لإلعالم، فاألسئلة املطروحة عن ماهية الدور الذي سيقوم به الس األعلى               

إىل بعض السياسات اليت نعتقد أا  ضرورية للجسد         ..أنا بتصوري أن تفعيل مثل هذا النقاش للتوصل إىل قناعات         
اسة اليت ميكن أن نتصورها ونضعها حبيث تؤدي إىل وضع القواعد واألسس وتفعل  ما هي السي،اإلعالمي والصحفي

 ألن احلكومة دائما تشتكي أن ،القوانني حلماية الصحافيني من جهة وحلماية اتمع من جهة ثانية، وحلماية احلكومة
أقول هناك نية وأنـا     ..قت،الصحفي دائما يتجىن عليها ولكن كل هذا ال ميكن حتقيقه إال باملمارسة ومع مرور الو              

 .متفائل
 

 الدكتور صاحل أبو إصبع
امسحوا يل، صحيح أنين  من خارج الوسط الصحفي ولكنين أستاذ إعالم مارست الصـحافة لسـنوات                 

 ولكن دعوين أيضا أن أحتدث كمراقب أكثر مين كمتورط يف العمل الصحفي، أنا اشعر أن احلديث الدائر                  ،طويلة
 احلرية أكثر منه عن أي قضية أخرى، كقضية الس أو النقابة، لكن إذا أردنا احلديث عن   كله يتعلق بقضية هامش   

فإنك ختطوا خطوة إىل األمام يف جمال اإلعالم من أجل إلغاء حاجة امسها بريوقراطية، وبالتايل               ،جملس أعلى لإلعالم  
ومية، مع اتمع ومع احلكومة أيضا، ختلق نوع من التفاعل ما بني املؤسسات اإلعالمية، سواء كانت خاصة أو حك       

أعتقد لغاية اآلن كان واضحا أن احلكومة على الرغم مـن محاسـها       .وبالتايل تلغي الوصاية احلكومية على اإلعالم     
لفكرة الس ووضع قوانينه إال أا مل تلتزم مبواعيد بتسليمه ملهامه، أعتقد أن هذا الس اإلعالمي سيقدم الكـثري                   

 .إلعالم وللبلد وخيدم العملية الصحفية ككلعلى صعيد ا
واجلانب األخالقي  ..بالنسبة لقضية اجلانب القانوين، أنا أعتقد دائما أن حدود احلرية، هلا جانب أخالقي            

حاجة مرتبطة باملهنة، قوانني املهنة، أخالقيات املهنة، وبالتايل هذه املهمة ميكن أن تقوم ـا               : مستند إىل حاجتني    
 وباإلمكان أن تكون هناك قـوانني مهنـة لإلذاعـة أو            ،ي النقابة واملؤسسات اإلعالمية بشكل عام     بشكل أساس 

اخل، لكن أيضا هناك جانب آخر هو من مسؤولية الس خاصة فيما يتعلـق بأخالقيـات                ..التلفزيون أو لإلعالم  
أدافع عن معايل الـدكتور أبـو    وأحب أن ،يف احلقيقة أن اسم الس ال يعجبين، ممكن ألن ختصصي اتصال        .املهنة
 أن أهم علماء االتصال الذين درسنا مؤلفام      ، فيما يتعلق بدوره يف الس وملاذا وضع على رأس هذا الس           ،صاحل

هم أساتذة يف علوم السياسة، مبعىن أن الذين اخترعوا علم االتصال هم باألساس علماء سياسيني، وبالتايل فالدكتور            
الس األعلى  "أنا كنت أمتىن تغيري اسم الس من جملس إعلى إعالم إىل أن يصبح              . عن االتصال  أبو صاحل غري بعيد   

،ألن كلمة اإلعالم معناه أن يكون عملي يف اجتاه واحد، فال يوجد خيارات بني املرسل واملستقبل، وعندما "لالتصال
 .اخل…عالمية، وتلقيهاتقول جملس أعلى لإلعالم تعين تفاعل اجلمهور ودوره يف الرسالة اإل

مشكلة اللغة العربية تكمن يف عدم استخدامها، أنا أحتدى أعظم كاتب عريب، يستخدم أكثر من ثالثـة                 
 ألف ١٨اخل تتراوح عدد مفرد ام املستخدمة من ..،"النيوزويك"و" التاميز" بينما الكتاب العاملني يف ،آالف مفردة

 .نا غنية ولكن لألسف ال نستخدمها ألف مفردة، باحملصلة صحيح أن لغت٢٤إىل 
فيما يتعلق بالس وقضية تفعيل اتمعات املدنية، أنا أعتقد أن من مسؤوليات الس والـيت سـتخدم                 

، مثل ما هو موجود عندنا، مثل مجعية البيئة، مجعية محايـة           "مجعيات" أن يشكل حاجة امسها      ،اإلعالم والصحافيني 



 سات السياسيةمركز القدس للدرا

١٥ الس األعلى لإلعالم

 حيث يوجد أشخاص أو مؤسسات اشتروا اهلوى ويبثوه يل ويبيعونين إياه، أنا             ،يفأنا كمستهلك إعالم  ..املستهلك
اخل، من الذي سيدعم هذا الدور بالطبع اجلمعيات، اليت جيب أن تكـون             ..أريد محاييت أيضا، كمستمع وكمشاهد    

 .مجعيات شعبية، فهي اليت ستقوم بفضح الصحفي املسيء إىل اتمع أو يسيء إىل أخالقياته وقيمه
 أنا لست من أنصـار أن يكـون         ،دور الشرطي غري مطلوب من النقابة، فهذا من املستحيل أن يقوم به           

أنا إعالمي وتركت وقررت العودة يف اليوم التايل إىل         ..االنتماء إىل النقابة إجباريا، ألن هذا خيالف حقوق اإلنسان        
 ال أريد أن أكون عضوا يف النقابة، أريـد أن           أنا.. هل جيب أن أكون بالضرورة عضوا يف النقابة        ،ممارسة الصحافة 

 . طبعا أنا أحتدث عنها كفكرة خمالفة حلقوق اإلنسان،أراسل أي مؤسسة أخرى مقتنعة يف طاقايت ويف خربايت
 :فعليه تلبية ثالث مطالب.. إذا كان الس أراد تلبية إحدى املطالب،أنا أتفق مع معايل أبو صاحل

 .السياسات -١
 .إستراتيجية عمل -٢
     املقصود منها السيطرة على العمل وهذه ليس،تفصيالت خلطط عمل مرحلية -٣

 .اإلعالمي وإمنا عملية إضاءات له
عندما نقارن اإلعالم األردين بأي إعالم خارجي، اعتقد أن الطاقات األردنية غري مكتشفة خاصـة وأن                

مل يتحـدث   .مل يف التلفزيون األردين تنطفئ    الكوادر األردنية عندما تعمل  يف الفضائيات العربية تبدع وعندما تع          
 أين الس اإلعالمي منها، هذه جيب أن تكـون          ،"اإلنترنت"أحدا عن الصحافة اإللكترونية أنا بالطبع أحتدث عن         

 . الكتاب اإللكتروين هو الذي سيسود يف املرحلة القادمة،جزء أساسي من تشريعاتكم وجيب العمل عليها
 

 األستاذ سامي احملاسنة
أريد أن امسع إجابة على تساؤاليت من معايل الدكتور أبو جابر، أوال حول فكرة تعايش الـس ووزارة                  
اإلعالم معا، وأن يعمل االثنان يف خط واحد، ثانيا، مل نسمع عن لقاء الس واحلكومة ووزير اإلعالم  مع جاللة                    

ثالثا، كيف يتحدث الس اإلعالمي عن حرية .ا جاللتهامللك، أعتقد أن هناك الكثري من املعلومات املهمة الذي قاهل  
 .الصحافيني ويف داخل هذا الس أعضاء يدعون إىل تقييد عمل الصحفي وعدم الوقوف إىل جانبه

 
 : األستاذ عصام خطاطبة

 وخيتزل اإلعالم فقط علـى  ،انطالقا مما قاله الدكتور أبو جابر، اعتقد أن هناك خماوف من الوقوع يف فخ        
ضوع املؤسسات الصحفية ووسائل اإلعالم بكل أشكاهلا، علما بأن قانون املطبوعات والنشر وتعديالته يشري إىل         مو

اخل وأنا ..واليت من بينها دور التوزيع والترمجة ومراكز الدراسات واملكتبات ) ١٥(تعزيز املؤسسات املوازية يف املادة      
ن الوزارة إىل الس اإلعالمي هو أن الظـروف يف األردن غـري             أعتقد أن أحد أسباب تسليم الراية أو االنتقال م        

 .ناضجة العالم الدولة بصراحة
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١٦ الس األعلى لإلعالم

 عريب الرنتاوي
، اخلاص يف املطبوعات والنشـر،      ٩٨ هناك رد على استفسارات األخ عصام خطاطبة، كل بنود قانون           

راكز الدراسات والنشر والتوزيع واملكتبات رحلت إىل قانون الصحافة والنشر اجلديد وبالتايل كل ما يتعلق بتنظيم امل
هناك من يعتقد أن    . فعلى سبيل املثال ملاذا تكون املكتبة تابعة لوزارة املطبوعات والنشر          ،رغم أننا غري موافقني عليها    

إعالم الدولة هو إعالم احلكومة، هذا الكالم مسعناه من مجاعات الشد العكسي الذي حتدث عنه األخ طارق املومين، 
لذين قالوا أن احلكومة تساوي الدولة، هناك من يعتقد بضرورة عسكرة اإلعالم، هناك من يتباكى علـى إعـالم                   ا

 وغـري صـحيح أن      ،مال وحرية : العشرين أو ثالثني سنة املاضية، وقلنا على املأل أن اإلعالم يقوم على مقومتني              
 هناك من يعتقد ان الكتائب اإلعالمية ما زالت         ،اليومإعالمنا يف السابق بفقرنا وأحكامنا العرفية افضل من إعالمنا          

موجودة، أنا ال أحتدث عن احلكومة أنا أحتدث عندما جتلس لتتحدث  مع  بعض القوى يف جمتمعنا، فأنك سـوف        
 .تترحم على احلكومة وتعتربها مالذ آمن

م، يف السـابق كنـا   واضح أن هناك مشكلة كبرية فيما يتعلق باإلعال   :  صحيفة الرأي  ،عماد عبد الرمحن  
 وأخشى ما أخشاه أن     ، اآلن نتحدث عن بند ثالث وهي الس األعلى        ،نتحدث عن مشكلة النقابة ووزارة اإلعالم     

وأنا أدعو إىل أن يكون هناك تنسيق بني اجلهات الثالث لتقريب وجهات النظر، ولكن              .تكرب املشكلة بدل أن حتل    
 من الواضح أن هناك موضوع إعالم الدولة الذي حتـدث عنـه األخ              لغاية اآلن اخلطوط متباعدة، النقطة األخرى     

 . وأن هناك قوى تسعى إىل إبقاء مؤسسات تابعة لوزارة اإلعالم إىل جانب الس األعلى لإلعالم،عريب
 

 بدارينبسام 
سري  ال يوجد له تف،"نص" اخلرب أو التقرير يف النهاية هو ، ال يوجد مقياس وطين لألشياء،وللنص الصحفي

 فكل جهة تفسره كما ترغب ألن احلكم على         ،موحد يف الدولة األردنية، فهناك الكثري من اإلشكاليات على النص         
 وبالتايل فال ميكن احلديث عن جناح للمجلس أو إعالم دولة يف            ،النص يأيت من قبل أفراد وليس من قبل مؤسسات        

 .ظل غياب مقاس وطين للنص
د األسبوعيات وعدد العاملني فيها جندهم ال يتجاوزون السبعة أو الثمانية            عندما  تع   ،بالنسبة لألسبوعيات 

هل هؤالء هم من يعمل كل هذا التشويش وهذه التجاوزات، أنا أقول بصراحة             ..أشخاص، هؤالء لديهم جتاوزات   
حد األجهزة   وكل أسبوعية تابعة أل    ،أن كل أسبوعية وراءها أحد الباشاوات الذي تتلقى منه التعليمات واملعلومات          

أنا أقـول   . وكل أثنني من العاملني يف األسبوعيات يتلقوا تعليمات ومعلومات من هذه األجهزة            ،املختصة يف الدولة  
الدولة نفسها سامهت يف تشكيل هذا اجلسم املشوه، وهي اليت تتحمل املسؤولية وأنا كعضو يف نقابة الصـحافيني                  

 فالنقابة غري مسؤولة عن أخطاء ارتكبتها النخـب السياسـية           .قابةأرفض حتميل املسؤولية للمجلس النقايب أو للن      
األردنية، أنا أعتقد أن الصحافة األسبوعية رفعت سقف احلريات وهلذا فوجودها ضروري جدا، والتجاوزات اليت                
حتصل هي من مسؤوليات النخب السياسية وأعضاء الصالونات الذين يصـدرون التعليمـات هلـا، ويزودوهـا                 

 .تباملعلوما
 
 



 سات السياسيةمركز القدس للدرا

١٧ الس األعلى لإلعالم

 الدكتور صاحل أبو إصبع
 أنا أقول بعد ثالث سنوات هذه املشكلة ستنتهي ألن          ، هناك نقطة هامة وهي قضية القضايا وهي الرقابة       

اهلاتف اخللوي سيحلها حبيث أنه ويف املستقبل القريب سيكون بإمكانه استقبال اإلذاعة والتلفزيـون والصـحف                
بفعـل التطـور   " تقادمـت " نقول أن القوانني اليت حتد من احلريات      ،تايل وبال ،)الصحافة اإللكترونية ( واإلنترنت  

 ولكـن   ،يف املستقبل سيكون اجلهاز اخللوي جماين والتهاتف به جمانـا         .التكنولوجي ومل تعد تفيد يف عصرنا الراهن      
نا يبدأ احلساب   عندما يتم استخدامه إلرسال رسالة أو لسماع نشرة األخبار املتلفزة أو اإلذاعة أو قراءة الصحف ه               

   .يعد كما يقولون
   
   :كامل أبو جابر.د

 اعتقد أنه يف منتهى األمهية ويف غاية الصعوبة، وأنا ،هل الدولة أو اتمع ناضج لتفعيل مفهوم إعالم الدولة
 ولكن الرأي األرجح عنـدي أن       ، رأيي اخلاص سأتكتمه ألن الظرف غري مناسب       ،يف احلقيقة أقول أن هناك رأيني     

 حيث أن اتمع األردين وصل إىل نوع من النضج السياسي والعقائدي والتربوي حبيث أصبح لديه                ،لوقت مناسب ا
القدرة على التمييز بني القمح والزوان، مواطننا أصبح واعي ليس فقط ملا جيري يف األردن وإمنا مبا جيري يف املنطقة                    

 .وعلى الساحة الدولية
 يتابعون األمور عن كثب وأصبحوا واعني سياسيا واعتقـد أن الوقـت             وأنا أالحظ أن مواطنني عاديني    

 وال أعتقـد أن     ، وباملناسبة فان احلكومة هي جزء من الدولة       ،مناسب لالنتقال من إعالم حكومي إىل إعالم دولة       
 فال بـد  ،بدون أن يكون هناك تعاون بينه وبني احلكومة، وهذا ضروري% ١٠٠يكون هناك جملس إعالمي فاعل     

 ، حنن نتكلم عن سياسة الدولـة      ،ن حضور للمجلس يف كافة مستويات الدولة حىت نعرف ماذا ختطط احلكومة           مك
 . لكن التجربة حباجة إىل صرب وهي تستحق ذلك،وسياسة الدولة تعين أن يتردد املسؤول يف التنازل عن صالحياته

نا إىل ما قاله جاللة امللك الذي       حول التعايش بني الس والوزارة أرجو أن يكون تعايش سلمي، واستمع          
 وذلك حىت يتم تعبئة الفراغ القانون الذي سينتج عن إلغاء           ،"إن إلغاء وزارة اإلعالم هي مسألة وقت ليس إال        "من  

 حنن نتكلم عن حرية رأي وحريـة      ،أما كيف يتساوى هذا الس مع وجود أشخاص ضد احلريات         .وزارة اإلعالم 
 .ف رمحة للناس وفيها يسر االختال أنا أعتقد أن،تعبري

 
 الرنتاويعريب 

 امسحوا يل بامسكم مجيعا أن أشكر معايل الدكتور كامل أبو جابر رئيس الس األعلى لإلعـالم علـى                  
الوقت الذي منحنا إياه، وعلى احملاضرة والتعقيبات القيمة اليت أدىل ا، كما امسحـوا يل أن أشـكر حضـوركم             

 . هذه الندوة، واليت سيكون له أثر هام يف إغناء مسرية عملنا اإلعالميومشاركتم الفاعلة يف أعمالة
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 املشاركون يف الندوة
 

 ، مراسل صحيفة القدس العريب اللندنية بدارين بسام -١
 ، املدير التنفيذي يف مركز القدس للدراسات السياسية اخلطيب مجال -٢
  جملة شرقيات ـ، صحفية محاد دعاء -٣
 حترير جملة شرقيات ة، رئيسبازور دينا -٤
  ، صحفي يف جريدة العرب اليوم حماسنة سامي -٥
 ، مراسل إذاعة يب يب سي يف عمانحتر سعد -٦
 ، إعالمية عفانه سوزان -٧
  جامعة فالدلفيا،  أستاذ يف اإلعالم إصبع أبو صاحل -٨
  ، نقيب الصحفيني األردنيني املومين طارق -٩

  عام مركز القدس للدراسات السياسية ، مديرالرنتاوي عريب -١٠
 ، دائرة املطبوعات والنشر خطاطبة عصام -١١
   جريدة شيحان ـ، صحفي عليمات مسلم -١٢
 ، باحثة يف مركز القدس للدراسات السياسية سامل خليل هالة -١٣
 ، مسؤولة اإلعالم  يف مركز القدس للدراسات السياسيةفؤاد هنادي -١٤

 
 


