تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة ريم علي

معهد اإلعالم األردني
بالتعاون مع

معهد الصحافة النرويجي

مؤتمر

خطاب الكراهية في اإلعالم الرقمي واالجتماعي
عمان – األردن
فندق جراند ميلينيوم عمان
 27 – 26أبريل  /نيسان 2016

صفحة  1من 5

اليوم األول :الثالثاء 2016/4/26
10:45-10:00



التسجيل

12:00-11:00



االفتتاح



السالم الملكي



كلمة معهد اإلعالم األردني (د .باسم الطويسي)



كلمة معهد الصحافة النرويجي (فروده ركفيه)



متحدث رئيسي في المؤتمر أيدن وايت ،رئيس الشبكة الدولية
للصحافة األخالقية
استراحة

12:30-12:00


رئيس الجلسة (أ .د .حلمي ساري)



أ .د .صبري ربيحات ،مركز الشمال والجنوب للحوار والتنمية
العدالة االجتماعية وخطاب الكراهية في اإلعالم الرقمي
واالجتماعي


14:00-12:30



اسكندر بيرتيشي ،مركز كوسوفو للدراسات األمنية

الجلسة

اإلعالم االجتماعي وأسباب ونتائج انخراط مواطنو كوسوفو في

األولى

النزاع في سوريا والعراق


أ .د .عبدالحكيم الحسبان ،جامعة اليرموك
دور اإلعالم الرقمي واالجتماعي في إنتاج وإعادة إنتاج الهويات
الضيقة والقاتلة



جان دامور أهيشاكي ،ميديا هاوس :كيغالي اليوم
الخبرة الرواندية مع خطاب الكراهية
(مناقشة)

صفحة  2من 5

استراحة غداء

15:00-14:00


رئيس الجلسة :فيصل الشبول



د .محمد أبو الرب ،جامعة بيرزيت
داعش :اإلرسال والتلقي عبر "الهاشتاغ"

16:30-15:00



الجلسة



الثانية

وحيد قرمش ،مرصد اإلعالم في شمال أفريقيا والشرق األوسط
مراجعة لمؤتمرات خطاب الكراهية واإلعالم (بيروت ،القاهرة ،عمان)



رفعات المحمد ،سورية
دور اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الخطاب
الطائفي بين مكونات المجتمع السوري خالل الثورة السورية
(مناقشة)



رئيس الجلسة :بيان التل



الدكتورة سميرة متكل ،الجامعة الهاشمية
كيف َيع ِر ُض اإلعالم الكراهية من خالل الصور



18:00-16:30



ساسكس

الجلسة
الثالثة

آن تمبلتون وإيفانجيلوس نتونتس وعبدهللا الجبور ،جامعة

"نحن" و "هم" :كيف نصنف الالجئين؟


د .مروان العالن ،جامعة فيالدلفيا
دور اإلعالم األردني في توظيف الفنون لمقاومة خطاب الكراهية



أ .د .محمد الحسينيات ود .يوسف خطايبة ،جامعة البلقاء التطبيقية
أثر مواقع التواصل في نشر خطاب الكراهية والحقد في المجتمع
األردني
(مناقشة)

صفحة  3من 5

اليوم الثاني :األربعاء 2016/4/27


رئيس الجلسة :أ .د .جمال الشلبي



د .يوسف الشرمان ،جامعة البلقاء التطبيقية – و د .فردوس
العمري ،جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
دور مواقع التواصل االجتماعي" :فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"

11:30-10:00



الجلسة
الرابعة

في نشر الكراهية في الدول العربية


مي أبو عصب ،جامعة القدس
أخالقيات اإلعالم وثقافة القطيع :مضمون الخطاب في اإلعالم
الرقمي واالجتماعي الفلسطيني



د .ظاهر القرشي ،جامعة عمان العربية
دور اإلنترنت في صناعة الفكر المتطرف واإلرهاب – دراسة ميدانية
(مناقشة)
استراحة

12:00-11:30


رئيس الجلسة :د .محمد أبو الرب



أ .د .سعد أبو دية ،الجامعة األردنية
الردود األردنية الرسمية على الخطابات اإلعالمية للربيع العربي



أ .د .عصام الموسى ،جامعة فيالدلفيا
القيم التراثية العقالنية لمواجهة خطاب الكراهية في اإلعالم

13:30-12:00



الجلسة
الخامسة

الرقمي المعاصر


أ .د .حلمي ساري
تأثير خطاب الكراهية في وسائل التواصل االجتماعي على األمن
المجتمعي :تحليل سوسيولوجي



دالل سالمة ،مرصد مصداقية اإلعالم األردني "أكيد"
االنتهاكات المهنية أدوات إلنتاج "خطاب الكراهية" :تغطية اللجوء
السوري نموذجا
(مناقشة)

صفحة  4من 5

استراحة غداء

14:30-13:30


رئيس الجلسة :د .صخر الخصاونة



أ .د .جمال الشلبي ،معهد اإلعالم األردني
رسالة عمان :خطاب في مواجهة التطرف



د .عبدالرحيم الشريف ،جامعة الزرقاء
منهج كبار علماء المسلمين في وصف ظاهرة خطاب الكراهية

16:00-14:30



والوقاية منه في ضوء انتشار هذا الخطاب في اإلعالم االجتماعي

الجلسة
السادسة

المعاصر


د .مصلح كناعنة ،جامعة بيرزيت
الهجمات الكالمية :آليات القمع الفكري على شبكات التواصل
االجتماعي في فلسطين"



د .مصطفى الطائي ،جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
خطاب الكراهية في اإلعالم العربي "ظاهرة اجتماعية أم
سياسية؟"
(مناقشة)

17:00-16:00



الجلسة
الختامية



د .باسم الطويسي

صفحة  5من 5

