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رائد العمل الخريي العريب معايل الشيخ محمد بن عيىس 
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انتخابات عام 2014

مببادرة من رائد العمل الخريي ورجل االعامل العريب معايل الشيخ محمد بن عيىس 

الجابر جرى يوم أمس يف العاصمة الربيطانية لندن االحتفال بافتتاح معهد للتدريب 

االعالمي املستقل يف صنعاء من اجل تعزيز حرية الصحافة يف اليمن وذلك لتشجيع 

اعىل معايري العمل الصحفي يف هذه الفرتة التي تعد من اهم مراحل التاريخ اليمني 

الحديث، علاًم ان الشعب اليمني يعقد اآلمال الكبرية عىل استكامل مسرية الحوار 

الوطني وامليض قدماً نحو أجراء االنتخابات العامة يف البالد، ناهيك عن االستحقاقات 

واملكاسب التي يرونها إليها الشعب بعد نضاله الطويل من اجل الحرية والكرامة 

سعياً منه إىل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية ترتقي به ملستوى حيايت ومعييش أفضل.

وقد شهد الحفل حضور نخبة من أبرز السياسيني والنشطاء العرب واألجانب، 

ومن بينهم الكاتبة الصحفية اليمنية الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم، توكل كرمان 

واملستشارة السابقة للرئيس األمرييك، داليا مجاهد، وكالهام عضوتني يف املجلس 

االستشاري للمعهد الجديد. 

وجرى أنشاء املعهد مببادرة ودعم شخيص من معايل الشيخ محمد بن عيىس الجابر، 

مؤسس وراعي مؤسسة محمد بن عيىس الجابر الخريية التي تتخذ من لندن مقراً 

لها. وقد خصص الشيخ محمد الكثري من ثروته الشخصية لألعامل الخريية عىل مدار 

العقدين السابقني، وقامت مؤسسته الخريية بدعم مشاريع عديدة يف خدمة التعليم 

والحكم الرشيد والصحافة واالعالم الحر يف أماكن كثرية حول العامل فضال عن الكثري من 

النشاطات األخرى الهادفة إىل متكني الشعوب العربية وبناء جسور التواصل بني العامل 

العريب وبقية العامل. 

وسيكون املعهد الذي سيطلق عليه اسم »معهد محمد بن عيىس الجابر لإلعالم« 

مؤسسة مستقلة وممولة بجهد خاص تتوىل تدريب الصحفيني والطلبة والتدريسني 

واملدربني والعامة عىل حد سواء يف جميع جوانب وسائل اإلعالم والعمل الصحفي 

من أجل تكريس حرية الصحافة يف اليمن السيام بعد تعرض الصحفيني يف اليمن 

النتهاكات وتحديات كثرية.    

وقال معايل الشيخ الجابر يف تعليقه عىل انطالق املؤمتر أن »الصحافة الحرة هي عنرص 

أسايس يف أي مجتمع حر. وبينام تذبل براعم الربيع العريب يف الكثري من البلدان، يبقى 

هناك أمل كبري للتقدم يف اليمن. ومن املؤمل أن يسهم املعهد يف توثيق الوقائع عىل 

أرض الواقع محلياً وعاملياً، واملساهمة يف أجراء انتخابات حرة ونزيهة يف اليمن.«

وسيتمتع املعهد باستقاللية كاملة ومن دون أي تدخل حكومي للعمل عىل تعزيز 

الصحافة الحرة الغري متحزبة يف املنطقة، مستفيداً من التغيري الذي أعقب أحداث عام 

2011 وفرص اعتامد دستور جديد يف البالد بعد االنتخابات العامة املقبلة من أجل 
احراز خطوات كبرية نحو مجتمًع أكرث متثياًل.

مقابلة اعالمية مع الشيخ محمد بن عيىس الجابر خالل حفل تدشني املعهد يف لندن

 شاركت يف حفل تدشني املعهد داليا مجاهد املستشارة السابقة للرئيس االمرييك وتوكل كرمان الحائزة

عىل جائزة نوبل للسالم اضافة اىل العديد من السياسيني واألكادمييني واالعالميني والخرباء

 توكل كرمان الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم تلقي كلمة اثناء حفل تدشني معهد محمد بن عيىس

الجابر



وسيعمل املعهد تحت مظلة مؤسسة محمد بن عيىس الجابر الخريية مبوظفني دامئني باإلضافة إىل املدربني املستقلني. ولكنه سيدار باستقاللية كاملة 

من قبل إدارته ومجلس مستشاريه بوصفه منظمة محلية مسجلة يف اليمن.   

 

وقال السيد عبدالله غراب، مدير املعهد ومراسل قناة البي يب يس الربيطانية يف ترصيح عن افتتاح املعهد »أن أنشاء املعهد سيشكل خطوة هامة 

نحو تطوير قطاع اإلعالم يف اليمن. وال يهدف املعهد إىل تقديم األدوات الالزمة للصحفيني من أجل ضامن تطابق تقاريرهم وتغطيتهم مع أعىل 

املعايري املهنية واألخالقية فحسب، بل إنه سيوفر لهم طرق بديلة مل يعهدوها من قبل من خالل منحهم فرصة التواصل والتفاعل مع الخرباء 

واملدربني الدوليني.«

 

وأضاف قائال: »سيفتح املعهد أبوابه لكل املواطنني الراغبني يف مامرسة العمل الصحفي الطالع العامل عىل قضاياهم والتفاعل مع نظرائهم من 

الشعوب واملجتمعات األخرى. وأحلم أن يكون املعهد املركز اإلعالمي األول يف اليمن واملصدر الذي ينهل منه جميع الصحفيني القدامى والجدد يف 

البالد.« 

من جهتها، عربت الناشطة اليمنية الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم، توكل كرمان، عن سعادتها الفتتاح املعهد بالقول: »أنا سعيدة بافتتاح »معهد 

محمد بن عيىس الجابر لإلعالم«، حيث أن هناك حاجة ماسة جداً ملثل هذه املؤسسات يف اليمن. ومن املؤكد أن هذا املعهد سيلعب دوراً هامُا يف 

رعاية وتدريب واعداد الصحفيني الحقيقيني للعمل يف عامل حقيقي. وأنا يف غاية االمتنان ملعايل الشيخ محمد بن عيىس الجابر لعطاءه املستمر لدعم 

الصحافة الحرة والتعليم وحرية التعبري.«  

 وسيقدم املعهد مجموعة من الدورات القصرية عىل مستويات مختلفة تغطي جوانب العمل الصحفي املتنوعة من البحث عن املصادر والتحقق من 

االخبار وصوالً إىل التدريب اإلعالمي لتجنب انتهاك القوانني الصحفية. وستكون جميع هذه الدورات مجانية للمشاركني. وسيتألف مالك املعهد من 

مدير وباحث وكذلك طاقم سكرتاري وإداري، باإلضافة إىل توظيف الصحفيني اليمنيني والعرب واالجانب إللقاء محارضات يف املعهد لتقديم خرباتهم 

ومعارفهم للمشاركني يف دورات املعهد. 

واقامت مؤسسة محمد بن عيىس الجابر الخريية بعد حفل االفتتاح حلقة نقاشية عن الصحافة واإلعالم يف العامل العريب يف يوم الثالثاء املصادف 

٤ كانون األول/ديسمرب باالشرتاك مع مجلس تعزيز التفاهم العريب ـ الربيطاين (كابو)، وهو مجلس يقدم خدمات جليلة لتطوير العالقات العربية 

– الربيطانية. وتناولت الحلقة النقاشية التي رأسها عضو مجلس العموم الربيطاين، آدم هولواي، التحديات التي تواجه وسائل اإلعالم يف تغطية 

االنتفاضات العربية. وضمنت قامئة املتحدثني أيضاً املحررة الدولية يف القناة الرابعة الربيطانية لينديس هيلسام، ومديرة منظمة »مراسلون بال 

حدود« يف بريطانيا، هيذر بليك، ومراسل مكتب السعودية يف قناة الجزيرة عاصم العثامن، واملدير السابق لقسم التطوير يف هيئة اإلذاعة الربيطانية 

ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وغرب آسيا، عبد الرحمن الشيال.

الختام

مالحظات إىل املحررين

 

عن معايل الشيخ محمد بن عيىس الجابر 

معايل الشيخ محمد بن عيىس الجابر رجل أعامل عصامي عريب ورائد كبري يف مجال العمل الخريي اإلنساين، متكن من بناء امرباطورية تجارية دولية واسعة النطاق عىل امتداد أوروبا والرشق 

األوسط. ويعترب املؤسس والرئيس واملدير التنفيذي ملجموعة »إم يب آي« (MBI) الدولية وتعترب هذه املجموعة مؤسسة استثامر عاملية تعمل يف مجاالت أنشطة الضيافة واألصول العقارية 

والتمويل والنفط والغاز وصناعات األغذية. وتحتل الرشكات التابعة للمجموعة مكانة دولية مرقومة.

عن مؤسسة محمد بن عيىس الجابر الخريية

لة يف العاصمة الربيطانية، لندن، تتمحور أنشطتها حول بناء جسور التواصل بني الرشق األوسط وبقية العامل من خالل التعليم والحوار  مؤسسة محمد بن عيىس الجابر الخريية مؤسسة خريية ُمسجَّ

والتبادل الثقايف والحكم الرشيد. وقد طورت املؤسسة   برامج املنح الدراسية بالتعاون مع معهد لندن للرشق األوسط التابع لكلية الدراسات األفريقية والرشقية يف جامعة لندن – تأسس هذا 

املعهد برعاية ومتويل معايل الشيخ محمد بن عيىس الجابر. وقد اتسعت أنشطة املؤسسة لتشمل برامج دراسية يف خرية الجامعات األوروبية والعاملية، فضاًل عن أنها أقامت العديد من الرشاكات 

مع املؤسسات التي تتبنى نفس األفكار والتي تعمل يف مجاالت التعليم والحوار الثقايف والحكم الرشيد. وقد أنفقت املؤسسة ماليني الدوالرات يف مجموعة كبرية من األنشطة التعليمية؛ بدًءا من 

منح الدراسية الفردية، إىل برامج التعليم الدولية التي شملت كافة الدول العربية عن طريق مؤسسات مثل الجامعة األمريكية يف كل من القاهرة وبريوت، والكلية الجامعية يف لندن، وجامعة 

أكسفورد، وجامعة ويستمنسرت، واملؤسسات التعليمية األخرى الرائدة يف العامل، ناهيك عن العديد من املرشوعات التطويرية يف الجامعات املرموقة املدعومة من قبل املؤسسة يف أوروبا والرشق 

األوسط

عنوان موقع مؤسسة محمد بن عيىس الجابر الخريية االلكرتوين

.www.mbifoundation.com 

عن مجلس تعزيز التفاهم العريب – الربيطاين (كابو)

لعب املجلس منذ عام ١٩٦٧ دوراً بارزا عىل الصعيد السيايس والتعليمي واإلعالمي يف اململكة املتحدة. ويضم شخصيات مؤثرة من مختلف األطياف السياسية وجميع األحزاب الرئيسية. ويعمل 

املجلس عىل تعزيز العالقات العربية – الربيطانية من خالل دعمه للقانون الدويل وحقوق اإلنسان والدميقراطية. 
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