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ٌ
غياب قسريٌّ
المقدمة ..
يصــدر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن تقريــره الســنوي
يف نســخته التاســعة عشــرة لعــام  2019ضمــن التزاماتــه يف
المســاهمة بالدفــاع عــن حريــة اإلعــام والحــد مــن االنتهــاكات
الــي قــد تقــع عــى الصحفييــن واإلعالمييــن ومؤسســاتهم
اإلعالميــة ،ومراقبــة مســألة إفــات منتهــي حريــة اإلعــام مــن
العقــاب.
المؤشــر الكمــي لالنتهــاكات الــذي خــرج بــه التقريــر ال يختلــف
عــن مؤشــر العــام الســابق  ،2018وبلــغ  68انتهــاكاً ،إال أن 35
انتهــاكا ً منهــا وتشــكل  51.5%مــن المجمــوع الــكيل لالنتهــاكات
وقــع عــى خلفيــة التغطيــة اإلعالميــة الميدانيــة إلضــراب
المعلميــن الــذي قيــل عنــه بأنــه أطــول إضــراب شــهده األردن،
وتغطيــة اعتصــام أهــايل معتقــي الــرأي أمــام المركــز الوطــي
لحقــوق اإلنســان ،فيمــا يرتفــع عــدد االنتهــاكات إىل  56انتهــاكا ً
تشــكل نســبتها  82%مــن المجمــوع الــكيل يف حــال جمــع
االنتهــاكات الــي نتجــت عــن التغطيــة اإلعالميــة لالحتجاجــات
واالعتصامــات مــن خــال كتابــة مــواد صحفيــة متعلقــة
باألحــداث ،والــي تعــرض كاتبوهــا لخطــاب كراهيــة ،ومــورس
بحقهــم حمــات مــن الحريــض.
النتيجــة أعــاه تســمح لنــا بتكــرار مــا ذهــب إليــه التقريــر
واســتنتجه ســابقا ًويه أن غالبيــة االنتهــاكات الــي تمــس حريــة
اإلعــام واإلعالمييــن تحــدث نتيجــة تغطيــة االعتصامــات
وحــركات االحتجــاج لقضايــا سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة
وثقافيــة عامــة تتحــرك يف المجتمــع ،ويتعــرض الصحفيــون
النتهــاكات بســبب تغطيتهــا مــن عــدة جهــات ،فحيــث
تعــرض ـ عــى ســبيل المثــال ال الحصــر ـ طاقــم قنــاة «األردن
اليــوم» لمنــع التغطيــة واالعتقــال وحجــز الحريــة عنــد قيامــه
بتغطيــة وقائــع اعتصــام أهــايل معتقــي مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة ،تعــرض طاقــم قنــاة «رؤيــا» العتــداء ومنــع التغطيــة
والتحريــض مــن قبــل مجموعــة مــن المعلميــن المنتســبين
لنقابــة المعلميــن يف اعتصامهــم أمــام مجمــع النقابــات
المهنيــة.

وثبــت يف حــاالت أخــرى وثقهــا التقريــر يف الســنوات الســابقة
تعــرض صحفييــن وإعالمييــن العتــداءات مــن مواطنيــن
عادييــن ،أو مــن مؤسســات مدنيــة غيــر حكوميــة ،وذلــك أثنــاء
قيامهــم بالتغطيــة الميدانيــة ،إال أنــه وعــى الرغــم مــن ذلــك
لــم يثبــت وأن تــم التحقيــق يف هــذه االعتــداءات ،ولــم يحــدث
وأن اتبعــت إجــراءات وســبل االنتصــاف وجبــر الضــرر لصالــح
الصحفييــن المتضرريــن.
الفرضيــة المتاحــة ممــا ســبق تشــير مــرة أخــرى إىل أنــه
كلمــا كانــت هنــاك تغطيــات إعالميــة ميدانيــة لالحتجاجــات
واالعتصامــات ،زادت االنتهــاكات الواقعــة عــى اإلعــام
واإلعالمييــن ،وأبرزهــا منــع التغطيــة الــذي يرافقــه انتهــاكات
أخــرى تمــس جملــة مــن الحقــوق اإلنســانية ومنهــا االعتقــال
وحجــز الحريــة واالعتــداءات الجســدية واللفظيــة ،وهــو مــا
تكــرر عــام  2019عــى الرغــم مــن قلــة الحــاالت الموثقــة ،لكنهــا
تبــى مؤشــرا ً عــى اســتمرار منــع الصحفييــن مــن تغطيــة
االعتصامــات واالحتجاجــات كمــا حصــل يف العــام 2010
عندمــا حققــت االنتهــاكات الواقعــة عــى الصحفييــن نتيجــة
تغطيتهــم للحــراك الشــعيب آنــذاك نســبة مرتفعــة مقارنــة مــع
غيرهــا مــن أســباب االنتهــاكات ،وقــد ظلــت يف ارتفــاع حــى
العــام  ،2014إىل أن بــدأت بالتراجــع مــع تراجــع االحتجاجــات
عامــي  2015و 2016حــى بدايــة عــودة الحــراك إىل منطقــة
الــدوار الرابــع احتجاجــا ً عــى سياســات الحكومــة ونهجهــا يف
التعامــل مــع القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة يف البــاد.
وينبــي القــول إن التراجــع الكمــي يف عــدد االنتهــاكات
الموثقــة خــال العاميــن الماضييــن ( 2018ـ  )2019ال يعــي
بالضــرورة تحســنا ً يف البيئــة الحاضنــة لحريــة اإلعــام ،فحيــث
ظهــرت العشــرات مــن مواقــع االعتصامــات واالحتجاجــات
يف مناطــق متعــددة مــن المملكــة ،إال أن اإلعــام كان
لــه حضــور ضعيــف يف تغطيتهــا ميدانيــاً ،وهنــاك دالئــل
ومؤشــرات عديــدة عــى ذلــك ،كمــا أن هنــاك أســبابا ً لضعــف
هــذا الحضــور.
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فعــى الرغــم من زخــم االحتجاجــات واالعتصامــات ونوعيتها،
إال أن اإلعــام ـ خاصــة المحــي ـ باعتقــاد التقريــر كان ضعيفــا ً
يف تغطيتهــا ميدانيــاً ،والراجــح يف بعــض أســباب ذلــك هــو
غيــاب الصحفييــن الميدانييــن يف تغطيــة هــذه االحتجاجــات
عــى األرض ،وقــد بــدا أن وســائل التواصــل االجتمــايع أخــذت
دورا ً كبيــرا ً يف التغطيــة ،وكان لدورهــا نتيجتــان اثنتــان؛ أوالهــا
أنهــا عــززت مــن مســاحات التعبيــر والنقــاش بقضايــا البــاد
والمجتمــع ،وتمكنــت مــن عــرض قضايــا ذات أبعــاد مختلفــة،
وكشــفت عــن قضايــا فســاد وحقائــق لــم يتمكــن اإلعــام مــن
الوصــول إليهــا ونشــرها كرقيــب ،وثانيهــا أن اجتهــادات فئــة
أو شــريحة مــن المجتمــع يف عــرض بعــض القضايــا عــى
السوشــيال ميديــا تضمنــت عــى مــا يمكن تســميته بـــ «خطاب
الكراهيــة والتحريــض».
بشــكل عــام كان إضــراب المعلميــن يف  2019هــو األبــرز مــن
بيــن إضرابــات وحــركات احتجــاج أخــرى وقعــت فعليــا ً خــال
العاميــن الماضييــن ،لكــن ينبــي القــول إن غيــاب الصحفييــن
عــن تغطيــة هــذه االحتجاجــات واالعتصامــات يف الميــدان،
وألســباب عديــدة ،قــد يكــون مــؤداه التراجــع يف االنتهــاكات،
فحيــث يغيــب الصحفييــن عــن التغطيــة يف الميــدان ال
يمكــن حينهــا أن يتعــرض للمنــع أو االعتــداء أو لغيــره مــن
أشــكال االنتهــاكات كتلــك الــي وثقهــا التقريــر يف االنتهــاكات
الــي تعــرض لهــا صحفيــون أثنــاء قيامهــم بتغطيــة إضــراب
المعلميــن عــى ســبيل المثــال ال الحصــر.
لقــد شــهد األردن عــام  2019جملــة مــن االعتصامــات
واالحتجاجــات الــي كان مــن أبرزهــا:
•االحتجاجــات المناهضــة لورشــة البحريــن و«صفقــة
القــرن».
•مســيرات احتجــاج المتعطليــن عــن العمــل الــي بــدأت
يف  14فبرايــر /شــباط .2019
•اعتصــام ضبــاط األمــن العــام المتقاعديــن أمــام
مجلــس النــواب يف أواخــر أبريــل /نيســان ،2019
أمــام مجلــس النــواب ،احتجاجــا عــى المســاس
ّ
بحقهــم يف صنــدوق االســكان للضبــاط المتقاعديــن،
والمطالبــة يف اســتكمال الدفعــة الــي تــم االتفــاق
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عليهــا ســابقا مــع الحكومــة بصــرف مســتحقاتهم.
•احتجاجــات أهــايل مدينــة الرمثــا العامليــن عــى
خطــوط النقــل البــري بيــن األردن وســوريا حــدود جابــر
أو مــا عرفــوا بـــ «البحــارة» يف شــهر آب ،عــى خلفيــة
قــرار لمجلــس الــوزراء بتحديــد كميــة الســجائر الــي
يســمح للمســافر حملهــا مــن معبــر جابــر مــن ســوريا
لــأردن.
•اعتصامــات أهــايل المعتقليــن األردنييــن يف الســعودية
بعــد اعتقــال الســلطات الســعودية أكثــر مــن  30أردنيــا
دون إســناد تهــم محــددة لهــم.
•وقفــة احتجاجيــة يف الثالــث من نوفمبر /تشــرين الثاين
أمــام رئاســة الــوزراء للمطالبــة بتحــرك حكومــي عاجــل
لإلفــراج عــن اثنيــن مــن األردنييــن المعتقليــن إداريــا ً يف
الســجون اإلســرائيلية وكافــة األســرى األردنييــن.
الحقــا ً خــال العــام  ،2020بــدى جليــا ً غيــاب وســائل اإلعــام
المحليــة عــن المشــهد العــام للبــاد يف قضيــة حــل مجلــس
نقابــة المعلميــن واعتقــال أعضــاء المجلــس عــى خلفيــة تهــم
وجهــت لــه ومــن بينهــا «بــث خطــاب الكراهيــة وتحريــض الــرأي
العــام عــى الدولــة» ،وقــد اعتــرف الصحفيــون واإلعالميــون
أنفســهم بهــذا الغيــاب أو مــا ســموه تغييبــا ً ألداء واجبهــم
المهــي يف التغطيــة.
ومــن خــال البحــث الســريع وباســتخدام أســلوب «ضربــة
الحــظ» 1عــى محــركات البحــث ،وتحديــد المــدة الزمنيــة،
ضمــن منهجيتــه يف رصــد وجمــع المعلومــات بشــأن حريــة التعبيــر يف
1
األردن ،ومــن جملــة مــا قــام برصــده عــام  ،2019عم ـ َد فريــق برنامــج «عيــن» لرصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة عــى حريــة اإلعــام يف األردن ،إىل رصــد مــا تناقلتــه وســائل
اإلعــام المحليــة واألجنبيــة مــن أخبــار وتقاريــر إعالميــة حــول أبــرز المحطــات الــي
مــرت عــى األردن عــام  ،2019ومنهــا محطــات االحتجاجــات واالعتصامــات الســلمية،
ثــم عمـ َد إىل البحــث مــن خــال «ضربــة الحــظ « يف عناويــن المــواد المرصــودة ،ووضــع
لهــا مصطلحــات وكلمــات مفتاحيــة عــى محــرك البحث  Googleمســتخدما ً أدوات
البحــث المتقدمــة ،للحصــول عــى عينــة قابلــة للتحليل للصفحــات الخمســة األوىل
مــن نتائــج البحــث.
وتعــرف «ضربــة الحــظ» عــى أنهــا «زر موجــود يف الصفحــة الرئيســية لمحــرك بحــث
جوجــل ،عندمــا ينقــر المســتخدم عــى الــزر ســتنتقل الصفحــة إىل نتيجــة البحــث
األوىل.
وتُع ـرَّف عيّنــة الدراســة بأنهــا «مجموعــة جزئيــة مــن المجتمــع اإلحصــايئ لهــا نفــس
خصائصــه األصليــة ،ويكــون الغــرض منهــا الحصول عــى معلومات مرتبطــة بالمجتمع
عــن طريــق اختيــار عــدد معيــن مــن المفــردات الــي تمثــل المجتمــع إلجــراء الدراســة

وتحليــل الصفحــات الثالثــة األوىل لنتائــج البحــث ،وبالعــودة
إىل بعــض تقاريــر رصــد مهنيــة اإلعــام وأدائــه يف التغطيــات
اإلعالميــة للقضايــا الــي تشــكل رأيــا ً عامــا ً يف المجتمــع
األردين ،والــي نفذهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ضمــن
مشــروع «رصــد مهنيــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان يف اإلعــام
األردين» ،تظهــر لدينــا النتائــج التاليــة:
1 .1أن هنــاك غيابــا ً ملحوظــا ً يف التغطيــة اإلعالميــة
الميدانيــة للحــراكات واالعتصامــات بوســائل اإلعــام،
خاصــة يف وســائل اإلعــام الحكومــي أو العمومــي،
مــع وجــود تغطيــة ميدانيــة ضعيفــة جــدا ً لوســائل
اإلعــام المحليــة المســتقلة بأنواعهــا اإللكتــروين
والمطبــوع والمــريئ والمســموع ،مــع مالحظــة وجــود
تغطيــات ميدانيــة أكثــر كمــا ً لوســائل اإلعــام األجنبيــة
واإلقليميــة ،ومالحظــة وجــود مــواد إعالميــة أكثــر
فأكثــر عــى اليوتيــوب ومواقــع التواصــل االجتمــايع،
وقــد بيــن تقريــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
ضمــن مشــروعه رصــد مهنيــة وانتهــاكات حقــوق
اإلنســان يف اإلعــام األردين» الصــادر يف أغســطس/
آب  2019حــول تغطيــة اإلعــام الحتجاجــات أهــايل
مدينــة الرمثــا العامليــن عــى خطــوط النقــل البــري بيــن
األردن وســوريا أو مــا عرفــوا بـ«البحــارة» ،حيــث رصــد
 275تغطيــة منهــا  202تغطيــات مكــررة عــن مصــدر
صحــي واحــد شــكلت نســبتها  73.4%مــن مجمــوع
المــواد المنشــورة لهــذا االحتجــاج ،وقــد اعتمــدت تلــك
التغطيــات عــى ردات الفعــل ومــا ينتجــه ناشــطون
عــى مواقــع السوشــيال ميديــا مــن صــور وفيديوهــات
يف محاولــة منهــا لتغطيــة تقصيرهــا يف المتابعــة مــن
الميــدان.
2 .2أن التغطيــات الصحفيــة لالحتجاجــات واالعتصامــات
ســواء الميدانيــة إن وجــدت أو غيــر الميدانيــة ،خاصــة
عليهــا ،وتعميــم النتائــج عــى مجتمــع البحــث فيمــا بعــد».
وعمــد الباحثــون عــى رصــد الصفحــات الثالثــة األوىل لنتائــج البحــث يف كل مصطلــح
مــن المصطلحــات عينــة الرصــد كعينــة عشــوائية بســيطة ،وذلــك بهــدف تحليلهــا وفقــا ً
لفرضيــات وأســئلة الدراســة وأهدافهــا.

يف مواقــع اإلعــام اإللكتــروين ،غالبيتها مكــررة ومنقولة
عــن خبــر ومصــدر صحــي واحــد ،وهــذا مــا ثبــت أيضــا ً
يف تقريــر المركــز «رصــد مهنيــة وانتهــاكات حقــوق
اإلنســان يف اإلعــام األردين» إلضــراب المعلميــن
الصــادر يف أيلــول /ســبتمبر  2019وظهــر فيــه أنــه عــى
الرغــم مــن أن اإلضــراب ليق تغطية إعالمية واســعة ،إال
أن غالبيــة تلــك التغطيــات كانــت غيــر ميدانيــة ،ومكــررة
عــن مصــدر صحــي واحــد ،خاصــة يف المواقــع
اإلخباريــة اإللكترونيــة ،حيــث ظهــرت  437مــادة مكــررة
مــن أصــل  554مــادة ،وبنســبة إجماليــة بلغــت 79%
مــن مجمــل التغطيــات ،واألمــر ال يختلــف كثيــرا ً فيمــا
رصــده المركــز يف يونيــو /حزيــران  2019يف اعتصــام
أهــايل معتقــي الــرأي أمــام المركــز الوطــي لحقــوق
اإلنســان الــذي لــم يحــظ باالهتمــام يف التغطيــة ،فقــد
ظهــر  62خبــرا ً يف المواقــع اإللكترونيــة غالبيتهــا مكــررة
عــن مصــدر صحــي واحــد ،وبنســبة تغطيــة بلغــت
 77.4%مــن مجمــوع التغطيــات لكافــة وســائل اإلعــام،
مــا يشــير إىل ضعــف تغطيــة واضــح لإلعــام الحكومــي
وأيضــا ً اإلعــام المســتقل المطبــوع.
3 .3أن هنــاك غيابــا ً وتجــاوزا ً مهنيــا ً يف جوانــب التــوازن
والحياديــة يف بعــض التغطيــات الصحفيــة
لالحتجاجــات واالعتصامــات ،فحيــث تظهــر محــركات
البحــث ـ عــى ســبيل المثــال ال الحصــر ـ األخبــار
المنشــورة عــن توجهــات الحكومــة بتحقيــق مطالــب
المتقاعديــن العســكريين ،تغيــب التغطيــات الميدانيــة
عــن حراكهــم واعتصاماتهــم الــي تكــررت خــال العــام
 2019يف مواقــع متعــددة ،وأيضــاً ،كان مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن قــد بيــن يف تقريــره الرصــدي
للتغطيــة اإلعالميــة إلضــراب المعلميــن أن المعاييــر
المهنيــة ظهــرت يف أدىن مســتوياتها يف التغطيــات
تــراع
الــي بــدت منحــازة أكثــر إىل الحكومــة ولــم
ِ
مبــادئ وقيــم الحيــاد والدقــة والنزاهــة والمصداقيــة
والموضوعيــة أثنــاء التغطيــات الــي ظهــر معظمهــا
إىل جانــب الحكومــة ضــد المعلميــن ،ممــا أدى
الختــاق العديــد مــن المعلومــات واألخبــار الــي تبيــن
زيفهــا وتزويرهــا الحقــاً.
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وال بــد مــن وجــود األســباب الــي تــؤدي إىل غيــاب الصحفييــن
واإلعالمييــن عــن التغطيــات اإلعالميــة لالحتجاجــات و /أو
االعتصامــات ،مــا يفــرض أن هــذا الغيــاب ســيكون مــؤداه
تراجعــا ً يف االعتــداءات الــي قــد تقــع عليهــم أثنــاء هــذا النــوع
مــن التغطيــات ،ومــن هــذه األســباب الــي يعتقدهــا التقريــر
مــا يــي:
1 .1خشــية الصحفييــن واإلعالمييــن مــن تعرضهــم
لالعتقــال التعســي وحجــز الحريــة أو تعرضهــم
لالعتــداء الجســدي.
2 .2أوامــر وقــرارات منــع النشــر يف مســائل وقضايــا مثــار
الــرأي العــام وتشــمل عــى اعتصامــات ووقفــات
احتجاجيــة شــعبية.
3 .3تفــي ظاهــرة الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن
واإلعالمييــن عنــد قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة يف
القضايــا الــي ال ترغــب الســلطات بتداولهــا.
4 .4خشــية الصحفييــن واإلعالمييــن مــن تعرضهــم
للتحريــض والتمييــز مــن خــال خطــاب الكراهيــة الــذي
قــد يوجــه لهــم عنــد تغطياتهــم لبعــض القضايــا
العامــة ،األمــر الــذي حصــل يف تغطيــة مظاهــر
إضــراب المعلميــن مــع الزميلــة «ســرى الضمــور» مــن
صحيفــة الــرأي اليوميــة ،وطاقــم قنــاة رؤيــا المكــون مــن
مراســليه «أميــن عطلــة» و«إســام ســمحان» والمصــور
«محمــد وليــد» عنــد تغطيتــه لوقفــة احتجاجيــة
للمعلميــن يف الثالــث مــن أكتوبــر  2019أمــام مجمــع
النقابــات المهنيــة ويه مســألة جديــدة عــى البيئــة
اإلعالميــة نأمــل أن ال تصبــح ظاهــرة يف المــدى
المتوســط أو البعيــد ،حيــث بــدأ التقريــر بتوثيــق حــاالت
تتضمــن عــى التحريــض منــذ العــام  ،2016والحــظ
وجــود حــاالت مــن هذا القبيــل يف عامــي  2017و،2018
خاصــة مــع انتشــار السوشــيال ميديــا والزيــادة يف
اســتخدام التطبيقــات الذكيــة يف األردن ،وقــد أظهــرت
آخــر اإلحصــاءات العالميــة أن عــدد مســتخدمي شــبكة
 FACEBOOKيف األردن بلــغ مــع نهايــة العــام المــايض
 2019حــوايل  5.8مليــون مســتخدم ،ووفقــا للبيانــات
المنشــورة عــى موقــع «انترنــت وورلــد ســتاتيس» –
الموقــع العالمــي الــذي يرصــد تطــورات ومؤشــرات
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اســتخدام اإلنترنــت والفيســبوك حــول العالــم  -فــإن
وصــول عــدد مســتخدمي الفيســبوك يف األردن إىل
هــذا المســتوى يعــي أن نســبة انتشــار اســتخدام
الفيســبوك قياســا بعــدد الســكان المقــدر بأكثــر مــن 10
مالييــن نســمة تصــل إىل نحــو  ،57%وتصــل إىل %67
مــن عــدد مســتخدمي اإلنترنــت يف المملكــة والبالــغ
نحــو  8.7مليــون مســتخدم.2
5 .5التحديــات االقتصاديــة الصعبــة الــي تواجههــا وســائل
اإلعــام خاصــة المســتقلة ،ومنهــا التكلفــة الماديــة
يف الترخيــص الــي تفرضهــا قوانيــن االســتثمار يف
اإلعــام ،وضعــف عوائــد اإلعالنــات التجاريــة ،خاصــة
يف المواقــع اإللكترونيــة ،األمــر الــذي يــؤدي إىل وجــود
أعــداد قليلــة مــن الصحفييــن العامليــن يف تلــك
المواقــع الذيــن ال يتمكنــون مــن التغطيــة الميدانيــة
لضــرورة إنجــاز مهامهــم اليوميــة يف مواقعهــم،
ومــن هــذه المواقــع ال يتوفــر ســوى صحــي واحــد أو
صحفييــن اثنيــن فقــط.
6 .6غيــاب المســائلة القانونيــة للمعتديــن والمنتهكيــن
ومســألة اإلفــات مــن العقــاب ،فحيــث ال يضمــن
الصحفيــون تعويضهــم أو جبــر الضــرر عنهــم لمــا
قــد يتعرضــون لــه مــن اعتــداءات أو اعتقــاالت عنــد
قيامهــم بالتغطيــات اإلعالميــة يف الميــدان ،خاصــة
يف التغطيــات الميدانيــة لالحتجاجــات واالعتصامــات،
فإنهــم يتراجعــون عــن أداء واجبهــم يف التغطيــة
الميدانيــة ،أضــف أن االعتــداءات الــي قــد يتعرضــون
لهــا يف هــذا المقــام قــد تــؤدي إىل خســائر وأضــرار يف
معداتهــم الصحفيــة ،وقــد وثــق التقريــر  3اعتــداءات
عــى أدوات العمــل ،ومنهــا مصــادرة وحجــز لهــذه
األدوات ،األمــر الــذي نتــج عنــه خســائر وأضــرار دون
وجــود أيــة ضمانــات لتعويضهــا.
7 .7غيــاب مســؤولية الدولــة بتوفيــر ســبل ووســائل
الحمايــة وضمــان ســامتهم عنــد قيامهــم بالتغطيــة
اإلعالميــة وخاصــة يف ظــروف اســتثنائية مثــل تغطيــة
االعتصامــات واالحتجاجــات.
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وباإلضافــة إىل مــا ســبق ،عــرض التقريــر مواقــف المنظمــات المعتــرف بهــا يف األمــم المتحــدة بشــأن التزامــات األردن الدوليــة
بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام لعــام  ،2019وقــد أشــارت غالبيــة المواقــف عــن االعتقــاالت واالتهامــات الــي وجهــت لعــدد مــن
اإلعالمييــن ونشــطاء السوشــيال ميديــا عــى خلفيــة نقلهــم لوقائــع احتجاجــات واعتصامــات شــعبية مختلفــة تطالــب باإلصــاح،
ومــن خــال اســتخدام قانــون العقوبــات ،وقانــون منــع الجرائــم اإللكترونيــة.
ومــن أهــم مــا ينبــي قولــه يف ســياق االنتهــاكات الواقعــة عــى اإلعالمييــن خــال العــام  2019ووثقهــا التقريــر وعرضهــا بشــكل
تفصيــي يف فصلــه الثــاين ،هــو أن أيــا ً مــن الصحفييــن واإلعالمييــن أو المؤسســات اإلعالميــة الــي تعرضــت النتهــاكات أو تعرضــت
لمســاس بجملــة مــن الحقــوق اإلنســانية المتوفــرة يف الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،لــم يحصــل أيــا ً منهــم عــى تعويــض أو
جبــر للضــرر الــذي تعرضــوا لــه ،كمــا لــم تلتــزم الدولــة بمســؤولياتها القانونيــة بمعاقبة أيــا ًمن الجهــات المنتهكــة لحقــوق اإلعالميين
ومســائلتهم مــا يســهم يف االســتمرار بإفــات المنتهكيــن مــن العقــاب ،وبالتــايل المســاهمة يف تكــرار االنتهــاكات وإضعــاف البيئــة
الحاضنــة لحريــة اإلعــام ،ومــن شــأنها أيضــا ًإضعــاف موقــف األردن تجــاه التزاماتــه الدوليــة بشــأن حقــوق اإلنســان ومســألة اإلفالت
مــن العقــاب يف االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان أمــام لجنــة حقــوق اإلنســان يف األمــم المتحــدة.
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الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي
كشــف التقريــر الســنوي لحالــة الحريــات اإلعالميــة يف األردن
لعــام  ،2019أن  68انتهــاكا وقعــت عــى الصحفييــن.
وأكــد التقريــر الــذي يُصــدره مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
أن  51.5%مــن االنتهــاكات الــي وثقــت نتجــت عــن قيــام
الصحفييــن والصحفيــات بتغطيــة االحتجاجــات ،وخاصــة
إضــراب المعلميــن الــذي اســتمر لمــا يُقــارب الشــهر واعتبــر
أطــول إضــراب يف تاريــخ الدولــة األردنيــة.
وتوصــل التقريــر لقناعــات ومؤشــرات مفادهــا أن اإلعالمييــن
واإلعالميــات بســبب الضغــوط الــي يتعرضــون لهــا ،بــدأوا
يتجنبــون تغطيــة االحتجاجــات ،حــى ال يتعرضــوا النتهــاكات
تبــدأ مــن مضايقتهــم ،وتمتــد لالعتــداء عليهــم ،وتنتهــي
باحتجازهــم وتوقيفهــم.
واعتبــر التقريــر أن إحجــام الصحفييــن والصحفيــات عــن
التغطيــة يف مناطــق التوتــر بســبب تزايــد القيــود والمشــكالت
الــي تعــرض لهــا زمــاء وزميــات لهــم ســابقا أدت إىل تراجــع
نســي يف عــدد االنتهــاكات لهــذا العــام.
ولفــت التقريــر االنتبــاه إىل أن وســائل التواصــل االجتمــايع
بــدأت تحتــل مكانــة بــارزة يف تغطيــة االحتجاجــات ،وبــدأ
ناشــطون وناشــطات يف اســتخدام تقنيــة البــث المباشــر
لرصــد وتوثيــق التظاهــرات واالعتصامــات المجتمعيــة ،وهــو
مــا ســبب كذلــك يف توجيــه االتهامــات للســلطة التنفيذيــة
بالطلــب مــن الشــركات المــزودة لخدمــات اإلنترنــت بخفــض
الســرعات ومنــع خاصيــة البــث المباشــر.
وخلصــت شــبكة المصــدر المفتــوح يف تقريــر لهــا إىل أن
ســبب ال ُعطــل الــذي شــهدته خدمــة مشــاهدة البــث ال ُمباشــر
عــى شــبكة اإلنترنــت يف األردن لــم يكــن الضغــط عــى البنيــة
التحتيــة ،وكذلــك لــم يكــن خلـ ًـا مــن موقــع فيســبوك ،بــل كان
ً
«تدخــا فنيًــا ُمؤقتًــا يف ُ
حــزم البيانــات الــي تطلــب خدمــة
البــث ال ُمباشــر عــى فيســبوك» ،أي أن ً
طرفــا ثالثًــا قــد تدخــل.

الفرضيــة الــي توصــل لهــا تقريــر المركــز أنــه كلمــا زادت
التغطيــات الميدانيــة للصحفييــن يف مناطــق التوتــر واألزمات،
كلمــا ارتفعــت حــاالت االنتهــاك ُمدلــا ومستشــهدا باألرقــام؛
فمنــذ بدايــة مــا ُســمي بالربيــع العــريب يف عــام  2010ومــا
تبعهــا مــن ســنوات وصلــت أعــداد االنتهــاكات لذروتهــا يف عــام
 2014حيــث ُســجل  153انتهــاكا ،ثــم تراجعــت بعــد إخفــاق
الربيــع العــريب ،وتراجــع االحتجاجــات يف األردن.
تراجــع االنتهــاكات عامــي  2019 ،2018رغــم إيجابيتــه ،فإنــه
يؤشــر بالوقــت ذاتــه إىل تنامــي غيــاب اإلعــام عــن التواجــد يف
مناطــق االحتجاجــات ،وتركهــا للسوشــيل ميديــا أو لوســائل
اإلعــام غيــر المحليــة.
وال ُمالحــظ أيضــا أن غيــاب وســائل اإلعــام المحليــة عــن
التغطيــة الالحقــة لقضايــا االحتجاجــات تزامــن مــع تعليمــات
يف المؤسســات اإلعالميــة الوطنيــة -غيــر مكتوبــة -بعــدم
تســليط الضــوء كثيــرا عــى هــذه القضايــا ،وبالتــايل ال يُكلــف
الصحفيــون والصحفيــات بالتواجــد والتغطيــة.
وقــارن التقريــر فرضيتــه مــع بعــض تقاريــر رصــد مهنيــة
اإلعــام وأدائــه يف التغطيــات اإلعالميــة للقضايــا الــي تشــكل
رأيــا ً عامــا ً يف المجتمــع األردين ،والــي نفذهــا مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن ضمــن مشــروع «رصــد مهنيــة وانتهــاكات
حقــوق اإلنســان يف اإلعــام األردين» ،والــي أظهــرت وجــود
غيــاب ملحــوظ يف التغطيــة اإلعالميــة الميدانيــة للحــراكات
واالعتصامــات الشــعبية يف وســائل اإلعــام ،خاصــة يف وســائل
اإلعــام الحكومــي أو العمومــي ،كمــا أظهــرت أن التغطيــات
الصحفيــة لالحتجاجــات واالعتصامــات ســواء الميدانيــة إن
وجــدت أو غيــر الميدانيــة ،غالبيتهــا مكــررة ومنقولــة عــن خبــر
ومصــدر صحــي واحــد خاصــة يف مواقــع اإلعــام اإللكتروين،
إضافــة إىل وجــود غيــاب وتجــاوز مهــي يف جوانــب التــوازن
والحياديــة يف بعــض التغطيــات الصحفيــة لالحتجاجــات
واالعتصامــات.
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ال تبــدو ظاهــرة الرقابــة الذاتيــة وتزايدهــا بيــن اإلعالمييــن
واإلعالميــات حدثــا ُمســتغربا ،فطــوال ســنوات ســابقة منــذ
طرحهــا يف اســتطالعات الــرأي الــي يٌنفذهــا مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن لــم تتراجــع عــن حــدود  ،90%وبالتــايل
كان الفتــا يف عــام  2019اســتمرار تجاهــل الصحفييــن تغطيــة
العديــد مــن قضايــا الــرأي العــام ،وهــو مــا اســتمر بتزايــد الفــت
عــام .2020
اســتمرار االنتهــاكات الواقعــة عــى الصحفييــن والصحفيــات
خــال تغطيتهــم للمظاهــرات واالعتصامــات يؤشــر إىل خلــل
يف االلتــزام بمدونــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القوانيــن الــي اعتمدتهــا األمــم المتحــدة عــام ،1979
والــي تُركــز عــى:
احتــرام الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ،أثنــاء
.1
قيامهــم بواجباتهــم ،للكرامــة اإلنســانية وحمايتهــا ،والحفــاظ
عــى حقــوق اإلنســان لــكل األشــخاص وتوطيدهــا.
عــدم جــواز اســتعمال القــوة إال يف حالــة الضــرورة
.2
القصــوى وىف الحــدود الالزمــة ألداء الموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القوانيــن لواجبهــم.
أن ال يقــوم أحــد الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
.3
القوانيــن بــأي عمــل مــن أعمــال التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،أو
أن يحــرض عليــه أو أن يتغــاىض عنــه ،كمــا ال يجــوز ألي مــن
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن أن يتــذرع بأوامــر عليــا
أو بظــروف اســتثنائية كحالــة الحــرب ،أو التهديــد بالحــرب ،أو
إحاقــة الخطــر باألمــن القومــي ،أو تقلقــل االســتقرار الســيايس
الداخــي ،أو أيــة حالــة أخــرى مــن حــاالت الطــوارئ العامــة،
لتبريــر التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.
وقــد بــذل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن جهــدا عــى
المســتوى الوطــي إلرســاء قواعــد للتغطيــة اإلعالميــة
المســتقلة يف مناطــق التوتــر واألزمــات ،حيــث نظــم المركــز
فيمــا ســبق اجتماعــات مــع قيــادات أمنيــة ومســؤولين
حكومييــن وعــدد مــن اإلعالمييــن واإلعالميــات لبحــث العالقــة
بيــن اإلعــام واألمــن (موظــي إنفــاذ القوانيــن) يف مناطــق
األزمــات والتوتــر.
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وهدفــت تلــك االجتماعــات للوصــول إىل توافقــات تضمــن
تغطيــة إعالميــة مســتقلة لألحــداث وتــرايع االعتبــارات
األمنيــة ،وتنظــم العالقــة بيــن األمــن واإلعــام يف مناطــق
األزمــات والتوتــر ،ممــا يُمكّــن اإلعالمييــن واإلعالميــات مــن
أداء واجبهــم يف نقــل األحــداث وحقهــم بالحصــول عــى
المعلومــات دون عرقلــة عمــل األجهــزة األمنيــة.
ورغــم تكــرار التذكيــر بضــرورة احتــرام مدونــة قواعــد الســلوك
للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ،إضافــة للحديــث
عــن مدونــة ســلوك معتمــدة عنــد جهــاز األمــن العــام،
فــإن اإلجــراءات المتخــذة يف الميــدان وعــى أرض الواقــع ال
تــرايع االلتزامــات واالعتبــارات المطلوبــة لتمكيــن اإلعــام
مــن ممارســة عملــه دون قيــود وضغــوط ،ويف اتجــاه آخــر،
فــإن بعــض اإلعالمييــن ال يلتزمــون بقواعــد العمــل اإلعالمــي
المحتــرف ،ومدونــات الســلوك؛ فهــم ال يرتــدون بشــكل دائــم
مــا يُشــير إىل هويتهــم ،وال يتجنبــون االنخراط بيــن ال ُمحتجين،
وال يقفــون يف أماكــن تُجنبهــم االحتــكاك المباشــر مــع رجــال
األمــن والــدرك ،وبعضهــم يُشــارك المتظاهريــن يف هتافاتهــم
ومواقفهــم وال يلتــزم بالحيــاد.
تقريــر حالــة الحريــة اإلعالميــة لعــام  ،2019وثــق  11حالــة
انتهــاك تضمنــت  68انتهــاكا ،موزعــة عــى  23نوعــا وشــكال مــن
االنتهــاكات ،وقعــت بحــق  17صحفيــا وصحفيــة ،ومؤسســتين
إعالميتيــن ،فيمــا بلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة  21انتهــاكا
مــن أصــل  68وبنســبة بلغــت  31%مــن مجمــوع االنتهــاكات
مســجلة ارتفاعــا طفيفــا عــن الســنة الماضيــة  2018والــي بلــغ
عــدد االنتهــاكات الجســيمة فيهــا  20انتهــاكا.
الالفــت يف االنتهــاكات لهــذا العــام أن االعتــداء الجســدي
حــل أوال بتكــرار بلــغ  8مــرات ،وبنســبة  11.6%مــن مجمــوع
االنتهــاكات الــكيل ،تــاه كل مــن حجــز الحريــة ،واالعتــداء
اللفــي بتكــرار بلــغ  7مــرات ،وبنســبة  10.2%مــن مجمــوع
االنتهــاكات لــكل منهمــا.
وحســب مــا وثقــه التقريــر فــإن مســؤولية االنتهــاكات أســندت
حســب ادعــاءات الصحفييــن والصحفيــات ألربعــة جهــات،
منهــا  3جهــات تابعــة للدولــة وأجهزتهــا األمنيــة والقضائيــة،

والرابعــة يه نقابــة مهنيــة؛ إال أن جميعها تتحمل مســؤوليتها
الدولــة بموجــب القانــون الــدويل بضمــان ســامة الصحفييــن،
كمــا أن جميــع الصحفييــن أو المؤسســات اإلعالميــة الــي
تعرضــت لالنتهــاكات لــم يجــر ِ إنصافهــم وجبــر الضــرر عنهــم.
وبالنظــر إىل الحقــوق اإلنســانية الــي تعرضــت لالنتهــاك ،نجــد
أن الحــق يف الســامة الشــخصية وعــدم الخضــوع للتعذيــب
أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
ال ُمهينــة حــل يف المرتبــة األوىل ،حيــث ُســجل  24انتهــاكا،
شــكلت نســبتها  35.5%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،فيمــا حــل
يف المرتبــة الثانيــة الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص بـــ 16
انتهــاكا وبنســبة  ،23.5%تــاه الحــق يف حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام بـــ  13انتهــاكا ،وبنســبة  19%مــن مجمــوع االنتهــاكات.
لــم يتغيــر تصنيــف األردن يف المؤشــرات العالميــة لحريــة الرأي
والتعبيــر كثيــرا عــام  ،2019إذ جــاء موقــع األردن يف مؤشــر
«مراســلون بــا حــدود» يف المركــز  128عــى مســتوى العالــم
مــن بيــن  180دولــة ،وتقــدم بدرجتيــن عــن مؤشــر العــام 2018
عندمــا حــل يف المرتبــة  ،130أمــا منظمــة «فريــدوم هــاوس»
فقــد صنفــت األردن يف تقريــر الحريــة العالمي لقياس مســتوى
الديمقراطيــة  2019ضمــن خانــة الــدول «حــرة جزئيــاً» حيــث
ســجلت  37نقطــة مــن أصــل  100نقطــة يف المؤشــر وحلــت
يف المرتبــة السادســة عــى مســتوى دول الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا.
وتتبــع التقريــر مــا يُصــدر عــن المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة
فيمــا يخــص الحريــات العامــة يف األردن ،وال ســيما حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،إذ ذكــرت منظمــة «هيومــن رايتــس
ووتــش  HRWيف تقريرهــا الســنوي لعــام  2019أن «الســلطات
األردنيــة واصلــت تقييــد حريــة التعبيــر ،وتصعيــد اعتقــال
النشــطاء والمعارضيــن والصحفييــن أحيانًــا بموجــب أحــكام
فضفاضــة وغامضــة مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب أو قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة يف البــاد .رغــم أن األردنييــن لــم يعــودوا
بحاجــة إىل موافقــة الحكومــة لعقــد اجتماعــات عامــة أو
مظاهــرات».
منظمــة العفــو الدوليــة قالــت يف تقريرهــا الســنوي  2019فيمــا

يتعلــق بحريــة التعبيــر يف األردن إن «الســلطات اســتمرت
يف مضايقــة واحتجــاز النشــطاء والصحفييــن الذيــن انتقــدوا
الحكومــة أو الملــك عبــد هللا .ويف الفتــرة بيــن مــارس/آذار
ويونيو/حزيــران ،قبضــت الســلطات عــى صحفييْــن وأكثــر مــن
عشــرة نشــطاء ،معظمهــم عــى عالقــة «بالحــراك الشــعيب».
وطالــب التقريــر يف توصياتــه الحكومــة ومجلــس األمــة
بمراجعــة التشــريعات والقوانيــن الــي ثبــت اســتخدامها
كأداة لتقييــد حريــة اإلعــام وأبرزهــا قوانيــن الجرائــم
اإللكترونيــة ،العقوبــات ،منــع اإلرهــاب ،ضمــان حــق الحصــول
عــى المعلومــات ،قانــون محكمــة أمــن الدولــة وقانــون
المطبوعــات والنشــر.
ودعــا الحكومــة إىل مناقشــة اعتمــاد آليــات شــفافة وعادلــة
لدعــم وســائل اإلعــام وتعزيز اإلعالم العمومــي والمجتميع،
إىل جانــب تعزيــز الحــق يف الوصــول للمعلومــات ،إضافــة إىل
التوقــف عــن الحــد مــن وصــول النــاس لإلنترنــت بشــكل فعــال
للتعبيــر عــن آرائهــم.
وبشــأن االنتهــاكات بحــق الصحفييــن /ات طالــب التقريــر إىل
المباشــرة يف إعــداد بروتوكــول لحمايــة حــق الصحفييــن/
ات يف التغطيــة المســتقلة يف مناطــق األزمــات ،والقيــام
بإجــراءات فاعلــة تمنــع وقــوع االنتهــاكات بحــق الصحفييــن
مــن خــال مســاءلة المنتهكيــن ومنــع اإلفــات مــن العقــاب،
داعيــا ً إىل إلغــاء مــادة إلزاميــة العضويــة يف قانــون نقابــة
الصحفييــن الــي مــن شــأنها التضييــق عــى حريــة ممارســة
العمــل اإلعالمــي.
وحــث التقريــر الســلطة القضائيــة إىل عــدم إصــدار قــرارات
وتعاميــم منــع النشــر إال يف أضيــق الحــدود الــي تجــد فيهــا
ضــرارا ً مؤكــدا ً عــى ســير العدالــة.
وينــوه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن إىل أن التأخــر يف
إصــدار التقريــر الســنوي لعــام  2019عــن موعــده قرابــة أربعــة
شــهور جــاء نتيجــة لتداعيــات جائحــة كورونــا ،الــي فرضــت يف
بدايتهــا حظــرا شــامال ،وتعطــا مؤقتــا عــن العمــل ،والشــروع
بالعمــل عــن بعــد ،كمــا اســتجاب المركــز ألولويــات المرحلــة
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الــي مــرت بهــا البــاد عامــة ،واإلعــام خاصــة إذ أصــدر المركــز
يف نهايــة شــهر حزيــران المــايض تقريــر «تحــت الحظــر..
حريــة التعبيــر واإلعــام يف األردن يف ظــل جائحــة كورونــا»،
والــذي حــاول تقييــم سياســات وإجــراءات الحكومــة بشــأن
احتــرام التزاماتهــا القانونيــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر واإلعالم،
وطريقــة تعاملهــا مــع الصحفييــن والصحفيــات والمؤسســات
اإلعالميــة ،والتحديــات الجديــدة الــي نشــأت وأثــرت عــى
حريــة اإلعــام يف ظــل جائحــة كورونــا.
وســيُصدر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن خــال األســابيع
القادمــة اســتطالعا لــرأي الصحفييــن والصحفيــات كمــا جــرت
العــادة ،يُظهــر مواقفهــم مــن قضايــا الحريــات اإلعالميــة لعــام
.2019
تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة لعــام  2019مقتضــب ومكثف،
ويتضمــن التايل:
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1 .1الفصــل األول :التزامــات األردن الدوليــة بشــأن حريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام ،ومســألة اإلفــات مــن العقــاب 2019
2 .2الفصــل الثــاين :انتهــاكات حريــة اإلعــام وحقــوق
اإلعالمييــن 2019
•نظرة عامة
•النتائج العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات 2019
•رصد وتوثيق االنتهاكات 2019
•نوع وشكل االنتهاكات وتكرارها 2019
•االنتهاكات الجسيمة 2019
•حقــوق اإلعالمييــن اإلنســانية المعتــدى عليهــا يف
2019
•الجهات المنتهكة 2019
•الحريــات اإلعالميــة محــل االنتهــاك :الحــاالت
ا لمو ثقــة
3 .3الفصل الثالث :التوصيات

الفصل األول:

التزامــات األردن الدوليــة بشــأن
حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام،
ومســألة اإلفالت مــن العقاب 2019

الفصــل األول :التزامــات األردن الدوليــة بشــأن حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام ،ومســألة اإلفــات مــن العقــاب 2019
نظرة عامة
يحيــط الفصــل األول مــن التقريــر بمواقــف المؤسســات
الوطنيــة والدوليــة الــي تعتــرف بهــا األمــم المتحــدة بشــأن
حريــة التعبيــر واإلعــام يف األردن لعــام  ،2019علمــا ً أن
المواقــف الصــادرة عــن هــذه المنظمــات ترتبــط بشــكل أو
بآخــر بتعهــدات األردن يف مجــال حقــوق اإلنســان ،ومــدى
فعاليــة الحكومــة تنفيــذ توصيــات االســتعراض الــدوري
الشــامل لحقــوق اإلنســان يف األمــم المتحــدة.
غالبيــة المواقــف الصــادرة عــام  2019أشــارت إىل أن الســلطات
األردنيــة واصلــت تقييدهــا لحريــة التعبيــر واإلعــام ،واعتقــال
الصحفييــن ونشــطاء الــرأي ،ورفــض مجلــس النــواب إقــرار
مشــروع قانــون الجرائــم اإللكترونيــة الــذي قدمتــه الحكومــة
وقيــل إن ذلــك يعــود للتعريفــات ال ُمبهمــة الــي تضمنهــا
القانــون ،وتعــارض بعــض أحكامــه مــع قانــون العقوبــات؛
والتعريــف الفضفــاض لخطــاب الكراهيــة ،لكــن الحقيقــة أن
هنــاك ضغوطــا مورســت إلبقــاء قانــون الجرائــم اإللكترونيــة
كمــا هــو ،حــى تظــل المــادة ( )11مــن القانــون تُتيــح توقيــف
اإلعالمييــن ومســتخدمي التواصــل االجتمــايع.
والالفــت أن غالبيــة المواقــف والبيانــات الصــادرة عــن
المنظمــات الدوليــة المعتمــدة لــدى مجلــس حقــوق اإلنســان
يف األمــم المتحــدة تتحــدث عــى وجــه الخصــوص عــن
االعتقــاالت واالتهامــات الــي وجهــت لعــدد مــن اإلعالمييــن
ونشــطاء السوشــيال ميديــا عــى خلفيــة نقلهــم لوقائــع
احتجاجــات واعتصامــات شــعبية مختلفــة تطالــب باإلصــاح،
ومــن خــال اســتخدام قانــون العقوبــات ،وقانــون منــع
الجرائــم اإللكترونيــة.
يعتقــد التقريــر أن عــددا ً مــن حــاالت االنتهــاكات الــي وثقهــا

خــال العــام  2019كان ســببها تغطيــة االحتجاجــات و /أو
االعتصامــات المطالبــة باإلصــاح وبقضايــا عامــة أخــرى،
كان أبرزهــا تغطيــة اعتصامــات نقابــة المعلميــن األردنييــن
وإضرابهــم عــن العمــل ،والــذي اســتمر أربعــة أســابيع متتاليــة،
عــى خلفيــة المطالبــة بتحقيــق مطلــب العــاوة  50%عــى
رواتــب المعلميــن ،وأيضــا ً اعتصــام أهــايل معتقــي الــرأي
ومنعهــم دخــول مبــى المركــز الوطــي لحقــوق اإلنســان
بهــدف تقديــم شــكاوى حقوقيــة تطالــب باإلفــراج الفــوري
عنهــم ،ومنهــا أيضــا ً حــراك المتقاعديــن العســكريين المطالبــة
والمؤيــدة لإلصــاح.
وكان طاقــم قنــاة رؤيــا قــد تعــرض العتــداء ومنــع تغطيــة مــن
عــدد مــن المعلميــن المعتصميــن ،فيمــا تعــرض طاقــم قنــاة
«األردن اليــوم» لالعتقــال التعســي وحجــز الحريــة لتغطيــة
اعتصــام أهــايل معتقــي الــرأي ،واعتقلــت الســلطات مالــك
قنــاة األردن اليــوم «محمــد العجلــوين» ومقدمــة البرامــج
يف القنــاة «رنــا الحمــوز» بســبب حلقــة تلفزيونيــة انتقــدت
فيهــا الحمــوز مديــر عــام قــوات الــدرك النتقــاده العســكريين
المتقاعديــن لمشــاركتهم يف االحتجاجــات المؤيــدة لإلصــاح.
وتضمنــت المواقــف انتقــادات تجــاه التزامــات األردن الدوليــة
لالســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان عــام ،2018
لرفضــه  7توصيــات مــن بيــن  226توصيــة قدمتهــا الــدول
األعضــاء يف األمــم المتحــدة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان
تتعلــق بحريــة التعبيــر واإلعــام ،ممــا يعــي اســتبعادها يف
الواقــع.
وعــى الرغــم مــن تقــدم األردن درجتيــن عــى مؤشــر مقيــاس
حريــة الصحافــة العالمــي لمنظمــة مراســلون بــا حــدود لعــام
 ،2019إال أن األردن بــي يف مؤشــر منظمــة «بيــت الحريــة»
ضمــن الــدول ألـــ «حــرة جزئيــاً».
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وبالمقارنــة مــع االلتزامــات القانونيــة الــي عــى األردن القيــام
بهــا بشــأن ضمــان ســامة الصحفييــن وإنصافهــم حــال
تعرضهــم النتهــاكات ومســألة إفــات مرتكــي االنتهــاكات
يــف
بحقهــم مــن العقــاب ،يظهــر التقريــر أن األردن لــم ِ
بالتزاماتــه بهــذا الشــأن بالشــكل المطلــوب ،فحيــث بلغــت
نســبة االنتهــاكات الجزائيــة والجســيمة  31%مــن مجمــوع
االنتهــاكات الــكيل الموثقــة يف هــذا التقريــر ،لــم يجــر ِ مســائلة
المنتهكيــن ومحاســبتهم ،كمــا لــم يجــر ِ إنصــاف الصحفييــن/
ات المتضرريــن /ات مــن االنتهــاكات الــي وقعــت بحقهــم.
أخيــراً؛ يعــرض هــذا الفصــل أوال ً متابعــة لتوصيــات مجلــس
حقــوق اإلنســان المتعلقة بحريــة التعبير واإلعالم لالســتعراض
الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان لــأردن  ،2018وثانيــا ً خالصــة
المواقــف مــن حريــة التعبيــر واإلعــام يف األردن لعــام 2019
مرتبــة حســب األهميــة مــن جهــة وحســب تسلســل صدورهــا
مــن جهــة أخــرى بالشــكل التــايل:
التزامــات األردن القانونيــة بشــأن ســامة الصحفييــن وضمــان
إنصــاف الصحفييــن المتضرريــن ومســاءلة المنتهكيــن وعــدم
إفالتهــم مــن العقــاب
تشــكل االنتهــاكات الموثقــة يف هــذا التقريــر عدم التــزام األردن
بضمــان ســامة الصحفييــن وإنصافهــم للضــرر الــذي تعرضــوا
لــه ،يف الوقــت الــذي لــم تســجل فيــه أيــة مســائلة للمنتهكيــن
وقــد أفلتــوا مــن المحاســبة والعقــاب.
وقــد وثــق التقريــر تعــرض  17صحفيــا ً ومؤسســتين إعالميتيــن
النتهــاكات مســت بجملــة مــن الحقــوق اإلنســانية 31% ،مــن
هــذه االنتهــاكات جســيمة ويعاقــب عليهــا القانــون ،وتســبب
بهــا أربعــة جهــات ،منهــا  3جهــات تابعــة للدولــة وأجهزتهــا
األمنيــة والقضائيــة ،إال أن جميعهــا تتحمــل مســؤوليتها الدولة
بموجــب القانــون الــدويل بضمــان ســامة الصحفييــن ،كمــا أن
جميــع الصحفييــن أو المؤسســات اإلعالميــة الــي تعرضــت
لالنتهــاكات لــم يجــر إنصافهــا وجبــر الضــرر عنهــا.
ينبــي القــول إن االلتــزام بمكافحــة اإلفــات مــن العقــاب يعــد
مــن االلتزامــات األساســية لضمــان العدالــة ،ومراعــاة األصــول
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القانونيــة ،والتحقيــق الســليم ،ومشــاركة الضحايــا يف العمليــة
تنفيـ ً
ـذا لحقهــم يف معرفــة الحقيقــة وضمــان عــدم التكــرار.
وحيــث يُعــرّف القانــون الــدويل اإلفــات مــن العقــاب عــى
أنــه «اســتحالة القيــام ،قانونــا ً أو فعــاً ،بمحاســبة مرتكــي
االنتهــاكات ســواء يف إجــراءات جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة
أو تأديبيــة ،نظــرا ً إىل عــدم خضوعهــم ألي تحقيــق» ،إال أن
حــاالت االنتهــاكات الموثقــة يف هــذا التقريــر تتضمــن عــى
تفاصيــل تســهم يف إمكانيــة القيــام قانونــا ً وفعــا ً بمحاســبة
مرتكــي االنتهــاكات وحســبما هــو قائــم يف التعريــف.
وإىل جانــب ذلــك فقــد صــادق األردن عــى  14معاهــدة
واتفاقيــة دوليــة ،منهــا اتفاقيــات تحتــوي عــى ضمانــات
لممارســة الصحفييــن عملهــم بحريــة وتكفــل حقوقهــم يف
التعبيــر ،ومــن االتفاقيــات الــي تمــس بشــكل مباشــر عمــل
الصحفييــن وحقهــم يف حريــة التعبيــر وصــادق عليهــا األردن،
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،واالتفاقيــة الدوليــة
للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،والعهــد
الــدويل الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
وتوفــر هــذه االتفاقيــات ضمانــات بعــدم تعــرض الصحافييــن
لإلســاءة أو المعاملــة القاســية أو الالإنســانية خــال أداء
عملهــم ،أو بســبب أداء عملهــم ،وتمنــع التمييــز ضدهــم
لنفــس األســباب ،كمــا تتضمــن عــى مــواد وبنــود مــن شــأنها
حمايــة الصحفييــن وضمــان ســامتهم وإنصــاف حــال
تعرضهــم العتــداءات عــى حقوقهــم ومحاســبة مرتكــي
االنتهــاكات بحقهــم
ويُشــكل قيــام األردن بنشــر اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ذات
الصلــة بحقــوق اإلعالمييــن وحرياتهــم يف الجريــدة الرســمية؛
إقــرارا ً وتكريســا ً للمبــدأ الــذي ينــص عــى ســمو االتفاقيــات
الدوليــة الخاصــة بحقــوق االنســان عــى القوانيــن والتشــريعات
الوطنيــة ،ممــا يعــي مــن الناحيتيــن القانونيــة والعمليــة أن
هــذه االتفاقيــات أضحــت جــزءا ً مــن القانــون األردين النافــذ،
وبالنتيجــة يتوجــب عــى المحاكــم العمــل بهــا ،وبمقــدور

اإلعالمييــن إذا انتهكــت حقوقهــم وحرياتهــم االحتجــاج بهــا
للمطالبــة بالتعويــض والحصــول عــى إنصــاف عــادل.
ويف هــذا اإلطــار أحيــت اليونســكو يف « 2/11/2019اليــوم
الــدويل إلنهــاء اإلفــات مــن العقــاب عــى الجرائــم المرتكبــة
ضــد الصحفييــن» تحــت شــعار «الحقيقــة ال تمــوت» ،وكانت
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــد أعلنــت يــوم  2نوفمبــر
«اليــوم الــدويل إلنهــاء اإلفــات مــن العقــاب عــى الجرائــم
المرتكبــة ضــد الصحفييــن» ،بعــد اعتمــاد القــرار  163/68الــذي
يديــن جميــع الهجمــات والعنــف ضــد الصحفييــن والعامليــن
يف وســائل اإلعــام ،ويحــث الــدول األعضــاء ـ ومنهــا األردن ـ
عــى بــذل قصــارى جهدهــا لمنــع العنــف ضــد الصحفييــن
والعامليــن يف مجــال اإلعــام ،وضمــان المســاءلة ،وتقديــم
مرتكــي الجرائــم ضــد الصحفييــن والعامليــن يف مجــال
اإلعــام إىل العدالــة وضمــان وصــول الضحايــا إىل ســبل
االنتصــاف المناســبة.
إىل جانــب ذلــك؛ تتوفــر مجموعــة مــن القــرارات الصــادرة عــن
األمــم المتحــدة بشــأن ســامة الصحفييــن ومســألة اإلفــات
مــن العقــاب ،مــن أبرزهــا:
قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم  21/12بشــأن ســامة
3
الصحفييــن
يدعــو هــذا القــرار األول الــذي أصــدره مجلــس حقــوق اإلنســان
بشــأن ســامة الصحفييــن عــام  2012الدول إىل تهيئــة بيئة آمنة
وتمكينيــة للصحفييــن ،وذلــك مــن خــال التدابيــر التشــريعية
والتوعيــة والرصــد واإلبــاغ ،وتكريــس المــوارد الالزمــة للتحقيــق
يف االعتــداءات ومقاضــاة مرتكبيهــا .كمــا يشــجع القــرار الــدول
عــى وضــع برامــج للحمايــة ويدعــو إىل المزيــد مــن التعــاون
بشــأن خطــة عمــل األمــم المتحــدة بشــأن ســامة الصحفييــن
ومســألة اإلفــات مــن العقــاب.
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قــرار الجمعيــة العامــة  68/163بشــأن ســامة الصحفييــن
4
ومســألة اإلفــات مــن العقــاب
يعلــن هــذا القــرار الصــادر عــام  2013حــول ســامة الصحفييــن
ومســألة اإلفــات مــن العقــاب عــى وجــه التحديــد ،يــوم 2
تشــرين الثــاين مــن كل عــام ،يومــا ً عالميــا ً إلنهــاء اإلفــات مــن
العقــاب يف الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن .ويحــث الــدول
األعضــاء عــى إجــراء تحقيقــات نزيهــة وســريعة وفعالــة،
وتقديــم مرتكــي هــذه الجرائــم إىل العدالــة.
قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم  27/5بشــأن ســامة
5
الصحفييــن
يوفــر هــذا القــرار الصــادر عــام  2014توصيــات أكثــر تحديــدا ً
لمكافحــة اإلفــات مــن العقــاب يف الهجمــات والعنــف
المرتكــب ضــد الصحفييــن ،مثــل إنشــاء وحــدات تحقيــق
خاصــة أو لجــان مســتقلة ،واعتمــاد بروتوكــوالت وأســاليب
محــددة للتحقيــق والمقاضــاة ،وتدريــب المدعيــن العاميــن
والقضــاء ،وإنشــاء نظــام جمــع المعلومــات ،واإلنــذار المبكــر،
وآليــات االســتجابة الســريعة .كمــا يشــدد عــى الحاجــة إىل
التعــاون االســتراتيجي بيــن هيئــات األمــم المتحــدة وآلياتهــا،
فضــا عــن أهميــة معالجــة مســألة ســامة الصحفييــن يف
االســتعراض الــدوري الشــامل للبلــدان.
قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  69/185بشــأن
6
ســامة الصحفييــن ومســألة اإلفــات مــن العقــاب
صــدر القــرار يف  2014ونــص عــى أن جميــع االعتــداءات
والعنــف المرتكــب ضــد الصحفييــن مدانــة بشــكل ال لبــس
فيــه يف هــذا القــرار ،ويتضمــن القــرار ألول مــرة عــى وجــه
التحديــد التعذيــب وعمليــات القتــل الخارجــة عــن نطــاق
القانــون واالختفــاء القســري واالعتقــال التعســي واالحتجــاز
التعســي ،باإلضافــة إىل التخويــف والمضايقــات .ويحــث
الــدول عــى بــذل قصــارى جهدهــا لمنــع العنــف والتهديــدات
واالعتــداءات ،وعــى اإلدانــة العلنيــة والمنهجيــة للعنــف
والهجمــات ضــد الصحفييــن .وقــد تــم نشــر تقريــر أعــده
4
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األميــن العــام لألمــم المتحــدة لرصــد تنفيــذ القــرار يف عــام
.2015
قــرار الجمعيــة العامــة  70/162بشــأن ســامة الصحفييــن
7
ومســألة اإلفــات مــن العقــاب
يشــمل هــذا القــرار الصــادر يف عــام  2015دعــوة الــدول إىل
ضمــان اتخــاذ تدابيــر لمكافحــة اإلرهــاب والحفــاظ عــى
األمــن الوطــي ،امتثــاال للمعاييــر الدوليــة ،ودون إعاقــة عمــل
الصحفييــن وســامتهم بشــكل تعســي.
قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم  33/2بشــأن ســامة
8
الصحفييــن
يدعــو القــرار  33/2الصــادر عــام  2016إىل تنفيــذ التزامــات
الــدول بشــأن ســامة الصحفييــن عــى نحــو أكثــر فعاليــة،
وذلــك مــن خــال آليــات إنفــاذ لتعزيــز ســامة الصحفييــن
عــى صعيــد البــاد .ويحــث أيضــا عــى اإلفــراج الفــوري والغيــر
مشــروط عــن الصحفييــن والعامليــن يف وســائل اإلعــام الذيــن
اعتقلــوا أو احتجــزوا بصــورة تعســفية أو احتجــزوا كرهائــن أو
أصبحــوا ضحايــا لالختفــاء القســري ،وأن يتــم اعطــاء اهتمــام
خــاص لســامة الصحفييــن خــال فتــرات االنتخابــات .ويؤكــد
عــى الحاجــة إىل أدوات التشــفير وإخفــاء هويــة الصحفييــن،
فضــا عــن حمايــة المصــادر الصحفيــة .باإلضافــة إىل ذلــك،
وألول مــرة ،ال يقــر قــرار بشــأن ســامة الصحفييــن “باالعتــراف”
فحســب ،بــل يديــن تحديــدا االعتــداءات عــى الصحفيــات.
قــرار الجمعيــة العامــة  74/157بشــأن تعزيــز وحمايــة حقــوق
9
اإلنسان
قــرار الجمعيــة العامــة  74/157الصــادر عــام  ،2019ويــويص
هــذا القــرار الــدول باتخــاذ إجــراءات مهمــة لمعالجــة اإلفــات
مــن العقــاب لمنتهــي حقــوق اإلنســان ،ويشــمل ذلــك عــى
دعــوات إلطالق ســراح جميــع الصحفييــن المعتقلين تعســفيا ً
وضمــان بيئــة مواتيــة مــن خــال التدابيــر التشــريعية ،والتصدي
للتهديــدات الرقميــة والقائمــة عــى النــوع االجتمــايع ،بمــا يف
7
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9
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ذلــك إجــراءات الحكومــة التعســفية بحجــب وإزالــة المواقــع
اإللكترونيــة لوســائل اإلعــام ،وإنهــاء تشــويه ســمعة الصحافــة
وتخويفهــا.
قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة « 34/169مدونــة
لقواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن»10
اعتمــدت الجمعيــة العامــة بموجــب قرارهــا رقــم 169/34
الصــادر عــام  ،1979مدونــة لقواعــد ســلوك الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن وضعــت مــن خاللهــا مجموعــة من
التدابيــر واإلجــراءات الضروريــة والــي يجــب عــى الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن أخذهــا بعيــن االعتبــار أثنــاء القيــام
بعملهــم وواجباتهــم ،وشــملت المدونــة  8مــواد ومجموعــة
مــن التعليقــات عليهــا ،وأشــار التعليــق (أ) عــى المــادة الثانيــة
«يعمــل بهــذه المدونــة بمجــرد إدماجهــا يف التشــريع أو
الممارســة الوطنيــة .فــإن تضمنــت التشــريعات أو الممارســات
أحكامــا أصــرم مــن تلــك الــواردة يف هــذه المدونــة يعمــل
بتلــك األحــكام األصــرم».
متابعــة توصيــات مجلــس حقــوق اإلنســان المتعلقــة بحرية
التعبيــر واإلعــام لالســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق
اإلنســان لــأردن 201811
يف  14مــارس  ،2019تبــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع
لألمــم المتحــدة رســميا تقريــر النتائــج النهائيــة لالســتعراض
الــدوري الشــامل لــأردن والــذي عقــد يف  8نوفمبــر  ،2018وبلــغ
عــدد التوصيــات المقدمــة مــن قبــل الــدول األعضــاء يف األمــم
المتحــدة مــن أجــل تحســين وضــع حقــوق اإلنســان يف البــاد
 226توصيــة ،قبــل األردن منهــا  131توصيــة وأخــذ علمــا بالبقية.
وينبــي التذكيــر بــأن التوصيــات المتعلقــة بحريــة التعبيــر
واإلعــام وردت يف  7توصيــات مــن بيــن  226توصيــة ،وتمثلــت
بــاآليت:
1 .1ضمــان امتثــال جميــع التشــريعات المحليــة للعهــد
الــدويل الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،ال
ســيما فيمــا يتعلــق بالحــق يف حريــة التعبيــر.
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2مراجعــة قانــون الصحافــة والمطبوعــات لضمــان الحق
الكامــل يف حريــة التعبير.
3ضمــان بيئــة آمنــة ومواتيــة للصحفييــن والعامليــن
يف وســائط اإلعــام ،وكذلــك حريــة وســائل اإلعــام
ومســاحة للمجتمــع المــدين خاليــة مــن التدخــل
والتهديــد والتخويــف.
4تعديــل القوانيــن الــي تعــوق حريــة التعبيــر
و ا لمعلو مــا ت .
5تشــكيل لجنــة مــن الخبــراء المســتقلين للنظــر يف
إدخــال تعديــات عــى التشــريعات والمؤسســات ذات
الصلــة باإلعــام.
6ضمــان حريــة التعبيــر ووقــف االعتقــاالت لجميــع
الكتــاب والصحفييــن ومحــرري المواقــع اســتنادا ً إىل
التهــم المتعلقــة بحريــة التعبيــر ،وإلغــاء مــواد قانــون
العقوبــات الــي تفــرض قيــودا ً غيــر مســموح بهــا عــى
حريــة التعبيــر ،ســواء عــى اإلنترنــت أو عبــر اإلنترنــت.
7احتــرام حــق الصحفييــن يف حريــة التعبيــر عــن
طريــق تقييــد محاكمــة الصحفييــن «لجرائــم النشــر»
المنصــوص عليهــا يف قانــون العقوبــات عــى المحاكــم
المدنيــة ،وبتعديــل المــادة  11مــن قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة ،لتضييــق نطــاق تعريــف خطــاب الكراهيــة.

ويف  17يونيــو  2020أصــدرت منظمــة الكرامــة ـ إحــدى
المنظمــات المعتمــدة لــدى األمــم المتحــدة ومقرهــا
جنيــف ـ تقريرهــا الســنوي لعــام  2019بعنــوان «عالــم عــريب
ينتفــض ،»12وتضمــن التقريــر يف صفحتــه رقــم ( )31عرضــا ً
النشــغاالت المنظمــة لحالــة حقــوق اإلنســان يف األردن،
ومنهــا الحــق يف حريــة التعبيــر واإلعــام.
وعبــرت المنظمــة يف التقريــر عــن قلقهــا العميــق إزاء رفــض
األردن للتوصيــات المقدمــة لهــا خــال االســتعراض الــدوري
الشــامل  2018بخصــوص ضمــان حمايــة الحريــات األساســية
للمواطنيــن ،معربــة عــن أســفها نتيجــة االكتفــاء بتوصيــة
واحــدة فقــط تناولــت الحاجــة إىل تعديــل قانــون مكافحــة
12

https://bit.ly/3grRuoM

اإلرهــاب لجعلــه يتماىش مــع العهد الدويل الخــاص بالحقوق
المدنيــة والسياســية ،مؤكــدة أن إنــكار بقيــة التوصيــات بهــذا
القانــون «مثيــر للقلــق بشــكل ملفــت ،بالنظــر إىل االســتخدام
المعتــاد لذريعــة مكافحــة اإلرهــاب لقمــع الحقــوق والحريــات
األساســية».
وبشــأن حريــة التعبيــر واإلعــام علقــت المنظمــة بالقــول «ال
تــزال حريــة التعبيــر مقيــدة بشــكل خــاص يف األردن ،وذلــك
بســبب التشــريعات الجنائيــة الوائــدة للحريــات ،إضافــة
إىل الممارســات األمنيــة القمعيــة الــي تهــدف إىل تكميــم
األفــواه عــن أي انتقــاد ،مثــل اعتقــال النشــطاء ،بمــن فيهــم
الذيــن ينشــطون عــى شــبكات التواصــل االجتمــايع .وتشــمل
الترســانة القضائيــة المســتخدمة لتبريــر قمــع الحــق يف حريــة
التعبيــر ،قانــون مكافحــة اإلرهــاب ،وكذلــك قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة».

المواقــف الدوليــة بشــأن حريــة التعبيــر
واإلعــام يف األردن 2019
حريــة التعبيــر واإلعــام يف األردن ضمــن التقريــر العالمــي
لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 201913 HRW
ذكــرت منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش» يف تقريرهــا الســنوي
لعــام  2019فيمــا يتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر يف األردن أن
«الســلطات األردنيــة واصلــت تقييــد حريــة التعبيــر ،وتصعيــد
اعتقــال النشــطاء والمعارضيــن والصحفييــن ،أحيانًــا بموجــب
أحــكام فضفاضــة وغامضــة مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب أو
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة يف البــاد .رغــم أن األردنييــن لــم
يعــودوا بحاجــة إىل موافقــة الحكومــة لعقــد اجتماعــات
عامــة أو مظاهــرات».
وقــال تقريــر المنظمــة إن «الســلطات األردنيــة اســتمرت يف
منــع المناســبات العامــة بشــكل تعســي دون تفســير أو أمــر
كتــايب».
13

https://bit.ly/31UUkPf
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مؤشر مراسلون بال حدود 2020
جــاء موقــع األردن يف مؤشــر مراســلون بــا حــدود للعــام
 2019يف المركــز  128عــى مســتوى العالــم مــن بيــن 180
دولــة ،وتقــدم بدرجتيــن عــن مؤشــر العــام  2018عندمــا حــل
يف المرتبــة ،130
وذلــك بعــد أن كان يف المركــز  132عــام  ،2017ويف المركــز 135
عــام .2016
األردن يف مقيــاس مســتوى الديمقراطيــة والحريــة الســنوي
 2019لمنظمــة «بيــت الحريــة»14
يف تقريــر الحريــة العالمــي لقيــاس مســتوى الديمقراطيــة
والحريــة حــول العالــم لعــام  ،2019والــذي أصدرتــه منظمــة
«فريــدوم هــاوس» مطلــع فبرايــر /شــباط  ،2019جــاء تصنيــف
األردن ضمــن خانــة الــدول «حــرة جزئيــاً» ســجلت  37نقطــة
مــن المؤشــر أصــل  100نقطــة عــى مســتوى العالــم وحلــت
بالمرتبــة السادســة يف ترتيــب دول الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا.
تضمــن التقريــر تصنيفــا للــدول عــى أســاس الحريــة ،إذ
قســمت إىل «حــرة» و»حــرة جزئيــا» و»غيــر حــرة» ،اعتمــادا
عــى النقــاط الــي حققتهــا كل دولــة مــن أصــل  100نقطــة
تخــص معاييــر مثــل :ســير العمليــة االنتخابيــة ،والتعدديــة
السياســية ،واألداء الحكومــي ،وحريــة التعبيــر واالعتقــاد،
وتشــكيل وحقــوق المنظمــات المدينــة ،وســلطة القانــون،
والحقــوق الفرديــة.
حريــة التعبيــر والتجمــع يف تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة
201915 Amnesty
قالــت منظمــة العفــو الدوليــة يف تقريرهــا الســنوي 2019
فيمــا يتعلــق بحريــة التعبيــر يف األردن إن «مجلــس النــواب
رفــض إقــرار مشــروع قانــون الجرائــم اإللكترونيــة الــذي قدمتــه
الحكومــة ،مســتندا ً إىل أن التعريفــات ُمبهمــة ،وأن بعــض
األحــكام تتعــارض مــع قانــون العقوبــات؛ وكان تعريــف
خطــاب الكراهيــة فضفاضــا ً للغايــة وينطــوي عــى خطــر
تقييــد حريــة التعبيــر بشــكل صــارم .ويف الفتــرة بيــن  17و31
14
15
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https://arbne.ws/33Evrqw
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مــارس/آذار  ،2019حجبــت الســلطات موقــع «األردنيــة نــت»
 alurdunyya.netالــذي أنشــأه نشــطاء أردنيــون يف الخــارج
يف محاولــة لتوثيــق التطــورات السياســية ،وعمليــات اعتقــال
النشــطاء يف األردن».
وأضــاف التقريــر أن «الســلطات اســتمرت يف مضايقــة
واحتجــاز النشــطاء والصحفييــن الذيــن انتقــدوا الحكومــة أو
الملــك عبــد هللا .ويف الفتــرة بيــن مــارس/آذار ويونيو/حزيــران،
قبضــت الســلطات عــى صحفييْــن وأكثــر مــن عشــرة نشــطاء،
معظمهــم عــى عالقــة «بالحــراك الشــعيب» ،وهــو ائتــاف
للنشــطاء السياســيين .واتُّهــم بعضهــم بجرائــم مــن قبيــل
التشــهير عبــر االنترنــت ،و»إطالــة اللســان عــى جاللــة الملــك»،
ُ
وقدمــوا للمحاكمــة أمــام «محكمــة أمــن الدولــة» .ويف
الفتــرة بيــن ســبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشــرين الثــاينُ ،قبــض عــى
مــا ال يقــل عــن ســبعة نشــطاء بســبب تعليقــات عــى وســائل
التواصــل االجتمــايع أظهــرت مشــاركتهم يف االحتجاجــات أو
انتقادهــم للحكومــة».
بيــان لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش  HRWبشــأن
التعديــات المقترحــة عــى قانــون الجرائــم اإللكترونيــة
لســنة 201516
قالــت «هيومــن رايتــس ووتــش» يف بيــان لهــا بتاريــخ
 12/2/2019إن «التعديــات المقترحــة عــى قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة لســنة  2015يف األردن ،مــن شــأنها أن تقيــد بشــكل
مفــرط حريــة التعبيــر عــن طريــق فــرض عقوبــات جنائيــة عــى
نشــر (أخبــار كاذبــة) أو المشــاركة يف (خطــاب الكراهيــة) عــى
اإلنترنــت».
وقــال بيــان المنظمــة إن «التعديــات أبقــت عــى عقوبــات
جنائيــة ضــد القــدح والــذم عــى اإلنترنــت ،ولكــن يف خطــوة
إيجابيــة ،ألغــت التوقيــف الســابق للمحاكمــة لهــذه الجريمــة.
عــى الســلطات اغتنــام الفرصــة لتعديــل قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة وغيرهــا مــن التشــريعات األردنيــة لحمايــة حريــة
التعبيــر .ينبــي للبرلمــان الموافقــة عــى التعديــات لــي
تصبــح قانونــا».
وقــال نائــب مديــرة قســم الشــرق األوســط يف المنظمــة مايــكل
16

https://bit.ly/3gwSsAL

بَيْــج« :ينبــي يف المقــام األول أال يكــون التعبيــر الســلمي عــن
الــرأي جريمــة .عــى األردن إلغــاء األحــكام القانونيــة الــي تقيّــد
حريــة التعبيــر ،ال أن تضيــف أحــكام أكثــر غموضــا مثــل (األخبار
الكاذبــة) ،الــي مــن شــأنها أن تكبــح أي نقــاش عــام هــام حــول
القضايــا المهمــة».
بيــان لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش  HRWبشــأن تقييــد
17
حريــة التعبيــر
بتاريــخ  4/6/2019أصــدرت «هيومــن رايتــس ووتــش» بيانــا ً
بعنــوان «األردن :حملــة ضــد النشــطاء السياســيين ..تهــم تقيّــد
حريــة التعبيــر» قالــت فيــه «إن الســلطات األردنيــة تســتهدف
بشــكل متزايــد النشــطاء السياســيين ومناهــي الفســاد بتهــم
تنتهــك حقهــم يف حريــة التعبيــر» ،وأشــارت يف بيانهــا أن
حملــة القمــع شــملت أيضــا صحفيــان يعمــان لصالــح قنــاة
«األردن اليــوم» ،حيــث اعتقلــت الســلطات المخــرج محمــد
العجلــوين ،ومقدمــة البرامــج رنــا الحمــوز يف  19مايو/أيــار
بســبب حلقــة تلفزيونيــة يف  15مايو/أيــار انتقدت فيهــا الحموز
مديــر عــام قــوات الــدرك النتقــاده العســكريين المتقاعديــن
لمشــاركتهم يف االحتجاجــات المؤيــدة لإلصــاح ،ولمزاعــم
تعيينــه أفــرادا مــن منطقتــه يف وظائــف مختلفــة».

وغيرهــم مــن المنتقديــن بالمضايقــة واالعتقــال ،واحتُجــز
ســبعة نشــطاء عــى األقــل منــذ ســبتمبر/أيلول».
وقــال بيــان المنظمــة «يواجــه معظــم المحتجزيــن اتهامــات
تتعلــق بمنشــورات عــى مواقــع التواصــل االجتمــايع تُظهــر
مشــاركتهم يف المظاهــرات أو انتقــاد قيــادة البــاد .يحظــر
قانــون العقوبــات األردين «إطالــة اللســان» عــى الملــك ،أو
الملكــة ،أو ويل العهــد ،أو أحــد «أوصيــاء العــرش» .تتهــم
الســلطات نشــطاء آخريــن بـــ «التحريــض عــى تقويــض نظــام
الحكــم» ،ويه جريمــة تصنــف عــى أنهــا إرهابيــة وتخضــع
الختصــاص «محكمــة أمــن الدولــة» .ينبــي للســلطات
األردنيــة وقــف اســتخدام أحــكام جزائيــة غامضــة للحــد
مــن حريــة التعبيــر ،واإلفــراج عــن أي محتجــز بســبب التعبيــر
الســلمي عــن آرائــه».

وقــال البيــان إن «الســلطات حجبــت يف مــارس /آذار الوصــول
المحــي إىل موقــع «األردنيــة نــت» وهــو موقــع إلكتــروين
أنشــأه نشــطاء أردنيــون يف المنــى يســعون لتوثيــق الشــؤون
السياســية يف األردن واعتقــاالت الناشــطين».
بيــان لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش  HRWبشــأن اعتقــال
18
عــدد مــن نشــطاء مواقــع التواصــل االجتمــايع
بتاريــخ  28/11/2019أصــدرت هيومــن رايتــس ووتــش بيانــا ً
بعنــوان «األردن :اعتقــاالت جديــدة للنشــطاء ..اســتُهدفوا
بســبب االنتقــاد عــى مواقــع التواصــل االجتمــايع
والمظاهــرات» قالــت فيــه إن «الســلطات األردنيــة تســى إىل
الحــد مــن مظاهــرات العــام  2019عــى سياســات التقشــف
عــن طريــق اســتهداف قــادة المظاهــرات والمشــاركين
17
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الفصل الثاين:

انتهاكات حرية اإلعالم
وحقوق اإلعالميين 2019

الفصل الثاين :انتهاكات حرية اإلعالم وحقوق اإلعالميين 2019
نظرة عامة
اســتمر التراجــع يف عــدد االنتهــاكات كميــا ً للعــام الثــاين عــى
التــوايل حســب جهــود الرصــد والتوثيــق الــي قــام بهــا فريــق
برنامــج «عيــن» لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة عــى حريــة
اإلعــام يف األردن ،واســتقر عــدد االنتهــاكات الموثقــة لعــام
 2019إىل  68انتهــاكاً ،وهــو ذات العــدد الــذي ســجله التقريــر
الســابق لعــام  2018حيــن بلــغ عــدد االنتهــاكات الموثقــة 68
انتهــاكا ًأيضــاً ،وذلــك بعــد تراجــع ملحــوظ يف عــدد االنتهاكات
الموثقــة لعــام  2017والــي بلغــت  174انتهــاكاً.
ويعتقــد التقريــر أن تغطيــة إضــراب نقابــة المعلميــن الــذي
اســتمر أربعــة أســابيع متتاليــة للفتــرة مــا بيــن  5أيلــول وحــى
الســادس مــن تشــرين األول  ،2019والــذي جــاء عــى خلفيــة
عــدم تجــاوب الحكومــة بفتــح الطــرق أمــام المعلميــن يف
الخامــس مــن أيلــول للوصــول للــدوار الرابــع وإقامــة اعتصامهم
لتحقيــق مطلــب العــاوة  50%عــى رواتــب المعلميــن ،قــد
زاد مــن عــدد االنتهــاكات نتيجــة تعــرض عــدد مــن الصحفييــن
واإلعالمييــن العتــداءات ومنــع تغطيــة مــن قبــل معلميــن
مضربيــن يف أكثــر مــن موقــع خــال فتــرة هــذا اإلضــراب.
ومــن بيــن  68انتهــاكا ً موثقــاً ،ســجل التقريــر  22انتهــاكا ً وقعــت
بســبب تغطيــة إضــراب المعلميــن وبنســبة بلغــت  32.3%مــن
المجمــوع العــام لالنتهــاكات ،ووقعــت يف  4حــاالت مــن بيــن
 11حالــة موثقــة ،وتعــرض لهــا  7صحفييــن وإعالمييــن مــن بيــن
 17صحفيــا ً وإعالميــا ً تعرضــوا النتهــاكات مختلفــة.
وشــكلت حالــة منــع طاقــم قنــاة «األردن اليــوم» واعتقالــه
تعســفيا ً عنــد قيامــه بتغطيــة اعتصــام أهــايل معتقــي الــرأي
أمــام المركــز الوطــي لحقــوق اإلنســان إشــارة بــارزة عــى

أن التواجــد الميــداين لإلعــام يف مواقــع االحتجاجــات
واالعتصامــات قــد يعرضهــم لالنتهــاكات.
وعــى الرغــم أن هــذه االنتهــاكات وقعــت مــن قبــل أعضــاء يف
نقابــة المعلميــن األردنييــن مــا يحملهــا جــزءا ً مــن مســؤولية
وقوعهــا ،إال أن المســؤولية األكبــر تقــع عــى عاتــق الدولــة يف
حمايــة المواطنيــن وصــون حقوقهــم وحمايتهــم.
والحــظ التقريــر أن الحــاالت الموثقــة وقعــت عــى مؤسســات
إعالميــة خاصــة ومســتقلة ،باســتثناء حالــة واحــدة ،علمــا ً بــأن
 5حــاالت مــن بيــن  11حالــة موثقــة تعــرض لهــا إعالميــون مــن
قنــايت «رؤيــا» و«األردن اليــوم» الــي أعلــن مالكهــا الحقــا ً عــن
إغالقهــا دون أن يوضــح أســباب إغالقهــا.

النتائــج العامــة لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات
2019

تمكــن فريــق برنامــج «عيــن» مــن رصــد وتوثيــق  11حالــة
اعتــداء عــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ،وكان أبرزهــا
تغطيــة إضــراب المعلميــن ،وتغطيــة اعتصــام أهــايل معتقيل
الــرأي أمــام المركــز الوطــي لحقــوق اإلنســان ،إضافــة إىل حالــة
اعتقــال اإلعالمــي جهــاد أبــو بيــدر أثنــاء وصولــه إىل مبــى قنــاة
«األردن اليــوم» إلجــراء مقابلــة صحفيــة يف قضيــة فســاد.
لقــد وثــق التقريــر  5حــاالت وقعت نتيجــة تغطيــة االعتصامات
واالحتجاجــات الســلمية ،فيمــا ســجلت بقيــة الحــاالت نتيجــة
انتقــاد األجهــزة األمنيــة وتغطيــة قضايــا فســاد وشــؤون
اقتصاديــة وصحيــة.

29

وبلغ عدد االنتهاكات  68انتهاكا ً تعرض لها  17صحفيا ً وصحفية ،إضافة إىل مؤسستين إعالميتين.
بلــغ عــدد أشــكال االنتهــاكات الــي وثقهــا التقريــر  23شــكال ً مــن أشــكال االنتهــاكات البالغــة  68انتهــاكاً ،إال أن الالفــت بــأن انتهــاك

نوع وشكل االنتهاكات وتكرارها 2019

«االعتــداء الجســدي» قــد حــل أوال ً بتكــراره  8مــرات ،وهــو
مؤشــر ســليب تمامــا ً مقارنــة بعــدد الحــاالت البالغــة  11حالــة،
ومقارنــة أيضــا ً بعــدد الصحفييــن الذيــن تعرضــوا النتهــاكات
موثقــة وعددهــم  17صحفيــا ً وصحفيــة.

عــى أدوات العمــل» يف المرتبــة الخامســة بتكــرار كل منهــا 3
مــرات.
ويف المرتبــة السادســة حلــت انتهــاكات «المحاكمــة غيــر
العادلــة»« ،اإلصابــة بجــروح»« ،المضايقــة»« ،المنــع مــن
التنقــل والســفر» و«اإلضــرار بالممتلــكات» وقــد تكــرر كل منهــا
مرتيــن ،فيمــا حلــت يف المرتبــة الســابعة واألخيــرة ووقعــت
لمــرة واحــدة انتهــاكات كل مــن« :حجــب المعلومــات»،
«التهديــد باإليــذاء»« ،االعتــداء عــى الممتلــكات الخاصــة»،
«المنــع مــن النشــر والتوزيــع»« ،مصــادرة أدوات العمــل»،
«الحبــس»« ،حجــز أدوات العمــل» و«الحرمــان مــن العــاج».

وحــل انتهــاكا «حجــز الحريــة» و«االعتــداء اللفــي» يف
المرتبــة الثانيــة عــى قائمــة االنتهــاكات بتكــرار كل منهــا 7
مــرات ،ويف المرتبــة الثالثــة حــل انتهــايك «المعاملــة القاســية
والمهينــة» و«المنــع مــن التغطيــة» بتكــرار كل منهــا  5مــرات،
يف حيــن حلــت انتهــاكات «االعتقــال التعســي» و«التحقيــق
األمــي» و«التوقيــف التعســي» يف المرتبــة الرابعــة بتكــرار كل
منهــا  4مــرات ،بينمــا حــل انتهــايك «التحريــض» و«االعتــداء
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االنتهاكات الجسيمة 2019

بلــغ مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الــي وثقهــا التقريــر
حســب ادعــاءات مــن تعرضــوا لهــا مــن الصحفييــن  21انتهــاكا ً
مــن أصــل  68انتهــاكا ً وبنســبة  31%مــن مجمــوع االنتهــاكات،
وكانــت االنتهــاكات الجســيمة قــد بلغــت  20انتهــاكا ً عــام
 ،2018و 21انتهــاكا ً عــام .2017
وشــكلت االنتهــاكات الجســيمة الموثقــة اعتــداءات ماســة
بالحــق يف الســامة الشــخصية وعــدم التعــرض لمعاملــة
قاســية ومهينــة إىل جانــب الحــق يف الحريــة واألمــان
الشــخيص ،وعــى الرغــم مــن ذلــك لــم يوثــق التقريــر ايــة حاالت
تضمنــت عــى تعويــض أو جبــر للضــرر لضحايــا االنتهــاكات
مــن الصحفييــن وإنصافهــم ،وبــي الجنــاة عــى إفــات مــن
العقــاب.
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حقــوق اإلعالمييــن اإلنســانية المعتــدى
عليهــا يف 2019

حــل االعتــداء عــى الحــق يف الســامة الشــخصية وعــدم
الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو المهينــة يف المرتبــة األوىل ،وذلــك مــن
خــال  24انتهــاكا ً وثقهــا التقريــر شــكلت نســبتها  35.3%مــن
مجمــوع االنتهــاكات.
وحلــت االعتــداءات الماســة يف الحــق بالحريــة واألمــان
الشــخيص بالمرتبــة الثانيــة مــن خــال  16انتهــاكا ً شــكلت
نســبتها  ،23.5%فيمــا حلــت االعتــداءات الماســة يف الحــق
بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام يف المرتبــة الثالثــة مــن خــال
 13انتهــاكا ً شــكلت نســبتها .19%
ويف المرتبــة الرابعــة حــل االعتــداء عــى الحــق يف التملــك مــن
خــال  8انتهــاكات شــكلت نســبتها  ،11.6%ويليهــا يف المرتبــة
الخامســة االعتــداء عــى الحــق يف معاملــة غيــر تمييزيــة مــن
خــال التحريــض يف  3انتهــاكات نســبتها .4.3%
ويف المرتبــة السادســة واألخيــرة حلــت االعتــداءات الماســة يف
الحــق بمحاكمــة عادلــة والحــق يف حريــة التنقــل والســفر مــن
خــال انتهاكيــن لــكل منهمــا تشــكل نســبة كل واحــدة منهــا 3%
مــن مجمــوع االنتهــاكات.
الحق المعتدى عليه

التكرار

%

الحق يف السالمة الشخصية وعدم الخضوع
للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

24

35.3%

الحق يف الحرية واألمان الشخيص

16

23.5%

الحق يف حرية الرأي والتعبير واإلعالم

13

19%

الحق يف التملك

8

11.6%

الحق يف معاملة غير تمييزية

3

4.3%

الحقوق يف مجال شؤون القضاء

2

3%

الحق يف حرية التنقل والسفر

2

3%

68

100%

المجموع
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الجهات المنتهكة 2019
وتاليــا ًعــرض كمــي ونــويع للجهــات الــي يعتقــد فريــق «عين»
أنهــا مســؤولة عــن االنتهــاكات الــواردة يف هــذا التقريــر حســب
ادعــاءات الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لهــا:

بلــغ عــدد االنتهــاكات الــي صــدرت عــن هــؤالء المعلميــن
 22انتهــاكا ً تشــكل نســبتها  32.3%مــن المجمــوع الــكيل
لالنتهــاكات ،وحلــت يف المرتبــة الثانيــة.

•األجهــزة األمنيــة :بلــغ عــدد االنتهــاكات الــي صــدرت عــن
األجهــزة األمنيــة بحســب مدعيهــا مــن الصحفييــن 39
انتهــاكا ً شــكلت مــا نســبته  57.3%مــن مجمــوع االنتهاكات
الــكيل ،وحلــت يف المرتبــة األوىل عــى قائمــة الجهــات
المنتهكــة.

•التعســف باســتخدام الســلطة القضائيــة :أصــدرت
الســلطات القضائيــة  4قــرارات توقيــف بحــق صحفييــن
دون المــرور بإجــراءات المحاكمــة العادلــة مــا يعتبــر
تعســفا ً باســتخدام الســلطة القضائيــة ،شــكلت نســبتها
 6%مــن مجمــوع االنتهــاكات.

•نقابــات مهنيــة :ادىع صحفيــون يف أربعــة حــاالت
أنهــم تعرضــوا العتــداءات وانتهــاكات مــن قبــل معلميــن
أعضــاء يف نقابــة المعلميــن ،وذلــك عــى خلفيــة اإلضــراب
الشــامل الــذي نفــذه المعلمــون خــال العــام  ،2019وقــد

•مؤسســات ودوائــر حكوميــة :تعرضــت صحفيــة
النتهــاكات صــدرت عــن إحــدى المؤسســات الحكوميــة
بلغــت  3انتهاكات نســبتها  4.3%من مجمــوع االنتهاكات،
وحلــت يف المرتبــة الرابعــة.

الجهة المنتهكة

عدد الحاالت

النسبة المئوية عدد االنتهاكات

النسبة المئوية

األجهزة األمنية
نقابات مهنية
مؤسسات قضائية
مؤسسات ودوائر حكومية

5
4
1
1

45.5%
36.4%
9%
9%

39
22
4
3

57.3%
32.3%
6%
4.3%

المجموع

11

100%

68

100%
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الحريات اإلعالمية محل االنتهاك :الحاالت الموثقة
يعــرض هــذا القســم مــن الفصــل الثالــث للتقريــر كافــة الحــاالت الــي قــام فريــق برنامــج «عيــن» برصدهــا وتوثيقهــا بعــد جمــع
األدلــة الكافيــة والتثبــت مــن وقوعهــا ،وبلغــت  11حالــة وقعــت عــى مــدار العــام  2019داخــل حــدود األردن ،وتــم وضعهــا وترتيبهــا
حســب التسلســل الزمــي لوقوعهــا ،وذلــك عــى النحــو التــايل:

توقيــف وســجن الصحــي بموقــع جراســا نيــوز «نضــال ســامة» إثــر شــكوى
قبــل ســنوات حــول تســبب مشــى خــاص بوفــاة طفلــة إثــر خطــأ تشــخييص
رصــد فريــق برنامــج «عيــن» واقعــة اعتقــال الصحــي بموقــع
جراســا نيــوز «نضــال ســامة» ،بعدمــا قامــت دوريــة أمــن عــام
بتاريــخ  2/1/2019بتوقيفــه ،أثنــاء توجهــه إىل العمــل ،واقتيــاده
إىل مركــز أمــن الهاشــمي الشــمايل ،ومــن ثــم تحويلــه إىل إدارة
التنفيــذ القضــايئ ،عــى خلفيــة شــكوى مطبوعــات ونشــر كان
تقــدم بهــا مستشــى جبــل الزيتــون قبــل ســنوات بعــد نشــر
ســامة تقريــرا صحفيــا حــول تســبب المستشــى بوفــاة طفلــة
إثــر خطــأ تشــخييص ،وأفــرج عنــه بتاريــخ  5/2/2019لشــموله
بمكرمــة العفــو العــام.
القضيــة الــي أوقــف عــى إثرهــا الزميــل ســامة كانــت مقامــة
عــى موقــع «وكالــة جراســا اإلخباريــة» منــذ عــام  2015ورفعها
مستشــى خــاص عــى الموقــع ورئيــس التحريــر آنــذاك الزميــل
جهــاد أبــو بيــدر واإلعالمــي نضــال ســامة.
وصادقــت محكمــة االســتئناف عــى قــرار محكمــة البدايــة
بســجن ســامة وأبو بيدر  3شــهور ويه العقوبة األشــد استنادا ً
لمخالفتهــم أحــكام المــواد ( )5-7-38مــن قانــون المطبوعــات
والنشــر والمــادة ( )11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة .ولــم
يُقبــل طلــب اســتبدال حبــس الزميــل بالغرامــة ،عــى الرغــم
مــن أنــه يعــاين مــن مــرض الســكري وظــروف صحيــة صعبــة،
األمــر الــذي يســتديع إجــراءات عاجلــة لإلفــراج عنــه.
وللتثبــت مــن الظــروف الــي أحاطــت بالواقعــة أجــرى فريــق
«عيــن» مقابلــة توثيقيــة أفــاد فيهــا الزميــل ســامة بالقــول:
«قبــل ســنوات قمــت بنشــر تقريــر معــزز بالوثائــق بموجــب قــرار
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صــادر عــن لجنــة مشــكلة مــن وزارة الصحــة ونقابــة األطبــاء
وملــف االدعــاء العــام ،وإقــرار مــن والــد الطفلــة وتــم نشــر
التقريــر مرفقــا بالوثائــق اال ان المستشــى قامــت بالشــكوى
عــيّ قضائيــا ،وتقدمــت باالســتئناف وطلبــت اســتبدال العقوبة
إال أن القضــاء رفــض ذلــك».
وبيــن ســامة «صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق  2/1/2019كنــت
متوجهــا إىل عمــي قادمــا مــن طريــق (عيــن غــزال) ،حيــث
اســتوقفين رجــل ســير أعتقــد أنــه يقــوم بتدقيــق الرخــص ،قبــل
أن يتبيــن وجــود دوريــة نجــدة تحــت الشــجر بالقــرب منــه،
وقامــوا بالتدقيــق عــي وتــم إبــايغ لكــوين مطلوبــا ومعممــا
عــيّ مــن قبــل التنفيــذ القضــايئ».
وأضــاف« :قــام أحــد أفــراد الدوريــة بالصعــود مــي بمركبــي
طالبــا مــي التوجــه نحــو مركــز أمــن الهاشــمي ،ولإلنصــاف فلم
يصــدر منهــم أي تجــاوز ،إال أنــه وعنــد الوصــول للمركــز ،جــرى
منــي مــن االحتفــاظ بــأي يشء باســتثناء مفتــاح الســيارة
والهاتــف ،وجــرى تســليمي للمركــز الــذي احتجــزين داخــل
النظــارة ،ومكثــت هنــاك قرابــة الســاعة ،قبــل أن يتـ ّ
ـم تقييــدي
ونقــي مــع عــدد مــن المطلوبيــن باتجــاه إدارة التنفيــذ
القضــايئ».
وأشــار إىل أنــه وعنــد وصــويل إدارة التنفيــذ القضــايئ ،جــرى
إبــايغ بكــوين مطلوبــا ً بحكــم قضــايئ بالســجن  3أشــهر مــع
الغرامــة عــى خلفيــة قضيــة رفعهــا مستشــى كنــت قد نشــرت
عنــه تقريــرا صحفيــا قبــل حــوايل  3ســنوات ،ولــم يســمح يل
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بمقابلــة المــديع العــام أو القــايض أو حــى المحامــي ،وذلــك
قبــل أن ّ
يتــم إدخــايل نظــارة التنفيــذ القضــايئ مــدة ســاعة،
ومــن ثــم نقــي لقصــر العــدل يف العبــديل ،وبقيــت هنــاك
لدقائــق ومــن ثـ ّ
ـم جــرى ترحيــي بمركبــة نقــل المســاجين مــع
قرابــة أكثــر مــن  20مطلوبــا واالنطــاق نحــو ســجن ســواقة،
وصلنــا الســجن يف تمــام الرابعــة والنصــف مســاء ،بقينــا يف
ســيارة نقــل الســجناء حــى الســاعة  11ليــا ،حيــث تــم إدخالنــا
بشــكل جمــايع وكنــا أكثــر مــن  100مطلوبــاً ،وتــم تجريدنــا
كامــا مــن المالبــس للتفتيــش غيــر اآلدمــي ،ومــن ثــم أدخلنــا
إىل مــا يعــرف بمهجــع اإلدخــاالت بعــد تزويدنــا ببطانيــة
وفرشــة «ال تــرىق للمســتوى االدمــي» وبتنــا يف مهجــع ســعته
 30شــخصا لكــن كنــا  80معظمنــا عــى األرض ملتصقــون
ببعضنــا».
وعــن ظــروف حبســه ادىع ســامة بالقــول «يف الســجن
عانيــت الكثيــر مــن االنتهــاكات خاصــة باأليــام األوىل ،حيــث
تــم حرمــاين مــن مراجعــة العيــادة للحصــول عــى األنســولين
كــوين مريــض ســكري ،وتــم وضــي مــع أصحــاب قضايــا
متعلقــة بالمخــدرات والســرقات واإلخــال بالشــرف والقتــل».
وكان ســامة قــد نشــر تعليقــا ً عــى حســابه الخــاص بفيســبوك
بعــد خروجــه مــن الســجن يتضمــن ادعــاءات بتعرضــه
للمعاملــة القاســية والمهينــة مــن قبــل بعــض أفــراد األمــن
العــام داخــل الســجن ،إال أنــه ويف وقــت الحــق ،أصــدرت
مديريــة األمــن العــام بيانــا عــى لســان الناطــق اإلعالمــي باســم
مديريــة األمــن العــام ،المقــدم عامــر الســرطاوي ،قــال فيــه
«إن مــا نشــره ســامة يف منشــورات لــه عــى حســابه عــى
موقــع الفيســبوك مــن ادعــاءات وقعــت عليــه خــال فتــرة
تواجــده كنزيــل محكــوم يف أحــد مراكــز اإلصــاح والتأهيــل،
يه ادعــاءات تتنــاىف مــع الحقائــق الموثقــة والمســجلة لــدى
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إدارة مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،وبشــهاده الشــهود ممــن كانــوا
معــه بــذات المهجــع معــه».
وتابــع الســرطاوي« :واتخــذت مــع ســامة  -كســائر النــزالء -
إجــراءات أمنيــة للتفتيــش الجســدي الدقيــق المعتمــدة منعــا
لدخــول مــا يشــكل خطــرا عــى ســامة المتواجديــن يف المركــز
مــن نــزالء وعامليــن ،وهــذه اإلجــراءات تمــت وفــق التعليمــات
بشــكل فــردي ويف معــزل وموثقــة عبــر كاميــرات المراقبــة،
حيــث تــم تســكينه بعــد اتخــاذ اجــراءات االدخــال وفــق قواعــد
التصنيــف يف غرفــة مخصصــة لنــزالء القضايــا الماليــة جنــاح
(ب) وخصــص لــه تخــت خــاص بــه يف اليــوم التــايل مــن دخوله
للمركــز».
وقــال الناطــق اإلعالمــي إن مديريــة األمــن العــام تكتــي
يف الوقــت الحــايل بدحــض مــا اورده المدعــو نضــال ،مــع
احتفاظهــا بحقهــا يف االحتــكام للقانــون والقضــاء.
يعتقــد فريــق «عيــن» أن إجــراءات توقيــف الزميــل ســامة
وعــدم عرضــه مباشــرة عــى القضــاء ودون وجــود محامــي
دفــاع يف قضيتــه ومــن ثــم اقتيــاده للســجن تشــكل حرمانــا ً
مــن المحاكمــة العادلــة ،كمــا أن توقيفــه وحبســه تشــكل مســا ً
مباشــرا ً بالحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص ،وتقييــدا غيــر
مبــرر للحــق يف حريــة التعبيــر عــن الــرأي ،يف الوقــت الــذي
يشــكل فيــه اقتيــاده مــع مطلوبيــن آخريــن بتهــم قــد تكــون
جنائيــة ،ووضعــه مــع مطلوبيــن وموقوفيــن يف قضايــا أخــرى
ويف بيئــة غيــر صحيــة مســا ًبالحــق يف عــدم التعــرض لمعاملة
قاســية ومهينــة.

االعتــداء اللفــي عــى الصحفيــة يف جريــدة الغــد «رهــام زيــدان» عــى
خلفيــة مــادة صحفيــة
رصــد فريــق برنامــج «عيــن» مــا نشــرته إدارة جريــدة الغــد
اليوميــة يف زاويتهــا «زواريــب» عــن اســتنكارها لمــا تعرضــت لــه
الصحفيــة بالجريــدة «رهــام زيــدان» بتاريــخ  25شــباط /فبرايــر
 2019مــن اعتــداء لفــي مــن ِقبــل مديــرة مكتــب رئيــس هيئــة
الطاقــة الذريــة ،وذلــك بعــد يــوم مــن نشــرها خبــرا ً صحافيــا ً يف
الجريــدة تطرقــت فيــه إىل تعييــن مصــفٍّ مــن وزارة الماليــة
للســير يف إجــراءات تصفيــة شــركة الكهربــاء النوويــة تحــت
عنــوان «طوقــان :تعييــن مصــف لشــركة الكهربــاء النوويــة»،
كمــا أشــارت إدارة الجريــدة إىل «عزمهــا عــى اتبــاع الطــرق
القانونيــة إلحقــاق الحــق فيمــا جــرى حفظــا ً لكرامــة زيــدان»،
ّ
يمــس الصحافــة األردنيــة
معتبــرة أن «مــا حــدث معهــا
وحريتهــا بشــكل عــام».
وللتثبــت مــن الواقعــة أجــرى فريــق «عيــن» مقابلــة توثيقيــة
مــع الزميلــة زيــدان الــي أفــادت بالقــول« :بعــد يــوم مــن
نشــري خبــرا ً حــول تعييــن مصــفٍّ لشــركة الكهربــاء النوويــة،
اتصلــت يب مديــرة مكتــب رئيــس هيئــة الطاقــة الذريــة «خالــد
ّ
موجهــة يل ألفاظــا ً جارحــة وبعــدم
طوقــان» وبــدأت بالصــراخ
المصداقيــة والمهنيــة».
وأضافــت زيــدان بالقــول« :وبعــد ســيل مــن الشــتم واإلهانــة،
قامــت باتهامــي بأنــي أعمــل عــى تشــويه ســمعة هيئــة
الطاقــة الذريــة ،وبــأين ال أقــرأ الصحــف ،وطلبــت مــي بالتوقف
عــن التعامــل مــع الهيئــة».
وتابعــت« :أســلوب مديــرة مكتــب طوقــان كان ســيئا ومهينــا،
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واتســم بنبــرة بعيــدة كل البعــد عــن أســلوب الحــوار ،وعندمــا
ســألتها عــن ســبب تحدثهــا مــي بهــذا األســلوب أقفلــت
الخــط يف وجهــي».
وبينــت زيــدان يف إفادتهــا بالقــول« :إن إدارة الجريــدة لــم تقــم
بــأي إجــراء قانــوين ،وذلــك عــى إثــر تلقيهــا تعهــدا مــن رئيــس
هيئــة الطاقــة الذريــة (خالــد طوقــان) بتقديــم اعتــذار رســمي
لهــا وللجريــدة».
وحــى إعــداد هــذا التقريــر لــم تحصــل الزميلــة زيــدان عــى أي
اعتــذار رســمي مــن رئيــس هيئــة الطاقــة الذريــة بعــد تعهــده
بذلــك ،إضافــة إىل أن الجريــدة لــم تحصــل عــى أي اعتــذار
رســمي بخصــوص الواقعــة.
يعتقــد فريــق «عيــن» أن الزميلــة زيــدان تعرضــت العتــداء
لفــي وتضييــق ،وذلــك عــى خلفيــة محاولتهــا الحصــول عــى
المعلومــات أثنــاء قيامهــا بواجبهــا المهــي ،كمــا تضمنــت
الحالــة حجــب المعلومــات عنهــا مــن قبــل هيئــة الطاقــة
الذريــة الــي تتحمــل بدورهــا مســؤولية مــا وقــع عــى الزميلــة
مــن اعتــداء لفــي ومضايقــة وحجــب للمعلومــات طالمــا لــم
تقــدم اعتــذارا ً رســميا ً للضحيــة.
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اعتقــال اإلعالمــي «جهــاد أبــو بيــدر» لحظــة وصولــه مبــى «قنــاة األردن
اليــوم» إلجــراء مقابلــة إعالميــة يف قضيــة فســاد لمســتثمرين ورجــال أعمــال
رصــد فريــق برنامــج «عيــن» واقعــة قيــام عناصــر مــن «البحــث
الجنــايئ» باعتقــال الصحيف جهــاد أبو بيدر بتاريــخ ،7/4/2019
عنــد وصولــه لمبــى قنــاة األردن اليــوم قبيــل اســتضافته يف
برنامــج للتحــدث يف حلقــة تحــت عنــوان« :دمغــة الذهــب
ّ
المــزورة ..أيــن الحقيقــة؟» ،حيــث قــام ســبعة أفــراد مــن
عناصــر البحــث الجنــايئ كانــوا يســتقلون ســيارتين مدنيّتيــن
بإلقــاء القبــض عليــه ،وقــد تــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ .8/4/2019
وكانــت عــدة وســائل إعــام محليــة والكثيــر مــن صفحــات
المواطنيــن ونشــطاء مواقــع التواصــل االجتمــايع قــد نشــروا
مقطــع فيديــو مصــور مــن الكاميــرات الخارجيــة لقنــاة
األردنيظهــر فيــه الزميــل أبــو بيــدر عنــد وصولــه إىل مبــى القنــاة
مرتجــا ً مــن ســيارة أجــرة «تكــي» ،كمــا ظهــرت عربــات
تابعــة لجهــاز البحــث الجنــايئ ،وعنــد تحــرك الزميــل للدخــول
إىل مبــى القنــاة اتجــه عناصــر األمــن إىل الزميــل واقتــادوه
معهــم بعرباتهــم».
وللتثبــت مــن الواقعــة وأســبابها قــام فريــق «عيــن» بإجــراء
مقابلــة توثيقيــة حيــث أفــاد الزميــل أبــو بيــدر بالقــول «كان
مقــررا الحديــث يف حلقــة تلفزيونيــة عــى شاشــة األردن
اليــوم عــن قضيــة قمــت بإثارتهــا تحــت عنــوان دمغــة الذهــب
المــزورة ،وقبــل الحلقــة بربــع ســاعة تــم توقيــي مــن قبــل 7
اشــخاص قالــوا انهــم مــن البحــث الجنــايئ ،وتــم اقتيــادي عــى
أســاس أن هنــاك شــكوى بحــي مــن قبــل نقيــب تجــار الذهــب
والصاغــة».
وأضــاف أبــو بيــدر «تبيــن وجود طلبــات أخرى بحــي للحكومة
وتــم اعتقــايل بنــاء عــى ذلــك ،وأظهــر فيديــو تــم تصويــره
بالكاميــرات الخارجيــة لفضائيــة األردن اليــوم بالتفصيــل عــدم
صحــة مــا تحــدث بــه بيــان األمــن العــام بــان اعتقــايل تــم
بالصدفــة ،وأن األمــر كان مدبــرا ومخططــا لــه قبــل الحلقــة،
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حيــث طلبــت مــن رجــال األمــن أن أدخــل للمشــاركة بالحلقــة،
وأن أذهــب معهــم بعــد ذلــك أينمــا أرادوا ،لكنهــم رفضــوا
والفيديــو يظهــر التفاصيــل كاملــة لمــا جــرى».
وكانــت مديريــة األمــن العــام قــد أصــدرت بيانــا حــول حادثــة
اعتقــال أبــو بيــدر جــاء فيــه «إحــدى دوريــات األمــن العــام
اســتوقفت أبــو بيــدر ،وتبين أن بحقه خمســة طلبــات ،موضحا
أن ثالثــة مــن تلــك الطلبــات تتعلــق بأحــكام بالحبــس لمــدة
ســنة عــن تهمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد عــن كل طلــب،
وطلــب تنفيــذي بالحبــس مــدة  30يومــا صــدر عــن مأمــور
تنفيــذ عمــان وطلــب خامــس لوحــدة الجرائــم االلكترونيــة،
وعليــه تــم إلقــاء القبــض عليــه ليتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة
الالزمــة لتوديعــه إىل مصــادر طلبــه».
وصــرح أبــو بيــدر لمصــادر صحفيــة بعــد اإلفــراج عنــه أنــه
«بفضــل دعــم وتالحــم الجســم الصحــايف األردين ،تــم اإلفــراج
عــي بعــد ليلــة واحــدة فقــط مــن توقيــي ،وأود أن أوضــح
أن ســبب توقيــي كان عــى خلفيــة شــيكات مســتحقة لــوزارة
الماليــة لغايــات ترخيــص محطــة فضائيــة ،ومنــذ أســابيع وبنــاء
عــى اتفــاق جــرى بيــي وبيــن الــوزارة للخــروج بتســوية لهــذه
الشــيكات ،كنــت أحــرص عــى مخاطبــة الــوزارة إلتمــام عمليــة
التســوية ،خصوصــا ً وأنــي كنــت قــد علمــت أنــه صــدر حكــم
تنفيــذ قضــايئ بحــي».
وأضــاف «اتخــذت األجهــزة األمنيــة قــرار التنفيــذ القضــايئ
الصــادر بحــي ذريعــة لتوقيــي يف ذات يــوم حلقــة قنــاة
األردن اليــوم حــول ملــف دمغــة الذهــب الــذي كنــت قــد
أعلنــت ســابقا ً أنــي أحمــل وثائــق دامغــة بشــأنه ،وهــو ملــف
يُقلــق الكثيريــن مــن أصحــاب النفــوذ ،وألفــت االنتبــاه إىل أن
مــن قــام بعمليــة اعتقــايل ليــس األجهــزة األمنيــة التابعــة
للتنفيــذ القضــايئ إنمــا التابعــة للبحــث الجنــايئ».

يعتقــد فريــق «عيــن» أن الواقعــة تضمنــت عــى انتهــاكا ماســا ً
بالحــق يف حريــة التعبيــر واإلعــام مــن خــال منــع الزميــل
مــن إجــراء مقابلــة إعالميــة متفــق عليهــا مســبقا ً مــع قنــاة
األردن عبــر البــث الفضــايئ ،إضافــة إىل انتهــاكات تمــس الحــق

يف الحريــة والســامة الشــخصية مــن خــال اعتقــال الزميــل
وحجــز حريتــه بشــكل تعســي دون المــرور بإجــراءات قانونيــة
وإبــاغ مســبق ،كمــا يعتقــد الفريــق أنــه بمنــع الزميــل إجــراء
المقابلــة يف «قنــاة األردن» يشــكل منعــا ً يف النشــر والتوزيــع.

التحقيــق األمــي والتوقيــف التعســي لمالــك قنــاة األردن اليــوم «محمــد
العجلــوين» واإلعالميــة يف القنــاة «رنا الحموز» بســبب شــكوتين منفصلتين
لمديــر األمــن العــام ومديــر عــام قــوات الــدرك
خــال شــهر مايــو /أيــار 2019؛ تعــرض كل مــن مالــك ورئيــس
مجلــس إدارة قنــاة األردن اليــوم المهنــدس «محمــد
العجلــوين» ،واإلعالميــة يف القناة «رنا الحموز» ،إىل شــكوتين
منفصلتيــن ،األوىل بتاريــخ  11/5/2019إثــر شــكوى تقــدَّم بهــا
مديــر األمــن العــام فاضــل الحمــود بحقهمــا بســبب مقطــع
ّ
تضمــن انتقــادا ً
فيديــو خــال حلقــة مــن برنامــج «ع الرابــع»،
لبعــض التعيينــات يف مديريــة األمــن العــام ،والثانيــة بتاريــخ
 19/5/2019عــى خلفيــة شــكوى حــق شــخيص مقدمــة مــن
مديــر عــام قــوات الــدرك اللــواء حســين الحواتمــة ،حيــث كانــت
الزميلــة الحمــوز قــد انتقــدت يف ذات برنامجهــا «ع الرابــع»
تصريحــات كان أطلقهــا الحواتمــة عبــر فضائيــة المملكــة.

May
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(لــن أوقفكــم هــذه المــرة ،وأنــا بعــرف عنــدك أوالد) ،بعدهــا
غادرنــا مكتــب المــديع العــام.
ويف الشــكوى الثانيــة؛ وبتاريــخ  19/5/2019أصــدر مــديع عــام
عمــان قــرارا ً بتوقيــف كل مــن العجلــوين والحمــوز أســبوعا،
وذلــك عــى خلفيــة شــكوى حــق شــخيص مقدمــة مــن مديــر
عــام قــوات الــدرك اللــواء حســين الحواتمــة ،حيــث كانــت
الزميلــة الحمــوز قــد انتقــدت يف برنامجهــا الســيايس الســاخر
«ع الرابــع» والــذي ي ُ ّ
بــث عبــر القنــاة تصريحــات كان أطلقهــا
الحواتمــة عبــر فضائيــة المملكــة ،حيــث قــال إن «المتقاعــد
العســكري الــذي يخــرج يف المســيرات ،إمــا يســى إىل
مكاســب شــخصية أو أنــه مدعــوم مــن جهــات خارجيــة»،
إال أنــه جــرى إطــاق ســراح الزميليــن يف اليــوم نفســه بكفالــة
عدليــة بعــد ســاعات مــن توقيفهمــا.

يف الشــكوى األوىل تقــدم بهــا مديــر األمــن العــام فاضــل
الحمــود تعــرض اإلعالميــان العجلــوين والحمــوز للتحقيــق
األمــي بســبب مقطــع فيديــو خــال حلقــة مــن برنامــج «ع
ّ
تضمــن انتقــادا ً لبعــض التعيينــات يف مديريــة األمــن
الرابــع»،
العــام.

وقــد أوقــف العجلــوين والحمــوز بتهمــة مخالفــة قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة المتعلقــة بالــذم والقــدح.

وأفــادت الحمــوز لفريــق عيــن «تلقينــا اتصــاال مــن مكتــب
المــديع العــام يطلــب منــا مراجعتــه للمثــول أمامــه ،وبالفعل
ذهبنــا ،دخلــت أنــا والزميــل محمــد العجلــوين ســويا لمكتــب
المــديع ،واســتمع المــديع العــام إلفادتنــا» ،مضيفــة بالقــول
«بعــد أن اســتمع إلفاداتنــا ،كان هنــاك قــرارا ً لتوقيفنــا تمكنــت
مــن قراءتــه عــى الشاشــة اإللكترونيــة الظاهــرة لنــا يف مكتــب
المــديع العــام ،حيــث قــرأت عبــارة بتوقيفنــا لمــدة أســبوع يف
ســجن تأهيــل وإصــاح الجويــدة ،إال أن المــديع العــام قــال

وكان العجلــوين أفــاد يف تصريحــات إعالميــة لــه ظهــرت يف
وســائل اإلعــام قــال فيهــا« :أريــد أن أؤكــد أن اإلفــراج عــي
وعــن الحمــوز ّ
تحقــق بفضــل الضغــط الــذي قامــت بــه األســرة
الصحافيــة األردنيــة ،وليــس مكرمــة مــن األجهــزة األمنيــة الــي
حاولــت ركــوب الموجــة».
وأفــادت الحمــوز لفريــق «عيــن» بالقــول« :تلقينــا اتصــاال
بضــرورة مراجعــة مكتــب المــديع العــام يف عمــان بعــد
يوميــن مــن تاريــخ االتصــال ،وعنــد مراجعــة المــديع العــام
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والمثــول أمامــه اســتمع ألقوالنــا يف القضيــة ،وقــال إن هــذا
إســاءة لجهــاز الــدرك وإســاءة لشــخصية أمنيــة ،وأمــر بتوقيفنــا
أســبوعا يف ســجن الجويــدة».
وتضيــف «جــاءت الشــرطة النســائية وتــم اقتيــادي إىل مفــرزة
قصــر العــدل يف نفــس المبــى حــى يتــم نقــي إىل مركــز أمــن
الحســين ،يف هــذه األثنــاء جــاء المحامــي طــارق أبــو الراغــب
وتحــدث مــي حــول القضيــة ،بعدهــا تــم نقــي أنــا والزميــل
العجلــوين ببــاص شــرطة إىل مركــز أمــن الحســين حيــث بقينــا
لمــدة ســاعتين جالســين يف مكتــب وكان تعامــل أفــراد األمــن
جيــدا».
وتابعــت الحمــوز «بعــد ســاعتين مــن الجلــوس يف مركــز
أمــن الحســين تــم فصــي عــن العجلــوين واقتيــادي إىل
ســجن جويــدة بـــ بكــب اب شــرطة ،وعنــد وصــويل إىل ســجن
الجويــدة اســتقبلنا األمــن الوقــايئ ،كان تعاملهــم جيــدا ،إال
أنــي تضايقــت مــن ســؤال أحدهــم الــذي تضمــن عــى تمييــز
يف الجنســية.

وارتديــت مالبــي ،بعدهــا صابــي انهيــار بســبب أن الشــرطية
طلبــت مــي أن أدخــل القفــص بطريقــة مهينــة وحاطــة
للكرامــة ،حيــث قالــت (فــويت القفــص وســكري ع حالــك)،
دخلــت القفــص ولــم أغلــق البــاب ،فقالــت مــرة أخــرى (فــويت
القفــص وســكري ع حالــك البــاب بالقفــل) ،وبقيــت يف القفــص
مــدة  10دقائــق حــى تــم اســتكمال إجــراءات التكفيــل ،بعدهــا
تــم اإلفــراج عــي».
تضيــف الحمــوز «بعــد اإلفــراج عــي والخــروج مــن الســجن
تضــررت نفســييت كثيــرا ،وانقطعــت عــن الخــروج مــن البيــت
مــدة أســبوعين ،ممــا أدى أن أراجــع طبيبــا نفســيا لتخفيــف
آثــار صدمــة الســجن واإلهانــات الــي تعرضــت لهــا يف التفتيــش
ومعاملــة بعــض األفــراد (الشــرطيات) ،وخــال الفتــرة الالحقــة
تضــررت حيــايت العمليــة ،إذ كانــت قضيــة الســجن عائقــا
أمامــي للحصــول عــى كثيــر مــن الوظائــف ،وقــد قــال يل
أصدقــاء كثيــرون عــى معرفــة بأصحــاب العمــل أن الســبب
يف عــدم حصــويل عــى تلــك الوظائــف الــي قدمــت لهــا يه
القضيــة الــي ســجنت عــى إثرهــا».

تقــول الحمــوز «بعــد ذلــك رافقتــي إحــدى الشــرطيات إىل
مهجــع التهويــن ،وأدخلــوين إىل غرفــة التفتيــش أوال والــي
تواجــد فيهــا أيضــا شــرطية أخــرى ،حيــث طلــب مــي خلــع كل
مــا ألبــس مــن إكسســوارات ،وإزالــة المكيــاج ،وقــص أظافــري،
ومــن ثــم طلــب مــي خلــع مالبــي كاملــة ،طلبــت منهــن
عــدم خلــع مالبــي كاملــة ألنــي لســت مجرمــة ،وأنــي
صحفيــة ولــم أيت بجريمــة ،إال أنهــن رفضــن ذلــك ،فخلعــت
كل مالبــي وطلبــت مــي إحداهــن الجلــوس والوقــوف أكثــر
مــرة «القرفصــاء» ،بعدهــا تــم إعطــايئ مالبــس (بيجامــة
ومريــول كحــي) ،وبطانيــة «غطــاء» ،وأدخلــوين إىل المهجــع
الــذي يضــم أكثــر مــن  30مســجونة ،كان المهــج جيــدا نوعــا
مــا إذ توفــر فيــه تخــت ،وجلســت عــى تخــي».

وبينــت الحمــوز يف إفادتهــا «مــا زالــت القضايــا منظــورة يف
القضــاء ،ويقــوم المحامــي بمتابعتهــا ،وأن منعــا مــن الســفر
اســتمر عليهــا لمــدة شــهر مــن تاريــخ القضيــة ،وختمــت بالقول
«ونتيجــة لتلــك القضيــة أصبحــت أراقــب عمــي اإلعالمــي ذاتيــا
لعــدم التعــرض مــرة أخــرى لتلــك التجربــة واإلهانــات».

وبينــت الحمــوز «بعــد  3ســاعات مــن التوقيــف يف الســجن،
تــم منــادايت لإلفــراج عــي ،حيــث جــاءت إحــدى الشــرطيات
ورافقتــي إلتمــام إجــراءات اإلفــراج ،ووضعتــي بمكتــب
تواجــدت فيــه شــرطية أخــرى ،وســلموين أغــرايض ومالبــي،

وكانــت قنــاة المملكــة قــد اســتضافت يــوم  28/3/2019يف
برنامجهــا «صــوت المملكــة» مديــر عــام قــوات الــدرك اللــواء
حســين الحواتمــة وأجــرت معــه مقابلــة إعالميــة أثــارت الــرأي
العــام فيمــا يتعلــق بمشــاركة المتقاعديــن العســكريين يف
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وتقــول الحمــوز «أمــا عــى الصعيــد العائــي فقــد كــدت
أخســر حضانــة أطفــايل ،حيــث تقدمــت عائلــة أطفــايل
بدعــوى لضمهــم وحضانتهــم ،واســتمرت الدعــاوى حــى اآلن،
وأثــر ذلــك كثيــرا عــى أطفــايل وعــى نفســيتهم ،وحــى عائلــي
وعشــيريت طلبــوا مــي التوقــف عــن العمــل يك ال أتعــرض
لمثــل هــذه التجربــة مــرة أخــرى».

المســيرات الشــعبية الســلمية ،فيمــا تناولــت اإلعالميــة «رنــا
الحمــوز» يف برنامجهــا «ع الرابــع» الــذي بــث يــوم 2/4/2019
تصريحــات الحواتمــة المتعلقــة بالمتقاعديــن العســكريين،
األمــر الــذي دعــا الحواتمــة إىل تقديــم شــكوى بحــق اإلعالميــة
والقنــاة ومالكهــا اإلعالمــي محمــد العجلــوين.
وقــد الحــظ فريــق برنامــج «عيــن» أن شــكوى مديــر عــام
قــوات الــدرك جــاءت بعــد أســبوع فقــط مــن مثــول الزميليــن
«العجلــوين» و»الحمــوز» يف  11/5/2019أمــام مــديع عــام
عمــان إثــر شــكوى أخــرى كان قــد تقــدم بهــا مديــر األمــن
العــام «فاضــل الحمــود» ،وذلــك بعــد نشــر القنــاة فيديــو يف
ذات البرنامــج الــذي تقدمــه الحمــوز يف برنامجهــا الســيايس
الســاخر «ع الرابــع» انتقــد عــددا ً مــن التعيينــات يف مديريــة
األمــن العــام.
ويعتقــد فريــق «عيــن» أن مــا تعــرض لــه العجلــوين والحمــوز
يشــكل مســا ً بالحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص مــن خــال
التوقيــف وحجــز الحريــة ،والمــس يف الحــق بحريــة الــرأي

والتعبيــر مــن خــال التحقيــق األمــي عــى خلفيــة مــادة
إعالميــة ،والمــس يف الحــق بمحاكمــة عادلــة مــن خــال
توقيفهمــا إثــر قضيــة نشــر مــا يعتبــر عقوبــة مســبقة وضمــن
غيــاب قواعــد المحاكمــات العادلــة ،وأيضــا ً المــس يف الحــق
بعــدم التعــرض لمعاملــة قاســية ومهينــة والــي توفــرت يف
ظــروف التوقيــف وأوضــاع الزنازيــن ومعاملــة أفــراد األمــن
داخــل الســجون ،إضافــة إىل المــس يف الحــق بالتنقــل والســفر.
يذكــر أن مالــك القنــاة محمــد العجلــوين قــد أبلــغ العامليــن
يف القنــاة بتاريــخ  22/12/2019بإغالقــه لهــا بشــكل كامل ،ونشــر
تصريحــا ً صحفيــا ً عــى مختلــف وســائل اإلعــام األردنيــة ،أكــد
فيــه إغــاق القنــاة مــن دون أن يتطـرّق إىل األســباب الــي دعتــه
إىل اتخــاذ مثــل هــذا القــرار ،لكنــه أشــار إىل أنــه ينــوي االبتعــاد
عــن تنــاول الشــأن األردين المحـ ّـي ،وأن إغالقــه للقنــاة ال يعــي
إغــاق المشــاريع اإلعالميــة األخــرى الــي يديرهــا والــي تتنــاول
الشــأن العــريب واإلقليمــي.

اعتقــال وحجــز حريــة وأدوات عمــل طاقم قنــاة «األردن اليــوم» أثناء تغطية
اعتصــام أهــايل معتقــي الــرأي أمام المركــز الوطين لحقوق اإلنســان
بتاريــخ  9/6/2019رصــد فريــق برنامــج «عيــن» واقعــة قيــام
األجهــزة األمنيــة باعتقــال وحجــز حريــة طاقــم قنــاة «األردن
اليــوم» والمكــون مــن اإلعالميــة «عبيــدة عبــده» وزميليهــا
«عــي خلــف» و»قتيبــة المومــي» بشــكل تعســي ،إضافــة
إىل احتجــاز أجهزتهــم النقالــة ومعــدات العمــل الخاصــة
بالقنــاة ،وذلــك أثنــاء قيــام طاقــم القنــاة بتغطيــة اعتصــام
ّ
نفــذه أهــايل عــدد مــن معتقــي الــرأي والحــراك الشــعيب يف
األردن ،أمــام المركــز الوطــي لحقــوق اإلنســان الواقــع مــا
بيــن منطقــة الــدوار الرابــع والخامــس يف العاصمــة ّ
عمــان
للمطالبــة بإطــاق ســراح أبنائهــم المعتقليــن ،وقــد أخلــت
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األجهــزة األمنيــة ســبيل طاقــم القنــاة بعــد اعتقالهــم ألكثــر
مــن ســاعتين يف مديريــة شــرطة وســط عمــان.
وثبتــت واقعــة اعتقــال الزميليــن خلــف والمومــي بشــكل
جــي مــن خــال مــا قــام بــه خلــف بتصويــر المعتقليــن الذيــن
تواجــد معهــم يف الزنزانــة المتنقلــة خــال اعتقالــه بمقطعيــن
قصيريــن جــدا ً مــن خــال هاتفــه النقــال ،وهــو يــردد يف
أحدهمــا عبــارة «اعتقــال الصحفييــن اآلن داخــل الزنزانــة»،
وتظهــر فيــه الزنزانــة المتنقلــة مــن الداخــل وقــد ازدحمــت
بعــدد مــن األشــخاص الذيــن تــم اعتقالهــم واقفيــن عــى
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أقدامهــم لعــدم وجــود مســاحة للحركــة ،وتظهــر الزنزانــة يف
المقطــع الثــاين مــن زاويــة أخــرى وعبــارات تســمع مــن عــدة
أشــخاص غيــر واضحــة بســبب الضجيــج فيمــا يقــوم أحــد
رجــال األمــن بإغــاق نافــذة الزنزانــة.
ً
ً
وكانــت قنــاة «األردن اليــوم» قــد أصــدرت بيانــا خاصــا بعيــد
الواقعــة قالــت فيــه إنــه تــم اعتقــال طاقمهــا «أثنــاء قيامهــم
بواجبهــم الصحــي بتغطيــة اعتصــام أهــايل معتقــي الــرأي
الــذي كان منظمــا مقابــل المركــز الوطــي لحقــوق اإلنســان»،
وطالبــت بمحاســبة كل شــخص أســاء معنويــا ًوجســديا ًلفريــق
عملهــا الصحــي عنــد اعتقالهــم ،واإلفــراج فــورا عــن معــدات
تصويــر القنــاة الــي مــا زالــت محتجــزة لــدى األمــن العــام.
وللتدقيــق بالواقعــة قــام فريــق برنامــج «عيــن» بإجــراء مقابلــة
توثيــق مــع اإلعالميــة «عبيــدة عبــده» الــي أفــادت بالقــول:
«أثنــاء تغطيــي أنــا وزمــايئ (عــي خلــف) و(قتيبــة المومــي)
االعتصــام الــذي نفــذه أهــايل المعتقليــن أمــام المركــز الوطين
لحقــوق اإلنســان ،قــام أحــد أفــراد األمــن العــام ويرتــدي زيــا
مدنيــا بالطلــب مــن زميــي المصــور (قتيبــة المومــي) التوقــف
عــن التصويــر ،حينهــا قــام رجــل األمــن نفســه بالتعــدي عــى
زميــي المصــور قتيبــة بالدفــع لمحاولة االســتيالء عــى الكاميرا،
حاولنــا ثنيــه عــن ذلــك إال أنــه نجــح وقــام بأخــذ الكاميــرا».
بينــت عبــده بالقــول« :بعــد ذلــك قــام أحــد رجــال األمــن
المتواجديــن بدفــي واالعتــداء وعــى الزميــل قتيبــة وقــام
باقتيــاده إىل بــاص الشــرطة (دوريــة) واحتجــازه بداخلهــا،
بعدهــا قمــت بإخــراج هاتــي المحمــول الســتكمال التصويــر
وتوثيــق األحــداث ،ليتقــدم نحــوي ضابــط أمــن عــام برتبــة
عقيــد وطلــب مــي تغييــر مــكاين ،كمــا ووضــع يــده عــى
الهاتــف لمنــي مــن التصويــر ،وطلــب مــي تســليم هاتــي لــه،
وتدخــل عندهــا رجــل أمــن آخــر وبــزي مــدين ،حيــث أمســكين
مــن يــدي وحــاول ســحب الهاتــف بــكل قــوة ،فقلــت لــه( :ســيب
إيــدي ،إنــت ّ
عــم تعتــدي عــيّ !!) ،وكــررت الجملــة أكثــر مــن
مــرة ،فــرد عــيّ ( :أنــا ال اعتــدي عليــي) وهــو مــا زال ممســك
بيــدي».
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وتابعــت« :بعدهــا قــام أحــد أفــراد األمــن الوقــايئ بالطلــب
مــي التوجــه نحــو جســر المشــاة (عــى الــدوار الخامــس)
ومغــادرة المــكان فــورا ،إال أنــي توقفــت لتفقــد زمــايئ أثنــاء
صعــودي لــدرج الجســر ،إال أن العميــد (أمجــد الشــمايلة)
مديــر مديريــة شــرطة وســط ّ
عمــان نظــر نحــوي وهــو يصــرخ
(إلحقوهــا وجيبــويل إياهــا) ،لتقــوم أربــع شــرطيات بالتوجــه
نحــوي بهــدف اعتقــايل ،لكــن أحــد مرتبــات األمــن الوقــايئ
حــاول ثنيهــم عــن ذلــك ،إال أنهــن أصريــن عــى اعتقــايل ،وقالــت
إحداهــن( :إحنــا بِنَّ ِفــذ أوامــر العميــد)».
وبينــت عبــده لفريــق برنامــج «عيــن» بالقــول« :قامــت
الشــرطيات بإمســايك مــن كتفــاي ويــديّ وظهــري ودفعــوين
ألســفل الــدرج بطريقــة وحشــية ومهينــة ،وحــال وصــويل
أســفل درج الجســر قــام العميــد الشــمايلة بإمســايك مــن
يــدي بقــوة وضــم يــدي االثنتيــن وحــاول ســحب هاتــي
بيــده األخــرى بشــدة ووحشــية ،وقلــت للعميــد( :ســيبين ،مــا
بصيــر تمســكين ،يف حواليّــي شــرطيات) ،لكنــه لــم يســتجب
وأصــر عــى إمســايك بيــده حــى انتــزع الهاتــف مــن يــدي
بقــوة ،بعدهــا قــال للشــرطيات( :خذوهــا عــى الدوريــة)،
ويف هــذه األثنــاء الحظــت أن األجهــزة األمنيــة قــد اعتقلــت
جميــع المتواجديــن يف االعتصــام بمــن فيهــم زميــاي قتيبــة
والمومــي ،وال يوجــد هاتــف أو كاميــرا تصــور مــا حــدث».
وأشــارت عبــده بالقــول« :أثنــاء نقــي نحــو الدوريــة قــام رجــل
أمــن بــزي مــدين بشــد (البــاج) الصحفيــة مــن رقبــي بقــوة
وإلقائهــا عــى األرض يف الشــارع العــام ،وتــم إدخــايل إىل
دوريــة الشــرطة حيــث مكثــت فيهــا حــوايل  45دقيقــة ،بعدهــا
أخــذوين إىل مديريــة وســط عمــان يف منطقــة البلــد».
وأضافــت« :حــال وصولنــا ونــزويل مــن الدوريــة قامــت إحــدى
أفــراد الشــرطة النســائية باقتيــادي إىل أحــد المكاتــب ،وقامــوا
بمعاملــي معاملــة جيــدة ،ولــم يتــم توجيــه أي إهانــة يل
داخــل المكتــب ،واســتمر وجــودي يف ذلــك المكتــب مــا
يقــارب  15دقيقــة ،وخــال هــذه الفتــرة دخــل أكثــر مــن رجــل
أمــن لالستفســار عــن ســبب وجــودي ،وبعدهــا دخــل العميــد
الشــمايلة وقــال يل( :بتقــدري تتســهيل وموبايلــك بتوخذيــه

بعديــن) ،فــرددت عليــه( :صعــب أطلــع بــا الموبايــل) ،فقــال
يل( :مــن هــون لســاعة زمــن بنشــوف ،وبتقــدري تســتين بغرفــة
االنتظــار) ،ووجــه إىل إحــدى الشــرطيات لمرافقــي لغرفــة
االنتظــار ،حينهــا طلبــوا مــي اســمي الربــايع وســنة الميــاد
مــن أجــل التدقيــق األمــي».
وأوضحــت( :جلســت هنــاك مــع الشــرطية بعــض الوقــت،
وطلــب مــي مســؤول األمــن الوقــايئ بالمجــيء لمكتــب األمــن
الوقــايئ وقابلــت زمــايئ (عــي خلــف) و(قتيبــة المومــي) يف
الممــر أثنــاء ذهابنــا للمكتــب ،دخلنــا جميعنــا لمكتــب األمــن
الوقــايئ وطلبنــا أجهــزة الموبايــل الخاصــة بنــا وأدوات العمــل
التابعــة للقنــاة (الكاميــرا ،المايــك ،وأدوات أخــرى) ،لكنهــم
أخبرونــا بــأن نعــود يف اليــوم التــايل الســتالم أجهــزة الهواتــف،
أمــا أدوات القنــاة فبعــد ثالثــة أيــام ،وتــم إخــراج زمــايئ مــن
المكتــب وبقيــت لوحــدي».
وبينــت عبــده( :توجــه المســؤول يف األمــن الوقــايئ بالحديــث
مــي وقــال( :أنــت شــخصية عامــة وصحفيــة والزم تعــدي
لأللــف قبــل أي خطــوة بتعمليهــا) ،فأجبتــه( :أنــا أعمــل واجــي
وأغــي إعالميــا الحــدث بتكليــف رســمي مــن المؤسســة الــي
أعمــل بهــا) ،ووجهــت لــه ســؤاال( :أنــا ليــش هــون؟) ،فأجابــي:
(شــفنايك ع الجســر مــا تحركــي وال غــادريت) ،فعــدت وطلبــت
الموبايــل وحاولــت أخــذه إال أنهــم رفضــوا ذلــك ،وعــادوا
إلخبــاري بــأن أســتلمه غــدا» ،ويف هــذه األثنــاء جــاء رجــل
أمــن آخــر وبــزي مــدين وأعطــاين البــاج الخــاص يب ،وقــال:
(هــاي باجتــك) ،فقلــت لــه( :طالمــا أعطيتــي البــاج ،الزم آخــذ
الهاتــف ،والعميــد الشــمايلة قــال يل بتوخــذي الهاتــف كمــان
ســاعة) ،ليــردوا عــي بالقــول( :مــش شــرط ومــش ضــروري يكون
الموبايــل معــه) ،فقلــت لهــم( :صعــب أطلــع بــدون الهاتــف،
ألنــه بــدي أتواصــل مــع حــدا يروحــي).
وأكملــت بالقــول« :بعــد ربــع ســاعة تقريبــا أعطــوين الموبايــل،
وعرضــوا عــيّ أن يوصلــوين إىل القنــاة إال أن زمــايئ كانــوا يف
الموقــع ،ورافقتهــم للخــروج مــن المديريــة».
أضافــت عبــده أن بعــد وصولهــا إىل القناة قامــت برفقة زميليها
مــن الطاقــم بالذهــاب إىل مستشــى البشــير العمومــي إلجراء

فحوصــات طبيــة بهــدف اســتخراج تقريــر طــي لمــا تعرضــوا
لــه مــن تدافــع واعتــداء أثنــاء عمليــة االعتقــال ،إال أن منــدوب
الحــوادث يف المستشــى رفــض إعطائهــم التقريــر الطــي
موجهــا ً لهــم مراجعــة المركــز األمــي مــن أجــل الحصــول
عــى ورقــة موافقــة الســتخراج التقريــر الطــي ،وحاولــت
الزميلــة عبــده اســتخراج تقريــر طــي مــن مستشــى خــاص،
إال أن المستشــى الخــاص رفــض إعطائهــا التقريــر بحجــة
أنــه اتصــل مــع المركــز األمــي ،وطلــب منهــا مراجعــة المركــز
األمــي إلعطائهــا الموافقــة عــى التقريــر.
وللتنويــه الحــظ فريــق برنامــج «عيــن» بعــد يــوم مــن الواقعــة
للقــاء الزميلــة عبــده ألغــراض التوثيــق آثــار كدمــات ورضــوض
واضحــة يف يدهــا اليمــى ،وأكــدت أن تلــك الكدمــات
والرضــوض تعرضــت لهــا أثنــاء اعتقالهــا ،وأكــد بقيــة طاقــم
القنــاة مــا أفــادت بــه الزميلــة عبــده.
وأفــاد الصحــي عــي خلــف لبرنامــج عيــن أنــه «يف التاســع
مــن حزيــران لعــام  2019قمنــا وزمــايئ يف قنــاة األردن اليــوم
بتغطيــة وقفــة احتجاجيــة بالقــرب مــن المركــز الوطــي
لحقــوق اإلنســان حــول مســتقيل الــراي».
وتابــع «قامــت القــوات األمنيــة باعتقــال جميــع المتواجديــن
يف مــكان الحــدث بالرغــم مــن ارتدائنــا الــزي الــذي يثبــت أننــا
صحفييــن والباجــات ،وتصريــح التصويــر؛ إال أن القــوات األمنيــة
اعتــدت علينــا بالضــرب ،وأجبرونــا عــى الصعــود يف زنزانــة
نقــل النــزالء ،وصــادروا هواتفنــا ولــم يســمح لنــا بالتحــدث مــع
إدارة القنــاة ،وقامــوا بتهديدنــا بالحبــس والتحويــل للمحافــظ
وأجبرونــا عــى التوقيــع عــى تعهــدات».
وحــاول فريــق «عيــن» التواصــل مــع المصــور الصحــي «قتيبة
المومــي» للحصــول عــى إفادتــه بــخ صــوص هــذه الواقعــة،
لكــن الزميــل لــم يســتجب لذلــك.
وكان مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن قــد أصــدر بيــان إدانــة
بواقعــة اعتقــال طاقــم قنــاة «األردن اليــوم» طالــب فيــه
باإلفــراج الفــوري عــن الطاقــم دون إبطــاء» ،معتبــرا ً أن اعتقــال
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الصحفييــن يعصــف بضماناتهــم بممارســة عملهــم بحريــة
واســتقاللية.

مــن مســاء التاســع مــن يونيــو /حزيــران  2019أمــام المركــز
الوطــي لحقــوق االنســان.

يُذكــر أن األجهــزة األمنيــة اعتقلــت خــال االعتصــام الــذي
توجــه طاقــم فريــق قنــاة «األردن اليــوم» لتغطيتــه  22ناشــطا،
وذلــك خــال محاولتهــم الوصــول إىل المركــز الوطــي لحقــوق
االنســان مــن أجــل تنفيــذ اعتصــام وإيصــال رســالة إىل المركــز
تطلــب منــه القيــام بمســؤولياته تجــاه معتقــي الــرأي.

يعتقــد الباحثــون يف برنامــج «عيــن» أن واقعــة اعتقــال طاقــم
قنــاة «األردن اليــوم» تضمــن عــى  20انتهــاكا ً منهــا مــا يمــس
بالحــق يف حريــة التعبيــر واإلعــام مــن خــال منــع التغطيــة،
والحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص مــن خــال اعتقــال
طاقــم القنــاة وحجــز حريتــه ،والحــق يف الســامة الشــخصية
وعــدم التعــرض لمعاملــة قاســية أو مهينــة مــن خــال االعتداء
الجســدي وطريقــة االعتقــال الــي تعــرض لهــا طاقــم القنــاة
والتهديــد باإليــذاء ،إضافــة إىل المــس بالحــق يف التملــك مــن
خــال االعتــداء عــى أدوات العمــل ومصادرتهــا.

وكانــت لجنــة أهــايل معتقــي الــرأي ّ
وجهت رســالة إىل األجهزة
األمنيــة ووزارة الداخليــة طالبــت فيهــا بالســماح بإقامــة الوقفــة
االحتجاجيــة الــي كانــت مقــررة يف تمــام الســاعة الســابعة

هجمــة تحريــض وإســاءة إلكترونيــة ضــد الصحفية بجريــدة «الــرأي» اليومية
«ســرى الضمــور» عــى خلفيــة تقريــر صحيف
تعرّضــت الصحفيــة يف صحيفــة «الــرأي» ســرى الضمــور
بتاريــخ  ،22/8/2019لهجمــة إلكترونيــة عــى مواقــع التواصــل
االجتمــايع مــن قبــل نقابــة المعلميــن األردنييــن ومؤيديهــا،
عــى خلفيــة تقريــر صحــي نشــرته يف الصحيفــة تحــت عنــوان
«مراقبــون وأوليــاء أمــور :تصعيــد (المعلميــن) يضــر بالطلبــة»
تحدثــت فيــه عــن مخاطــر اإلضــراب عــن العمــل الــذي أعلنــت
النقابــة عزمهــا تنفيــذه يف بدايــة أيلول/ســبتمبر مــن نفــس
العــام ،واســتمرت الحملــة حــى صبــاح اليــوم التــايل.
وأفــادت الضمــور لـــ برنامــج عيــن «كلفــت مــن قبــل المديــر
المســؤول بإعــداد تقريــر صحــي حــول مخاطــر إضــراب
المعلميــن المنــوي البــدء بــه يف بدايــة العــام الــدرايس ،2019
وبالفعــل قمــت بإجــراء اتصــاالت هاتفيــة ألجــل االســتقصاء
عــن مخاطــر االضــراب يف بدايــة العــام ،وتواصلــت مــع رئيــس
لجنــة التربيــة يف األعيــان ،وإحصائيــات بعــدد الطلبــة الجــدد
المســجلين يف المــدارس ،ورأي خبيــر ســيايس يوضــح فيــه عــن
ســامة اإلجــراء القانــوين مــن عدمــه».
وبينــت «ويف صبيحــة النشــر فوجئــت باتصــال مــن قبــل نقابــة
42

22 Aug

المعلميــن وجهــوا يل بعــض الكلمــات الجارحــة والمســيئة،
وطالبــوين بتزويدهــم برقــم رئيــس التحريــر والمديــر المســؤول،
واتهمــوين بأنــي لــم أمــارس أدين درجــات الدقــة والموضوعية
عنــد كتابــة التقريــر».
وتابعــت الضمــور «تــم إرســال رابــط عبــر تطبيــق واتــس
اب لنشــر التقريــر يف صفــوف معلمــي النقابــة ومؤازريهــم
ومــن ضمنهــم أنــا؛ إال أنهــم تداركــوا الخطــأ وتــم شــطيب
مــن القائمــة ،لتنهــال عــيّ رســائل شــتم وإســاءة يل ولوالــدي
عبــر صفحــات المعلميــن عــى فيــس بــوك تــيء لتاريخــي
األكاديمــي والمهــي مــع اســتخدام عبــارات مســيئة ،ولقــد
وأبلغــت رئيــس التحريــر حينهــا بذلــك».
وتبيــن الضمــور «تواصلــت يف اليــوم التــايل رســائل مــن
المعلميــن ،واســتخدام مقابلــة أجريتهــا مــع إحــدى المجــات
العربيــة تتحــدث عــن بدايــي يف العمــل الصحــي لتســتغل
بأبشــع اســتغالل ،كمــا ووصلــي رســائل مــن قبــل أحــد أعضــاء
المجلــس يقــول فيهــا (كثــرت األســماء يف القائمــة الســوداء

وأنــت أولهــم) ،ممــا أشــعرين بالخــوف والذعــر عــى نفــي
وأفــراد أســريت ،كمــا وتــم وضــع صــوريت الشــخصية مشــار
عليهــا بالخــط األحمــر».
أوضحــت الضمــور لفريــق عيــن «هــذه التفاصيــل جعلتــي
أفكــر جديــا بالبحــث عــن وســيلة مســاعدة ،وقمــت بكتابــة
منشــور عــى صفحــي عــى الفيســبوك يفيــد بأنــي أتعــرض
لحملــة شرســة مــن النقابــة ،وبنــاء عــى ذلــك اجتمــع مجلــس
نقابــة الصحفييــن ،وأصــدر بيانــا يوضــح فيــه عــدم تــداول أخبــار
نقابــة المعلميــن يف الصحــف والمواقــع اإللكترونيــة ،وتلقيــت
عــى إثرهــا اتصــاال هاتفيــا مــن الناطــق االعالمــي باســم نقابــة
المعلميــن يدعــوين بالهــدوء ويقــول (ليــش انــت معصبــة،
هــدول النــاس ضاجــت عليــك وإحنــا مالنــا دخــل وبكــرا عنــا
مؤتمــر تعــايل عليــه ورح نعتــذر لــك بالعلــن) ،وكان هــذا األمــر
مرفــوض تمامــا».
وأضافــت «بالفعــل أجــري المؤتمــر الصحــي وخــرق عــدد
مــن الصحفييــن ببيــان النقابــة القــايض بعــدم التواصــل معهــم
وتــم طــرح ســؤال حــول مشــكليت معهــم قــال لهــم النقيــب
(نحــن نكــن االحتــرام للزميلــة ،ولــم يكــن لنــا موقــف شــخيص
وهــذا رأي الشــارع)؛ لتنهــال اإلســاءات مجــددا عــى مواقــع
التواصــل».

مــن اإلســاءة أو التســبب بمشــاكل نحــن بغــى عنهــا»،
وأضافــت أنهــا ال تعمــل عــى وضــع اســمها يف التقاريــر
واألخبــار الصحفيــة الــي تقــوم بإعدادهــا وتتعلــق بشــؤون
نقابــة المعلميــن بعــد هــذه الواقعــة تحســبا ً مــن تكــرار مــا
تعرضــت لــه مــن إســاءة وتحريــض».
وكان مجلــس نقابــة المعلميــن األردنييــن قــد أصــدر بيانــا ً لهــا
بتاريــخ  20/7/2019حــول مطالبتــه بعــاوة الـــ  50%للمعلمين،
معتبــرا ً أن الحكومــة تماطــل يف تحقيــق هــذا المطلــب لهــم،
وأثــارت النقابــة بعــد هــذا البيــان الــرأي العــام يف مطالبتهــا
وأثــر حــراك النقابــة بذلــك عــى العــام الــدرايس للطلبــة يف
مدارســهم.
يعتقــد فريــق «عيــن» أن الزميلــة الضمــور تعرضــت العتــداءات
لفظيــة وتحريــض مــن قبــل أعضــاء ومنتســبين لنقابــة
المعلميــن األردنييــن ،األمــر الــذي ضيــق عــى عملهــا يف
تغطيتهــا لشــؤون التعليــم ،ومــا يمــس بحقهــا يف الســامة
الشــخصية مــن خــال االعتــداء اللفــي والحــق يف معاملــة
غيــر تمييزيــة مــن خــال التحريــض ،ويعتقــد الفريــق أن
مســؤولية مــا تعرضــت لــه الزميلــة يقــع عــى عاتــق نقابــة
المعلميــن مــع غيــاب مســؤولية الدولــة يف حمايتهــا مــن
التعــرض لإلســاءة والتحريــض.

وختمــت الضمــور إفادتهــا بالقــول «لكنــي لــم أتقــدم بــأي
شــكوى رســمية بحــق أحــد خوفــا عــى أفــراد أســريت ووالــدي
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االعتــداء عــى مراســل قنــاة رؤيــا يف الكــرك «محمــد الكفاويــن» وتوقيفــه
ومنعــه مــن تغطيــة إضــراب المعلميــن يف محافظــة الكــرك
بتاريــخ  8/9/2019رصــد فريــق برنامــج «عيــن» تعــرض مراســل
قنــاة رؤيــا يف محافظــة الكــرك «محمــد الكفاويــن» للتوقيــف
التحفــي يف مركــز أمــن المــزار الجنــويب ،بقــرار مــن المــديع
العــام ،وذلــك إثــر شــكوى ضــده تقــدم بهــا مديــر مدرســة
جعفــر الثانويــة يف لــواء المــزار الجنــويب بســبب تغطيتــه
إلضــراب المعلميــن يف مــدارس محافظــة الكــرك ،ضمــن
فتــرة إضــراب نقابــة المعلميــن للمطالبــة بعــاوة ألـــ ،50%
وقــد أفــرج عــن الكفاويــن يف اليــوم التــايل مــن توقيفــه بكفالــة
بعــد إســقاط الشــكوى بحقــه ،يف الوقــت الــذي تقــدم الزميــل
بشــكوى بحــق مديــر المدرســة المذكــورة لتعرضــه لالعتــداء
أثنــاء التغطيــة.
ويف نفــس اليــوم مــن الواقعــة نشــر موقع قنــاة رؤيــا اإللكتروين
خبــرا ً عــن الواقعــة جــاء فيــه «أوقــف مــديع عــام الكــرك
مراســل رؤيــا محمــد الكفاويــن عــى خلفيــة شــكوى تقــدم بهــا
الطــرف المعتــدي عــى طاقــم رؤيــا يف لــواء المــزار الجنــويب».
وأضــاف الخبــر «تعــرض طاقــم رؤيــا العتــداء أثنــاء تغطيتهــم
إلضــراب المعلميــن يف منطقــة المــزار الجنــويب ،حيــث تــم
تحطيــم معداتهــم خــال بــث مباشــر يف الفتــرة الصباحيــة
أثنــاء مقابلــة كان يجريهــا مراســل رؤيــا مــع أحــد الناشــطين
خــارج أســوار أحــد المــدارس يف لــواء المــزار الجنــويب».
وتضمــن الخبــر مقطعــا ً مصــورا ً يظهــر فيــه الزميــل الكفاويــن
وهــو يجــري مقابلــة مــع أحــد أهــايل الطلبــة أمــام المدرســة
يف بــث مباشــر ،حيــث ظهــر مديــر المدرســة مطالبــا ً بوقــف
التصويــر ووضــع يــده عــى كاميــرا القنــاة حيــث اضطــرت القنــاة
إىل قطــع البــث إثــر ذلــك.
للتثبــت والوقــوف عــى الواقعــة حــاول فريــق «عيــن» إجــراء
ـدل
مقابلــة توثيقيــة مــع الزميــل الكفاويــن ،إال أن الزميــل لــم يـ ِ
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بــأي إفــادة للفريــق ،ولــم يجــب عــى اتصــاالت الراصديــن،
وتــم االكتفــاء بشــهادته الــي قــام بنشــرها يف اليــوم التــايل
مــن الواقعــة عــى صفحتــه الشــخصية عــى موقــع التواصــل
االجتمــايع  ،FACEBOOKوقــد تضمنــت شــهادته صــورة
لشاشــة قنــاة رؤيــا يظهــر فيهــا الكفاويــن وهــو يقــوم بعملــه
أمــام المدرســة الــي حصلــت يف مكانهــا الواقعــة.
ادىع الكفاويــن يف شــهادته بالقــول« :أمــس صباحــا ً وتحديــدا ً
يف تمــام الســاعة  ٧صباحــا ً توجهــت بمعيــة فريــق رؤيــا إىل
مدرســة الكــرك الثانويــة للبنين لرصد مظاهر إضــراب المعلمين
الــذي يعــم كافــة مناطــق المملكــة كمــا بــايق مراســي قنــاة
رؤيــا يف المحافظــات لتغطيــة شــاملة إلضــراب المعلميــن
ونقــل صوتهــم ورســالتهم ومطالبهــم ،واســتقبلين حينهــا مدير
المدرســة والــكادر التدريــي بحفــاوة اســتقبال كبيــرة ،وخرجنــا
عبــر موجــز الســاعة  ٧:٣٠ببــث مباشــر وتحــدث عــن مظاهــر
اإلضــراب ،وبعدهــا توجهــت إىل مدرســة أخــرى يف منطقــة
المــرج (مدرســة زيــن الشــرف للبنــات) لرصــد مظاهــر اإلضــراب
أيضــاً ،وتــم اســتقبالنا أفضــل اســتقبال ،وخرجنــا مــن المدرســة
خــال موجــز ال ٨:٣٠ببــث مباشــر ،واســتضفت مــي مديــرة
المدرســة ،وبعدهــا ولتكــون تغطيتنــا شــاملة لكافــة مــدارس
المحافظــة ،ولتكــون غيــر مقتصــرة عــى القصبــة فقــط،
توجهنــا صــوب مدرســة جعفــر بــن أيب طالــب يف لــواء المــزار
الجنــويب ،كونهــا تعــد أكبــر مــدارس اللــواء كعــدد طلبــة،
والــي تضــم  ١٠٠٠طالــب لرصــد اإلضــراب ،دخلنــا المدرســة
يف تمــام الســاعة ألـــ ٩:٢٠قبــل بــدء بــث الموجــز بـــ  ١٠دقائــق
بمعيــة فريــق رؤيــا إىل غرفــة مديــر المدرســة تحديــدا ًلنســتأذن
منــه أن نصــور اإلضــراب يف المدرســة كمــا بــايق المــدارس،
فرفــض التصويــر داخــل المدرســة نهائيــاً ،وقلــت لــه حرفيــا ً (كل
االحتــرام لــك  ..وهــذا حقــك ..وأحتــرم رأيــك وشــكراً) ،وهــذا
بشــهادة كل المعلميــن الذيــن كانــوا بغرفــة المديــر ..وغادرنــا
حــرم المدرســة تمامــا ،وخــارج أســوارها ،ووقفنــا عــى الشــارع

العــام تحديــدا ً وكانــت الســاعة تحديــدا ً  9:27أي تبــى عــن
موعــد البــث المباشــر  3دقائــق مــا يصعــب عــيّ االنتقــال إىل
مدرســة أخــرى ،وأثنــاء تجهيــز المصــور للكاميــرا والــكادر ،وقــف
بالصدفــة أحــد المواطنيــن وســألين (مازحــا ً شــو موضوعكــم
اليــوم ،فأوضحـ ُ
ـت لــه أنــه عــن إضــراب المعلميــن ومطالبتهــم
بع�لاوة ألـــ  ، 50%وطبعــا ً تبيــن يل فيمــا بعــد أن ابنــه يســكن
مقابــل المدرســة وجــاء ليصحــب ابنــه معــه عــى العمــل يف
محــل الطــوب والحجــر الخــاص بهــم».
تابــع الكفاويــن شــهادته بالقــول« :بــدأت بالبــث المباشــر مــن
أمــام المدرســة عــى شاشــة رؤيــا والــذي لــم يحمــل يف ثنايــاه
إال كل االحتــرام للمعلــم ولمطالبـ ِه المحقــة ودعمــا ً لموقفــه،
وبعدهــا أدخلــت مــي الضيــف وأيضــا ً بــدأ بالحديــث عــن
دعمــه للمعلــم وضــرورة دعــم الدولــة للمعلــم وإنصافــه
وكالم يُقابــل بالشــكر ال بغيــره!!  ...فجــأة والضيــف يتحــدث
ســمعت صوتــا ً لشــتائم مــن جهــة المدرســة ،وحينمــا التفــت
ووجدتــه مديــر المدرســة فتفاجــأت وهــو يقــول أوقفــوا البــث،
ومزيــدا ً مــن الــكالم والشــتائم الــي لــن أنشــرها ..وقلــت لــه كمــا
شــاهدتهم حرفيــا وكمــا شــاهدتم عبــر البــث (أســتاذي أســتاذي
نحــن نقــف يف شــارع عــام وال يحــق ألحــد منعنــا مــن الوقــوف
هنــا ،)..وتابعــت بصيغــة (أســتاذي أســتاذي) ُمقــدرا لــه حــى
وإن بادرنــا اإلســاءة ،إال أنــه أمســك بحامــل الكاميــرا وقــام برميــه
والكاميــرا أرضــاً ..كمــا أمســك بالكيبــل الواصــل بيــن الكاميــرا
وحقيبــة البــث فقطعــه مــا أدى إىل ســقوط حقيبــة البــث
أرضــا ً حــى ُقطعــت الصــورة وأنقطــع البــث لوقــوع المعــدات
وتضررهــا مــا اضطــر المذيــع لالنتقــال لالســتديو لتوقــف البــث،
قــام بعدهــا المديــر بدفــي عــى الســيارة ودفــش مصــور
رؤيــا ،تــى ذلــك خــروج معلمــي المدرســة المحترميــن الذيــن
خرجــوا لفــض النــزاع بــكل احتــرام ،إال إثنيــن مــن المعلميــن

قامــوا بالتالســن مــع المواطــن ومــي بعبــارات ال تمــت للتربيــة
بصلــة ،و(هنــا أعتبرهــا حالــة فرديــة وال أعمــم) ،وحضــر بعدهــا
ابــن المواطــن القاطــن بجانــب المدرســة بعدمــا ســمع صــوت
التالســن ليعــرف مــا األمــر فقــط ،وحــدث شــجار خفيــف
بينهــم وبيــن المعلميــن ،وحاولــت بمعيــة ضيــف المقابلــة
وبقصــارى جهدنــا احتــواء الموقــف ،وهــذا مــا تــم  ....وإيمانــا
مــي بقضائنــا األردين العــادل وبأجهزتنــا األمنيــة ورفــي
لإلســاءة الــي تعرضــت لهــا أنــا وفريــق رؤيــا والضيــف ،ولتضــرر
ُمعداتنــا قمــت بالتوجــه لمركــز أمــن المــزار وتقدمـ ُ
ـت بشــكوى
رســمية هنــاك بحــق مديــر المدرســة ،ومــن ثــم حضــر مديــر
المدرســة الــذي تقــدم بشــكوى ضــدي بتهمــة اإليــذاء ،وأنــا
أقســم باللــه كمــا أقســمت يف المحكمــة أنــي لــم ألمسـ ُـه ...
عمومــا ً والمهــم جــرى توقيــف األطــراف الثالثــة وأنــا منهــم،
لوجــود شــكاوى وإحقاقــا ً للحــق تــم توقيــي يف مركــز أمــن
المــزار الجنــويب حــى الصبــاح ،عــدت ظهــر اليــوم إىل المــديع
العــام برفقــة محامــي قنــاة رؤيــا الذيــن لــم يتوانــوا عــن الوقوف
مــي ،وأمضيــت عــى عــدم ممانعــة مــن تكفيــل األطــراف
األخــرى ،ألنــي ضــد توقيــف أي معلــم حــى لــو أســاء يل،
والقانــون حتمــا يأخــذ مجــراه وطريقــه ،و تــم إخــاء ســبييل
دون إســقاط أي مــن حــي أو حــق القنــاة مؤمنــا ً إيمانــا تامــا ً
بقضائنــا ونزاهتــه وعدالتــه  ...وهللا مــن وراء القصــد».
وبحســب ادعــاءات الزميــل الكفاويــن ومــا ثبــت يف المقطــع
المصــور فــإن فريــق «عيــن» يعتقــد أن الزميــل قــد تعــرض
لمنــع التغطيــة واالعتــداء اللفــي والجســدي واالعتــداء عــى
أدوات العمــل واإلضــرار بهــا ،إضافــة إىل أن إجــراءات التوقيــف
وحجــز الحريــة تمــت دون وجــود محامــي دفــاع أو مــن خــال
القضــاء العــادل.
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منع مراسل قناة المملكة من تغطية إضراب للمعلمين يف إربد
رصــد فريــق برنامــج «عيــن» بتاريــخ  19/9/2019تعــرض مراســل
قنــاة المملكــة يف إربــد «أســامة المومــي» إىل منــع تغطيــة
إضــراب المعلميــن ،وذلــك مــن قبــل مجموعــة مــن المعلميــن
المضربيــن ،فتــرة إضــراب نقابــة المعلميــن يف شــهر ســبتمبر
عــام  ،2019وامتنــاع مليــون ونصــف المليــون طالــب مــن
الذهــاب إىل المــدارس ،كمــا رصــد مقطــع فيديــو مصــور مــن
خــال الهاتــف المحمــول يوثــق لحظــة منــع الزميــل المومــي
مــن التغطيــة.
ظهــر الزميــل المومــي يف الفيديــو وهــو جالــس داخــل عربتــه
قبــل خروجــه منهــا بهــدف تغطيــة وقائــع اإلضــراب الشــامل
والعــام الــذي شــمل معظــم مــدارس إربــد يف يومــه الثــاين،
حيــث واجهــه عــدد مــن المعلميــن المضربيــن الذيــن رفضــوا
نزولــه برفقــة مصــور القنــاة للتغطيــة ،ووجــه بعضهــم إليــه
ألفاظــا ً نابيــة ،وقــد ادىع المومــي يف اســتمارة معلومــات
لبرنامــج «عيــن» أنــه تعــرض لالعتــداء اللفــي مــن مجموعــة
مــن المدرســين يف محافظــة إربــد أثنــاء قيامــه بتغطيــة
مباشــرة لتطــورات اإلضــراب وتوقــف الحيــاة التعليميــة يف
مــدارس المملكــة.
ويف التفاصيــل أفــاد المومــي بالقــول« :بتاريــخ ،19/09/2019
وخــال قيــام فريــق قنــاة المملكــة يف محافظــة إربــد بتغطيــة
إضــراب المعلميــن وامتنــاع مليــون ونصــف المليــون طالــب
مــن الذهــاب إىل المــدارس ،احتــج مجموعــة مــن المعلميــن
يف مدرســة (عــي خلــي الشــرايري) عــى التصويــر ،وحاولــوا
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منــع الفريــق مــن التصويــر والتشــويش عــى عمــي مــن خــال
الصــراخ واتهــام القنــاة بالتحيــز لصالــح الحكومــة ،ورغــم
محاولــة إفهامهــم أن الفريــق يــؤدي عمله وفــق ضوابط مهنية
وأخالقيــة ،إال أن المعلميــن تجــاوزوا وبــدأوا بتوجيــه الشــتائم
للفريــق ،وعنــد قيــام مصــور القنــاة بتوثيــق الحادثــة بالكاميــرا
حاولــوا االعتــداء عــى الفريــق حيــث قمــت بإبــاغ إدارة القنــاة
بمــا جــرى ،إال أن مجموعــة مــن المعلميــن قامــوا بنشــر فيديــو
مجتــزأ لمــا جــرى عبــر مواقــع التواصــل االجتمــايع ،األمــر
الــذي عرضــي لحملــة تنمــر واســعة مــن جانــب المعلميــن
وكل مــن شــاهد الفيديــو المتجــزأ ،والحقــا امتــد األمــر إىل كل
مــن شــاهد هــذا الفيديــو ،واضطــررت إىل إغــاق حســابايت
عــى مواقــع التواصــل وهاتــي ألكثــر مــن عشــرة أيــام ،ولــم
أتقــدم بــأي شــكوى قانونيــة العتبــارات عديــدة».
وتبيــن يف الرصــد مغــادرة الزميــل المومــي المــكان دون أن
يتمكــن مــن التغطيــة ،وذلــك بعــد نقــاش حصــل بينــه وبيــن
المعلميــن المضربيــن يطالبهــم بالســماح لــه بالتغطيــة كحــق
لــه يف التغطيــة.
ويعتقــد فريــق «عيــن» أن مراســل قنــاة المملكــة قــد تعــرض
لمنــع التغطيــة واالعتــداء اللفــي والتحريــض مــن مجموعــة
مــن المعلميــن المنتســبين لنقابــة المعلميــن األردنييــن ،وهــو
اعتــداء يمــس حقــه يف حريــة التعبيــر والســامة الشــخصية
والحــق يف معاملــة غيــر تمييزيــة.

االعتــداء عــى طاقــم قنــاة رؤيــا أثنــاء تغطيــة وقفــة احتجاجيــة للمعلميــن
أمــام مجمــع النقابــات المهنيــة يف عمــان
بتاريــخ  3/10/2019رصــد فريــق برنامــج «عيــن» قيــام
مجموعــة مــن المعلميــن باالعتــداء عــى طاقــم قنــاة رؤيــا
الفضائيــة المكــون مــن مراســي القنــاة «أميــن العطلــة»
و»إســام ســمحان» ،والمصوريــن «محمــد وليــد» و»خيــر هللا
العورتــاين» ،والتحريــض عــى القنــاة ،وذلــك أثنــاء تغطيتهــم
الوقفــة االحتجاجيــة الــي نفذهــا المعلمــون أمــام مجمــع
النقابــات المهنيــة يف عمــان ،تزامنــا مــع اإلضــراب الــذي نفــذه
المعلمــون عــى خلفيــة مطالبتهــم الحكومــة بصــرف عــاوة ألـ
 ،50%حيــث قــام المعلميــن باالعتــداء الجســدي عــى الطاقــم
وتوجيــه الشــتائم ،واتهامــه بأنــه يتعــاون مــع الجهــات األمنيــة،
وحاولــوا ثنيــه عــن إكمــال نقــل الوقفــة االحتجاجيــة وعــدم
التصويــر.
ويف نفــس اليــوم مــن الواقعــة نشــر الموقــع اإللكتــروين لقنــاة
رؤيــا خبــرا ً صحفيــا ً مصحوبــا ً بمقطــع فيديــو يوثــق واقعــة
االعتــداء عــى طاقــم القنــاة أمــام مبــى النقابــات المهنيــة
ومدتــه  3دقائــق و 13ثانيــة ،حيــث يظهــر الفيديــو تجمــع
عــدد مــن المعلميــن المضربيــن أمــام كاميــرا وطاقــم القنــاة،
ومحاولــة منعــه مــن التصويــر ،ومــن ثــم االعتــداء عليــه وعــى
الكاميــرا الــي بــدت منصوبــة وجاهــزة للتصويــر إىل أن تــم
االعتــداء عليهــا وإســقاطها أرضــاً».
وللتثبــت مــن الواقعــة أجــرى فريــق «عيــن» مقابــات
توثيقيــة مــع طاقــم القنــاة حيــث أفــاد مراســل القنــاة «أميــن
العطلــة» بالقــول« :بعــد انتهــاء الوقفــة االحتجاجيــة يف
مجمــع النقابــات المهنيــة والــي نفذهــا المعلمــون أثنــاء
فتــرة إضرابهــم ،قــام أحــد المعلميــن بالوقــوف أمــام الكاميــرا
ووضــع يــده عــى الكاميــرا ،وبــدأ بالصــراخ مطالبــا منــا عــدم
التصويــر ،كمــا ووجــه لنــا االتهــام بأننــا نعمــل مــع المخابــرات،
وبأننــا نصــور يف وقــت انتهــاء الفعاليــة إلظهــار األعــداد أنهــا
قليلــة يف الســاحة».
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وأضــاف «تجمــع مــع المعلــم عــدد آخــر مــن المعلميــن
الرافضيــن لوجودنــا يف الموقــع وقــام ذات الشــخص بدفــش
الكاميــرا وإســقاطها ،لكنهــا لــم تتضــرر ،وحيــن حاولنــا تهدئــة
الموقــف بينــه وبيــن المصــور قــام باالعتــداء اللفــي عــيّ
وعــى الفريــق المرافــق يل وشــتمنا ،ثــم قــام هــو وشــخص آخــر
بالتهجــم علينــا بالضــرب مــا تســبب بجــروح يف يــدي».
وختــم العطلــة إفادتــه بالقــول «قــام المتواجــدون بفــك النــزاع
يف الموقــع ،وغادرنــا» ،وأكــد العطلة «قامت نقابــة المعلمين
الحقــا باالعتــذار عــن مــا حصــل وقدمــت وعــد بمحاســبة
المعنييــن ولــم نتقــدم بشــكوى رســمية ألن المــديع العــام يف
قصــر العــدل رفــض ذلــك ،بســبب انتهــاء الــدوام ،والحقــا بعــد
اعتــذار النقابــة قــررت عــدم تقديــم شــكوى».
مــن جانبــه أفــاد مراســل القنــاة «إســام ســمحان» لفريــق
«عيــن» بالقــول «أثنــاء قيامنــا بتغطيــة اعتصــام المعلميــن
أمــام مجمــع النقابــات تعرضــت أكثــر مــن مــرة لتجمــع عــدد
مــن المعلميــن حــويل محاوليــن منــي مــن التغطيــة ،وقامــوا
بشــتمي وشــتم القنــاة بشــتائم بذيئــة ،وذلــك بســبب أين مــن
قنــاة رؤيــا ،وكان هنــاك تجييشــا ً وشــيطنة لقنــاة رؤيــا ،حــى أن
أحــد الصحفييــن المتواجديــن نصحــي بخلــع الفيســت الــذي
يظهــر شــعار القنــاة».
وبيــن ســمحان بالقــول «أثنــاء مناقشــي المعلميــن
المتجمهريــن حــويل عنــد اقتــراب نهايــة االعتصــام لنقــل
الحــدث فقــط وأن قنــاة رؤيــا تقــوم بواجبهــا وهــو نقــل
األحــداث بحياديــة ،وعندمــا كنــت أقــف مــع زمــايئ يف القنــاة
المراســل أميــن عطلــة والمصــور محمــد وليــد ،تقــدم نحــوي
أحــد المعلميــن وقــام بشــتمي بألفــاظ نابيــة ،وحينهــا تجمهــر
المعلمــون حولنــا وبــدأوا بضربنــا ،إال أنــي وبمســاعدة أفــراد
مــن الشــرطة تمكنــت مــن اإلفــات مــن المعلميــن وحمايــة
الكاميــرا الــي كانــت بحوزتنــا».
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وختــم ســمحان إفادتــه بأنــه وزمالئــه كانــوا ســيتقدمون
بشــكوى رســمية إال أن الناطق الرســمي باســم نقابة المعلمين
تواصــل معهــم ،وقــدم اعتــذارا ً لهــم ولقنــاة رؤيــا خــال مؤتمــر
صحــي نظمتــه النقابــة.

تبيــن العــدد قليــل يف االعتصــام) ،ووضــع يــده عــى عدســة
الكاميــرا ،فطلبــت منــه أن يبتعــد ،وقلــت لــه أنــي أصــور وابــث
مباشــرة ،وقمــت بدفعــه ،ومــن ثــم تجمهــر حولنــا مجموعــة
مــن المعلميــن وقامــوا بالتهجــم علينــا».

وأفــاد مصــور القنــاة «محمــد وليــد» بالقــول« :كنــت أغــي
االعتصــام ،وكان يقــف خلــي معلميــن اثنيــن ،وطــوال فتــرة
العتصــام كانــا يوجهــان ســيال ً مــن الشــتائم النابيــة لقنــاة رؤيــا،
إال أنــي لــم أرد عــى هــذه الشــتائم كونهــم لــم يتعرضــوا يل أو
يوجهــوا الشــتائم يل شــخصياً».

يعتقــد فريــق «عيــن» أن طاقــم قنــاة رؤيــا تعــرض العتــداءات
تمــس الحــق يف التعبيــر واإلعــام مــن خــال منعــه مــن
التصويــر ،والحــق يف الســامة الشــخصية مــن خــال االعتــداء
الجســدي واللفــي ،وتعــرض أحــد أعضــاء الطاقــم لإلصابــة،
واالعتــداء عــى الحــق يف التملــك مــن خــال االعتــداء عــى
أدوات العمــل ،كمــا تضمنــت الحالــة عــى تحريــض عــى قنــاة
رؤيــا.

وأضــاف «يف نهايــة االعتصــام ،كنــت أقــوم بعمــل Zoom Out
فتوجــه نحــوي أحــد المعلميــن وقــال يل( :ليش بتصور؟ عشــان

منــع الصحفيــة بجريــدة الغــد اليوميــة «غــادة الشــيخ» مــن تغطيــة وقائــع
وصــول أســيرَين أردينَّيــن محرَّريــن مــن الســجون اإلســرائيلية إىل مدينــة
الحســين الطبيــة يف عمــان
رصــد فريــق برنامــج «عيــن» واقعــة منــع الصحفيــة بجريــدة
الغــد اليوميــة «غــادة الشــيخ» بتاريــخ  7/11/2019مــن تغطيــة
وقائــع وصــول األســيرَين األردينَّيــن المحرَّريــن عبــد الرحمــن
مــريع وهبــة اللبــدي إىل مدينــة الحســين الطبيــة.
وللتثبــت مــن الواقعــة أفــادت الشــيخ يف مقابلــة توثيقيــة
بالقــول «خــال تواجــدي قبيل وصول األســيرين مــع مجموعة
مــن مراســي القنــوات والمواقــع اإلخباريــة ،تـ ّ
ـم التضييــق عــيّ
ومنــي مــن ممارســة عمــي يف بــث وصــول األســيرَين بالنقــل
المباشــر عــى صفحــة «الغــد» عــى «فيســبوك».
وبينــت الشــيخ لفريــق عيــن «حاولـ ُ
ـت أكثــر مــن مــرة الوصــول
إىل قســم الطــوارئ يف المستشــى عنــد وصــول األســيرين
المحرريــن إىل هنــاك ،ولكــن ّ
تــم منــي بطريقــة اســتفزازية،
عــال مــن قبــل بعــض أفــراد
كمــا وتــم الصــراخ عــيّ بصــوت ٍ
األمــن ،قائليــن يل أكثــر مــن مــرة« :اطلــي ب ـرّا مــن هــون».
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وأضافــت «أثــار بــث إحــدى المحطــات الفضائيــة تقريــرا ً مــن
داخــل غرفــة الطــوارئ وفيــه مقابــات مــع كل مــن األســيرين
المحرريــن حفيظــة اإلعالميين/ـــات ،حيــث نشــر رئيــس تحريــر
صحيفــة الغــد مكــرم الطراونــة عــى صفحتــه الخاصــة عــى
«فيســبوك»« :أن يتــم منــع الصحفييــن مــن دخــول المدينــة
الطبيــة لتغطيــة وصــول اللبــدي ومــريع ويُســمح لمؤسســة
إعالميــة واحــدة فقــط فهــذا ُمعيــب ،خلّينــا نســكّر مؤسســاتنا
ّ
ونقــدر أجهزتنــا األمنيــة لكــن هــذا تصــرف
ونــروح ،نحتــرم
ً
مرفــوض جملــة وتفصيــا».
ويعتقــد فريــق «عيــن» أن الزميلــة الشــيخ قــد تعرضــت العتداء
عــى حقهــا يف حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام مــن خــال
منعهــا مــن التغطيــة اإلعالميــة.

التوصيات

الفصل الثالث :التوصيات
منــذ صــدور تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة ومركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن يقــدم توصيــات لكافــة األطــراف الــي تؤثــر عــى
حريــة اإلعــام ،والواضــح أن االســتجابة محــدودة ،وبيئــة اإلعــام ال تــزال تتعــرض للضغــط والتضييــق.
يف تقريــره لعــام  2019وبســبب الظــروف االســتثنائية الــي يمــر بهــا األردن بســبب جائحــة كورونــا؛ فــإن التقريــر س ـيُعيد التأكيــد
عــى التوصيــات الجوهريــة الــي يجــب االهتمــام بهــا ،ويه عــى النحــو التــايل:

أوالً :مراجعة التشريعات

منــذ عــودة الحيــاة البرلمانيــة عــام  1989وحــى اآلن فــإن
التشــريعات تُســتخدم كأداة لتقييــد حريــة اإلعــام ،ولهــذا
فــإن المــواد القانونيــة الــي تزخــر بهــا التشــريعات تحولــت إىل
«حقــول ألغــام».
التشــريعات والقوانيــن الــي يجــب عــى الحكومــة ومجلــس
األمــة مراجعتهــا كثيــرة ،وأبرزهــا قوانيــن الجرائــم اإللكترونيــة،
قانــون العقوبــات ،قانــون منــع اإلرهــاب ،قانــون ضمــان حــق
الحصــول عــى المعلومــات ،وقانــون محكمــة امــن الدولــة،
وقانــون المطبوعــات والنشــر.

ثانيــاً :تطويــر سياســات داعمــة لحريــة اإلعالم
وتطويــر الصحافة

رغــم الحديــث المتواصــل عــن االهتمــام يف وســائل اإلعــام
فإنــه ال توجــد سياســات مســتقرة وداعمــة يف الدولــة ،وحــى
الخطــة االســتراتيجية الــي وضعــت عــام  2011لمــدة خمــس
ســنوات انتهــت دون أن تُنفــذ معظــم توجهاتهــا ،ولــم يقــر
بعــد ذلــك أي خطــة جديــدة.
تمــر وســائل اإلعــام بأزمــة عاصفــة قــد تتســبب يف إغــاق
الكثيــر منهــا ،وقــد تختــي صحــف يوميــة ُعرفــت منــذ عقــود،
والمطلــوب أن تناقــش الحكومــة اعتمــاد آليــات شــفافة
وعادلــة لدعــم وســائل اإلعــام ،وتعزيــز اإلعــام العمومــي
والمجتمــي.

ثالثا :تعزيز الحق يف الوصول للمعلومات

ال يكــي إقــرار قانــون لضمــان حــق الحصــول عــى المعلومــات
منــذ عــام  2007للحديــث عــن أن وســائل تتمكــن مــن الوصــول
للمعلومــات ،فهــذا القانــون منــذ والدتــه كان كســيحا ولــم
يضــع القواعــد لحمايــة هــذا الحــق؛ بــل أضــى شــرعية عــى
االســتثناءات والســرية.
تعديــل القانــون خطــوة هامــة وضروريــة ،لكــن األهــم أيضــا
اهتمــام الحكومــة بآليــات ومأسســة إجــراءات حــق الحصــول
عــى المعلومــات ،والجهــد المبــذول يف إعــداد بروتوكوليــن،
األول لمأسســة إجــراءات حــق الحصــول عــى المعلومــات،
والثــاين لتصنيــف المعلومــات -ضمــن التــزام الحكومــة يف
الخطــة التنفيذيــة الرابعــة لمبــادرة الحكومــات الشــفافة-
خطــوة صحيحــة عــى أن تقتــرن بــإرادة سياســية حاســمة يف
االلتــزام والتنفيــذ ،وتعييــن منســقين متفرغيــن للمعلومــات
يف المؤسســات العامــة يتولــون مهــام الناطقيــن الرســميين
باإلجابــة عــى أســئلة اإلعــام والجمهــور.

رابعــاً :بروتوكــول للتغطيــة المســتقلة يف
مناطــق األزمــات
إقــرار بروتوكــول يحمــي حــق الصحفيين/ـــات يف التغطيــة
المســتقلة يف مناطــق التوتــر واألزمات يســتند هــذا البروتوكول
يف مبادئــه إىل مدونــة الســلوك للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
القانــون الــي اعتمدتهــا األمــم المتحــدة.
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تتكــرر االنتهــاكات الــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون واإلعالميــات
خــال تغطيتهــم لالحتجاجــات ،ويف عــام  2019تزايــدت
بشــكل ملمــوس ،ورغــم المالحظــات الــي ُقدمــت للحكومــة
وجهــات إنفــاذ القانــون بضــرورة وضــع أســس تصــون حــق
الصحفييــن يف التغطيــة اآلمنــة والمســتقلة ،فــإن ذلــك لــم
يحــدث.
مــن المهــم والضــروري المباشــرة يف إعــداد هــذا البروتوكــول
باالعتمــاد إىل تفاهمــات مــع اإلعالمييــن واإلعالميــات تحــدد
بهــا المســؤوليات والتحديــات وآليــات التعامــل معهــا بمــا
يضمــن حقــوق اإلعــام يف الوصــول للمعلومــات والتغطيــة
المســتقلة ،وبمــا يضمــن ســامتهم وال يُعرقــل عمــل جهــات
إنفــاذ القانــون ،ويؤكــد عــى تكريــس مدونــات الســلوك المهنيــة
الــي تنــص عــى الحيــاد وعــدم التحيــز ،ووضــع الشــارات الــي
تــدل عــى اإلعالمييــن واإلعالميــات بوضــوح.

خامسا :منع اإلفالت العقاب

يتعــرض الصحفيــون والصحفيــات خــال عملهم يف الســنوات
الماضيــة النتهــاكات مــن أطــراف وجهــات متعــددة ،ورغــم
علــم الجهــات المختصــة فــإن اإلجــراءات المتخــذة أهمهــا
مباشــرة تحقيــق مســتقل بهــذه االعتــداءات كانــت محــدودة
جــدا ،وإن حــدث ذلــك فــإن نتائجهــا لــم تُعلــق ،ولــم يُســاءل
مرتكبــو االنتهــاكات عــن أفعالهــم ،ولــم يعــوض الصحفيــون
والصحفيــات بجبــر ضررهــم؛ وبهــذا فــإن اإلفــات مــن العقــاب
قــد تكــرس بشــكل فعــي.
الحكومــة مطالبــة إلجــراءات فاعلــة تمنــع وقــوع االنتهــاكات،
وحيــن تحــدث فــإن المســاءلة ال بــد منهــا لمنــع الغفــات مــن
العقــاب ،وهــو مــا ذكــرت بــه العديــد مــن التوصيــات الــي
ُقدمــت لــأردن إلنفــاذ التزاماتــه يف المعاهــدات والمواثيــق
الدوليــة الــي صــادق عليهــا.
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سادسا :قرارات وتعاميم منع النشر

قبــل ســنوات تعمــدت هيئــة اإلعــام إصــدار تعاميــم منــع
النشــر لوســائل اإلعــام ،وتوقفــت مــع تبــي مديــر هيئــة اإلعالم
محمــد قطيشــات توجهــا بعــدم إصدارهــا حيــن كان مديرهــا،
ولكــن قــرارات منــع النشــر عــاد إلصدارهــا المدعييــن العامييــن.
قــرارات منــع النشــر حســب نصــوص القانــون مرتبطــة حصــرا
بمنــع نشــر محاضــر التحقيــق ،لكــن بعــض التفســيرات
والممارســات وســعت نطاقهــا لتضــع قيــودا عــى التغطيــة
اإلعالميــة؛ ممــا شــكل رقابــة مســبقة عــى عمــل الصحفييــن.
تخــوف الصحفييــن والصحفيــات مــن قــرارات منــع النشــر
عطــل عمــل الصحافــة الوطنيــة ،وأجبرهــا عــى الغيــاب
عــن أحــداث تهــم الــرأي العــام ،وعــزز الرقابــة الذاتيــة عنــد
الصحفييــن.
الســلطة القضائيــة لتكريــس دورهــا يف حمايــة ســيادة القانــون
والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات ،وخاصــة حريــة التعبيــر
واإلعــام مطالبــة بتفســير واضــح يضــع حــدودا لقــرارات منــع
النشــر ،والتوجــه لعــدم إصدارهــا إال يف أضيــق الحــدود الــي
تجــد فيهــا ضــررا مؤكــدا عــى ســير العدالــة.

سابعا :حرية الوصول لإلنترنت

دعــوة الحكومــة إىل التوقــف عــن الحــد مــن وصــول النــاس
لإلنترنــت بشــكل فعــال للتعبير عــن آرائهم خــال االحتجاجات؛
فالشــكاوى الــي تكــررت أن الحكومــة واألجهــزة األمنيــة تمارس
ضغوطــا عــى مــزودي خدمــات اإلنترنــت إلضعــاف ســرعات
اإلنترنــت ممــا يعيــق اســتخدام المحتجيــن والنشــطاء
واإلعالمييــن لوســائل التواصــل االجتمــايع يف نقــل مــا يجــري
خــال االحتجاجــات ،خاصــة عبــر خاصيــة البــث المباشــر.
إن هــذه األفعــال والممارســات تُعــد انتهــاكا؛ فالوصــول
لإلنترنــت بيســر وجــودة عاليــة أصبــح حقا مــن حقوق اإلنســان.

ثامناً :إلغاء إلزامية العضوية يف نقابة الصحفيين

يتعــارض مبــدأ إلزاميــة العضويــة يف النقابــات مــع المــادة ( )22مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،
واألصــل طوعيــة االنتســاب للنقابــات وتعددهــا ،ولهــذا فــإن الحكومــة يجــب عليهــا موائمــة تشــريعاتها الوطنيــة مــع المعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة الموقعــة والمصادقــة عليهــا.
مــا يزيــد مــن ضــرورة هــذا التوجــه هــو نــزع صفــة الصحــي عــن كل إعالمــي /يــة ليــس/ت عضــوا يف نقابــة الصحفييــن ،وبالتــايل
مســاءلتهم بموجــب قوانيــن أخــرى غيــر قانــون المطبوعــات والنشــر ،بــل واتهامهــم بانتحــال صفــة صحــي.
إن قانون نقابة الصحفيين أصبح يستخدم للتضييق عىل حرية ممارسة العمل اإلعالمي.
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تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام  1998كمؤسســة
مجتمــع مــدين تنشــط يف الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة يف
األردن بعــد سلســلة مــن االنتكاســات عــى الصعيــد المحــي
بــدأت مــن إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت يف عــام
 1997والــذي وضــع قيــودا ً متزايــدة عــى اإلعــام وتســبب يف
إغــاق العديــد مــن الصحــف.

رؤيــة المركز:
بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وعمليــة اإلصــاح بمــا يدعــم حريــة
التعبيــر واإلعــام يف العالــم العــريب وبمــا يكفــل االلتــزام بالمعاييــر
الدوليــة لحريــة الصحافــة.

رسالة المركز:
ويعمــل المركــز مــن أجــل صيانــة الحريــات وتجذيــر البنــاء
الديمقــرايط يف األردن والعالــم العــريب باإلضافــة إىل احتــرام
حقــوق اإلنســان والعدالــة والمســاواة والتنميــة يف ظــل مجتمــع
منفتــح مبــي عــى أســس مــن الحــوار والالعنــف.
ويحافــظ المركــز عــى دور مســتقل ،شــأنه شــأن منظمــات
المجتمــع غيــر الحكوميــة ،وال يدخــل طرفــا يف العمــل الســيايس
بــأي شــكل مــن اإلشــكال ،ولكــن يف ســياق دفاعــه عــن حريــة
اإلعــام واإلعالمييــن يتصــدى المركــز لــكل السياســات والتشــريعات
واإلجــراءات الــي تشــكل قيــدا عــى حريــة اإلعــام.
و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة يف العالــم العــريب مــن
أجــل تطويــر حريــة اإلعــام وتعزيــز قــدرات واحتــراف اإلعالمييــن،
عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة ،كمــا ويعمــل مــع الصحافــة
ومؤسســات المجتمــع المــدين عــى حمايــة البنــاء الديمقــرايط
واحتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان.

مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،مؤسســة مجتمــع مــدين
تســى إىل الدفــاع عــن حريــة اإلعــام وتوفيــر الحمايــة للصحفيين
العــرب والتصــدي لالنتهــاكات الــي يتعرضــون لهــا و تعمــل
عــى تطويــر مهاراتهــم المهنيــة وتمكينهــم مــن الوصــول الحــر
للمعلومــات و تغييــر وتطويــر التشــريعات الــي تفــرض قيــودا
عــى حريتهــم وبنــاء بيئــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة داعمــة
إلعــام حــر ومســتقل.

األهداف الرئيسية للمركز:
• دعم حرية واستقاللية وسائل اإلعالم واإلعالميين.
• توفيــر الحمايــة لإلعالمييــن وأمنهــم والتصــدي لالنتهــاكات الــي
يتعرضــون لهــا.
• تعزيــز مهنيــة واحترافيــة اإلعــام واالرتقــاء بــدوره يف الدفــاع عــن
الديمقراطيــة والحريــات العامــة واإلصــاح.
• تطويــر البيئــة التشــريعية والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة
الحاضنــة لإلعــام.
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الرؤية:
الحــد مــن االنتهــاكات المرتكبــة ضــد الصحفييــن والمؤسســات
اإلعالميــة مــن أجــل تعزيــز حريــة واســتقاللية اإلعــام.

المهمة:
رصــد وتوثيــق المشــكالت والتجــاوزات واالنتهــاكات الواقعــة عــى
الصحفييــن والمؤسســات اإلعالميــة خــال ممارســتهم لعملهــم.

األهداف:
• بنــاء فــرق عمــل مؤهلــة ومتخصصــة مــن المحاميــن
والصحفييــن والباحثيــن لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة عــى
اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة وفــق األصــول والمعاييــر
المتعــارف عليهــا دوليــاً.
• تحفيــز الصحفييــن عــى اإلفصــاح عــن المشــكالت والتجــاوزات
واالنتهــاكات الــي يتعرضــون لهــا خــال عملهــم وآليــات التبليــغ
عنهــا.
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• تطويــر ومأسســة آليــات رصــد المشــكالت واالنتهــاكات الــي
يتعــرض لهــا الصحفيــون.
• توعيــة الصحفييــن بحقوقهــم وتعريفهــم بالمعاييــر الدوليــة
لحريــة اإلعــام ،وماهيــة االنتهــاكات الــي يتعرضــون لهــا.
• مطالبــة الحكومــات باتخــاذ التدابيــر للحــد مــن االنتهــاكات
الواقعــة عــى اإلعــام ومحاســبة مرتكبيهــا.
• حــث البرلمانــات عــى تطويــر التشــريعات الضامنــة لحريــة
اإلعــام للحــد مــن االنتهــاكات الــي ترتكــب ضــده ومحاســبة
مرتكبيهــا.
• توفيــر الدعــم والمســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن الذيــن يتعرضون
للمشــكالت واالنتهــاكات ،بمــا يف ذلــك مســاعدتهم يف الحصــول
عــى تعويــض عــادل عــن االنتهــاكات الــي لحقــت بهــم ومالحقــة
مرتكبيهــا.
• اســتخدام آليــات األمــم المتحــدة للحــد مــن االنتهــاكات الواقعة
عــى حريــة اإلعالمييــن وإنصافهم.

