ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ

2017

حالة الحريات اإلعالمية
في األردن 2017

التقرير السنوي

جميع الحقوق محفوظة © مركز حماية وحرية الصحفيين
ال يجوز نشر أو نسخ أو إعادة نشر أو نقل هذه المطبوعة أو أي جزء منها بأي وسيلة كانت

مطبوعة ،أو ميكانيكية ،أو إلكترونية ،أو غيرها ،بدون موافقة مسبقة ،وفي حال أخذ الموافقة
يجب اإلشارة للمصدر «مركز حماية وحرية الصحفيين»

فريق التقرير
المراجعة واإلشراف العام:

نضال منصور

الرئيس التنفيذي /مركز حماية وحرية الصحفيين

الباحث الرئيس:

محمد غنيم

مدير األبحاث و اإلعالم  /مركز حماية وحرية الصحفيين

تحليل استطالع الرأي:

وليد حسني زهرة

فريق الرصد والتوثيق:

رشيد علي
نايف منجد
زياد الخطيب

فريق استطالع الرأي:
اإلشراف المكتبي :محمد جمال سعدالدين
الباحثون :ريا سليم هويدي ـ حنان أحمد حبايب ـ والء فؤاد
برهم ـ خولة حسين المالح ـ جهاد حسين المالح
الغالف واإلخراج الفني:

كامل أبو يحيى

التدقيق اللغوي:

نظمي أبوبكر

اإلشراف الفني:

هيثم أبوعطية

4

الفهرس العام
07

توطئة
حرية اإلعالم وبصيص األمل

11

الملخص التنفيذي

27

الباب األول

استطالع رأي الصحفيين عن حالة الحريات اإلعالمية في األردن 2017

111
113
120
130
145

الباب الثاني

واقع الشكاوى واالنتهاكات 2017
الفصل األول :المشهد العام لحرية اإلعالم في األردن 2017
الفصل الثاني :اإلطار القانوني المتعلق بحرية الصحافة وحرية التعبير في األردن
الفصل الثالث :انتهاكات حرية اإلعالم وحقوق اإلعالميين في 2017
الفصل الرابع :الحريات اإلعالمية محل االنتهاك :الحاالت الموثقة

5

6

توطئة

توطئة

حرية اإلعالم وبصيص األمل ..
• نضال منصور

شــهدت حريــة اإلعــام فــي األردن عــام  2017تحســناً
طفيفــاً فــي المؤشــرات ،ويعــود الســبب بشــكل أساســي
إلــى تراجــع النســبة الكليــة لالنتهــاكات الجســيمة مــن
مجمــوع االنتهــاكات.
أكثــر مــا خلــق انطباعــاً ســلبياً وعكــر “مــزاج” اإلعالمييــن
كان المقتــرح الــذي قدمــه ديــوان التشــريع والــرأي لتعديــل
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ،وتحديــداً إضافــة تعريــف
لخطــاب الكراهيــة ال يتماشــى مــع النقاشــات والتوجهــات
الدوليــة ،ويشــكل أداة ضاغطــة علــى حريــة التعبيــر ،ويفــرض
عقوبــات بالســجن وغرامــات ماليــة مبالغــاً بهــا.
الموقــف الســلبي للصحفييــن مــن القوانيــن كان واضحــاً فــي
نتائــج اســتطالع الــرأي لعــام  2017الــذي نفــذه مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن ،فقــد كان مخالفــاً ومعارضــاً لبصيــص مــن
اآلراء اإليجابيــة.
 %62مــن اإلعالمييــن يعتقــدون بــأن التشــريعات تشــكل
قيــداً علــى حريــة اإلعــام ،و %87ممــن اطلعــوا علــى
المقتــرح بتعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة يــرون أن
العقوبــات علــى اســتخدام خطــاب الكراهيــة ـ وفــق القانــون
ـ ســتوظف للتضييــق علــى حريــة التعبيــر.
ال نتوقــع انقالبــاً فــي مســار الحريــات اإلعالميــة فــي األردن
بيــن ليلــة وضحاهــا ،فالمضــي نحــو شــعار “حريــة اإلعــام
حدودهــا الســماء” الــذي أطلقــه الملــك عبداللــه الثانــي فــي
بدايــة عهــده يحتــاج إلــى تغييــر فــي بنيــة “عقــل الدولــة”
حتــى تتقبــل وتتعايــش مــع فكــرة أن اإلعــام “رقيــب” علــى
الســلطات ،وليــس خادمــاً لهــا ،وهــو عيــن وصــوت المجتمــع.
وحتــى يحــدث هــذا التحــول الجــذري فــي العالقــة بيــن
اإلعــام وأجهــزة الدولــة ،فــإن مراكمــة اإلنجــاز ودفــع
الحريــات اإلعالميــة خطــوات نحــو األمــام ممكنــة ،فــاألردن
يمتلــك فرصــاً للخــاص مــن الثبــات والمراوحــة والقبــول
بتعريفــه علــى أنــه مــن الدول “الحرة جزئياً ” أو دول “الهامش
الديمقراطــي” ،واالنتقــال لتصنيــف الــدول الديمقراطيــة،
دون كلــف تمــس النظــام السياســي واألمــن الوطنــي.
في توطئة تقرير الحريات اإلعالمية في األردن لعام 2016

قلــت وأعيــد “مقتنــع
رغــم النكســات أحيانــاً ،
والحصــار والتضييــق
أحيانــاً
والتجاهــل
أخــرى ،بــأن األردن مــا
زال يملــك فرصــة تاريخيــة ليخــط طريقــاً مختلفــاً عــن اإلقليم
الــذي يعانــي الحرائــق والتســلط واالســتبداد وانتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،ومقتنــع بــأن بــادي مختلفــة  ،فالنظــام
يملــك شــرعية مســتقرة وثابتــة ،وال توجــد خصومــة بينــه
وبيــن النــاس ،وال يفصلــه عــن شــعبه دم ،وأوراق الملــك
النقاشــية وخاصــة حديثــه الحاســم والواضــح عــن ســيادة
القانــون والمواطنــة والدولــة المدنيــة مفتــاح الحــل
الســتعادة خريطــة الطريــق نحــو تجذيــر حقــوق اإلنســان
وصــون واحتــرام حريــة التعبيــر واإلعــام”.
التقــدم اإليجابــي فــي الحــد مــن االنتهــاكات الجســيمة
كان يمكــن أن يتخــذ مســاراً أفضــل لــو اتخــذت القــرارات
واإلجــراءات التــي تمنــع وقــوع حتــى االنتهــاكات غيــر
الجســيمة مــن الظهــور والتكــرار بشــكل الفــت.
منــع التغطيــة لإلعالمييــن كان االنتهــاك األبــرز الــذي
تزايــد عــام  ،2017وفــي ســجل الرصــد والتوثيــق تكــرر منــع
التغطيــة  60مــرة أكثرهــا كانــت حــاالت منــع جماعــي ،وهــو
مــا دفعنــا الختيــار “قــف” عنوانــاً للتقريــر ،وصــورة الغــاف،
التــي تشــير إلــى منــع الصحفييــن مــن ممارســة عملهــم
بحريــة ويســر.
القــراءة لحــاالت منــع التغطيــة تظهــر بــأن جهــات إنفــاذ
القانــون كان يمكــن أن تتفاداهــا ،فعلــى ســبيل المثــال منــع
وســائل اإلعــام مــن تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن الجنــدي
“أحمــد الدقامســة” فــي بلــدة “ابــدر” مســقط رأســه تســبب
فــي كثيــر مــن الشــكاوى وبزيــادة نســبة انتهــاك منــع
التغطيــة.
وتكــرر األمــر بشــكل واضــح أيضــاً فــي االنتخابــات البلديــة
والــا مركزيــة حيــن منــع بعــض رؤســاء مراكــز االقتــراع
الصحفييــن واإلعالمييــن مــن ممارســة عملهــم بحريــة تحــت
ذرائــع متعــددة ،وحيــن جــاءت تعليمــات واضحــة مــن رئيــس
الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بعــدم إعاقــة عمــل الصحفييــن
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وبتأكيــد حقهــم فــي المتابعــة والتصويــر مــا عــدا معــازل
االنتخــاب توقفــت االنتهــاكات ،ولكــن كانــت العديــد مــن
الشــكاوى قــد ســجلت.

أن تفــرض مزيــداً مــن الضرائــب علــى الــورق ومدخــات
اإلنتــاج والطباعــة ،فتزيــد مــن األعبــاء علــى صحــف مهــددة
باإلغــاق والــزوال؟!.

كان يمكــن تــدارك هــذا االنتهــاك بوضــع دليــل مبســط
لحقــوق اإلعالمييــن بيــن يــدي مــدراء مراكــز االقتــراع ورجــال
األمــن الذيــن يؤمنــون الحمايــة للعمليــة االنتخابيــة.

وإذا أردت حمايــة اإلعالمييــن مــن االعتــداءات واالنتهــاكات،
فــأول األبجديــات لتحقيــق ذلــك أن يخضــع المعتــدون إلــى
المســاءلة والمالحقــة حتــى ال يفلتــون مــن العقــاب!.

تعــرف الحكومــات المتعاقبــة أن تحســين حالــة الحريــات
اإلعالميــة ليســت أمنيــات صعبــة المنــال والتحقــق ،ولــو
كانــت اإلرادة السياســية متحققــة لمــا تهنــا وتعثرنــا،
فالبوصلــة واضحــة ،ومــا عليهــم ســوى مراجعــة التشــريعات
والقوانيــن لتخليصهــا مــن القيــود التــي تفــرض علــى اإلعــام،
والمضــي فــي سياســات تشــيع مناخاً داعمــاً لحرية الصحافة،
والتصــدي ومســاءلة مــن يقــوم بممارســات تقيــد وتنتهــك
الحريــات اإلعالميــة.

خارطــة الطريــق لتحســين مؤشــرات الحريــات اإلعالميــة فــي
األردن ليســت لغــزاً عصيــاً علــى الفهــم ،والمطلــوب حتــى
نتقــدم ونغــذي بصيــص األمــل أن نخلــق نســقاً يوائــم بيــن
شــعاراتنا وممارســاتنا ،وأن نذهــب طوعــاً وبإرادتنــا لتنفيــذ
تعهداتنــا الدوليــة ألنهــا تســهم فــي تقــدم األردن وازدهــاره.

مســتحيال ،وال يحتــاج إلــى
األمــر ليــس صعبــاً  ،وليــس
ً
فذلــكات كثيــرة ،فــإن كنــت تريــد تطويــر التشــريعات فمــن
غيــر المفهــوم كيــف تســير باالتجــاه المعاكــس ،فتتوجــه
لتعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة بإضافــة مزيــد مــن
الجرائــم وتغليــظ العقوبــات؟!.
وإن كنــت تســعى إلــى حمايــة مهنــة الصحافــة ،فــا يعقــل

فــي عــام  2018ومــع صــدور هــذا التقريــر يكــون مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن قــد أكمــل  20عامــاً علــى مســيرته وعملــه
فــي الدفــاع عــن اإلعالمييــن ،وتمــر هــذه الذكــرى ونحــن
نواجــه تحديــات غيــر مســبوقة ،ونتعــرض لضغــوط وتضييــق
يهــدد اســتمرار عمــل المركــز ،بعــد اتهامــات باطلــة لــه وحملة
ظالمــة لتشــويه ســمعته.
مســتمرون فــي الدفــاع عــن حريــة اإلعــام ،فهــذا خيــار ال
بديــل عنــه ،مؤمنــون بقيــم حقــوق اإلنســان ونعمــل مــن
أجلهــا ،وأوفيــاء لهــذا الوطــن فــي كل زمــان ومــكان ،ونــذود
بالــروح عنــه ليبقــى شــامخاً .

•
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المقدمة

المقدمة
منــذ  17عامــاً لــم يتوقــف مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــن إصــدار تقريــره “حالــة الحريــات اإلعالميــة” ،وهــو مســتمر
بإصــدار هــذا التقريــر الــذي أصبــح مرجعيــة موثوقــة للمؤسســات الدوليــة والوطنيــة والباحثيــن فــي األردن وخارجه.
فــي كل عــام تتوقــف إدارة مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن لمراجعــة المســتجدات التــي شــهدتها الســاحة اإلعالميــة
فــي األردن ،وتســعى بشــكل حثيــث للتعامــل معهــا ،ومحاولــة اإلجابــة عنهــا ،أو تفســيرها ،ســواء مــن خــال اســتطالع
الــرأي الســنوي ،أو مــن خــال رصــد وتوثيــق الشــكاوى ومزاعــم االنتهــاكات التــي يبلــغ عنهــا الصحفيــون.
فــي تقريــر عــام  2017اســتوقفنا كثيــراً توجــه الحكومــة وتفكيرها بإجراء تعديل جديد علــى قانون الجرائم اإللكترونية،
وإضافــة مــادة قانونيــة مرتبطــة بخطــاب الكراهيــة تعريفــاً وتجريماً  ،ورأينا أن هذا قــد يهدد حرية التعبير.
وفــي االســتطالع أعدنــا الحديــث عــن أهميــة حــق الحصــول علــى المعلومــات ،وكيــف ينظــر اإلعالميــون لتعامــل
وموقــف الحكومــة مــن هــذا الحــق ،وهــل تســتجيب بشــكل فعــال لطلبــات الحصــول علــى المعلومــات؟.
وســألنا فــي اســتطالع الــرأي عــن مكانــة مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عنــد اإلعالمييــن بمناســبة مــرور  20عامــاً
علــى تأسيســه ،وبــذات الوقــت التحديــات التــي يواجههــا.
تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة هــو تعبيــر عــن واقــع المشــهد اإلعالمــي ،والظــروف التــي يعيشــها الصحفيــون،
ومــن الســهل جــداً أن يتلمــس المدقــق فــي التقريــر مــا تعكســه إجابــات االســتطالع عــن حالــة الصحفييــن والحريــات
اإلعالميــة ،إيجابــاً وســلباً .
ال يرصــد التقريــر التراجعــات لحريــة اإلعــام فــي األردن فقــط ،وإنمــا يشــير أيضــاً إلــى التقــدم واإليجابيــات ،ففــي
االســتطالع يمكــن تلمــس حالــة التقــدم النســبي فــي بعــض المؤشــرات المتعلقــة بوصــف واقــع حريــة اإلعــام ،وهــو
أمــر يرتبــط ايضــاً بتراجــع نســبة االنتهــاكات الجســيمة مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،مــع اإلشــارة بوضــوح لتزايــد
انتهــاك منــع التغطيــة بســبب إجــراءات وأخطــاء ربمــا يكــون بعضهــا غيــر ممنهــج وغيــر متعمــد مثلمــا حــدث فــي
انتخابــات المجالــس البلديــة والــا مركزيــة.
فــي عــام  2017انتهــت تعاميــم حظــر النشــر الصــادرة عــن هيئــة اإلعــام ،وهــي خطــوة إيجابيــة تســجل لمديــر الهيئــة،
ونأمــل أن تتوقــف الجهــات األخــرى عــن إصدارهــا.
كمــا امتنعــت هيئــة اإلعــام عــن تحريــك دعــاوى قضائيــة ضــد اإلعالمييــن باســم الحكومــة أو الــوزراء أو نيابــة عــن
مؤسســات الدولــة.
يأتــي تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة المكــون مــن بــاب اســتطالع الــرأي ،وبــاب الرصــد والتوثيــق للشــكاوى
واالنتهــاكات ،فــي وقــت تســتمر فيــه معانــاة المؤسســات اإلعالميــة ،وتتزايــد أزمتهــا الماليــة ،وتتعــرض الحالــة
المهنيــة لتحديــات غيــر مســبوقة.
هــذا التقريــر فرصــة لصانعــي القــرار لدراســته والعمــل بشــكل منهجــي ومؤسســي لتطويــر وتحســين بيئــة العمــل
اإلعالمــي.
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الملخص التنفيذي
حافــظ تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن علــى منهجيتــه
التــي عمــل علــى تطويرهــا وتحديثهــا خــال الســنوات الماضيــة ،وتابــع
خــال العــام  2017مــا اســتجد علــى العمــل اإلعالمــي ومــا أثــر علــى
واقــع الحريــات اإلعالميــة فــي األردن.
وتضمــن التقريــر علــى بابيــن رئيســيين ،أولهمــا اســتطالع رأي
الصحفييــن عــن حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن واشــتمل علــى
 10أقســام ،فيمــا اشــتمل البــاب الثانــي مــن التقريــر والمخصــص
لعــرض وتحليــل واقــع الشــكاوى واالنتهــاكات علــى  4فصــول ،وأمــا
المنهجيــة فقــد وضعــت فــي نهايــة التقريــر ،وتاليــاً عرضــاً ملخصــاً ألبــرز
مــا ورد مــن نتائــج:

 .1الباب األول :استطالع رأي الصحفيين

عن حالة الحريات اإلعالمية في األردن 2017
عــارض  %59.5مــن اإلعالمييــن التعديــات المقترحــة مــن ديــوان
التشــريع والــرأي علــى قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ،مــن بينهــم %30.8
أكــدوا معارضتهــم بشــدة لهــذه التعديــات.
ويعتقــد  %87.7مــن اإلعالمييــن الذيــن اطلعــوا علــى مقتــرح تعديــل
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة أن العقوبــات المســتخدمة لتعريــف
خطــاب الكراهيــة ســتوظف للتضييــق علــى حريــة التعبيــر ،فــي حيــن
لــم يعتبــر  %9.7مــن المشــاركين باإلجابــة بأنهــا ســتوظف لفــرض
قيــود علــى حريــة التعبيــر واإلعــام.
وقــال اإلعالميــون الذيــن شــاركوا باســتطالع الــرأي الســنوي الــذي
يجريــه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن وشــارك بــه  255إعالميــاً
وإعالميــة ،أن تعريــف خطــاب الكراهيــة ســيفرض قيــوداً علــى حريــة
اإلعــام بدرجــة كبيــرة  ،%47.7و %32.8بدرجــة متوســطة ،و%6.2
بدرجــة قليلــة ،فــي حيــن ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون بــأن هــذا
التعريــف يفــرض قيــوداً علــى حريــة التعبيــر لتصــل إلــى  %88.2بدرجات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،واعتبــر  %91.8أن تعريــف الكراهيــة
ســيفرض قيــوداً علــى حريــة التعبيــر فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.
واعتبــر  %84.1أن عقوبــات الســجن والغرامــة المقترحــة فــي النــص
المقتــرح لخطــاب الكراهيــة مغلظــة ومبالــغ فيهــا.
وألول مــرة منــذ ســنوات طويلــة يشــهد مؤشــر الحريــات اإلعالميــة
فــي اســتطالع الــرأي تحســناً طفيفــاً  ،فلقــد وصــف  %3.9مــن
اإلعالمييــن بأنهــا ممتــازة مقارنــة بـــ  %1.5كانــوا يرونهــا ممتــازة عــام
.2016

وبقيــت آراء اإلعالمييــن الذيــن يــرون أن حالــة الحريــات بقيــت علــى
حالهــا ولــم تتغيــر بــذات المعــدل تقريبــاً  ،ووصلــت إلــى نســبة .%45.9

ولــم يتــردد  %62مــن الصحفييــن المســتطلعة آراؤهــم مــن
القــول بــأن التشــريعات اإلعالميــة تشــكل قيــداً علــى حريــة
اإلعــام ،وربمــا يكشــف هــذا المؤشــر عــن تأثــر الصحفييــن
بالمقتــرح الحكومــي لتعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة والذي
تســبب منــذ عــام  2016بتزايــد حــاالت توقيــف الصحفييــن التــي
يرفضهــا الصحفيــون ويعتبرونهــا عقوبــة مســبقة.

ونفــذ اســتطالع الــرأي الــذي يجريــه مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن عبــر شــركة اســتطالعات متخصصــة فــي الفتــرة مــن
 6ولغايــة  23ديســمبر  ،2017وتكــون مجتمــع الدراســة مــن
 1232صحفيــاً وصحفيــة مــن األعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن
وممــن يعملــون باإلعــام وال ينتســبون للنقابــة.
وبلغــت نســبة اإلعالمييــن ممــن يعملــون بالقطــاع الخــاص
 ،%71.8وبلغــت العينــة لمــن يعملــون بالقطــاع الحكومــي
 ،%28.2وشــكل الذكــور  %78.8مــن مجمــوع المشــاركين
باالســتطالع ،واإلنــاث  ،%21.2وكانــت نســبة أعضــاء النقابــة
فــي االســتطالع .%74.8
وخضــع اســتطالع الــرأي كمــا هــو الحــال ســنوياً لمراجعــة
ألســئلته ،حيــث تــم إلغــاء بعــض األســئلة التــي ثبــت بأنهــا ال
تقــدم نتائــج جديــدة أو اســتقرت اإلجابــات علــى ذات النســب
فــي األعــوام الســابقة ،فــي حيــن راعــى االســتطالع إضافــة
أســئلة جديــدة ذات أولويــة لالســتماع لــرأي الوســط اإلعالمــي
عليهــا ،مثــل التعديــل المقتــرح علــى قانــون الجرائــم اإللكترونيــة،
وضمانــات حــق الوصــول علــى المعلومــات واإلفصــاح فــي
الــوزارات والمؤسســات العامــة بشــكل مســبق ،وركــز علــى
رصــد الموقــف مــن وســائل التواصــل االجتماعــي ،ومــدى
ثقــة اإلعالمييــن بالمعلومــات التــي تنشــرها ،وأعيــد االهتمــام
بالموقــف مــن خطــاب الكراهيــة ،ومــدى انتشــاره ،واكثــر
الوســائل اإلعالميــة ترويجــاً وإشــاعة لــه.

واختتمــت أســئلة االســتطالع بســؤال اإلعالمييــن عــن دور
وأهميــة وجــود مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي الدفــاع عــن
الصحفييــن وحمايتهــم ،وتقديــم العــون القانونــي لهــم ،ورصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة عليهــم بمناســبة االحتفــال بمــرور
 20عامــاً علــى تأسيســه والتحديــات والضغــوط التــي يتعــرض
لهــا.

وبينــت نتائــج االســتطالع هــذه الســنة ارتفــاع نســبة اإلعالمييــن
الذيــن يفرضــون علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة لــدى عملهــم
الصحفــي لتصــل إلــى أعلــى مســتوى لهــا تــم تســجيله منــذ ســنة
 ،2014حيــث وصلــت نســبتها إلــى ( )%94,1بزيــادة أقــل مــن
درجــة عــن النســبة التــي تــم تســجيلها ســنة .2016
وجــاء الديــوان الملكــي فــي المرتبــة األولــى مــن بيــن المواضيــع
التــي يتجنبهــا اإلعالميــون وبنســبة ( ،)%24,7ثــم األجهــزة
األمنيــة ثانيــا وبنســبة ( ،)%19,7ثــم القــوات المســلحة فــي
المرتبــة الثالثــة وبنســبة ( ،)%16,4والبحــث فــي القضايــا الدينية
رابعــا وبنســبة) .)%8.3
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وأظهــرت نتائــج االســتطالع أن وســائل التواصــل االجتماعــي
ال تــزال تحــوز علــى ثقــة النــاس بــرأي اإلعالمييــن وبنســبة
( )%92,2ســنة  2017بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة،
فــي الوقــت الــذي يلجــأ فيــه أكثــر مــن ثلثــي اإلعالمييــن
المســتجيبين ( )%71,8إلــى إعــادة نشــر موادهــم الصحفيــة
و /أو مقاالتهــم التــي ينشــرونها عبــر وســائل االعــام
المحترفــة (صحــف /مجــات /إذاعــات /تلفزيونــات /مواقــع
إلكترونيــة) علــى وســائل التواصــل االجتماعــي” ،بهــدف
تحقيــق انتشــار أوســع.
وكشــفت نتائــج االســتطالع عــن تراجــع دور الحكومــة ضمــن
الجهــات األكثــر فعاليــة فــي تحديــد ووضــع السياســات
اإلعالميــة فــي األردن ،لتحــل فــي المرتبــة الثانيــة ()%18,8
لصالــح دائــرة المخابــرات العامــة التــي تقدمــت هــذه الســنة
الــى المرتبــة األولــى ( ،)%22,7وجــاء الديــوان الملكــي ثالثــا
وبنســبة ( ،)%17,3فــي الوقــت الــذي حافظــت الحكومــة
فيــه علــى مرتبتهــا األولــى مــن حيــث الجهــات األكثــر تأثيــرا
فــي المشــهد اإلعالمــي ( ،)%18,3ليأتــي الديــوان الملكــي
ثانيــا ( ،)%16,6ودائــرة المخابــرات العامــة ثالثــا (.)%11,6
وكشــفت نتائــج االســتطالع إن ( )%85,9يعتقــدون بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة بــأن وســائل اإلعــام ســاهمت
فــي إذكاء خطــاب العنــف وإقصــاء اآلخــر عــام .2017
وتصــدرت شــبكة الفيســبوك قائمــة أكثــر وســائل اإلعــام
إشــاعة لخطــاب الكراهيــة فــي االردن ســنة  2017وبنســبة
( ،)%41,8ثــم شــبكة التويتــر ثانيــا ( ،)%24,5واإلعــام
االلكترونــي ثالثــا ( ،)%10,6واليوتيــوب رابعــا (،)%9,6
والســناب شــات خامســا ( ،)%7,1فيمــا ظلــت وســائل
اإلعــام التقليديــة شــبه بعيــدة عــن اتهامهــا بإشــاعة خطــاب
الكراهيــة إذ حصلــت الصحافــة المكتوبــة علــى نســبة ()%1,5
واإلذاعــة ( ،)%1,3والتلفزيــون (.)%1.9
وقــد تــوزع االســتطالع علــى  10أقســام رئيســية نعرضهــا
مــع أبــرز نتائجهــا فــي الملخــص التنفيــذي كالتالــي:
 .1.1القسم األول :حالة الحريات والتشريعات اإلعالمية
أفــادت معطيــات اســتطالع رأي اإلعالمييــن األردنييــن
حــول حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن ســنة 2017
بوجــود تحســن طفيــف فــي بعــض المعطيــات إال ان النســبة
اإلجماليــة ظلــت تــراوح مكانهــا بيــن التقــدم والتراجــع
وبنســبة طفيفــة.
وقــد تحســنت نســبة مــن يصفــون حالــة الحريــات اإلعالميــة
بالممتــازة هــذه الســنة وبنســبة ( ،)%3,9كمــا زادت حوالــي
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الدرجــة الواحــدة نســبة مــن يــرون ان التشــريعات اإلعالميــة
ســاهمت فــي تقــدم حريــة اإلعــام هــذه الســنة لتصــل إلــى
( )%12,5مقابــل ( )%11,3ســنة  ،2016وقــد ارتفعــت نســبة
مــن يعتبــرون ان التشــريعات اإلعالميــة فــي األردن تمثــل
قيــدا علــى حريــة اإلعــام وبنســبة ( /)%62,0كمــا تراجعــت
بأقــل مــن درجتيــن نســبة مــن يعتقــدون بالتأثيــر الســلبي
للتشــريعات اإلعالميــة فــي السياســات اإلعالميــة األردنيــة
لتصــل الــى (.)%60
إن ( )%74,9مــن اإلعالمييــن المســتجيبين يعتقــدون ان
التشــريعات اإلعالميــة األردنيــة تتوافــق مــع المعاييــر
الدوليــة حوالــي أربــع درجــات هــذه الســنة ( )%74,9بزيــادة
 4درجــات عــن ســنة  2016والبالغــة فيــه (،)%78,5
كمــا تراجعــت حوالــي  9درجــات نســبة مــن يعتقــدون ان
التشــريعات اإلعالميــة تســاهم فــي االنتهــاكات التــي تقــع
علــى االعالمييــن لتصــل الــى ( )%76,8بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة.
وفــي الوقــت الــذي اطلــع فيــه ( )%76,5مــن اإلعالمييــن
المســتجيبين علــى مشــروع تعديــات الحكومــة علــى قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة فــإن نصفهــم ( )%59,5يعارضــون هــذه
التعديــات ،فيمــا يعتقــد ( )%87,7منهــم أن الحكومــة
ستســتفيد مــن هــذه العقوبــات للتضييــق علــى حرية اإلعالم
والــرأي والتعبيــر ،فــي الوقــت الــذي أكــد فيــه ()%86,7
منهــم أن هــذا التعديــل ســيفرض قيــودا علــى حريــة اإلعــام.
وفــي الوقــت الــذي يعتقــد فيــه ( )%62,0أن تلــك
التعديــات تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة ،فــإن ( )%88,2يــرون ان التعريــف الــذي
أوردتــه الحكومــة لخطــاب الكراهيــة فــي قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة ســيفرض قيــودا علــى حريــة التعبيــر بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،مقابــل ( )%91,8يعتقــدون
أن هــذا التعديــل ســيفرض قيــودا علــى حريــة التعبيــر فــي
وســائل التواصــل االجتماعــي.
وكشفت معطيات االستطالع أن ( )%84,1من اإلعالميين
الذيــن اطلعــوا علــى التعديــات يــرون أن عقوبــات الســجن
والغرامــة المقترحــة مغلظــة ومبالــغ فيهــا ،وفــي الوقــت
الــذي يعــارض فيــه ( )%73,3عقوبــة الحبــس داعيــن أن
تقتصــر العقوبــات علــى الغرامــات الماليــة لكونهــا قضايــا
مدنيــة وليســت جزائيــة ،فــإن ( )%18,4مــن االعالمييــن
يحبــذون اإلبقــاء علــى عقوبتــي الحبــس والغرامــات الماليــة.

الملخص التنفيذي

 .1.2القسم الثاني :حق الحصول على المعلومات
يعتقــد أكثــر مــن ثلثــي اإلعالمييــن ( )%71,8أن حــق الحصــول
علــى المعلومــات مصــان لإلعالمييــن ،كمــا أن ( )%78,4مــن
المســتجيبين يعتقــدون ان الحكومــة تلتــزم باإلجابــة علــى
أســئلتهم ،ويعتقــد ( )%74,5بالتــزام الحكومــة باإلفصــاح
المســبق عــن المعلومــات.
ويالحــظ ان ثقــة اإلعالمييــن بمصداقيــة المعلومــات التــي
توفرهــا الحكومــة لهــم مرتفعــة هنــا بشــكل واضــح ،وهــو مــا
يســمح بتعزيــز الثقــة بيــن اإلعالمييــن والحكومــة فــي هــذا
الجانــب ،إذ يــرى ( )%88,2مــن المســتجيبين ان المعلومــات
التــي توفرهــا الحكومــة لإلعالمييــن تتســم بالمصداقيــة ،كمــا
أن ( )%87,1مــن المســتجيبين يــرون ان المواقــع اإللكترونيــة
للــوزارات والمؤسســات العامــة توفــر المعلومــات لإلعالمييــن
والمجتمــع.
يذكــر أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أطلــق منــذ عاميــن
مشــروع “إعــرف” لتعزيــز الشــفافية وحــق المعرفــة بالتعــاون
مــع مشــروع ســيادة القانــون وبدعــم مــن  USAIDلتحســين
إنفــاذ المؤسســات العامــة لحــق الحصــول علــى المعلومــات،
وقــد أســهم هــذا المشــروع فــي تحســن مؤشــرات اإلفصــاح
وتقديــم المعلومــات للجمهــور واإلعالمييــن.
 .1.3القسم الثالث :السياسات اإلعالمية
يعتقــد ( )%61,6مــن اإلعالمييــن بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة بجديــة الحكومــة فــي بنــاء إعــام حــر ســنة  ،2017كمــا
تراجــع دور الحكومــة فــي الجهــات األكثــر فعاليــة فــي تحديــد
ووضــع السياســات اإلعالميــة فــي األردن ،لتحــل فــي المرتبــة
الثانيــة ( )%18,8لصالــح دائــرة المخابــرات العامــة التــي تقدمــت
هــذه الســنة الــى المرتبــة األولــى ( ،)%22,7وجــاء الديــوان
الملكــي ثالثــا وبنســبة (.)%17.3
وحافظــت الحكومــة علــى مرتبتهــا األولــى مــن حيــث الجهــات
األكثــر تأثيــرا فــي المشــهد اإلعالمــي ( ،)%18,3كمــا حــل
الديــوان الملكــي ثانيــا ( ،)%16,6وجــاءت دائــرة المخابــرات
العامــة ثالثــا (.)%11.6
 .1.4القسم الرابع :االنتهاكات
كشــفت نتائــج االســتطالع ورصــد االنتهــاكات عــن ارتفــاع
عــدد اإلعالمييــن واالعالميــات الذيــن تعرضــوا لالنتهــاكات
والمضايقــات ســنة  2017ليصــل الــى  60مســتجيبا قالــوا
انهــم تعرضــوا النتهــاكات متعــددة وبنســبة بلغــت (،)%23,5
كمــا بلــغ عــدد االنتهــاكات المكــررة هــذه الســنة ( )113انتهــاكا
مقابــل ( )76انتهــاكا مكــررا ســنة .2016

وظــل انتهــاك حجــب المعلومــات هــذه الســنة فــي المرتبــة
األولــى مــن مجمــل االنتهــاكات وبنســبة ( )%9,4تكــررت فــي
( )29مــرة ثــم انتهــاك المنــع مــن النشــر ثانيــا طالــت  22حالــة
مكــررة ،وبنســبة ( ،)%7,1وجــاء انتهــاك التهديــد ثالثــا وبــــ 15
انتهــاكا مكــررا ( ،)%4,9كمــا حــل االســتدعاء األمنــي رابعــا
وشــمل  9انتهــاكات مكــررة وبنســبة ( ،)%2,9وجــاء انتهــاك
الــذم والقــدح والــذي يقصــد بــه توجيــه عبــارات والفــاظ نابيــة
خامســا وبنســبة ( )%2,6شــملت  8حــاالت مكــررة.
وفــي المرتبــة السادســة حــل انتهــاك المنــع مــن التغطيــة
وبنســبة ( )%2,6شــملت  8انتهــاكات مكــررة ،وتكــرر انتهــاك
التحريــض  5مــرات وبنســبة ( ،)%1,6ثــم التحريــض األمنــي
( )%1,3وشــمل  4انتهــاكات ،والمنــع مــن البــث الفضائــي
التلفزيونــي وبنســبة ( )%1,3شــمل  4حــاالت مكــررة،
وانتهــاك حجــز الحريــة وبنســبة ( )%0,6وشــمل حالتيــن فقــط،
ثــم انتهــاك حجــب موقــع تديــره او تعمــل بــه وشــمل حالتيــن
فقــط وبنســبة (.)%0.6
وتكــررت انتهــاكات تكســير ادوات الصحفــي او مصادرتهــا،
والواســطة والمحســوبية ،والتحقيــق لــدى االدعــاء العــام،
بواقــع انتهــاك واحــد لــكل منهــا وبنســبة مشــتركة بلغــت
( ،)%0.3ومــن المهــم التنويــه هنــا إلــى أن إجابــات اإلعالمييــن
فــي اســتطالع الــرأي عــن ســؤال مزاعــم االنتهــاكات مؤشــر
ال يعتمــد عليــه ،لكــن الرصــد والتوثيــق الميدانــي لمزاعــم
االنتهــاكات فــي البــاب الثانــي يعتمــد منهجيــة مســتقرة.
وتراجعــت حــاالت توقيــف اإلعالمييــن هــذه الســنة لتشــمل
حالتيــن فقــط بينمــا شــهدت ســنة  2016توقيــف  3اعالميين،
وال بــد مــن التأكيــد علــى ان عــدد حــاالت التوقيــف الواردة هنا
ال تشــمل كامــل حــاالت التوقيــف التــي تعــرض اإلعالميــون
لهــا ســنة  ،2017وإنمــا تختــص فقــط بإجابــات وحــاالت العينــة
المشــاركة فــي هــذا االســتطالع.
وفــي الوقــت الــذي لــم يســجل فيــه علــى محكمــة امــن
الدولــة توقيــف أي إعالمــي ،فــإن المدعــي العــام المدنــي هو
مــن أمــر بتوقيــف االعالمييــن اإلثنيــن بســبب نشــر أحدهمــا
موضوعــا عــن شــركة اســكان بصفتــه رئيــس تحريــر ،والثانــي
بتهمــة الــذم لزكــي بنــي ارشــيد نائــب المراقــب العــام لإلخــوان
المســلمين.
إن ( )17إعالميا تعرضوا للمحاكمة ســنة  2017التي شــهدت
إصــدار  10احــكام غيــر قطعيــة قابلــة للطعــن والتمييــز ،منهــا
الحكــم علــى  4بدفــع تعويــض مالــي للمشــتكي ،وحكــم
بعــدم المســؤولية ،وحكمــان بدفــع غرامــة ماليــة للحكومــة،
وحكمــان بالحبــس بقــرارات غيــر قطعيــة علــى إعالمييــن اثنيــن،
وحكــم واحــد جمــع بيــن الحبــس والغرامــة على اعالمــي واحد.
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وأصــدرت المحكمــة هــذه الســنة  5أحــكام قضائيــة قطعيــة
غيــر قابلــة للطعــن أو االســتئناف ،تضمنــت حكمــا واحــدا
بالبــراءة ،وحكميــن اثنيــن بالغرامــة الماليــة التــي تدفــع
للحكومــة ،وحكمــا قضائيــا واحــدا بالغرامــة والحبــس ،وحكمــا
واحــدا بدفــع تعويــض مالــي للمشــتكي.
ومــن بيــن اإلعالمييــن الذيــن مثلــوا امــام القضــاء هــذه الســنة
فــان  6منهــم تولــت وحــدة المســاعدة القانونيــة فــي مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن الدفــاع عنهــم ،وبانخفــاض واضــح
فــي حصــة “ ميــاد” بالدفــاع عــن اإلعالميين بســبب اإلجراءات
التــي اتخــذت ضــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ممــا اضطــر
المركــز للتوقــف عــن تقديــم هــذا العــون القانونــي حتــى تنتهــي
األزمــة التــي يتعــرض لهــا.
وكشــفت نتائــج اســتطالع الــرأي هــذه الســنة ان غالبيــة
اإلعالمييــن ( )%83,8يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة ان اللجــوء بشــكل متزايــد للتوقيــف والحبــس ســيعمل
علــى زيــادة الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن ،كمــا أن ()%93,0
مــن اإلعالمييــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة
أن اللجــوء بشــكل متزايــد للتوقيــف والحبــس ســيعمل علــى
زيــادة الرقابــة المســبقة علــى الصحفييــن مــن قبــل إدارة
المؤسســات اإلعالميــة.
ويــرى ( )%93,3بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ان اللجــوء
بشــكل متزايــد للتوقيــف والحبــس ســيعمل علــى تراجــع مؤشــر
الحريــات اإلعالميــة لــأردن فــي التقاريــر الدوليــة ،كمــا يعتقــد
( )%91,7أن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس سيعمل
علــى ضبــط مــا يكتبــه النــاس علــى وســائل التواصــل االجتماعي
بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،كمــا أن ( )%93,7مــن
اإلعالمييــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة
أن اللجــوء بشــكل متزايــد للتوقيــف والحبــس ســيعمل علــى
تخــوف مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي مــن الكتابــة
دون ضوابــط ،كمــا أن ( )%90,5يعتقــدون أن اللجــوء بشــكل
متزايــد للتوقيــف والحبــس ســيعمل علــى تراجــع االهتمــام
باالســتثمار اإلعالمــي وخاصــة فــي اإلعــام اإللكترونــي.
وتكشــف نتائــج اســتطالع الــرأي هــذه الســنة عــن تراجــع
حوالــي  3درجــات فــي نســبة اإلعالمييــن الذيــن يعتقــدون
بتدخــل الحكومــة فــي وســائل اإلعــام لتصــل إلــى (،)%77,3
مقابــل ( )%80,5ســنة .2016
ومــن بيــن الذيــن قالــوا بتدخــل الحكومــة فــي وســائل اإلعــام
فــإن ( )%83,2منهــم يــرون أن هــذا التدخــل أدى إلــى انخفــاض
ســقف حريــة اإلعــام ،مقابــل ( )%14,7يــرون أن هــذا التدخــل
لــم يكــن لــه تأثيــر علــى حريــة اإلعــام ســنة .2017
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 .1.5القسم الخامس :أساليب احتواء اإلعالميين
ســجلت ســنة  2017تراجعــا فــي حــاالت احتــواء اإلعالمييــن
بحوالــي  5درجــات وبنســبة ( )%16,5تمثــل ( )42اعالميــا
مســتجيبا ،مقابــل ( )%21,8ســنة  ،2016ونفــى ()%82,7
مــن المســتجيبين تعرضهــم أليــة عمليــات احتــواء.
أفــاد ( )%49,4يمثلــون ( )126مــن االعالمييــن المســتجيبين
أنهــم ســمعوا عــن صحفييــن تعرضــوا لمحــاوالت احتــواء أو
إغــراءات أو امتيــازات اثنــاء ممارســتهم للعمــل الصحفــي
عــام  ،2017مقابــل ( )%94يمثلــون ( )125مــن االعالمييــن
المســتجيبين نفــوا أن يكونــوا ســمعوا بذلــك.
 .1.6القسم السادس :المهنية والتنظيم الذاتي
ســجلت معطيــات ســنة  2017تراجعــا بســيطا فــي دعــم
اإلعالمييــن للتعدديــة النقابيــة باعتبارهــا أحــد اهــم مكونــات
التنظيــم الذاتــي لإلعالمييــن ،مقابــل تحســن فــي قناعــة
اإلعالمييــن بوجــود نقابــة للصحفييــن كإطــار كاف للتنظيــم
الذاتــي وبنســبة ( )%64,7يوافقــون ويوافقــون بشــدة ،كمــا
أن ( )%53,7يوافقــون ويوافقــون بشــدة علــى أن تطويــر
اليــات التنظيــم الذاتــي مرتبــط بالتعدديــة النقابيــة.
وبحســب رأي اإلعالمييــن فــان ( )%47,4ال يوافقــون
وال يوافقــون بشــدة علــى أن إلزاميــة العضويــة فــي نقابــة
الصحفييــن تتعــارض مــع الدســتور وال تتوافــق مــع المعاييــر
الدوليــة لحريــة اإلعــام مقابــل ( )%38,4يوافقــون علــى
ذلــك .وال يوافــق أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن علــى الغــاء
إلزاميــة العصويــة فــي نقابــة الصحفييــن هــذه الســنة
وبنســبة ( )%57,3مقابــل ( )%34,9يوافقــون ويوافقــون
بشــدة علــى إلغــاء اإللزاميــة.
ويعــارض أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن ( )%52,9تأســيس
نقابــات جديــدة لإلعالمييــن ،مقابــل ( )%42,8يؤيــدون
ذلــك ،كمــا يؤيــد ( )%49,8مــن اإلعالمييــن تأســيس نقابــات
وجمعيــات متخصصــة لإلعالمييــن مثــل نقابــة لإلعــام
اإللكترونــي ،واخــرى لإلعــام المرئــي مقابــل ()%45,1
يرفضــون ذلــك.
ووفقــا لنتائــج االســتطالع فــان ( )%80,4مــن اإلعالمييــن
يوافقــون ويوافقــون بشــدة علــى أنــه كلمــا تطــورت آليــات
التنظيــم الذاتــي فــي اإلعــام كلمــا زادت اســتقالليته،
يوافــق ويوافــق بشــدة ( )%82مــن اإلعالمييــن علــى أنــه
كلمــا تطــورت اليــات التنظيــم الذاتــي فــي اإلعــام كلمــا
زادت احترافيتــه.

الملخص التنفيذي

وتكشــف نتائــج االســتطالع أن ( )%91مــن المســتجيبين
أن اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بالمصداقيــة فــي نقــل
المعلومــات بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،كمــا أن
( )%90,7يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة
أن اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بالتعدديــة فــي عــرض
اآلراء والحــرص علــى وجــود الــرأي اآلخــر ،كمــا أن ()%92,5
يعتقــدون ان االعالمييــن االردنييــن يلتزمــون بحمايــة ســرية
المصــادر بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،و()%87
يــرون أن اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بمدونــات الســلوك
المهنــي واألخالقــي بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،فــي
الوقــت الــذي أكــد فيــه ( )%92,6أن اإلعالمييــن األردنييــن
يلتزمــون باحتــرام الحريــات الشــخصية للنــاس بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة.
ووفقــا لنتائــج االســتطالع فــان ( )%85,5مــن المســتجيبين
يعتقــدون أن اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بالنزاهــة
والشــفافية فــي مصــادر التمويــل لعملهــم بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة ،فــي الوقــت الــذي يعتقــد فيــه
( )%90,9أن اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون تجنــب الحــض
علــى الكراهيــة بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،كمــا أن
( )%92,6يعتقــدون بالتــزام اإلعالمييــن األردنييــن بالدفــاع
عــن حريــة اإلعــام وقيــم االســتقاللية بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة ،ويــرى ( )%92,2أن اإلعالمييــن األردنيين
يلتزمــون بالدفــاع عــن منظومــة حقــوق اإلنســان بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،كمــا أن ( )%92,6يعتقــدون أن
اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بتجنــب التشــهير والقــدح
والــذم بالنــاس بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة.
شــهدت معطيــات اإلعالمييــن حــول إنشــاء مجلــس شــكاوى
مســتقل ينصــف المجتمــع مــن اخطــاء اإلعــام تراجعــا كبيــرا
فــي نســبة المؤيديــن ســنة  2017قياســا بمــا كانــت عليــه
ســنة  ،2016وقــد شــهدت إجابــات اإلعالمييــن معطيــات
ســلبية تجــاه إنشــاء مجلــس الشــكاوى المســتقل ونســب
التأييــد ،وتراجــع القناعــات التــي توافــرت الســنة الماضيــة تجــاه
ايجابيــات إنشــاء مثــل هــذا المجلــس ،ممــا يؤشــر علــى تراجــع
كبيــر مــن قبــل اإلعالمييــن فــي دعــم مثــل هــذا المشــروع،
علــى الرغــم مــن أن نســبة تأييــده مــا زالــت عاليــة جــداً .
إن ( )%82,4مــن اإلعالمييــن يؤيــدون إنشــاء مجلــس شــكاوى
مســتقل ينصــف المجتمــع مــن اخطــاء اإلعــام بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلة مقابل ( )%90,3الســنة الســابقة.
وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون أن تأســيس مجلــس شــكاوى
سيســاهم فــي الحــد مــن التجــاوزات علــى أخالقيــات المهنــة
مــن ( )%92,1ســنة  2016إلــى ( )%79,9ســنة  ،2017كمــا

تراجعــت حوالــي  20درجــة نســبة مــن يعتقــدون أن تأســيس
مجلــس شــكاوى سيســاهم فــي الحــد مــن جرائــم القــدح
والــذم هــذه الســنة لتصــل الــى ( )%81,1مقابــل ()%91,4
الســنة الســابقة.
وتراجعــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بــأن تأســيس
مجلــس شــكاوى سيســاهم فــي تطويــر االحتــراف المهنــي
بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة  12درجــة ســنة 2017
مســجلة ( )%77,7مقابــل ( )%89,5ســنة . 2016
وتراجعــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة بــأن تأســيس مجلــس شــكاوى سيســاهم
فــي إنصــاف المتضرريــن مــن تجــاوزات اإلعــام  11درجــة هذه
الســنة لتصــل الــى ( )%80,4مقابــل ( )%91,4ســنة . 2016
وتراجعــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن تأســيس مجلــس شــكاوى سيســاهم
فــي إنشــاء آليــة إنصــاف ســريعة وعادلــة حوالــي  12درجــة
لتســجل هــذه الســنة ( )%79,3مقابــل ( )%91الســنة
الســابقة.
وحــول محطــة اإلعــام المســتقلة فقــد كشــف االســتطالع
ان ( )%78,8مــن االعالمييــن ال يــرون أن هــذه المحطــة
ســتكون مســتقلة عــن الحكومــة حيــن تبــدأ بثهــا.
وال يــرى ( )%67,5ان محطــة اإلعــام المســتقلة ســترفع من
ســقف الحريــات اإلعالميــة حيــن تبــدأ بثهــا ،كمــا ان ()%56,5
مــن المســتجيبين ال يــرون أن محطــة اإلعــام المســتقلة
ســتطور اإلعــام التلفزيونــي فــي األردن حيــن تبــدأ بثهــا ،كمــا
أن ( )%65,5ال يــرون أنهــا ســتكون قــادرة علــى منافســة
الفضائيــات اإلعالميــة العربيــة ،فــي الوقــت الــذي ال يــرى
فيــه ( )%55,7أن محطــة اإلعــام المســتقلة ســتكون قــادرة
علــى المنافســة واســتقطاب الجمهــور األردنــي ،ذلــك مــع
مالحظــة أن الصحفييــن تحســنت مواقفهــم بشــكل الفــت
مــن القنــاة هــذه الســنة مقارنــة بالســنوات الماضيــة مــع
االقتــراب مــن بــدء بثهــا ومباشــرة عــدد مــن اإلعالمييــن
العمــل معهــا.
 .1.7القسم السابع :الرقابة الذاتية
ارتفعــت نســبة االعالمييــن الذيــن يفرضــون علــى أنفســهم
رقابــة ذاتيــة فــي عملهــم الصحفــي ســنة  2017لتصــل الــى
اعلــى مســتوى لهــا تــم تســجيله منــذ ســنة  ،2014حيــث
وصلــت نســبتها هــذه الســنة الــى ( )%94,1بزيــادة أقــل مــن
درجــة عــن النســبة التــي تــم تســجيلها ســنة .2016
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يعتقــد ( )%52,9مــن المســتجيبين ان االعالمييــن يتجنبــون
انتقــاد الحكومــة ،ويعتقــد ( )%80,4ان االعالمييــن
األردنييــن يتجنبــون البحــث فــي القضايــا الدينيــة ،و()%84,7
يعتقــدون ان اإلعالمييــن يتجنبــون مناقشــة المواضيــع
المتعلقــة بالجنــس ،و( )%85,9يعتقــدون ان اإلعالمييــن
يتجنبــون انتقــاد األجهــزة األمنيــة ،و( )%72,9يعتقــدون أن
اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد زعمــاء الــدول العربيــة ،مقابــل
( )%55,7ال يعتقــدون أن اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد زعمــاء
الــدول األجنبيــة ،فيمــا يعتقــد ( )%72,9أن اإلعالمييــن
يتجنبــون انتقــاد زعمــاء الــدول الصديقــة.
وال يــزال انتقــاد شــيوخ ووجهــاء العشــائر مــن الخطــوط
الحمــراء التــي يتجنــب اإلعالميــون انتقادهــا هــذه الســنة
وبنســبة ( ،)%86,7كمــا أن ( )%67,8يعتقــدون ان
اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد القيــادات الحزبيــة ،فيمــا ال
يعتقــد ( )%87,1ان االعالمييــن يتجنبــون البحــث فــي
المشــكالت االقتصاديــة ،و ( )%88,6ال يعتقــدون أن
اإلعالمييــن يتجنبــون البحــث في المشــكالت المحلية ،إال أن
( )%92,2يعتقــدون أن اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد القــوات
المســلحة ،و( )%91يعتقــدون بتجنــب اإلعالمييــن انتقــاد
الســلطة القضائيــة ،و( )%82يعتقــدون أن اإلعالمييــن
يتجنبــون انتقــاد رجــال الديــن ،و ( )%83,1يعتقــدون أن
اإلعالمييــن ال يتجنبــون انتقــاد البرلمانييــن (نــواب وأعيــان)،
كمــا أن ( )%94,5يعتقــدون أن اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد
الديــوان الملكــي.
وجــاء الديــوان الملكــي فــي المرتبــة األولــى مــن بيــن
المواضيــع التــي يتجنبهــا اإلعالميــون وبنســبة (،)%24,7
ثــم األجهــزة األمنيــة ثانيــا وبنســبة ( ،)%19,7ثــم القــوات
المســلحة فــي المرتبــة الثالثــة وبنســبة ( ،)%16,4والبحــث
فــي القضايــا الدينيــة رابعــا وبنســبة (.)%8.3
 .1.8القسم الثامن :وسائل التواصل االجتماعي
ال تــزال وســائل التواصــل االجتماعــي تحــوز علــى ثقــة
النــاس بــراي اإلعالمييــن وبنســبة ( )%92,2ســنة 2017
بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،ويعتقــد ( )%97,7مــن
اإلعالمييــن المســتجيبين أن هــذه الوســائل ســاهمت فــي
تعزيــز مشــاركة النــاس وإبــداء آرائهــم فــي األردن بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،فــي الوقــت الــذي يعتقــد فيــه
( )%96,4أنهــا ســاهمت فــي توفيــر قنــوات جديــدة للمعرفة
للمتابعيــن والنــاس فــي األردن بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة.
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وافــاد أكثــر مــن ثلثــي اإلعالمييــن المســتجيبين ()%71,8
انهــم يعيــدون نشــر موادهــم الصحفيــة و /أو مقاالتهــم
التــي ينشــرونها عبــر وســائل االعــام المحترفــة (صحــف
مجــات إذاعــات تلفزيونــات مواقــع الكترونيــة) علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي” ،بهــدف تحقيــق انتشــار اوســع مــن
وســائل اإلعــام التقليديــة.
إن ( )%93,8مــن اإلعالمييــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة بــأن وســائل التواصــل االجتماعــي قــد
لعبــت دوراً فــي تعزيــز أدوات للمســاءلة المجتمعيــة ،فيمــا
يــرى ( )%82,0أنهــا تلتــزم بنشــر معلومــات ذات مصداقيــة
بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،مقابــل ()%80,0
يعتقــدون بالتزامهــا باحتــرام حقــوق اإلنســان بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة ،كمــا يــرى ( )%77,7أنهــا تلتــزم بعــدم
بــث خطــاب الكراهيــة بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة،
ويعتقــد ( )%77,3بالتزامهــا بعــدم التحريــض علــى العنــف
بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة.
وبحســب آراء اإلعالمييــن المســتجيبين فــإن ()%75,2
يعتقــدون أن وســائل التواصــل االجتماعــي تلتــزم بعــدم
انتهــاك الخصوصيــة للنــاس بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة ،ويعتقــد ( )%72,5أنهــا تلتــزم بعــدم بــث اإلشــاعات
والمعلومــات الكاذبــة والمضللــة بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة ،ويعتقــد ( )%72,5بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة أنهــا تلتــزم باحتــرام االختــاف والــرأي اآلخــر.
وتكشــف نتائــج اســتطالع آراء اإلعالمييــن أن ()%91,7
منهــم يعتقــدون أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي
الــى زيــادة الرقابــة الذاتيــة بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة ،كمــا أن ( )%95,3يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي
الــى حــذر المســتخدمين مــن الكتابــة أو النشــر الــذي يتجــاوز
القانــون.
وأفــاد ( )%96,5أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي
إلــى حــذر المســتخدمين مــن تجــاوز الخطوط الحمــراء بدرجات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،ويعتقــد ( )%93,0بدرجــات كبيرة
ومتوســطة وقليلــة أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي
الــى تجنــب نقــد الدولــة ،كمــا أن ( )%96,5يعتقــدون
بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن جــواز توقيــف وحبــس
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا

الملخص التنفيذي

ينشــرونه ســيؤدي الــى تجنــب نقــد األجهــزة األمنيــة ،ويعتقــد
( )%96,9بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن جــواز توقيــف
وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا
ينشــرونه ســيؤدي الى تجنب نقد الجيش والقوات المســلحة.

إلــى توجيهــات وتحريــض الحكومــة لوســائل اإلعــام ،ويرفــض
( )%64,7مــن االعالمييــن أن يكــون تبنــي وســائل اإلعــام
لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى توجيهــات وتحريــض األجهــزة
األمنيــة.

 .1.9القسم التاسع :خطاب الكراهية في اإلعالم

وفــي الوقــت الــذي اكــد فيــه ( )%96,1مــن االعالمييــن انــه
ال توجــد أســباب لتبنــي وســائل االعــام لخطــاب الكراهيــة،
فــإن اكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن يرفضــون أن يكــون تبنــي
وســائل اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى شــحن التيــارات
واألحــزاب الدينيــة لإلعالمييــن ( ،)%56,1ويعتقــد ()%71,4
مــن االعالمييــن ان تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب الكراهيــة
يعــود إلــى ثقافــة المجتمــع وقيمــه ،كمــا يعتقــد نصــف
االعالمييــن ( )%51أن تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب
الكراهيــة يعــود إلــى ارتبــاط اإلعالمييــن بالحكومــة وباألحــزاب
وعــدم اســتقالليتهم ،فيمــا يعتقــد ( )%69,4مــن اإلعالمييــن
أن تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى ضعــف
الوعــي الحقوقــي لإلعالمييــن.

ويعتقــد ( )%90,1بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن جــواز
توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي الــى تجنــب نقــد الحكومــة ،ويــرى
( )%91,8بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن جــواز توقيــف
وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب
مــا ينشــرونه ســيؤدي الــى تجنــب القــدح والــذم لألشــخاص
العادييــن ،فيمــا يعتقــد ( )%91,3بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي الــى تجنــب اســتخدام
خطــاب الكراهيــة.

أوضحــت نتائــج اســتطالع آراء اإلعالمييــن األردنييــن ســنة
 2017أن ( )%82,4مــن المســتطلعين يعتقــدون بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن وســائل اإلعــام قــد ســاهمت
فــي تعزيــز خطــاب التســامح ،كمــا أن ( )%84,4منهم يعتقدون
بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة بــأن وســائل اإلعــام
ســاهمت فــي تعزيــز احتــرام الــرأي اآلخــر وحريتــه فــي التعبيــر.

ويــرى ( )%69,4مــن االعالمييــن أن تبنــي وســائل اإلعــام
لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى ضعــف اإليمــان بالقيــم
الديمقراطيــة ،ورفــض أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن أن يكــون
تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى ضغــوط
دوليــة وإقليميــة هــذه الســنة وبنســبة ( ،)%57,6كمــا يعتقــد
( )%62,4مــن اإلعالمييــن أن تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب
الكراهيــة يعــود إلــى غيــاب مدونــات الســلوك المهنــي
الناظمــة لعمــل الصحفييــن ووســائل اإلعــام ،فــي الوقــت
الــذي يــرى فيــه ( )%77,6مــن االعالمييــن أن تبنــي وســائل
اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى ضعــف االحتــراف
المهنــي عنــد اإلعالمييــن.

وتصــدرت شــبكة الفيســبوك قائمــة أكثــر وســائل اإلعــام
إشــاعة لخطــاب الكراهيــة فــي األردن ســنة  2017وبنســبة
( ،)%41,8ثــم شــبكة التويتــر ثانيــا ( ،)%24,5واإلعــام
االلكترونــي ثالثــا ( ،)%10,6واليوتيــوب رابعــا (،)%9,6
والســناب شــات خامســا (.)%7.1

إن ( )%85,5مــن اإلعالمييــن يعتقــدون هــذه الســنة بدرجــات
كبــرة ومتوســطة وقليلــة أن األحــداث السياســية المتالحقــة
والصراعــات فــي دول اإلقليــم (مصــر ،العــراق ،ســوريا) كأمثلة
كانــت الســبب الرئيســي لتفشــي خطــاب الكراهيــة ،فيمــا يــرى
( )%86,8بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن وســائل
التواصــل االجتماعــي ال تتحمــل المســؤولية فــي انتشــار
خطــاب الكراهيــة كونهــا منصــات أو اداة لنقــل المعلومــات
واراء ومواقــف النــاس.

إن ( )%85,9يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة بــأن
وســائل اإلعــام ســاهمت فــي إذكاء خطــاب العنــف وإقصــاء
اآلخــر عــام  ،2017مقابــل ( )%80,0افــادوا ان وســائل اإلعــام
ســاهمت فــي زيــادة خطــاب الكراهيــة هــذه الســنة بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة.

ويالحــظ أن وســائل االعــام التقليديــة حصلــت علــى نســب
متدنيــة جــدا ممــا يعنــي أن اإلعالمييــن ال يــرون فيهــا وســائل
إشــاعة خطــاب كراهيــة فــي األردن ،فقــد حصلــت الصحافــة
المكتوبــة علــى نســبة ( )%1,5واإلذاعــة ( ،)%1,3والتلفزيــون
(.)%1.9
إن ( )%64,7مــن االعالمييــن يعتقــدون أن تبنــي وســائل
اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى موقــف ووعــي
اإلعالمييــن أنفســهم ،مقابــل ( )%30,6يعتقــدون أنــه يعــود

ويدعــم ( )%84,7مــن اإلعالمييــن ضــرورة تغليــظ العقوبــات
علــى مــن يقــوم بترويــج خطــاب الكراهيــة فــي اإلعــام أو
وســائل التواصــل االجتماعــي ،فــي الوقــت الــذي يعتقــد فيــه
أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن ( )%65,5أن مــن أســباب تزايــد
ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي
تعثــر مســار اإلصــاح فــي األردن ،مقابــل ( )%58,4يــرون

19

أنــه بســبب أداء وممارســات مجلــس النــواب ،بينمــا يــرى
( )%62,4أنــه بســبب الصــراع بيــن الحكومــة وحركــة االخــوان
المســلمين ،فــي حيــن يعتقــد ( )%80,8أن الظــروف
االقتصاديــة الصعبــة التــي يمــر بهــا النــاس فــي األردن هــي
مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل
التواصــل االجتماعــي.
ويعتقــد ( )%58,8مــن اإلعالمييــن أن تفاقــم أزمــة الالجئيــن
الســوريين فــي األردن مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب
الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،كمــا أن
( )%69,8يــرون أن اعتقــاد مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي أنــه ال يمكــن مالحقتهــم قانونيــا مــن أســباب
تزايــد ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي ،كمــا أن ( )%68,2يــرون ان عــدم خضــوع وســائل
التواصــل االجتماعــي للرقابــة وســيطرة الحكومــة كانــت
مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل
التواصــل االجتماعــي.
أن عــدم وجــود عقوبــات مغلظــة علــى مســتخدمي خطــاب
الكراهيــة كانــت مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب الكراهيــة
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي قــد دفعــت بــــ ()%71,4
مــن االعالمييــن لالعتقــاد بذلــك ،فيمــا يــرى ( )%46,3أن
تشــجيع أطــراف حكوميــة وغيــر حكوميــة لخطــاب الكراهيــة
لبــث الفرقــة بيــن النــاس مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب
الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ســنة .2017
 .1.10القسم العاشر :مركز حماية وحرية الصحفيين
يعتقــد ( )%93مــن اإلعالمييــن بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة أن وجــود مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ضــرورة
للدفــاع عــن الصحفييــن وحمايتهــم.
ويعتقــد ( )%89,8مــن االعالمييــن بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة بضــرورة وجــود مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن لتقديــم المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن.
وبلــغ إجمالــي اإلعالمييــن الذيــن يعتقــدون بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة بضــرورة وجــود مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
علــى الصحفييــن ( ،)%94,9ورأى ( )%89,4بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن وجــود مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن ضــرورة للتدريــب وتطويــر قدراتهــم واحترافهــم
المهنــي ،ويعتقــد ( )%92,9ضــرورة وجــود مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن لحمايــة حريــة التعبيــر.
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 .2الباب الثاني :الشكاوى واالنتهاكات 2017
وثــق فريــق برنامــج “عيــن” لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات
الواقعــة علــى حريــة اإلعالم فــي األردن والتابع لمركز حماية
وحريــة الصحفييــن فــي البــاب الثانــي شــكاوى الصحفييــن
ومزاعــم االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا عــام  2017وبلغــت
 173انتهــاكاً وقعــت علــى  67صحفيــاً وإعالميــاً ومؤسســة
إعالميــة واحــدة ،وذلــك مــن خــال  21حالــة اعتــداء علــى
حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ،منهــا  18حالــة فرديــة
و 3حــاالت جماعيــة اســتهدفت عمــوم الصحفييــن ،وكان
أبرزهــا منــع تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن “أحمــد الدقامســة”
يــوم  ،2017/3/12وتكــرار منــع التغطيــة  25مــرة فــي
االنتخابــات البلديــة والالمركزيــة منتصــف أغســطس فــي
ذات العــام .2017
وكشــف تقريــر االنتهــاكات عــن تراجــع معــدالت االنتهــاكات
الجســيمة مقارنــة باألرقــام الكليــة لالنتهــاكات خــال
الســنوات الماضيــة ،مشــيراً إلــى أن انتهــاكات جهــات إنفــاذ
القانــون تراجعــت وتحســنت مؤشــراتها ،مقابــل زيــادة فــي
اعتــداءات ظهــرت مــن جهــات مدنيــة أبرزهــا مواطنــون
مجهولــو الهويــة ،الفتــاً إلــى أن الحكومــة واألجهــزة األمنيــة
لــم تتحــرك بشــكل جــاد للوصــول إلــى هــؤالء المعتديــن
ومالحقتهــم فــي أكثريــة الحــاالت.
وكشــف أن ظاهــرة اعتــداءات المواطنيــن مجهولــي الهويــة
علــى الصحفييــن قــد تزامنــت مــع تعــرض إعالمييــن لحمــات
تحريــض وتهديــد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،ورغــم
تقديــم بعــض اإلعالمييــن شــكاوى إلــى األمــن ،فإنــه لــم
تتوفــر معلومــات عــن الوصــول للجنــاة أو اتخــاذ تدابيــر جديــة
لحمايــة اإلعالمييــن ضمانــاً لســامتهم.
وبيــن أن نســبة االنتهــاكات الجســيمة قــد بلغــت  %12مــن
مجمــوع االنتهــاكات الكلــي وبواقــع  21انتهــاكاً تمثلــت
باالعتــداء الجســدي ،اإلصابــة بجــروح ،المعاملــة القاســية
والمهينــة ،االعتقــال التعســفي ومحاولــة االغتيــال التــي
تعــرض لهــا إعالمــي عراقــي يعمــل مــع قنــاة دويتشــه فيللــه
األلمانيــة ،وتــم القبــض علــى الفاعــل وحكــم بالســجن.
ونــوه إلــى أن أشــكال االنتهــاكات والجهــات المســؤولة
عنهــا تتغيــر كل عــام ،وفــي عــام  2017كان الفتــاً تنامــي
رصــد ظاهــرة اعتــداء مواطنيــن علــى اإلعالمييــن ،مشــيراً
بــذات الوقــت أن الظاهــرة التــي ســيطرت عــام  ،2016وهــي
تعاميــم حظــر النشــر الصــادرة عــن هيئــة اإلعــام ،لــم تظهــر
إلــى الســطح عــام  ،2017وربمــا تكــون قــد اختفــت ،وكذلــك
وهــو األهــم غيــاب االعتــداءات الجســدية التــي تقــع علــى

الملخص التنفيذي

الصحفييــن مــن قبــل رجــال إنفــاذ القانــون ،والتــي بــرزت فــي
ســنوات الربيــع العربــي ،ولــم تُ ســجل وتُ رصــد أي حالــة اعتــداء
جســدي علــى صحفييــن عــام .2017
وأشــار إلــى أن الدعــاوى القضائيــة التــي كانــت تحركهــا هيئــة
اإلعــام باســم الحكومــة أو باســم الــوزراء والمســؤولين فــي
الدولــة توقفــت حســب عمليــات الرصــد التــي أجراهــا فريــق
“عيــن” خــال العــام .2017
وأظهــر أن تفاعــل الحكومــة مــع آليــات األمــم المتحــدة
التعاقديــة كان خطــوة إيجابيــة ومســاراً صحيحــاً تشــكر عليــه
مــن خــال تقديمهــا الــرد علــى قائمــة المســائل الخاصــة
بالتقريــر الــدوري الخامــس للجنــة حقــوق اإلنســان بشــأن
تطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية
 ،ICCPRحيــث قــدم األردن تقريــره الخــاص باإلجابــة علــى
قائمــة المســائل للتقريــر الــدوري فــي  12يوليــو .2017
وقــال أن هــذه الخطــوات مؤشــرات إيجابيــة تقــرأ فــي ســياق
تقريــر رصــد وتوثيــق االنتهــاكات وواقــع المشــهد اإلعالمــي.
وقد استقبل فريق “عين”  10استمارات شكوى ومعلومات
تضمنــت ادعــاءات لصحفييــن بتعرضهــم النتهــاكات متنوعــة،
ورصــد  10حــاالت تضمنــت انتهــاكات ومشــكالت مــن خــال
عمليــات الرصــد ،وقــد شــكل كل منهــا  %47.6مــن مصــادر
معلومــات التقريــر ،إلــى جانــب بــاغ واحــد.
وتضمنــت الشــكاوى التــي تلقاهــا فريــق “عيــن”  52انتهــاكاً
شــكلت نســبتها  %30مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة،
بينمــا بلــغ عــدد االنتهــاكات الناتجــة عــن عمليــات الرصــد 118
انتهــاكاً شــكلت نســبتها  %68.2مــن مجمــوع االنتهــاكات،
فيمــا ســجلت  3انتهــاكات مــن خــال بــاغ واحــد شــكلت
نســبته  %1.7مــن مجمــوع االنتهــاكات.
ﻋﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ،
ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺻﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ 2017
ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ
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%

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ %100

ﺑــﻼﻍ

وبلــغ عــدد أنــواع وأشــكال االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر 25
ـكال ،إال أن الجديــد الــذي تضمنتــه قائمــة االنتهــاكات
نوعــاً وشـ ً
واألخطــر علــى اإلطــاق هــو محاولــة االغتيــال أو الشــروع
بالقتــل الــذي تعــرض لهــا أحــد كــوادر العمــل اإلعالمــي لبرنامــج
سياســي ســاخر يعنــى بالشــأن العراقــي ويبــث علــى قنــاة
“دويتشــه فيللــه ـ  ”DWاأللمانيــة ،وحوكــم الفاعــل وصــدر حكــم
بســجنه.
وحلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام فــي المرتبــة األولــى مــن بيــن حقــوق اإلعالمييــن
المعتــدى عليهــا فــي  2017وبواقــع  102انتهــاكا نســبتها
 %58.3مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وجــاءت االنتهــاكات
الماســة بالحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو لمعاملــة
قاســية أو ال إنســانية أو مهينــة والســامة الشــخصية فــي
المرتبــة الثانيــة وبواقــع  27انتهــاكاً نســبتها  %16.3مــن
مجمــوع االنتهــاكات ،وحلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي
التملــك بالمرتبــة الثالثــة مــن خــال  19انتهــاكاً تشــكل مــا
نســبتها .%10.6
وجــاءت االعتــداءات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي بالمرتبــة الرابعــة مــن خــال  18انتهــاكاً تمثلــت
بحجــز الحريــة واالعتقــال والتوقيــف التعســفيين وحجــز الوثائــق
الرســمية أو الثبوتيــة ،وشــكلت نســبتها  ،%10.3فيمــا حــل
االعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة بالمرتبــة
الخامســة ،وفــي المرتبــة السادســة واألخيــرة حلــت االنتهــاكات
الماســة فــي كل مــن الحــق فــي اإلقامــة والحــق فــي الحيــاة.
وتعــددت الجهــات التــي كانــت وراء االنتهــاكات التــي تعــرض
لهــا اإلعالميــون خــال العــام  ،2017وظلــت أصابــع االتهــام
توجــه فــي أكثــر األحــوال ألجهــزة إنفــاذ القانــون التــي علــى
تمــاس مباشــر مــع اإلعالمييــن خاصــة عنــد تغطيتهــم لألحــداث
فــي أماكــن التوتــر ،ولكــن لــم تســلم مــن مســؤولية االنتهــاكات
الحكومــة ،الســلطات القضائيــة ،البرلمــان ورجــال أعمــال.
الالفــت فــي العــام  2017تزايــد حــاالت االنتهــاكات التــي يقــف
وراءهــا مواطنــون مجهولــو الهويــة ،ســواء باالعتــداء الجســدي
أو التحريــض والتهديــد لإلعالمييــن.
وعلــى الرغــم مــن أن جهــات إنفــاذ القانــون قــد تصــدرت الجهات
التــي كانــت ســبباً فــي وقــوع انتهــاكات وقعــت فــي  7حــاالت
وتضمنــت  67انتهــاكاً شــكلت نســبتها  %38.7مــن مجمــوع
االنتهــاكات الكلــي ،وتعــرض لهــا  33إعالميــاً  ،إال أنــه وباعتقــاد
فريــق “عيــن” كان ســبب الزيــادة فــي عــدد انتهــاكات جهــات
إنفــاذ القانــون هــو منــع  26إعالميــاً فــي حالــة جماعيــة واحــدة
مــن تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن “أحمــد الدقامســة” يــوم 12
مــارس .2017
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وجــاءت حــاالت اعتــداءات المواطنيــن العادييــن فــي المرتبــة
األولــى إلــى جانــب األجهــزة األمنيــة مــن حيــث عــدد الحــاالت
مــن خــال  7حــاالت أيضــاً  ،لكنهــا جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة
مــن حيــث عــدد االنتهــاكات حيــث بلغــت  39انتهــاكاً وبنســبة
 %22.5مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وقــد تعــرض لهــا 8
صحفييــن غالبيتهــم تعرضــوا النتهــاكات واعتــداءات نتيجــة
التحريــض فــي  5حــاالت منفصلــة.
وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت االنتهــاكات التــي يعتقــد فريــق
“عيــن” أن مصدرهــا مؤسســات ودوائــر حكوميــة مــن خــال
 3حــاالت ،لكنهــا حلــت بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد
االنتهــاكات التــي بلغــت  59انتهــاكاً شــكلت نســبتها مــن
مجمــوع االنتهــاكات الكلــي  ،%34وهــو معــدل قريــب
مــن مؤشــر انتهــاكات األجهــزة األمنيــة الــذي بلــغ %38.7
مــن مجمــوع االنتهــاكات ،مــع اختــاف أشــكال االنتهــاكات
وأنواعهــا بيــن الجهتيــن.
وباعتقــاد فريــق “عيــن” فــإن  4جهــات قــد حلــت فــي المرتبــة
الرابعــة معــاً وذلــك مــن خــال حالــة واحــدة لــكل منهــا
وانتهاكيــن لــكل منهــا ،وهــي :مجلــس النــواب ومجهولــو
الهويــة ومســتثمرون ورجــال أعمــال ومؤسســات قضائيــة.
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ
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%4.7
%0.5

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

ويعــرض البــاب الثانــي فــي فصلــه األخيــر كافــة الحــاالت
التــي قــام فريــق “عيــن” برصدهــا وتوثيقهــا بعــد جمــع األدلــة
الكافيــة والتثبــت مــن وقوعهــا.
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وقــد تــوزع البــاب الثانــي علــى  4فصــول رئيســة ،وتضمنــت
علــى مقارنــات واســعة فــي النتائــج والخالصــات ،وذلــك
علــى النحــو التالــي:

 .2.1الفصــل األول :المشــهد العــام لحريــة اإلعــام
فــي األردن 2017

عــرض الفصــل األول مــن بــاب الشــكاوى واالنتهــاكات
التزامــات األردن الدوليــة بشــأن حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام ،وتنــاول فــي هــذا الســياق ردود األردن علــى
قائمــة المســائل الخاصــة بالتقريــر الــدوري الخامــس للجنــة
حقــوق اإلنســان بشــأن تطبيــق العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية  ،ICCPRحيــث قــدم األردن
تقريــره الخــاص باإلجابــة علــى قائمــة المســائل للتقريــر
الــدوري فــي  12يوليــو .2017
ففــي الرابــع مــن ديســمبر  2017أعلنــت اللجنــة المعنيــة
بحقــوق اإلنســان عــن مالحظاتهــا الختاميــة حــول التقريــر
الــدوري الخامــس عــن األردن ،وأوصــت األردن باتخــاذ
التدابيــر الالزمــة لحمايــة الصحفييــن لتمكينهــم مــن القيــام
بنشــاطاتهم ومهامهــم بحريــة تامــة ودون أيــة قيــود ،كمــا
أوصــت بالتحقيــق فــي االعتــداءات علــى الصحفييــن وتحويل
المعتديــن إلــى العدالــة ،وكذلــك مراجعــة التشــريعات بغيــة
ضمــان عــدم تطبيــق العقوبــات الجزائيــة علــى األشــخاص
الذيــن يعبــرون عــن وجهــات نظــر ناقــدة ،وأن تكــون أيــة قيود
علــى األنشــطة الصحفيــة واإلعالميــة متماشــية مــع أحــكام
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
وشــارك مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــع عــدد مــن
مؤسســات المجتمــع المدنــي بمناقشــة تقريــر األردن
الخامــس ،وســاهم المركــز بتقديــم تقريــره ،كمــا ســاهم فــي
تنظيــم تحالــف ضــم  10مؤسســات مجتمــع مدنــي تحــت
اســم “تحالــف عيــن األردن” ،وســاهم التحالــف فــي تقديــم
تقريــره ،كمــا شــارك المركــز كعضــو فــي التحالــف المدنــي
األردنــي لمناهضــة التعذيــب  JO – CATوســاهم فــي
إعــداد تقريــر هــذا التحالــف.
وفــي قســم آخــر مــن الفصــل األول عــرض التقريــر مواقــف
المنظمــات الدوليــة والوطنيــة مــن وضــع حريــة الصحافــة
فــي األردن ،وفــي هــذا الســياق عــرض موقــف المركــز
الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،ومــا ورد عــن حريــة التعبيــر
واإلعــام فــي األردن ضمــن التقريــر العالمــي لمنظمــة
هيومــن رايتــس ووتــش  ،2017والتقريــر الســنوي لمنظمــة
العفــو الدوليــة لعامــي  ،2017 /2016ووضــع األردن فــي
مؤشــر حريــة الصحافــة العالمــي  2017لمنظمــة مراســلون

الملخص التنفيذي

بــا حــدود ،إضافــة إلــى مــا ورد فــي بيــان لهيومــن رايتــس
ووتــش بشــأن مقترحــات لجنــة إصــاح النظــام القضائــي
فــي األردن.
 .2.2الفصــل الثانــي :اإلطــار القانونــي المتعلــق بحريــة
الصحافــة وحريــة التعبيــر فــي األردن
وفــي فصلــه الثانــي تنــاول التقريــر القيــود علــى حريــة
اإلعــام فــي قوانيــن اإلعــام والقوانيــن األخــرى ذات
الصلــة ،إضافــة إلــى ملخــص لجلســة نقــاش مركــزة نظمهــا
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي مقــره لنخبــة مــن
المحاميــن واإلعالمييــن لمناقشــة البيئــة التشــريعية
الحاضنــة لإلعــام وتأثيراتهــا علــى حريــة اإلعــام والواقــع
المهنــي.
وأوصــى بعــدد مــن التوصيــات إلصــاح قوانيــن اإلعــام
وذات الصلــة بالعمــل اإلعالمــي وجــاءت كالتالــي:

 .2.2.1قانون المطبوعات والنشر:

• إلغــاء نــص (/49أ )1/مــن القانــون والتــي تشــترط ترخيــص
المطبوعــة اإللكترونيــة.

• إلغــاء الفقــرة جـــ مــن المــادة  49التــي تعتبــر التعليقــات
التــي تنشــرها المواقــع اإللكترونيــة مــادة صحفيــة
يتحمــل ناشــرها ورئيــس التحريــر ومالكهــا المســؤولية
عنهــا بالتكافــل.
• إلغــاء المــادة ( )23والتــي تشــترط أن يكــون رئيــس التحريــر
عضــواً فــي نقابــة الصحفييــن اســتناداً إلــى مبــدأ طوعيــة
االنتســاب للنقابــات الــوارد فــي المــادة  22مــن العهــد
الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية.

•
•

مراجعــة النصــوص الفضفاضــة وغيــر المنضبطــة فــي
القانــون مثــل المادتيــن ( )5و( )7بحيــث ال يســتخدم
تفســيرها لمالحقــة اإلعالمييــن ومســاءلتهم.
تفعيــل نــص المــادة ( )8مــن القانــون وإضافــة بنــد
قانونــي يرتــب اإللزاميــة علــى أي مســؤول بإجابــة طلــب
الصحفــي بالمعلومــات بالمواعيــد المحــددة.

 .2.2.2قانون ضمان حق الحصول على المعلومات:

أيد المركز التعديالت التي تقدمت بها الحكومة وهي:

•

تقليــص مــدة إجابــة طلــب المعلومــات إلــى  15يومــاً
بــدال مــن  30يومــاً .
ً

• توسيع عضوية مجلس المعلومات ليضم نقيبي
المحامين والصحفيين.

• حــق طلــب المعلومــات أصبــح حقــاً لــكل المقيميــن فــي
بــدال مــن األردنييــن فقــط.
األردن
ً
• رفــع تقاريــر عــن إعمــال حــق الحصــول علــى المعلومــات
لرئيــس الــوزراء ومجلــس النــواب ومجلــس األعيــان.

وطالــب المركــز باإلضافــة إلــى تعديــات الحكومــة بضــرورة
تبنــي تعديــات جذريــة أهمهــا التالــي:

• تعديــل المــادة ( )3مــن القانــون لضمــان اســتقاللية أوســع
لمجلــس المعلومــات بضــم ممثليــن لمؤسســات المجتمع
المدنــي وأصحــاب خبــرة فــي هــذا المجــال.
• تعديــل المــادة ( )13مــن القانــون التــي تتوســع فــي فــرض
االســتثناءات علــى الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات
لتتوافــق مــع المــادة  19مــن العهــد الدولــي للحقــوق
المدنيــة والسياســية.
• تعديــل المادتيــن ( )7و( )13اللتيــن تعطيــان للتشــريعات
النافــذة صفــة الســمو علــى قانــون حــق الحصــول علــى
المعلومــات ،مثــل قانــون وثائــق وأســرار الدولــة.
 .2.2.3قانون العقوبات:

• حصــر محاكمــة الصحفييــن عــن جرائــم النشــر الــواردة فــي
قانــون العقوبــات بالقضــاء النظامــي وليــس بمحكمــة أمــن
الدولــة.
• إلغــاء العقوبــات الســالبة للحريــة فــي جرائــم النشــر التــي
تطبــق فــي قانــون العقوبــات علــى الصحفييــن ،وبالتالــي
منــع توقيفهــم.

•

•

إلغــاء المــادة ( )118لمخالفتهــا أحــكام المــادة ()15/5
مــن الدســتور كونهــا تتيــح الرقابــة المســبقة علــى وســائل
اإلعــام ،وترتــب عقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن 5
ســنوات لإلعالمييــن.
اســتثناء الصحفييــن مــن تطبيــق أحــكام المــادة /149أ
والتــي تنــص علــى تقويــض ومناهضــة نظــام الحكــم
للجرائــم المرتكبــة بواســطة وســائل اإلعــام والتــي
عقوبتهــا األشــغال المؤقتــة لمــدة ال تقــل عــن  3ســنوات.

 .2.2.4قانون محكمة أمن الدولة:

• اســتثناء مالحقــة الصحفييــن بموجــب أحــكام المــادة 149
مــن قانــون العقوبــات.
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 .2.2.5قانون منع اإلرهاب:

•

إضافــة فقــرة جديــدة للمــادة ( )3تنــص علــى اســتثناء
الجرائــم المرتكبــة بواســطة وســائل اإلعــام مــن تطبيــق
أحــكام هــذا القانــون.

 .2.2.6قانون الجرائم اإللكترونية:

• تعديــل المــادة ( )11بإضافــة نــص يســتثني تطبيقــه علــى
المواقــع اإللكترونيــة ومســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي.

 .2.3الفصــل الثالــث :انتهــاكات حريــة اإلعــام وحقــوق
اإلعالمييــن فــي 2017
تضمــن الفصــل الثالــث محــاور رئيســة تبحــث فــي االنتهــاكات
التــي وثقهــا برنامــج “عيــن” خــال العــام  ،2017والشــكاوى
والبالغــات التــي تلقاهــا ،وعمليــات الرصــد التــي قــام بهــا،
وقــدم عرضــاً لالنتهــاكات الجســيمة ،وحقــوق اإلعالمييــن
اإلنســانية المعتــدى عليهــا والجهــات المنتهكــة ،وعمــد إلــى
مقارنــة حصيلــة االنتهــاكات مــع العــام الســابق  2016إضافــة
إلــى مقارنتهــا مــع األعــوام الثمانيــة الماضيــة.
وبيــن أن أعلــى معــدالت االنتهــاكات كمــاً هــي االنتهــاكات
التــي تمــس مباشــرة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام ،حيــث وثــق التقريــر  60تكــراراً بمنــع التغطيــة
وبلغــت نســبتها  %34.6مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي،
وحجــب المعلومــات الــذي تكــرر  27مــرة بنســبة بلغــت
.%15.6
ولفــت إلــى أن انتهــاك حجــز الحريــة التعســفي قــد حــل
بالمرتبــة الثالثــة مكــرراً  9مــرات وبنســبة  ،%5.2ويليــه
مباشــرة المضايقــة فــي  8مــرات وبنســبة  ،%4.6وحــل
انتهــاك االعتــداء الجســدي فــي المرتبــة الخامســة وبتكــرار 7
مــرات وبنســبة  %4مــن مجمــوع االنتهــاكات.
وتكــررت  6مــرات انتهــاكات االعتــداء علــى أدوات العمــل
وحجزهــا واإلصابــة بجــروح ،فيمــا تكــرر  5مــرات انتهــاكا
التهديــد باإليــذاء والتحريــض ،بينمــا تكــررت لـــ  4مــرات
انتهــاكات اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،وكذلــك
المعاملــة القاســية والمهينــة واالعتــداء اللفظــي.
وتكــررت لـــ  3مــرات انتهاكات االعتقال والتوقيف التعســفي
وحجــز الوثائــق الرســمية ،فيمــا تكــررت لمرتيــن انتهــاكات
المنــع مــن النشــر والتوزيــع ،التحقيــق األمنــي ،حــذف
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محتويــات الكاميــرا ،االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة،
ولمــرة واحــدة فقــط وردت انتهــاكات وقــف اعتمــاد قنــاة
فضائيــة ،مصــادرة أدوات العمــل ،إيــذاء ذوي القربــى ،المنــع
مــن اإلقامــة ومحاولــة االغتيــال إلعالمــي علــى يــد متطــرف
صــدر بحقــه حكــم بالســجن.
وعنــد مقارنــة االنتهــاكات وأشــكالها ومــدى تكرارهــا بيــن
العاميــن  2016و 2017يتبيــن أن العــام األخيــر قــد ســجل
ارتفاعــاً فــي عــدد االنتهــاكات كميــاً وبفــارق  38انتهــاكاً ،
وأوضــح أن انتهــاك المنــع مــن النشــر والتوزيــع كان الســمة
األبــرز عــام  ،2016وأمــا مــا يميــز العــام  2017هــو االرتفــاع
النســبي فــي المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات.
وبيــن التقريــر أن التراجــع النســبي فــي عــدد انتهــاك المعاملــة
القاســية والمهينــة فــي  2017مــرده أن حــاالت االعتقــال
التعســفي والتوقيــف جــاءت أقــل مــن العــام  ،2016حيــث
قــد يتعــرض الصحفيــون لمعاملــة قاســية ومهينــة فــي بعــض
الحــاالت عنــد اعتقالهــم و /أو توقيفهــم تعســفياً علــى
خلفيــة عملهــم اإلعالمــي.
وأشــار إلــى نــوع وأشــكال االنتهــاكات الثابتــة والمســتقرة
وغيــر المســتقرة مبينــاً أن عــدداً مــن االنتهــاكات ظــل يتكــرر
بشــكل ملحــوظ خــال ســنوات الحــراك الشــعبي الذي شــهده
األردن خــال الفتــرة الممتــدة مــن العــام  2011وحتى ،2014
ثــم قلــت معــدالت تكرارهــا عــام  ،2015وعــادت للظهــور
مجــدداً عامــي  2016و ،2017وعــرض االنتهــاكات الثابتــة
أو المســتقرة وهــي :حجــب المواقــع اإللكترونيــة ،المنــع مــن
التغطيــة ،التهديــد باإليــذاء ،حجــب المعلومــات ،المضايقــة،
االعتــداء الجســدي ،حجــز الحرية التعســفي ،االعتــداء اللفظي
والمنــع مــن النشــر والتوزيــع.
وكشــف عنــد جمــع حقــوق اإلعالميين المعتــدى عليها خالل
الســنوات الثمانيــة الماضيــة  2010ـ  2017أن االنتهــاكات
الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام قــد حلــت
بالمرتبــة األولــى بواقــع  807انتهــاكات شــكلت نســبتها
 %65.6مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي خــال هــذه الفتــرة.
ولفــت إلــى أن االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عــدم التعــرض
للتعذيــب أو لمعاملــة قاســية أو ال إنســانية أو مهينــة
والســامة الشــخصية قــد حلــت بالمرتبــة الثانيــة بواقــع
 235انتهــاكاً نســبتها  %19مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وأن
االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي
قــد حلــت فــي المرتبــة الثالثــة مــن خــال  105انتهــاكات
بلغــت نســبتها .%8.5

الملخص التنفيذي

وفــي المرتبــة الرابعــة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي
التملــك مــن خــال  56انتهــاكاً نســبتها  ،%4.5ويليهــا فــي
المرتبــة الخامســة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي معاملــة
غيــر تمييزيــة بواقــع  13انتهــاكاً  ،وفــي المرتبــة السادســة
االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي محاكمــة عادلــة وبلغــت
 10انتهــاكات ،ثــم فــي المرتبــة الســابعة انتهــاكات الحــق
فــي الخصوصيــة مــن خــال انتهاكيــن ،وفــي المرتبــة الثامنــة
واألخيــرة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي اإلقامــة
والحــق فــي الحيــاة مــن خــال انتهــاك واحــد لــكل منهمــا.
وعــرض التقريــر مقارنــة الجهــات المنتهكــة مــن حيــث عــدد
الحــاالت وعــدد االنتهــاكات التــي يعتقــد فريــق “عيــن” بأنهــا
صــدرت عــن تلــك الجهــات خــال األعــوام الثالثــة الماضيــة
 2015ـ  ،2017وأظهــر أن المؤسســات الحكوميــة تتحمــل
مســؤولية االنتهــاكات التــي تضمنتهــا وقــد حلــت فــي
المرتبــة األولــى مــن خــال  23حالــة ،وقــد بلغــت نســبتها
 %29.5مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي خــال الســنوات
الثالثــة الماضيــة ،ويليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الحــاالت التــي
يعتقــد فريــق “عيــن” أنهــا صــدرت عــن األجهــزة األمنيــة مــن
خــال  21حالــة نســبتها مــن المجمــوع العــام .%27

انتهــاك واحــد فقــط فــي  ،2017وقــال إن عــدد االنتهــاكات
التــي يعتقــد فريــق “عيــن” بأنهــا صــدرت عــن مجلــس النــواب
وعــن مجهولــي الهويــة مســتقرة نســبياً .
 .2.4الفصــل الرابــع :الحريــات اإلعالميــة محــل االنتهــاك:
الحــاالت الموثقــة
وفــي فصلــه الرابــع واألخيــر عــرض التقرير جميــع الحاالت التي
قــام فريــق برنامــج “عيــن” برصدهــا وتوثيقهــا خــال العــام
 ،2017ويجــد المطلــع عليهــا شــهادات وإفــادات الضحايــا
مــن الصحفييــن الذيــن تعرضــوا النتهــاكات ومشــكالت ســواء
فــي حــاالت فرديــة و /أو جماعيــة.

ومــن خــال  13حالــة جــاءت الحاالت الناتجة عن االســتخدام
المتعســف للســلطات القضائيــة فــي المرتبــة الثالثــة ،وفــي
المرتبــة الرابعــة الحــاالت التــي يعتقــد فريــق “عيــن” أنهــا
صــدرت عــن مواطنيــن عادييــن مــن خــال  9حــاالت ،وفــي
المرتبــة الخامســة جــاءت الحــاالت الصــادرة عــن مجلــس
النــواب مــن خــال  6حــاالت ،وأمــا فــي المرتبــة السادســة
فقــد حــل مجهولــو الهويــة مــن خــال حالتيــن ،وأخيــراً فــي
المرتبــة الســابعة جــاءت الجهــات التاليــة مــن خــال حالــة
واحــدة فقــط :جامعــات ومعاهــد أكاديميــة ،مســتثمرون
ورجــال أعمــال ،نقابــات مهنيــة ،تنظيــم “داعــش”.
وعنــد مقارنــة عــدد االنتهــاكات التــي يعتقــد فريــق “عيــن”
أنهــا صــدرت عــن الجهــات المنتهكــة خــال األعــوام الثالثــة
الماضيــة تبيــن أن األجهــزة األمنيــة والمؤسســات والدوائــر
الحكوميــة والمواطنــون العاديــون قــد ســجلوا فــي العــام
 2017أعلــى معــدالت االنتهــاكات كمــاً فــي  3ســنوات،
وقــد حلــوا فــي المراتــب الثالثــة األولــى.
والحــظ التقريــر تراجــع عــدد االنتهــاكات التــي تســأل عنهــا
الســلطات القضائيــة خــال الســنوات الثالثــة الماضيــة،
فمــن  17انتهــاكاً عــام  2015إلــى  10فــي  2016ثــم
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توصيات التقرير
قــراءة آراء اإلعالمييــن ونتائــج االســتطالع ،واالطــاع
علــى واقــع االنتهــاكات ومســار الحالــة اإلعالميــة فــي
األردن يشــجع مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى تقديــم
توصيــات لــكل األطــراف الفاعلــة فــي المشــهد اإلعالمــي،
وهــي علــى النحــو التالــي:

 .1وضــع خطــة اســتراتيجية إعالميــة جديــدة لمــدة
 5ســنوات ،تتضمــن أهدافــاً قابلــة للقيــاس ،وتســعى
للنهــوض باإلعــام ،وتدعــم حريتــه ،وترســخ حالــة االحتــراف
المهنــي.
 .2تشــكيل لجنــة خبــراء تضــم كافــة األطــراف إلصــاح
التشــريعات الناظمــة لإلعــام بمــا يتوائــم مــع الدســتور
والمعاهــدات والمعاييــر الدوليــة ،والبــدء بإجــراءات فوريــة
لتعديــل المــواد القانونيــة التــي تســمح بفــرض عقوبــات
ســالبة للحريــة.
 .3العــودة إلحيــاء فكــرة تأســيس مجلــس شــكاوى
مســتقل ينصــف المجتمــع مــن تجــاوزات وأخطــاء وســائل
اإلعــام.
 .4تشــجيع أطــر التنظيــم الذاتــي لإلعالمييــن بمــا يقــوي
اســتقاللية وســائل اإلعــام ،ويعــزز التعدديــة النقابيــة،
ويحفــز علــى والدة “أطــر” وجمعيــات إعالميــة متخصصــة.
 .5وضــع تصــور بعيــد المــدى لتطويــر معــارف ومهــارات
اإلعالمييــن الحقوقيــة للحــد مــن المحتــوى المعــادي
لحقــوق اإلنســان والمــروج للعنــف وخطــاب الكراهيــة.
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اإلعالميــة مــن قبــل رؤســاء ومــدراء التحريــر واإلدارات ،وخاصــة
عنــد اتخاذهــم لقــرارات منــع النشــر دون أســباب وضوابــط
مهنيــة.

 .8العمــل علــى دراســة ظاهــرة الرقابــة الذاتيــة التــي تتزايــد
داخــل المجتمــع اإلعالمــي منــذ ســنوات ،ووضــع تصــورات
عمليــة للحــد منهــا لتعزيــز حــق المجتمــع فــي المعرفــة.
 .9مأسســة حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي المؤسســات
العامــة ،ووضــع آليــات تضمــن اإلفصــاح المســبق ،وتطويــر
أوال بــأول.
مواقــع الــوزارات لتصبــح منصــات توفــر المعلومــات ً
 .10حــث الدولــة األردنيــة علــى تبنــي سياســات داعمــة
لإلعــام العمومــي علــى غــرار تجربــة هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة
 ،BBCتمــول مــن دافعــي الضرائــب وتصــان اســتقالليتها،
وتوفــر فــرص عمــل آمنــة ومحترفــة لإلعالمييــن ،وتحمــي
حقوقهــم.
 .11تشــكيل لجــان تحقيــق مســتقلة عنــد تعــرض اإلعالمييــن
ألي انتهــاك أو مزاعــم بذلــك ،وإعــان نتائجهــا للــراي العــام.
 .12مالحقــة المعتديــن علــى اإلعالميين ،وضمان مســاءلتهم
وفــق القانــون لمنــع ظاهــرة اإلفــات مــن العقاب.
 .13تعويــض وإنصــاف اإلعالمييــن ضحايــا االنتهــاكات بمــا
يكفــل جبــر الضــرر المــادي والمعنــوي.
 .14توفيــر الحمايــة لإلعالمييــن الذيــن يتعرضــون لتهديــدات
بســبب عملهــم الصحفــي ،والوصــول للجنــاة وتقديمهــم
للعدالــة.

 .6العمــل علــى برامــج توعيــة جماهيريــة لمســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي تســهم فــي بــث محتــوى
يلتــزم بالحقيقــة والمصداقيــة ،ويقلــل مــن نشــر الشــائعات
واألخبــار الزائفــة ،ويغــذي قيــم التســامح وتقبــل الــرأي
اآلخــر ،ويحــد مــن الترويــج ألفــكار وممارســات تنتهــك
حقــوق اإلنســان وأبرزهــا الحــط مــن الكرامــة اإلنســانية
وانتهــاك الخصوصيــة وبــث خطــاب الكراهيــة.

 .15تدريــب جهــات إنفــاذ القانــون علــى آليــات التعامــل مــع
اإلعالمييــن فــي مناطــق التوتــر واألحــداث الســاخنة ،وبمــا
يكفــل حقهــم فــي التغطيــة المســتقلة ،ودون أن يعيــق مهــام
وواجبــات األجهــزة األمنيــة ،واعتمــاد دليــل أو بروتوكــول يحدد
قواعــد وآليــات العمــل بالتفصيــل.

 .7حــث المؤسســات اإلعالميــة علــى تطويــر دليــل مهنــي
يحــدد معاييــر النشــر ،ويقلــص مســاحات الرقابــة المســبقة
وســوء اســتخدام الســلطة التقديريــة داخــل المؤسســات

 .16إصــدار تعليمــات واضحــة مــن كافــة أجهــزة الدولــة تؤكــد
علــى حــق اإلعالمييــن فــي تغطيــة األحــداث بشــكل مســتقل،
ومنــع أي قيــود تفــرض عليهــم.
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استطالع رأي الصحفيين

 .1البــاب األول :اســتطالع رأي الصحفييــن عــن
حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن 2017
 .1.1مقدمة

للعــام الســابع عشــر علــى التوالــي؛ تابــع مركــز حمايــة وحرية
الصحفييــن إجــراء اســتطالعه الســنوي الموجــه للصحفييــن
واإلعالمييــن حــول حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن،
مــع حرصــه علــى اســتقرار منهجيــة االســتطالع الــذي أجــري
أول مــرة عــام  ،2001والحفــاظ علــى مســتوى العينــة
وتنوعهــا مــن مجتمــع الصحفييــن مــن أجــل مقارنــة علميــة
للمتغيــرات بيــن عــام وآخــر ،وإضافــة مــا اســتجد وبــات
مؤثــراً بحالــة الحريــات اإلعالميــة ســواء بشــكل مباشــر
أو غيــر مباشــر بهــدف مواكبــة كل تطــور قــد يطــرأ علــى
الســاحة الصحفيــة.
ومنــذ إطــاق النســخة األولــى مــن تقريــر حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي األردن عــام  2001ال يــزال بــاب اســتطالع
الــرأي مكونــاً أساســياً مــن مكونــات التقريــر ،ومــن الصعــب
تجــاوزه أو القفــز عنــه ،وذلــك ألنــه صــوت الصحفييــن
والناطــق باســمهم بعيــداً عــن التحليــل والرصــد والتدقيــق،
وهــو يقــدم صــورة واضحــة عــن رؤيــة وتفاعــل اإلعالمييــن
مــع القضايــا والتحديــات التــي تواجههــم ،وبالتالــي فهــو
يقــدم مؤشــرات لرؤيــة الصحفييــن لــكل أصحــاب المصلحــة،
مــن إعالمييــن أو حكومــة أو برلمانييــن أو جهــات إنفــاذ
القانــون.
لقــد تضمــن اســتطالع العــام  2017أســئلة جديــدة يعتقــد
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أنهــا تتعلــق بمتغيــرات
نوعيــة طــرأت علــى المشــهد اإلعالمــي وتحتــاج إلــى
مراقبــة تأثيراتهــا علــى الحريــات اإلعالميــة ،كمــا حذفــت
بعــض األســئلة التــي أصبحــت نتائجهــا غيــر مجديــة أو
تقادمــت بفعــل المتغيــرات ،ويمكــن إيجــاز مــا اســتجد فــي
االســتمارة علــى النحــو التالــي:
 .1مواقــف الصحفييــن تجــاه المقتــرح الــذي أعدتــه
الحكومــة لتعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ،مــن حيــث
تضميــن التعديــات عقوبــات مغلظــة ومبالغــاً فيهــا ،أو
الموقــف مــن تعريــف خطــاب الكراهيــة الــوارد فــي تلــك
التعديــات.

 .2مواقــف اإلعالمييــن وآراؤهــم بشــأن حــق الحصــول
علــى المعلومــات والوصــول إليهــا مــن الحكومــة.
 .3مواقــف اإلعالمييــن مــن خطــاب الكراهيــة والتحريــض
فــي وســائل اإلعــام.

 .4التعــرف علــى مواقــف اإلعالمييــن حــول دور مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن فــي الدفــاع عــن الصحفييــن وحمايتهــم
بعــد مــرور  20عامــاً علــى تأسيســه.
ويمكــن القــول بــأن اســتطالع رأي الصحفيين فــي األردن يعد
مــن أكثــر اســتطالعات الــرأي اســتمرارية واســتقراراً  ،وهــو مــن
االســتطالعات القليلــة التــي توجــه إلــى اإلعالمييــن لقــراءة
واقــع الحريــات اإلعالميــة فــي بلدانهــم.

 .1.2منهجية االستطالع

تضمنت خطة ومنهجية االستطالع وعينته على التالي:
 .1.2.1غرض االستطالع.

 .1.2.2مجتمع االستطالع وعينته؛ ويتضمن:
 .1.2.2.1الفئة المستجيبة من حيث قطاع العمل.
 .1.2.2.2الفئة المستجيبة من حيث سنوات الخبرة.
 .1.2.2.3الفئة المستجيبة من حيث المؤسسة اإلعالمية.
 .1.2.2.4الفئة المستجيبة حسب العمر.
 .1.2.2.5الفئة المستجيبة حسب المستوى التعليمي.
 .1.2.2.6الفئة المستجيبة من حيث التخصص العلمي.
 .1.2.2.7المسمى الوظيفي للعينة المستجيبة للعمل
الرئيسي في مجال الصحافة.
 .1.2.2.8العينة المستجيبة من حيث العمل الثانوي.
 .1.2.2.9العينة المستجيبة من حيث قطاع العمل الثانوي.
 .1.2.2.10نسب االستجابة.
 .1.2.3الصعوبات التي واجهت فريق جمع البيانات.
 .1.2.4جمع البيانات ومعالجتها.
 .1.2.5نتائج االستطالع :توزعت نتائج االستطالع وخالصاته
على  10أقسام كالتالي:
 .1.2.5.1القسم األول :حالة الحريات والتشريعات اإلعالمية.
 .1.2.5.2القسم الثاني :حق الحصول على المعلومات.
 .1.2.5.3القسم الثالث :السياسات اإلعالمية.
 .1.2.5.4القسم الرابع :االنتهاكات.
 .1.2.5.5القسم الخامس :أساليب احتواء اإلعالميين.
 .1.2.5.6القسم السادس :المهنية والتنظيم الذاتي.
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 .1.2.5.7القسم السابع :الرقابة الذاتية.
 .1.2.5.8القسم الثامن :وسائل التواصل االجتماعي.
 .1.2.5.9القسم التاسع :خطاب الكراهية في اإلعالم.
 .1.2.5.10القسم العاشر :مركز حماية وحرية الصحفيين.
 .1.2.6الغرض من استطالع الرأي :يهدف االستطالع
بمكوناته الموزعة على  10أقسام إلى التعرف
على ما يلي:
 .1.2.6.1قيــاس المتغيــر فــي رضــى اإلعالمييــن بمختلــف
مواقعهــم وقطاعــات عملهــم وتخصصاتهــم
وخبراتهــم عــن واقــع الحريــات والتشــريعات
اإلعالميــة فــي األردن.
 .1.2.6.2مواقــف اإلعالمييــن وآراؤهــم بشــأن حــق الحصــول
علــى المعلومــات والوصــول إليهــا مــن الحكومــة.
 .1.2.6.3التعرف على مواقف اإلعالميين تجاه السياسات
اإلعالمية.
 1.2.6.4رصــد االنتهــاكات التــي حدثــت عــام  2017ومواقــف
اإلعالمييــن منهــا.
 .1.2.6.5قيــاس المتغيــر فــي محــاوالت وأســاليب االحتــواء
وأثرهــا علــى توجهــات اإلعالمييــن وحريــة
ا لصحا فــة .
 .1.2.6.6مواقــف اإلعالمييــن فــي المهنيــة وأطــر التنظيــم
الذاتــي للعمــل اإلعالمــي فــي األردن.
 .1.2.6.7واقــع الرقابــة الذاتيــة ومتغيراتهــا امتــداداً مــن
األعــوام الســابقة وحتــى العــام  2017وأثرهــا
علــى حريــة الصحافــة.
 .1.2.6.8التعرف على تأثيرات وسائل التواصل االجتماعي
على العمل اإلعالمي.
 .1.2.6.9مواقــف اإلعالمييــن مــن خطــاب الكراهية والتحريض
فــي وســائل اإلعالم.
 .1.2.6.10التعــرف علــى مواقــف اإلعالمييــن حــول دور
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي الدفــاع عــن
الصحفييــن وحمايتهــم بعــد مــرور  20عامــاً علــى
تأسيســه.

 .1.2.7مــدة تنفيــذ االســتطالع :قضــى المركــز  16يــوم
عمــل فــي إجــراء االســتطالع ،إذ بدأ بعرض اســتمارة األســئلة
علــى العينــة صبــاح يــوم  ،2017/12/8وانتهــى مســاء يــوم
.2017/12/23

 .1.2.8نســب االســتجابة :بلغــت نســبة اســتجابة
الصحفييــن فــي االســتطالع  ،%96.2فــي حيــن بلغــت نســبة
عــدم االســتجابة علــى أســئلة االســتطالع كافــة .%3.8

 .1.2.9الصعوبــات التــي واجهــت فريــق جمــع البيانــات:
واجهــت فريــق جمــع البيانــات صعوبــات تمخضــت عــن عــدم
اســتجابة بعــض الصحفييــن ،باإلضافــة إلــى وجــود بعــض
المشــكالت فــي اإلطــار مثــل عــدم صحــة أرقــام الهواتــف أو
أنهــا مفصولــة أو أن أصحابهــا غيــر موجوديــن فــي األردن أو
متقاعــدون مــن العمــل فــي القطــاع االعالمــي .والمالحــظ
أن التحديــات والصعوبــات فــي إجابــة العينــة تراجعــت بعــد
أن عمــل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ولفتــرة طويلــة قبــل
البــدء بتنفيــذ االســتطالع علــى تحديــث قاعــدة البيانــات
لإلعالمييــن.
 .1.2.10جمــع البيانــات ومعالجتهــا :اتبع هذا االســتطالع
أســلوب جمــع البيانــات مــن خــال االتصــال هاتفيــاً مــع
الصحفييــن العامليــن فــي القطــاع االعالمــي ،إذ تــم اختيــار
فريــق عمــل مكــون مــن باحثيــن وباحثــات مــن ذوي الخبــرة
والكفــاءة فــي جمــع البيانــات وإجــراء المقابــات الهاتفيــة
فتــم تدريــب الفريــق وفــق برنامــج تــم التركيــز مــن خاللــه
علــى مــا يأتــي:
 .1.2.10.1التعريف بأهمية الدراسة وأهدافها.

 .1.2.10.2اســتخدام أســاليب تعليميــة متنوعــة تهــدف
إلــى تطويــر مهــارات فريــق البحــث فــي إجــراء المقابــات
الهاتفية.
 .1.2.10.3كيفيــة التعامــل مــع المجيبيــن بعيــداً عــن
التحيــز واإليحــاء فــي اإلجابــات لضمــان دقــة البيانــات
التــي ســيتم جمعهــا وجودتهــا.

 .1.2.10.4تدريــب فريــق العمــل علــى المفاهيــم
والمصطلحــات الموجــودة فــي االســتمارة جميعهــا
وكيفيــة طــرح األســئلة والتعامــل معهــا.
 .1.2.10.5تدريــب فريــق عمــل مصغــر مــن الباحثيــن
والباحثــات ألغــراض التأكــد مــن جــودة البيانــات مــن حيــث
تدقيــق االســتمارات والتأكــد مــن شــمولية اإلجابــات
واتســاقها.

 .1.2.10.6تدريــب فريــق آخــر متخصص لتبويب األســئلة
وخصوصــاً األســئلة المفتوحــة ،التــي غالبــاً مــا تشــتمل
علــى بنــود أخــرى فــي بعــض األســئلة.
تــم إعــداد برنامــج إدخــال للبيانــات باســتخدام الحزمــة
البرامجيــة  ،CSPro 6.3آخذيــن باالعتبــار التدقيــق علــى
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البيانــات المدخلــة مــن حيــث تكــرار االســتمارات المدخلــة،
والتدقيــق علــى المــدى لــكل ســؤال فــي االســتمارة وبعــض
قواعــد المطابقــة مــن حيــث االتســاق والشــمول ،ثــم تــم تحويــل
البيانــات إلــى الحزمــة البرامجيــة اإلحصائيــة  ،SPSSوذلــك
ألغــراض إعــداد الجــداول االحصائيــة وتحليــل بيانــات الدراســة
واســتخراج النتائــج النهائيــة للتقريــر.
 .1.2.11مجتمع االســتطالع وعينته :يتكون مجتمع الدراســة
مــن حوالــي  1232صحفيــاً وإعالميــاً  ،وكمــا هــو موضــح فــي
الجــدول (أ) ،حيــث اشــتمل اإلطــار علــى الصحفييــن واالعالمييــن
األعضــاء فــي ســجل نقابــة الصحفييــن ،باإلضافــة إلــى كشــوف
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن والتــي عمــل علــى تحديثهــا حتــى
تاريــخ تنفيــذ االســتطالع فــي الفتــرة مــن  2017/12/8ولغايــة
.2017/12/23
أعتمــد فــي تصميــم عينــة الدراســة أســلوب العينــة العشــوائية
المنتظمــة وبمســتوى ثقــة  %95وخطــأ معيــاري مقــداره
 ،%5.47حيــث تــم تقســيم الصحفييــن واإلعالمييــن إلــى فئتيــن
وباألســلوب المتناســب مــع الحجــم فــي كل فئــة ،حســب اآلتــي:
الفئــة األولــى :وتشــمل الصحفييــن واإلعالمييــن العامليــن فــي
القطــاع الحكومــي حيــث بلغــت نســبتهم فــي اإلطــار .%28.2
الفئــة الثانيــة :وتشــمل الصحفييــن واإلعالمييــن العامليــن فــي
القطــاع الخــاص حيــث بلغــت نســبتهم حوالــي .%71.8
كمــا تــم توزيــع الصحفييــن واإلعالمييــن فــي كل فئــة حســب
الجنــس وباألســلوب المتناســب مــع الحجــم أيضــاً  ،حيــث بلغــت
نســبة الصحفييــن واإلعالمييــن الذكــور  %78.8فــي حيــن بلغــت
نســبة الصحفيــات واإلعالميــات العامــات فــي اإلطــار .%21.2
كذلــك ،تــم األخــذ بعيــن االعتبــار الصحفييــن واالعالمييــن
العامليــن وغيــر المســجلين فــي نقابــة الصحفييــن ،حيــث تــم
توزيعهــم فــي العينــة ،وباألســلوب المتناســب مــع الحجــم ،حيــث
بلغــت نســبة الصحفييــن واإلعالمييــن العامليــن والمســجلين فــي
النقابــة  ،%74.8فــي حيــن بلغــت نســبة الصحفييــن واإلعالمييــن
العامليــن وغيــر المســجلين فــي النقابــة .%25.2

 .1.2.11.1عضويــة نقابــة الصحفييــن :بلــغ عــدد المســتجيبين
والمســتجيبات األعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن األردنييــن ()190
وبنســبة ( ،)%74,5ومــن غيــر األعضــاء مــن الجنســين ()65
وبنســبة بلغــت (.)25,5%

عضوية نقابة الصحفيين
عدد المستجيبين

%

نعم

190

74.5

ال

65

25.5

المجموع

255

100

 .1.2.11.2توزيــع العينــة مــن حيــث الجنــس :ومــن حيــث
توزيــع الجنــس فــي العينــة فقــد بلــغ عــدد الذكــور ()199
مســتجيبا وبنســبة ( ،)%78وبلــغ عــدد اإلنــاث ( )56مســتجيبة
وبنســبة تمثيــل بلغــت ( .)%22ويالحــظ أن العمــل الصحفــي
واإلعالمــي يســتقطب الذكــور للعمــل فيــه أكثــر مــن اإلنــاث
وهــو مــا يرجــح دومــاً كفــة المزيــان لتميــل لصالــح الذكــور أكثــر
منهــا لإلنــاث.
الجنس

عدد المستجيبين

%

ذكر

199

78.0

انثى

56

22.0

المجموع

255

100

 .1.2.11.3ســنوات الخبــرة :إن النســبة األعلــى مــن
العينــة المســتجيبة تملــك مــن الخبــرة فــي المجــال الصحفــي
واإلعالمــي  20ســنة فأكثــر ،وقــد بلــغ مجمــوع هــؤالء ()119
مســتجيبا ومســتجيبة وبنســبة ( ،)%46,7وبلــغ عــدد مــن
يمتلــك خبــرة مــن  10ـ  19ســنة ( )84مســتجيبا ومســتجيبة
وبنســبة (.)%32.9
وتشــكل هاتــان النســبتان مجتمعتيــن ( )%79,6ممــا ينعكــس
ايجابــا علــى اإلجابــات عــن أســئلة االســتمارة ،فــي الوقــت الــذي
بلــغ فيــه عــدد مــن يمتلــك خبــرة مــن ســنة واحــدة الــى تســع
ســنوات ( )52مســتجيبا ومســتجيبة وبنســبة (.)%20.4
ويالحــظ فــي هــذا اإلطــار أن نســبة اإلنــاث فــي عضويــة نقابــة
الصحفييــن أقــل بكثيــر مــن نســبة الذكور ،كما أن ســنوات الخبرة
تمتــد وتتواصــل بالنســبة للذكــور أكثــر مــن اإلنــاث خاصــة فــي
القطــاع الخــاص ،الــذي يخســر الكثيــر مــن اإلنــاث العامــات فيه،
بخــاف القطــاع الحكومــي الــذي يســمح لألنثــى االســتمرار في
العمــل حتــى ســن التقاعــد ،وهــو مــا ينعكــس بالضــرورة علــى
معطيــات ســنوات الخبــرة مــن حيــث الجنــس والقطــاع بالنســبة
لإلنــاث وللذكــور.

31

ويوضح الجدول رقم (أ) توزيع اإلطار والعينة حسب قطاعات العمل وعضوية النقابة في القطاعين العام والخاص.

القطاع

جدول (أ) :توزيع اإلطار والعينة حسب القطاع والعضوية والجنس
خاص

حكومي

العضوية

ذكر %

أنثى %

المجموع %

ذكر %

أنثى %

المجموع %

عضو نقابة -االطار

241

60

301

481

139

620

921

%

19.6

4.9

24.4

39.0

11.3

50.3

74.7

العينة

49

12

61

98

28

126

187

المنجز من العينة

49

15

64

98

28

126

190

%

19.2

5.9

25.1

38.4

11.0

49.4

74.5

غير عضو -االطار

33

14

47

216

48

264

311

%

2.7

1.1

3.8

17.5

3.9

21.4

25.2

العينة

7

3

10

44

10

54

64

المنجز من العينة

8

3

11

44

10

54

65

%

3.1

1.2

4.3

17.3

3.9

21.2

25.5

المجموع -االطار

274

74

348

697

187

884

1232

%

22.2

6.0

28.2

56.6

15.2

71.8

100

العينة

56

15

71

142

38

180

251

المنجز من العينة

57

18

75

142

38

180

255

%

22.4

7.1

29.4

55.7

14.9

70.6

100

عدد سنوات الخبرة
في مجال الصحافة

عدد المستجيبين

%

 9 - 1سنوات

52

20.4

 19 - 10سنة

84

32.9

 20سنة فأكثر

119

46.7

المجموع

255

100

 .1.2.11.4القطاعــان العــام والخــاص :وروعــي فــي
اختيــار العينــة ان تكــون علــى رأس عملهــا اإلعالمــي ،وقــد
توزعــت كمــا أشــرنا ســابقا علــى القطاعيــن الحكومــي
وبنســبة مشــاركة بلغــت ( )%29,4وشــملت ( )75مســتجيبا،
والقطــاع الخــاص وبنســبة ( )%70,6وتمثــل ( )180مســتجيبا
ومســتجيبة.

32

المجموع

القطاع

عدد المستجيبين

%

حكومي

75

29.4

خاص

180

70.6

المجموع

255

100

 .1.2.11.5أعمــار العينــة :وحرصنــا فــي اختيــار العينــة
المســتجيبة لكــي تكــون ممثلــة لمختلــف أعمــار اإلعالمييــن،
وقــد بلــغ عــدد مــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن ( 20ـ  35ســنة)
مــن المســتجيبين والمســتجيبات ( )59شــخصا وبنســبة
( ،)%23,1وعــدد مــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن ( 36ـ 45
ســنة) ( )67مســتجيباً ومســتجيبة وبنســبة ( ،)%26,3ومــن
تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن ( 46ـ  56ســنة) مــا مجموعــه ()80
مســتجيباً ومســتجيبة وبنســبة ( ،)%31,4وعــدد مــن تتــراوح
أعمارهــم مــا بيــن ( 57ـ  64ســنة) مــا مجموعهــم ()28

استطالع رأي الصحفيين

شــخصا وبنســبة ( ،)%11وبلــغ عــدد مــن هــم فــوق ســن ألـــ
 65ســنة ( )21مســتجيباً وبنســبة (.)%2.8
العمر

عدد المستجيبين

%

 20-35سنة

59

23.1

 45-36سنة

67

26.3

 56-46سنة

80

31.4

 64-57سنة

28

11.0

 65فأكثر

21

8.2

المجموع

255

100

 .1.2.11.6المســتوى التعليمــي :إن النســبة األعلــى
للمســتوى التعليمــي للعينــة المســتجيبة كانــت للحاصليــن
علــى درجــة البكالوريــوس وبعــدد إجمالــي بلــغ ()151
مســتجيباً ومســتجيبة وبنســبة ( ،)%59,2تمثــل أكثــر مــن
نصــف العينــة المســتجيبة.
وتتضمــن العينــة المســتجيبة ( )73مســتجيباً ومســتجيبة
يحملــون شــهادات علميــة فــي الدراســات العليــا وبنســبة
( ،)%28,6بينمــا بلــغ عــدد حاملــي شــهادة الدبلــوم ()21
مســتجيباً ومســتجيبة وبنســبة ( ،)%8,2وعــدد حاملــي
شــهادة الثانويــة العامــة ( )10مســتجيبين وبنســبة (.)%3,9
هــذه المعطيــات تكشــف عــن المســتوى العالــي
للتأهيــل العلمــي األكاديمــي الــذي يتمتــع بــه الصحفيــون
واإلعالميــون وهــو مــا يوجــب انعكاســه علــى أعمالهــم
ومــدى وعيهــم ،فضــا عــن حجــم مصداقيــة اإلجابــات التــي
تضمنتهــا أســئلة االســتطالع.
المستوى التعليمي

عدد المستجيبين

%

ثانوي

10

3.9

دبلوم متوسط

21

8.2

بكالوريوس

151

59.2

دراسات عليا

73

28.6

المجموع

255

100

 .1.2.11.7التخصصــات العلميــة :ومــن حيــث التخصصــات
العلميــة فــإن ( )104مــن المســتجيبين والمســتجيبات
يحملــون شــهادات جامعيــة فــي الصحافــة واإلعــام
وبنســبة ( ،)%42,4وهــي النســبة األعلــى مــن المســتجيبين

المتخصصيــن أكاديميــا ،يليهــم فــي المرتبــة الثانيــة حملــة
الشــهادات العلميــة فــي تخصــص العلــوم السياســية وبعــدد
( )33مســتجيباً ومســتجيبة وبنســبة ( ،)%13,5ثــم حملــة
الشــهادات الجامعيــة فــي اآلداب وبعــدد ( )26مســتجيباً
ومســتجيبة وبنســبة ( ،)%10,6ثــم المتخصصــون فــي اإلدارة
واالقتصــاد وبعــدد ( )21وبنســبة ( ،)%8,6ثــم المتخصصــون
فــي الحقــوق وبعــدد ( )12وبنســبة ( )%4,9ثــم أنظمــة
المعلومــات وبعــدد ( )10وبنســبة ( ،)%4,1وتخصــص العلــوم
التربويــة بعــدد ( )9وبنســبة ( ،)%3,7فضــا عــن تخصصــات
العلوم وبنســبة ( )%2,9والهندســة بنســبة ( )%1,6والشريعة
والطــب والتمريــض بنســبة ( )%0.8لــكل منهــا.
هــذا التنــوع فــي التخصصــات انعكــس إيجابــاً علــى معطيــات
ـا عــن تأكيده أن العمــل الصحفي واإلعالمي
االســتطالع فضـ ً
يســتوعب للعمــل فيــه أيــة تخصصــات علميــة النفتــاح مجــال
العمــل فيــه.
التخصص

عدد المستجيبين

%

صحافة وإعالم

104

42.4

آداب

26

10.6

إدارة واقتصاد

21

8.6

علوم سياسية

33

13.5

فنون

6

2.4

حقوق

12

4.9

أنظمة معلومات

10

4.1

هندسة

4

1.6

علوم تربوية

9

3.7

شريعة

2

0.8

طب وتمريض

2

0.8

علوم

7

2.9

اخرى

9

3.7

المجموع

245

100

لم يستجيبوا

10

المجموع

255

 .1.2.11.8المســمى الوظيفــي الرئيســي فــي مجــال
الصحافــة :تنوعــت المســميات الوظيفيــة لعينــة الدراســة فــي
مجــال عملهــم الصحفــي ،وكانــت النســبة األعلــى للمندوبيــن
الصحفييــن وبلــغ عددهــم ( )51مســتجيبا ومســتجيبة وبنســبة

33

( ،)%20ثــم للمحرريــن الصحفييــن الذيــن بلــغ عددهــم ()38
مســتجيبا ومســتجيبة وبنســبة ( )%14,9تالهــم رؤســاء
التحريــر وبعــدد ( )37وبنســبة ( ،)%14,5وغالبيتهــم هــم
رؤســاء تحريــر لمواقــع صحفيــة إلكترونيــة.
وبلــغ عــدد المســتجيبين ممــن يقومــون بوظيفــة مديــر تحريــر
( )18مســتجيبا ومســتجيبة وبنســبة ( ،)%7,1ثــم كتــاب
المقــاالت وبعــدد ( )16كاتبــا وبنســبة ( ،)%6,3ثــم رؤســاء
األقســام وبعــدد ( )14مســتجيبا وبنســبة ( ،)%5,5ثــم
المراســلون الصحفيــون وبعــدد ( )12مســتجيباً ومســتجيبة
وبنســبة ( ،)%4,7وتســاوى عــدد مــن يشــغلون ســكرتير
التحريــر والمديريــن العاميــن وبعــدد ( )11وبنســبة ()%4,3
لــكل منهمــا.
وبلــغ عــدد المصورين الصحفيين الذين شــملهم االســتطالع
( )10مســتجيبين وبنســبة ( ،)%3,9كمــا شــمل االســتطالع
( )9مســتجيبين ممــن يشــغلون وظيفــة مستشــار إعالمــي
وبنســبة ( ،)%3,5كمــا شــارك فــي االســتطالع ( )8ممــن
يشــغلون وظيفــة معــدي برامــج وبنســبة ( ،)%3,1كمــا
بلــغ عــدد المذيعيــن المســتجيبين لالســتطالع ( )6مذيعيــن
ومذيعــات وبنســبة ( ،)%2,4كمــا شــارك ( )5مــن الناشــرين
اإلعالمييــن فــي اإلجابــة علــى اســتمارة االســتطالع وبنســبة
(.)%2,0
وأجــاب علــى أســئلة االســتطالع مخرجــو ومقدمــو برامــج،
ومديــرو مكاتــب ورؤســاء مجالــس إدارة بواقــع مســتجيبين
اثنيــن لــكل مســمى وظيفــي وبنســبة مشــتركة بلغــت
( )%0,8لــكل مســتجيبين ،كمــا شــارك رســام كاريكاتيــر واحــد
فقــط وبنســبة (.)%0,4
ويالحــظ مــن المعطيــات الســابقة ان أســئلة االســتطالع
شــملت أوســع عينــة وظيفيــة فــي قطاعــات العمــل
الصحفــي واإلعالمــي لتكــون عينــة ممثلــة لقطــاع اإلعــام
فــي األردن.
المسمى الوظيفي للعمل الرئيسي في مجال الصحافة

34

عدد المستجيبين

%

مندوب صحفي

51

20.0

محرر صحفي

38

14.9

مراسل صحفي

12

4.7

مدير تحرير

18

7.1

مستشار اعالمي

9

3.5

سكرتير تحرير

11

4.3

رسام كاركاتير

1

0.4

مذيع

6

2.4

رئيس تحرير

37

14.5

رئيس قسم

14

5.5

كاتب مقال

16

6.3

مصور صحفي

10

3.9

مدير عام

11

4.3

مخرج

2

0.8

معد برامج

8

3.1

مقدم برامج

2

0.8

مدير مكتب

2

0.8

ناشر

5

2.0

رئيس مجلس ادارة

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.2.11.9توزيــع المؤسســات اإلعالميــة للعينــة
حســب طبيعــة العمــل :وحظــي العاملــون فــي الصحــف
اليوميــة بالنصيــب األوفــر مــن عينــة الدراســة إذ بلــغ عــدد
المســتجيبين ( )91مســتجيبا ومســتجيبة وبنســبة (،)%35,7
ثــم العاملــون فــي المواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة بعــدد
( )44وبنســبة ( ،)%17,3ثــم العاملــون فــي التلفزيونــات
والقنــوات الفضائيــة بعــدد ( )44مســتجيبا ومســتجيبة
وبنســبة ( ،)%16,9ثــم العاملــون فــي وكاالت األنبــاء بعــدد
( )35مســتجيبا ومســتجيبة وبنســبة (.)%13,7
وشــملت عينــة الدراســة ( )12مــن العامليــن فــي اإلذاعــات
المحليــة وبنســبة ( ،)%4,7كمــا شــمل االســتطالع 8
مســتجيبين مــن العامليــن فــي قطاعــي المؤسســات
الخاصــة والمســتقلة والدوائــر الحكوميــة لــكل منهمــا
وبنســبة ( )%3,1لــكل مــن القطاعيــن.
وشــارك فــي اإلجابــة عــن أســئلة االســتطالع ( )6مــن
اإلعالمييــن المســتقلين وبنســبة ( ،)%2,4واســتجاب ()4
مــن اإلعالمييــن واإلعالميــات العامليــن فــي مؤسســات
المجتمــع المدنــي وبنســبة ( ،)%1,6كمــا شــمل االســتطالع
( )3إعالمييــن يعملــون فــي مجلــة وبنســبة (،)%1,2
ومســتجيب واحــد يعمــل فــي مطبوعــة دوريــة وبنســبة
(.)%0,4

استطالع رأي الصحفيين

اسم المؤسسة اإلعالمية التي تعمل بها حسب طبيعة العمل
اإلعالمي

مؤسسة االذاعة
والتلفزيون االردني

27

10.6

عدد المستجيبين

%

صحيفة االنباط

6

2.4

صحيفة يومية

91

35.7

جريدة الدستور

29

11.4

موقع إلكتروني
إخباري

44

17.3

جريدة الديار

1

0.4

وكاالت أنباء

35

13.7

الديوان الملكي

1

0.4

تلفزيونات وقنوات
فضائية

43

16.9

جريدة الرأي

26

10.2

جفرا نيوز

2

0.8

مستقل

6

2.4

جريدة السبيل

8

3.1

دوائر رسمية
وحكومية

8

3.1

جريدة الشاهد

1

0.4

مطبوعة دورية

1

.4

صحيفة الشرق
االوسط

2

0.8

إذاعات محلية

12

4.7

جريدة الغد

13

5.1

مؤسسات مجتمع
مدني

4

1.6

جريدة المدينة
السعودية

1

0.4

مجلة

3

1.2

مؤسسات خاصة
ومستقلة

8

3.1

مجلة المستثمرون
اليوم

1

0.4

وكالة الوقائع االخبارية

2

0.8

المجموع

255

100

اليونيسف

1

0.4

امسيه دوت كم

1

0.4

وكالة االنباء االردنية
-بترا

33

12.9

صحيفة بيال

1

0.4

تلفزيون واذاعه القوات
المسلحة راديو هال
اخبار

1

0.4

مجلة توميتو كرتون

1

0.4

جريدة الحياة

1

0.4

جريدة الرأي القطرية

1

0.4

جريدة القدس العربي

1

0.4

جريدة القدس
الفلسطينية

1

0.4

تلفزيون جوسات

2

0.8

قناة دبي

1

0.4

وكالة ديرتنا االخبارية

2

0.8

راديو البلد

1

0.4

راديو والتلفزيون
الهولندي

1

0.4

قناة رؤيا الفضائية

6

2.4

ويوضــح الجــدول اآلتــي تفاصيــل توزيــع العينــة علــى أســماء
المؤسســات اإلعالميــة التــي يعملــون فيهــا:
اسم المؤسسة اإلعالمية التي تعمل بها
عدد المستجيبين

%

اخبار البلد

1

0.4

عمون االخبارية

3

1.2

إذاعة حياة FM

2

0.8

اذاعة صوت الكرك

4

1.6

إذاعة أمن FM

1

0.4

راديو جست_JUST

1

0.4

اذاعة فرح الناس

2

0.8

وكالة اربيال االخبارية

1

0.4

ارت برايت

1

0.4

موقع ارم نيوز

1

0.4

اإلخبارية األردنية

1

0.4

35

36

جمعيه الصحافة
اإللكتروني

1

0.4

وكالة سرايا

2

0.8

شبكة اريج

1

0.4

تلفزيون الشرقية نيوز

1

0.4

شركة برين ويرك
بيكتشر كومبني إلنتاج
االفالم

1

0.4

شركه سما االردن
لخدمات البث الفضائي

1

0.4

شروق الثقافي

1

0.4

موقع المرأة االردنية

شمس العرب

1

0.4

صحح خبرك

1

0.4

موقع جريدة شباب
وجامعات

1

صحفيون من اجل
حقوق االنسان

1

0.4

موقع جلنار

1

0.4

موقع خبرني

2

0.8

صحيفة االمم اليومية

1

0.4

موقع كنانة نيوز

1

0.4

صحيفة البلقاء اليوم

1

0.4

صحيفة جامعة
اليرموك

1

0.4

موقع معمل 612
لألفكار

1

0.4

موقع عين نيوز

1

0.4

صحيفة صوت الشارع

1

0.4

صحيفه السنارة
األسبوعية

1

0.4

مصور صحفي بوزارة
الثقافة

1

0.4

مؤسسه دجله

1

0.4

وكالة عمان تايمز
االخبارية

1

0.4

صحيفة نيسان نيوز
االلكترونية

1

0.4

فلمزيون لإلنتاج الفني

1

0.4

موقع شمس نيوز

1

0.4

القبة نيوز

1

0.4

القلعة نيوز

1

0.4

وكالة هوا االردن
االخبارية

1

0.4

قناة العربية

1

0.4

1

0.4

قناه المملكة

1

0.4

وكالة وسط البلد
االخبارية

مجلة الطريق

1

0.4

وطنا اليوم

1

0.4

مجلس النواب

2

0.8

وكالة بوت نيك
الروسية

1

0.4

مجموعة الراية
االعالمية

1

0.4

وكالة اقتصادنا

1

0.4

وكالة عجلون االخبارية

2

0.8

وكالة االنباء الفرنسية

1

0.4

مستشار اعالمي
بجامعة البتراء

وكالة جراسا االخبارية

1

0.4

1

0.4

وكالة مساواه االخبارية

1

0.4

مستشار اعالمي بوزارة
االشغال

1

0.4

المجموع

255

100

مستشار اعالمي في
هيئة النجاح ومكافحة
الفساد

1

مستشار اعالمي
لشركة زين

1

0.4

صحفي مستقل

6

2.4

معهد االعالم االردني

2

0.8

موقع الشاهين
االخباري

1

0.4

موقع الشعب نيوز

1

0.4

1

0.4
0.4

0.4

استطالع رأي الصحفيين

 .1.2.11.10العمــل الثانــوي لإلعالمييــن :انخفضــت نســبة
عمــا ثانويــاً هــذا العــام لتبلــغ
اإلعالمييــن الذيــن يعملــون
ً
( )%25,5عمــا كانــت عليــه فــي االســتطالع الســابق لعــام
 2016والتــي بلغــت (.)%38

ومديــر تحريــر ،ومعــد برامــج ،وأميــن عــام حــزب ،ومصــور،
ومديــر عالقــات عامــة ،وطبيــب ،وقطــاع الســياحة ،ومصمــم
غرافيــك ،ومديــر مكتــب صحفــي ،ومترجــم وبنســبة مشــتركة
بلغــت ( )%1,5لــكل منهــم.

وبلغــت نســبة مــن يعملــون فــي القطــاع الحكومــي (،)%9,2
مقابــل ( )%90,8يعملــون فــي القطــاع الخــاص مــن بيــن مجمــوع
ـا ثانويــاً .
العينــة التــي أفــادت بأنهــا تعمــل عمـ ً

المسمى الوظيفي للعمل الثانوي
عدد المستجيبين

%

محرر صحفي

4

6.2

مراسل صحفي

1

1.5

مدير تحرير

1

1.5

تدريب واستشارات

8

12.3

رئيس تحرير

2

3.1

مدير عام

3

4.6

معد برامج

1

1.5

ناشر

3

4.6

تجارة عامة

4

6.2

باحث

3

4.6

امين عام حزب

1

1.5

عدد المستجيبين

%

مندوب صحفي

5

7.7

حكومي

6

9.2

معلم/مدرس/استاذ

6

9.2

خاص

59

90.8

مصور

1

1.5

المجموع

65

100

مستشار اعالمي

7

10.8

لم يستجيبوا

190

مدير عالقات عامة

1

1.5

المجموع

255

القطاع السياحي

1

1.5

رئيس قسم

1

1.5

رئيس جمعية/ناشط
اجتماعي

3

4.6

جرافيك ديزاين

1

1.5

مترجم

2

3.1

صاحب مزرعة/مزارع

2

3.1

طبيب

1

1.5

مدير مكتب صحفي

1

1.5

مقدم برامج

2

3.1

المجموع

65

100

لم يستجيبوا

190

المجموع

255

ويعــود ســبب بحــث العامليــن فــي القطــاع الخــاص عــن عمــل آخــر
ثانــوي لضعــف الرواتــب فــي أغلــب األحيــان ممــا ال يفــي بتوفيــر
شــروط حيــاة كريمــة لإلعالمييــن.
هل تعمل عمل اخر ثانوي
عدد المستجيبين

%

نعم

65

25.5

ال

190

74.5

المجموع

255

100

قطاع العمل للعمل الثانوي

 .1.2.11.11المســمى الوظيفــي للعمــل الثانــوي :ومــن
بيــن مــن أفــادوا أنهــم يعملــون عمــا ثانويــا والبالغــة نســبتهم
( )%25,5فــإن ( )%12,3يعملــون فــي مجــال التدريــب
واالستشــارات ،و( )%10,8يعملــون كمستشــارين إعالمييــن،
و( )%9,2يعملــون بمهنــة التعليــم والتدريــس ،و()%7,7
يعملــون مندوبيــن صحفييــن ،وبنســبة مشــتركة ( )%6,2لــكل
ممــن يعملــون فــي التجــارة العامــة ،ومحرريــن صحفييــن.
ونســبة أخــرى مشــتركة بلغــت ( )%4,6لــكل مــن يعملــون فــي
وظيفــة مديــر عــام ،وناشــر ،ورئيــس جمعيــة ،وباحــث.
وتســاوت نســبة العامليــن فــي وظائــف رئيــس التحريــر ،ومترجــم،
وصاحــب مزرعــة ،ومقــدم برامــج ( )%3,1لــكل منهــا ،كمــا
تســاوت نســب مــن يعملــون فــي وظائــف مراســل صحفــي،
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 .1.3نتائــج اســتطالع رأي الصحفييــن حــول حالــة الحريات
اإلعالميــة في األردن 2017
 .1.3.1القســم األول :حالــة الحريــات والتشــريعات
اإلعالميــة
ظلــت حالــة الحريــات والتشــريعات اإلعالميــة ســنة 2017
تتأرجــح فــي اعتقــادات اإلعالمييــن بيــن التقــدم والتراجــع
وبدرجــات قليلــة ،إال أن الالفــت لالنتبــاه فــي اســتطالع ســنة
 2017هــو التحســن الطفيــف علــى الحريــات اإلعالميــة.
ســؤاال
وقــد تضمــن القســم األول مــن االســتطالع 13
ً
رئيســياً  ،وأجــاب المســتطلعون عليهــا كالتالــي:

 .1.3.1.1هــل شــهدت حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي
األردن تقدمــاً أم تراجعــاً أم بقيــت علــى حالهــا ســنة
:2017
ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون مــن العينــة المســتطلعة ببقــاء
حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن علــى حالهــا ولــم تتغيــر
علــى اإلطــاق هــذه الســنة نحــو درجتيــن عــن مثيلتهــا فــي
اســتطالع ســنة  ،2016إذ بلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
هــذا عــام  )%45,9( 2017مقابــل ( )%44عــام .2016
ورأى ( )%15,6مــن المســتطلعين أنهــا شــهدت تقدمــا كبيــرا
بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،بانخفــاض درجــة واحــدة
عنهــا ســنة  2016فقــد بلغــت ( ،)%16,6كمــا انخفضــت
درجــة واحــدة فقــط نســبة مــن يــرون تراجعهــا بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة لتصــل هــذا العــام الــى ( )%38,4مقابــل
( )%39,4ســنة .2016
ويالحــظ أن نســبة التغيــر ســلباً وإيجابــاً فــي مؤشــرات تقييــم
حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن ســنة  2017قليلــة
جــدا وتتــراوح مــا بيــن درجــة واحــدة إلــى درجتيــن ،وقــد يعــود
الســبب فــي ذلــك إلــى تدنــي نســبة توقيــف اإلعالمييــن
ومحاكماتهــم فضــا عــن تراجــع االنتهــاكات الجســيمة.
إن ( )%4,3يــرون فــي اســتطالع ســنة  2017أن الحريــات
اإلعالميــة فــي األردن شــهدت تقدمــا بدرجــة كبيــرة،
و( )7,8%يــرون انهــا تقدمــت بدرجــة متوســطة ،و()%3,5
يعتقــدون أنهــا تقدمــت بدرجــة قليلــة.
كمــا يعتقــد ( )%20مــن العينــة المســتطلعة أنهــا تراجعــت
بدرجــة كبيــرة ،و( )%15,3رأوا تراجعهــا بدرجــة متوســطة،
و( )%3,1يعتقــدون تراجعهــا بدرجــة قليلــة.
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 .1.3.1.2وصف حالة الحريات اإلعالمية:

جــرى تحســن غيــر مســبوق علــى نســبة مــن يصفــون حالــة
الحريــات اإلعالميــة ســنة  2017بالممتــازة إذ بلغــت نســبتهم
( )3,9%مقابــل ( )1,5%ســنة  ،2016ممــا يكشــف عــن تحســن
فــي رأي العينــة تجــاه وصــف حالــة الحريــات فــي هــذا التقريــر.
وتراجعــت نســبة مــن يصفــون حالــة الحريــات بالمتدنيــة
الــى ( )%26,7ســنة  2017عنهــا فــي ســنة  2016والبالغــة
( )%27,1بنحــو درجــة واحــدة فقــط ،كمــا ارتفعــت نســبة مــن
يصفونهــا بالمقبولــة إلــى ( )%27,5مقابــل ( )%25,9عــام
 ،2016وانخفضــت نســبة مــن يصفونهــا بالمتوســطة لتصــل
إلــى ( )%27,5مقابــل ( )%31,6ســنة  ،2016وارتفعــت نســبة
مــن يصفونهــا بالجيــدة إلــى ( )%14,5مقابــل ( )%13,9لعــام
.2016
إن نســبة التحســن والتقــدم فــي تقييــم حالــة الحريــات
اإلعالميــة ووصفهــا ســنة  2017ال تــزال نســبيا بســيطة إال
أن لهــا دالالتهــا اإليجابيــة فــي شــعور اإلعالمييــن بتحســن
حالــة الحريــات اإلعالميــة علــى الرغــم مــن كونــه ال يــزال تحســنا
محــدودا وال يشــكل فارقــا كبيــرا.
ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻒ  /ﺗﺼﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﺎﻡ 2017
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 .1.3.1.3تقييــم أثــر التشــريعات اإلعالميــة فــي األردن
علــى حريــة اإلعــام:
ارتفعــت نســبة مــن يعتبــرون أن التشــريعات اإلعالميــة
فــي األردن تمثــل قيــدا علــى حريــة اإلعــام ســنة 2017
لتصــل إلــى ( )%62وهــي نســبة تمثــل أكثــر مــن نصــف
العينــة المســتجيبة ( ،)158وبارتفــاع ( )5,3درجــات عــن
معطيــات اســتطالع ســنة  2016والبالغــة نســبتها فــي
حينــه (.)%55,3
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة مــن يــرون ان التشــريعات
تشــكل قيــدا علــى حريــة اإلعــام فــي تقريــر  ،2017إال أن
المؤشــرات شــهدت أيضــاً تقدمــا فــي نســبة مــن يــرون أن
تلــك التشــريعات أســهمت فــي تقــدم حريــة اإلعــام لتصــل
إلــى ( )%12,5وبتقــدم أكثــر مــن درجــة عــن ســنة 2016
والبالغــة نســبتهم ( ،)%11,3كمــا انخفضــت نســبة مــن
يــرون أنهــا لــم تؤثــر علــى حريــة اإلعــام لتصــل إلــى ()%25,5
مقابــل ( )%32,3ســنة .2016
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻷﺛﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ
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 .1.3.1.4تأثيــر التشــريعات اإلعالميــة فــي السياســات
اإلعالميــة:
ارتفعــت بأقــل مــن درجتيــن نســبة مــن يعتقــدون بالتأثيــر
الســلبي للتشــريعات اإلعالميــة فــي السياســات اإلعالميــة
األردنيــة لتصــل ســنة  2017إلــى ( ،)%60منهــم ()%25,9
رأوه ســلبياً بدرجــة كبيــرة ،وبدرجــة متوســطة (،)%30,6
ودرجــة قليلــة ( ،)%3,5مقابــل ( )%58,3ســنة .2016
لقــد ظلــت تقييمــات مــن يــرون أنهــا تؤثــر إيجابــا ســنة 2017
علــى حالهــا عــن ســنة  ،2016فقــد بلغــت نســبة مــن يــرون
األثــر اإليجابــي لتلــك التشــريعات فــي ،)%27( 2017
منهــم بدرجــة كبيــرة ( ،)%5,1وبدرجــة متوســطة (،)%17,6
وبدرجــة قليلــة ( ،)%4,3بينمــا كانــت النســبة الكليــة لمــن
يــرون ذلــك ( )%26,8ســنة  ،2016فيمــا يــرى ( )%12,9بأنها
لــم تؤثــر علــى اإلطــاق فــي اســتطالع .2017

تلــك النتائــج تكشــف عــن تواصــل قناعــات اإلعالمييــن
األردنييــن بمــدى تأثيــر التشــريعات فــي السياســات اإلعالميــة
األردنيــة ســواء تأثيراتهــا اإليجابيــة أو الســلبية.
إلى أي درجة تعتقد ان التشريعات الناظمة لالعالم االردني تؤثر
في سياسات االعالم االردني وهل هذا التأثير إيجابي أم سلبي
وإلي أي درجة
عدد المستجيبين
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 .1.3.1.5مــدى توافــق التشــريعات اإلعالميــة األردنيــة
مــع المعاييــر الدوليــة لإلعــام:
تكشــف معطيــات اســتطالع  2017عــن تراجــع نســبة مــن
يعتقــدون ان التشــريعات اإلعالميــة األردنيــة تتوافــق مــع
المعاييــر الدوليــة بنحــو أربــع درجــات عمــا كانــت عليــه النســبة
ســنة .2016
إن ( )%74,9مــن المســتطلعين فــي تقريــر هــذا العــام يــرون
توافــق التشــريعات اإلعالميــة األردنيــة مــع المعاييــر الدوليــة
بدرجــة كبيــرة ( ،)%6,3وبدرجــة متوســطة ( )%43,9وبدرجــة
قليلــة ( ،)%24,7مقابــل ( )%78,5ســنة  2016ممــا يكشــف
عــن تطــور وعــي اإلعالمييــن األردنييــن بمــدى توافــق
التشــريعات األردنيــة مــع المعاييــر الدوليــة الناظمــة لإلعــام.
إن ( )%25,1مــن المســتجيبين أفــادوا أن التشــريعات
اإلعالميــة المحليــة ال تتوافــق علــى اإلطــاق مــع المعاييــر
الدوليــة ،مســجلين بذلــك ارتفاعــا بأكثــر مــن  7درجــات عمــا
كانــت عليــه النســبة ســنة  2016والبالغــة فــي حينــه (.)%18,4
بشكل عام ,إلى أي درجة تعتقد أن التشريعات الناظمة لالعالم
االردني تتوافق مع المعايير الدولية لالعالم
عدد المستجيبين
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االطالق

64

25.1

المجموع

255

100

 .1.3.1.8مــدى تأييــد المقتــرح الحكومــي لتعديــل قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة ومعارضتــه:

 .1.3.1.6مســاهمة التشــريعات اإلعالميــة فــي االنتهاكات
الواقعــة علــى اإلعالميين:
يعتقــد ( )76,8%مــن المســتجيبين أن التشــريعات الناظمــة
لإلعــام األردنــي تســهم فــي االنتهــاكات التــي تقــع علــى
العامليــن فــي اإلعــام ،منهــم ( )%25,1بدرجــات كبيــرة ،وبدرجــة
متوســطة ( ،)%38وبدرجــة قليلــة ( ،)%13,7وبتراجــع بنحــو 9
درجــات عمــا كانــت عليــه ذات النســبة فــي اســتطالع ســنة
 2016والتــي بلغــت (.)%84,5
وارتفعــت نســبة مــن يــرون أنهــا ال تســاهم علــى اإلطــاق ســنة
 2017لتصــل إلــى ( )%21,2مقابــل ( )%13,2ســنة .2016
بشكل عام ,إلى أي درجة تعتقد أن التشريعات الناظمة لالعالم االردني
تساهم في االنتهاكات التي تقع على العاملين في اإلعالم
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

64

25.1

إلى درجة متوسطة

97

38.0

إلى درجة قليلة

35

13.7

ال تساهم في االنتهاكات
على االطالق

54

21.2

ال أعرف/غير متأكد

4

1.6

رفض اإلجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.1.7مــدى االطــاع علــى تعديــات قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة:
أفــاد ( )76,5%يمثلــون ( )195مــن اإلعالمييــن األردنييــن
المســتجيبين بأنهــم اطلعــوا علــى المقتــرح الــذي أعدتــه
الحكومــة لتعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة مقابــل ()%23,5
لــم يطلعــوا عليــه.
هل سمعت قرأت شاهدت أطلعت على المقترح الذي أعدته الحكومة
لتعديل قانون الجرائم االلكترونية

40

عدد المستجيبين

%

نعم

195

76.5

ال

60

23.5

المجموع

255

100

أعلــن أكثــر مــن نصــف المســتجيبين والمســتجيبات ممــن
اطلعــوا علــى المقتــرح عــن معارضتهــم للمقتــرح الحكومــي
بتعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة وبنســبة ( )%59,5منهــا
( )%28,7يعارضونــه ،و( )%30,8يعارضونــه بشــدة ،بينمــا
بلــغ مجمــل مــن يؤيدونــه ( )27,1منهــم ( )%9,7يؤيدونــه،
و( )%17,4يؤيدونــه بشــدة ،فيمــا أعلــن ( )%13,3حيادهــم
بيــن المؤيديــن والمعارضيــن.
إن المعطيــات تكشــف عــن معارضــة أغلبيــة اإلعالمييــن
للمقترحــات الحكوميــة لتعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة.
الى أي مدى تؤيد أو تعارض المقترح الذي أعدته الحكومة لتعديل
قانون الجرائم االلكترونية
عدد المستجيبين

%

أؤيد بشده

19

9.7

أؤيد

34

17.4

محايد

26

13.3

أعارض

56

28.7

أعارض بشده

60

30.8

المجموع

195

100

لم يستجيبوا

60
255

 .1.3.1.9مــدى اســتفادة الحكومــة مــن العقوبــات
التــي يتضمنهــا مقتــرح القانــون المعــدل لقانــون الجــرام
اإللكترونيــة المتعلقــة بخطــاب الكراهيــة للتضييــق علــى
اإلعــام:
إن ( )87,7%مــن المســتجيبين الذيــن أفــادوا بأنهــم اطلعــوا
علــى مقتــرح تعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة يعتقــدون
أن هــذا التعديــل ستســتفيد منــه الحكومــة للتضييــق علــى
اإلعــام تحــت ذريعــة خطــاب الكراهيــة.
إن أكثــر مــن نصــف المســتجيبين ( )52,3%يعتقــدون أن
الحكومــة ستســتفيد بدرجــة كبيــرة ،و( )%28,2يــرون أن
الحكومــة ستســتفيد بدرجــة متوســطة ،و( )7,2%قالــوا انهــا
ستســتفيد بدرجــة قليلــة ،فــي الوقــت الــذي نفــى فيــه ()9,7%
مــن المســتجيبين أيــة اســتفادة للحكومــة مــن التعديــل
المقتــرح.

استطالع رأي الصحفيين

إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة ستستخدم/تستفيد من العقوبات
التي تضمنها القانون المعدل للجرائم االلكترونية المتعلقة بخطاب
الكراهية للتضييق على اإلعالم
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

102

52.3

بدرجة متوسطة

55

28.2

بدرجة قليلة

14

7.2

لن تستخدم/تستفيد
على االطالق

19

9.7

رفض االجابة

3

1.5

الاعرف

2

1.0

المجموع

195

100

لم يستجيبوا

60

المجموع

255

 .1.3.1.10إلــى أي درجــة تعتقــد أن تعريــف خطــاب
الكراهيــة فــي مشــروع قانــون الجرائــم االلكترونيــة
المعــدل:
 .1.3.1.10.1يتوافق مع المعايير الدولية:

أيــد ( )62,0%مــن المســتجيبين الذيــن افــادوا باطالعهــم
علــى مقتــرح تعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة أن تلــك
التعديــات تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة بدرجــة كبيــرة
( ،)11,3%وبدرجــة متوســطة ( ،)37,9%وبدرجــة قليلــة
(.)12,8%
إن ( )29,7%مــن المســتجيبين أفــادوا أن مقتــرح التعديــل
ال يتوافــق علــى اإلطــاق مــع المعاييــر الدوليــة ،فيمــا أفــاد
( )6,7%أنهــم ال يعرفــون إن كان التعديــل يتوافــق مــع
المعاييــر الدوليــة أم ال؟.
هــذه المعطيــات تكشــف عــن أن أكثــر مــن نصــف العينــة
المســتجيبة ( )62,0%ليــس لديهــا أي اطــاع كاف علــى
المعاييــر الدوليــة التــي تعــرف خطــاب الكراهيــة فــي اإلعالم،
ألنــه ال يوجــد تعريــف واضــح ومحــدد يمكــن التعامــل
معــه بصفتــه مســطرة يقــاس علــى أساســها الحكــم علــى
المحتــوى اإلعالمــي ،إن كان خطــاب كراهيــة أم يمثــل حريــة
للتعبيــر.

إلى أي درجة تعتقد أن تعريف خطاب الكراهية في مشروع قانون
الجرائم االلكترونية المعدل يتوافق مع المعايير الدولية
عدد المستجيبين

%

الى درجة كبيرة

22

11.3

الى درجة متوسطة

74

37.9

الى درجة قليلة

25

12.8

اليتوافق ويفرض
قيوداً

58

29.7

رفض االجابة

3

1.5

الاعرف

13

6.7

المجموع

195

100

لم يستجيبوا

60

المجموع

255

 .1.3.1.10.2يفرض قيوداً على حرية اإلعالم:

أفــاد ( )86,7%مــن المســتجيبين ممــن اطلعــوا علــى مقتــرح
تعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة أن هــذا التعديل ســيفرض
قيــودا علــى حريــة اإلعــام ،مقابــل ( )10,3%يــرون انــه لــن
يفــرض أيــة قيــود.
إن هذه النســبة العالية تكشــف عن مدى إدراك اإلعالميين
لحجــم القيــود التــي ســتفرضها التعديــات الجديــدة علــى
حريــة اإلعــام ،ممــا سيشــكل تهديــدا حقيقيــا لمؤشــر
الحريــات اإلعالميــة ،كمــا ســيؤثر ســلبا فــي نظــرة اإلعالميين
وتقييمهــم لــدور التشــريعات فــي التأثيــر الســلبي علــى حريــة
الصحافــة واإلعــام مســتقبال.
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻳﻔﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ

ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ

60
50
40
30
20
10
0

ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩﺍً

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ

ﺭﻓﺾ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ

%47.7
%32.8
%6.2

%10.3

%1

%2.1
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 .1.3.1.10.3يفرض قيوداً على حرية التعبير:

ارتفعــت نســبة المســتجيبين الذيــن يعتقــدون أن تعريــف خطــاب
الكراهيــة المقتــرح فــي قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ســيفرض قيــودا
علــى حريــة التعبيــر لتصــل إلــى (.)88,2%
لقــد رأى أكثــر مــن نصــف المســتجيبين ( )54,4%ممــن قالــوا انهــم
اطلعــوا علــى مقتــرح تعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة إن تعريــف
خطــاب الكراهيــة ســيفرض قيــودا علــى حريــة التعبيــر بدرجــة كبيــرة
جــدا ،و( )28,7%بدرجــة متوســطة ،و( )5,1%بدرجــة قليلــة ،مقابــل
( )9,2%نفــوا علــى اإلطــاق أن يفــرض التعريــف أيــة قيــود علــى
حريــة التعبيــر.
هــذه المعطيــات تكشــف عــن حجــم تخوفــات اإلعالمييــن مــن
تأثيــرات التعديــات المقترحــة علــى حريــة التعبيــر إلــى جانــب حريــة
اإلعــام.
إلى أي درجة تعتقد أن تعريف خطاب الكراهية في مشروع قانون الجرائم
االلكترونية المعدل يفرض قيودا على حرية التعبير
عدد المستجيبين

%

الى درجة كبيرة

106

54.4

الى درجة متوسطة

56

28.7

الى درجة قليلة

10

5.1

اليتوافق

18

9.2

عدد المستجيبين

%

الى درجة كبيرة

116

59.5

الى درجة متوسطة

58

29.7

الى درجة قليلة

5

2.6

اليتوافق

11

5.6

رفض االجابة

1

0.5

الاعرف

4

2.1

المجموع

195

100

لم يستجيبوا

60

المجموع

255

إلى أي درجة تعتقد أن تعريف خطاب الكراهية في مشروع قانون
الجرائم االلكترونية المعدل
بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

ال يتوافق/
يفرض
على
اإلطالق

رفض االجابة

1

0.5

يتوافق مع المعايير الدولية

11.3

37.9

12.8

29.7

الاعرف

4

2.1

يفرض قيودا على حرية
اإلعالم

47.7

32.8

6.2

10.3

المجموع

195

100

يفرض قيودا على حرية التعبير

54.4

28.7

5.1

9.2

لم يستجيبوا

60

المجموع

255

يفرض قيودا على حرية التعبير
من خالل وسائل التواصل
االجتماعي

59.5

 .1.3.1.10.4القيــود التــي يفرضهــا علــى حريــة التعبيــر مــن
خــال وســائل التواصــل االجتماعــي:
عبــر مــا نســبته ( )91,8%مــن المســتجيبين ممــن اطلعــوا علــى
مقترح تعديل قانون الجرائم اإللكترونية أن هذا المقترح ســيفرض
قيــودا علــى حريــة التعبيــر فــي وســائل التواصــل االجتماعــي،
وبدرجــة كبيــرة ( ،)%59,5وبدرجــة متوســطة ( ،)29,7%وبدرجــة
قليلــة ( ،)2,6%مقابــل ( )5,6%قالــوا أنــه لــن يفــرض علــى اإلطــاق
أيــة قيــود علــى حريــة التعبيــر فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.
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إلى أي درجة تعتقد أن تعريف خطاب الكراهية في مشروع قانون
الجرائم االلكترونية المعدل يفرض قيودا على حرية التعبير من خالل
وسائل التواصل االجتماعي

هــذه النســبة العاليــة جــدا وفيمــا يشــبه إجمــاع الوســط اإلعالمــي
تــرى ان تلــك التعديــات المقترحــة تختــص بوســائل التواصــل
االجتماعــي وتحديــدا شــبكة الفيســبوك بصفتهــا الشــبكة األكثــر
اتهامــا بترويــج خطــاب الكراهيــة.

29.7

2.6

5.6

 .1.3.1.11مــدى تغليــظ عقوبــات الســجن والغرامــة
المقترحــة فــي قانــون الجرائــم اإللكترونيــة والمبالغــة
فيهــا:
يــرى مــا نســبته ( )84,1%مــن المســتجيبين ممــن اطلعــوا
علــى مقتــرح تعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة أن عقوبــات
الســجن والغرامــة المقترحــة فــي تعديــل القانــون مغلظــة
ومبالــغ فيهــا.
إن أكثــر مــن نصــف المســتجيبين وبنســبة ()57,4%
يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة ،و( )23,1%يعتقــدون ذلــك
بدرجــة متوســطة ،وبدرجــة قليلــة ( ،)3,6%مقابــل ()12,8%
يعتقــدون أن العقوبــات غيــر مغلظــة وغيــر مبالــغ فيهــا علــى
اإلطــاق.

استطالع رأي الصحفيين

الى أي درجة تعتقد ان عقوبات السجن والغرامة المقترحة في قانون
الجرائم االلكترونية المعدل مغلظة ومبالغ فيها

الى أي مدى تؤيد أو تعارض ان ال يتضمن قانون الجرائم االلكترونية
عقوبات بالحبس وأن يقتصر على غرامات مالية كونها قضايا مدنية
وليست قضايا جزائية

عدد المستجيبين

%

الى درجة كبيرة

112

57.4

الى درجة متوسطة

45

23.1

الى درجة قليلة

7

3.6

غير مغلظة وغير مبالغ
فيها على االطالق

25

12.8

رفض االجابة

1

0.5

أعارض بشده

الاعرف

5

2.6

رفض االجابة

1

المجموع

195

100

المجموع

195

لم يستجيبوا

60

لم يستجيبوا

60

المجموع

255

المجموع

255

 .1.3.1.12مــدى تأييــد ومعارضــة أال يتضمــن مقتــرح
تعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة عقوبــات بالحبــس
وان يقتصــر علــى الغرامــات الماليــة لكونهــا قضايــا
مدنيــة وليســت جزائيــة:
عــارض ( )73,3%مــن المســتجيبين ممــن اطلعــوا علــى
مقتــرح تعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة أن يتضمــن
القانــون النــص علــى عقوبــة الحبــس وطالبــوا أن تقتصــر
العقوبــات علــى الغرامــات الماليــة لكونهــا قضايــا مدنيــة
وليســت جزائيــة.
إن ( )40%مــن المســتجيبين أيــدوا بشــدة عقوبــة الحبــس،
أمــا الذيــن أيــدوا االقتصــار علــى الغرامــات الماليــة فبلغــت
نســبتهم (.)33,3%
وعــارض مــا نســبتهم ( )18,4%ذلــك الطــرح محبــذون اإلبقــاء
علــى عقوبــة الحبــس والغرامــات الماليــة معــاً  ،وعــارض
بشــدة إلغــاء عقوبــة الحبــس ( ،)5,1%وعارضهــا (،)13,3%
فيمــا بلغــت نســبة المحايديــن بيــن المؤيديــن والمعارضيــن
(.)7,7%
هــذه المعطيــات تكشــف عــن ان اإلعالمييــن األردنييــن
يعارضــون عقوبــة الحبــس فــي أيــة تشــريعات إعالميــة
لكونهــا حجــراً للحريــة ،ويميلــون إلــى دعــم فــرض الغرامــات
الماليــة فقــط علــى المخالفيــن.

عدد المستجيبين

%

أؤيد بشده

78

40.0

أؤيد

65

33.3

محايد

15

7.7

أعارض

26

13.3

10

5.1
0.5
100

 .1.3.1.13مــا هــو تقييمــك لواقــع حريــة اإلعــام
األردنــي فــي الوقــت الحالــي:
بلــغ المتوســط الحســابي للمســتجيبين نحــو  %51ممــن
يعتقــدون أن واقــع حريــة اإلعــام فــي الوقــت الحالــي
متدنيــة ،وهــذا يعنــي أن نصــف العينــة غيــر راضيــة عــن
واقــع الحريــات اإلعالميــة مــع اختــاف الدرجــات ،وهــو مــا
ينســجم مــع إجابــات المســتطلعين علــى الســؤال الثانــي
مــن االســتطالع الذيــن وصــف مــا نســبتهم  %54.2بــأن
حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن عــام  2017متدنيــة
ومقبولــة.
 .1.3.2القسم الثاني :حق الحصول على المعلومات

أضفنــا هــذا القســم الجديــد إلــى االســتطالع ســنة 2017
لغايــات تقييــم حالــة حــق الحصــول علــى المعلومــات
وسياســة االفصــاح الحكومــي المســبق عــن المعلومــات.
فعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى إقــرار
قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات ،إال أن هــذا
القانــون ال يــزال يعانــي اختــاالت كثيــرة فــي التطبيــق ،فضال
عــن عــزوف الصحفييــن واإلعالمييــن عــن اســتخدامه.
وبــدا واضحــا مــن اجابــات االعالمييــن الخلــط فــي اســتخدام
قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات وبيــن الجهــد
الشــخصي لإلعالمييــن فــي الحصــول علــى معلوماتهــم مــن
مصادرهــم وبطرقهــم الخاصــة.
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ان معطيــات اإلجابــة عــن “درجــة كبيــرة” تكشــف عــن تدنــي
هــذه النســبة ،مقابــل ارتفــاع واضــح فــي اجابــات “درجــة
متوســطة “ ودرجــة قليلــة” ســواء لجهــة صيانــة حــق الحصــول
علــى المعلومــات لإلعالمييــن ،أم لجهــة تقييــم اإلعالمييــن
لسياســة اإلفصــاح الحكومــي المســبق عــن المعلومــات.
وقــد أجــاب الصحفيــون المســتطلعون علــى  5أســئلة رئيســية
تضمنهــا قســم حــق الحصــول علــى المعلومــات علــى النحــو
التالــي:
 .1.3.2.1درجــة صيانــة حــق الحصــول علــى المعلومــات
لإلعالمييــن:

إن ( )%71,8مــن المســتجيبين يعتقــدون أن حــق الحصــول
علــى المعلومــات مصــان لإلعالمييــن ،بدرجــة كبيــرة (،)%7,1
وبدرجــة متوســطة ( ،)%32,9وبدرجــة قليلــة (،)%31,8
مقابــل ( )%27,1يعتقــدون بأنــه غيــر مصــان علــى اإلطــاق.
هــذه المعطيــات تكشــف إلــى أي مــدى ال يــزال حــق الحصــول
علــى المعلومــات غيــر واضــح تمامــا لــدى اإلعالمييــن ،أن
نســبة مــن يــرون أنــه مصــان بدرجــة كبيــرة ال تــزال نســبة
متدنيــة كثيــرا إذا مــا اعتبرنــا أن الدرجــات المتوســطة والقليلــة
ال تشــكل حالــة تقييــم إيجابيــة كافيــة لمــدى صيانــة حــق
الحصــول علــى المعلومــات لإلعالمييــن.
إﻟﻰ أي درﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺼﺎن ﻟﻺﻋﻼﻣﻴﻴﻦ

إﻟﻰ درﺟﺔ
ﻛﺒﻴﺮة

35
30
25
20
15
10
5
0

إﻟﻰ درﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

إﻟﻰ درﺟﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

%32.9

%7.1

ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺎن
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق

%31.8

رﻓﺾ
اﻹﺟﺎﺑﺔ

%27.1

%0.4

 .1.3.2.2مــدى التــزام الحكومــة باإلجابــة علــى أســئلة
اإلعالمييــن:
يعتقــد ( )%78,4مــن المســتجيبين أن الحكومــة تلتــزم
باإلجابــة علــى أســئلة اإلعالمييــن بدرجــة كبيــرة (،)%8,2
وبدرجــة متوســطة ( ،)%38,0وبدرجــة قليلــة (،)%32,2
فيمــا يعتقــد ( )%19,2بــأن الحكومــة ال تلتــزم علــى اإلطــاق
باإلجابــة عــن أســئلة اإلعالمييــن.
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إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة تلتزم باالجابة على اسئلة االعالميين
عدد المستجيبين

%

الى درجة كبيرة

21

8.2

الى درجة متوسطة

97

38.0

الى درجة قليلة

82

32.2

ال تلتزم على اإلطالق

49

19.2

ال أعرف/غير متأكد

5

2.0

رفض اإلجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.2.3درجــة إفصــاح الحكومــة عــن المعلومــات بشــكل
مسبق :
تظهــر معطيــات الســؤال عــن درجــة اإلفصــاح الحكومــي
المســبق عــن المعلومــات تدنيــاً واضحــاً فــي سياســة اإلفصــاح
الحكومــي.
إن اجمالــي مــن يعتقــدون أن الحكومــة تلتــزم باإلفصــاح
المســبق عــن المعلومــات بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة
بلغــت ( ،)%74,5وبلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
كبيــرة ( ،)%4,3وبدرجــة متوســطة ( ،)%27,8وبدرجــة قليلــة
( )%42,4مقابــل ( )%23,9ينفــون علــى اإلطــاق قيــام
الحكومــة باإلفصــاح المســبق عــن المعلومــات.

ﻻ أﻋﺮف

%0.8

وهــذه المعطيــات ال تختلــف كثيــرا عــن نتائــج معطيــات
الســؤال الســابق ،فمثــل نتائــج الدرجــة المتوســطة والقليلــة
ال تعطــي تصــورا قاطعــا بالتــزام الحكومــة باإلجابــة عــن
أســئلة اإلعالمييــن ،ممــا يعنــي أن ثمــة انتقائيــة فــي إجابــات
الحكومــة ،فضــا عــن وجــود سياســة عــدم إفصــاح كافيــة لــدى
الحكومــة.

إلى أي درجة تقوم الحكومة باالفصاح عن المعلومات بشكل مسبق
عدد المستجيبين

%

الى درجة كبيرة

11

4.3

الى درجة متوسطة

71

27.8

الى درجة قليلة

108

42.4

ال تقوم باالفصاح على
اإلطالق

61

23.9

ال أعرف/غير متأكد

3

1.2

رفض اإلجابة

1

0.4

المجموع

255

100

استطالع رأي الصحفيين

 .1.3.2.4مصداقية المعلومات التي توفرها الحكومة
لإلعالميين:
يــرى ( )%88,2مــن المســتجيبين ان المعلومــات التــي
توفرهــا الحكومــة لإلعالمييــن تتســم بالمصداقيــة بدرجــة
كبيــرة ( ،)%13,3وبدرجــة متوســطة ( ،)%47,8وبدرجــة
قليلــة ( ،)%27,1مقابــل ( )%10,6تنفــي علــى اإلطــاق
أن تكــون المعلومــات التــي توفرهــا الحكومــة لإلعالمييــن
تتســم بالمصداقيــة.
مــن المالحــظ أن ثقــة اإلعالمييــن بمصداقيــة المعلومــات
التــي توفرهــا الحكومــة لهــم مرتفعــة هنــا بنحــو واضــح ،وهــو
مــا يســمح بتعزيــز الثقــة بيــن اإلعالمييــن والحكومــة فــي
هــذا الجانــب.
إلى أي درجة تعتقد أن المعلومات التي توفرها الحكومة
لالعالميين تتسم بالمصداقية
عدد المستجيبين

%

الى درجة كبيرة

34

13.3

الى درجة متوسطة

122

47.8

الى درجة قليلة

69

27.1

ال تتسم على اإلطالق

27

10.6

ال أعرف/غير متأكد

3

1.2

المجموع

255

100

 .1.3.2.5مــدى توفيــر المواقــع االلكترونيــة الحكوميــة
المعلومــات لإلعالمييــن والمجتمــع:
يــرى ( )%87,1مــن المســتجيبين أن المواقــع اإللكترونيــة
للــوزارات والمؤسســات العامــة توفــر المعلومــات
لإلعالمييــن والمجتمــع ،بدرجــة كبيــرة ( )%9وبدرجــة
متوســطة ( ،)%36,9وبدرجــة قليلــة ( ،)%41,2مقابــل
( )%12,2ال يعتبرونهــا توفــر أيــة معلومــات علــى اإلطــاق.
إلى أي درجة تعتبر أن المواقع االلكترونية للوزارات والمؤسسات
العامة منصات الكترونية توفر المعلومات لالعالميين والمجتمع
عدد المستجيبين

%

الى درجة كبيرة

23

9.0

الى درجة متوسطة

94

36.9

الى درجة قليلة

105

41.2

ال تعتبر على اإلطالق

31

12.2

ال أعرف/غير متأكد

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.3القسم الثالث :السياسات اإلعالمية

ال تــزال معطيــات التغيــرات فــي تقييــم االعالميين للسياســات
االعالميــة الحكوميــة علــى حالهــا التــي كانــت عليهــا ســنة
 ،2016علــى الرغــم مــن أن نتائــج اســتطالع  2017كشــفت
عــن بعــض التغيــرات فــي المعطيــات إال أنهــا ظلــت محــدودة
ببضــع درجــات فقــط صعــودا وهبوطــا.
وتضمــن القســم الثالــث مــن االســتطالع  3أســئلة رئيســية
أجــاب عليهــا الصحفيــون المســتطلعون علــى النحــو التالــي:
 .1.3.3.1جدية الحكومة في بناء إعالم حر:

ظلــت مؤشــرات جديــة الحكومــة فــي بنــاء إعــام حــر لــدى
اإلعالمييــن المســتجيبين علــى حالهــا ســنة  2017مــع تراجــع
بأقــل مــن درجــة واحــدة عمــا كانــت عليــه ســنة .2016
إن ( )%61,6يعتقــدون أن الحكومــة جــادة فــي بنــاء إعــام حــر
بدرجــات كبيــرة ( ،)%7,5وبدرجــة متوســطة ( ،)%33,3وبدرجــة
قليلــة ( ،)%20,8فيمــا كانــت النســبة اإلجماليــة للســنة
الســابقة ( )%62,4بدرجــة كبيــرة ( ،)%4,5وبدرجــة متوســطة
( )%35وبدرجــة قليلــة (.)%22,9
ويالحــظ ازديــاد نســبة مــن يــرون جديــة الحكومــة ببنــاء إعــام
بدرجــة كبيــرة ســنة  2017بثــاث درجــات عمــا كانــت عليــه ســنة
 ،2016وانخفضــت نســبة مــن يــرون ذلــك بدرجــة متوســطة
هــذه الســنة بأكثــر مــن درجتيــن عمــا كانــت عليــه الســنة
الماضيــة ،وانخفــاض بنحــو درجتيــن فــي نســبة مــن يــرون ذلــك
بدرجــة قليلــة ســنة  2017عمــا كانــت عليــه النســبة نفســها
ســنة .2016
وارتفعــت نســبة مــن يــرون عــدم جديــة الحكومــة علــى
اإلطــاق فــي بنــاء إعــام حــر ســنة  2017لتصــل إلــى ()%37,6
مقابــل ( )%36,1ســنة  ،2016إال أن قيمــة ارتفــاع هــذه
النســبة البالغــة نحــو درجــة واحــدة هــذه الســنة تؤكــد أن
مجمــل المعطيــات تشــير الــى أن قناعــات اإلعالمييــن بجديــة
الحكومــة فــي بنــاء إعــام حــر ظلــت تــراوح مكانهــا حــول
معطياتهــا ســنة  ،2016علــى الرغــم مــن التحســن فــي نســبة
مــن يعتقــدون بجديــة الحكومــة بدرجــة كبيــرة.
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 .1.3.3.2الجهــات األكثــر فعاليــة فــي وضــع السياســات
اإلعالميــة وتحديدهــا فــي األردن:
تتعــدد الجهــات األكثــر فعاليــة فــي تحديــد السياســات
اإلعالميــة فــي األردن ووضعهــا ،وعبــر كامــل االســتطالعات
الســابقة التــي أجراهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فقــد
ظلــت الحكومــة والديــوان الملكــي ودائــرة المخابــرات
العامــة الجهــات الثــاث األكثــر فعاليــة فــي هــذا الجانــب.
تكشــف معطيــات ســنة  2017ان دائــرة المخابــرات العامــة
حلــت فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث الفعاليــة فــي وضــع
السياســات اإلعالميــة وتحديدهــا فــي األردن وبنســبة
( )%22,7متقدمــة بذلــك علــى المعطيــات نفســها ســنة
 2016بنحــو  9درجــات فقــد كانــت نســبتها الســنة الماضيــة
(.)%13,2
وتراجعــت نســبة فعاليــة الحكومــة فــي وضــع وتحديــد
السياســات اإلعالميــة لســنة  2017عمــا كانــت عليــه نســبتها
ســنة  2016البالغــة آنــذاك ( )%34,6لتصبــح ( )%18,8ســنة
 ،2017ومــع ذلــك حلــت الحكومــة فــي المرتبــة الثانيــة.
وفــي المرتبــة الثالثــة حــل الديــوان الملكــي بصفتــه الجهــة
الثالثــة األكثــر فعاليــة فــي وضــع وتحديــد السياســات
اإلعالميــة فــي األردن محققــا تقدمــا كبيــرا تجــاوز  11درجــة
عمــا كان عليــه ســنة  2016إذ بلغــت نســبته آنــذاك ()%6,4
لتقفــز نســبته  2017الــى (.)%17,3
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ومــع كل تلــك المعطيــات والمتغيــرات فقد ظلــت الحكومة
والديــوان الملكــي ودائــرة المخابــرات العامــة الجهات الثالث
األكثــر تأثيــرا فــي وضــع السياســات اإلعالميــة وتحديدهــا
بالرغــم مــن تغيــر المواقــع والمراتــب والدرجــات.

ويالحــظ أن تراجــع دور الحكومــة فــي وضــع السياســات
اإلعالميــة وتحديدهــا بحســب اإلعالمييــن قــد تقلــص كثيــرا
لصالــح الديــوان الملكــي بالدرجــة األولــى ولدائــرة المخابــرات
بالدرجــة الثانيــة ،ممــا يعنــي أن الحكومــة مــن وجهــة نظــر
اإلعالمييــن بــدأت تخســر مــن نســبة تأثيرهــا فــي وضــع
وتحديــد السياســات اإلعالميــة.
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 .1.3.3.3األطــراف األكثــر تأثيــرا في المشــهد اإلعالمي
األردني:
تصــدرت الحكومــة هنــا قائمــة الجهــات األكثــر تأثيــرا فــي
المشــهد اإلعالمــي األردنــي ســنة  2017محافظــة علــى
مكانتهــا نفســها التــي حلــت فيهــا ســنة  2016مــع تقــدم
طفيــف ال يــكاد يذكــر ،فقــد بلغــت نســبة مــن يعتقــدون أن
الحكومــة هــي الطــرف األكثــر تأثيــرا فــي المشــهد اإلعالمــي
األردنــي ( )%18,3هــذه الســنة مقابــل ( )%18,1ســنة
.2016
وقفــز دور الديــوان الملكــي فــي اســتطالع ســنة  2017بنحو
 6درجــات عمــا كان عليــه ســنة  2016والبالغــة نســبته آنــذاك
( )%10,2مقابــل ( )%16,6ســنة  ،2017فــي الوقــت الــذي
تراجعــت فيــه نســبة دائــرة المخابــرات مــن ( )%13,4ســنة
 2016إلــى ( )%11,6ســنة  2017ومــع ذلــك فقــد حافظــت
دائــرة المخابــرات علــى مكانتهــا بصفتهــا مــن األطــراف
الثالثــة األكثــر تأثيــرا فــي المشــهد اإلعالمــي ســنة .2017

استطالع رأي الصحفيين

وطــرأ تقــدم واضــح فــي دور نقابــة الصحفييــن التــي حلــت
هــذه الســنة فــي المرتبــة الرابعــة محققــة تقدمــا بنحــو 3
درجــات ( )%9مقابــل ( )%6,3ســنة  ،2016كمــا لوحــظ تراجــع
دور األجهــزة األمنيــة هــذه الســنة بنحــو  3درجــات عمــا كانــت
عليــه نســبتها الســنة الماضيــة والبالغــة ( )%10,7لتصــل
إلــى ( )%7,3ســنة  ،2017فــي الوقــت الــذي تقدمــت فيــه
مؤسســات المجتمــع المدنــي عليهــا وبنحــو درجتيــن ()%8,2
مقابــل ( )%6,3ســنة .2016
وتراجــع دور رجــال األعمــال ســنة  2017بأكثــر مــن درجتيــن
( )%6,2مقابــل ( )%8,9ســنة  ،2016وحافــظ البرلمــان
علــى نســبة تأثيــره ( )%5,6مقابــل ( ،)%5,7كمــا تراجــع دور
شــركات اإلعــان مــن ( )%7,1ســنة  2016إلــى ( )%4,3ســنة
 ،2017كمــا حصــل تقــدم طفيــف علــى دور النقابات األخرى،
فمــن ( )%2,8إلــى ( ،)%3,9كمــا تراجــع دور دوائــر العالقــات
العامــة درجتيــن ( )%3,2مقابــل ( )%5,2ســنة  ،2016كمــا
حافظــت األحــزاب علــى نســبتها البالغــة ( )%2,8وهــي ذات
النســبة التــي حصلــت عليهــا فــي الســنة الســابقة.
بشكل عام من هي أكثر االطراف تأثيرا بالمشهد االعالمي االردني
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 .1.3.4القسم الرابع :االنتهاكات

يشــكل االستفســار عــن االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا
اإلعالميــون بمناســبة عملهــم اإلعالمــي مصــدراً آخــر
مــن مصــادر معلومــات برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات
الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي األردن “عيــن” التابــع
لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،كمــا يعتبــر مؤشــراً لنــوع
وأشــكال االنتهــاكات والمضايقــات ،ومــن المهــم اإلشــارة
إلــى أن مــا يدعيــه الصحفييــن فــي االســتطالع مــن تعرضهــم
النتهــاكات يخضــع بعــد ذلــك للتمحيــص والتدقيــق ،وبالتالــي
هــذه اإلجابــات ال تعتبــر مؤشــراً علــى حجــم االنتهــاكات ،وقــد
ســؤاال رئيســياً
تضمــن هــذا القســم مــن االســتطالع 12
ً
أجابــت عليهــا عينــة الصحفييــن المســتطلعة علــى النحــو
التالــي:

 .1.3.4.1الضغوطات والمضايقات التي تعرض
اإلعالميون لها سنة 2017

وقــد ارتفــع عــدد اإلعالمييــن واإلعالميــات الذيــن تعرضــوا
لالنتهــاكات والمضايقــات ســنة  2017ليصــل إلــى 60
مســتجيبا قالــوا أنهــم تعرضــوا النتهــاكات متعــددة وبنســبة
بلغــت ( )%23,5مقابــل ( )%76,5يمثلــون ( 195مســتجيبا
ومســتجيبة) نفــوا أن يكونــوا تعرضــوا أليــة مضايقــات أو
انتهــاكات.
وبالمقارنــة بمعطيــات الســنة الماضيــة ( )2016فــإن عــدد
اإلعالمييــن الذيــن ادعــوا تعرضهــم لالنتهــاكات والمضايقات
بلــغ ( )46إعالميــا واعالميــة وبنســبة (.)%17,3
وســجلت ســنة  2017ازديــادا واضحــا فــي عــدد مزاعــم
االنتهــاكات والتــي وصــل إجماليهــا المكــرر إلــى ( )113انتهاكا
مقابــل ( )76انتهــاكا مكــررا ســنة .2016
وأفــاد  60مســتجيبا بتعرضهــم للضغوطــات والمضايقــات
ســنة  2017وبنســبة ( )%23,5بارتفــاع نحــو  6درجــات عمــا
كانــت عليــه النســبة نفســها ســنة  2016والتــي بلغــت فيــه
(.)%17,3
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة مــن تعرضــوا للضغوطــات
والمضايقــات ســنة  2017فــإن هــذه النســبة تبقــى أقــل ممــا
كانــت عليــه ســنة  2015والتــي وصلــت إلــى (.)%27,5
ولــم يســجل لســنة  2017أيضــا أيــة انتهــاكات جســيمة بحــق
اإلعالمييــن ،بينمــا ظــل انتهــاك حجــب المعلومــات متصــدرا
حالــة االنتهــاكات ،كمــا تراجعــت حــاالت توقيــف اإلعالمييــن
مــن  3حــاالت ســنة  2016إلــى حالتيــن ســنة  ،2017وتراجــع
عــدد اإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا للمحاكمــة هــذه الســنة
ليصــل إلــى  17حالــة فقــط.
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ﺟﺪﻭﻝ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ  2015ــ 2017
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وفــي التفاصيــل فقد تعددت االدعاءات بأشــكال الضغوطات
والمضايقــات التــي تعــرض اإلعالميــون حســب االســتطالع
لســنة  ،2017وجــاءت نتائجهــا كالتالــي:
 .1.3.4.1.1تعــددت أنــواع االنتهــاكات التــي تعــرض
اإلعالميــون لهــا ســنة  ،2017وكمــا هــو حــال معطيــات
الســنوات الســابقة فقــد ظــل انتهــاك حجــب المعلومــات هذه
الســنة فــي المرتبــة األولــى مــن مجمــل االنتهــاكات وبنســبة
( )%9,4تكــررت فــي ( )29حالــة ،وبازديــاد نحــو درجتيــن عمــا
كانــت عليــه نســبته ســنة  2016والبالغــة فــي حينــه (.)%7,7

 .1.3.4.1.2وارتفعــت نســبة انتهــاك المنــع مــن النشــر لتصــل
إلــى ( )%7,1طالــت  22حالــة مكــررة ،مســجال ازديــادا عــن
نســبته ســنة  2016بنحــو  3درجــات إذ بلغــت نســبته آنــذاك
(.)%4,6

 .1.3.4.1.3وحافــظ انتهــاك المنــع مــن النشــر علــى مكانتــه
بصفتــه ثانــي انتهــاك فــي ســلم ترتيــب االنتهــاكات التــي
يتعــرض اإلعالميــون لهــا.
 .1.3.4.1.4وحافــظ انتهــاك التهديــد علــى مكانتــه هــذه
الســنة فــي المرتبــة الثالثــة مســجال ازديــادا فــي نســبة
االنتهــاكات بنحــو درجتيــن عــن ســنة  2016التــي كانــت نســبته
فيهــا ( )%2,1بينمــا وصلــت نســبته ســنة  2017إلــى ()%4,9
شــملت  15انتهــاكا مكــررا.

 .1.3.4.1.5وحــل االســتدعاء األمنــي فــي المرتبــة الرابعــة
مســجال هــو اآلخــر ارتفاعــا ملحوظــا فــي عــدد االنتهــاكات
المكــررة التــي وصلــت إلــى  9انتهــاكات مكــررة وبنســبة
( )%2,9وبارتفــاع نحــو درجتيــن عمــا كانــت عليــه نســبته عــام
 2016والبالغــة (.)%1,1

48

 .1.3.4.1.6وفــي المرتبــة الخامســة جــاء انتهــاك الــذم
والقــدح والــذي يقصــد بــه توجيــه عبــارات والفــاظ نابيــة،
وبنســبة ( )%2,6شــملت  8حــاالت مكــررة ،وبارتفــاع حوالــي
درجــة عمــا كانــت عليــه نســبته الســنة الماضيــة والبالغــة
(.)%1,8

 .1.3.4.1.7وحــل انتهــاك المنــع مــن التغطيــة فــي المرتبــة
السادســة مســجال ارتفاعــا بنصــف درجــة بعــد أن وصلــت
نســبته إلــى ( )%2,6شــملت  8انتهــاكات مكــررة ،مقابــل
( )% 2,1ســنة .2016

 .1.3.4.1.8وتقــدم انتهــاك التحريــض بعــد أن ســجل
ارتفاعــا بأكثــر مــن درجــة وشــمل  5انتهــاكات مكــررة وبنســبة
( ،)%1,6مقابــل ( )%0,4ســنة .2016
 .1.3.4.1.9وتراجــع انتهــاك التحريــض األمنــي هــذه الســنة
مســجال تحســنا طفيفــا بأقــل مــن درجــة وبنســبة ()%1,3
شــمل  4انتهــاكات مكــررة ،مقابــل ( )%2,1ســنة .2016

 .1.3.4.1.10وســجل انتهــاك المنــع مــن البــث الفضائــي
التلفزيونــي ارتفاعــا طفيفــا بنحــو درجــة واحــدة وبنســبة
( )%1,3شــمل  4حــاالت منــع مكــررة ،بينمــا كانــت نســبته
الســنة الماضيــة (.)%0,4
 .1.3.4.1.11وتراجــع انتهــاك حجــز الحريــة لتصــل نســبته
إلــى ( ،)%0,6وشــمل حالتيــن فقــط مســجال تحســنا بأكثــر
مــن درجــة واحــدة عــن ســنة  2016التــي بلغــت نســبته فيهــا
(.)%1,4

 .1.3.4.1.12وحافــظ انتهــاك حجــب المواقــع اإللكترونيــة
علــى نســبته التــي حصــل عليهــا ســنة  ،2016وبارتفــاع نحــو
ُعشــرين فقــط ســنة  ،)%0,6( 2017وشــمل حالتيــن فقــط،
مقابــل ( )%0,4ســنة .2016

 .1.3.4.1.13وتكــررت انتهــاكات تكســير أدوات الصحفــي
أو مصادرتهــا ،والواســطة والمحســوبية ،والتحقيــق لــدى
االدعــاء العــام ،بواقــع انتهــاك واحــد لــكل منهــا وبنســبة
مشــتركة بلغــت ( )%0,3لــكل منهــا.

استطالع رأي الصحفيين

هل تعرضت للضغوطات أو للمضايقات خالل عام ( )2017مثل
المجموع

%

لم يتعرض لضغوطات
أو مضايقات خالل عام
2017

195

63.3

حجب المعلومات

29

9.4

المنع من النشر

22

7.1

التهديد

15

4.9

االستدعاء االمني

9

2.9

الذم والقدح (ونقصد
بالذم والقدح :توجيه
عبارات والفاظ نابية
من شأنه

8

2.6

المنع من التغطية

8

2.6

التحريض

5

1.6

التحقيق االمني

4

1.3

المنع من البث
الفضائي (التلفزيوني)

4

1.3

حجز الحرية(وضع
الشخص في أحد
النظارات أو في أحد
مراكز التوقيف أو في

2

0.6

حجب موقع تديره /
تعمل به /تمتلكه

2

0.6

تكسير ادوات عمل
الصحفي أو مصادرتها

1

0.3

اإلحالة لمحكمة أمن
الدولة

1

0.3

الواسطة والمحسوبية

1

0.3

التحقيق لدى االدعاء
العام

1

0.3

رفض اإلجابة

1

0.3

308

100

المجموع

 .1.3.4.2هــل تعرضــت للتوقيــف فــي قضايــا لهــا عالقــة
باإلعــام خــال العــام :2017

ال بــد مــن التأكيــد هنــا أن عــدد حــاالت التوقيــف الــواردة هنــا
ال تشــمل كامــل حــاالت التوقيــف التــي تعــرض اإلعالميــون
لهــا ســنة  ،2017وإنمــا تختــص فقــط بإجابــات وحــاالت
العينــة المشــاركة فــي هــذا االســتطالع.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن حــاالت التوقيــف فــي القضايــا
اإلعالميــة ال تــزال مرتفعــة هــذه الســنة ،خاصــة بموجــب
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة وقانــون منــع اإلرهــاب بعــد
ان أصــدر الديــوان الخــاص بتفســير القوانيــن قــراره بتاريــخ
 2015/10/19الــذي منــح المدعــي العــام الحــق بالتوقيــف
فــي قضايــا النشــر ممــا عــزز مــن التوجــه الحكومــي نحــو
اســتخدام التوقيــف تحديــدا لإلعــام اإللكترونــي وشــبكات
التواصــل االجتماعــي ،وقــد شــهدت ســنة  2017توقيــف
العديــد مــن المواطنيــن واعتقالهــم ومحاكمتهــم بموجــب
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة بســبب مــا ينشــرونه على وســائل
التواصــل االجتماعــي وبخاصــة شــبكة الفيســبوك.
هل تعرضت للتوقيف في قضايا لها عالقة باإلعالم خالل عام
()2017
عدد المستجيبين

%

نعم

2

0.8

ال

252

98.8

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.4.3إذا كنــت ممــن تعرضــوا للتوقيــف عــام 2017؛
باختصــار أذكــر الجهــة التــي قامــت بتوقيفــك:
قــال اإلعالميــان اللــذان تعرضــا للتوقيف فــي قضايا اعالمية
إن مــن قــام بتوقيفهمــا هــو المدعــي العــام المدنــي ،وكان
ســبب التوقيــف لــأول نشــره موضوعــا عــن شــركة اســكان
بصفتــه رئيــس تحريــر ،وتــم توقيــف االعالمــي الثانــي بســبب
تهمــة الــذم لزكــي بنــي ارشــيد نائــب المراقــب العــام لإلخــوان
المســلمين ،ولــم تقــم محكمــة أمــن الدولــة بتوقيــف أي مــن
اإلعالمييــن ســنة .2017

أفــاد مســتجيبان فقــط مــن مجمــوع عينــة الدراســة بتعرضهــم
للتوقيــف فــي قضايــا لهــا عالقــة باإلعــام خــال ســنة 2017
وبنســبة ( )%0,8فقــط ،ممــا يعنــي انخفــاض حــاالت التوقيــف
التــي جــرت بحــق إعالمييــن ســنة  2016والتــي شــهدت
توقيــف ثالثــة صحفييــن.

49

ما هو سبب التوقيف من قبل المدعي العام المدني
عدد المستجيبين

%

نشر موضوع عن شركة
اسكان بصفته رئيس
تحرير

1

50

بسبب تهمة الذمم
للنائب بني ارشيد نائب
المراقب العام لالخوان
المسلمين

1

50

المجموع

2

100

لم يستجيبوا

253

المجموع

255

هل تعرضت للمحاكمة في قضايا لها عالقة باإلعالم خالل عام
()2017
نعم

17

6.7

ال

238

93.3

المجموع

255

100

 .1.3.4.5هــل صــدر بحقــك حكــم قضائــي غيــر قطعــي
فــي العــام  2017قابــل للطعــن واالســتئناف:

ومــن بيــن اإلعالمييــن االثنيــن اللذيــن أفــادا بتوقيفهمــا مــن
قبــل المدعــي العــام المدنــي ،قــال أحدهمــا أن المحكمــة
النظاميــة ،ومــن خــال التنفيــذ القضائــي ،هــي التــي أوقفتــه
بتهمــة نشــر موضــوع عــن شــركة إســكان.
جدول يوضح الجهات القضائية التي أوقفت اإلعالميين وعدد
حاالت التوقيف واسبابها
الجهة

العدد

السبب

النسبة

المدعي العام
المدني

1

تهمة الذم لزكي بني
ارشيد نائب المراقب
العام لإلخوان
.المسلمين

50%

المحكمة النظامية

1

نشر موضوع عن
شركة اسكان بصفته
ريس تحرير

%50

محكمة امن الدولة

00

00

00

المجموع

2

%100

 .1.3.4.4عدد الذين تعرضوا للمحاكمة سنة :2017

تراجــع عــدد اإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا للمحاكمــة ســنة
 2017عمــا كان عليــه عددهــم فــي ســنة  ،2016فقــد
تعــرض  17إعالميــا للمحاكمــة هــذه الســنة وبنســبة ()%6,7
مقابــل تعــرض  20إعالميــا وبنســبة ( )%7,5للمحاكمــة ســنة
 ،2016ممــا يكشــف عــن تحســن نســبي فــي عــدد محاكمــات
اإلعالمييــن مقارنــة مــع الســنة الســابقة .2016
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عدد المستجيبين

%

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هــذه المعطيــات تختــص
فقــط باإلعالمييــن الذيــن شــاركوا فــي اإلجابــة علــى هــذا
االســتطالع ،وقــد تكــون هنــاك حــاالت محاكمــات أخــرى لــم
يشــمل أصحابهــا هــذا االســتطالع.

ومــن بيــن حــاالت اإلعالمييــن الذيــن تعرضوا للمحاكمة ســنة
 ،2017فــإن  10منهــم وبنســبة ( )%58,8صــدرت بحقهــم
أحــكام قضائيــة غيــر قطعيــة قابلــة للطعــن واالســتئناف
فيمــا ظــل  7إعالمييــن بــدون قــرارات قضائيــة غيــر قطعيــة.
وبالمقارنــة بمعطيــات ســنة  2016أن عــدد األحــكام
القضائيــة غيــر القطعيــة القابلــة للطعــن واالســتئناف بلــغ
 7قضايــا مــن بيــن  20قضيــة رفعــت علــى اإلعالمييــن ســنة
 ،2016ممــا يعنــي أن ســنة  2017شــهدت ازديــادا فــي
إصــدار األحــكام القضائيــة غيــر القطعيــة القابلــة للطعــن
والتمييــز.
هل صدر بحقك حكم قضائي غير قطعي عام ()2017؟ (قابل
للطعن او االستئناف)
عدد المستجيبين

%

نعم

10

58.8

ال

7

41.2

المجموع

17

100

لم يستجيبوا

238

المجموع

255

 .1.3.4.6نوع الحكم القضائي غير القطعي:

تعــددت األحــكام القضائيــة القابلــة للطعــن بحــق اإلعالميين
بيــن التعويــض المالــي للمشــتكي ،وعــدم المســؤولية،
ودفــع غرامــة ماليــة للحكومــة والحبــس ،والجمــع بيــن
الغرامــة والحبــس.
ومــن بيــن القضايــا العشــر التــي صــدرت فيهــا أحــكام قابلــة
للطعــن فــإن  4إعالمييــن حكــم عليهــم بدفــع تعويــض مالــي
للمشــتكي وبنســبة ( )%36,4مــن مجمــوع تلــك القضايــا،
وأصــدرت حكميــن بعــدم المســؤولية طالــت إعالمييــن اثنيــن
وبنســبة ( ،)%18,2وحكميــن علــى إعالمييــن اثنيــن بدفــع
غرامة مالية للحكومة وبنســبة ( ،)%18,2وحكمين بالحبس

استطالع رأي الصحفيين

علــى إعالمييــن اثنيــن وبنســبة ( ،)%18,2وحكمــا واحــدا جمــع
بيــن الحبــس والغرامــة علــى إعالمــي واحــد وبنســبة (.)%9,1
ويالحــظ أن األحــكام غيــر القطعيــة القابلــة للطعــن والتمييــز
الصــادرة ســنة  2017قــد توســعت فــي األحــكام ولجــأت إلــى
الحكــم بالحبــس فــي قضيتيــن ،والجمــع بيــن الغرامــة الماليــة
والحبــس فــي قضيــة واحــدة ،وعــدم المســؤولية ،ولــم تصــدر
أي حكــم بالبــراءة.
وبالمقارنــة بمعطيــات ســنة  2016فــإن القضــاء حكــم بالغرامــة
الماليــة علــى  4إعالمييــن ،وأصــدر  3أحــكام بالبــراءة ،وحكميــن
بعــدم المســؤولية ،ممــا يكشــف عــن توســع القضــاء ســنة
 2017فــي إصــدار أحــكام بالغرامــات الماليــة والحبــس ،والجمــع
بيــن عقوبتــي الغرامــة الماليــة والحبــس.
إذا كان قد صدر بحقك حكم(قابل للطعن او االستئناف) فما هو

 .1.3.4.8مــا هــو الحكــم القطعــي الصــادر بحقــك غيــر
القابــل للطعــن:
مــن بيــن اإلعالمييــن الخمســة الذيــن صــدرت بحقهــم أحــكام
قطعيــة غيــر قابلــة للطعــن ســنة  2017فــإن المحكمــة
أصــدرت حكمــا واحــدا بالبــراءة ،وبنســبة ( ،)%20وأصــدرت
حكميــن اثنيــن بالغرامــة الماليــة التــي تدفــع للحكومــة
وبنســبة ( ،)%40وحكمــا قضائيــا واحــدا بالغرامــة والحبــس،
وحكمــا قضائيــا واحــدا بدفــع تعويــض مالــي للمشــتكي.
وبالمقارنــة بمعطيــات ســنة  ،2016فــإن األحــكام اقتصــرت
علــى الغرامــة الماليــة فــي  3قضايــا ،والحكــم بالبــراءة فــي
قضيــة واحــدة ،وعــدم المســؤولية فــي قضيــة واحــدة،
والحكــم بالبــراءة وعــدم المســؤولية فــي قضيــة واحــدة.
ويالحــظ عــدم لجــوء القضــاء ســنة  2016للحكــم بالحبــس او
الجمــع بيــن الغرامــة الماليــة والحبــس بخــاف األحــكام التــي
صــدرت ســنة  2017وكشــفت عــن لجــوء القضــاء للحكــم
بحبــس الصحفييــن فــي قضايــا اإلعــام.

المجموع

%

تعويض مالي للمشتكي

4

36.4

عدم مسؤلية

2

18.2

غرامة مالية (تدفع
للحكومة)

2

18.2

حبس

2

18.2

ويالحــظ ان الحكــم بحبــس اإلعالمييــن ال يســتند لقانــون
المطبوعــات والنشــر وإنمــا الــى قوانيــن وتشــريعات أخــرى
مــن بينهــا قانــون الجرائــم اإللكترونيــة.

غرامة وحبس

1

9.1

إذا كان قد صدر بحقك حكم (غير قابل للطعن او االستئناف)فما هو

المجموع

11

100

 .1.3.4.7الحكــم القضائــي القطعــي غيــر القابــل للطعــن أو
االســتئناف:
ومــن بيــن اإلعالمييــن الســبعة عشــر الذيــن تعرضــوا إلصــدار
احــكام قضائيــة بحقهــم فــان  5منهــم تلقــوا أحكامــا قضائيــة
قطعيــة غيــر قابلــة للطعــن وبنســبة (.)%29,4
وســجلت ســنة  2017ارتفاعــا بســيطا فــي إصــدار األحــكام
القطعيــة قياســا بســنة  2016التــي صــدر فيهــا  4أحــكام قضائية
قطعيــة غيــر قابلــة للطعــن أو االســتئناف.
هل صدر بحقك حكم قضائي قطعي عام ()2017؟
(غير قابل للطعن او االستئناف)
عدد المستجيبين

%

نعم

5

29.4

ال

12

70.6

المجموع

17

100

لم يستجيبوا

238

المجموع

255

عدد المستجيبين

%

براءة

1

20.0

غرامة مالية (تدفع
للحكومة)

2

40.0

غرامة وحبس

1

20.0

تعويض مالي للمشتكي

1

20.0

المجموع

5

100

لم يستجيبوا

250

 .1.3.4.9الجهــات التــي تولــت الدفــاع عنــك فــي القضايا
المقامــة ضــدك فــي المحكمة:
أفــاد  6يمثلــون ( )%30مــن بيــن اإلعالمييــن الذيــن مثلــوا
أمــام القضــاء ســنة  2017والبالــغ عددهــم  17إعالميــا أن
وحــدة المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن “ميــاد” التابعــة
لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن قــد تولــت الدفــاع عنهــم
فــي القضايــا المقامــة عليهــم أمــام المحكمــة ،كمــا أفــاد 6
منهــم بــأن محامــي نقابــة الصحفييــن هــو مــن تولــى الدفــاع
عنهــم ،كمــا قــام  6منهــم بتوكيــل محــام شــخصيا للدفــاع

51

عنــه ،واكتفــى اثنــان منهــم بقيــام محامــي مؤسســته
اإلعالميــة بالدفــاع عنــه.
ويالحــظ انخفــاض حصــة وحــدة المســاعدة القانونيــة
لإلعالمييــن “ميــاد” فــي الدفــاع عــن اإلعالمييــن ســنة
 2017بواقــع  ،%50فقــد تولــت “ميــاد” الدفــاع عــن 12
إعالميــا ســنة  ،2016إال أن هــذه النســبة تقلصــت إلــى
النصــف ســنة  ،2017وهــذا يعــود للتحديــات التــي واجههــا
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن وقــراره بالتوقــف عــن تقديــم
العــون القانونــي إلــى حيــن انتهــاء األزمــة التــي يمــر بهــا.
من هي الجهات التي تولت الدفاع عنك في القضية/القضايا
المقامة ضدك في المحكمة
المجموع

%

وحدة المساعدة
القانونية لالعالميين
(ميالد) التابعة لمركز
حماية وحرية الصحفيين

6

30.0

محامي نقابة الصحفيين

6

30.0

محامي قمت بتوكيلة
شخصيا

6

30.0

محامي المؤسسة
االعالمية التي اعمل
بها

2

10.0

المجموع

20

100

 .1.3.4.10تأثيــرات اللجــوء بنحــو متزايــد للتوقيــف
والحبــس ســيعمل علــى:

 .1.3.4.10.1زيادة الرقابة الذاتية:

ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون أن اللجــوء بنحــو متزايــد
للتوقيــف والحبــس ســيعمل علــى زيــادة الرقابــة الذاتيــة
لــدى الصحفييــن بدرجــة كبيــرة ســنة  2017لتتجــاوز نصــف
اإلعالمييــن وبنســبة ( )%53,3تمثــل ( )136إعالميــا مــن
المجمــوع الكلــي للعينــة المســتجيبة ،وبزيــادة أكثــر مــن 6
درجــات عمــا كانــت عليــه نســبة مــن يعتقــدون بذلــك بدرجــة
كبيــرة ســنة  2016والبالغــة (.)%47
وانخفضــت نســبة مــن يعتقــدون بدرجــة متوســطة بنحــو 6
درجــات فــي هــذا التقريــر وبنســبة ( )%22,7مقابــل ()%28,6
ســنة  ،2016وانخفضــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
قليلــة نحــو درجــة وبنســبة ( )%7,8مقابــل ( )%8,6ســنة
.2016

52

وبازديــاد درجــة واحــدة تقريبــا ســنة  2017بلغــت نســبة مــن ال
يعتقــدون بذلــك علــى اإلطــاق ( )%15,3تمثــل ( )39إعالميــا،
مقابــل ( )%14,7ســنة .2016
إن المعطيــات تكشــف عــن أن غالبيــة اإلعالمييــن وبنســبة
إجماليــة ( )%83,8يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ،متوســطة
وقليلــة أن اللجــوء بشــكل متزايــد للتوقيــف والحبــس ســيعمل
علــى زيــادة الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن.
إلى أي درجة تعتقد أن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس
سيعمل على زيادة الرقابة الذاتية لدى الصحفيين
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

136

53.3

بدرجة متوسطة

58

22.7

بدرجة قليلة

20

7.8

لن يعمل على االطالق

39

15.3

ال أعرف

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.4.10.2زيــادة الرقابــة المســبقة علــى الصحفييــن
مــن قبــل إدارة المؤسســات اإلعالميــة:
أفــاد ( )%59,2مــن اإلعالمييــن البالــغ عددهــم ( )151أن
اللجــوء بنحــو متزايــد للتوقيــف والحبــس ســيعمل علــى زيــادة
الرقابــة المســبقة علــى الصحفييــن مــن قبل إدارة المؤسســات
اإلعالميــة بدرجــة كبيــرة ،مقابــل ( )%58,6ســنة  2016كانــوا
يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة.
وأعــرب ( )%26,7عــن اعتقادهــم ذلــك بدرجــة متوســطة،
ويمثلــون ( )68إعالميــا مســتجيبا ،مقابــل ( )%27,1ســنة
 ،2016وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة
ســنة  2017بنحــو درجتيــن إذ بلغــت نســبتهم ( )%5,1مقابــل
( )%7,1ســنة  ،2016كمــا ارتفعــت نســبة مــن ال يعتقــدون
ذلــك علــى اإلطــاق نحــو درجــة واحــدة لتصــل إلــى ()%7,1
مقابــل ( )%6,4ســنة .2016
إن ( )%91مــن اإلعالمييــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن اللجــوء بشــكل متزايــد للتوقيــف
والحبــس ســيعمل علــى زيــادة الرقابــة المســبقة علــى
الصحفييــن مــن قبــل إدارة المؤسســات اإلعالميــة.

استطالع رأي الصحفيين

إلى أي درجة تعتقد أن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس
سيعمل على زيادة الرقابة المسبقة على الصحفيين من قبل إدارة
المؤسسات اإلعالمية
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

151

59.2

بدرجة متوسطة

68

26.7

بدرجة قليلة

13

5.1

لن يعمل على االطالق

18

7.1

ال أعرف

3

1.2

رفض االجابة

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.4.10.3تراجــع مؤشــر الحريــات اإلعالميــة لــأردن
فــي التقاريــر الدوليــة:
يعتقــد ( )%93,3مــن مجمــل اإلعالمييــن بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن اللجــوء بنحــو متزايــد للتوقيف والحبس
ســيعمل علــى تراجــع مؤشــر الحريــات اإلعالميــة لــأردن فــي
التقاريــر الدوليــة.
إن ( )%64,3يمثلــون ( )164إعالميــا مســتجيبا قالــوا إنهــم
يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة وبارتفــاع درجــة واحــدة عمــا
كانــت عليــه نســبة مــن يعتقــدون ذلــك ســنة  2016والبالغــة
(.)%63,9
وارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل
إلــى ( )%23,1يمثلــون ( )59إعالميــا وإعالميــة مــن مجمــوع
المســتجيبين ،مقابــل ( )%24,8ســنة .2016
كمــا حافظــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة علــى
معطياتهــا وبتغيــرات طفيفــة غيــر مؤثــرة إذ بلغــت نســبتهم
( )%5,9مقابــل ( )%5,3ســنة .2016
وأفــاد ( )%5,1بأنهــم ال يعتقــدون بذلــك علــى اإلطــاق
مقابــل ( )%4,9ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس
سيعمل على تراجع مؤشر الحريات اإلعالمية لألردن في التقارير
الدولية
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

164

64.3

بدرجة متوسطة

59

23.1

بدرجة قليلة

15

5.9

لن يعمل على االطالق

13

5.1

ال أعرف

3

1.2

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.4.10.4ضبــط مــا يكتبــه النــاس علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي:
ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون بدرجــة كبيــرة أن اللجــوء بنحــو
متزايــد للتوقيــف والحبــس ســيعمل علــى ضبــط مــا يكتبــه
النــاس علــى وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى نحــو 10
درجــات لتصــل إلــى ( )%54,9مقابــل ( )%45,5ســنة .2016
وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة
لتصــل إلــى ( )%28,6مقابــل ( )%32,7ســنة  ،2016كــم
تراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى
( )%8,2مقابــل ( )%10,2ســنة .2016
كمــا تراجعــت نســبة مــن ال يعتقــدون ذلــك علــى اإلطــاق
ســنة  2017لتصــل الــى ( )%7,5مقابــل ( )%11,3ســنة
.2016
إن توســع الحكومــة فــي تطبيقــات قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة ،وإحالــة العديــد مــن المواطنيــن إلــى القضــاء
بســبب مــا يكتبونــه علــى منصــات التواصــل االجتماعــي
وتحديــدا الفيســبوك ســنة  ،2017أدى وبالضــرورة إلــى
ارتفــاع نســبة مــن يعتقــدون أن اللجــوء بشــكل متزايــد
للتوقيــف والحبــس ســيعمل علــى ضبــط مــا يكتبــه النــاس
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،لتصــل نســبتهم
اإلجماليــة إلــى ( )%91,7ممــن يعتقــدون ذلــك بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة.
إلى أي درجة تعتقد أن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس
سيعمل على ضبط ما يكتبه الناس على وسائل التواصل االجتماعي
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

140

54.9

بدرجة متوسطة

73

28.6

بدرجة قليلة

21

8.2

لن يعمل على االطالق

19

7.5

ال أعرف

2

0.8

المجموع

255

100
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 .1.3.4.10.5تخــوف مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي مــن الكتابــة دون ضوابــط:
ارتفعــت  12درجــة ســنة  2017نســبة اإلعالمييــن الذيــن
يعتقــدون بدرجــة كبيــرة أن اللجــوء بنحــو متزايــد للتوقيــف
والحبــس ســيعمل علــى تخــوف مســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي مــن الكتابــة دون ضوابــط لتصــل إلــى
( )%57,6تمثــل ( 147مســتجيبا) ،مقارنــة مــع مــا كانــت عليــه
نســبتهم ســنة  2016والبالغــة (.)%45,1
وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة إلــى
نحــو  7درجــات لصالــح مــن يعتقــدون ذلــك وبدرجــة كبيــرة
( )%31تمثــل ( )79مســتجيبا ،مقابــل ( )%38,7ســنة .2016
وانخفضــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة إلــى
نحــو  4درجــات عمــا كانــت عليــه ســنة  2016ليصــل إلــى
( )%5,1ســنة  ،2017مقابــل ( )%9ســنة .2016
وواصــل تراجــع نســبة مــن ال يعتقــدون بــأي تأثيــر علــى
اإلطــاق لتصــل إلــى ( )%4,7مقابــل ( )%6,4ســنة .2016
هــذه المعطيــات تكشــف عــن أن التراجعــات الحاصلــة هــي
تراجعــات ســلبية تعــزز مــن الخــوف مــن قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة ،وهــو مــا أدى إلــى رفــع النســبة اإلجماليــة لمــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة لتصــل
مجملهــا إلــى ( ،)%93,7وهــي بالتأكيــد نســبة عاليــة جــدا.
إلى أي درجة تعتقد أن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس
سيعمل على تخوف مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي من
الكتابة دون ضوابط
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

147

57.6

بدرجة متوسطة

79

31.0

بدرجة قليلة

13

5.1

لن يعمل على االطالق

12

4.7

ال أعرف

4

1.6

المجموع

255

100

 .1.3.4.10.6تراجــع االهتمــام باالســتثمار اإلعالمــي
وخاصــة فــي اإلعــام اإللكترونــي:
انســحبت التأثيــرات والتخوفــات مــن تطبيقــات قانــون
الجرائــم االلكترونيــة ومقترحــات تعديلــه علــى نســبة مــن
يعتقــدون بدرجــة كبيــرة أن اللجــوء بنحــو متزايــد للتوقيــف

54

والحبــس ســيعمل علــى تراجــع االهتمــام باالســتثمار
اإلعالمــي ،وبخاصــة فــي اإلعــام اإللكترونــي ،لترتفــع هــذه
النســبة ســنة  2017إذ وصلــت إلــى ( )%54,9تمثــل ()140
إعالميــا مســتجيبا ،وبفــارق  8درجــات عمــا كانــت عليــه ســنة
 2016عندمــا بلغــت نســبة (.)% 47
وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة إلــى
نحــو  5درجــات لتصــل إلــى ( )%27,8مقابــل ( )%33,1ســنة
 ،2016كمــا تراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة
لتصــل إلــى ( )%7,8مقابــل ( )%9,4ســنة .2016
ويالحظ أن التغيرات التي تمت في نســب من يعتقدون ذلك
بدرجــة متوســطة وقليلــة قــد انحــازت إلــى مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة كبيــرة ،ممــا يكشــف عــن تعزيــز الخوف لــدى اإلعالميين
مــن أن اللجــوء بنحــو متزايــد إلــى التوقيــف والحبــس ســيعمل
علــى تراجــع االهتمــام باالســتثمار اإلعالمــي ،وبخاصــة فــي
اإلعــام اإللكترونــي.
لقــد ظــل مــن يعتقــدون أن اللجــوء بنحــو متزايــد إلــى التوقيــف
والحبــس لــن يعمــل علــى تراجــع االهتمــام باالســتثمار
اإلعالمــي وخاصــة فــي اإلعــام اإللكترونــي علــى االطــاق
يراوحــون فــي أماكنهــم ســنة  2017وبنســبة ( )%9مقابــل
( )%8.9ســنة  2016بتغيــر طفيــف لــن يؤثــر علــى المعطيــات
الكليــة.
إن إجمالــي مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة بلــغ ( )%90,5وهــي نســبة عاليــة جــدا تكشــف عــن
حجــم تخوفــات اإلعالمييــن فــي هــذا الجانــب.
إلى أي درجة تعتقد أن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس
سيعمل على تراجع االهتمام باالستثمار اإلعالمي وخاصة في
اإلعالم اإللكتروني
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

140

54.9

بدرجة متوسطة

71

27.8

بدرجة قليلة

20

7.8

لن يعمل على االطالق

23

9.0

ال أعرف

1

0.4

المجموع

255

100

استطالع رأي الصحفيين

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ..
ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ

ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

27.8

54.9

ﺗﺨﻮﻑ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ

ﻟﻦ ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ

31

57.6

ﺿﺒﻂ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ

26.7

0

40

5.1 5.9

7.1 5.1

22.7

53.3

20

7.5 8.2

23.1

64.3

29.2

4.75.1

28.6

54.9

ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻟﻸﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

7.8

9

7.8

80

60

15.3

100

 .1.3.4.11هــل تعتقــد أن الحكومــة تدخلــت في وســائل
اإلعــام خالل العــام :2017
تراجعــت نســبة اإلعالمييــن الذيــن يعتقــدون بتدخــل
الحكومــة فــي وســائل اإلعــام ســنة  2017إلــى نحــو 3
درجــات مســجلة ( )%77,3تمثــل ( )197إعالميــا وإعالميــة،
مقابــل ( )%80,5ســنة .2016

 .1.3.4.12.1رفــع ســقف حريــة اإلعــام :ارتفعــت نســبة
مــن يعتقــدون أن التدخــل الحكومــي رفــع ســقف حريــة
اإلعــام لتصــل إلــى ( )%2فقــط ،وبارتفــاع بســيط عمــا كانــت
عليــه ذات النســبة ســنة  2016والبالغــة (.)%1,1
 .1.3.4.12.2انخفــاض ســقف حريــة اإلعــام :أكــد
( )%83,2مــن اإلعالمييــن يمثلــون ( )164مســتجيبا
ومســتجيبة مــن الذيــن قالــوا أن الحكومــة تدخلــت فــي
وســائل اإلعــام ســنة  ،2017بــأن هــذا التدخــل الحكومــي
أدى إلــى انخفــاض ســقف حريــة اإلعــام.

إن مقارنــة هــذه المعطيــات لســنة  2017بمثيلتهــا ســنة
 2016تكشــف بوضــوح عــن ازديــاد كبيــر جــدا بنســبة
اإلعالمييــن الذيــن يعتقــدون أن تدخــل الحكومــة فــي
وســائل اإلعــام قــد أدى إلــى انخفــاض ســقف حريــة
اإلعــام ،إذ بلغــت نســبة مــن كانــوا يعتقــدون ذلــك ســنة
 ،)%68,4( 2016أي بزيــادة  15درجــة ســنة .2017
 .1.3.4.12.3لم يكن له تأثير على حرية اإلعالم:

وارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون أن التدخــل الحكومــي فــي
وســائل اإلعــام لــم يكــن لــه تأثيــر علــى حريــة اإلعــام ســنة
 ،2017لتصــل النســبة إلــى ( )%14,7مقابــل ( )%10,9ســنة
.2016
هل تعتقد أن هذا التدخل من قبل الحكومة في وسائل االعالم
خالل عام ( )2017قد ادى الى
عدد المستجيبين

%

رفع سقف حرية
االعالم

4

2.0

انخفاض سقف حرية
االعالم

164

83.2

لم يكن له تاثير على
حرية االعالم

29

14.7

عدد المستجيبين

%

المجموع

197

100

نعم

197

77.3

لم يستجيبوا

58

ال

43

16.9

المجموع

255

رفض االجابة

2

0.8

ال اعرف

13

5.1

المجموع

255

100

وحافظــت نســبة مــن ال يعتقــدون بــأي تدخــل حكومــي فــي
وســائل اإلعــام ســنة  2017علــى معطياتهــا إذ بلغــت
( ،)%16,9مقابــل ( )%16,2ســنة .2016
هل تعتقد أن الحكومة تدخلت في وسائل االعالم خالل عام
()2017

 .1.3.4.12هــل تعتقــد أن هــذا التدخــل مــن قبــل
الحكومــة فــي وســائل اإلعــام خــال العــام ( )2017قــد
أدى إلــى:

 .1.3.5القسم الخامس :أساليب احتواء اإلعالميين

آثرنــا فــي اســتطالع رأي الصحفييــن لعــام  2017اختصــار
األســئلة حــول أســاليب احتــواء اإلعالمييــن ،مكتفيــن
بالحصــول علــى مؤشــرات رقميــة فقــط مــن دون الدخــول
فــي التفاصيــل ،خاصــة بعــد أن تكــررت ذات المعطيــات خــال
الســنوات الســابقة التــي درج فيهــا مركــز حمايــة وحريــة

55

الصحفييــن علــى اعتبــار أســاليب احتــواء الصحفييــن جــزءا
ال يتجــزأ مــن المحــاور الرئيســية الســتطالع حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي األردن.
ويقصــد باحتــواء اإلعالمييــن الســيطرة علــى اإلعالمييــن،
والتأثيــر عليهــم فــي منــع النشــر ،أو التدخــل فــي مضمــون
مــا ينشــرونه ،أو توجيــه مضمــون الرســالة اإلعالميــة لصالــح
الجهــات التــي تمــارس عمليــات االحتــواء ،وبالتالــي انتــزاع
اســتقاللية اإلعالمــي كاملــة وتحويلــه لخدمــة تلــك الجهات.
وعمليــة احتــواء اإلعالمييــن هــي جــزء مــن مظاهــر حالــة
الفســاد ،وخــداع الــرأي العــام ،واالنتقــاص مــن حــق الجمهــور
بالحصــول علــى المعلومــات الدقيقــة والصحيحــة.
وتتوافــر العديــد مــن أســاليب االحتــواء لإلعالمييــن ،ويتــم
ذلــك مــن خــال الرشــوة والتعييــن فــي وظائــف مختلفــة
كمستشــارين ومســؤولين ،أو تســهيل تقديــم الخدمــات
لهــم ،وغيرهــا مــن الوســائل األخــرى الخبيئــة التــي تنتقــص
مــن أخالقيــات المهنــة اإلعالميــة وقانونيتهــا.
وتضمــن هــذا القســم ســؤالين رئيســيين وقــد أفــاد
المســتجيبون عليهمــا كالتالــي:
 .1.3.5.1هــل تعرضــت لمحــاوالت احتــواء أو إغــراءات أو
امتيــازات أثنــاء ممارســتك لعملــك الصحفــي فــي العــام
:2017

تشــير معطيــات ســنة  2017إلــى أن حــاالت احتــواء
اإلعالمييــن ســجلت تراجعــا بأكثــر مــن  5درجــات لتصــل إلــى
( )%16,5تمثــل ( )42إعالميــا مســتجيبا ،مقابــل ()%21,8
ســنة  ،2016ونفــى ( )%82,7مــن المســتجيبين تعرضهــم
أليــة عمليــات احتــواء ،فــي الوقــت الــذي رفــض فيــه
مســتجيبان فقــط اإلجابــة عــن الســؤال وبنســبة (.)%0,8
هل تعرضت لمحاوالت أحتواء أو إغراءات أو امتيازات أثناء
ممارستك لعملك الصحفي عام 2017
عدد المستجيبين

%

نعم

42

16.5

ال

211

82.7

رفض االجابة

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.5.2هــل ســمعت عــن صحفييــن تعرضــوا لمحاوالت
احتــواء أو إغــراءات أو امتيــازات أثنــاء ممارســتهم للعمــل
الصحفــي في العــام :2017

56

أفــاد ( )%49,4يمثلــون ( )126مــن اإلعالمييــن المســتجيبين
أنهــم ســمعوا عــن صحفييــن تعرضــوا لمحــاوالت احتــواء أو
إغــراءات أو امتيــازات أثنــاء ممارســتهم للعمــل الصحفــي
عــام  ،2017مقابــل ( )%49يمثلــون ( )125مــن اإلعالمييــن
المســتجيبين نفــوا أن يكونــوا ســمعوا بذلــك.
إن نصــف اإلعالمييــن ســمعوا بتعــرض صحفييــن لمحــاوالت
احتــواء وإغــراءات ،وهــي نســبة ال تــزال عاليــة جــدا وتؤكــد
وجــود هــذه الظاهــرة الخطــرة ورســوخها فــي الوســط
اإلعالمــي ،ممــا يشــكل ظاهــرة فــي غايــة الخطــورة
واألهميــة.
هل سمعت عن صحفيين تعرضوا لمحاوالت احتواء أو اغراءات أو
امتيازات اثناء ممارستهم للعمل الصحفي عام 2017
عدد المستجيبين

%

نعم

126

49.4

ال

125

49.0

رفض االجابة

3

1.2

ال اعرف

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.6القسم السادس :المهنية والتنظيم الذاتي

كشــفت نتائــج االســتطالع فــي المهنيــة والتنظيــم الذاتــي
عــن تراجــع واضــح فــي دعــم اإلعالمييــن للتعدديــة النقابيــة
والتمثيليــة لإلعالمييــن ،وقــد بــدا هــذا التراجــع فــي كل مــا
يتعلــق بأشــكال التنظيــم الذاتــي ،بمــا فــي ذلــك تأســيس
نقابــات جديــدة تمثــل اإلعالمييــن مــن حيــث االختصــاص،
وكذلــك فيمــا يتعلــق بتأســيس مجلــس مســتقل للشــكاوى.
وقــد تضمــن القســم الســادس مــن االســتطالع  5أســئلة
رئيســية أجــاب عليهــا الصحفيــون المســتطلعون علــى النحــو
التالــي:
 .1.3.6.1إلى أي مدى توافق على:

 .1.3.6.1.1أن وجــود نقابــة الصحفييــن كاف كإطــار
للتنظيــم الذاتــي:
تحســنت قناعــة اإلعالمييــن ســنة  2017بــأن وجــود نقابــة
للصحفييــن كاف كإطــار للتنظيــم الذاتــي وبنســبة ()%27,8
قالــوا أنهــم يوافقــون علــى ذلــك بشــدة مقابــل ()%24.1
ســنة  ،2016كمــا وافــق علــى ذلــك ( )%36,9مقابــل
( )%31,2لســنة .2016

استطالع رأي الصحفيين

وأفــاد ( )%8,6أنهــم ال يوافقــون وال يعارضــون بازديــاد نحــو
درجتيــن عــن ســنة .)%6,8( 2016
وانخفضــت نســبة مــن ال يوافقــون ســنة  2017لتصــل إلــى
( ،)%16,5ممــا يشــير إلــى انخفــاض نســبة مــن يعتبــرون وجــود
نقابــة الصحفييــن إطــارا كافيــا لتمثيــل الصحفييــن ،مقابــل
( )%28,9ســنة  ،2016كمــا ارتفعــت نســبة مــن ال يوافقــون
بشــدة إلــى نحــو درجــة لتصــل إلــى ( )%9,8مقابــل ()%8,3
ســنة .2016
الى أي مدى توافق على أن وجود نقابة للصحفيين كافي كإطار
للتنظيم الذاتي
عدد المستجيبين

%

أوافق بشدة

71

27.8

أوافق

94

36.9

ال أوافق وال أعارض

22

8.6

الأوافق

42

16.5

ال أوافق يشدة

25

9.8

رفض اإلجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.6.1.2أن تطويــر آليــات التنظيــم الذاتــي مرتبطــة
بتعدديــة نقابيــة:
يعتقــد أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن ( )%53,7أن تطويــر آليــات
التنظيــم الذاتــي مرتبــط بالتعدديــة النقابيــة وبإجمالــي مــن
يوافقــون ( ،)%32,9ويوافقــون بشــدة ( )%20,8ســنة 2017
التــي شــهدت تراجعــا بنحــو  6درجــات فــي نســبة مــن يوافقــون
علــى ذلــك قياســا بمــا كانــت عليــه نســبتهم ســنة 2016
والبالغــة فــي حينــه ( ،)%38,3بينمــا احتفظــت نســبة مــن
يوافقــون بشــدة علــى نســبتها قياســا بمــا كانــت عليــه ســنة
 2016والبالغــة ( ،)%20,3مــع تقــدم طفيــف ســنة 2017
يمثــل نصــف درجــة فقــط.
وتراجعــت نســبة المحايديــن ممــن ال يوافقــون وال يعارضــون
لتصــل عــام  2017إلــى ( )%6,3مقابــل ( )%8,3عــام ،2016
أي بتراجــع درجتيــن.
وارتفعــت نســبة مــن ال يوافقــون علــى ذلــك حوالــي 4
درجــات عمــا كانــت عليــه ســنة  ،2016إذ أفــاد ( )%29,4أنهــم
ال يوافقــون علــى ذلــك ســنة  ،2017مقابــل ( )%25,9فــي
الســنة الســابقة ،وارتفعــت نســبة مــن يوافقــون بشــدة إلــى
نحــو  4درجــات لتصــل إلــى ( )%8,2مقابــل ( )%4,9فــي الســنة
الســابقة.

تكشــف هــذه المعطيــات عــن تراجــع بســيط فــي دعــم
اإلعالمييــن للتعدديــة النقابيــة بصفتهــا أحــد أهــم مكونــات
التنظيــم الذاتــي لإلعالمييــن.
الى أي مدى توافق على أن تطوير آليات التنظيم الذاتي مرتبطة
بتعددية نقابية
عدد المستجيبين

%

أوافق بشدة

53

20.8

أوافق

84

32.9

ال أوافق وال أعارض

16

6.3

الأوافق

75

29.4

ال أوافق يشدة

21

8.2

رفض اإلجابة

6

2.4

المجموع

255

100

 .1.3.6.1.3أن إلزاميــة العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن
تتعــارض مــع الدســتور وال تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة
لحريــة اإلعــام:
انســحبت معطيــات الســؤال الســابق حــول التعدديــة
النقابيــة علــى مواقــف اإلعالمييــن مــن إلزاميــة العضويــة
ومــدى تعارضهــا مــع الدســتور ومــع المعاييــر الدوليــة،
فقــد وافــق بشــدة مــا نســبتهم ( )%18,8علــى أن إلزاميــة
العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن تتعــارض مــع الدســتور وال
تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحريــة اإلعــام هــذه الســنة،
وبتراجــع نحــو درجتيــن عــن ســنة  2016التــي بلغــت النســبة
فيهــا (.)%20,3
وتراجعــت نحــو  6درجــات نســبة مــن يوافقــون فقــط علــى
أن إلزاميــة العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن تتعــارض مــع
الدســتور وال تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحريــة اإلعــام
إذ بلغــت ( )%19,6مقابــل ( )%25,6ســنة .2016
ولــم يطــرأ تقــدم حــول نســبة المحايديــن ممــن ال يوافقــون
وال يعارضــون حيــث بلغــت ( )%10,2وبتحســن أقــل مــن
نصــف درجــة عــن نســبتها ســنة  2016والبالغــة (.)%9,8
إن النســبة األعلــى مــن اإلعالمييــن ال توافــق على أن إلزامية
العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن تتعــارض مــع الدســتور
وال تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحريــة اإلعــام وبنســبة
( ،)%37,6ويمثلــون ( )96إعالميــا ،مقابــل ( )%38,7ســنة
 2016بتراجــع درجــة واحــدة فقــط عــن ســنة  ،2017كمــا
انخفضــت نســبة مــن ال يوافقــون بشــدة إلــى نحــو درجتيــن إذ
وصلــت إلــى ( )%9,8مقابــل ( )%7,1ســنة .2016
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وتكشــف المعطيــات الســابقة أن دعــم اإلعالمييــن األردنييــن
المســتجيبين العتبــار أن إلزاميــة العضويــة فــي نقابــة الصحفيين
تتعــارض مــع الدســتور وال تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحريــة
ـا ســنة  ،2017ممــا يعــزز مــن دعمهــم
اإلعــام تراجعــت قليـ ً
لنقابــة الصحفييــن ربمــا بســبب حداثــة انتخابــات مجلــس النقابــة
ســنة  ،2017ولتخوفــات اإلعالمييــن مــن اســتمرار األزمــات
الماليــة للمؤسســات اإلعالميــة الورقيــة واإللكترونيــة ،فضــا
عــن شــعور اإلعالمييــن بتعــرض أمنهــم الوظيفــي والمعيشــي
للتهديــد والخطــر.
الى أي مدى توافق على أن الزامية العضوية في نقابة الصحفيين
تتعارض مع الدستور وال تتوافق مع المعايير الدولية لحرية اإلعالم
عدد المستجيبين

%

أوافق بشدة

48

18.8

أوافق

50

19.6

ال أوافق وال أعارض

26

10.2

الأوافق

96

37.6

ال أوافق يشدة

25

9.8

رفض اإلجابة

10

3.9

المجموع

255

100

 .1.3.6.1.4إلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين:

رفــض أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن إلغــاء إلزاميــة العضويــة
فــي نقابــة الصحفييــن ،إذ بلــغ مجمــوع مــن ال يوافقــون وال
يوافقــون بشــدة ( )%57,3يمثلــون ( )146اعالميــا ،حيــث
بلغــت نســبة مــن ال يوافقــون ( )%41,6وال يوافقــون بشــدة
(.)%15,7
وبالمقارنــة مــع معطيــات ســنة  2016فــإن إجمالــي مــن ال
يوافقــون وال يوافقــون بشــدة بلغــت ( )%58.3مــن بينهــم
( )%12,4ال يوافقــون بشــدة ،و( )%45,9ال يوافقــون فقــط،
ممــا يدلــل علــى تراجــع درجــة واحــدة فقــط ســنة  2017عــن
الســنة الســابقة فــي نســبة مــن ال يوافقــون وال يوافقــون
بشــدة علــى إلغــاء إلزاميــة العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن.
وتحســنت نســبة مــن يوافقــون ويوافقــون بشــدة علــى إلغــاء
إلزاميــة العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن بنحــو درجتيــن ،إذ وصــل
إجماليهــا إلــى ( ،)%34,9منهــم ( )%18,0يوافقــون بشــدة،
ويمثلــون ( )46إعالميــا وإعالميــة ،و( )%16,9يوافقــون فقــط
ويمثلــون ( )43إعالميــا وإعالميــة.
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وبالمقارنــة بمعطيــات ســنة  2016فــإن نســبة مــن يوافقــون
علــى إلغــاء إلزاميــة العضوية في نقابــة الصحفيين (،)%19,2
ومن يوافقون بشــدة (.)%12,8
وســجلت نســبة المحايديــن ممــن ال يعارضــون وال يوافقــون
تراجعــا بدرجتيــن ســنة  ،2017لتصــل إلــى ( )%6,3مقابــل
( )%8,3ســنة .2016
ويالحــظ هنــا شــكل التناقــض إذا مــا قورنــت إجابــات
اإلعالمييــن حــول إلغــاء إلزاميــة العضويــة ،ومــا بيــن
موقفهــم مــن التعدديــة النقابيــة فــي أســئلة ســابقة ،ممــا
يكشــف عــن عــدم وضــوح فــي موقــف اإلعالمييــن مــن
التعدديــة النقابيــة ومــن إلزاميــة العضويــة ومــدى توافقهــا
مــع الدســتور والمعاييــر الدوليــة.
الى أي مدى توافق على إلغاء إلزامية العضوية في نقابة
الصحفيين
عدد المستجيبين

%

أوافق بشدة

46

18.0

أوافق

43

16.9

ال أوافق وال أعارض

16

6.3

الأوافق

106

41.6

ال أوافق يشدة

40

15.7

رفض اإلجابة

4

1.6

المجموع

255

100

 .1.3.6.1.5تأسيس نقابات جديدة لإلعالميين:

أفــاد أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن أنهــم ال يوافقــون وال
يوافقــون بشــدة علــى تأســيس نقابــات جديــدة لإلعالمييــن،
وبنســبة إجماليــة بلغــت ( ،)%52,9مقابــل ( )%43,1كانــوا
ال يوافقــون وال يوافقــون بشــدة ســنة  ،2016ممــا يعنــي
تراجعــاً بنحــو عشــر درجــات لصالــح مــن ال يوافقــون علــى
تأســيس نقابــات جديــدة لإلعالمييــن.
لقــد أفــاد ( )%40,4مــن اإلعالمييــن أنهــم ال يوافقــون علــى
تأســيس نقابــات جديــدة لإلعالمييــن ،وقــال ( )%12,5أنهــم
ال يوافقــون بشــدة علــى ذلــك ســنة .2017
وتراجعــت النســبة اإلجماليــة لمــن يوافقــون ويوافقــون
بشــدة علــى تأســيس نقابــات جديــدة لإلعالمييــن ســنة
 2017بنحــو  5درجــات عمــا كانــت عليــه ســنة  ،2016إذ
بلغــت النســبة اإلجماليــة ســنة  ،)%42,8( 2017مــن بينهــا

استطالع رأي الصحفيين

( )%20.8يوافقــون ،و( )%22يوافقــون بشــدة ،بينمــا كانــت
نســبة مــن يوافقــون ســنة  ،)%18,4( 2016ويوافقــون
بشــدة (.)%29,3

هــذا التراجــع ينســجم مــع المعطيــات الســابقة ويرســخ
عــدم دعــم أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن للتعدديــة النقابيــة
والتمثيليــة لإلعالمييــن األردنييــن ،والتراجــع فــي إجمالــي
نســبة الداعميــن للتنظيــم الذاتــي والتعدديــة النقابيــة
لإلعالمييــن.

هــذه المعطيــات تؤكــد علــى أن دعــم اإلعالمييــن األردنييــن
للتعدديــة النقابيــة الــذي بــدأ يتحســن تدريجيــا خاللــي ســنتي
 2015و 2016قــد شــهد تراجعــا نســبياً ســنة .2017

الى أي مدى توافق على تأسيس نقابات وجمعيات متخصصة
لإلعالميين مثل نقابة لإلعالم اإللكتروني ،وأخرى لإلعالم المرئي

انخفضــت ســنة  2017نســبة المحايديــن ممــن ال يوافقــون
وال يعارضــون لتصــل إلــى ( )%4,3مقابــل ( )%6ســنة .2016

الى أي مدى توافق على تأسيس نقابات جديدة لإلعالميين
عدد المستجيبين

%

أوافق بشدة

56

22.0

أوافق

53

20.8

ال أوافق وال أعارض

11

4.3

الأوافق

103

40.4

ال أوافق يشدة

32

12.5

المجموع

255

100

 .1.3.6.1.6تأســيس نقابــات وجمعيــات متخصصــة
لإلعالمييــن مثــل نقابــة لإلعــام اإللكترونــي ،واخــرى
لإلعــام المرئــي:
تراجعــت إلــى نحــو  4درجات النســبة اإلجماليــة لمن يوافقون
ويوافقــون بشــدة علــى تأســيس نقابــات وجمعيــات
متخصصــة لإلعالمييــن مثــل نقابــة لإلعــام اإللكترونــي،
وأخــرى لإلعــام المرئــي ســنة  2017لتصــل إلــى ()%49,8
مقابــل ( )%53,7ســنة .2016
إن ( )%21,6قالــوا انهــم يوافقــون علــى ذلــك بانخفــاض
نحــو  8درجــات عــن الســنة الســابقة  2016التــي بلغــت فيهــا
نســبة مــن يوافقــون بذلــك ( ،)%29,3و( )%28,2قالــوا انهم
يوافقــون علــى ذلــك بشــدة بزيــادة  4درجــات عمــا كانــت
عليــه النســبة ســنة  2016والبالغــة فــي حينــه (.)%24,4
وارتفــع إجمالــي نســبة مــن ال يوافقــون وال يوافقــون بشــدة
ســنة  2017إلــى نحــو  6درجــات لتصــل إلــى ( ،)%45,1مــن
بينهــا ( )%36,1ال يوافقــون ،و( )%9ال يوافقــون بشــدة،
مقابــل إجمالــي بلــغ ( )%39,5ســنة  2016مــن بينهــا
( )%33,1ال يوافقــون ،و( )%6,4ال يوافقــون بشــدة.
وبتراجــع نحــو درجــة واحــدة قــال ( )%5,1إنهــم محايــدون ال
يوافقــون وال يعارضــون مقابــل ( )%6مــن المحايديــن ســنة
.2016

عدد المستجيبين

%

أوافق بشدة

55

21.6

أوافق

72

28.2

ال أوافق وال أعارض

13

5.1

الأوافق

92

36.1

ال أوافق يشدة

23

9.0

المجموع

255

100

 .1.3.6.1.7كلمــا تطــورت آليــات التنظيــم الذاتــي فــي
اإلعــام كلمــا زادت اســتقالليته:
انخفضــت عــام  2017النســبة اإلجماليــة لمــن يوافقــون
ويوافقــون بشــدة علــى أنــه كلمــا تطــورت آليــات التنظيــم
الذاتــي فــي اإلعــام زادت اســتقالليته بنحــو  10درجــات،
حيــث بلغــت ( )%80,4عمــا كانــت عليــه النســبة اإلجماليــة
للســنة الســابقة  2016والبالغــة (.)%90,6
يظهــر وفقــا للمعطيــات الســابقة عــدم وضــوح مفاهيــم
التنظيــم الذاتــي لــدى اإلعالمييــن ،ممــا انعكــس علــى
التبايــن فــي إجاباتهــم عــن األســئلة وبيــن إجابتهــم عــن هــذا
الســؤال.
لقــد أفــاد ( )%25,5مــن اإلعالمييــن أنهــم يوافقــون بشــدة
علــى أنــه كلمــا تطــورت آليــات التنظيــم الذاتــي فــي اإلعــام
كلمــا زادت اســتقالليته وبتراجــع وصــل إلــى نحــو  18درجــة
عمــا كانــت عليــه النســبة نفســها ســنة  2016إذ بلغــت
( ،)%43,2وهــي نســبة تراجــع كبيــرة ،إال أن هــذا التراجــع تــم
تعويضــه بتحســن بلــغ  7درجــات فــي نســبة مــن يوافقــون إذ
بلغــت ( )%54,9مقابــل ( )%47,4ســنة .2016
وارتفعــت نســبة مــن ال يوافقــون إلــى ( )%12,5مقابــل
( )%5,3ســنة  ،2016وبلغــت نســبة مــن ال يوافقــون بشــدة
( )%1,2بينمــا كانــت نســبتهم الســنة الســابقة صفــرا.

59

 18درجــة عمــا كانــت عليــه نســبة هــؤالء ســنة 2016
إذ بلغــت ( ،)%45,5ووافــق علــى ذلــك ســنة  2017مــا
نســبتهم ( )%54,9بازديــاد بنحــو  11درجــة عمــا كانــت عليــه
ذات النســبة لســنة  2016والبالغــة (.)%43,6

الى أي مدى توافق على أنه كلما تطورت آليات التنظيم الذاتي
في اإلعالم كلما زادت استقالليته
عدد المستجيبين

%

أوافق بشدة

65

25.5

أوافق

140

54.9

ال أوافق وال أعارض

12

4.7

الأوافق

32

12.5

ال أوافق يشدة

3

1.2

رفض اإلجابة

3

1.2

المجموع

255

100

وارتفعــت نســبة مــن ال يوافقــون ســنة  2017لتصــل إلــى
( )%11,4بحوالــي  5درجــات عمــا كانــت عليــه ذات النســبة
فــي ســنة  2016والبالغــة ( ،)%6,8كمــا ســجلت نســبة مــن
ال يوافقــون بشــدة أقــل مــن درجــة واحــدة لتصــل ()%0,8
بينمــا كانــت النســبة ســنة  2016صفــراً .
الى أي مدى توافق على أنه كلما تطورت آليات التنظيم الذاتي
في اإلعالم كلما زادت احترافيته

 .1.3.6.1.8إلــى أي مــدى توافــق علــى أنــه كلمــا
تطــورت آليــات التنظيــم الذاتــي فــي اإلعــام كلمــا زادت
احترافيتــه:
وافــق ووافــق بشــدة علــى أنــه كلمــا تطــورت آليــات التنظيم
الذاتــي فــي اإلعــام كلمــا زادت احترافيتــه وبنســبة إجماليــة
بلغــت ( )%82تمثــل ( )209مــن اإلعالمييــن المســتجيبين،
وبتراجــع نحــو  7درجــات عمــا كانــت عليــه النســبة اإلجماليــة
ســنة  2016والبالغــة (.)%89,1

عدد المستجيبين

%

أوافق بشدة

69

27.1

أوافق

140

54.9

ال أوافق وال أعارض

11

4.3

الأوافق

29

11.4

ال أوافق يشدة

2

0.8

رفض اإلجابة

4

1.6

المجموع

255

100

إن ( )%27,1وافقــوا بشــدة علــى أنــه كلمــا تطــورت آليــات
التنظيــم الذاتــي فــي اإلعــام كلمــا زادت احترافيتــه بتراجــع

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ..
9.8
16.5
8.6

8.2
29.4

ﺃﻭﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ

9.8

37.6

6.3
36.9

27.8
ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ
ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺈﻃﺎﺭ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ

60

32.9

10.2

ﺃﻭﺍﻓﻖ

15.7

41.6

6.3

19.6

16.9

20.8

18.8

18

ﺃﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻌﺪﺩﻳﺔ
ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ
ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ

ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻖ
ﻭﻻ ﺃﻋﺎﺭﺽ

12.5

40.4

4.3
20.8

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻖ

9
36.1
5.1

1.2

12.5
4.7

54.9

0.8

11.4
4.3

54.9

28.2

22

21.6

25.5

27.1

ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻺﻋﻼﻣﻴﻴﻦ

ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﻋﻼﻣﻴﻴﻦ
ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ

ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ
ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ

ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ
ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ

استطالع رأي الصحفيين

 .1.3.6.2إلــى أي درجــة تعتقــد أن اإلعالمييــن األردنييــن
يلتزمون:
 .1.3.6.2.1المصداقية في نقل المعلومات:

بتراجــع نحــو درجتيــن أفــاد ( )%62مــن المســتجيبين أن
اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بالمصداقيــة فــي نقــل
المعلومــات بدرجــة متوســطة مقابــل ( )%63,9ســنة .2016
وارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن األردنييــن
يلتزمــون بالمصداقيــة فــي نقــل المعلومــات بدرجــة كبيــرة
إلــى نحــو  5درجــات لتصــل إلــى ( ،)%15,7مقابــل ()%10,9
ســنة  ،2016وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
قليلــة لتصــل إلــى ( )%13,7مقابــل ( )%16,2ســنة ،2016
كمــا تراجعــت نســبة مــن يعتقــدون بأنهــم ال يلتزمــون علــى
اإلطــاق لتنخفــض إلــى ( )%7,1مقابــل ( )%9ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن االعالميون االردنيون يلتزمون بالمصداقية
في نقل المعلومات
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

40

15.7

إلى درجة متوسطة

158

62.0

إلى درجة قليلة

35

13.7

ال يلتزمون على
االطالق

18

7.1

رفض اإلجابة

4

1.6

المجموع

255

100

 .1.3.6.2.2التعدديــة فــي عــرض اآلراء والحــرص علــى
وجــود الــرأي اآلخــر:
يعتقــد أكثــر مــن نصــف العينــة المســتجيبة أن اإلعالمييــن
األردنييــن يلتزمــون بدرجــة متوســطة بالتعدديــة فــي عــرض
اآلراء والحــرص علــى وجــود الــرأي اآلخــر ،وبنســبة (،)%60
وبتراجــع بنحــو  3درجــات عمــا كانــت عليــه النســبة نفســها
ســنة  2016والبالغــة (.)%63,9
وارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة نحــو 6
درجات إذ بلغت ( ،)%14,9مقابل ( )%8,3ســنة  ،2016كما
تراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة إلــى نحــو
 4درجــات أيضــا إذ بلغــت النســبة ( )%15,3مقابــل ()%19,2
ســنة  ،2016كمــا ارتفعــت إلــى نحــو درجــة واحــدة نســبة مــن
يعتقــدون أنهــم ال يلتزمــون علــى اإلطــاق لتصــل إلــى ()%9
مقابــل ( )%8,3ســنة .2016

إلى أي درجة تعتقد أن االعالميون االردنيون يلتزمون التعددية
في عرض اآلراء ،والحرص على وجود الرأي اآلخر
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

38

14.9

إلى درجة متوسطة

153

60.0

إلى درجة قليلة

39

15.3

ال يلتزمون على
االطالق

23

9.0

رفض اإلجابة

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.6.2.3حماية سرية المصادر:

تراجعــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن
األردنييــن يلتزمــون بحمايــة ســرية المصــادر بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة ســنة  2017إلــى نحــو  3درجــات إذ
بلغــت ( )%92,5مقابــل ( )%95,5ســنة .2016
وبلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة ()%32,9
مســجلة تصاعــدا إلــى  4درجــات عمــا كانــت عليــه نســبة
هــؤالء ســنة  2016والبالغــة ( ،)%28,9بينمــا تراجعــت نســبة
مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ()%49,4
مســجلة تراجعــا بـــ  3درجــات عــن ســنة  2016والبالغــة
( ،)%52,3كمــا تراجعــت إلــى نحــو  4درجــات نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى ( )%10,2مقابــل
( )%14,3ســنة .2016
وارتفعــت بنســبة بســيطة نســبة مــن ال يعتقــدون علــى
اإلطــاق أن اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بحمايــة ســرية
المصــادر لتصــل ســنة  2017إلــى ( )%5,5مقابــل ()%4,1
ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن االعالميون االردنيون يلتزمون
بحماية سرية المصادر

عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

84

32.9

إلى درجة متوسطة

126

49.4

إلى درجة قليلة

26

10.2

ال يلتزمون على
االطالق

14

5.5

رفض اإلجابة

5

2.0

المجموع

255

100
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 .1.3.6.2.4بمدونات السلوك المهني واألخالقي:

حافظت النســبة اإلجمالية لمن يعتقدون أن اإلعالميين األردنيين
يلتزمــون بمدونــات الســلوك المهنــي واألخالقــي بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة علــى معطياتهــا إذ بلغــت ( )%87ســنة ،2017
وهــي ذات النســبة تقريبــا التــي كانــت عليهــا قناعــات اإلعالمييــن
ســنة  2016والبالغــة (.)%87,2
وبحســب هــذه المعطيــات فــإن ســنة  2017لــم تســاعد علــى
إحــداث أي تغييــر إيجابــي أو ســلبي فــي قناعــات اإلعالمييــن تجــاه
مــدى التــزام اإلعالمييــن األردنييــن بمدونــات الســلوك المهنــي
واألخالقــي.
إن ( )%32,9مــن المســتجيبين يعتقــدون بدرجــة كبيــرة أن
اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بمدونــات الســلوك المهنــي
واألخالقــي وبتحســن بلــغ نحــو  4درجــات عمــا كانــت عليــه نســبة
هــؤالء ســنة  2016والبالغــة (.)%9,4
وارتفعــت درجــة واحــدة فقــط نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
متوســطة لتصــل إلــى ( )%60,4مقابــل ( )%59,4ســنة  ،2016فــي
الوقــت الــذي تراجعــت فيــه نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجة قليلة
 5درجــات لتصــل إلــى ( )%13,3مقابــل ( )%18,4ســنة .2016
وتراجعــت إلــى نحــو درجتيــن نســبة مــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق
بالتــزام اإلعالمييــن األردنييــن بمدونــات الســلوك المهنــي
واألخالقــي عــام  2017لتصــل إلــى ( )%11,0مقابــل ()%12,4
ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن االعالميون االردنيون يلتزمون بمدونات
السلوك المهني واألخالقي
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

34

13.3

إلى درجة متوسطة

154

60.4

إلى درجة قليلة

34

13.3

ال يلتزمون على االطالق

28

11.0

رفض اإلجابة

5

2.0

المجموع

255

100

 .1.3.6.2.5باحترام الحريات الشخصية للناس:

62

طــرأ تحســن طفيــف بلــغ حوالــي  4درجــات فقــط ســنة  2017علــى
النســبة اإلجماليــة لمــدى اعتقــاد المســتجيبين بالتــزام اإلعالمييــن
األردنييــن باحتــرام الحريــات الشــخصية للنــاس بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة حيــث بلغــت هــذه الســنة ( )%90,6مقابــل
( )%88,3ســنة .2016

ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة  8درجــات
لتصــل إلــى ( )%20,4مقابــل ( )%12ســنة  ،2016وتراجعــت
إلــى نحــو درجتيــن نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة
لتصــل إلــى ( )%56,9مقابــل ( )%58,7ســنة  ،2016كمــا
تراجعــت حوالــي  5درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
قليلــة لتصــل إلــى ( )%13,3مقابــل ( )%18ســنة .2016
وســجلت نســبة مــن ال يعتقــدون ذلــك علــى اإلطــاق تراجعــا
إلــى نحــو  3درجــات حيــث بلغــت النســبة ( )%8,6مقابــل
( )%11,3الســنة الســابقة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن االعالميون االردنيون يلتزمون باحترام
الحريات الشخصية للناس
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

52

20.4

إلى درجة متوسطة

145

56.9

إلى درجة قليلة

34

13.3

ال يلتزمون على
االطالق

22

8.6

رفض اإلجابة

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.6.2.6بالنزاهــة والشــفافية فــي مصــادر التمويــل
لعملهــم:
حصــل تقــدم طفيــف فــي النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون
أن اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بالنزاهــة والشــفافية فــي
مصــادر التمويــل لعملهــم ســنة  2017لتصل النســبة اإلجمالية
إلى ( ،)%85,5مقابل ( )%82,3ســنة  ،2016بمعنى أن نســبة
التحســن بلغــت نحــو  3درجــات فقــط.
لقــد زادت نســبة مــن يعتقــدون بدرجــة كبيــرة أن اإلعالمييــن
األردنييــن يلتزمــون بالنزاهــة والشــفافية فــي مصــادر التمويــل
لعملهــم لتصــل إلــى ( ،)%12,5وبتحســن بلــغ  5درجــات عمــا
كانــت عليــه ذات النســبة ســنة  2016والبالغــة فــي حينــه
(.)%7,5
وظلــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة محتفظــة
بــذات النســبة مــع تقــدم ال يــكاد يذكــر بعــد ان ســجلت هــذه
الســنة ( )%56,9مقابــل ( )%56ســنة  ،2016كمــا تراجعــت
إلــى أكثــر مــن  6درجــات نســبة مــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق
بالتــزام اإلعالمييــن األردنييــن بالنزاهــة والشــفافية فــي مصادر
التمويــل لعملهــم لتصــل إلــى ( )%9ســنة  2017مقابــل
( )%15,4ســنة .2016

استطالع رأي الصحفيين

إلى أي درجة تعتقد أن االعالميون االردنيون يلتزمون بالنزاهة
والشفافية في مصادر التمويل لعملهم

إلى أي درجة تعتقد أن االعالميون االردنيون يلتزمون بتجنب الحض
على الكراهية
عدد المستجيبين

%

83

32.5
47.8

عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

32

12.5

إلى درجة كبيرة

إلى درجة متوسطة

145

56.9

إلى درجة متوسطة

122

إلى درجة قليلة

41

16.1

إلى درجة قليلة

27

10.6

ال يلتزمون على
االطالق

23

9.0

ال يلتزمون على االطالق

20

7.8

رفض اإلجابة

14

5.5

رفض اإلجابة

3

1.2

المجموع

255

100

المجموع

255

100

 .1.3.6.2.7تجنب الحض على الكراهية:

بفــارق ضئيــل ال يــكاد يذكــر احتفظــت النســبة اإلجماليــة لمــن
يعتقــدون أن اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون تجنــب الحــض
علــى الكراهيــة بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة وبالنســبة
نفســها تقريبــاً التــي ســجلها اســتطالع ســنة  2016حيــث
بلغــت مــا مجموعــه ( ،)%90,3كمــا بلــغ إجماليهــا ســنة 2017
مــا مجموعــه (.)%90,9
إن ( )%32,5يعتقــدون بدرجــة كبيــرة أن اإلعالمييــن األردنييــن
يلتزمــون تجنــب الحــض علــى الكراهيــة ،وبتحســن واضــح بلــغ
نحــو  10درجــات عمــا كانــت عليــه ذات النســبة ســنة 2016
والبالغــة فــي حينــه ( ،)%22,6كمــا انخفضــت نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصل إلى ( )%47,8وبتراجع
إلــى نحــو  6درجــات عمــا كانــت عليــه نســبة هــؤالء ســنة 2016
والبالغــة فــي حينــه ( ،)%53كمــا تراجعــت نســبة مــن يعتقــدون
ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى ( )%10,6بانخفــاض إلــى نحــو
 4درجــات عمــا كانــت عليــه ذات النســبة ســنة  2016والبالغــة
فــي حينــه (.)%14,7
هــذا التراجــع فــي الدرجتيــن المتوســطة والقليلــة ذهــب لصالــح
مــن يعتقــدون بدرجــة كبيــرة أن اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون
تجنــب الحــض علــى الكراهيــة ،وهــو تحســن إيجابــي فــي نظــرة
العينــة المســتطلعة لهــذا الجانــب.
وقــد انســحب هــذا التراجــع اإليجابــي علــى نســبة مــن
يعتقــدون أن اإلعالمييــن األردنييــن ال يلتزمــون تجنــب الحــض
علــى الكراهيــة علــى اإلطــاق لتصــل إلــى ( )%7,8مقابــل
( )%9ســنة .2016

 .1.3.6.2.8بالدفاع عن حرية اإلعالم وقيم االستقاللية:

جــرى تحســن طفيــف لــم يتجــاوز الدرجــة والنصــف علــى النســبة
اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بالتــزام اإلعالمييــن األردنييــن
بالدفــاع عــن حريــة اإلعــام وقيــم االســتقاللية بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة ،إذ بلغــت النســبة اإلجماليــة ()%92,6
مقابــل ( )%91ســنة .2016

وجــاء هــذا التحســن لصالــح مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة
إذ ارتفعــت نســبته ســنة  2017إلــى نحــو  8درجــات لتصــل إلــى
( ،)%27,5مقابــل ( )%19,9ســنة  ،2016كمــا بلغــت نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة ( )%56,1مقابــل ()%57,9
ســنة  ،2016وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
قليلــة إلــى نحــو  4درجــات لتصــل إلــى ( )%9مقابــل ()%13,2
ســنة .2016

كمــا تراجعــت إلــى نحــو درجتيــن نســبة مــن ال يعتقــدون علــى
اإلطــاق بالتــزام اإلعالمييــن األردنييــن بالدفــاع عــن حريــة
اإلعــام وقيــم االســتقاللية لتســجل ( )%6,7مقابــل ()%8,3
ســنة فــي .2016
ويالحــظ أن نســبة التحســن جــاءت لصالــح مــن يعتقــدون بدرجــة
كبيــرة بالتــزام اإلعالمييــن األردنييــن بالدفــاع عــن حريــة اإلعــام
وقيــم االســتقاللية.
إلى أي درجة تعتقد أن االعالميون االردنيون يلتزمون بالدفاع عن
حرية اإلعالم وقيم االستقاللية
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

70

27.5

إلى درجة متوسطة

143

56.1

إلى درجة قليلة

23

9.0

ال يلتزمون على االطالق

17

6.7

رفض اإلجابة

2

0.8

المجموع

255

100

63

 .1.3.6.2.9بالدفاع عن منظومة حقوق اإلنسان:

بلغــت النســبة اإلجماليــة ســنة  2017لمــن يعتقــدون أن
اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بالدفــاع عــن منظومــة
حقــوق اإلنســان بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة
( )%92,2مقابــل ( )%91,7ســنة  ،2016حيــث شــهدت
نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة تقدمــا بنحــو
 8درجــات ،إذ وصلــت إلــى ( )%24,3مقابــل ()%16,5
الســنة الســابقة  ،2016وبتراجــع نحــو درجتيــن ســجلت
نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة ()%57,3
مقابــل ( )%59,8ســنة  ،2016كمــا تراجعــت نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة إلــى نحــو  5درجــات لتصــل
إلــى ( )%10,6مقابــل ( )%15,4ســنة .2016
وظلــت نســبة مــن ال يعتقــدون ذلــك علــى اإلطــاق
تــراوح فــي مكانهــا وبتحســن ال يــكاد يؤثــر علــى
المعطيــات بعــد أن وصلــت إلــى ( )%7,1مقابــل ()%7,5
ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن االعالميون االردنيون يلتزمون بالدفاع
عن منظومة حقوق اإلنسان

64

عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

62

24.3

إلى درجة متوسطة

146

57.3

إلى درجة قليلة

27

10.6

ال يلتزمون على
االطالق

18

7.1

رفض اإلجابة

2

0.8

المجموع

255

100

وتراجعــت إلــى نحــو  5درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ( )%57,3مقابــل (،)%62,8
كمــا تراجعــت إلــى نحــو  5درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى ( )%11,8مقابــل ( )%16,5ســنة
.2016
وحافظــت نســبة مــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق أن
اإلعالمييــن األردنييــن يلتزمــون بتجنــب التشــهير والقــدح
والــذم بالنــاس ســنة  2017لتبقــى عنــد معطياتهــا المســجلة
ســنة  2016والبالغــة (.)%7,1
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﻮﻥ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﻓﻲ
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ

ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ
ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ

7.1
11.8

ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

7.1
10.6

ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ

6.7
9

ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺤﺾ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ

 .1.3.6.2.10بتجنــب التشــهير والقــدح والــذم
بالنــاس:

ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ

ظلــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن
األردنييــن يلتزمــون بتجنــب التشــهير والقــدح والــذم
بالنــاس تــراوح مكانهــا ســنة  2017إذ بلغــت ()%92,6
ســنة  2017مقابــل ( )%91,7ســنة  ،2016إال أن
المالحــظ أن التغيــر الكبيــر كان داخــل المعطيــات نفســها
بحيــث ارتفعــت وبشــكل كبيــر وصــل إلــى نحــو  10درجــات
نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة لتقفــز هــذه
النســبة مــن ( )%13,2ســنة  2016ولتصــل الــى ()%23,5
ســنة .2017

ﺑﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﻋﺮﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

23.5

24.3

27.5
7.8
10.6
32.5
9

16.1

ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ

57.3

57.3

56.1

47.8

56.9

12.5
8.6
13.3

56.9

20.4
11
13.3

60.4

13.3
5.5
10.2
32.9
9

15.3
14.9

7.1

13.7
15.7

49.4

60

62

استطالع رأي الصحفيين

 .1.3.6.3إلــى أي درجــة تؤيــد إنشــاء مجلــس شــكاوى
مســتقل ينصــف المجتمــع مــن أخطــاء اإلعــام:

 .1.3.6.4إلــى أي درجــة تعتقــد أن تأســيس مجلــس
شــكاوى سيســاهم فــي:

شــهدت معطيــات اإلعالمييــن حــول إنشــاء مجلــس شــكاوى
مســتقل ينصــف المجتمــع مــن أخطــاء اإلعــام تراجعــا فــي
نســبة المؤيديــن ســنة  ،2017قياســا بمــا كانــت عليــه ســنة
 ،2016وقــد شــهدت إجابــات اإلعالمييــن معطيــات ســلبية
تجــاه إنشــاء مجلــس الشــكاوى المســتقل ونســب التأييــد،
وتراجعــت القناعــات التــي توافــرت تجــاه إيجابيــات إنشــاء مثــل
هــذا المجلــس ،ممــا يؤشــر علــى تراجــع نســبي مــن اإلعالمييــن
فــي دعــم مثــل هــذا المشــروع.

بــدا التراجــع واضحــاً ســنة  2017فــي النســبة اإلجماليــة لمــن
يعتقــدون أن تأســيس مجلــس شــكاوى سيســهم فــي الحــد
مــن التجــاوزات علــى أخالقيــات المهنــة ،فقــد بلغــت نســبة
هــذا التراجــع  13درجــة ســنة  2017وبنســبة بلغــت (،)%79,9
بينمــا كانــت ( )%92,1ســنة .2016

لقــد تراجعــت النســبة اإلجماليــة ســنة  2017إلــى نحــو  8درجــات
نســبة المؤيديــن إلنشــاء مجلــس شــكاوى مســتقل ينصــف
المجتمــع مــن أخطــاء اإلعــام بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة لتصــل إلــى ( )%82,4مقابــل ( )%90,3ســنة ،2016
ورغــم هــذا التراجــع فــإن المؤيديــن لتأســيس مجلــس الشــكاوى
مــا زال عاليــاً جــداً ويبلــغ  ،%82.4وهــو ما يســتحق مــن الحكومة
أن توليــه اهتمامــاً .
إن تراجعــا قــدره نحــو  6درجــات طــرأ علــى مــن يؤيــدون إنشــاء
هــذا المجلــس بدرجــة كبيــرة لتســجل ســنة )%67,1( 2017
مقابــل ( )%73,7الســنة الســابقة  ،2016كمــا تراجعــت درجــة
واحــدة نســبة مــن يؤيــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل ســنة
 2017إلــى ( )%13,7مقابــل ( )%14,7ســنة  ،2016وانخفضــت
قليــا جــدا نســبة مــن يؤيــدون ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل ســنة
 2017إلــى ( )%1,6مقابــل ( )%1,9ســنة .2016
ويالحــظ ازديــاد بنحــو  7درجــات فــي نســبة مــن ال يؤيــدون علــى
اإلطــاق إنشــاء مجلــس شــكاوى مســتقل ينصــف المجتمــع
مــن أخطــاء اإلعــام لتصــل ســنة  2017إلــى ( )%16,9مقابــل
( )%9,8ســنة .2016
الى أي درجة تؤيد إنشاء مجلس شكاوى مستقل ينصف المجتمع
من أخطاء اإلعالم
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

171

67.1

بدرجة متوسطة

35

13.7

بدرجة قليلة

4

1.6

ال أؤيد على االطالق

43

16.9

رفض االجابة

1

0.4

ال أعرف

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.6.4.1الحد من التجاوزات على أخالقيات المهنة:

ويالحــظ أن نســبة كبيــرة فــي معطيــات هــذا التراجــع جــاءت
فيمــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق أن تأســيس مجلــس
شــكاوى سيســهم فــي الحــد مــن التجــاوزات علــى أخالقيــات
المهنــة إذ بلغــت نســبتهم مــن العينــة ســنة ،)%18,8( 2017
مقابــل ( )%7,9ســنة  ،2016أي بتراجــع بلــغ نحــو  11درجــة،
كمــا تراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة نحــو
 10درجــات لتســجل ســنة  )%52,9( 2017مقابــل ()%63,5
ســنة .2016
وتراجعــت درجــة واحــدة نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
متوســطة ســنة  2017لتصــل إلــى ( ،)%23,1مقابــل ()%24,1
ســنة  ،2016كمــا تراجعــت قرابــة الدرجتيــن نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل ســنة  2017إلــى (،)%3,9
مقابــل ( )%4,5ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في
الحد من التجاوزات على أخالقيات المهنة
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

135

52.9

بدرجة متوسطة

59

23.1

بدرجة قليلة

10

3.9

لن يساهم على
االطالق

48

18.8

ال أعرف

2

0.8

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.6.4.2الحد من جرائم القدح والذم:

وتراجعــت حوالــي  20درجــات النســبة اإلجماليــة لمن يعتقدون
أن تأســيس مجلــس شــكاوى سيســهم فــي الحــد مــن جرائــم
القــدح والــذم ســنة  2017مســجلة ( )%81,1مقابــل ()%91,4
ســنة .2016
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تراجعــت حوالــي  8درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
كبيــرة ســنة  2017لتصــل إلــى ( )%52,9مقابــل ()%60,5
ســنة  ،2016وعلــى التوالــي تراجعــت إلــى نحــو الدرجتيــن
نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى
( )%25,1مقابــل ( )%27,1ســنة  ،2016وبأقــل مــن درجــة
واحــدة ســجلت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة
( )%3,1مقابــل ( )%3,8ســنة .2016
لقــد ارتفعــت نســبة مــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق أن
تأســيس مجلــس شــكاوى سيســهم فــي الحــد مــن جرائــم
القــدح والــذم إلــى نحــو  9درجــات لتصــل إلــى ()%17,6
مقابــل ( )%8,6ســنة .2016
إن هذه المعطيات تكشف عن تراجع في نسبة اإلعالميين
الذين يعتقدون بأهمية إنشاء مجلس شكاوى مستقل.
إلى أي درجة تعتقد أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في
الحد من جرائم القدح والذم
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

135

52.9

بدرجة متوسطة

64

25.1

بدرجة قليلة

8

3.1

لن يساهم على
االطالق

45

17.6

ال أعرف

2

0.8

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.6.4.3تطوير االحتراف المهني:

تراجعــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون أن تأســيس
مجلــس شــكاوى سيســهم فــي تطويــر االحتــراف المهنــي
بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة  12درجــة ســنة 2017
مســجلة ( )%77,7مقابــل ( )%89,5ســنة .2016
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إن أقــل مــن نصــف اإلعالمييــن وبنســبة ( )%45,5يعتقــدون
ذلــك بدرجــة كبيــرة وبتراجــع إلــى نحــو  5درجــات عمــا كانــت
عليــه نســبتهم ســنة  2016والبالغــة فــي حينــه (،)%50,4
كمــا تراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة
إلــى نحــو  7درجــات ســنة  2017لتصــل إلــى ( ،)%26,3مقابــل
( )%33,8ســنة  ،2016بينمــا ظلــت نســبة مــن يعتقــدون
ذلــك بدرجــة قليلــة قريبــة مــن معطياتهــا فــي العاميــن
الماضييــن إذ ســجلت ()%5,9ســنة  ،2017مقابــل ()%5,3
ســنة .2016

إن التراجــع األبــرز ظهــر فــي نســبة مــن ال يعتقــدون علــى
اإلطــاق أن تأســيس مجلــس شــكاوى سيســهم فــي
تطويــر االحتــراف المهنــي ،فقــد ارتفعــت نســبتهم 11
درجــة لتصــل إلــى ( )%21,2مقابــل ( )%10,2ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في
تطوير االحتراف المهني
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

116

45.5

بدرجة متوسطة

67

26.3

بدرجة قليلة

15

5.9

لن يساهم على
االطالق

54

21.2

ال أعرف

2

0.8

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.6.4.4إنصاف المتضررين من تجاوزات اإلعالم:

تراجعــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلة أن تأســيس مجلس شــكاوى سيســهم
فــي إنصــاف المتضرريــن مــن تجــاوزات اإلعــام  11درجــة
ســنة  2017لتصــل إلــى ( ،)%80,4مقابــل ( )%91,4ســنة
.2016
وبتراجــع إلــى نحــو  5درجــات انخفضــت نســبة مــن يعتقدون
ذلــك بدرجــة كبيــرة لتصــل إلــى ( ،)%48,2مقابــل ()%53,4
ســنة  ،2016كمــا تراجعــت  5درجــات نســبة مــن يعتقــدون
ذلك بدرجة متوســطة مســجلة ( )%27,5مقابل ()%32,0
ســنة  ،2016وبتراجــع أكثــر مــن درجــة واحــدة ســجلت نســبة
مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة ( )%4,7مقابــل ()%6
ســنة .2016
وارتفعــت ســنة  2017نســبة مــن ال يعتقــدون علــى
اإلطــاق أن تأســيس مجلــس شــكاوى سيســهم فــي
إنصــاف المتضرريــن مــن تجــاوزات اإلعــام لتصــل إلــى
( ،)%16,9مقابــل ( )%8,6ســنة  2016بازديــاد حوالــي 8
درجــات عمــا كانــت عليــه.

استطالع رأي الصحفيين

إلى أي درجة تعتقد أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في
إنصاف المتضررين من تجاوزات اإلعالم
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

123

48.2

بدرجة متوسطة

70

27.5

بدرجة قليلة

12

4.7

لن يساهم على االطالق

43

16.9

ال أعرف

6

2.4

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻜﺎﻭﻯ
ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ..
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ

ﺇﻧﺼﺎﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ
ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻡ

ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

 .1.3.6.4.5إنشاء آلية إنصاف سريعة وعادلة:
تراجعــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن تأســيس مجلــس شــكاوى سيســهم
فــي إنشــاء آليــة إنصــاف ســريعة وعادلــة إلــى نحــو  12درجــة
لتســجل ســنة  ،)%79,3( 2017مقابــل ( )%91ســنة .2016
لقــد تراجعــت إلــى نحــو  3درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة كبيــرة لتصــل إلــى ( )%46,7مقابــل ( )%50ســنة ،2016
كمــا تراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة
حوالــي  6درجــات لتصــل إلــى ( )%26,3مقابــل ( )%32,7ســنة
 ،2016كمــا تراجعــت إلــى نحــو الدرجتيــن نســبة مــن يعتقــدون
ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى ( ،)%6,3مقابــل ( )%8,3ســنة
.2016
وارتفعــت نســبة مــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق أن تأســيس
مجلــس شــكاوى سيســهم فــي إنشــاء آليــة إنصــاف ســريعة
وعادلــة إلــى قرابــة  10درجــات مســجلة نســبة ( )%17,3ســنة
 ،2017مقابــل ( )%7,9ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في
إنشاء آلية إنصاف سريعة وعادلة
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

119

46.7

بدرجة متوسطة

67

26.3

بدرجة قليلة

16

6.3

لن يساهم على االطالق

44

17.3

ال أعرف

7

2.7

رفض االجابة

2

0.8

المجموع
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100
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 .1.3.6.5أنشــأت الحكومــة نظــام محطــة اإلعــام
المســتقلة ،هــل تــرى أن هــذه المحطــة حيــن تبــدأ بثهــا:
 .1.3.6.5.1ستكون مستقلة عن الحكومة:

تراجعــت نســبة مــن يعتقــدون أن محطــة اإلعالم المســتقلة،
ســتكون مســتقلة عــن الحكومــة حيــن تبــدأ بثهــا إلــى قرابــة
 4درجــات ســنة  2017لتصــل إلــى ( )%13,3يمثلــون ()34
مســتجيبا ،مقابــل ( )%17,7ســنة .2016
وارتفعــت نســبة مــن ال يعتقــدون ذلــك لتصــل ســنة 2017
إلــى ( )%78,8تمثــل ( )201مــن اإلعالمييــن المســتجيبين،
مقابــل ( )%71,1ســنة  ،2016فــي حيــن بلغــت نســبة مــن
ال يعرفــون إن كانــت ســتكون مســتقلة عــن الحكومــة أم ال
( )%6,7مقابــل ( )%10,9ســنة .2016
تكشــف هــذه المعطيــات عــن تراجــع نســبة مــن يعتقــدون
باســتقاللية محطــة اإلعــام المســتقلة “المملكــة” عــن
الحكومــة ،ويمثــل تراجعــا واضحــا فــي نســبة ثقــة اإلعالمييــن
باســتقاللية تلــك المحطــة.

67

أنشأت الحكومة نظام محطة اإلعالم المستقلة؛ هل ترى أن هذه
المحطة حين تبدأ بثها ستكون مستقلة عن الحكومة
عدد المستجيبين

%

نعم

34

13.3

ال

201

78.8

ال أعرف

17

6.7

رفض االجابة

3

1.2

وتراجعــت إلــى قرابــة الدرجتيــن نســبة مــن ال يعرفــون
إن كانــت هــذه المحطــة ســتعمل علــى تطويــر اإلعــام
التلفزيونــي فــي األردن أم ال لتصــل ســنة  2017إلــى (،)%9
مقابــل ( )%11,3ســنة .2016

المجموع

255

100

أنشأت الحكومة نظام محطة اإلعالم المستقلة؛ هل ترى أن هذه
المحطة حين تبدأ بثها ستطور اإلعالم التلفزيوني في األردن

 .1.3.6.5.2سترفع من سقف الحريات اإلعالمية:

تراجعــت ســنة  2017نســبة اإلعالمييــن الذيــن يعتقــدون
أن محطــة اإلعــام المســتقلة ســترفع مــن ســقف الحريــات
اإلعالميــة حيــن تبــدأ بثهــا إلــى نحــو الدرجتين وبنســبة ()%22
يمثلــون ( )56مســتجيبا ،مقابــل ( )%24,1كانــوا يؤيــدون
ذلــك الســنة الســابقة .2016
وازدادت نســبة مــن ال يعتقــدون أنهــا ســترفع ســقف
الحريــات اإلعالميــة حيــن تبــدأ بثهــا لتصــل إلــى ()%67,5
تمثــل ( )172مســتجيباً  ،مقابــل ( )%63,2ســنة .2016
وتراجعــت نســبة مــن ال يعرفــون إن كانــت ستســهم برفــع
ســقف الحريــات أم ال بثــاث درجــات مســجلة ( ،)%9مقابــل
( )%12الســنة الســابقة .2016
أنشأت الحكومة نظام محطة اإلعالم المستقلة؛ هل ترى أن هذه
المحطة حين تبدأ بثها سترفع سقف الحريات اإلعالمية
عدد المستجيبين

%

نعم

56

22.0

ال

172

67.5

ال أعرف

23

9.0

رفض االجابة

4

1.6

المجموع
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 .1.3.6.5.3ستطور اإلعالم التلفزيوني في األردن:

يــرى أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن األردنييــن ســنة  2017أن
محطــة اإلعــام المســتقلة لــن تطــور اإلعــام التلفزيونــي
فــي األردن حيــن تبــدأ بثها وبنســبة بلغت ( ،)%56,5مســجلة
زيــادة إلــى نحــو  3درجــات عمــا كانــت عليــه الســنة الســابقة
 2016والبالغــة فــي حينــه (.)%53,4

68

وبتراجع إلى نحو درجة واحدة رأى ( )%33,7من اإلعالميين
أن محطــة اإلعــام المســتقلة ســتطور اإلعــام التلفزيونــي
فــي األردن ،مقابــل ( )%34,6كانــوا يــرون ذلــك ســنة .2016

عدد المستجيبين

%

نعم

86

33.7

ال

144

56.5

ال أعرف

23

9.0

رفض االجابة

2

0.8

المجموع
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100

 .1.3.6.5.4ســتكون قــادرة علــى منافســة الفضائيــات
اإلعالميــة العربيــة:
يــرى ( )%20,4مــن اإلعالمييــن أن محطــة اإلعــام
المســتقلة ســتكون قــادرة علــى منافســة الفضائيــات
اإلعالميــة العربيــة حيــن تبــدأ بثهــا ،مقابــل ( )%19,9ســنة
 ،2016كمــا تراجعــت نســبة مــن ال يــرون أنهــا ســتكون قــادرة
علــى منافســة الفضائيــات العربيــة إلــى نحــو الدرجتيــن لتصــل
إلــى ( )%65,5مقابــل ( )%67,3ســنة .2016
وتراجعــت درجــة واحــدة نســبة مــن ال يعرفــون إن كانــت تلــك
المحطــة قــادرة علــى منافســة الفضائيــات العربيــة أم ال
مســجلة ( ،)%13,3مقابــل ( )%12,4ســنة .2016
أنشأت الحكومة نظام محطة اإلعالم المستقلة؛ هل ترى أن هذه
المحطة حين تبدأ بثها ستكون قادرة على منافسة الفضائيات
اإلعالمية العربية
عدد المستجيبين

%

نعم

52

20.4

ال

167

65.5

ال أعرف

34

13.3

رفض االجابة

2

0.8

المجموع

255

100

استطالع رأي الصحفيين

 .1.3.6.5.5ستكســب ثقــة المواطنيــن وتســتقطب
متابعتهــم:
ال يــزال مســتوى ثقــة اإلعالمييــن بقــدرة محطــة اإلعــام
المســتقلة علــى المنافســة واســتقطاب الجمهــور األردنــي
فــي أدنــي مســتوياتها ســنة  2017بعــد تراجــع نســبة مــن
يعتقــدون بقدرتهــا علــى المنافســة بحوالــي  5درجــات،
إذ بلغــت نســبة مــن يعتقــدون بذلــك ( ،)%27,1مقابــل
( ،)%32,7كمــا ارتفعــت إلــى نحــو درجتيــن نســبة مــن ال يــرون
أنهــا قــادرة علــى اكتســاب ثقــة المواطنيــن واســتقطاب
متابعتهــم لهــا لتصــل إلــى ( ،)%55,7مقابــل ( )%53,8ســنة
.2016
وارتفعــت نســبة مــن ال يعرفــون إن كانــت قــادرة علــى
اســتقطاب الجمهــور األردنــي وثقتــه أم ال وبزيــادة نحــو 4
درجــات لتصــل إلــى ( ،)%16,5مقابــل ( )%12,8ســنة .2016
أنشأت الحكومة نظام محطة اإلعالم المستقلة؛ هل ترى أن
هذه المحطة حين تبدأ بثها ستكسب ثقة المواطنين وتستقطب
متابعتهم
عدد المستجيبين

%

نعم

69

27.1

ال

142

55.7

ال أعرف

42

16.5

رفض االجابة

2

0.8

المجموع
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 .1.3.7القسم السابع :الرقابة الذاتية

ارتفعــت نســبة الرقابــة الذاتيــة لــدى اإلعالمييــن ســنة 2017
بنحــو واضــح وســجلت أعلــى نســبة لهــا منــذ ســنة 2014
لتصــل إلــى (.)%94,1
وظلــت الجهــات األكثــر تجنبــا النتقادهــا مــن قبــل اإلعالميين
علــى حالهــا ،كمــا ظلــت الموضوعــات التــي يتحاشــى
اإلعالميــون انتقادهــا علــى حالهــا أيضــا.
ـؤاال
وقــد تضمــن القســم الســابع ســؤالين رئيســيين و 17سـ ً
فرعيــاً أجــاب عليهــا الصحفيــون المشــاركون فــي االســتطالع
كالتالي:

 .1.3.7.1هــل تقــوم بالرقابــة الذاتيــة علــى نفســك
خــال عملــك الصحفــي:

ارتفعــت نســبة اإلعالمييــن الذيــن يفرضــون علــى أنفســهم
رقابــة ذاتيــة لــدى عملهــم الصحفــي ســنة  2017لتصــل إلــى
أعلــى مســتوى لهــا تــم تســجيله منــذ ســنة  ،2014إذ وصلــت
نســبتها إلــى ( )%94,1بزيــادة أقــل مــن درجــة واحــدة عــن
النســبة التــي تــم تســجيلها ســنة .2016
لقــد ظلــت نســبة الرقابــة الذاتيــة التــي يفرضهــا اإلعالميــون
األردنيــون علــى أنفســهم عاليــة جــدا ،وعلــى مــدى الســنوات
الخمــس الماضيــة ظــل منســوب الرقابــة الذاتيــة يــراوح
مكانــه بيــن انخفــاض وارتفــاع مــا بيــن درجــة إلــى  4درجــات،
وقــد تــم تســجيل أدنــى نســبة رقابــة ذاتيــة فــي اســتطالع
ســنة  2012إذ وصلــت النســبة فيهــا إلــى ( ،)%85,8بينمــا
ســجلت ســنة  2014أعلــى نســبة عندمــا وصلــت فيهــا إلــى
(.)%95,2
هل تقوم بالرقابة الذاتية على نفسك خالل عملك الصحفي الرقابة
ال تشمل المحددات والقواعد المهنية
عدد المستجيبين
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 .1.3.7.2هل تعتقد أن اإلعالميين يتجنبون:

 .1.3.7.2.1انتقــاد الحكومــة :يعتقــد أكثــر مــن نصــف
المســتجيبين أن اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد الحكومــة
بنســبة ( ،)%52,9وبتراجــع أكثــر مــن درجتيــن عــن ذات
النســبة ســنة  2016والتــي وصلــت فــي حينــه إلــى (.)%54,1
وحافظــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك علــى معطياتهــا ســنة
 2017وبنســبة ( ،)%45,1مقابــل ( )%45,5ســنة .2016
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد الحكومة
عدد المستجيبين

%

نعم

135

52.9

ال

115

45.1

رفض االجابة

1

0.4

ال أعرف

4

1.6

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.2البحث في القضايا الدينية :يعتقد ()%80,4
مــن المســتجيبين أن اإلعالمييــن األردنييــن يتجنبــون البحــث
فــي القضايــا الدينيــة ،وقــد ســجلت نســبة مــن يعتقــدون

70

2013

2012

2010

2011

ذلــك ســنة  2017تراجعــا إلــى نحــو  3درجــات عمــا كانــت عليــه
ســنة  ،2016والبالغــة فــي حينــه ( ،)%83,1فــي حيــن بلغــت
نســبة مــن ال يعتقــدون ذلــك ســنة .)%18,8( 2017
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون البحث في القضايا الدينية
عدد المستجيبين

%

نعم

205

80.4

ال

48

18.8

ال أعرف

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.3مناقشــة المواضيــع المتعلقــة بالجنــس:
احتفظــت نســبة المســتجيبين الذيــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن
يتجنبــون مناقشــة المواضيــع المتعلقــة بالجنــس ســنة 2017
بنفــس النســبة التــي كانــت عليهــا ســنة  ،2016حيــث بلغــت
نســبة مــن يعتقــدون ذلــك ( )%84,7مقابــل ( )%84,2ســنة
 ،2016ممــا يعنــي ثبــات قناعــة اإلعالمييــن تجــاه مناقشــة
المواضيــع المتعلقــة بالجنــس.

استطالع رأي الصحفيين

هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون مناقشة المواضيع المتعلقة
بالجنس
عدد المستجيبين

%

نعم

216

84.7

ال

36

14.1

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.4انتقــاد األجهــزة األمنيــة :يعتقــد ( )%85,9مــن
المســتجيبين أن اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد األجهــزة األمنيــة،
بتراجــع أكثــر مــن درجتيــن ســنة  2017عمــا كانــت عليــه ذات
النســبة ســنة  2016والبالغــة ( ،)%88مقابــل ( )%12,2ال
يعتقــدون ذلــك.

 .1.3.7.2.6انتقــاد زعمــاء الــدول األجنبيــة :تراجعــت
ســنة  2017نســبة مــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن يتجنبــون
انتقــاد زعمــاء الــدول األجنبيــة إلــى نحــو  23درجــة لتصــل إلــى
( ،)%43,1مقابــل ( )%66,9ســنة  ،2016فيمــا ال يعتقــد
( )%55,7مــن المســتجيبين أن اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد
زعمــاء الــدول األجنبيــة .ومــن المالحــظ أن الســبب المباشــر
وراء االنخفــاض الكبيــر فــي نســبة مــن يعتقــدون ذلــك إلــى
كــون الحكومــة تتراخــى فــي تطبيــق القانــون علــى انتقــاد
زعمــاء الــدول األجنبيــة ،ولــم تســجل محاكمــة أي مــن
اإلعالمييــن بســبب انتقــاده لزعيــم دولــة أجنبيــة بخــاف
التشــدد فــي تطبيــق القانــون علــى مــن ينتقــدون الزعمــاء
العــرب.
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد زعماء الدول االجنبية
عدد المستجيبين

%

نعم

110

43.1

عدد المستجيبين

%

ال

142

55.7

نعم

219

85.9

ال أعرف

3

1.2

ال

31

12.2

المجموع

255

100

رفض االجابة

1

0.4

ال أعرف

4

1.6

المجموع

255

100

هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد االجهزة االمنية

 .1.3.7.2.5انتقــاد زعمــاء الــدول العربيــة :تراجعــت
نســبة مــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد زعمــاء
الــدول الصديقــة إلــى نحــو  5درجــات ســنة  2017لتصــل إلــى
( ،)%72,9مقابــل ( )%77,4ســنة  ،2016بينمــا بلغــت نســبة
مــن ال يعتقــدون ذلــك (.)%25.1

 .1.3.7.2.7انتقــاد زعمــاء الــدول الصديقــة :تراجعــت
نســبة مــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد زعمــاء
الــدول الصديقــة إلــى نحــو  5درجــات ســنة  2017لتصــل إلــى
( ،)%72,9مقابــل ( )%77,4ســنة  ،2017بينمــا بلغــت نســبة
مــن ال يعتقــدون ذلــك (.)%26,7
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد زعماء الدول الصديقة
عدد المستجيبين

%

نعم

186

72.9

ال

68

26.7

عدد المستجيبين

%

ال أعرف

1

0.4

نعم

186

72.9

المجموع

255

100

ال

64

25.1

رفض االجابة

2

0.8

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد زعماء الدول العربية

 .1.3.7.2.8انتقــاد شــيوخ ووجهــاء العشــائر :ال يــزال
انتقــاد شــيوخ العشــائر ووجهائهــا مــن الخطــوط الحمــراء
التــي يتجنــب اإلعالميــون تجاوزهــا وهــذا مــا عبــرت عنــه
نســبة الذيــن يعتقــدون بذلــك إذ وصلــت ســنة  2017إلــى
( )%86,7علــى الرغــم مــن تراجعهــا إلــى نحــو  3درجــات عمــا
كانــت عليــه ســنة  2016والبالغــة فــي حينــه (،)%89,1
وبلغــت نســبة مــن ال يعتقــدون بذلــك ( )%12,2فقــط.

71

هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد شيوخ ووجهاء العشائر
عدد المستجيبين

%

نعم

221

86.7

ال

31

12.2

رفض االجابة

1

0.4

ال أعرف

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.9انتقــاد القيــادات الحزبيــة :ظــل انتقــاد
القيــادات الحزبيــة مــن أقــل الجهــات التــي ال يتجنــب
اإلعــام انتقادهــا وبنســبة بلغــت ( )%67,8يعتقــدون ذلــك،
فــي الوقــت الذيــن تراجعــت فيــه نســبة مــن يعتقــدون أن
اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد القيــادات الحزبيــة ســنة 2017
إلــى نحــو  7درجــات لتصــل الــى ( )%31,4مقابــل ( )%38ســنة
.2016
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد القيادات الحزبية
عدد المستجيبين

%

نعم

80

31.4

ال

173

67.8

ال أعرف

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.10البحــث فــي المشــكالت االقتصاديــة:
علــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة مــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن
يتجنبــون البحــث فــي المشــكالت االقتصاديــة إلــى نحــو 7
درجــات ســنة  2017لتصــل إلــى ( ،)%12,5مقابــل ()%5,6
ســنة  ،2016إال أن الغالبيــة العظمــى مــن المســتجيبين ال
يزالــون يعتقــدون أن اإلعالمييــن ال يتجنبــون البحــث فــي
المشــكالت االقتصاديــة علــى الرغــم أيضــا مــن تراجــع نســبة
هــؤالء عمــا كانــت عليــه نســبتهم ســنة  2016والبالغــة فــي
حينــه (.)%94
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون البحث في المشكالت
االقتصادية

72

عدد المستجيبين

%

نعم

32

12.5

ال

222

87.1

ال أعرف

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.11البحــث فــي المشــكالت المحليــة :زادت
نســبة مــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن يتجنبــون البحــث
فــي المشــكالت المحليــة إلــى نحــو  6درجــات لتصــل إلــى
( ،)%11,4مقابــل ( )%5,6ســنة  ،2016ممــا يعنــي ارتفــاع
نســبة تجنــب اإلعالمييــن البحــث فــي المشــكالت المحليــة
ربمــا بســبب تطبيقــات قانــون الجرائــم االلكترونيــة .وجــاء
هــذا التراجــع أيضــا فــي نســبة مــن كانــوا ال يعتقــدون بتجنــب
اإلعالمييــن البحــث فــي المشــكالت المحليــة حوالــي 6
درجــات لتصــل نســبتهم إلــى ( ،)%88,6مقابــل ()%94,4
ســنة .2016
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون البحث في المشكالت المحلية
عدد المستجيبين

%

نعم

29

11.4

ال

226

88.6

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.12انتقــاد القــوات المســلحة :تراجعــت قناعــة
المســتجيبين أن اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد القــوات
المســلحة  4درجــات لتصــل إلــى ( ،)%92,2مقابــل ()%96,2
ســنة  ،2016بينمــا يعتقــد ( )%5,2بــأن اإلعالمييــن ال
يتجنبــون انتقــاد القــوات المســلحة .وعلــى الرغــم مــن أن
نســبة مــن يعتقــدون بذلــك قــد تراجعــت  4درجــات ،إال أن
هــذه النســبة ســتبقى ثانــي أعلــى نســبة مــن حيــث الجهــات
التــي يعتقــد المســتجيبون أن اإلعالمييــن يتجنبــون نقدهــا
بعــد الديــوان الملكــي.
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد القوات المسلحة
عدد المستجيبين

%

نعم

235

92.2

ال

14

5.5

رفض االجابة

3

1.2

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.13انتقــاد الســلطة القضائيــة :تراجعــت إلــى
مــا يزيــد عــن درجتيــن نســبة مــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن
يتجنبــون انتقــاد الســلطة القضائيــة لتصــل إلــى (،)%91
مقابــل ( )%93,6ســنة  ،2016وعلــى الرغــم مــن هــذا التراجــع
المحــدود جــدا إال أن تجنــب انتقــاد الســلطة القضائيــة مــن
قبــل اإلعالمييــن حســب العينــة المســتطلعة يبقــي هــذه
الســلطة فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث تجنــب نقدهــا

استطالع رأي الصحفيين

وتحصينهــا لتحــل فــي المرتبــة الثالثــة بعــد الديــوان الملكــي
والقــوات المســلحة.
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد السلطة القضائية
عدد المستجيبين

%

نعم

232

91.0

ال

18

7.1

رفض االجابة

2

0.8

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.14انتقــاد رجــال الديــن :ظــل انتقــاد رجــال الديــن
مــن الجهــات التــي يعتقــد المســتجيبون أن اإلعالمييــن
يتجنبــون نقدهــم ،وقــد وصلــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
ســنة  ،)%82( 2017مقابــل ( )%81,6ســنة  ،2016فيمــا نفــى
( )%17,3أن يكــون االعالميــون يتجنبــون نقــد رجــال الديــن.
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد رجال الدين
عدد المستجيبين

%

نعم

209

82.0

ال

44

17.3

ال أعرف

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.15انتقــاد البرلمانييــن (نــواب وأعيــان) :تراجعــت
نســبة مــن يعتقــدون أن اإلعالمييــن ال يتجنبــون انتقــاد
البرلمانييــن (نــواب وأعيــان) إلــى نحــو  8درجــات ســنة 2017
لتصــل إلــى ( ،)%83,1بينمــا كانــت ســنة ،)%91( 2016
وقــد أدى هــذا التراجــع إلــى ارتفــاع نســبة مــن يعتقــدون أن
اإلعالمييــن يتجنبــون انتقــاد البرلمانييــن (نــواب وأعيــان) لتصــل
إلــى (.)%16,5

 .1.3.7.2.16انتقــاد الديــوان الملكــي :ظــل الديــوان
الملكــي الجهــة األولــى التــي يتجنــب اإلعالميــون انتقادهــا
وبنســبة بلغــت ( ،)%94,5وبزيــادة أكثــر مــن درجتيــن عمــا
كانــت عليــه هــذه النســبة ســنة  2016والبالغــة فــي حينــه
( ،)%92,1ممــا يعــزز مــن ارتفــاع نســبة تجنــب انتقــاد الديــوان
الملكــي ســنة .2017
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد الديوان الملكي
عدد المستجيبين

%

نعم

241

94.5

ال

12

4.7

رفض االجابة

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.7.2.17يتجنبــون أمــورا أخــرى :نفــى ( )%96,3مــن
المســتجيبين أن يكــون اإلعالميــون يتجنبــون الحديــث أو
نقــد أمــور أخــرى وبتراجــع إلــى نحــو درجــة واحــدة عمــا كانــت
عليــه نســبتهم ســنة  ،2016والبالغــة فــي حينــه (.)%97,4
ويعتقــد ( )%3,7أن اإلعالمييــن يتجنبــون أمــورا أخــرى
وبلــغ عــدد هــؤالء  10مســتجيبين ،قــال  3منهــم أن مــن
بيــن األمــور األخــرى التــي يتجنبهــا اإلعالميــون المواضيــع
التــي تمــس الحيــاة الخاصــة للنــاس .وأورد الباقــون أمــورا
أخــرى يتجنبهــا اإلعالميــون هــي :الشــخصيات االقتصاديــة
المتنفــذة ،القضايــا األمنيــة ،الشــركات الراعيــة للمؤسســات
اإلعالميــة ،والنقابــات وبخاصــة نقابــة الصحفييــن ،والتحــول
الديمقراطــي ،واثــارة المواضيــع الطائفيــة ،والفســاد.
هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون امورا اخرى
عدد المستجيبين

%

ال

257

96.3

نعم

10

3.7

المجموع

267

100

هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون انتقاد البرلمانيين (نواب واعيان)
عدد المستجيبين

%

نعم

42

16.5

ال

212

83.1

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون أموراخرى
المجموع

%

المواضيع التي تمس
الحياة الخاصة بالناس

2

20.0

الشخصيات االقتصادية
المتنفذة

1

10.0

الوحده الوطنيه

1

10.0

73

القضايا االمنيه

1

10.0

الشركات الراعية
لالعالميين التي تقوم
بالدفع للصحفيين

1

10.0

لنقابات وخاصه نقابه
الصحفين

1

10.0

التحول الديمقراطي

1

10.0

اثاره المواضيع
الطائفيه

1

10.0

الفساد

1

10.0

المجموع

10

100

 .1.3.7.3أهم المواضيع التي يتجنبها اإلعالميون:

حــل الديــوان الملكــي فــي المرتبــة األولــى من بيــن المواضيع
التــي يتجنبهــا اإلعالميــون وبنســبة ( )%24,7محتفظــا بــذات
المكانــة التــي حــل بها ســنة .2016
واحتفظــت األجهــزة األمنيــة بالمرتبــة الثانيــة كثانــي
المواضــع التــي يتجنبهــا اإلعالميــون وبنســبة ( )%19,7ســنة
 ،2017مقابــل ( )%17,2ســنة .2016
وكمــا حلــت القــوات المســلحة فــي المرتبــة الثانيــة ســنة
 2016بنســبة ( ،)%17,1فقد حلت ســنة  2017في المرتبة
الثالثــة وبنســبة (.)%16,4

ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﻳﺘﺠﻨﺒﻮﻥ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

%94.5

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ )ﻧﻮﺍﺏ ﻭﺍﻋﻴﺎﻥ(

%4.7

%0.4

%83.1

%16.5

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ

%82

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

%92.2

%0.8
%1.2
%7.1
%1.2
%1.2
%5.5

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ %11.4

%88.6

%12.5

%87.1

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ

%0.4
%67.8

%31.4

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺷﻴﻮﺥ ﻭﻭﺟﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ

%12.2

86.7

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ

%55.7

%43.1

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ

%85.9

%12.2

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ

%84.7

%14.1

%80.4

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

%45.1

%52.9

0

74

%18.8
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%0.8
%0.8
%0.4

%0.8

%25.1

%72.9

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

%0.4

%26.7

%72.9

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ

%0.8

%17.3

%91

%0.8

%0.4

%1.2
%1.2
%1.6
%1.2

%0.4

100

%0.8
%1.6

استطالع رأي الصحفيين

وتقــدم إلــى المرتبــة الرابعــة البحــث فــي القضايــا الدينيــة
بنســبة ( )%8,3وبتراجــع إلــى نحــو درجــة عــن ســنة 2016
والبالغــة (.)%9,5
مــن الواضــح اســتمرار تقــدم الديــوان الملكــي ،والقــوات
المســلحة واألجهــزة األمنيــة كثــاث جهــات رئيســية محصنــة
يتجنــب اإلعالميــون انتقادهــا والحديــث عنهــا.
أهم المواضيع التي يتجنبها اإلعالميون

 .1.3.8القسم الثامن :وسائل التواصل االجتماعي

مــن أبــرز مــا يمكــن أن تكــون قــد توصلــت إليــه نتائــج هــذا
القســم ،هــو ارتفــاع نســبة ثقــة اإلعالمييــن بوســائل التواصل
االجتماعــي ،واالرتفــاع الواضــح فــي النظــرة اإليجابيــة لــدور
هــذه الوســائل كمنصــات لحريــة الــرأي والتعبيــر.
لقــد توســعنا قليــا فــي هــذا القســم مــن اســتطالع
رأي الصحفييــن لعــام  ،2017وعلــى الرغــم مــن أن
الحكومــة وضعــت مشــروع قانــون معــدل لقانــون الجرائــم
اإللكترونيــة ،والــذي يقصــد بــه بالدرجــة األولــى منصــات
التواصــل االجتماعــي ،وأعــادت فيــه وضــع تعريــف لخطــاب
الكراهيــة ،وضاعفــت العقوبــات الماديــة والجزائيــة وصــوال
إلــى الســجن ،إال أن هــذه المتغيــرات التشــريعية لــم تعــرض
حتــى إعــداد وإصــدار هــذا التقريــر علــى مجلــس النــواب ،غيــر
أن اإلعالمييــن المســتجيبين لالســتطالع أظهــروا مواقــف
إيجابيــة عديــدة تجــاه تلــك الوســائل ،بمــا فيهــا الفيســبوك
بصفتــه المنصــة األولــى التــي تتصــدر إنتــاج خطــاب الكراهيــة
فــي األردن.

انتقاد الديوان الملكي

188

24.7

انتقاد االجهزة االمنية

150

19.7

انتقاد القوات المسلحة

125

16.4

البحث في القضايا الدينية

63

8.3

مناقشة المواضيع
المتعلقة بالجنس

51

6.7

انتقاد السلطة القضائية

43

5.7

انتقاد رجال الدين

39

5.1

انتقاد الحكومة

33

4.3

انتقاد شيوخ ووجهاء
العشائر

24

3.2

انتقاد زعماء الدول العربية

15

2.0

انتقاد زعماء الدول
الصديقة

13

1.7

انتقاد البرلمانيين(نواب
واعيان)

6

0.8

انتقاد زعماء الدول
االجنبية

3

0.4

البحث في المشكالت
االقتصادية

بلغــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون مــن اإلعالمييــن أن
وســائل التواصــل االجتماعــي تحــوز علــى ثقــة النــاس بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ( )%92,2ســنة  ،2017محتفظــة
بــذات النســبة التــي كانــت عليهــا ســنة  2016والبالغــة
(.)%92,5

2

0.3

البحث في المشكالت
المحلية

1

0.1

الوحده الوطنيه

1

0.1

المواضيع التي تمس
الحياة الخاصة بالناس

1

0.1

وارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى
( ،)%30,6مقابــل ( )27,1ســنة  ،2016وتراجعــت إلــى نحــو
درجــة واحــدة نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة
لتصــل إلــى ( ،)%47,1مقابــل ( )%48,1ســنة ،2016
وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة إلــى نحــو
 3درجــات وبنســبة ( ،)%14,5مقابــل ( )%17,3ســنة .2016

لنقابات وخاصه نقابه
الصحفين

1

0.1

التحول الديمقراطي

1

0.1

الفساد

1

0.1

المجموع

761

100

وقــد تضمــن القســم الثامــن علــى  7أســئلة رئيســية ،وجــاءت
إجابــات الصحفييــن المســتطلعين عليهــا كالتالــي:
 .1.3.8.1إلــى أي درجــة تعتقــد ان وســائل التواصــل
االجتماعــي تحــوز علــى ثقــة النــاس:

وتراجعــت نســبة مــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق أن وســائل
التواصــل االجتماعــي تحــوز علــى ثقــة النــاس لتصــل إلــى
( ،)%5,9مقابــل ( )%6,8لســنة .2016
وعلــى الرغــم مــن بقــاء النســبة اإلجماليــة علــى حالهــا ســنة
 ،2017إال أن المالحــظ وجــود ارتفــاع طفيــف طــرأ علــى
نســبة مــن يعتقــدون بثقــة النــاس فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي بدرجــة كبيــرة وبنســبة بلغــت (.)%30.6

75

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ

50

ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﻻ ﺗﺤﻮﺯ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ

80
70

%47.1

45

30

15
10
5
0

ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

%66.7

50
%30.6

40

%28.6

30

25
20

ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ

ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ

60

40
35

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ

20

%14.5

10

%2.4

0

%5.9
%0.4

%1.6

 .1.3.8.2إلــى أي درجــة تعتقــد أن وســائل التواصــل
االجتماعــي ســاهمت فــي تعزيــز مشــاركة النــاس وإبــداء
آرائهــم فــي األردن:
تحســنت النســبة اإلجمالية لمن يعتقدون أن وســائل التواصل
االجتماعــي أســهمت فــي تعزيــز مشــاركة النــاس وإبــداء آرائهم
فــي األردن بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ســنة 2017
أكثــر مــن درجتيــن لتصــل إلــى ( ،)%97,7مقابــل ()%95,5
ســنة  ،2016ممــا يعنــي ارتفاعــاً واضحــاً فــي منســوب الثقــة
بوســائل التواصــل االجتماعــي ،وإســهامها فــي تعزيــز مشــاركة
النــاس وإبــداء آرائهــم فــي األردن.
ان ( )%66,7مــن اإلعالمييــن المســتجيبين يعتقــدون ذلــك
بدرجــة كبيــرة ،وبزيــادة نحــو  3درجــات عمــا كانــت عليــه
نســبتهم ســنة  2016والبالغــة ( ،)%63,2كمــا زادت نحــو 3
درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل
إلــى ( )%28,6ســنة  ،2017مقابــل ( )%25,6ســنة ،2016
وتراجعــت إلــى قرابــة  4درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة قليلــة ،لتصــل إلى ( ،)%2,4مقابل ( )%6,4ســنة .2016
وهــذا التحســن انســحب علــى نســبة مــن ال يعتقــدون علــى
اإلطــاق بإســهام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي تعزيــز
مشــاركة النــاس وإبــداء آرائهــم فــي األردن ،إذ تراجعــت
نســبتهم إلــى نحــو درجتيــن لتصــل إلــى ( ،)%1,6مقابــل ()%3,8
ســنة .2016

%1.6

%0.8

 .1.3.8.3إلــى أي درجــة تعتقــد أن وســائل التواصــل
االجتماعــي قــد أســهمت فــي توفيــر قنــوات جديــدة
للمعرفــة للمتابعيــن والنــاس فــي األردن:
تراجعــت النســبة اإلجماليــة ،لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة ،أن وســائل التواصــل االجتماعــي قــد
أســهمت فــي توفيــر قنــوات جديــدة للمعرفــة للمتابعيــن
والنــاس فــي األردن درجــة واحــدة فقــط ســنة  ،2017لتصــل
إلــى ( ،)%96,4مقابــل ( )%97,4الســنة الســابقة .2016

لقــد ظلــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة ســنة
 2017علــى حالهــا إذ بلغــت ( ،)%63,1مقابــل ()%63,4
ســنة  ،2016وزادت نحــو درجــة ونصــف درجــة نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ( ،)%29مقابــل
( )%27,8ســنة  ،2016كمــا تراجعــت نحــو درجتيــن نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى ( ،)%4,3مقابــل
( )%6,4ســنة .2016
وبزيــادة أكثــر مــن درجــة ونصــف زادت نســبة مــن ال يعتقدون
بذلــك علــى اإلطــاق لتصــل إلــى ( ،)%2,4مقابــل ()%0,8
ســنة .2016
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
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استطالع رأي الصحفيين

 .1.3.8.4هــل تقــوم بإعــادة نشــر مــوادك الصحفيــة
و /أو مقاالتــك التــي تنشــرها عبــر وســائل االعــام
المحترفــة (صحــف ،مجــات ،إذاعــات ،تلفزيونــات ،مواقع
إلكترونيــة) علــى وســائل التواصــل االجتماعــي:
أفــاد أكثــر مــن ثلثــي اإلعالمييــن المســتجيبين وبنســبة
( )%71,8أنهــم يعيــدون نشــر موادهــم الصحفيــة و /أو
مقاالتهــم التــي ينشــرونها عبــر وســائل اإلعــام المحترفــة
(صحــف ،مجــات ،إذاعــات ،تلفزيونــات ومواقــع إلكترونيــة)
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،مقابــل ( )%28,2قالــوا
انهــم ال يعيــدون نشــر مــا يكتبونــه فــي وســائل اإلعــام علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي.
إن لجــوء اإلعالمييــن إلعــادة نشــر مــا يكتبونــه فــي وســائل
اإلعــام المحترفــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي،
يســتهدف الوصــول إلــى أعلــى نســبة متابعــة ومشــاهدة
علــى تلــك الوســائل ،ممــا يعنــي أن تلــك الوســائل تحقــق
انتشــارا ونســبة مشــاهدة ومتابعــة أعلــى ممــا تحظــى بــه
بعــض وســائل اإلعــام التقليديــة ،وهــذا يعرضهــم أيضــاً
للمالحقــة بموجــب قانــون الجرائــم اإللكترونيــة حتــى ولــو
كان منشــوراً فــي جريــدة مطبوعــة أو مجلــة أو وســيلة
مرئيــة ومســموعة.
هل تقوم بإعادة نشر موادك الصحفية و أو مقاالتك التي تنشرها
عبر وسائل االعالم المحترفة (صحف مجالت أذاعات تلفزيونات
مواقع الكترونية) على وسائل التواصل االجتماعي
عدد المستجيبين

%
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المجموع
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 .1.3.8.5إلــى أي درجــة تعتقــد بــأن وســائل التواصــل
االجتماعــي قــد لعبــت دوراً فــي تعزيــز أدوات للمســاءلة
المجتمعيــة:
زادت النســبة اإلجماليــة ،لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن وســائل التواصــل االجتماعــي قــد
لعبــت دوراً فــي تعزيــز أدوات للمســاءلة المجتمعيــة ،لتصــل
إلــى أكثــر مــن درجتيــن ســنة  2017مســجلة ( ،)%93,8مقابل
( )%91,4ســنة .2016
وارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة نحــو
 4درجــات لتصــل إلــى ( ،)%47,1بينمــا كانــت ســنة 2016
( ،)%42,9كمــا ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
متوســطة أكثــر مــن  4درجــات لتصــل إلــى ( ،)%40,4مقابــل
( )%36,8ســنة .2016

وتراجعــت فــي اعتقــاد اإلعالمييــن المســتجيبين أن وســائل
التواصــل االجتماعــي قــد لعبــت دوراً فــي تعزيــز أدوات
للمســاءلة المجتمعيــة إلــى نحــو  5درجــات مــن يعتقــدون
ذلــك بدرجــة قليلــة وبلغــت نســبتهم ســنة ،)%6,3( 2017
مقابــل ( )%11,7ســنة  ،2016وكذلــك فــي انخفــاض نســبة
مــن كانــوا يعتقــدون علــى اإلطــاق أن وســائل التواصــل
االجتماعــي لــم تلعــب أي دور فــي تعزيــز أدوات للمســاءلة
المجتمعيــة لتصــل نســبتهم إلــى ( ،)%3,9مقابــل ()%6,8
ســنة .2016
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
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 .1.3.8.6إلــى أي درجــة تعتقــد أن وســائل التواصــل
االجتماعــي تلتــزم بـــ:

 .1.3.8.6.1نشر معلومات ذات مصداقية:

ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون أن وســائل التواصــل
االجتماعــي تلتــزم بنشــر معلومــات ذات مصداقيــة بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة  11درجــة ســنة  2017لتصــل إلــى
( ،)%82مقابــل ( )%71,8ســنة .2016
لقــد ارتفعــت أيضــا نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة
لتصــل إلــى ( ،)%6,7مقابــل ( )%2,3ســنة  ،2016كمــا
ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل
إلــى ( ،)%44,7مقابــل ( ،2016 )%29,3وانخفضــت نســبة
مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة بلغــت قرابــة  8درجــات
لتصــل إلــى ( ،)%30,6مقابــل (.2016 )%40,2
وتراجعــت نســبة مــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق أن وســائل
التواصــل االجتماعــي تلتــزم بنشــر معلومــات ذات مصداقيــة
إلــى نحــو  11درجــة ،لتصــل إلــى ( ،)%16,9مقابــل ()%27,4
ســنة .2016
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هــذا التحســن انعكــس فــي ارتفــاع نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة كبيــرة وبدرجــة متوســطة ،وانخفضــت نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة ،فضــا عــن انخفــاض مــن ال
يعتقــدون ذلــك علــى اإلطــاق إلــى نحــو  11درجــة.
إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تلتزم بنشر
معلومات ذات مصداقية
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

17
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بدرجة متوسطة
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بدرجة قليلة
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ال أعرف
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المجموع
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 .1.3.8.6.2احترام حقوق اإلنسان:

وتحســنت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون أن وســائل
التواصــل االجتماعــي تلتــزم باحتــرام حقــوق اإلنســان بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ســنة  ،2017بارتفــاع إلــى نحــو 6
درجــات لتصــل ســنة  2017إلــى ( ،)%80مقابــل ( )%74,8ســنة
.2016
وارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة بلغــت نحــو
درجتيــن ونصــف لتصــل إلــى ( ،)%6,7مقابــل ( )%4,1الســنة
الســابقة  ،2016وارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
متوســطة حوالــي  9درجــات لتصــل إلــى ( ،)%44,3مقابــل
( ،)%35,7وانخفضــت  6درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى ( ،)%29مقابــل ( )%35ســنة .2016
وتراجعــت إلــى نحــو  5درجــات نســبة مــن ال يعتقــدون علــى
اإلطــاق أن وســائل التواصــل االجتماعــي تلتــزم باحتــرام
حقــوق اإلنســان لتصــل إلــى ( ،)%18,8مقابــل ( )%2,7ســنة
.2016
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 .1.3.8.6.3عدم بث خطاب الكراهية:

ارتفعــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون أن وســائل
التواصــل االجتماعــي تلتــزم بعــدم بــث خطــاب الكراهيــة
بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة إلــى نحــو  8درجــات ســنة
 2017لتصــل إلــى ( ،)%77,7مقابــل ( )%69,9ســنة .2016
ومــن المالحــظ أن ارتفــاع هــذه النســبة جــاء فــي الوقــت
الــذي أعلنــت فيــه الحكومــة عــن وضــع تعديــل علــى قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة ،أضافــت إليــه تعريفــا جديــدا لخطــاب
الكراهيــة يوجــب الغرامــة والحبــس ويســتهدف بالدرجــة
األولــى وســائل التواصــل االجتماعــي.
وارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون أن وســائل التواصــل
االجتماعــي تلتــزم بعــدم بــث خطــاب الكراهيــة بدرجــة كبيــرة
إلــى نحــو  4درجــات لتصــل ســنة  2017إلــى ( ،)%11مقابــل
( )%6,8الســنة الســابقة  ،2016وارتفعــت  8درجــات نســبة
مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ()%40,8
مقابــل ( )%32ســنة  ،2016وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون
ذلــك بدرجــة قليلــة بلغــت نحــو  4درجــات لتصــل إلــى
( ،)%25,9مقابــل ( )%31,1ســنة .2016
وبتراجــع إلــى نحــو  8درجــات انخفضــت نســبة مــن يعتقــدون
بعــدم التــزام وســائل التواصــل االجتماعــي بعــدم بــث
خطــاب كراهيــة علــى اإلطــاق لتصــل إلــى ( ،)%21,6مقابــل
( )%29,3ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تلتزم بعدم بث
خطاب الكراهية
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

28

11.0

بدرجة متوسطة

104

40.8

بدرجة قليلة

66

25.9

عدد المستجيبين

%

ال تلتزم على االطالق

55

21.6

بدرجة كبيرة

17

6.7

ال أعرف

1

0.4

بدرجة متوسطة

113

44.3

رفض االجابة

1

0.4

بدرجة قليلة

74

29.0

المجموع

255

100

إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تلتزم باحترام
حقوق اإلنسان

78

ال تلتزم على االطالق

48

18.8

استطالع رأي الصحفيين

 .1.3.8.6.4عدم التحريض على العنف:

زادت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون أن وســائل التواصــل
االجتماعــي تلتــزم بعــدم التحريــض علــى العنــف بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة ســنة  2017نحــو  7درجــات لتصــل إلــى
( ،)%77,3مقابــل ( )%70,6ســنة .2016
ويالحــظ ارتفــاع نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة
إلــى نحــو  7درجــات لتصــل إلــى ( ،)%11,8مقابــل ()%4,1
ســنة  ،2016كمــا ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
متوســطة لتصــل إلــى ( )%42مقابــل ( )%33,5ســنة ،2016
وتراجــع إلــى قرابــة  11درجــة نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
قليلــة لتصــل إلــى ( ،)%23,5مقابــل ( )%34ســنة .2016
وتراجعــت إلــى نحــو  9درجــات نســبة مــن يعتقــدون علــى
اإلطــاق بعــدم التــزام وســائل التواصــل االجتماعــي بعــدم
التحريــض علــى العنــف لتصــل إلــى ( ،)%21,6مقابــل ()%30,1
ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تلتزم بعدم
التحريض على العنف
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

30

11.8

بدرجة متوسطة

107

42.0

بدرجة قليلة

60

23.5

ال تلتزم على االطالق

55

21.6

ال أعرف

2

0.8

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.8.6.5عدم انتهاك خصوصية الناس:

زادت النســبة اإلجماليــة نحــو  5درجــات لمــن يعتقــدون أن
وســائل التواصــل االجتماعــي تلتــزم بعــدم انتهــاك خصوصيــة
النــاس بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة لتصــل ســنة 2017
إلــى ( ،)%75,2مقابــل ( )%70,3ســنة .2016
وزادت نســبة مــن يعتقــدون أن وســائل التواصــل االجتماعــي
تلتــزم بعــدم انتهــاك خصوصيــة النــاس بدرجــة كبيــرة أكثــر من 5
درجــات لتصــل إلــى ( ،)%8,6مقابــل ( )%3ســنة  ،2016وعلــى
التوالــي زادت  8درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
متوســطة لتصــل إلــى ( ،)%38,8مقابــل ( ،)%30,5وانخفضــت
 9درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى
( )%27,8مقابــل (.)%36,8

وانســحب هــذا التحســن فــي اعتقــاد اإلعالمييــن أن وســائل
التواصــل االجتماعــي تلتــزم بعــدم انتهــاك خصوصيــة النــاس
ليصــل إلــى مــن كانــوا ينفــون علــى اإلطــاق أن تكون وســائل
التواصــل االجتماعــي تلتــزم بعــدم انتهــاك خصوصيــة النــاس
وبانخفــاض  6درجــات لتصــل إلــى ( ،)%23,5مقابــل ()%29,3
ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تلتزم بعدم
انتهاك الخصوصية للناس
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

22

8.6

بدرجة متوسطة

99

38.8

بدرجة قليلة

71

27.8

ال تلتزم على االطالق

60

23.5

ال أعرف

2

0.8

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.8.6.6عــدم بــث اإلشــاعات والمعلومــات الكاذبــة
والمضللــة :ارتفعــت  6درجــات ســنة  2017النســبة
اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة أن وســائل التواصــل االجتماعــي تلتــزم بعــدم بــث
اإلشــاعات والمعلومــات الكاذبــة والمضللــة لتصــل إلــى
( ،)%72,5مقابــل ( )%66,2ســنة .2016
وانعكــس هــذا التحســن فــي اعتقــاد اإلعالمييــن بدرجــة
كبيــرة ،حيــث ارتفعــت النســبة ســنة  2017إلــى أكثــر مــن 5
درجــات وبنســبة ( ،)%7,8مقابــل ( )%2,3ســنة  ،2016كمــا
ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة لتصــل إلــى
( ،)%35,7مقابــل ( )%26,7ســنة  ،2016وانخفضــت حوالــي
 8درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل
إلــى ( ،)%29مقابــل ( )%37,2ســنة .2016
وبتراجــع إلــى نحــو  7درجــات انخفضــت نســبة مــن كانــوا
يعتقــدون أن وســائل التواصــل االجتماعــي ال تلتــزم علــى
اإلطــاق بعــدم بــث اإلشــاعات والمعلومــات الكاذبــة
والمضللــة ،لتصــل إلــى ( ،)%26,3مقابــل ( )%33,5ســنة
.2016

79

ارتفعــت إلــى نحــو  8درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ( ،)%39,6مقابــل ()%31,2
ســنة  ،2016وتراجعــت إلــى نحــو  3درجــات نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى ( ،)%29,4مقابــل
( )%32,3ســنة .2016

إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تلتزم بعدم بث
اإلشاعات والمعلومات الكاذبة والمضللة
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

20

7.8

بدرجة متوسطة

91

35.7

بدرجة قليلة

74

29.0

ال تلتزم على االطالق

67

26.3

ال أعرف

2

0.8

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

وتراجعــت إلــى نحــو  7درجــات نســبة مــن يعتقــدون أن
وســائل التواصــل االجتماعــي ال تلتــزم علــى اإلطــاق
باحتــرام االختــاف والــرأي اآلخــر لتصــل إلــى (،)%26,3
مقابــل ( )%33,1ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تلتزم بأحترام
االختالف والرأي اآلخر
عدد المستجيبين

%

بدرجة كبيرة

9

3.5

بدرجة متوسطة

101

39.6

بدرجة قليلة

75

29.4

ال تلتزم على االطالق

67

26.3

ال أعرف

2

0.8

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.8.6.7احترام االختالف والرأي اآلخر:

ارتفعــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن وســائل التواصــل االجتماعــي تلتــزم
باحتــرام االختــاف والــرأي اآلخــر إلــى  6درجــات ســنة ،2017
إذ وصلــت النســبة اإلجماليــة إلــى ( ،)%72,5مقابــل ()%66,5
ســنة .2016
وبلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة ()%3,5
مقابــل ( )%3ســنة  2016وبتغيــر طفيــف يــكاد ال يذكــر ،بينمــا

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻠﺘﺰﻡ ..
ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ

ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

%16.9

%18.8

%21.6

%21.6

%30.6

%29

%25.9

%23.5

%44.7

%44.3

%40.8

%42

%6.7

%6.7

%11

%11.8

ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ
ﺑﻌﺪﻡ ﺑﺚ
ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ

80

ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ

%23.5

%27.8

%38.8

%8.6

%26.3

%29

%35.7

%7.8

%26.3

%29.4

%39.6

%3.5

ﺑﻌﺪﻡ ﺑﺚ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺑﻌﺪﻡ
ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ
ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺱ

استطالع رأي الصحفيين

 .1.3.8.7إلــى أي درجــة تعتقــد أن جــواز توقيــف وحبــس
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا
ينشــرونه ســيؤدي إلــى:
 .1.3.8.7.1زيادة الرقابة الذاتية:

بتراجــع نســبي طفيــف ال يــكاد يذكــر بلغــت النســبة اإلجماليــة
لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن جــواز
توقيــف مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي وحبســهم
بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى زيــادة الرقابــة الذاتيــة
( ،)%91,7مقابــل ( )%92,1ســنة .2016
إن ( )%52,9يعتقــدون بدرجــة كبيــرة أن جــواز توقيــف وحبــس
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه
ســيؤدي إلــى زيــادة الرقابــة الذاتيــة ،مقابــل ( )%51,9الســنة
الســابقة  ،2016فيمــا انخفضــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة كبيــرة لتصــل إلــى ( )%27,8مقابــل ( )%32,8ســنة
 ،2016فــي الوقــت الــذي ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى ( ،)%11مقابــل ( )%6,4ســنة .2016
وظلــت نســبة مــن يعتقــدون أن جــواز توقيــف وحبــس
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه
لــن يــؤدي علــى اإلطــاق إلــى زيــادة الرقابــة الذاتيــة تــراوح
مكانهــا بتغيــر نحــو نصــف درجــة ونصــف فقــط ،إذ بلغــت (،)%6,7
مقابــل ( )%7,2لســنة .2016

هــذا التحســن الــذي يــوازي نصــف درجــة يؤكــد علــى ثبــات
قناعــات اإلعالمييــن واســتقرارها واســتمرارها بــأن جــواز
توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى حــذر المســتخدمين مــن
الكتابــة أو النشــر الــذي يتجــاوز القانــون.
بلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة (،)%55,3
مقابــل ( )%56ســنة  ،2016بتراجــع أقــل مــن درجــة ،كمــا
تراجعــت أكثــر مــن درجــة واحــدة نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ( ،)%32,2مقابــل ()%33,8
ســنة  ،2016فــي الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة إلــى نحــو  3درجــات لتصــل إلــى
( ،)%7,8مقابــل ( )%4,9ســنة .2016
وتراجعــت نحــو درجــة ونصــف نســبة مــن ال يعتقــدون علــى
اإلطــاق أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى حــذر
المســتخدمين مــن الكتابــة أو النشــر الــذي يتجــاوز القانــون
لتصــل إلــى ( ،)%2,7مقابــل ( )%4,1ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن جواز توقيف وحبس مستخدمي
وسائل التواصل االجتماعي بسبب ما ينشروه سيؤدي الى حذر
المستخدمين من الكتابة أو النشر الذي يتجاوز القانون
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

141

55.3

إلى درجة متوسطة

82

32.2

عدد المستجيبين

%

إلى درجة قليلة

20

7.8

إلى درجة كبيرة

135

52.9

لن يؤدي على االطالق

7

2.7

إلى درجة متوسطة

71

27.8

ال اعرف

3

1.2

إلى درجة قليلة

28

11.0

رفض اإلجابة

2

0.8

لن يؤدي على االطالق

17

6.7

المجموع

255

100

ال اعرف

3

1.2

رفض اإلجابة

1

0.4

المجموع

255

100

إلى أي درجة تعتقد أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل
االجتماعي بسبب ما ينشروه سيؤدي الى زيادة الرقابة الذاتية

 .1.3.8.7.2حــذر المســتخدمين مــن الكتابــة أو النشــر الــذي
يتجــاوز القانــون:
بلغــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى
حــذر المســتخدمين مــن الكتابــة أو النشــر الــذي يتجــاوز القانــون
ســنة  2017إلــى ( ،)%95,3مقابــل ( )%94,7ســنة .2016

 .1.3.8.7.3حــذر المســتخدمين مــن تجــاوز الخطــوط
الحمــراء:

ارتفعــت إلــى نحــو درجتيــن ونصــف ســنة  2017النســبة
اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى
حــذر المســتخدمين مــن تجــاوز الخطــوط الحمــراء لتصــل إلــى
( ،)%96,5مقابــل ( )%94ســنة .2016

وبلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك ( )%60,8بارتفــاع 4
درجــات عــن الســنة الســابقة  2016التــي وصلــت النســبة

81

فيهــا إلــى ( ،)%56,8كمــا انخفضــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة متوســطة حوالــي  4درجــات لتصــل إلــى ( ،)%29,4مقابــل
( )%33,8الســنة الســابقة ،كمــا ارتفعــت حوالــي  3درجــات نســبة
مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة لتصــل إلــى ( ،)%6,3مقابــل
( )%3,4ســنة .2016
وتراجعــت إلــى نحــو  3درجــات نســبة الذيــن كانــوا يعتقــدون أن جواز
توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب
مــا ينشــرونه لــن يــؤدي علــى اإلطــاق إلــى حــذر المســتخدمين
مــن تجــاوز الخطــوط الحمــراء لتصــل إلــى ( )%2فقــط ،بينمــا كانــت
النســبة ســنة .)%4,9( 2016
إلى أي درجة تعتقد أن جواز توقيف وحبس مستخدمي
وسائل التواصل االجتماعي بسبب ما ينشروه سيؤدي الى حذر
المستخدمين من تجاوز الخطوط الحمراء
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

155

60.8

إلى درجة متوسطة

75

29.4

إلى درجة قليلة

16

6.3

لن يؤدي على االطالق

5

2.0

ال اعرف

3

1.2

رفض اإلجابة

1

0.4

المجموع

255

100

 .1.3.8.7.4تجنب نقد الدولة:

زادت نحــو درجــة واحــدة النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي
إلــى تجنــب نقــد الدولــة ســنة  2017لتصــل إلــى ( ،)%93مقابــل
( )%92,1ســنة .2016

وحافظــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة علــى ذات
النســبة والبالغــة ( )%54,9وهــي ذات النســبة التــي الــواردة فــي
اســتطالع ســنة  ،2016وبتراجــع أقــل مــن درجــة بلغــت نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة ( ،)%31,4مقابــل ()%30,8
الســنة الســابقة ،كمــا بقيــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
قليلــة تــراوح مكانهــا والبالغــة ( ،)%6,7مقابــل ( )%6,4ســنة
.2016
وجــاء التراجــع قرابــة الدرجتيــن فــي نســبة مــن يعتقــدون أن جــواز
توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب
مــا ينشــرونه لــن يــؤدي علــى اإلطــاق إلــى تجنــب نقــد الدولــة
لتصــل إلــى ( ،)%4,3مقابــل ( )%6ســنة .2016

82

إلى أي درجة تعتقد أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل
االجتماعي بسبب ما ينشروه سيؤدي الى تجنب نقد الدولة
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

140

54.9

إلى درجة متوسطة

80

31.4

إلى درجة قليلة

17

6.7

لن يؤدي على االطالق

11

4.3

ال اعرف

5

2.0

رفض اإلجابة

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.8.7.5تجنب نقد األجهزة األمنية:

زادت النســبة اإلجماليــة نحــو  3درجــات ســنة  ،2017لمــن
يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن جــواز توقيــف
وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا
ينشــرونه ســيؤدي إلــى تجنــب نقــد األجهــزة األمنيــة ســنة 2017
إذ بلغــت ( ،)%96,5مقابــل ( )%93ســنة .2016

وزادت نحــو  7درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة
لتصــل إلــى ( ،)%67,8مقابــل ( )%59ســنة  ،2016وانخفضــت
حوالــي  7درجــات نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة
لتصــل إلــى ( ،)%22,4مقابــل ( )%29,3الســنة الســابقة،
وارتفعــت أقــل مــن درجــة نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة
قليلــة لتصــل إلــى ( ،)%6,3مقابــل ( )%5,6ســنة .2016

وتراجعــت إلــى أكثــر مــن  3درجــات نســبة مــن يعتقــدون أن جــواز
توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بســبب مــا ينشــرونه لــن يــؤدي علــى اإلطــاق إلــى تجنــب نقــد
األجهــزة األمنيــة لتصــل إلــى ( ،)%1,2مقابــل ( )%4,5ســنة
.2016
إلى أي درجة تعتقد أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل
االجتماعي بسبب ما ينشروه سيؤدي الى تجنب نقد األجهزة األمنية
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

173

67.8

إلى درجة متوسطة

57

22.4

إلى درجة قليلة

16

6.3

لن يؤدي على االطالق

3

1.2

ال اعرف

4

1.6

رفض اإلجابة

2

0.8

المجموع

255

100

استطالع رأي الصحفيين

 .1.3.8.7.6تجنب نقد الجيش والقوات المسلحة:

زادت نحــو  4درجــات النســبة اإلجماليــة لإلعالمييــن الذيــن
يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن جــواز
توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى تجنــب نقــد الجيــش
والقــوات المســلحة لتصــل إلــى ( )%96,9ســنة ،2017
مقابــل ( )%94ســنة .2016

وبارتفــاع  10درجــات بلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجة
كبيــرة ( ،)%70,2مقابــل ( )%60,5الســنة الســابقة ،فيمــا
انخفضــت إلــى نحــو  7درجــات ،نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ( ،)%20,4مقابــل ()%27,1
الســنة الســابقة ،فــي حيــن بقيــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة قليلــة علــى حالهــا تقريبــا لتصــل إلــى ( ،)%6,3مقابــل
( )%6,4ســنة .2016

وارتفعــت حوالــي  4درجــات نســبة مــن يعتقــدون أن جــواز
توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بســبب مــا ينشــرونه لــن يــؤدي بالمطلــق إلــى تجنــب نقــد
الجيــش والقــوات المســلحة لتصــل إلــى ( ،)%8مقابــل
( )%4,5ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل
التواصل االجتماعي بسبب ما ينشروه سيؤدي الى تجنب نقد
الجيش والقوات المسلحة
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

179

70.2

إلى درجة متوسطة

52

20.4

إلى درجة قليلة

16

6.3

لن يؤدي على االطالق

2

0.8

ال اعرف

4

1.6

رفض اإلجابة

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.8.7.7تجنب نقد الحكومة:

بلغــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي
إلــى تجنــب نقــد الحكومــة ســنة  ،)%90,1( 2017مقابــل
( )%89,9الســنة الســابقة  ،2016ممــا يؤشــر علــى ثبــات
قناعــات اإلعالمييــن فــي هــذا الجانــب.

ووصلــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى
( ،)%47,8مقابــل ( )%49,2الســنة الســابقة ،وبتراجــع أقــل

مــن درجتيــن ،كمــا ارتفعــت درجــة نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ( ،)%34,5مقابــل ()%33,5
الســنة الســابقة ،وبارتفــاع نحــو درجــة بلغــت نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة ( ،)%7,8مقابــل ( )%6.7ســنة
.2016

وبتراجــع أكثــر مــن درجــة بلغــت نســبة مــن يعتقــدون أن جــواز
توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بســبب مــا ينشــرونه لــن يــؤدي علــى اإلطــاق إلــى تجنــب
نقــد الحكومــة لتصــل إلــى ( ،)%7,5مقابــل ( )%8,6ســنة
.2016
إلى أي درجة تعتقد أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل
التواصل االجتماعي بسبب ما ينشروه سيؤدي الى تجنب نقد
الحكومة
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

122

47.8

إلى درجة متوسطة

88

34.5

إلى درجة قليلة

20

7.8

لن يؤدي على االطالق

19

7.5

ال اعرف

4

1.6

رفض اإلجابة

2

0.8

المجموع

255

100

 .1.3.8.7.8تجنب القدح والذم لألشخاص العاديين:

تراجعــت إلــى نحــو الدرجتيــن النســبة اإلجماليــة لمــن
يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن جــواز
توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى تجنــب القــدح والــذم
لألشــخاص العادييــن لتصــل ســنة  2017إلــى (،)%91,8
مقابــل ( )%93,7ســنة .2016

وارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى
نحــو  9درجــات لتصــل إلــى ( ،)%42,4مقابــل ()%33,5
الســنة الســابقة ،كمــا تراجعــت مقــدار  10درجــات نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ( ،)%40مقابــل
( )%50الســنة الســابقة ،وســجلت نســبة من يعتقدون ذلك
بدرجــة قليلــة تراجعــا أقــل مــن درجــة لتصــل إلــى (،)%9,4
مقابــل ( )%10,2ســنة .2016
وارتفعــت درجــة واحــدة نســبة مــن يعتقــدون أن جواز توقيف
وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا
ينشــرونه لــن يــؤدي علــى اإلطــاق إلــى تجنــب القــدح والــذم
لألشــخاص العادييــن لتصــل إلــى ( ،)%6,3مقابــل ()%5,3
ســنة .2016
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التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى
تجنــب اســتخدام خطــاب الكراهيــة ،كمــا يعتقــد ()%37,6
ذلــك بدرجــة متوســطة ،بينمــا بلغــت نســبة مــن يعتقــدون
ذلــك بدرجــة قليلــة (.)%10,6

إلى أي درجة تعتقد أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل
التواصل االجتماعي بسبب ما ينشروه سيؤدي الى تجنب القدح
والذم لألشخاص العاديين
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

108

42.4

إلى درجة متوسطة

102

40.0

إلى درجة قليلة

24

9.4

لن يؤدي على االطالق

16

6.3

ال اعرف

4

1.6

رفض اإلجابة

1

0.4

المجموع

255

100

وبلغــت نســبة مــن يعتقــدون أن جــواز توقيــف وحبــس
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا
ينشــرونه لــن يــؤدي علــى اإلطــاق إلــى تجنــب اســتخدام
خطــاب الكراهيــة (.)%6,3
إلى أي درجة تعتقد أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل
التواصل االجتماعي بسبب ما ينشروه سيؤدي الى تجنب استخدام
خطاب الكراهية

 .1.3.8.7.9تجنب استخدام خطاب الكراهية:

بلغــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي
إلــى تجنــب اســتخدام خطــاب الكراهيــة (.)%91,3
ان ( )%43,1مــن اإلعالمييــن المســتجيبين يعتقــدون
بدرجــة كبيــرة أن جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل

عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

110

43.1

إلى درجة متوسطة

96

37.6

إلى درجة قليلة

27

10.6

لن يؤدي على االطالق

16

6.3

ال اعرف

4

1.6

رفض اإلجابة

2

0.8

المجموع

255

100
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%2.7
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%55.3
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ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ
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ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

%4.3
%6.7

ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

%1.2
%6.3
%22.4

ﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ

%0.8
%6.3
%20.4

%31.4

%54.9

%7.5
%7.8

%34.5

%67.8

ﺗﺠﻨﺐ ﻧﻘﺪ
ﺗﺠﻨﺐ
ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ

%6.3

%9.4

%40

%6.3
%10.6

%37.6

%70.2
%47.8

ﺗﺠﻨﺐ ﻧﻘﺪ
ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

%42.4

%43.1

ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺗﺠﻨﺐ
ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺬﻡ
ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ

استطالع رأي الصحفيين

 .3.9القسم التاسع :خطاب الكراهية في اإلعالم

ظلــت المتغيــرات فــي تقييــم اإلعالمييــن المشــاركين فــي
اســتطالع ســنة  2017متذبذبــة صعــودا وهبوطــا تجــاه
تقييــم خطــاب الكراهيــة فــي اإلعــام األردنــي ،وبيــن صعــود
وهبــوط ،ظــل خطــاب الكراهيــة فــي رأي اإلعالمييــن أحــد
أبــرز منتجــات منصــات التواصــل االجتماعــي وفــي مقدمتهــا
الفيســبوك ،إال أن ذلــك لــم يمنــع مــن ارتفــاع نســبة مــن
يعتقــدون مــن اإلعالمييــن مســؤولية وســائل اإلعــام عــن
إنتــاج هــذا الخطــاب وبثــه.
وتضمــن القســم التاســع  7أســئلة رئيســية أجــاب عليهــا
الصحفيــون المســتطلعون علــى النحــو التالــي:

 .1.3.9.1إلــى أي درجــة تعتقــد أن وســائل اإلعــام
أســهمت ســنة  2017فــي:
 .1.3.9.1.1تعزيز خطاب التسامح:

بلغــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن وســائل اإلعــام فــي العــام 2017
قــد أســهمت فــي تعزيــز خطــاب التســامح ( ،)%82,4مقابــل
( )%81,5ســنة .2016

إن ( )%21,2يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة مقابــل ()%22,9
الســنة الســابقة  ،2016فيمــا ارتفعــت قليــا نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى (،)%44,3
مقابــل ( )%43,2ســنة  ،2016وارتفعــت نســبة مــن
يعتقــدون ذلــك درجــة ونصــف الدرجــة فقــط لتصــل إلــى
( ،)%16,9مقابــل ( )%15,4ســنة .2016
وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون أن وســائل اإلعــام لــم
تســاهم علــى اإلطــاق فــي تعزيــز خطــاب التســامح حوالــي
 3درجــات عــام  2017لتصــل إلــى ( ،)%14,9مقابــل ()%18
ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن وسائل اإلعالم ساهمت في تعزيز خطاب
التسامح عام 2017؟

 .1.3.9.1.2تعزيــز احتــرام الــرأي اآلخــر وحريتــه فــي
التعبيــر عــام :2017
ظلــت النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون بدرجــات كبيــرة
ومتوســطة وقليلــة أن وســائل اإلعــام أســهمت فــي تعزيــز
احتــرام الــرأي اآلخــر وحريتــه فــي التعبيــر ســنة  2017تــراوح
مكانهــا دون تغييــرات كبيــرة علــى معطياتهــا قياســا بســنة
 ،2016حيــث بلغــت ( )%84,4مقابــل ( )%85,7ســنة .2016
وتراجعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى نحــو
 3درجــات لتصــل إلــى ( ،)%12,2مقابــل ( )%15,4الســنة
الســابقة ،إال أن نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة
ارتفعــت إلــى نحــو  4درجــات لتصــل إلــى ( ،)%55,3مقابــل
( )%51,9الســنة الســابقة ،بينمــا تراجعــت إلــى درجــة ونصــف
الدرجــة الدرجتيــن نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة
لتصــل إلــى ( ،)%16,9مقابــل ( )%18,4ســنة .2016
وتراجعــت درجــة واحــدة نســبة مــن يعتقــدون أن وســائل
اإلعــام لــم تســاهم علــى اإلطــاق فــي تعزيــز احتــرام الــرأي
اآلخــر وحريتــه فــي التعبيــر ســنة  2017لتصــل إلــى (،)%12,9
مقابــل ( )%13,9ســنة .2016
إلى أي درجة تعتقد أن وسائل اإلعالم ساهمت في تعزيز احترام
الرأي اآلخر وحريته في التعبير عام 2017؟
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

31

12.2

إلى درجة متوسطة

141

55.3

إلى درجة قليلة

43

16.9

لم تساهم على
االطالق

33

12.9

رفض اإلجابة

3

1.2

ال اعرف

4

1.6

المجموع

255

100

عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

54

21.2

إلى درجة متوسطة

113

44.3

 .1.3.9.1.3إذكاء خطــاب العنــف وإقصــاء اآلخــر عــام
:2017

إلى درجة قليلة

43

16.9

لم تساهم على
االطالق

38

14.9

رفض اإلجابة

3

1.2

ال اعرف

4

1.6

بتراجــع إلــى نحــو  4درجــات؛ بلغــت النســبة اإلجماليــة لمــن
يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة بــأن وســائل
اإلعــام أســهمت فــي إذكاء خطــاب العنــف وإقصــاء اآلخــر
ســنة  2017إذ وصلــت ســنة  2017إلــى ( ،)%85,9مقابــل
( )%89,1ســنة .2016

المجموع

255

100
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وانخفضــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى نحــو
 6درجــات لتصــل إلــى ( ،)%12,5مقابــل ( )%18,4ســنة ،2016
وبتراجــع إلــى نحــو درجتيــن بلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجة متوســطة ( ،)%51,8مقابل ( )%53ســنة  ،2016إال أن
نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة قــد ارتفعــت إلــى نحــو
 4درجــات لتصــل إلــى ( ،)%21,6مقابــل ( )%17,7ســنة .2016
وبزيــادة مــا يقــارب الدرجــة الواحــدة ارتفعــت نســبة مــن
يعتقــدون أن وســائل اإلعــام لــم تســاهم علــى اإلطــاق فــي
إذكاء خطــاب العنــف وإقصــاء اآلخــر عــام  2017لتصــل إلــى
( ،)%11,4مقابــل ( )%10,5ســنة .2016

 .1.3.9.1.4زيادة خطاب الكراهية عام :2017

ان ( )%80مــن اإلعالمييــن المســتجيبين ألســئلة االســتطالع
أفــادوا أن وســائل اإلعــام أســهمت فــي زيــادة خطــاب
الكراهيــة ســنة  2017بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة.
وبلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة (،)%16,5
وبدرجــة متوســطة ( ،)%38,8وبدرجــة قليلــة ( ،)%24,7فــي
حيــن بلغــت نســبة مــن يعتقــدون أن وســائل اإلعــام لــم
تســهم علــى اإلطــاق فــي زيــادة خطــاب الكراهيــة (.)%15,7
إلى أي درجة تعتقد أن وسائل اإلعالم ساهمت في زيادة خطاب
الكراهية عام 2017؟

إلى أي درجة تعتقد أن وسائل اإلعالم ساهمت في إذكاء خطاب
العنف وإقصاء اآلخر عام 2017؟
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

32

12.5

إلى درجة متوسطة

132

51.8

إلى درجة قليلة

55

21.6

لم تساهم على
االطالق

29

11.4

رفض اإلجابة

3

1.2

ال اعرف

4

1.6

المجموع

255

100

عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

42

16.5

إلى درجة متوسطة

99

38.8

إلى درجة قليلة

63

24.7

لم تساهم على
االطالق

40

15.7

رفض اإلجابة

4

1.6

ال اعرف

7

2.7

المجموع

255

100

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ..
ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ

%14.9

%12.9

%11.4

%16.9

%16.9

%21.6

%55.3

%51.8

%38.8

%12.2

%12.5

%16.5

ﺇﺫﻛﺎﺀ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ
ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

%44.3

%21.2

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

86

ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ

%15.7
%24.7

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ

استطالع رأي الصحفيين

 .1.3.9.2أكثــر الوســائل إشــاعة لخطــاب الكراهيــة فــي
األردن:
تصــدرت وســائل التواصــل االجتماعــي أكثــر الوســائل اإلعالمية
إشــاعة لخطــاب الكراهيــة فــي األردن ،فيمــا ظلــت وســائل
اإلعــام التقليديــة فــي نهايــة آراء اإلعالمييــن علــى أنهــا أكثــر
وســائل اإلعــام إشــاعة لخطــاب الكراهيــة.
لقــد تصــدرت شــبكة الفيســبوك قائمــة أكثــر وســائل اإلعــام
إشــاعة لخطــاب الكراهيــة فــي األردن ســنة  2017وبنســبة
( )%41,8تمثــل ( )217مســتجيبا ،وقــد ارتفعــت هــذه النســبة
إلــى نحــو  4درجــات عمــا كانــت عليــه ســنة  2016والبالغــة فــي
حينــه (.)%37,2
وجــاءت شــبكة التويتــر فــي المرتبــة الثانيــة كمــا كانــت فــي
ســنة  2016وبنســبة ( )%24,5مقابــل ( )%17,3بارتفــاع نحــو
 7درجــات عــن ســنة .2016
وحــل اإلعــام اإللكترونــي فــي المرتبة الثالثة بنســبة ()%10,6
بتراجــع حوالــي  8درجــات عمــا كانــت عليــه نســبته ســنة 2016
والبالغــة آنــذاك (.)%18,8

وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء اليوتيــوب بنســبة ( )%9,6مســجال
ســنة  2017تراجعــا بلــغ نحــو  3درجــات عــن ســنة  2016التــي
بلــغ فيهــا (.)%12,5
وحــل الســناب شــات فــي المرتبــة الخامســة مــن حيــث ترتيــب
أكثــر الوســائل إشــاعة لخطــاب الكراهيــة فــي األردن بنســبة
( ،)%7,1متراجعــا إلــى نحــو  4درجــات عمــا كانــت عليــه نســبته
ســنة  2016والبالغــة فــي حينــه (.)%11,2
ويالحــظ أن وســائل اإلعــام التقليديــة حصلــت علــى نســب
متدنيــة جــدا ال تــكاد تذكــر ،ممــا يعنــي أن اإلعالمييــن مــن
العينــة المســتجيبة ال تــرى فيهــا وســائل إشــاعة خطــاب
كراهيــة فــي األردن ،فقــد حصلــت الصحافــة المكتوبــة علــى
نســبة ( )%1,5فقــط متقدمــة نصــف درجــة عمــا كانــت عليــه
ســنة  2016والبالغــة نســبتها ( )%1فقــط ،بينمــا بلغــت
نســبة اإلذاعــة ( )%1,3مقارنــة مــع مــا كنــت عليــه نســبتها
ســنة  2016والبالغــة ( ،)%0,8وجــاء التلفزيــون متقدمــا
علــى وســائل اإلعــام التقليديــة وبنســبة ( )%1,9فقــط،
بزيــادة أكثــر مــن درجــة عمــا كانــت عليــه نســبته ســنة 2016
والبالغــة ( )%0,3فقــط.

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﺷﺎﻋﺔ
ﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ

45
40

ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ

ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ

ﺳﻨﺎﺏ
ﺷﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ

ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ

ﻭﻻ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ

ﻻﺍﻋﺮﻑ

%41.8

35
30
25

%24.5

20
15
10
5
0

%10.6

%9.6

%7.1
%1.9

%1.5

%1.3

%0.8

%0.8
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 .1.3.9.3هــل تعتقــد أن تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب
الكراهيــة يعــود إلــى:
 .1.3.9.3.1موقــف ووعــي اإلعالمييــن أنفســهم :يعتقــد
( )%64,7يمثلــون ( )165مــن اإلعالمييــن المســتجيبين أن
تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى موقــف
ووعــي اإلعالمييــن أنفســهم ،مقابــل ( )%30,6يرفضــون
ذلــك .وبالمقارنــة بمعطيــات ســنة  2016فــإن نســبة
مــن كانــوا يعتقــدون بذلــك ظلــت فــي حــدود معطياتهــا
وحافظــت علــى ذات نســبتها ســنة  ،2017فــي حيــن تراجعت
إلــى نحــو الدرجتيــن نســبة مــن يرفضــون ذلــك حيــث بلغــت
نســبتهم لســنة .)%32,0( 2016
هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى
موقف ووعي اإلعالميين أنفسهم
عدد المستجيبين

%

نعم

165

64.7

ال

78

30.6

رفض االجابة

8

3.1

ال أعرف

4

1.6

المجموع

255

100

 .1.3.9.3.2توجيهــات الحكومــة وتحريضهــا لوســائل
اإلعــام :زادت ســنة  2017نســبة مــن يعتقــدون أن تبنــي
وســائل اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى توجيهــات
الحكومــة وتحريضهــا لوســائل اإلعــام نحــو  3درجــات
إذ بلغــت ( ،)%30,6مقابــل ( )%27,8ســنة  ،2016كمــا
تراجعــت نســبة مــن يرفضــون ذلــك إلــى نحــو  9درجــات لتصــل
إلــى ( ،)%60,4مقابــل ( )%69,2ســنة .2016

هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى
توجيهات وتحريض األجهزة األمنية
عدد المستجيبين

%

نعم

67

26.3

ال

165

64.7

رفض االجابة

13

5.1

ال أعرف

10

3.9

المجموع

255

100

 .1.3.9.3.4شــحن التيــارات واألحــزاب الدينيــة لإلعالمييــن:
رفــض أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن المســتجيبين أن يكــون
تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى شــحن
التيــارات واألحــزاب الدينيــة لإلعالمييــن وبنســبة بلغــت ســنة
 ،)%56,1( 2017وبزيــادة حوالــي  8درجــات علــى مــا كانــت
عليــه ذات النســبة الســنة الســابقة  ،2016وتراجعــت نســبة
مــن يعتقــدون ذلــك إلــى نحــو  11درجــة لتصــل إلــى ()%37,6
مقابــل ( )% 48,9ســنة .2016
هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى
شحن التيارات واألحزاب الدينية لإلعالميين
عدد المستجيبين

%

نعم

96

37.6

ال

143

56.1

رفض االجابة

9

3.5

عدد المستجيبين

%

ال أعرف

7

2.7

نعم

78

30.6

المجموع

255

100

ال

154

60.4

رفض االجابة

13

5.1

ال أعرف

10

3.9

المجموع

255

100

هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى
توجيهات وتحريض الحكومة لوسائل اإلعالم

 .1.3.9.3.3توجيهــات األجهــزة األمنيــة وتحريضهــا :رفــض
( )%64,7مــن اإلعالمييــن أن يكــون تبنــي وســائل اإلعــام

88

لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى توجيهــات األجهــزة األمنيــة
وتحريضهــا ســنة  ،2017وبتراجــع إلــى نحــو  8درجــات عمــا
كانــت عليــه ذات النســبة للســنة الســابقة  ،2016والبالغــة
( ،)%72,9كمــا ارتفعــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك إلــى نحــو
الدرجتيــن لتصــل نســبتهم إلــى ( ،)%26,3مقابــل ()%24,1
ســنة .2016

 .1.3.9.3.5ثقافــة المجتمــع وقيمــه :يعتقــد ()%71,4
مــن اإلعالمييــن المســتجيبين أن تبنــي وســائل اإلعــام
لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى ثقافــة المجتمــع وقيمــه
وبتراجــع إلــى نحــو  7درجــات عمــا كانــت عليــه ذات النســبة
الســنة الســابقة  2016والبالغــة ( .)%78,9وزادت نســبة
مــن يرفضــون ذلــك ســنة  2017نحــو  7درجــات لتصــل إلــى
( )%24,3مقابــل ( )%17,7ســنة .2016

استطالع رأي الصحفيين

هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى ثقافة
المجتمع وقيمه
عدد المستجيبين

%

نعم

182

71.4

ال

62

24.3

رفض االجابة

8

3.1

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

 .1.3.9.3.6ارتبــاط اإلعالمييــن بالحكومــة وباألحــزاب
وعــدم اســتقالليتهم :يعتقــد نصــف اإلعالمييــن المســتجيبين
ســنة  2017وبنســبة ( )%51أن تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب
الكراهيــة يعــود إلــى ارتبــاط اإلعالمييــن بالحكومــة وباألحــزاب
وعــدم اســتقالليتهم ،مقابــل ( )%46,2ســنة  .2016وتراجعــت
نســبة مــن يرفضــون ذلــك حوالــي  7درجــات مــن ( )%50ســنة
 2016إلــى ( )%42,7ســنة .2017
هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى إرتباط
اإلعالميين بالحكومة وباألحزاب وعدم استقالليتهم
عدد المستجيبين

%

نعم

130

51.0

ال

109

42.7

رفض االجابة

10

3.9

ال أعرف

6

2.4

المجموع

255

100

 .1.3.9.3.7ضعــف الوعــي الحقوقــي لإلعالمييــن :ظلــت
نســبة اإلعالمييــن المســتجيبين الذيــن يعتقــدون أن تبنــي وســائل
اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى ضعــف الوعــي الحقوقــي
لإلعالمييــن ســنة  2017علــى حالهــا التــي كانــت عليهــا ســنة
 ،2016إذ ســجلت نســبة ( ،)%69,4مقابــل ( )%69,2الســنة
الســابقة .وزادت نســبة مــن يرفضــون ذلــك أكثــر مــن درجتيــن إذ
وصلــت إلــى ( ،)%25,1مقابــل ( )%22,8ســنة .2016
هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى ضعف
الوعي الحقوقي لإلعالميين
عدد المستجيبين

%

نعم

177

69.4

ال

64

25.1

رفض االجابة

8

3.1

ال أعرف

6

2.4

المجموع

255

100

 .1.3.9.3.8ضعــف اإليمــان بالقيــم الديمقراطيــة:
يعتقــد ( )%69,4مــن اإلعالمييــن ســنة  2017أن تبنــي
وســائل اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلى ضعــف اإليمان
بالقيــم الديمقراطيــة ،وبزيــادة نحــو الدرجــة والنصــف عمــا
كانــت عليــه النســبة للســنة الســابقة والبالغــة ( .)%68فيمــا
تراجعــت نســبة مــن يرفضــون ذلــك لتصــل إلــى (،)%26,3
مقابــل ( )%28,9ســنة .2016
هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى
ضعف اإليمان بالقيم الديمقراطية
عدد المستجيبين

%

نعم

177

69.4

ال

67

26.3

رفض االجابة

8

3.1

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

 .1.3.9.3.9ضغــوط دوليــة وإقليميــة :رفــض أكثــر مــن
نصــف اإلعالمييــن أن يكــون تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب
الكراهيــة يعــود إلــى ضغــوط دوليــة وإقليميــة ســنة 2017
وبنســبة ( ،)%57,6مســجلة تراجعــا إلــى نحــو درجتيــن ونصــف
عــن ذات النســبة ســنة  2016والبالغــة ( .)%59ويعتقــد
( )%37,3مــن اإلعالمييــن أن تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب
الكراهيــة يعــود إلــى ضغــوط دوليــة وإقليميــة ،وهــي ذات
النســبة تقريبــا التــي تــم تســجيلها ســنة  2016والبالغــة
(.)%37,2
هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى
ضغوط دولية وإقليمية
عدد المستجيبين

%

نعم

95

37.3

ال

147

57.6

رفض االجابة

10

3.9

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

89

 .1.3.9.3.10غيــاب مدونــات الســلوك المهنــي الناظمــة
لعمــل الصحفييــن ووســائل اإلعــام :احتفظــت نســبة
اإلعالمييــن الذيــن يعتقــدون أن تبنــي وســائل اإلعــام
لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى غيــاب مدونــات الســلوك
المهنــي الناظمــة لعمــل الصحفييــن ووســائل اإلعــام ســنة
 2017بنفــس نســبتها التــي تــم تســجيلها ســنة  2016والبالغــة
( )%62,4لــكال الســنتين دون أي تغييــر .ورفــض ( )%31,8أن
يكــون تبنــي وســائل اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى
غيــاب مدونــات الســلوك المهنــي الناظمــة لعمــل الصحفييــن
ووســائل اإلعــام ،مقابــل ( )%31,1ســنة .2016
هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى
غياب مدونات السلوك المهني الناظمة لعمل الصحفيين ووسائل
اإلعالم
عدد المستجيبين

%

نعم

159

62.4

ال

81

31.8

رفض االجابة

10

3.9

ال أعرف

5

2.0

المجموع

255

100

 .1.3.9.3.11ضعــف االحتــراف المهنــي عنــد اإلعالمييــن:
وبزيــادة نحــو  5درجــات ســنة  2017أفــاد ( )%77,6مــن
اإلعالمييــن أنهــم يعتقــدون أن تبنــي وســائل اإلعــام
لخطــاب الكراهيــة يعــود إلــى ضعــف االحتــراف المهنــي عنــد
اإلعالمييــن ،مقابــل ( )%72,9لســنة  .2016وبتراجــع إلــى
نحــو  5درجــات أفــاد ( )%17,8أنهــم يرفضــون أن يكــون تبنــي
وســائل اإلعــام لخطــاب الكراهيــة يعــود إلى ضعــف االحتراف
المهنــي عنــد اإلعالمييــن مقابــل ( )%22,6فــي ســنة .2016
هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى
ضعف االحتراف المهني عند اإلعالميين

90

عدد المستجيبين

%

نعم

198

77.6

ال

44

17.3

رفض االجابة

10

3.9

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

هل تعتقد أن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية يعود إلى ..
االسباب

نعم

ال

رفض
االجابة

ال اعرف

موقف ووعي
اإلعالميين أنفسهم

64.7

30.6

3.1

1.6

توجيهات وتحريض
الحكومة لوسائل
اإلعالم

30.6

60.4

5.1

3.9

توجيهات وتحريض
األجهزة األمنية

26.3

64.7

5.1

3.9

شحن التيارات
واألحزاب الدينية
لإلعالميين

37.6

56.1

3.5

2.7

ثقافة المجتمع وقيمه

71.4

24.3

3.1

1.2

إرتباط اإلعالميين
بالحكومة وباألحزاب
وعدم استقالليتهم

51

42.7

3.9

2.4

ضعف الوعي
الحقوقي لإلعالميين

69.4

25.1

3.1

2.4

ضعف اإليمان بالقيم
الديمقراطية

69.4

26.3

3.1

1.2

ضغوط دولية
وإقليمية

37.3

57.6

3.9

1.2

غياب مدونات السلوك
المهني الناظمة لعمل
الصحفيين ووسائل
اإلعالم

62.4

31.8

3.9

2

ضعف االحتراف
المهني عند
اإلعالميين

77.6

17.3

3.9

1.2

 .1.3.9.4الــى أي درجــة تعتقــد أن األحــداث السياســية
المتالحقــة والصراعــات فــي دول االقليــم (مصر ،العراق،
ســوريا كأمثلــة) كانــت الســبب الرئيســي لتفشــي خطــاب
الكراهية:
تراجعــت إلــى نحــو  8درجــات النســبة اإلجماليــة لمــن
يعتقــدون بدرجــة كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن األحــداث
السياســية المتالحقــة والصراعــات فــي دول االقليــم (مصــر،
العــراق ،ســوريا) كأمثلــة كانــت الســبب الرئيســي لتفشــي
خطــاب الكراهيــة ســنة  2017لتصــل إلــى ( )%85,5ســنة
 2017مقابــل ( )%93,6ســنة .2016
إن ( )%46,7يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة وبتراجــع إلــى نحــو
 19درجــة عــن الســنة الســابقة التــي وصلــت النســبة فيهــا

استطالع رأي الصحفيين

إلــى ( ،)%65وازدادت نحــو  10درجــات نســبة مــن يعتقــدون
ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ( )%35,3مقابــل
( )%24,8لســنة  ،2016وبلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك
بدرجــة قليلــة ( ،)%3,5مقابــل (.)%3,8
وارتفعــت إلــى نحــو  7درجــات نســبة مــن يعتقــدون أن
األحــداث السياســية المتالحقــة والصراعــات فــي دول
اإلقليــم (مصــر ،العــراق ،ســوريا) كأمثلــة لــم تكــن الســبب
الرئيســي لتفشــي خطــاب الكراهيــة لتصــل إلــى (،)%11,8
مقابــل ( )%4,9ســنة .2016
الى أي درجة تعتقد أن األحداث السياسية المتالحقة والصراعات
في دول االقليم (مصر ،العراق ،سوريا كأمثلة) كانت السبب
الرئيسي لتفشي خطاب الكراهية ؟.

ويالحــظ تراجــع نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة إلــى
نحــو  16درجــة لتصــل إلــى ( ،)%9,8مقابــل ( )%26,7ســنة
.2016
وحافظــت نســبة مــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق أن وســائل
التواصــل االجتماعــي ال تتحمــل المســؤولية فــي انتشــار
خطــاب الكراهيــة كونهــا منصــات أو أدوات لنقــل المعلومــات
وآراء النــاس ومواقفهــم وبنســبة ( ،)%10,6مقابــل ()%10,9
لســنة .2016
الى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي ال تتحمل
المسؤولية في انتشار خطاب الكراهية كونها منصات أو اداة لنقل
المعلومات واراء ومواقف الناس .
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

98

38.4

إلى درجة متوسطة

96

37.6

إلى درجة قليلة

25

9.8

لم تكن سببا على
االطالق

27

10.6

6

2.4
1.2
100

عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

119

46.7

إلى درجة متوسطة

90

35.3

إلى درجة قليلة

9

3.5

لم تكن سببا على
االطالق

30

11.8

رفض اإلجابة

رفض اإلجابة

4

1.6

ال أعرف

3

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

المجموع

255

100

 .1.3.9.5إلــى أي درجــة تعتقــد أن وســائل التواصــل
االجتماعــي ال تتحمــل المســؤولية فــي انتشــار خطــاب
الكراهيــة كونهــا منصــات أو أدوات لنقــل المعلومــات
وآراء النــاس ومواقفهــم:
تراجعــت درجــة واحــدة النســبة اإلجماليــة لمــن يعتقــدون
بدرجــة كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن وســائل التواصــل
االجتماعــي ال تتحمــل المســؤولية فــي انتشــار خطــاب
الكراهيــة كونهــا منصــات أو أدوات لنقــل المعلومــات وآراء
النــاس ومواقفهــم لتصــل ســنة  2017إلــى ( ،)%86,8مقابل
( )%87,8ســنة .2016
لقــد ارتفعــت إلــى نحــو  3درجــات نســبة مــن يعتقــدون بدرجــة
كبيرة أن وســائل التواصل االجتماعي ال تتحمل المســؤولية
فــي انتشــار خطــاب الكراهيــة كونهــا منصــات أو أدوات لنقــل
المعلومــات وآراء النــاس ومواقفهــم لتصــل إلــى (،)%38,4
مقابــل ( )%35,3الســنة الســابقة ،وارتفعــت إلــى نحــو 11
درجــة نســبة مــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة لتصــل
إلــى ( ،)%37,6مقابــل ( )%26,7الســنة الســابقة.

 .1.3.9.6هــل تــرى أن مــن الضــرورة تغليــظ العقوبــات
علــى مــن يقــوم بترويــج خطــاب الكراهيــة فــي اإلعــام أو
وســائل التواصــل االجتماعــي:
بلغــت نســبة مــن يــرون مــن اإلعالمييــن ضــرورة تغليــظ
العقوبــات علــى مــن يقــوم بترويــج خطــاب الكراهيــة فــي
اإلعــام أو وســائل التواصــل االجتماعــي ( )%84,7ســنة
 ،2017وبتراجــع  9درجــات عمــا كانــت عليــه هــذه النســبة ســنة
 2016حيــث بلغــت فــي حينــه (.)%93,6

وارتفعــت نســبة مــن ال يــرون ذلــك إلــى نحــو  6درجــات لتصــل
إلــى ( ،)%11,4مقابــل ( )%5,3ســنة .2016
هل ترى أن من الضرورة تغليظ العقوبات على من يقوم بترويج
خطاب الكراهية في اإلعالم أو وسائل التواصل االجتماعي
عدد المستجيبين

%

نعم

216

84.7

ال

29

11.4

رفض االجابة

7

2.7

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

91

 .1.3.9.7برأيــك ،مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب
الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي:
 .1.3.9.7.1تعثــر مســار اإلصــاح فــي األردن :يعتقــد
( )%65,5مــن اإلعالمييــن أن مــن أســباب تزايــد ووضــوح
خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي تعثــر
مســار اإلصــاح فــي األردن بتراجــع نحــو درجتيــن ونصــف
ســنة  2017عمــا كانــت عليــه النســبة لســنة  2016والبالغــة
( .)%68وبلغــت نســبة مــن ال يعتقــدون ذلــك ()%30,2
بزيــادة نحــو  3درجــات عمــا كانــت عليــه ذات النســبة الســابقة
والبالغــة (.)%27,4

برأيك ،من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل
التواصل االجتماعي الصراع بين الحكومة وحركة االخوان المسلمين
عدد المستجيبين

%

نعم

83

32.5

عدد المستجيبين

%

ال

159

62.4

نعم

167

65.5

رفض االجابة

6

2.4

ال

77

30.2

ال أعرف

7

2.7

رفض االجابة

5

2.0

المجموع

255

100

ال أعرف

6

2.4

المجموع

255

100

برأيك ،من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل
التواصل االجتماعي تعثر مسار اإلصالح في األردن

 .1.3.9.7.2أداء وممارســات مجلــس النــواب :يــرى أكثــر
مــن نصــف اإلعالمييــن أن مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب
الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي أداء وممارســات
مجلــس النــواب وبنســبة بلغــت ( )%58,4تمثــل ()149
إعالميــا مســتجيبا .وبلغــت نســبة مــن ال يــرون أن مــن أســباب
تزايــد ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي أداء وممارســات مجلــس النــواب ( )%37,3تمثــل
( )95إعالميــا مســتجيبا.
برأيك ،من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل
التواصل االجتماعي أداء وممارسات مجلس النواب
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 .1.3.9.7.3الصــراع بيــن الحكومــة وحركــة االخــوان
المســلمين :ارتفعــت بنســبة  %100آراء اإلعالمييــن الذيــن
ال يــرون أن مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي
وســائل التواصــل االجتماعــي الصــراع بيــن الحكومــة وحركــة
االخوان المســلمين لتصل إلى ( )%62,4ســنة  2017مقابل
( )%32,7ســنة  ،2016كمــا انخفضــت نســبة مــن يعتقــدون
ذلــك بنســبة  %100لتصــل إلــى ( )%32,5مقابــل ()%64,7
لســنة .2016

عدد المستجيبين

%

نعم

149

58.4

ال

95

37.3

رفض االجابة

7

2.7

ال أعرف

4

1.6

المجموع

255

100

 .1.3.9.7.4الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يمــر
بهــا النــاس فــي األردن :يــرى ( )%80,8أن مــن أســباب تزايــد
ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يمــر بهــا النــاس فــي
األردن ،وتمثــل هــذه النســبة ( )206مســتجيبين ،مســجلة
ســنة  2017انخفاضــا إلــى نحــو  5درجــات عمــا كانــت عليــه
النســبة ســنة  2016التــي كانــت فــي حينــه ( .)%85,3ورفــض
( )%17,6أن تكــون الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يمــر
بهــا النــاس فــي األردن مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب
الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،بارتفــاع حوالــي
 5درجــات عــن ســنة  2016التــي بلغــت فــي حينــه (.)%12,4
برأيك ،من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل
التواصل االجتماعي الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها
الناس في األردن
عدد المستجيبين

%

نعم

206

80.8

ال

45

17.6

رفض االجابة

3

1.2

ال أعرف

1

0.4

المجموع

255

100

استطالع رأي الصحفيين

 .1.3.9.7.5تفاقــم أزمــة الالجئيــن الســوريين فــي
األردن :يــرى أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن المســتجيبين أن
تفاقــم أزمــة الالجئيــن الســوريين فــي األردن مــن أســباب
تزايــد ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي وبنســبة ( )%58,8قــد تراجــع ســنة  2017إلــى
نحــو  17درجــة عــن الســنة الســابقة التــي بلغــت النســبة فيهــا
( .)%75,9وارتفعــت نســبة مــن ال يــرون أن تفاقــم أزمــة
الالجئيــن الســوريين فــي األردن مــن أســباب تزايــد ووضــوح
خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي لتصــل
إلــى ( ،)%39,6مقابــل ( )%21,8ســنة .2016
برأيك ،من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل
التواصل االجتماعي تفاقم أزمة الالجئين السوريين في األردن
عدد المستجيبين

%

نعم

150

58.8

ال

101

39.6

 .1.3.9.7.7عــدم خضــوع وســائل التواصــل االجتماعــي
للرقابــة وســيطرة الحكومــة :تراجعــت ســنة  2017إلــى نحــو
 3درجــات نســبة مــن يــرون أن عــدم خضــوع وســائل التواصــل
االجتماعــي للرقابــة وســيطرة الحكومــة كانــت مــن أســباب تزايــد
ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي
لتصــل إلــى ( ،)%68,2مقابــل ( )%71,8ســنة .2016 2016
وارتفعــت إلــى نحــو درجتيــن نســبة مــن ال يــرون أن عــدم خضــوع
وســائل التواصــل االجتماعــي للرقابــة وســيطرة الحكومــة
كانــت مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل
التواصــل االجتماعــي لتصــل إلــى ( ،)%27,1مقابــل ()%25,9
لســنة .2016
برأيك ،من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل
االجتماعي عدم خضوع وسائل التواصل االجتماعي للرقابة وسيطرة
الحكومة
عدد المستجيبين

%

رفض االجابة

4

1.6

نعم

174

68.2

المجموع

255

100

ال

69

27.1

رفض االجابة

7

2.7

ال أعرف

5

2.0

المجموع

255

100

 .1.3.9.7.6اعتقــاد مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي أنــه ال يمكــن مالحقتهــم قانونيــاً عمــا يكتبونــه
أو ينشــرونه :بلغــت نســبة اإلعالمييــن الذيــن يــرون أن اعتقــاد
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي أنــه ال يمكــن
مالحقتهــم قانونيــا مــن أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب
الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ســنة 2017
( )%69,8بتراجــع إلــى نحــو  6درجــات عــن ســنة  2016التــي
وصلــت النســبة فيهــا إلــى ( .)%75,9وارتفعــت نســبة مــن ال
يــرون أن اعتقــاد مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بأنــه ال يمكــن مالحقتهــم قانونيــا مــن أســباب تزايــد ووضــوح
خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي لتصــل
إلــى ( )%27,5بزيــادة نحــو  6درجــات عــن ســنة  2016التــي
وصلــت النســبة فيهــا إلــى (.)%21,8
برأيك ،من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل
التواصل االجتماعي اعتقاد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
أنه ال يمكن مالحقتهم قانوني ؟.
عدد المستجيبين

%

نعم

178

69.8

ال

70

27.5

رفض االجابة

4

1.6

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

 .1.3.9.7.8عــدم وجــود عقوبــات مغلظــة على مســتخدمي
خطــاب الكراهيــة :يــرى ( )%71,4مــن اإلعالمييــن أن عــدم
وجــود عقوبــات مغلظــة علــى مســتخدمي خطــاب الكراهيــة مــن
أســباب تزايــد ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي ،بتراجــع حوالــي  11درجــة ســنة  2017عمــا كانــت
عليــه ســنة  2016والبالغــة ( .)%82,7وبزيــادة  10درجــات
وصلــت نســبة مــن ال يــرون أن عــدم وجــود عقوبــات مغلظــة
علــى مســتخدمي خطــاب الكراهيــة مــن أســباب تزايــد ووضــوح
خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي لتصــل إلــى
( )%25,1مقابــل ( )%15لســنة .2016
برأيك ،من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل
االجتماعي عدم وجود عقوبات مغلظة على مستخدمي خطاب
الكراهية
عدد المستجيبين

%

نعم

182

71.4

ال

64

25.1

رفض االجابة

9

3.5

المجموع

255

100
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 .1.3.9.7.9تشــجيع أطــراف حكوميــة وغيــر حكوميــة
لخطــاب الكراهيــة لبــث الفرقــة بيــن الناس :يــرى ()%46,3
مــن اإلعالمييــن أن تشــجيع أطــراف حكوميــة وغيــر حكوميــة
لخطــاب الكراهيــة لبــث الفرقــة بيــن النــاس مــن أســباب تزايــد
ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي
وبتراجــع نحــو  6درجــات ســنة  2017عــن ســنة  2016التــي
وصلــت النســبة فيهــا إلــى ( .)%52,6وال يــرى ( )%48,2مــن
اإلعالمييــن أن تشــجيع أطــراف حكوميــة وغيــر حكوميــة
لخطــاب الكراهيــة لبــث الفرقــة بيــن النــاس مــن أســباب تزايــد
ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي
وبزيــادة نحــو  6درجــات عــن الســنة الســابقة التــي وصلــت
النســبة فيهــا إلــى (.)%42,5

وأفــاد  3مــن المســتجيبين منفرديــن بوجــود أســباب أخــرى لــم
يتــم ذكرهــا ،هــي صــراع المــوارد والوظائــف ،والبعــد عــن الديــن
والمناهــج التعليميــة ،وأجنــده خارجيــة.
برأيك ،من األسباب االخرى لتزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل
التواصل االجتماعي اخرى حدد
عدد المستجيبين

%

ثقافة المجتمع -قله وعى
االردنين للتصرفات الصحيحه
والخاطئه

6

46.2

قلة الثقافة والوعي
لالعالمين وعدم وجود
مظلة تنظيمية

2

15.4

غياب نشر الوعي لدى
مستخدمي التواصل
االجتماعي

2

15.4

عدد المستجيبين

%

صراع الموارد و الوظائف

1

7.7

نعم

118

46.3

ال

123

48.2

البعد عن الدين والمناهج
التعليمية

1

7.7

رفض االجابة

8

3.1

اجنده خارجيه

1

7.7

ال أعرف

6

2.4

المجموع

13

100

المجموع

255

100

لم يستجيبوا

242

المجموع

255

برأيك ،من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل
التواصل االجتماعي تشجيع أطراف حكومية وغير حكومية لخطاب
الكراهية لبث الفرقة بين الناس

 .1.3.9.7.10مــن األســباب األخــرى لتزايــد ووضــوح
خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي :تــرى
الغالبيــة العظمــى مــن اإلعالمييــن أنــه ال توجــد أســباب
اخــرى لتزايــد ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي غيــر تلــك التــي تــم ذكرهــا ســابقا وبنســبة
( ،)%93,7وبتراجــع حوالــي  5درجــات عــن الســنة الســابقة
 2016التــي بلغــت النســبة فيهــا ( .)%98,5ويــرى ()%5,1
يمثلــون ( )13إعالميــا مســتجيبا وجــود أســباب أخــرى لتزايــد
ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.
ومــن بيــن اإلعالمييــن ألـــ  13الذيــن رأوا أســباباً أخــرى لتزايــد
ووضــوح خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي،
فــإن  6منهــم قالــوا أن مــن األســباب األخــرى تعــود إلــى
ضعــف ثقافــة المجتمــع.

ورأى  2مــن اإلعالمييــن أن بيــن األســباب األخــرى التــي لــم
يتــم ذكرهــا قلــة الثقافــة والوعــي لــدى اإلعالمييــن وعــدم
وجــود مظلــة تنظيميــة.

ورأى  2مــن اإلعالمييــن أن بيــن األســباب األخــرى التــي لــم
يتــم ذكرهــا غيــاب نشــر الوعــي لــدى مســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي.
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برأيك ،من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل
االجتماعي ..
األسباب

نعم

ال

رفض
االجابة

ال
اعرف

1

تعثر مسار اإلصالح في
األردن

65.5

30.2

2

2.4

2

أداء وممارسات مجلس
النواب

58.4

37.3

2.7

1.6

3

الصراع بين الحكومة وحركة
االخوان المسلمين

32.5

62.4

2.4

2.7

4

الظروف االقتصادية
الصعبة التي يمر بها الناس
في األردن

80.8

17.6

1.2

0.4

5

تفاقم أزمة الالجئين
السوريين في األردن

58.8

39.6

1.6

6

اعتقاد مستخدمي وسائل
التواصل االجتماعي أنه ال
يمكن مالحقتهم قانونيا
عما يكتبونه أو ينشروه

69.8

27.5

1.6

1.2

استطالع رأي الصحفيين

7

عدم خضوع وسائل
التواصل االجتماعي للرقابة
وسيطرة الحكومة

68.2

27.1

2.7

8

عدم وجود عقوبات مغلظة
على مستخدمي خطاب
الكراهية

71.4

25.1

3.5

9

تشجيع أطراف حكومية
وغير حكومية لخطاب
الكراهية لبث الفرقة بين
الناس

46.3

48.2

3.1

2

2.4

 .1.3.10القسم العاشر :مركز حماية وحرية الصحفيين

خصــص مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن هــذا القســم األخيــر مــن
االســتطالع لقيــاس مــدى أهميــة المركــز بالنســبة لإلعالمييــن،
ومــدى أهميــة البرامــج الرئيســية التــي ينفذهــا والمتمثلــة
بالدفــاع عــن الصحفييــن ،وتقديــم الخدمــات القانونيــة المجانيــة
لهــم ،والتدريــب ورفــع الكفــاءة المهنيــة ،ورصــد االنتهــاكات،
ومــدى أهميــة وجــوده كمؤسســة مدافعــة عــن حريــة التعبيــر.
ان نتائــج االســتطالع أوضحــت بشــكل جلــي أهميــة وجــود
واســتمرار المركــز فــي عملــه بفضــل آراء اإلعالمييــن اإليجابيــة
تجاهــه ،ونســب التأييــد العاليــة التــي منحهــا اإلعالميــون للمركــز
وكانــت علــى النحــو التالــي:

 .1.3.10.1أكمــل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عامــه
التاســع عشــر ،وبــدأ عامــه العشــرين ،إلــى أي درجــة تعتقــد
أن وجــود مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ضــرورة:

 .1.3.10.1.1للدفــاع عــن الصحفييــن وحمايتهــم :يعتقــد
( )%93مــن اإلعالمييــن بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة
أن وجــود مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ضــرورة للدفــاع عــن
الصحفييــن وحمايتهــم .كمــا أن ( )%61,2يمثلــون ()156
إعالميــا يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة ،و( )%25,9يمثلــون ()66
إعالميــا يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة ،و( )%5,9يمثلــون
( )15إعالميــا مســتجيبا فقــط يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة.
وبنســبة ( )%5,5فقــط يعتقــدون أن ال ضــرورة علــى اإلطــاق
لوجــود مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن للدفــاع عــن الصحفييــن
وحمايتهــم ،ويمثلــون ( )14إعالميــا مســتجيبا فقــط مــن مجموع
العينــة.
اكمل مركز حماية وحرية الصحفيين عامه التاسع عشر وبدء عامه
العشرين إلى أي درجة تعتقد أن وجود مركز حماية وحرية الصحفيين
ضرورة للدفاع عن الصحفيين وحمايتهم
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

156

61.2

إلى درجة متوسطة

66

25.9

إلى درجة قليلة

15

5.9

ليس ضرورة على االطالق

14

5.5

رفض اإلجابة

1

0.4

ال أعرف

3

1.2

المجموع

255

100

 .1.3.10.1.2لتقديــم المســاعدة القانونيــة لهــم :يعتقــد
( )%89,8مــن اإلعالمييــن بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة
بضــرورة وجــود مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن لتقديــم
المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن .منهــم ( )%62,4يعتقــدون
ذلــك بدرجــة كبيــرة ويمثلــون ( )159إعالميــا مســتجيبا،
و( )%23,1يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة ويمثلــون ()59
إعالميــا ،و( )%6,3يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة ويمثلــون
( )16إعالميــا مســتجيبا .كمــا أن ( )%4,3فقــط مــن اإلعالمييــن
المســتجيبين رفضــوا علــى اإلطــاق أن يكــون وجــود مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن ضــرورة لتقديــم المســاعدة القانونيــة
لهــم.
اكمل مركز حماية وحرية الصحفيين عامه التاسع عشر وبدء عامه
العشرين إلى أي درجة تعتقد أن وجود مركز حماية وحرية الصحفيين
ضرورة لتقديم المساعدة القانونية لهم
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

159

62.4

إلى درجة متوسطة

59

23.1

إلى درجة قليلة

16

6.3

ليس ضرورة على االطالق

11

4.3

رفض اإلجابة

1

0.4

ال أعرف

9

3.5

المجموع

255

100

 .1.3.10.1.3لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى
الصحفييــن :بلــغ إجمالــي اإلعالمييــن الذيــن يعتقــدون بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة بأهميــة وجــود مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن ضــرورة لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى
الصحفييــن ( ،)%94,9ومــن يعتقــدون ذلــك منهــم بدرجــة كبيــرة
( )%69يمثلون ( )176إعالميا وإعالمية ،ونســبة من يعتقدون
ذلــك بدرجــة متوســطة ( )%19,2يمثلــون ( )49إعالميــا
وإعالميــة ،و( )%6,7يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة .وبلغــت
نســبة مــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق بأهميــة وجــود مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن ضــرورة لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات
الواقعــة علــى الصحفييــن ( )%3,1تمثــل ( )8إعالمييــن فقــط
مــن مجمــوع العينــة المســتطلعة البالــغ عددهــا ( )255إعالميــا
وإعالميــة.
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اكمل مركز حماية وحرية الصحفيين عامه التاسع عشر وبدء عامه
العشرين ،إلى أي درجة تعتقد أن وجود مركز حماية وحرية الصحفيين
ضرورة لرصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على الصحفيين ؟
عدد المستجيبين

%

إلى درجة كبيرة

176

69.0

إلى درجة متوسطة

49

19.2

إلى درجة قليلة

17

6.7

ليس ضروره على
االطالق

8

3.1

رفض اإلجابة

1

0.4

ال أعرف

4

1.6

المجموع

255

100

 .1.3.10.1.4للتدريــب وتطويــر قدراتهــم واحترافهــم
المهنــي :بلغــت النســبة اإلجماليــة لإلعالمييــن الذيــن
يعتقــدون بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة أن وجــود مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن ضــرورة للتدريــب وتطويــر قدراتهــم
واحترافهــم المهنــي ( ،)%89,4مــن بينهــم ( )%51يعتقــدون
ذلــك بدرجــة كبيــرة ،و( )%28,3يعتقــدون ذلــك بدرجــة
متوســطة ،و( )%10,2يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة .كمــا
أن ( )%5,5فقــط مــن اإلعالمييــن المســتجيبين ال يعتقــدون
علــى اإلطــاق بضــرورة وجــود مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
للتدريــب وتطويــر قدراتهــم واحترافهــم المهنــي.

وقليلــة ( )%92,9يمثلــون ( )237إعالميــا وإعالميــة .كمــا
أن أكثــر مــن نصــف اإلعالمييــن يعتقــدون ذلــك بدرجــة كبيــرة
وبنســبة ( ،)%51و( )%33,7يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة،
و( )%8,2يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة ،إضافــة إلــى أن ()%4,7
فقــط مــن اإلعالمييــن ال يعتقــدون علــى اإلطــاق بضــرورة
وجــود مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن لحمايــة حريــة التعبيــر،
وتمثــل هــذه النســبة ( )12إعالميــا وإعالميــة فقــط.
اكمل مركز حماية وحرية الصحفيين عامه التاسع عشر وبدء عامه
العشرين ،إلى أي درجة تعتقد أن وجود مركز حماية وحرية الصحفيين
ضرورة لحماية حرية التعبير ؟
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عدد المستجيبين
إلى درجة كبيرة

130

51.0

إلى درجة متوسطة

72

28.2

إلى درجة قليلة

26

10.2

ليس ضرورة على
االطالق

14

5.5

رفض اإلجابة

2

0.8

ال أعرف

11

4.3

المجموع

255

100

 .1.3.10.1.5لحمايــة حريــة التعبيــر :أكــدت الغالبيــة
العظمــى مــن اإلعالمييــن واإلعالميــات الذيــن شــملهم
االســتطالع علــى اعتقادهــم بضــرورة وجــود مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن لحمايــة حريــة التعبيــر ،وقــد بلغــت النســبة
اإلجماليــة لمــن يعتقــدون ذلــك بدرجــات كبيــرة ومتوســطة

إلى درجة كبيرة

130

51.0

إلى درجة متوسطة

86

33.7

إلى درجة قليلة

21

8.2

ليس ضرورة على
االطالق

12

4.7

رفض اإلجابة

1

0.4

ال أعرف

5

2.0

المجموع

255

100

اكمل مركز حماية وحرية الصحفيين عامه التاسع عشر وبدء عامه
العشرين ،إلى أي درجة تعتقد أن وجود مركز حماية وحرية الصحفيين
ضرورة ..

اكمل مركز حماية وحرية الصحفيين عامه التاسع عشر وبدء عامه
العشرين ،إلى أي درجة تعتقد أن وجود مركز حماية وحرية الصحفين
ضروره للتدريب وتطوير قدراتهم واحترافهم المهني ؟
%

عدد المستجيبين

%

البند

الى
درجة
كبيرة

1

للدفاع عن
الصحفيين
وحمايتهم

61.2

2

لتقديم
المساعدة
القانونية لهم

62.4

3

لرصد وتوثيق
االنتهاكات
الواقعة على
الصحفيين

69

4

5

الى درجة
متوسطة

25.9

23.1

19.2

الى
درجة
قليلة
5.9

6.3

6.7

لم
تساهم
على
االطالق
5.5

4.3

3.1

للتدريب وتطوير
قدراتهم
واحترافهم
المهني

51

28.2

10.2

5.5

لحماية حرية
التعبير

51

33.7

8.2

4.7

استطالع رأي الصحفيين

نموذج استمارة استطالع رأي عام الصحفيين حول حالة الحريات اإلعالمية في األردن 2017
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 .2الباب الثاني :واقع الشكاوى
واالنتهاكات 2017
 .2.1مقدمة

اســتمر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي تعزيــز خبراتــه فــي
رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام بهــدف
الحــد منهــا ،وقــد تابــع المركــز نشــاطه بتغطيــة كافــة الجوانــب
المهنيــة إلعــداد تقريــره حــول واقــع الشــكاوى واالنتهــاكات
التــي تعرضــت لهــا حريــة الصحافــة فــي األردن ومؤشــراتها ،ليــس
فقــط خــال العــام  2017بــل توســع فــي إعطــاء المؤشــرات
حتــى ثمانــي ســنوات مضــت.
ويعــرض البــاب الثانــي حصيلــة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي
أجراهــا برنامــج “عيــن” لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى
حريــة اإلعــام فــي األردن التابــع لمركــز حمايــة وحريــة الصحفيين،
ويتضمــن خمســة فصــول تتنــاول السياســات المتعلقــة بالحريات
اإلعالميــة والعمــل اإلعالمــي ،والتشــريعات ذات الصلــة بالعمل
اإلعالمــي ،والممارســات علــى صعيــد حريــة اإلعــام فــي األردن.
وقــد أبــرز فــي فصلــه األول نشــاط الحكومــة ومؤسســات
المجتمــع المدنــي بتقديــم التقاريــر الدوريــة للجــان التعاهديــة
فــي األمــم المتحــدة ،مشــيراً إلــى المالحظــات والمواقــف
الدوليــة علــى القوانيــن التــي تفــرض قيــوداً علــى حريــة اإلعــام
ومنهــا قانونــا منــع اإلرهــاب والجرائــم اإللكترونيــة التــي وجهتهــا
لجنــة حقــوق اإلنســان بشــأن التزامــات األردن فــي إنفــاذ مــواد
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
وبيــن فــي فصلــه الثانــي اإلطــار القانونــي المتعلــق بحريــة
ـاوال عــدداً مــن القوانيــن
الصحافــة وحريــة التعبيــر فــي األردن متنـ ً
التــي تحتــاج إلــى إجــراء تعديــات عليهــا بهــدف مواءمتهــا
لمعاييــر حقــوق اإلنســان ،وخاصــة المــادة  19مــن العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،مشــيراً إلــى أن
نتيجــة ســنوات مــن الشــد والجــذب بيــن الحكومــات المتعاقبــة
واإلعالمييــن اســتخدمت القوانيــن كأداة للتقييــد بــدل أن تكــون
أداة لتوســيع هوامــش حريــة اإلعــام باعتبارهــا المصــدر األهــم
للجمهــور للمعرفــة.
ووثــق فــي فصلــه الثالــث  173انتهــاكاً تعــرض لهــا  67صحفيــاً
وإعالميــاً ومؤسســة إعالميــة واحــدة ،وذلــك من خــال  21حالة
اعتــداء علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ،منهــا  18حالــة
فرديــة و 3حــاالت جماعيــة اســتهدفت عمــوم الصحفييــن وكان
أبرزهــا منــع تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن “أحمــد الدقامســة” يــوم
 ،2017/3/12وتكــرار منــع التغطيــة  25مــرة فــي االنتخابــات
البلديــة والالمركزيــة منتصــف أغســطس مــن العــام الماضــي.

وأظهــر أن غالبيــة االنتهــاكات وأشــكالها جــاءت بهــدف منــع
التغطيــة وحجــب المعلومــات عــن الصحفييــن مــا يشــكل مســاً
بحــق الصحفييــن فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واالعــام والتمــاس
مختلــف ضــروب المعلومــات إلــى جانــب التعــدي علــى حــق
الجمهــور بالمعرفــة.

وكشــف عــن تراجــع معــدالت االنتهــاكات الجســيمة مقارنــة
باألرقــام الكليــة لالنتهــاكات مبينــاً التراجــع فــي االنتهــاكات
الجســيمة التــي قــد تصــدر عــن جهــات إنفــاذ القانــون مقابــل
زيــادة فــي اعتــداءات ظهــرت من جهات مدنيــة أبرزها مواطنون
مجهولــو الهويــة ،الفتــاً إلــى أن الحكومــة واألجهــزة األمنيــة لــم
تتحــرك بشــكل جــاد للوصــول إلــى المعتديــن ومالحقتهــم فــي
أكثــر الحــاالت.

وكشــف أن ظاهــرة اعتــداءات المواطنيــن مجهولــي الهويــة
علــى الصحفييــن قــد تزامنــت مــع تعــرض إعالمييــن لحمــات
تحريــض وتهديــد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،ورغــم
تقديــم بعــض اإلعالمييــن شــكاوى إلــى األمــن ،فإنــه لــم تتوفــر
معلومــات عــن الوصــول للجنــاة أو اتخــاذ تدابيــر جديــة لحمايــة
اإلعالمييــن ضمانــاً لســامتهم.
وتبيــن مــن خــال توزيــع االنتهــاكات علــى حقــوق اإلعالمييــن
اإلنســانية المعتــدى عليهــا خــال العــام  2017أن االنتهــاكات
قــد مســت طيفــاً واســعاً مــن الحقــوق وصــل إلــى  7حقــوق
أساســية وهــي الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،الحــق فــي
عــدم التعــرض للتعذيــب أو لمعاملــة قاســية أو ال إنســانية أو
مهينــة والســامة الشــخصية ،الحــق فــي التملــك ،الحــق فــي
الحريــة واألمــان الشــخصي ،الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة،
الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر والحــق فــي الحيــاة.
ويعــرض الفصــل الرابــع كافــة الحــاالت التــي قــام فريــق برنامــج
“عيــن” برصدهــا وتوثيقهــا بعــد جمــع األدلــة الكافيــة والتثبــت
مــن وقوعهــا ،وتــم توزيعهــا علــى حــاالت فرديــة وجماعيــة.
 .2.2الفصــل األول :المشــهد العــام لحريــة اإلعــام فــي
األردن 2017

 .2.2.1التزامــات األردن الدوليــة بشــأن حريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام

 .2.2.1.1ردود األردن علــى قائمــة المســائل الخاصــة
بالتقريــر الــدوري الخامــس للجنــة حقــوق اإلنســان بشــأن
تطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
1
والسياســية ICCPR

1 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CCPR2%fC2%fJOR2%fQ2%f5-%
2fAdd.1&Lang=en
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فــي  12يوليــو  2017قــدم األردن تقريــره الخــاص باإلجابــة
على قائمة المســائل للتقرير الدوري الخامس بشــأن تطبيق
العهـ�د الدولـ�ي الخـ�اص بالحقـ�وق المدنيـ�ة والسياسـ�ي ة �IC
 ،CPRوذلــك بموجــب المــادة  40مــن العهــد المتعلقــة
بالنظــر فــي التقاريــر المقدمــة مــن الــدول األطــراف.
وجــاء فــي الــرد علــى مــا يتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر للمــادة
 19مــن العهــد كالتالــي:

 .1تتــم محاكمــة الصحفييــن فــي األردن أمــام محكمــة
المطبوعــات والنشــر (الغرفــة القضائيــة المتخصصــة بالنظــر
فــي قضايــا اإلعــام) ،وذلــك عــن األخطــاء التــي قــد تقــع
جــراء مــا ينشــرونه مــن مــواد صحفيــة بأنواعهــا؛ خبريــة كانــت
أم تحقيقــات اســتقصائية أم مقــاالت رأي أم كاريكاتيــر،
وال تتــم محاكمتهــم أمــام محكمــة أمــن الدولــة خاصــة
بعــد تعديــل الدســتور األردنــي فــي عــام  2011وتعديــل
قانــون محكمــة أمــن الدولــة فــي عــام  2014والــذي حصــر
اختصاصــات محكمــة امــن الدولــة بالنظــر فــي جرائــم الخيانــة،
التجســس ،اإلرهــاب ،المخــدرات ،تزييــف العملــة.
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إن تعريــف اإلرهــاب وفقــاَ لقانــون منــع اإلرهــاب هــو
ّ .2
تعريــف واضــح ومنضبــط وأفعالــه محــددة فــي المــادة ()3
مــن القانــون المذكــور ،وهــذا التعريــف ينســجم تمامــاً مــع
المعاييــر الدوليــة لمكافحــة اإلرهــاب وفقــاً لتطــور وســائل
اإلرهــاب وأنواعــه المعروفــة دوليــاً  ،ومــن ضمنهــا اإلرهــاب
الفكــري الــذي تســتخدمه الجماعــات اإلرهابيــة حديثــاً
بواســطة وســائل اإلعــام ووســائل التواصــل االجتماعــي،
ولذلــك يخضــع لهــذا القانــون كل مواطــن أو مقيــم يقــوم
عمــا مــن أعمــال اإلرهــاب
بأحــد التصرفــات التــي تشــكل
ً
المحــددة بنــص القانــون مهمــا كانت صفته الوظيفية؛ ســواء
أكان صحفيــا ،أو محاميــا ،أو مهندســا  ...الــخ ،وذلــك إحقاقــاً
وبنــاء علــى ذلــك ،فأنــه ال
لمبــدأ المســاواة أمــام القانــون.
ً
يتــم اعتقــال الصحفييــن ،أمــا التوقيــف الــذي يتــم لبعــض
مرتكبــي أعمــال اإلرهــاب فهــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق
الــذي يجريــه قاضــي التحقيــق (النيابــة العامــة) ويكــون لمــدة
محــددة وضمــن شــروط قانونيــة محــددة بالقانــون ،ويكــون
قــرار المدعــي العــام بالتوقيــف مراقبــاً مــن القضــاء حيــث
يجــوز الطعــن بقــراره أمــام محكمــة االســتئناف التــي تتكــون
مــن ثالثــة قضــاة .أمــا عــن إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة
فهــي مضمونــة بحكــم قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة
الــذي يضمــن معاييــر المحاكمــة العادلــة وفقــا للمــادة ()14
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
جــرم
وبمــا يحفــظ كرامــة اإلنســان وســمعته ،والــذي ّ
الضابطــة العدليــة التــي تقــوم بحجــز الحريــة بشــكل يخالــف

أحــكام القانــون ،وبــذات الوقــت تحــرم التشــريعات األردنيــة
ذات العالقــة التعذيــب حيــث لــم تســجل أي ســابقة تجــاه أي
صحفــي بهــذا الخصــوص.
إن الجهــة المســؤولة عــن إصــدار األحــكام وتكييــف
ّ .3
القضايــا هــي القضــاء المســتقل ،والقضايــا التــي صنفهــا
القضــاء علــى أنهــا تخضــع لقانــون منــع اإلرهــاب ال تقــع ضمن
بنــد حريــة الــرأي والتعبيــر المصونــة بموجــب المــادة ( )19مــن
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،وإنما
والحــض علــى التفرقــة
ّ
تدخــل فــي بــاب أعمــال الكراهيــة
التــي حرمتهــا المــادة ( )20مــن ذات العهــد ،فــإن الحكومــة
كســلطة تنفيذيــة ال تتدخــل فــي عمــل القضــاء المســتقل،
وهــذا ضــد أحــكام الدســتور.

 .4كمــا أن دور جهــاز األمــن العــام كجهــة إنفــاذ للقانــون فــي
مجــال حمايــة الحريــات اإلعالميــة يقتصــر علــى توفيــر الحماية
للصحفييــن واإلعالمييــن أثنــاء تأديــة عملهــم ،وأن ال ُيســمح
بالتعــرض لحريــة أي صحفــي أو إعالمــي مــا دام ملتزمــا
بالقانــون أثنــاء أدائــه لواجبــه ،وأن اإلجــراءات التــي اتخــذت
مــن قبــل جهــاز األمــن العــام لتوفيــر الحمايــة للصحفييــن
أثنــاء تغطيتهــم لالعتصامــات والمظاهــرات ،فقــد تــم
تحديــد أماكــن مخصصــة لتواجــد الصحفييــن لتغطيــة هــذه
الفعاليــات ،وتــم تحديــد لبــاس خــاص (فســفوري مكتــوب
عليــه “إعــام” أو “صحافــة”) لتمييزهــم عــن األشــخاص
المشــاركين فــي هــذه الفعاليــات ،وفيمــا يتعلــق بتوقيــف
اإلعالمييــن فإنــه ال يتــم توقيــف أي إعالمــي وصحفــي إال
بنــاء علــى أمــر قضائــي.

 .5تقــوم الحكومــة األردنيــة دومــاً بالحفــاظ علــى حــق حريــة
الــرأي والتعبيــر لــكل إنســان بشــكل عــام وللصحفييــن بشــكل
خــاص بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية مــن خــال مــا هــو آت:
 .5.1إقــرار قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات
وصــدوره فــي العــام  ،2007علمــاً بأنّ ــه تعــزز تطبيــق هــذا
القانــون بشــكل يؤكــد حــرص األجهــزة الحكوميــة علــى
الشــفافية وتأصيــل الثقــة بينهــا وبيــن المواطــن ،وإيمانهــا
المطلــق بحريــة الصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــة
والتعبيــر عــن رأيــه بحريــة .ويوجــد لــدى لجــان مجلــس النــواب
حاليــا تعديــل للقانــون المذكــور بمــا يتيــح تزويــد الصحفــي
بالمعلومــات أو األخبــار بالســرعة الالزمــة وفقــا لطبيعــة
الخبــر أو المعلومــة المطلوبــة وخــال مــدة ال تزيــد علــى
أســبوعين ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن التعديــات االيجابيــة
مثــل توســيع عضويــة مجلــس المعلومــات لتشــمل نقيــب
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المحاميــن ونقيــب الصحفييــن ،باإلضافــة إلــى أن التعديــل
قــد ضمــن حــق الحصــول علــى المعلومــة لــكل شــخص يقيــم
فــي األردن ،وليــس فقــط لألردنييــن.
 .5.2إقــرار تعديــل قانــون المطبوعــات والنشــر وصــدوره
فــي العــام  2007والــذي أكّ ــد علــى الحــق فــي الحصــول
علــى المعلومــات وضــرورة تســهيل مهمــة الصحفــي
مــن قبــل جميــع الجهــات الرســمية والمؤسســات العامــة
لالطــاع علــى برامجهــا وخططهــا ،كمــا أكـ ّـدت علــى عــدم
فــرض أي قيــود تعيــق حريــة الصحافــة أو تــؤدي إلــى تعطيــل
حــق الصحفــي فــي الحصــول عليهــا.
ّ

 .5.3عــدم فــرض أي رقابــة مســبقة علــى وســائل اإلعــام
أو اإلعالمييــن .وإلغــاء جميــع العقوبــات الســالبة للحريــة
واالكتفــاء بالغرامــات ،مــع مراعــاة وجــود الحــق للمتضــرر
بالمطالبــة بالتعويــض المدنــي.

 .5.4منــع توقيــف الصحفييــن نتيجــة إبــداء الــرأي بالقــول
والكتابــة وغيرهــا مــن وســائل التعبيــر فــي التشــريعات
اإلعالميــة بحســب المــادة ( )42مــن قانــون المطبوعــات
والنشــر النافــذّ .أمــا بالنســبة للقوانيــن العامــة مثــل قانــون
العقوبــات وقانــون الجرائــم االلكترونيــة وقانــون انتهــاك
حرمــة المحاكــم والتــي احتــوت علــى نصــوص ترتب المســاءلة
القانونيــة علــى جرائــم النشــر؛ فهــذه النصــوص لــم تخصــص
لإلعالمييــن أو المؤسســات اإلعالميــة ،وإنمــا نصــوص
تطبــق علــى كل مــن ارتكــب تلــك األفعــال الجرميــة الــواردة
ّ
فــي تلــك النصــوص بغــض النظــر عــن صفتــه فــي حــال
ارتكابهــا عبــر وســيلة نشــر ،والتــي ليــس بالضــرورة أن تكــون
وســيلة إعالميــة .وإن اســتثناء الصحفييــن أو اإلعالمييــن مــن
تطبــق علــى جميــع األردنييــن
هــذه النصــوص العامــة التــي ّ
هــو انتهــاك لنـ ّـص المــادة /6أ مــن الدســتور األردنــي الــذي
يؤكــد بــأن األردنييــن أمــام القانــون ســواء ال تمييــز بينهــم فــي
الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا فــي العــرق أو اللغــة أو
الديــن.
 .5.5نقــل بعــض الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا قانــون
العقوبــات النافــذ بعقوبــات جنائيــة عاليــة إلــى قانــون
المطبوعــات والنشــر ،باإلضافــة إلــى اســتبدال العقوبــات
الجنائيــة الســالبة للحريــة بغرامــات ماليــة ،وذلــك بعــد إضافــة
المــادة ( )38مــن قانــون المطبوعــات والنشــر النافــذ .ممــا
يعنــي إلغــاء عقوبــة الحبــس واســتبدالها بغرامــة ماليــة.
 .5.6تخصيــص غرفــة قضائيــة متخصصــة تملــك الخبــرة
والدرايــة فــي قضايــا اإلعــام ،وإعطــاء القضايــا صفــة
االســتعجال محــددة بأربعــة أشــهر ،ومنــح قاضــي محكمــة

بدايــة عمــان االختصــاص بالنظــر فــي الجرائــم الواقعــة
علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي والمرتكبــة بواســطة
وســائل اإلعــام ،وفــق المــادة ( )42مــن قانــون المطبوعات
والنشــر النافــذ .كذلــك عــدم إلــزام الصحفــي بحضــور جميــع
جلســات المحاكمــة والســماح لوكيلــه القانونــي (المحامــي)
المثــول عوضــاً عنــه بحســب المــادة ( )168مــن قانــون أصــول
المحاكمــات الجزائيــة النافــذ.

 .5.7وإتاحــة الفرصــة للصحفــي أو اإلعالمــي بالتقــدم
بشــكوى ضــد مــن يمــارس المضايقــة أو الترهيب أو االعتقال
المجحــف بحقــه إن وقــع ذلــك ،محتكمــا إلــى القضــاء الــذي
يشــهد لــه باالســتقاللية والنزاهــة.
 .5.8ذكــرت الفقــرة ( )3مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية نوعيــن مــن القيــود على حرية
أوال :حمايــة حقــوق الدولــة ،ثانيــاً  :حمايــة حقــوق
التعبيــر؛ ً
المواطنيــن .وأقـ ّـرت اللجنــة الخاصــة بتفســير العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن هذيــن القيديــن
همــا قيــدان غيــر (خطيريــن) علــى حريــة التعبيــر طالمــا كانــا
ـاء عليــه ،التزمــت التشــريعات
محدديــن بنصــوص قانونيــة .وبنـ ً
عامــة المتعلقــة باإلعــام وخاصــة القوانيــن الجزائيــة العامــة
التــي تعالــج الجرائــم المرتكبــة بواســطة النشــر مهمــا كانــت
وســيلة النشــر بالمعاييــر الدوليــة لحريــة الــرأي والتعبيــر ولــم
تتعداهــا ،حيــث ســعت تلــك التشــريعات لحمايــة واحتــرام
حقــوق اآلخريــن وســمعتهم وحرمــة الحيــاة الخاصــة
وحمايــة األمــن الداخلــي والخارجــي والنظــام العــام والصحــة
العامــة واآلداب العامــة ،وســعت إلــى محاربــة أي دعــوة
إلــى الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة أو الدعــوة
إلــى العنــف أو التفرقــة بيــن المواطنيــن .وجميــع هــذه
ـت عليهــا المادتــان
ونصـ ْ
الضوابــط القانونيــة مقبولــة دوليــاً ّ
( )19و( )20مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية ،كمــا أنهــا تتوافــق مــع الدســتور األردنــي.
أن التشــريعات النافــذة عــززّ ْت الحــق الكامــل
إضافــة إلــى ّ
للصحفــي واإلعالمــي فــي اســتخدامه حقــه فــي النقــد ألداء
الموظفيــن العمومييــن والمؤسســات الحكوميــة كمــا جــاء
فــي المــادة ( )192مــن قانــون العقوبــات.
 .5.9عــدد الحــاالت التــي تــم فيهــا محاكمــة صحفييــن أو
عامليــن فــي المواقــع اإلخباريــة ،أســباب هــذه المحاكمــات
ونتائجهــا .ألغــى القانــون المعــدل لقانــون اإلعــام المرئــي
والمســموع وقانــون المطبوعــات والنشــر عقوبــة حبــس
الصحفــي مــن القانــون ،وللمواطــن األردنــي كمــا للصحفــي
الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ضمــن حــدود القانــون .أمــا فيمــا
يتعلــق بحــاالت معينــة تــم توقيفهــا.
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أن القــول الفصــل فــي هــذا
 .5.10تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
الموضــوع هــو للقضــاء ،الــذي يكيــف القضايــا قانونيــا
وضمــن القوانيــن التــي يرتــأي أنهــا واجبــة التطبيــق ،وال
تتدخــل الحكومــة بعمــل القضــاء .إن بعــض الحــاالت التــي
جــرى فيهــا توقيــف صحفييــن أو عامليــن بالمواقــع اإلخباريــة
اإللكترونيــة ،لــم يكــن ذلــك لصفتهــم الصحفيــة أو اإلعالمية؛
لتعــرض لــذات
إذ لــو ارتكــب أي شــخص آخــر ذات الفعــل
ّ
اإلجــراءات القضائيــة .علمــاً بــأن أســباب المحاكمــات جــاءت
ألفعــال تخالــف التشــريعات المعمــول بهــا ،األمــر الــذي
رأت فيــه النيابــة العامــة مبــررات تســتلزم التوقيــف وضمــن
الشــروط القانونيــة .أمــا عــن نتائــج هــذه القضايــا فالقضــاء
صاحــب القــول الفصــل ،ولــم يصــدر أي حكــم بالحبــس علــى
صحفــي بهــذه القضايــا.

 .5.11أطلقــت الحكومــة االســتراتيجية اإلعالميــة الوطنيــة
لألعــوام  ،2015 2011وجــاءت تلبيــة لمطالــب الجســم
الصحفــي المحلــي ،حيــث هدفــت إلــى تمكيــن اإلعــام
ـقيه العــام والخــاص مــن التعبيــر بمهنيــة رفيعــة
الوطنــي بشـ ّ
ومســؤولية وطنيــة عــن قضايــا الوطــن والمواطــن.
 .5.12حقــق األردن انجــازات إعالميــة نوعيــة مــن خــال
تنفيــذ مضاميــن اإلســتراتيجية؛ فهنــاك تطــور ملحــوظ فــي
التشــريعات التــي تنظــم العمــل اإلعالمــي منهــا التعديــات
علــى قانــون المطبوعــات والنشــر رقــم ( )8لســنة 1998م،
وصــدور قانــون اإلعــام المرئــي والمســموع ،وتعديــل
قانــون محكمــة أمــن الدولــة ،وقانــون نقابــة الصحفييــن
رقــم ( )15لســنة  ،1998وقانــون األحــداث رقــم  24لســنة
 ،1968وتــم تعديــل مادتيــن مــن قانــون العقوبــات ()278
نجــزَ ت أغلــب هــذه التعديــات بنهايــة عــام
و( .)190وقــد ُأ ِ
 ،2015علمــاً بــأن تعديــات قانــون ضمــان حــق الحصــول
علــى المعلومــات موجــود حاليــا فــي مجلــس النــواب فــي
إطــار ســيره باإلجــراءات التشــريعية لتعديلــه.

 .5.13إتاحــة الفرصــة أمــام جميــع وســائل اإلعــام الورقيــة
والمرئيــة والمســموعة لممارســة العمــل الصحفــي
واإلعالمــي بحريــة طالمــا التزمــوا بإجــراءات الترخيــص،
باإلضافــة إلــى تعزيــز عمــل محطــات اإلذاعــات المجتمعيــة
إيمانــا بضــرورة تحقيــق التنــوع والتعــدد لجميــع أطيــاف
المجتمــع ،وليكــون قطــاع اإلعــام أحــد أجنحــة االســتثمار
الداعمــة لالقتصــاد الوطنــي.
 .5.14ومــن الجديــر بالذكــر أن ســجالت هيئــة اإلعــام
تشــير إلــى ترخيــص  49قنــاة تلفزيونيــة عاملــة 25 ،منهــا
تبــث محتــوى أردنيــاً  ،و 43محطــة إذاعيــة و 192مطبوعــة
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الكترونيــة إخباريــة .علمــاً بــأن قــرارات منــح أو رفــض طلبــات
الترخيــص مراقبــة قضائيــاً  ،بحيــث تجيــز للمتضــرر اللجــوء إلــى
القضــاء للطعــن فيهــا.
 .5.15حرصــت الحكومــة علــى إشــراك ممثلــي قطــاع
اإلعــام كافــة بإعــداد هــذه االســتراتيجية لتعزيــز ثقــة
المواطــن والصحفــي بتوجهــات الحكومــة وإجراءاتهــا تجــاه
دعــم الحريــات اإلعالميــة.

 .5.16فــي مجــال التنظيــم الذاتــي ،حرصــت الحكومــة
علــى دعــوة وســائل اإلعــام لتبنــي ميثــاق شــرف اإلعــام
االنتخابــي ،وتــم ذلــك مــن خــال إقــرار الهيئــة المســتقلة
لالنتخــاب لهــذا الميثــاق ،حيــث يقــوم الصحفــي بالتوقيــع
عليــه عنــد تغطيــة االنتخابــات ،األمــر الــذي مــن شــأنه تحقيــق
التنظيــم واالنضبــاط وهــو أمــر ينشــده الصحفيــون.
 .5.17إن مــن مهــام لجنــة متابعــة تنفيــذ االســتراتيجية
اإلعالميــة إنشــاء مجلــس شــكاوى ،بمــا يراعــي الحفــاظ علــى
اســتقاللية تشــكيل المجلــس وعملــه؛ إال أنّ ــه لغايــة اآلن
لــم يتسـ َـن الخــروج بتوافــق حــول مجلــس الشــكاوى ،لعــدم
اتفــاق الجســم اإلعالمــي المحلــي علــى مظلــة المجلــس
والعضويــة وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل ،وحرصــت الحكومــة
علــى إبقــاء الخيــار مفتوحــاً أمــام نقابــة الصحفييــن والقطــاع
اإلعالمــي الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي حــول
إرســاء الشــكل النهائــي لمجلــس الشــكاوى.

 .5.18تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى تقــدم األردن  8درجــات فــي
التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام  2016وفقــا
لتصنيــف منظمــة “مراســلون بــا حــدود” للحريــة اإلعالميــة
فــي األردن ،حيــث تــم تصنيــف األردن فــي المرتبــة 135
عالميــاً بعــد أن كان فــي المرتبــة  143فــي عــام .2015
 .2.2.1.2المالحظــات الختاميــة المتعلقــة بحريــة الــرأي
والتعبيــر للجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق اإلنســان
2
حــول التقريــر الــدوري الخامــس عــن األردن

فــي الرابــع مــن ديســمبر  2017أعلنــت اللجنــة المعنيــة
بحقــوق اإلنســان عــن مالحظاتهــا الختاميــة حــول التقريــر
الــدوري الخامــس عــن األردن والــذي ناقشــته اللجنــة فــي
جلســتها رقــم ( )121مــع الحكومــة وعــدد مــن مؤسســات
المجتمــع المدنــي المحليــة خــال الفتــرة مــن  16وحتــى 21
أكتوبــر  2017فــي قصــر ويلســون بجنيــف.
وقــد أعلنــت اللجنــة عــن توصياتهــا بموجــب النظــر فــي
التقاريــر المقدمــة مــن الــدول األطــراف بموجــب المــادة 40
2 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR2%fC2%fJOR2%fCO2%f5&Lang=en
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مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
وأوصــت اللجنــة األردن باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحمايــة
الصحفييــن لتمكينهــم مــن القيــام بنشــاطاتهم ومهامهــم
بحريــة تامــة ودون أيــة قيــود ،كمــا أوصــت بالتحقيــق فــي
االعتــداءات علــى الصحفييــن وتحويــل المعتديــن إلــى العدالــة،
وكذلــك مراجعــة التشــريعات بغيــة ضمــان عــدم تطبيــق
العقوبــات الجزائيــة علــى األشــخاص الذيــن يعبــرون عــن وجهات
نظــر ناقــدة ،وأن تكــون أيــة قيــود علــى األنشــطة الصحفيــة
واإلعالميــة متماشــية مــع أحــكام العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
وأعربــت اللجنــة فــي بنــد “تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب” مــن
توصياتهــا عــن قلقهــا إزاء أحــكام قانــون منــع اإلرهــاب لســنة
 2006وتعديالتــه عــام  2014قائلــة أن تلــك التعديــات
ـاال مثــل اإلخــال
“وســعت نطــاق تعريــف اإلرهــاب ليشــمل أفعـ ً
بالنظــام العــام ،واألفعــال التــي تــزرع بــذور الشــقاق ،وأنشــطة
اإلنترنــت التــي تدعــم أو تنشــر أفــكار الجماعــات اإلرهابيــة”،
وأشــارت بــأن “هــذه األحــكام العامــة مــن شــأنها الســماح
للســلطات باحتجــاز ومحاكمــة أفــراد مــن بينهــم مــن يمارســون
حقهــم فــي حريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي”.
وفــي هــذا الســياق أوصــت اللجنــة بمراجعــة قانــون منــع
اإلرهــاب لضمــان توافــق تعريفــه لإلرهــاب واألعمــال اإلرهابيــة
مــع العهــد والمعاييــر الدوليــة.

 .2.2.1.3مشــاركة مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بمناقشــة
تقريــر األردن الخامــس حــول الحقــوق المدنيــة والسياســية
أمــام لجنــة حقــوق اإلنســان CCPR
شــارك مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــع عدد من مؤسســات
المجتمــع المدنــي بمناقشــة تقريــر األردن الخامــس حــول
الحقــوق المدنيــة والسياســية أمــام اللجنــة األمميــة المعنيــة
بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية CCPR.
وجــاءت مشــاركة المركــز فــي إطــار تفاعلــه كمؤسســة
مجتمــع مدنــي مــع آليــات األمــم المتحــدة التعاهديــة الخاصــة
بمؤسســات المجتمــع المدنــي ،ومــن خــال المرحلــة الثانيــة
مــن برنامجــه “إصــاح اإلعــام فــي األردن ـ تغييــر”.
وســاهم المركــز بتقديــم تقريــره 3فــي الجلســة رقــم ()121
يــوم  16أكتوبــر  2017فــي قصــر ويلســون للــرد علــى المســألة
رقــم ( )20المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر (المــادة  )19مــن
قائمــة المســائل المتعلقــة بالتقريــر الــدوري الخامــس عــن
األردن للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
3 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared20%
Documents/JOR/INT_CCPR_CSS_JOR_27891_A.pdf

والتــي تبنتهــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي جلســتها رقــم
 6( 119ـ  29آذار  )2016وعرضــه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
للجنــة بموجــب المــادة  ،40إضافــة إلــى جلســة مناقشــة مؤسســات
المجتمــع المدنــي وجلســة مناقشــة تقريــر الحكومــة يومــي  18و19
أكتوبــر.
وإلــى جانــب تقريــره الخــاص ســاهم المركــز فــي تنظيــم تحالــف ضــم
 10مؤسســات مجتمــع مدنــي تحــت اســم “تحالــف عيــن األردن”،
وســاهم التحالــف فــي تقديــم تقريــره 4والمشــاركة فــي جلســات
المناقشــة ،كمــا شــارك المركــز كعضــو فــي التحالــف المدنــي
األردنــي لمناهضــة التعذيــب  JO – CATوســاهم فــي إعــداد تقريــر
هــذا التحالــف. 5
أبــرز مــا استفســرت عنــه اللجنــة األمميــة مــن الوفــد الحكومــي
الرســمي مــا يتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ســؤالها “إلــى
أيــن وصــل مشــروع قانــون مجلــس شــكاوى اإلعــام؟” ،كمــا طلبــت
اللجنــة مــن الحكومــة إحصائيــات عــن عــدد القضايــا المقامــة علــى
اإلعالمييــن والمدونيــن؟ ،و”هــل ســيتم التشــاور مــع المجتمــع
المدنــي فــي تعديــل التشــريعات وخاصــة ذات الصلــة باإلعــام
بحيــث تضمــن حريــة الــرأي والتعبيــر؟”.
وأمــا فــي الجلســة الجانبيــة المغلقــة لمناقشــة مؤسســات المجتمع
المدنــي فقــد طالــب مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بإلغــاء المــادة
 11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة والتــي تقيــد حرية الــرأي والتعبير،
وعــدم إصــدار قوانيــن جديــدة تقيــد حريــة الــرأي والتعبيــر.
وعــرض مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن توصياتــه أمــام اللجنــة
األمميــة وبلــغ عددهــا  15توصيــة جميعهــا تتعلــق بحمايــة حريــة
اإلعــام واإلعالمييــن وتهــدف إلــى الحــد مــن االنتهــاكات الواقعــة
علــى حريــة اإلعــام فــي األردن.
 .2.2.2موقــف المنظمــات الدوليــة والوطنيــة مــن وضــع حريــة
الصحافــة فــي األردن

 .2.2.2.1موقف المركز الوطني لحقوق اإلنسان

6

أصــدر المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان بتاريــخ  25ينايــر  2017بيانــاً
حــول األوضــاع العامــة فــي المملكــة ،وتضمــن البيــان موقــف المركــز
تجــاه حريــة التعبيــر حيــث أشــار بفقرتــه الثانيــة بالقــول“ :يديــن المركــز
العمليــات اإلرهابيــة وأي تهديــدات فعليــة لألمــن الوطنــي ويتفهــم
االجــراءات التــي تتخذهــا الســلطات للحيلولــة دون أيــة اختراقــات
4 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared20%Documents/JOR/
INT_CCPR_CSS_JOR_27890_A.pdf
5 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared20%Documents/JOR/
INT_CCPR_NGO_JOR_29083_E.pdf
6 http://www.nchr.org.jo/User_Site/Site/View_Articlear.
aspx?type=2&ID=973
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لألمــن التــي يجــب أن ال تخالــف الدســتور أو تمــس حقــوق
اإلنســان لألشــخاص تحــت أي ظــرف وإن كانــت نتائــج الرصــد
التــي قــام ويقــوم بهــا المركــز فــي هــذا الشــأن تشــير إلــى أن
تلــك اإلجــراءات قــد طالــت أشــخاصاً كثيريــن تــم توقيفهم دون
أن يعلــن عــن ارتكابهــم أي جرائــم محــددة ،ولــم توجــه إليهــم
تهــم ،ولــم تتــم إحالتهــم إلــى القضــاء ضمــن األســس والقواعــد
التــي ينــص عليهــا القانــون ،ال ســيما مبــدأ قرينــة البــراءة .ومثــل
ذلــك التحضيــرات التشــريعية التــي أعلــن عنهــا رســمياً ويجــري
تداولهــا ،حيــث يــرى المركــز أن اإلضافــة األساســية لهــذه
التشــريعات المقترحــة هــو توســيع نطــاق التجريــم؛ وإذا مــا
أخــذت مجراهــا الدســتوري وأصبحــت تشــريعاً نافــذاً فســوف
تــؤدي إلــى تضييــق المســاحة أمــام حــق المواطنيــن فــي حريــة
التعبيــر والتجمــع الســلمي وممارســة الرقابــة الشــعبية علــى
أعمــال الســلطات ،وهــذه مــن الحقــوق األساســية لإلنســان.
وقــال المركــز فــي بيانــه فــي فقرتــه الخامســة“ :رصــد المركــز
ارتفــاع وتيــرة خطــاب الكراهيــة وكذلــك المــس بالســمعة
والكرامــة الشــخصية فــي كتابــات وتصريحــات البعــض مــن
المواطنيــن خاصــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،يقابــل
ذلــك عــدم الشــفافية والشــح فــي انســياب المعلومــة
وتوفرهــا مــن مصادرهــا الرســمية والدقيقــة حــول القضايــا
العامــة .ورافــق ذلــك أيضــاً شــعور نســبة عاليــة مــن المواطنين
فــي ان الحــق فــي تقلــد الوظائــف العامــة ـ وهــو حــق أساســي
مــن حقــوق اإلنســان ـ محصــور فــي فئــة أو لــون معيــن مــن
األشــخاص ،وتعتمــد امكانيــة حصــول المواطــن علــى فرصــة
أمــا علــى العالقــات الشــخصية أو علــى اعتبــارات أخــرى
بعيــدة عــن اعتبــارات المهنيــة والكفــاءة والجــدارة بشــكل
عــام األمــر الــذي عــزز الشــعور بالتهميــش واالقصــاء لــدى
قطــاع واســع مــن المواطنيــن .وقــد أدى هــذا كلــه الــى وجــود
حالــة مجتمعيــة غيــر ســليمة تتمثــل بانقســام النخبــة بيــن
فئتيــن؛ فئــة“ :غيــر مقنعــة” للــرأي العــام بشــكل عــام تحظــى
بالمشــاركة والتدويــر المســتمر علــى مواقــع العمــل العــام
وفئــة “غيــر مقتنعــة” تشــعر بالتهميــش واإلقصــاء ،وإزاء هــذه
الحالــة يؤكــد المركــز أن التجــاوزات علــى مبــدأ التنافــس وعــدم
احتــرام مبــدأ المســاواة والجــدارة والكفــاءة فــي العمــل العــام
هــو أبــرز أســباب تفاقــم حالــة الشــكوى والتذمــر الشــعبي
وخــروج البعــض فــي ممارســة النقــد وحريــة التعبيــر أحيانــاً علــى
الحــدود التــي تجيزهــا وتســمح بهــا المــادة ( )7مــن الدســتور
األردنــي والمــادة ( )19مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة
والسياســية والمتعلقتيــن فــي حمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر والتــي يجــب أن يحاســب مرتكبوهــا بموجــب هــذه
القواعــد القانونيــة.
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 .2.2.2.2حريــة التعبيــر واإلعــام فــي األردن ضمــن التقريــر
7
العالمــي لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 2018
ذكــرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش  HRWفيمــا يتعلــق بحريــة
الــرأي والتعبيــر فــي األردن ضمــن تقريرهــا الســنوي الصــادر فــي ينايــر
 2018أن “القانــون األردنــي يجــرم الخطــاب الــذي ينتقــد الملــك،
الــدول األجنبيــة ،المســؤولين الحكومييــن ،المؤسســات الحكوميــة،
اإلســام ،وكذلــك الخطــاب الــذي يعتبــر تشــهيرا”.

وقالــت المنظمــة “فــي  12ينايــر /كانــون الثانــي  ،2017اعتقلــت
السلطات األردنية  8رجال ،بينهم عضو سابق في البرلمان ،وضابط
مخابــرات متقاعــد رفيــع المســتوى ،فيمــا يبــدو ردا علــى تعليقــات
نقديــة عبــر اإلنترنــت ودعــوة ســلمية لمكافحــة الفســاد .احتجــزت
الســلطات الرجــال لالشــتباه فــي “تقويــض النظــام السياســي” ،وهــو
حكــم غامــض ينــدرج تحــت بنــد “اإلرهــاب” فــي قانــون العقوبــات
األردنــي ،لكنهــم أفرجــوا عنهــم فــي  8فبرايــر /شــباط دون توجيــه
اتهامــات رســمية إليهــم .وفــي  31أكتوبــر /تشــرين األول ،احتجــزت
الســلطات لفتــرة وجيــزة رســام الكاريكاتيــر المعــروف عمــاد حجــاج
لنشــر رســم كاريكاتــوري اعتبــر مســيئاً للمســيحيين”.

وأشــارت بــأن “الســلطات قــد اقترحــت فــي العــام  2017إدخــال
تعديــات علــى قانــون الجرائــم اإللكترونيــة لعــام  2015الــذي يجـ ّـرم
ويعرفــه بشــكل غامــض بأنــه (كل قــول أو فعــل
خطــاب الكراهيــة،
ّ
مــن شــأنه إثــارة الفتنــة أو النعــرات الدينيــة أو الطائفيــة أو العرقيــة
أو اإلقليميــة أو التمييــز بيــن األفــراد أو الجماعــات)” ،وأن التعديــات
تتطلــب موافقــة برلمانيــة ومصادقــة الملــك لتصبــح قانونــا.
وقالــت أنــه “فــي يوليو/تمــوز  ،2017اســتغل مســؤولون أردنيــون
رفيعــو المســتوى تحقيقــا فــي مشــروعية مجلــة أردنيــة علــى
اإلنترنــت إلصــدار بيانــات ضــد مثلييــن/ات ،مزدوجــي/ات التفضيــل
الجنســي ،ومتحولــي/ات النــوع االجتماعــي (مجتمــع الميــم)”.

 .2.2.2.3حريــة الــرأي والتعبيــر فــي األردن ضمــن التقريــر
8
الســنوي لمنظمــة العفــو الدوليــة لعــام 2017/2016
ذكــر تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة  Amnestyللعــام 2017/2016
بشــأن حريــة التعبيــر فــي األردن أن “الســلطات األردنيــة فرضــت
قيــوداً علــى حريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات
واالنضمــام إليهــا ،وقامــت باحتجــاز أو محاكمــة عشــرات الصحفييــن
ومنتقــدي الحكومــة ،بموجــب أحــكام التشــهير الجنائــي فــي (قانــون
العقوبــات) ،وأحــكام (قانــون مكافحــة اإلرهــاب) التــي تجـ ِّـرم انتقــاد
زعمــاء الــدول األجنبيــة”.
وقــال التقريــر أنــه “فــي  25ســبتمبر/أيلول ،أطلــق مســلح النــار علــى
ـا أمــام قصــر العــدل فــي عمــان،
الصحفــي ناهــض حتــر فــأرداه قتيـ ً
7 https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/countrychapters/313122#460514
8 https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/
jordan/report-jordan/
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حيــث كان ُيحاكــم ألنــه نشــر علــى صفحتــه علــى فيســبوك
رســماً كاريكاتوريــاً ســاخراً  ،اعتبرتْ ــه الســلطات مســيئاً لإلســام.
وكان قــد احتُ جــز لمــدة شــهر تقريبــاً بانتظــار المحاكمــة ،قبــل أن
تســمح المحكمــة بإطــاق ســراحه بكفالــة .وقالــت وكالــة األنبــاء
األردنيــة الرســمية إن القاتــل ُقبــض عليــه فــي مســرح الجريمــة،
وقــد أحيلــت القضيــة فــي وقــت الحــق إلــى محكمــة أمــن الدولــة
بتهــم مــن بينهــا القتــل العمــد”.

 .2.2.2.4حريــة التعبيــر وضمــان حــق الحصــول علــى
المعلومــات فــي بيــان “هيومــن رايتــس ووتــش” بشــأن
9
مقترحــات لجنــة إصــاح النظــام القضائــي فــي األردن

بتاريــخ  14مــارس  2017أصــدرت هيومــن رايتــس ووتــش HRW
بيانــاً قالــت فيــه “إن المقترحــات التــي أصدرتهــا لجنــة ملكيــة
إلصــاح النظــام القضائــي فــي األردن تعــد خطــوة هامــة إلــى
األمــام .علــى الحكومــة والبرلمــان العمــل بســرعة لوضــع
المقترحــات موضــع التنفيــذ”.
وتضمــن البيــان الــذي جــاء تحــت عنــوان “تحــركات أردنيــة جــادة
إلصــاح القضــاء” فقرتيــن متعلقتيــن بحــق الــرأي والتعبيــر
واإلعــام وضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات ،حيــث قالــت
المنظمــة فــي بيانهــا“ :ال تمنــع التعديــات التــي أجريــت علــى
عــدد مــن القوانيــن االعتقــال اإلداري التعســفي لمــدة تصــل إلــى
عــام مــن قبــل المحافظيــن تحــت “قانــون منــع الجرائــم” لعــام
 ،1954الــذي يلتــف علــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة”.
وأضــاف” :رغــم الدعــوة إلــى إعــادة النظــر فــي سياســة التجريــم،
فشــلت التوصيــات فــي إصــاح أحــكام قانــون العقوبــات ،التــي
تطبقهــا األجهــزة األمنيــة والنيابــة العامــة والقضــاة منــذ فتــرة
طويلــة للحــد مــن الحقــوق األساســية فــي حريــة التعبيــر والتجمع
الســلمي .علــى ســبيل المثــال ،ال تعالــج التغييــرات المــادة 149
تجــرم “تقويــض نظــام الحكــم
مــن قانــون العقوبــات التــي
ّ
السياســي فــي المملكــة أو التحريــض علــى مناهضتــه” ،وهــي
تهمــة غامضــة اســتخدمت لســجن ومحاكمــة عشــرات النشــطاء
السياســيين الســلميين فــي محكمــة أمــن الدولــة األردنيــة منــذ
العــام  .2011كذلــك ،ال تتصــدى التوصيــات للحواجــز التــي
يواجههــا الصحفيــون والجمهــور فــي ســعيهم إلــى الحصــول على
المعلومــات المتعلقــة بالشــأن العــام”.
 .2.2.2.5األردن فــي مؤشــر حريــة الصحافــة العالمــي 2017
10
لمنظمــة مراســلون بــا حــدود

فــي  26أبريــل  2017أصــدرت منظمــة مراســلون بــا حــدود
تقريرهــا الســنوي الــذي يتضمــن المؤشــر العالمــي لحريــة

9 https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/14/301060
10 https://rsf.org/ar/jordan

الصحافــة للعــام  ،2017والــذي درجــت المنظمــة علــى إصــداره
كل عــام بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة الــذي
يصــادف الثالــث مــن أيــار مــن كل عــام.

وأظهــر المؤشــر 11الــذي جــاء تحــت عنــوان “زمــن التحــوالت
الكبــرى“  12تراجــع ترتيــب األردن فــي المؤشــر العالمــي لحريــة
الصحافــة لعــام  2017للعــام الثانــي علــى التوالــي ،حيــث جــاء
بالمرتبــة  138عالميــاً مــن بيــن  160دولــة فــي تراجــع بثالثــة
مراكــز عــن العــام  2016حيــث حــل فــي المرتبــة  ،135كمــا جــاء
تصنيــف األردن مــن بيــن الــدول التــي تقــع فيهــا حريــة الصحافــة
بموقــف صعــب.

وأشــار التقريــر إلــى أن “تصنيــف هــذا العــام شــهد زيــادة عــدد
الــدول علــى القائمــة الحمــراء وتعنــي أن حريــة الصحافــة بهــا
فــي وضــع صعــب والتــي ضمــت األردن ،وارتفــع مــن  49العــام
الماضــي إلــى  ،51كمــا شــهد زيــادة فــي عــدد الــدول علــى
القائمــة الســوداء وارتفــع إلــى  21دولــة”.

وفيمــا يتعلــق بــاألردن قــال التقريــر 13أن “هناك قيودا مفروضة
علــى عمــل الصحفييــن مــن بينهــا ضــرورة أن يكونــوا أعضــاء فــي
نقابــة الصحفييــن ،التــي أشــار التقريــر علــى أنهــا خاضعــة لســيطرة
الدولة”.
وقــال التقريــر أنــه “علــى الرغــم مــن تعديــل قانــون المطبوعــات
والنشــر عــام  2012إال أن التعديــات حملــت قيــودا علــى
اإلعــام اإللكترونــي وأغلقــت المئــات مــن المواقــع اإلخباريــة
اإللكترونيــة علــى إثــره عــام  2013لعــدم امتالكهــا تراخيــص كمــا
ينــص علــى ذلــك القانــون”.

وأشــار إلــى اســتمرار توقيــف الصحفييــن في قضايــا المطبوعات
حيــث قــال “غالبــاً مــا تســتخدم أســباب األمــن لمقاضــاة
الصحفييــن وأحيانــا ســجنهم بموجــب قانــون منــع اإلرهــاب
الغامــض للغايــة” ،مضيفــاً أن “تعاميــم حظــر النشــر الصــادرة
عــن هيئــة اإلعــام حــدت مــن النقــاش العــام ومــن وصــول
الصحفييــن إلــى المعلومــات المتعلقــة بالقضايــا الحساســة”.
 .2.2.2.6تصنيــف األردن فــي تقريــر منظمــة “فريــدوم
هــاوس” لســنة 2017
أصــدرت منظمــة “فريــدوم هــاوس” المعنيــة بأوضــاع الحريــة
فــي العالــم تقريرهــا الســنوي  2016الــذي أشــار إلــى أن “حريــة
العمــل الصحفــي غائبــة فــي األردن”.
وقالــت المنظمــة إن “الديمقراطيــة فــي األردن واجهــت خــال
عــام  2017أخطــر أزمــة لهــا منــذ عقــود ،حيــث واجهــت تحديــات
11 https://rsf.org/en/ranking#

12 https://rsf.org/ar/reports/2017-world-press-freedom-indextipping-point
13 https://rsf.org/en/jordan
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جديــة علــى صعيــد ضمانــات االنتخابــات الحــرة والنزيهــة،
وحقــوق األقليــات ،وحريــة الصحافــة ،وســيادة القانــون”.
وجــاءت األردن حســب مؤشــر المنظمــة مــن ضمــن الــدول
الـ”حــرة جزئيــاً ” إلــى جانــب الكويــت والمغــرب.
 .2.3الفصــل الثانــي :اإلطــار القانونــي المتعلــق بحريــة
الصحافــة وحريــة التعبيــر فــي األردن
ال يمكــن الحديــث عــن فضــاء لحريــة اإلعــام دون أن يرتبــط
ذلــك بشــكل مباشــر بالتشــريعات والقوانيــن الناظمــة للعمــل
الصحفــي ووســائل اإلعــام.
وأدركــت الحكومــات منــذ عقــود طويلــة أن التشــريعات تتيــح
لهــا فــرض قيــود علــى عمــل الصحافــة ،ونتيجــة ســنوات مــن
الشــد والجــذب بيــن الحكومــات المتعاقبــة واإلعالمييــن،
اســتخدمت القوانيــن كأداة للتقييــد ،بــدل أن تكــون أداة
لتوســيع هوامــش حريــة وســائل اإلعــام ،باعتبارهــا المصــدر
األهــم للجمهــور للمعرفــة ،ولــم تصبــح القوانيــن أداة تنظيــم،
مثلمــا روجــت الحكومــات وحاولــت إقنــاع النــاس والصحفييــن
بذلــك.
وتميــزت القوانيــن الناظمــة لعمــل الصحافــة خــال الســنوات
الماضيــة بمالحظتيــن يمكــن تتبعهمــا بشــكل واضــح ،األولــى
أنــه كلمــا كان المنــاخ السياســي إصالحيــاً وداعمــاً للحريــات
بشــكل عــام ،كلمــا جــاءت التشــريعات معبــرة عــن توجهــات
وهوامــش أفضــل تدعــم حريــة اإلعــام ،وكلمــا ضــاق فضــاء
اإلصــاح واشــتدت التجاذبــات السياســية اتســمت التشــريعات
الجديــدة والمعدلــة بالــردة والتضييــق والعــودة للــوراء.
راجعــوا قانــون المطبوعــات والنشــر الــذي جــاء بعــد عــودة
الحيــاة الديمقراطيــة البرلمانيــة والــذي أقــر عــام  ،1993وجــاء
معبــراً عــن روح داعمــة فــي رؤيتــه لهوامــش حريــة الصحافــة،
ودققــوا كيــف حملــت قوانيــن المطبوعــات والنشــر بعــد ذلــك
مالمــح الــردة عــن التوجهــات نحــو إصــاح اإلعــام وتوســيع
هوامــش الحريــات ،ســواء قانــون المطبوعــات والنشــر
المؤقــت لعــام  ،1997أو قانــون عــام  ،1998وكل التعديــات
التــي تبعتهــا ،واســتمرت فــي منحنــى مــن التراجــع حتــى جــاء
التعديــل علــى القانــون عــام  2012ليعبــر ويتماهــى مع انكســار
الربيــع العربــي.
المالحظــة الثانيــة الجديــرة باالهتمــام كثــرة التعديــات
علــى القوانيــن الناظمــة لعمــل اإلعــام ،قانــون المطبوعــات
والنشــر األساســي لعمــل الصحافــة عــدل مــا يزيــد عــن 10
مــرات منــذ عــام  ،1993وقانــون اإلعــام المرئــي والمســموع
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عــدل ،وقانــون الجرائــم اإللكترونيــة هنــاك مقتــرح بتعديلــه
مــن جديــد ،وهكــذا؛ فإنــه ال يوجــد اســتقرار تشــريعي يســهم
فــي تطويــر فقــه قانونــي فــي قضايــا اإلعــام ،ويوفــر ســوابق
قضائيــة يســتند إليهــا.
ومــا يجــدر االهتمــام بــه والتوقــف عنــده أن المــواد القانونيــة
التــي ترتبــط بعمــل اإلعالمييــن متناثــرة بقوانيــن كثيــرة
وليســت محصــورة بقوانيــن المطبوعــات والعقوبــات والجرائم
مثــا ،وهــو مــا ســهل إســناد تهــم للصحفييــن
اإللكترونيــة
ً
بموجــب قوانيــن متعــددة.
وعلــى الرغــم مــن أن الصحفييــن ناضلــوا لعقــود لوقــف
العقوبــات الســالبة للحريــة ،وهــو مــا تحقــق لهــم فــي قانــون
المطبوعــات والنشــر ،إال أن هــذا األمــر لــم يتحقــق بالممارســة،
فقانــون المطبوعــات والنشــر الخــاص تنازعــه قوانيــن أخــرى
تتضمــن عقوبــات ســالبة للحريــة ،بعضهــا عــام وآخــر خــاص،
وتطبــق علــى الصحفييــن ،وســاهمت باســتمرار عقوبــة
التوقيــف المســبق وصــدور أحــكام بالحبــس بحقهــم علــى
غــرار قانــون العقوبــات ،قانــون منــع اإلرهــاب ،قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة ومحكمــة أمــن الدولــة.
بعــد مضــي مــا يقــارب  30عامــاً علــى عــودة الحيــاة
الديمقراطيــة والبرلمانيــة التــي انطلقــت عــام  1989مــن
الضــروري التدقيــق فــي القيــود التــي تفرضهــا القوانيــن علــى
حريــة اإلعــام وتقديــم حزمــة توصيــات للحكومــة والبرلمــان
لألخــذ بهــا لتحقيــق إصــاح إعالمــي.
ينقســم هــذا الفصــل إلــى قســمين؛ األول يتنــاول القيــود علــى
حريــة اإلعــام فــي قوانيــن اإلعــام والقوانيــن األخــرى ذات
الصلــة ،والثانــي ملخصــاً لجلســة نقــاش مركــزة نظمهــا مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي مقــره لنخبــة مــن المحاميــن
واإلعالمييــن لمناقشــة البيئــة التشــريعية الحاضنــة لإلعــام
وتأثيراتهــا علــى الواقــع المهنــي.
 .2.3.1القســم األول :القيــود علــى حريــة اإلعــام فــي
قوانيــن اإلعــام والقوانيــن األخــرى ذات الصلــة
يمكــن مــن مراجعــة التشــريعات أن نتوقــف عنــد القيــود فــي
قوانيــن اإلعــام والقوانيــن األخــرى ذات الصلــة علــى النحــو
التالــي:

قانون المطبوعات والنشر:

أقــرت التعديــات فــي عــام  ،2012ولكنهــا دخلــت حيــز
التنفيــذ فــي حزيــران  ،2013وتســبب تطبيقــه بحجــب 291
موقعــاً إلكترونيــاً رفضــت الشــروط القانونيــة الجديــدة التــي
تفــرض الترخيــص المســبق مــن الحكومــة ،ويمكــن إيجــاز أهــم
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المشــكالت بالقانــون علــى النحــو التالــي:

 .1إلــزام المواقــع اإللكترونيــة بالترخيــص المســبق مــن قبــل
الحكومــة.

 .2اعتبــار التعليقــات مــادة صحفيــة ومالحقــة ناشــرها ورئيــس
التحريــر ومالــك الموقــع بالتكافــل.
 .3اشــتراط رئيــس تحريــر لــكل وســيلة إعــام علــى أن يكــون
عضــواً فــي نقابــة الصحفييــن.

 .4إعطــاء الحــق لمديــر هيئــة اإلعــام بحجــب الموقــع
اإللكترونــي غيــر المرخــص دون اللجــوء للقضــاء.
 .5بعض المواد القانونية فضفاضة وغير منضبطة.

 .6عــدم االلتــزام بإنفــاذ نــص المــادة (/42أ )1/والتــي تشــترط
أن يحاكــم الصحفــي حصــراً بموجــب هــذا القانــون دون أي قانــون
آخــر.
• توصيات إلصالح القانون:

 .1إلغــاء نــص (/49أ )1/مــن قانــون المطبوعــات والنشــر والتــي
تشــترط ترخيــص المطبوعــة اإللكترونيــة.

 .2إلغــاء الفقــرة جـــ مــن المــادة  49التــي تعتبــر التعليقــات التــي
تنشــرها المواقــع اإللكترونيــة مــادة صحفيــة يتحمــل ناشــرها
ورئيــس التحريــر ومالكهــا المســؤولية عنهــا بالتكافــل.
 .3إلغــاء المــادة ( )23والتــي تشــترط أن يكــون رئيــس التحريــر
عضــواً فــي نقابــة الصحفييــن اســتناداً إلــى مبــدأ طوعيــة
االنتســاب للنقابــات الــوارد فــي المــادة  22مــن العهــد الدولــي
للحقــوق المدنيــة والسياســية.

 .4مراجعــة النصــوص الفضفاضــة وغيــر المنضبطــة فــي القانــون
مثــل المادتيــن ( )5و( )7بحيــث ال يســتخدم تفســيرها لمالحقــة
اإلعالمييــن ومســاءلتهم.
 .5تفعيــل نــص المــادة ( )8مــن القانــون وإضافــة بنــد قانونــي
يرتــب اإللزاميــة علــى أي مســؤول بإجابــة طلــب الصحفــي
بالمعلومــات بالمواعيــد المحــددة.

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات:

كانــت األردن الدولــة العربيــة األولــى التــي أقــرت هــذا القانــون
عــام  ،2007ولكــن كان هنــاك مالحظــات وانتقــادات كثيــرة
للقانــون ،كمــا أن تطبيقــه وإنفــاذه واجــه ومــا زال تحديــات كثيرة.

• توصيات إلصالح القانون:

 .1بــادرت الحكومــة لتقديــم حزمــة تعديــات إيجابيــة عــام
 2011لمجلــس النــواب ،لكنهــا حتــى اآلن لــم تقــر وتتلخــص
بالتالــي:
ـدال
 .1.1تقليــص مــدة إجابــة طلــب المعلومــات إلــى  15يومــاً بـ ً
مــن  30يومــاً .

 .1.2توســيع عضويــة مجلــس المعلومــات ليضــم نقيبــي
المحاميــن والصحفييــن.

 .1.3حــق طلــب المعلومــات أصبــح حقــاً لــكل المقيميــن فــي
ـدال مــن األردنييــن فقــط.
األردن بـ ً
 .1.4رفــع تقاريــر عــن إعمــال حــق الحصــول علــى المعلومــات
لرئيــس الــوزراء ومجلــس النــواب ومجلــس األعيــان.

 .2يؤيــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن هــذه المقترحــات
التــي قدمتهــا الحكومــة لمجلــس النــواب ويطالــب بإضافــة
التعديــات التاليــة:
 .2.1تعديــل المــادة ( )3مــن القانــون لضمان اســتقاللية أوســع
لمجلــس المعلومــات بضــم ممثليــن لمؤسســات المجتمــع
المدنــي وأصحــاب خبــرة فــي هــذا المجــال.
 .2.2تعديــل المــادة ( )13مــن القانــون التــي تتوســع فــي
فــرض االســتثناءات علــى الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات
لتتوافــق مــع المــادة  19مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة
والسياســية.
 .2.3تعديــل المادتيــن ( )7و( )13اللتيــن تعطيــان للتشــريعات
النافــذة صفــة الســمو علــى قانــون حــق الحصــول علــى
المعلومــات ،مثــل قانــون وثائــق وأســرار الدولــة.

قانون العقوبات:

قدمــت اللجنــة الملكيــة الســتقالل القضــاء وســيادة القانــون
توصيــات لتعديــات إيجابيــة علــى قانــون العقوبــات ،وقد تبنتها
الحكومــة وأقرهــا مجلــس األمــة عــام  ،2017لكــن الحكومــة
والبرلمــان لــم يأخــذا بضــرورة ادخــال تعديــات تمنــع محاكمــة
اإلعالمييــن بموجــب أحــكام هــذا القانــون والــذي تتيــح بعــض
مــواده مالحقــة الصحفييــن وتوقيفهــم وحبســهم.

• توصيات إلصالح القانون:

 .1حصــر محاكمــة الصحفييــن عــن جرائــم النشــر الــواردة فــي
قانــون العقوبــات بالقضــاء النظامــي وليــس بمحكمــة أمــن
الدولــة.
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 .2إلغــاء العقوبــات الســالبة للحريــة فــي جرائــم النشــر التــي
تطبــق فــي قانــون العقوبــات علــى الصحفييــن ،وبالتالــي منــع
توقيفهــم.
 .3إلغــاء المــادة ( )118لمخالفتهــا أحــكام المــادة ( )15/5مــن
الدســتور كونهــا تتيــح الرقابــة المســبقة علــى وســائل اإلعــام،
وترتــب عقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن  5ســنوات لإلعالميين.

 .4اســتثناء الصحفييــن مــن تطبيــق أحــكام المــادة /149أ والتي
تنــص علــى تقويــض ومناهضــة نظــام الحكــم للجرائــم المرتكبــة
بواســطة وســائل اإلعــام والتــي عقوبتهــا األشــغال المؤقتــة
لمــدة ال تقــل عــن  3ســنوات.
قانون محكمة أمن الدولة:
علــى الرغــم مــن وجــود قوانين خاصة مثل المطبوعات والنشــر،
ومــع وجــود غــرف قضائيــة متخصصــة بالقضــاء النظامــي تنظــر
فــي قضايــا اإلعــام ،إال أن بعــض القضايــا التــي أقيمــت علــى
اإلعالمييــن فــي الســنوات الماضيــة أحيلــت لمحكمــة أمــن
الدولــة ممــا ســمح بتوقيــف الصحفييــن ،وعلــى ســبيل المثــال
فقــد أوقــف الصحفيــان جهــاد الفراعنــة وأمجــد معــا مــن
موقــع جفــرا نيــوز بتاريــخ  2018/9/17بســبب قيــام الموقــع
بإعــادة نشــر فيديــو زعــم بأنــه يتعلــق بشــقيق أميــر دولــة قطــر
وقــد وجــه المدعــي العــام لهمــا تهمــة تعكيــر صفــو العالقــات
مــع دولــة شــقيقة خالفــاً لنــص المــادة  118مــن قانــون
العقوبــات األردنــي واســتمر توقيفهمــا نحــو  103أيــام ،فيمــا
أحيــل الصحفيــان هاشــم الخالــدي وســيف عبيــدات إلــى مدعــي
عــام محكمــة أمــن الدولــة للتحقيــق معهمــا حــول خبــر صحفــي
تحــت عنــوان “محامــي التنظيمــات اإلســامية :صفقــة التبــادل
مــع داعــش تمــت وســاجدة الريشــاوي أصبحــت بالعــراق” بتاريــخ
 ،2015/1/28وقــد صــدر بحقهمــا مذكــرة توقيــف علــى ذمــة
التحقيــق لمــدة أربعــة عشــر يومــا ،واســتمر توقيفهمــا  33يوماً .
• توصيــات إلصــاح القانــون :علــى الرغــم مــن تعديــل قانــون
محكمــة أمــن الدولــة وحصــر اختصاصهــا فــي الجرائــم الخاصــة
باإلرهــاب والتجســس والمخــدرات ،إال أنهــا الزالــت تنظــر فــي
جرائــم النشــر اســتنادا إلــى نصــوص قانــون العقوبــات وخاصــة
المــادة  ،149وبالتالــي البــد مــن إجــراء عاجــل باســتثناء مالحقــة
الصحفييــن بموجــب أحــكام هــذه المــادة.
قانون منع اإلرهاب:

يتعــرض األردن ألخطــار اإلرهــاب ممــا يشــكل تحديــاً هامــاً
تقتضــي مواجهتــه بقــوة القانــون ،لكــن الهواجــس مــن اإلرهــاب
وتعريفــه تمــددت وتوســعت لتالحــق حريــة التعبيــر واإلعــام.
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وفــي أكثــر مــن حالــة شــهد األردن إحالــة إعالمييــن إلــى محكمــة
أمــن الدولــة اســتناداً إلــى قانــون منــع اإلرهــاب وتحديــداً الفقــرة
(هـــ) مــن المــادة ( )3والتــي تنــص علــى التالــي( :اســتخدام
نظــام المعلومــات أو الشــبكة المعلوماتيــة أو أي وســيلة نشــر
أو إعــام أو إنشــاء موقــع إلكترونــي لتســهيل القيــام بأعمــال
إرهابيــة أو دعــم لجماعــة أو تنظيــم أو جمعيــة تقــوم بأعمــال
إرهابيــة أو الترويــج ألفكارهــا أو تمويلهــا أو القيــام بــأي عمــل
مــن شــأنه تعريــض األردنييــن أو ممتلكاتهــم لخطــر أعمــال
عدائيــة أو انتقاميــة تقــع عليهــم) ،وقــد تســبب اســتخدام هــذه
المــادة ضــد الصحفييــن بتراجــع للحريــات اإلعالميــة.
• توصيــات إلصــاح القانــون :إضافــة فقــرة جديــدة للمــادة ()3
تنــص علــى اســتثناء الجرائــم المرتكبــة بواســطة وســائل اإلعــام
مــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون.
قانون الجرائم اإللكترونية:

أكثــر قانــون شــكل تحديــاً لإلعــام منــذ عــام  2015كان قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة والــذي تســبب بالعــودة والتوســع فــي
توقيــف اإلعالمييــن ،فمنــذ إقــرار الحكومــة لهــذا القانــون تعرض
لالنتقــاد بســبب شــموله للمواقــع اإلعالميــة اإللكترونيــة،
لكــن الحكومــة قدمــت تطمينــات بــأن هــذا القانــون لــن يمــس
اإلعــام ،وبــأن قانــون المطبوعــات والنشــر هــو الــذي يطبــق
علــى المواقــع اإللكترونيــة.

االنتكاســة حدثــت بتاريــخ  2015/10/19حيــن صــدر قــرار ديــوان
تفســير القوانيــن والــذي ينــص علــى أن “جرائــم الــذم والقــدح
المرتكبــة أو المقترفــة خالفــاً ألحــكام المــادة ( )11مــن قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي يســري عليها
تطبيــق المــادة ( )11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة والمــادة
( )114مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وليــس المادتيــن
( )42و( )45مــن قانــون المطبوعــات” ،وحيــث أجــازت المــادة
( )11توقيــف وحبــس الصحفييــن فلقــد بــدأ المدعــون العامــون
فــي اســناد التهــم للصحفييــن بموجــب أحــكام هــذه المــادة.
• توصيــات إلصــاح القانــون :تعديــل المــادة ( )11بإضافــة
نــص يســتثني تطبيقــه علــى المواقــع اإللكترونيــة ومســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي.

 .2.3.2القســم الثانــي :ملخــص جلســة النقــاش المركــزة
لمناقشــة البيئــة التشــريعية الحاضنــة لإلعــام وتأثيراتهــا علــى
الواقــع المهنــي
نظــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن جلســة نقــاش مركــزة بتاريخ
 2018/1/31لنخبــة مــن المحاميــن واإلعالمييــن لمناقشــة
البيئــة التشــريعية الحاضنــة لإلعــام وتأثيراتهــا علــى الواقــع
المهنــي.
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وهدفــت جلســة النقــاش التــي حضرهــا مديــر هيئــة اإلعــام
“بصفتــه الشــخصية” إلــى تقديــم إضــاءات مــن محاميــن
متخصصيــن وإعالمييــن محترفيــن عــن التحديــات التــي تواجــه
الصحفييــن ،والقيــود القانونيــة ،والتطبيقــات القضائيــة.
وســعت جلســة النقاش إلى اإلجابة على بعض األســئلة الملحة
التــي تســهم فــي أن يقــدم تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي
األردن لعــام  2017صــورة أكثــر وضوحــاً عــن واقــع اإلعــام
لقضايــا قــد ال يكــون التقريــر قــد تطــرق لهــا وغطاهــا.
ووزعــت علــى المشــاركين فــي جلســة العصــف المركــزة ورقــة
أعدهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بالمالحظــات علــى
التشــريعات والقيــود التــي تفرضهــا بعــض المــواد القانونيــة
ومقترحــات لتعديلهــا ،وفيمــا يلــي تفاصيــل جلســة النقــاش:
أسماء المشاركين في الجلسة:

• نضــال منصــور :الرئيــس التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
(تــرأس الجلســة وأدارهــا)
• محمد قطيشات :مدير هيئة اإلعالم (حضر بصفته الشخصية)

• باسل العكور :رئيس تحرير وناشر موقع “جو ”24اإللكتروني

• د .صخر الخصاونة :محام
• خالد خليفات :محام
• مروان سالم :محام

• أيمن أبو شرخ :محام

• نور الدين الخمايسة :صحفي مستقل

• عبد الكريم الوحش :صحفي في جريدة الرأي اليومية
• وليد حسني :صحفي في جريدة األنباط اليومية

نضال منصور (رئيس الجلسة):

أود اإلشــارة فــي البدايــة إلــى أنــه ســيتم تضميــن تفاصيــل هــذه
الجلســة فــي تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن لعــام
 ،2017حيــث رأينــا فــي المركــز أنــه قــد يكــون مــن المهــم تنظيــم
جلســة تتطــرق لبعــض القضايــا التــي لــم يتــم التركيــز عليهــا كمــا
يجــب فــي باقــي أبــواب التقريــر.
وأود أن أستمع منكم على إجابات للمحاور التالية:

 .1كيــف تقيمــون تأثيــر التشــريعات علــى حريــة ممارســة العمــل
اإلعالمــي فــي عــام 2017؟

 .2هــل أنشــأت التشــريعات ظواهــر يمكــن قراءتهــا فــي العمــل
اإلعالمــي؟

 .3مــا رأيكــم فــي المــواد القانونيــة فــي التشــريعات األكثــر
اســتخداما مــن قبــل المدعيــن العاميــن ،وموضــوع
التكييــف القضائــي لهــا؟

 .4هــل تــرون أن هنــاك اتجاهــات قانونيــة يمكــن قراءتهــا
لــدى القضــاة فــي الســنوات الماضيــة ،وخاصــة بعــد
القــرار رقــم ( )8الــذي صــدر عــن الديــوان الخــاص بتفســير
القوانيــن بتاريــخ  2015/10/19والمتعلــق بقانــون الجرائــم
اإللكترونيــة؟

 .5هــل امتلكــت الحكومــة األردنيــة خــال الســنوات الماضيــة
سياســات إعالميــة داعمــة لحريــة الــرأي والتعبيــر ،وبعبــارة
أخــرى؛ هــل هنــاك تصــور اســتراتيجي لذلــك أم ال؟
 .6هــل هنــاك أدوات تنظيميــة جيــدة مــن قبــل األجهــزة
التنفيذيــة للدولــة تدعــم رؤيتهــا لإلعــام؟

 .7هــل تــم إنجــاز شــيء مــن رؤيــة الوثيقــة الملكيــة لإلعــام
 ،2003واالســتراتيجية الوطنيــة لإلعــام  2011ـ 2015
وغيرهــا؟
 .8هــل ســبب تغليــظ العقوبــات فــي قضايــا المطبوعــات
والنشــر مــن قبــل الجهــات المعنيــة هــو انهيــار الحالــة
المهنيــة للصحافــة ،وعــدم وجــود أطــر تنظيميــة تســاعد
فــي دعــم مدونــات الســلوك وأخالقيــات العمــل
ا لصحفــي ؟
وســنفتح بــاب النقــاش بإعطــاء األولويــة للمحاميــن لتقديــم
إضــاءات علــى هــذه األســئلة.

د .صخر الخصاونة:

كان لقانــون الجرائــم اإللكترونيــة األثــر األكبــر علــى حالــة
الحريــات اإلعالميــة فــي األردن ،حيــث ســاوى المشــرع مــا بيــن
الصحفــي المهنــي مــن جهــة ،ومختلــف مســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي مــن جهــة أخــرى.
وبنــاء علــى هــذا القانــون ،ظهــر مفهــوم القــدح والــذم
اإللكترونــي ،والــذي يمكــن علــى خلفيتــه توقيــف أي شــخص
نشــر رأيــه عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.
وأنــا أعتقــد أن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة أثــر علــى حريــة
الصحافــة ،ممــا زاد مــن الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن،
وبالتالــي انســحاب اإلعــام مــن ممارســة دوره فــي المســاءلة
والرقابــة.
أمــا عــن المــواد القانونيــة األكثــر اســتخداما مــن قبــل المدعيــن
العاميــن فهــي المــادة ( )11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة،
والمادتــان ( )5و( )7مــن قانــون المطبوعــات والنشــر.
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وفيمــا يتعلــق بالتوصيــات ،فيتوجــب علــى الخبــراء الذيــن يتــم
انتخابهــم مــن قبــل المحكمــة فــي قضايــا المطبوعــات والنشــر
أن يمتلكــوا الخبــرة الالزمــة فــي العمــل اإلعالمــي وميدانــه،
ليتمكنــوا بالتالــي مــن تقديــر الضــرر والتعويــض المدنــي.

م .خالد خليفات:

منــذ عــام  2012لــم يحــدث تعديــل علــى قانــون المطبوعــات
والنشــر ،وإن مــا ُعــدل هــو قانــون اإلعــام المرئــي والمســموع،
وأعتقــد أن القانونيــن المذكوريــن ليســا بحاجــة إلــى تعديــل
وإنمــا إلــى اإللغــاء بحكــم الثغــرات الكثيــرة المتضمنــة فيهمــا.
وفــي هذيــن القانونيــن ،أشــير إلــى أننــا معنيــون أكثــر بالنصــوص
المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وليــس بنظيرتهــا المتعلقــة
بالجوانــب الفنيــة التــي ال تؤثــر ـ باعتقــادي ـ علــى حريــة الــرأي
والتعبيــر ،فعلــى ســبيل المثــال؛ قــد يعتقــد بعــض الصحفييــن أن
شــرط وجــود رئيــس تحريــر للمطبوعــة اإللكترونيــة يشــكل قيــداً
علــى حريــة اإلعــام والــرأي والتعبيــر ،وأعتقــد أن هــذا الــرأي
غيــر ســليم ،ألن الصحافــة اإللكترونيــة البــد مــن وجــود شــروط
تنظيميــة وضوابــط تســير عملهــا.
وبنــاء عليــه؛ فــإن مــا يهمنــا هــو النصــوص التــي تقيــد عمليــا
حريــة الــرأي والتعبيــر ،وكمــا ذكــرت انــه لــم يتــم تعديــل قانــون
المطبوعــات والنشــر منــذ عــام  ،2012باإلضافــة إلــى ظهــور
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة الــذي أخضــع المطبوعــة اإللكترونية
لــه ،هــذا القانــون الــذي يجــب أن تتــم إعــادة النظــر فــي العديــد
مــن مفرداتــه.
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة رفــع منســوب الرقابــة الذاتيــة لــدى
الصحفييــن إلــى أعلــى مســتوياته ،وهــذه الظاهــرة األخيــرة
تأثــرت بالوضــع السياســي واالقتصــادي الســائد والجــاري فــي
البــاد ،والجلســة ليســت مخصصــة لمناقشــة هــذا الوضــع.
وفيمــا يتعلــق بالتوجهــات القضائيــة ،أود اإلشــارة إلــى القضايــا
التاليــة:

• القضــاء األردنــي مــا زال متمســكا بجانــب صحــة المعلومــات
المتضمنــة فــي ســياق المــادة الصحفيــة كشــرط مــن شــروط
حــق النقــد فــي المقــام األول ،ولإلعفــاء مــن العقــاب وعــدم
التجريــم.
• فيمــا يخــص موضــوع التعويــض المدنــي؛ أثنــي علــى مــا تقــدم
بــه د .صخــر الخصاونــة ،فــي جانــب ضــرورة تمتــع الخبــراء بالدرايــة
الكافيــة بجوانــب وأبعــاد العمــل اإلعالمــي والصحفــي بشــكل
عــام ،وفــي األردن تحديــدا.
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• نريــد صحفيــا قــادرا علــى تقييــم المــادة الصحفيــة ومــدى
حياديتهــا وخضوعهــا لمعاييــر وضوابــط المهنــة المتعــارف
والمجمــع عليهــا ،لكــن يبقــى الســؤال متعلقــا بصفــة هــذا
الصحفــي المــراد استشــارته فــي قضايــا التعويــض المدنــي،
فهــل يجــب أن يكــون عضــوا فــي النقابــة ،أم اكتســب خبــرة
واســعة فــي مجــال العمــل اإلعالمــي فقــط؟.

م .مروان سالم:

نحــن ال نعــارض قانــون الجرائــم اإللكترونيــة بكليتــه ،وإنمــا
المــادة ( )11منــه بالدرجــة األولــى ،والتــي أشــار إليهــا الزمــاء
قبلــي وعرضــوا آثارهــا الســلبية.

وبالنســبة للمشــكالت المتعلقــة بهــذه المــادة ،هنــاك مثــال
يجــب ذكــره ،وهــو أن العديــد مــن المواقــع اإللكترونيــة
والصحــف الورقيــة تمتلــك صفحــات علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وهــذه الصفحــات تخضــع لقانــون الجرائــم
اإللكترونيــة ،إلــى جانــب خضــوع هــذه الصحــف أو المواقــع
أصــا لقانــون المطبوعــات والنشــر ،وعليــه إذا ارتكبــت
الوســيلة اإلعالميــة مخالفــة تتعــرض لعقوبــات مــن كال
القانونيــن.
فطالما أن الوســيلة اإلعالمية ســواء الورقية أو اإللكترونية
مرخصــة لــدى هيئــة اإلعــام؛ فيجــب أن تخضــع لقانــون
المطبوعــات والنشــر وليــس لقانــون الجرائــم اإللكترونيــة،
وإن كان لهــا صفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
والمســألة األخــرى؛ هــي أن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة
لــم يتضمــن مــا ينــص علــى أنــه فــي حــال قيــام المشــتكي
بإســقاط حقــه فهــذا ال ينســحب علــى إســقاط دعــوى الحــق
العــام ،وهــذا برأيــي ال يجــوز ألن المتضــرر هــو المشــتكي أوال
وأخيــرا.

م .أيمن أبو شرخ:

ســأنطلق مــن موضــوع التعويــض المدنــي الــذي تناولــه
زمالئــي ،وهنــا أعتقــد أن معظــم الخبــراء الذيــن تــم ويتــم
انتخابهــم مــن قبــل هيئــة المحكمــة المعنيــة هــم عمليــاً
ال يتمتعــون بالخبــرات الكافيــة فــي الميــدان اإلعالمــي
وقضايــاه.
وبرأيــي؛ يجــب أن يتمتــع الخبيــر بمجموعــة مــن العناصــر
العلميــة ،عــدا تلــك المذكــورة فــي تقريــر الخبــرة كالمســتوى
المهنــي والعمــر ومــا إلــى ذلــك ،بــل يجــب أن ينطلــق الخبيــر
ليــس فقــط مــن المــادة المكتوبــة وإنمــا مــن شــخص
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المشــتكى عليــه أي الصحفــي ،وذلــك مــن أجــل تقديــر
الظــرف ،حيــث مــن الممكــن أن يكــون الصحفــي المشــتكى
عليــه حديــث العهــد فــي مهنــة الصحافــة ،ومندفعــا ،وال
يمتلــك الخبــرة الكافيــة لكتابــة المــادة الصحفيــة ،ومــن
الممكــن أن يكــون العكــس ،بمعنــى أن الصحفــي المشــتكى
عليــه ذو خبــرة ولــم تتضمــن مادتــه أي إســاءة.
إال أن مــا يحصــل اآلن يمكــن تلخيصــه بأنــه يتــم فــي العديــد
مــن الحــاالت انتخــاب الخبــراء بهــدف “تنفيعهــم” عبــر
“الواســطة والمحســوبية” ،أو غيرهمــا مــن األســاليب غيــر
الخاضعــة للمعاييــر القانونيــة.
والحــل لقيــاس احترافيــة وجديــة الخبــراء المنتخبيــن ،يتمثــل
بمناقشــة تقاريــر الخبــرة التــي يقومــون بإعدادهــا فــي
المحكمــة بشــكل علنــي.

نضال منصور (رئيس الجلسة):

باالنتقــال إلــى الصحفييــن ،نبــدأ باالســتماع إلــى خبــرة ورأي
األســتاذ نــور الديــن خمايســة.

نور الدين خمايسة:

فــي بدايــة حديثــي أود اإلشــارة إلــى أننــي أعتقــد بــأن
قانــون المطبوعــات والنشــر غائــب عــن الســاحة مــن حيــث
تطبيقــه أو حتــى حديــث الصحفييــن عنــه ،حيــث أن مــا يقلــق
الصحفييــن فــي هــذه األيــام هــو قانــون الجرائــم اإللكترونيــة
وقانــون منــع اإلرهــاب.
عندمــا عــدل قانــون المطبوعــات والنشــر فــي أواخــر عــام
 ،2012كان الوســط الصحفــي فــي غالبيتــه يطالــب بتعديلــه،
وأعتقــد أن هــذا الوســط اآلن معنــي بإعــادة االعتبــار
لهــذا القانــون ،ألنــه بنظرنــا يبقــى أقــل وطــأة علــى العمــل
اإلعالمــي مــن غيــره.
وأعتقــد أن التشــريعات ذات الصلــة بالعمــل اإلعالمــي
خــال عــام  2017كان لهــا دور فــي تقييــد العمــل الصحفــي
وتكميمــه تكميمــا تامــاً .
أمــا عــن الظواهــر فــي الميــدان اإلعالمــي ،فكان للتشــريعات
المذكــورة دور أساســي وبــارز فــي رفــع مســتوى الرقابــة
الذاتيــة لــدى الصحفييــن إلــى حــد كبيــر ،وذلــك مــن خــال
تجنــب الكتابــة فــي العديــد مــن المواضيــع.
فيمــا يخــص التعويــض المدنــي؛ فــإن القيمــة الماديــة
الكبيــرة لهــذا التعويــض صــار معهــا الصحفــي مضطــرا إلــى
التوجــه لتفضيــل خيــار الســجن ،كمــا أن الوضــع االقتصــادي
واالجتماعــي الســائد فــي البــاد لــه دور فــي عــدم قــدرة

هــذا الصحفــي أو ذاك علــى اللجــوء إلــى التعويــض لتجنــب الســجن.
والقضيــة األخيــرة التــي أود اإلشــارة إليهــا هــي بقــاء قضايــا
المطبوعــات والنشــر معلقــة ،حتــى بعــد توقيــف الصحفــي واإلفــراج
عنــه بكفالــة.

نضال منصور (رئيس الجلسة):

أرحــب باالســتماع لرئيــس تحريــر وناشــر موقــع “جــو ”24اإللكترونــي
األســتاذ باســل العكــور.

باسل العكور:

أود االســتمرار بفكــرة زميلــي نــور الديــن خمايســة ،والتــي يمكــن
صياغتهــا علــى النحــو التالــي“ :أن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة
ألغــى أثــر االمتيــازات التــي كان يتمتــع بهــا الصحفيــون فــي قانــون
المطبوعــات والنشــر ،والمتمثلــة بعــدم وجــود عقوبــات ســالبة
للحريــات”.
هنــاك مســألتان رئيســيتان جــرى التطــرق إليهمــا خــال النقــاش،
األولــى تتعلــق بمــا يســمى بعــبء اإلثبــات ،حيــث أنــه تتــم مطالبــة
الصحفــي بإثبــات صحــة المعلومــات الــواردة فــي ســياق عملــه
الصحفــي ،وقــد يتطــور ذلــك بدفعــه لإلفصــاح عــن مصــادره
وتقديــم الوثائــق ذات الصلــة وهــذا مــا يتنافــى مــع معاييــر حريــة
الــرأي والتعبيــر.
ومــن خــال متابعــة قضايــا النشــر الخاصــة بــي وبزمالئــي ،أرى
أن االتجاهــات القضائيــة ماضيــة باتجــاه تغليــظ العقوبــات علــى
الصحفييــن وتخويفهــم وترعيبهــم.

أمــا المشــكلة الثانيــة؛ فهــي مشــكلة التغيير المســتمر لقضــاة قضايا
المطبوعــات والنشــر ،فبمجــرد أن تســتقر القناعــة بــأن هــذا القاضــي
أو ذاك قــد أصبــح متفهمــا ،باإلضافــة إلــى اكتســابه خبــرة كبيــرة فــي
هــذا المجــال ،يتــم اســتبداله بقــاض آخــر دون وجــود مراكمــة وأحــكام
ســابقة يمكــن االقتــداء بهــا.
وبالنســبة للتعويــض المدنــي؛ فالمبالــغ التــي يتــم فرضهــا علــى
الصحفييــن كبيــرة جــدا ،ممــا لــه دور فــي التأثيــر علــى عمــل الصحفــي
ومضمونــه.
وفيمــا يتعلــق بمالحظاتــي علــى الورقــة المقدمــة والمتضمنــة
للعديــد مــن القيــود التشــريعية للعمــل الصحفــي واإلعالمــي ،أعتقد
أننــا بصــدد التركيــز علــى العقبــات القانونيــة الكبيــرة الموجــودة بوجــه
ممارســة العمــل الصحفــي متجنبيــن التفصيــل بالعقبــات األقــل
وطــأة واألخــرى التــي هــي محــط خــاف وجــدال بيــن األطــراف
المعنيــة.
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نضال منصور (رئيس الجلسة):

األســتاذ عبــد الكريــم الوحــش ،ننتقــل لســماع رأيــك فــي
القضايــا المطروحــة قيــد النقــاش.

عبد الكريم الوحش:

أريــد أن أشــير إلــى مشــكلة عــدم وجــود ســوابق قضائيــة فــي
قضايــا المطبوعــات والنشــر ،فتجريــم الصحفــي يكــون علــى
أكثــر مــن نــص قانونــي ،وهــذه ال تعــد مشــكلة فقــط بالنســبة
للصحفــي وإنمــا أيضــا بالنســبة للقاضــي ،وتحديــدا فيمــا يتعلــق
بمســألة التكييــف القانونــي.

وبعبــارة أخــرى؛ ال يوجــد نظــام ســابقة قضائيــة ليتــم بموجبــه
تأصيــل معاييــر مهنيــة قانونيــة يمكــن االســتناد عليهــا كمصــدر
للتشــريع.
ولألســف؛ وكنتيجــة للتشــريعات؛ أصبحــت تبــدأ ظاهــرة
الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن لتنتهــي بالخــوف واالمتنــاع
عــن الكتابــة المعمقــة ،والتقصــي فــي المواضيــع واألحــداث
المختلفــة ،وقصرهــا علــى األخبــار الصحفيــة الســريعة أو
البيانــات الصحفيــة الصــادرة عــن الــوزارات والمؤسســات.

نضال منصور (رئيس الجلسة):

بعــد أن تكلمنــا فــي اإلطــار التشــريعي ،أود طــرح عــدد مــن
التســاؤالت التاليــة:
• هــل امتلكــت الحكومــة األردنيــة خــال الســنوات الماضيــة
سياســات إعالميــة داعمــة لحريــة الــرأي والتعبيــر ،وبعبــارة
أخــرى؛ هــل هنــاك تصــور اســتراتيجي لذلــك أم ال؟.
• هــل هنــاك أدوات تنظيميــة جيــدة مــن قبــل األجهــزة
التنفيذيــة للدولــة تدعــم رؤيتهــا لإلعــام؟

• وكمــا تعلمــون ،نحــن نمتلــك الوثيقــة الملكيــة لإلعــام
 ،2003واالســتراتيجية الوطنيــة لإلعــام  2011ـ 2015
وغيرهــا ،فهــل تــم إنجــاز شــيء مــن هــذه الــرؤى أم ال؟.

• هــل ســبب تغليــظ العقوبــات فــي قضايــا المطبوعــات
والنشــر مــن قبــل الجهــات المعنيــة هــو انهيــار الحالــة المهنيــة
للصحافــة ،وعــدم وجــود أطــر تنظيميــة تســاعد فــي دعــم
مدونــات الســلوك وأخالقيــات العمــل الصحفــي؟.
أنتقــل بهــذه التســاؤالت إلــى األســتاذ وليــد حســني لالســتماع
إلــى خبرتــه ورأيــه بخصوصهــا ،ومــا ســبقها أيضــاً مــن نقــاش.
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وليد حسني:

التعديــل المقتــرح لقانــون الجرائــم اإللكترونيــة ال يــزال فــي
أدراج الحكومــة ،ولــم يرســل لمجلــس النــواب ،ومــن المتوقع
أن ترســله الحكومــة قريبــا للمجلــس للمناقشــة.

بالنســبة لموضــوع السياســات اإلعالميــة الحكوميــة ،التــي
مــن بينهــا االســتراتيجية اإلعالميــة ،فأشــير إلــى أن هــذه
األخيــرة لــم يطبــق منهــا شــيء منــذ البــدء بتنفيذهــا وإلــى
انتهائهــا.
ومنــذ انتهــاء هــذه االســتراتيجية مــع عــام  ،2015لــم يتــم
الحديــث عــن أيــة اســتراتيجيات أو خطــط أخــرى أو شــبيهة.
وفــي جانــب آخــر؛ التشــريعات المتجهــة لتجريــم حريــة الــرأي
والتعبيــر ســواء بالحبــس أو بالغرامــات الماليــة ،لــم يعــد
يقتصــر أثرهــا علــى الصحفييــن والعامليــن فــي المجــال
اإلعالمــي ،وإنمــا امتــد ليشــمل المواطنيــن العادييــن ،وقــد
تكــون ظاهــرة الســخرية مــن مختلــف نواحــي الحيــاة العامــة،
التــي نالحظهــا يوميــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي
تعبيــراً عــن هــروب مــن النقــد المباشــر لتجنــب المســاءلة.
كمــا أن األثــر اآلخــر الــذي ينجــم عــن التشــريعات المقيــدة
للعمــل اإلعالمــي هــو تســطيح محتــوى المــواد الصحفيــة،
أو بمعنــى آخــر؛ عــدم التعمــق فــي البحــث عــن الحقائــق
وتفصيلهــا وربطهــا خوفــا مــن المســاءلة.
أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة التنظيــم الذاتــي أو التنظيــم
المهنــي؛ فصحيــح أن الصحفييــن يتحملــون جــزءاً مــن
مســؤولية عــدم التطويــر واالرتقــاء بهــذا التنظيــم لمســتوى
أعلــى ،وذلــك ألننــا كإعالمييــن مــا زلنــا مرهونيــن لقصــة
اإللزاميــة والتمثيــل األوحــد فيمــا يخــص التمثيــل النقابــي،
ولــم نــدرس أو نبحــث دعــم فكــرة مجلــس شــكاوى كشــكل
مــن أشــكال التنظيــم الذاتــي.
إال أن الحكومــة ومؤسســاتها تتحمــل الجــزء األكبــر مــن
مســؤولية عــدم تطــور التنظيــم المهنــي للصحفييــن ،وذلــك
مــن خــال عــدم اقتراحهــا لمشــاريع قوانيــن ناظمــة لحريــة
الــرأي والتعبيــر.

نور الدين الخمايسة:

فــي موضــوع السياســات؛ أعتقــد أنــه كان لدينــا سياســات
حكوميــة داعمــة لحريــة اإلعالم إلى حد ما ،ليس بالمســتوى
الــذي يلبــي طموحنــا كصحفييــن ،لكــن فــي الســنوات األخيرة
لــم نعــد نلمــس أي نــوع مــن هــذه السياســات ،علــى الرغــم
مــن وجــود شــخوص داعمــة لحريــة العمــل اإلعالمــي داخــل
الحكومــة.

واقع الشكاوى واالنتهاكات 2017

وأرغــب بالحديــث عــن مســألة التنظيــم الذاتــي بالقــول؛ بدايــة
أننــي ال أوافــق علــى وصــف “انهيــار” الحالــة المهنيــة ،وإنمــا
مــن الممكــن أن أتفــق مــع الفكــرة القائلــة بأنــه كان هنــاك
ظواهــر ســلبية جــرى ـ بقصــد أو بغيــر قصــد ـ رفعهــا إلــى قمــة
المشــهد وتغذيتهــا لتظهــر علــى الســطح.

وعندمــا جــاء نــوع مختلــف مــن اإلعــام ليخــرج مــن “عبــاءة”
الحكومــة التــي ليــس لهــا عالقــة بالمهنــة ،قامــت الحكومــة
بشــتى المحــاوالت الحتــواء هــذا النــوع الجديــد ،وإدماجــه فــي
اإلعــام الحكومــي ،فاســتقر نهجهــا علــى تشــريع القوانيــن
المقيــدة لحريــة العمــل اإلعالمــي والســالبة لــه.

الحالــة اإلعالميــة لــم يســبق لهــا أن كانــت “منهــارة” ،وتاريخيــا
كان اإلعــام األردنــي يتســم بالمهنيــة ذات المســتوى العالــي
ســواء فــي الصحافــة الورقيــة أو اإللكترونيــة ،إال أن الظواهــر
الســلبية ـ كمــا قلــت ـ تــم تضخيمهــا وتغذيتهــا لتصــل إلــى مــا
هــي عليــه الحالــة اآلن.

وبالتالــي؛ مــا حصــل كنتيجــة هــو عــدم وجــود إعــام مســتقل
فــي األردن ،وهــذا مــا يمكــن تعميمــه علــى الصحــف الورقيــة
والمواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة.

ويبدو أن الهدف الذي كان من وراء إعالء شأن هذه الظواهر
هــو اتخاذهــا كمبــرر للوصــول للتقييــد فــي التشــريعات ،أي أنهــا
استخدمت كذريعة.
ومســؤولية ذلــك تقــع علــى طرفيــن :األول؛ هــو الصحفيــون
الذيــن ســمحوا ألشــخاص غيــر مهنييــن بالدخــول إلــى المجــال
اإلعالمــي وينتحلــون صفــة صحفــي ،وأنــا هنــا ال أتكلــم علــى
أســاس معيــار العضويــة النقابيــة وإنمــا علــى أســاس المعيــار
المهنــي.
أمــا الطــرف الثانــي؛ وهــي الحكومــة التــي بــدال مــن أن تســاعد
الصحفييــن فــي تعزيــز أطــر التنظيــم الذاتــي مثــل الشــروع فــي
إنشــاء مجلــس الشــكاوى الــذي نــص عليــه فــي االســتراتيجية
الوطنيــة لإلعــام ،كان منهــا أن اتجهــت إلــى تشــديد
التشــريعات المقيــدة لحريــة الــرأي والتعبيــر.
ال أريــد القــول أن الحكومــة كانــت لديهــا نيــة مبيتــة مــن أجــل
فــرض هــذه التشــريعات ،وإنمــا هــي قامت باســتثمار الموقف،
فوجــدت ـ حينهــا ـ أن فــرض مثــل هــذه التشــريعات هــو الطريــق
األســهل للتعامــل مــع الوســط اإلعالمــي.

باسل العكور:

أريــد أن أطــرح الســؤال التالــي علــى جميــع الحاضريــن؛ هــل
كان التدخــل الحكومــي فــي اإلعــام مــن خــال التشــريعات
“الناظمــة” لــه بســبب ضعــف وانهيــار التنظيــم الذاتــي
للصحفييــن؟ ،وإذا افترضنــا أن اإلجابــة ســتكون بنعــم ،فهــذا
ســينقلنا إلــى ســؤال آخــر هــو :هــل ســاهمت هــذه التشــريعات
فــي مســاعدة الصحفييــن علــى التنظيــم الذاتــي؟.
باعتقــادي أن التشــريعات المذكــورة لــم تســاعد ـ ال مــن
قريــب وال مــن بعيــد ـ فــي التنظيــم الذاتــي للصحفييــن ،بــل
كان الهــدف منهــا هــو تســخيرها كأداة بيــد الســلطة لتســويق
وتمريــر الــرأي العــام والعبــث بقناعــات النــاس ،فهــذا هــو
اإلعــام الــذي تريــده الحكومــة األردنيــة.

عبد الكريم الوحش:

فيمــا يتعلــق بالتنظيــم الذاتــي فهنــاك مســؤولية علــى مــن هــم
ممارســون للعمــل الصحفــي لفتــرات طويلــة ،حيــث أن هنــاك
حاجــة ماســة الكتســاب الصحفييــن للمعرفــة القانونيــة المتصلــة
بمهنتهــم واإلحاطــة بأخالقياتهــا.
وعليــه؛ مــن المفتــرض أن تكــون السياســات الرســمية تجــاه
الصحفييــن رافــدة ومســاعدة فــي بنــاء تنظيمهــم الذاتــي،
مــن خــال إكســابهم المعــارف القانونيــة والمهــارات المهنيــة
وغيرهــا.

أيمن أبو شرخ:

فــي اإلطــار المحلــي ،لطالمــا أخــذت السياســات الحكوميــة دورا
أساســيا فــي التنظيــم والتوجيــه والرقابــة علــى اإلعــام ،حيــث
كانــت الحكومــات فــي االردن تقــوم بتأديــب الوســط االعالمــي
بأكملــه مــن خــال مالحقــة صحفــي واحــد واغــاق صحيفتــه
وســجنه.

وهــذا األمــر اســتمر حتــى عــام  1989أو مــا يســمى بمرحلــة
االنفــراج الديمقراطــي ،حيــث ظهــر مــا عــرف بالصحافــة
الشــعبية ،الصحــف األســبوعية ،التــي لــم تغيــر مــن األمــر شــيئا،
حيــث لوحــق أيضــا القائمــون علــى هــذه الصحــف ،الذيــن كانــوا ال
يظهــرون والءهــم للحكومــة مــن خــال كتاباتهــم فــي المواضيــع
المختلفــة.
الحكومــة اآلن محتــارة بيــن التدخــل فــي الميــدان اإلعالمــي
بهــدف تنظيمــه ،إال أنهــا تواجــه بفشــل ذريــع مــن قبــل قطــاع
الصحفييــن الممارســين لإلعــام الســلبي ،وبيــن ممارســة
الــدور الرقابــي تحــت ذريعــة الضغوطــات الشــعبية عليهــا،
والتــي تدفعهــا لوضــع حــد لظواهــر “القــدح والــذم” و”اغتيــال
الشــخصيات” وغيرهــا مــن الظواهــر.
فــي الوقــت الحالــي تمتلــك الحكومــة اليــد الطولــى فــي ترتيــب
وتنظيــم مهنــة الصحافــة ألن أصحابهــا غيــر قادريــن علــى فعــل
ذلــك.
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محمد قطيشات (مدير هيئة اإلعالم):

إن العالقــة متبادلــة بيــن الحالــة المهنيــة التــي كانــت
موجــودة عندمــا وضــع هــذا التشــريع المعنــي وبيــن التشــريع
نفســه ،فهنــاك أخطــاء مهنيــة وهنــاك تشــريعات تريــد أن
تنظــم هــذه الحالــة المهنيــة.
وبغــض النظــر عــن الهــدف المرجو من وراء هذه التشــريعات،
تبقــى العبــرة بالنتائــج ،فهــل طــرأ تعديــل على الحالــة المهنية
ووضعــت علــى الطريق المهني واألخالقي؟ .
وبعبــارة أخــرى؛ هــل األســباب الموجبــة عنــد وضــع هــذا
القانــون أو ذاك الناظــم للعمــل اإلعالمــي قــد تحققــت أم
ال؟.
أعتقــد أنــه آن األوان إلجــراء دراســة علميــة لإلجابــة عــن هــذه
األســئلة بعيــدا عــن اآلراء المتداولــة حولهــا عبــر الوســائل
اإلعالميــة وغيرهــا ،فعلــى ســبيل المثــال؛ منــذ عــام 2012
وضــع قانــون المطبوعــات والنشــر ،واإلجابــة عــن أثــر هــذا
القانــون تتــم مــن واقــع ملفــات قضايــا المطبوعــات والنشــر،
ابتــداء بعــدد هــذه القضايــا (كــم كان وكــم أصبــح؟) ،مــرورا
بنوعيــة المشــتكين ،األحــكام القضائيــة الصــادرة ،النصــوص
القانونيــة األكثــر اســتخداما ،وانتهــاء بإحصــاء نتيجــة األحــكام
(حبــس ،غرامــة ،بــراءة).
إن واقــع المشــاهدات فيمــا يخــص هــذا الموضــوع متضاربــة،
فتجــد أنــه ليــس هنالــك فــي تاريــخ األردن صحفــي كان قــد
صــدر بحقــه حكــم بالحبــس وقضــى فعــا مــدة حبســه إال
حالــة واحــدة هــي حالــة “مهنــد مبيضيــن” ،كمــا نــرى أن نوعية
المشــتكين اصبحــت مكونــة مــن القطــاع الخــاص واألفــراد
العادييــن أكثــر مــن القطــاع الحكومــي أو الرســمي ،وعلــى
جانــب آخــر نــرى أن التعويــض المدنــي يتزايــد فــي قيمتــه
الماديــة.

نضال منصور (رئيس الجلسة):

أال تمتلــك مشــاهدات عمليــة بعــد قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة وقــرار الديــوان الخــاص بتفســير القوانيــن فيمــا
يخــص قضيــة التوقيــف واللجــوء المتزايــد لهــا؟

محمد قطيشات (مدير هيئة اإلعالم):
إذا أردنــا التكلــم عــن مشــكلة التوقيــف ،فهــي ليســت بوجود
المــادة ( )11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ،بــل فــي المادة
( )114مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائية.
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حــاالت التوقيــف تزايــدت فــي عامــي  2015و 2016مــع
وجــود المــادة ( )11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ،إال أن

هــذه المــادة ليســت الســبب فــي هــذا التزايــد وإنمــا وجــود
مــادة تبيــح التوقيــف دون وجــود معاييــر وشــروط معينــة،
وهــي المــادة ( )114مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائية.
أمــا فيمــا يتعلــق باالتجاهــات القضائيــة فــي قضايــا
المطبوعــات والنشــر؛ فهنــاك بعــض الجوانــب المتفــق عليها
ضمنيــا بيــن القضــاة المعنييــن كاعتمــاد النزاهــة والتــوازن
والموضوعيــة كمعيــار لصحــة المعلومــة ،ووضــع اجتهــادات
قانونيــة مــن قبــل القاضــي لكيفيــة التعامــل مــع حريــة النقــد
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود ذلــك قانونيــا ،هــذه الجوانــب
تعتبــر إيجابيــة برأيــي.
أمــا الجانــب الســلبي؛ فــي هــذا الســياق فهــو وجــود قــاض
واحــد ،وهــذا يــؤدي إلــى جمــود االجتهــادات القضائيــة،
والــذي يقــوم بــدوره بتأخيــر طــرح النصــوص القانونيــة
الجامــدة للنقــاش القانونــي بهــدف تعديلهــا.
وبالنســبة للظواهــر التــي تمخضــت عــن التشــريعات الناظمــة
للعمــل اإلعالمــي ،فقــد أنشــأت حالــة لــدى المشــتكين
أكثــر منهــا لــدى الصحفييــن ،حيــث أصبــح هنــاك استســهال
بتقديــم الشــكاوى بحــق الصحفييــن ممــا أدى بــدوره إلــى
زيــادة كــم القضايــا بشــكل مفــرط.
وأنــا ضــد الــرأي القائــل بــأن هــذه التشــريعات قــد زادت مــن
مســتوى الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن ،ألنــه لــو هــذا
حــدث فعــا لمــا كانــت كميــة قضايــا المطبوعــات والنشــر
قــد زادت ،وبالتالــي يمكــن اســتنتاج أن الــذي تــم تحقيقــه
مــن هــذه التشــريعات هــو ردع خــاص وليــس ردعــا عامــا
للصحفييــن .
وباالنتقــال إلــى موضــوع وجــود سياســات رســمية داعمــة
لإلعــام وحريتــه ومهنيتــه مــن عدمــه ،أعتقــد أن هنــاك
نوعيــن مــن السياســات ،األول هــو لصاحــب القــرار السياســي،
وهــو المتمثــل بخطابــات جاللــة الملــك فــي كتــب تكليفــه
للحكومــات ،ومــا تتضمنــه مــن رؤى تجــاه اإلعــام ،ومــا
ينعكــس عنهــا مــن قوانيــن ومؤسســات ،وهــذه السياســات
ســمتها الثبــات.
أمــا النــوع الثانــي مــن السياســات فهو السياســات الحكومية
والتــي ال تعكــس الرؤيــة الملكيــة فــي التعامــل مــع اإلعــام،
وذلــك بحكــم التغييــر المســتمر والســريع للحكومــات أو
الحقائــب الوزاريــة داخــل الحكومــة ذاتهــا ،ومــا يرافــق ذلــك
مــن عــدم اســتقرار تشــريعي.
هنــاك أزمــة ثقــة بيــن اإلعــام والقــرارات الحكوميــة فــي
التعامــل معــه ،لكــن بحكــم اطالعــي علــى دوافــع الطرفيــن
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يمكننــي القــول بــأن بعــض القــرارات الحكوميــة التــي صــدرت
تتســم باالســتيعاب لإلعــام المهنــي ،وأن هنــاك بدايــة
للتمييــز بينــه وبيــن غيــره مــن اإلعــام غيــر المهنــي وغيــر
المحتــرف.

نضال منصور (رئيس الجلسة):

أتوجــه إليــك بســؤال أخيــر ،هــل هنــاك تســبيب مقنــع
لــدى القضــاء المختــص بزيــادة القيمــة الماديــة للتعويــض
المدنــي؟.

محمد قطيشات (مدير هيئة اإلعالم):

إذا كانــت المطالبــات جميعهــا أن تكــون قضايــا المطبوعــات
والنشــر قضايــا مدنيــة وليســت جزائيــة ،فــا يجــوز هنــا
االعتــراض علــى األحــكام المدنيــة ،ألنــه مــن الواجــب أن
يتحقــق الــردع العــام مــن خــال رفــع قيمــة التعويــض
المدنــي.

نضال منصور (رئيس الجلسة):

أختتــم الجلســة بســؤالين أخيريــن لجميــع الحاضريــن ،األول؛
مــا رأيكــم بأثــر وســائل التواصــل االجتماعــي علــى اإلعــام
ومــا الــذي غيرتــه فــي المشــهد اإلعالمــي ســواء بالســلب
أو باإليجــاب؟ والثانــي؛ مــا أبــرز االنتهــاكات التــي تقــع علــى
اإلعــام؟.

م .خالد الخليفات:

إن بعــض صفحــات وســائل التواصــل االجتماعــي لديهــا
متابعون أكثر من متابعي عشــرات المطبوعات اإللكترونية،
وأعتقــد أن بعــض الصفحــات اكتســب مصداقيــة تفــوق
نظيرتهــا فــي الوســائل اإلعالميــة األخــرى ،وبمعنــى ذلــك،
أن وســائل التواصــل االجتماعــي أصبحــت منافســا شرســا
لهــذه الوســائل اإلعالميــة.
هــذا أوال ،أمــا ثانيــا؛ األخبــار التــي تبــث عبــر وســائل التواصــل
االجتماعــي تكــون أحيانــا أقــرب مــن الحــدث مــن قبــل
أشــخاص موجوديــن فــي مــكان ذلــك الحــدث وبالتالــي أقــرب
للدقــة ،وثالثــا ،ال تخضــع المــواد المبثوثــة عبــر هــذه الوســائل
ألي شــكل مــن أشــكال الرقابــة المســبقة.
أمــا االنتهــاكات التــي تتــم ممارســتها علــى اإلعالم فتنقســم
إلــى قســمين؛ األول االنتهــاكات الحكوميــة والتــي أصبحــت
شــبه مختفيــة فــي هــذه األيــام ،والثانــي هــو االنتهــاكات
الواقعــة مــن األفــراد والمؤسســات غيــر الرســمية والتــي
تشــهد ارتفاعــا كبيــرا فــي األردن والمنطقــة ،وســبب ذلــك،

هــو أن لجــوء األفــراد والمؤسســات إلــى التقاضي لم يمنعها
مــن ممارســة مختلــف أنــواع االنتهــاكات علــى الصحفييــن.

نور الدين الخمايسة:

أنــا أتفــق بشــكل كبيــر مــع األســتاذ خالــد خليفــات ،إال أننــي
أختلــف معــه علــى مســألة دقــة الخبــر أو المــادة المبثوثــة
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ،حيــث قــد تنجــح هــذه
الوســائل بإثــارة الحــدث وتضخيمــه دون أن تكــون دقيقــة
فــي نقلــه.
وفــي المقابــل؛ نجحــت وســائل التواصــل االجتماعــي بإلــزام
الجهــات المعنيــة بالخــروج علــى العامــة وتوضيــح الحــدث
المعنــي وتبيانــه.
الواقــع الموضوعــي يتحــدث بــأن وســائل التواصــل
االجتماعــي تتميــز عــن اإلعــام المهنــي بســرعة نقــل الخبــر،
إال أن هــذا األخيــر لديــه متطلبــات واســتحقاقات مفروضــة
عليــه فــي نقلــه للخبــر.

باسل العكور:

باتــت وســائل التواصــل االجتماعــي خطــرا وجوديــا علــى
وســائل اإلعــام التقليديــة والحديثــة.
االعــام التقليــدي كان ســائدا فيمــا ســبق وتوفــرت لــه
الفرصــة بــأن ينتشــر ويزدهــر وأن يســيطر على المشــهد ،بينما
أخــذت المواقــع اإللكترونيــة حيــزا زمنيــا قصيــرا ،لتكتســح
بعدهــا وســائل التواصــل االجتماعــي الســاحة اإلعالميــة.
وبنــاء عليــه ،لــم يتــرك هــذا الوضــع خيــاراً أمــام وســائل
اإلعــام التقليديــة ســوى ركــوب موجــة وســائل التواصــل
االجتماعــي مــن خــال اســتخدامها ،أمــا المشــكلة الثانيــة
فــي هــذا الموضــوع فهــو إضعــاف المــوارد الماليــة للوســائل
اإلعالميــة التقليديــة.

أمــا بالنســبة لالنتهــاكات؛ فــإن الحكومــة األردنيــة تقــوم مــن
خــال تدخلهــا فــي العمــل اإلعالمــي وامتالكهــا لمؤسســات
إعالميــة ،بانتهــاك الحريــات اإلعالميــة ،ناهيــك عــن مســألة
توزيــع المحتــوى اإلعالمــي علــى الوســائل اإلعالميــة بشــكل
غيــر مباشــر.
وفــي الجانــب اآلخــر ،يقــوم االعــام األردنــي بانتهــاك حــق
النــاس فــي المعرفــة ،وذلــك بعــد أن انصــاع إلــى الروايــة
الرســمية المقدمــة مــن الحكومــة ومؤسســاتها ،وبالتالــي
التخلــي عــن الرســالة اإلعالميــة وهدفهــا المتمثــل بنقــل
الحقيقــة للعامــة.
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محمد قطيشات (مدير هيئة اإلعالم):

وســائل اإلعــام التقليديــة (الورقيــة ،اإللكترونيــة) غير محترفة
فــي اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعي.

هنــاك انتهــاكات وقعــت علــى حريــة اإلعــام مارســتها بعــض
الحكومــات الســابقة ،لكــن فــي المقابــل هنــاك انتهــاكات
تمــارس مــن قبــل اإلعــام مــن قبيــل اإلســاءة والتشــهير
بالشــخصيات ،ونقــل األخبــار المغلوطــة التــي تنتهــك حــق
الجمهــور بالمعرفــة ،واالعتــداء علــى الخصوصيــة ،وغيرهــا مــن
االنتهــاكات التــي تمــارس مــن قبــل اإلعــام غيــر المحتــرف.
آن األوان أن تتبنــى جهــة معينــة ســلوكا غيــر المطالبــة بتعديــل
التشــريعات فقــط ،أي اعتبــار التعديــل هــو الهــدف النهائــي،
فــا بــد مــن تقديــم الحلــول والبدائــل ،ومعاييــر للقيــاس
والتعامــل مــع اإلعــام المحتــرف ونقيضــه غيــر المحتــرف.

نضال منصور (رئيس الجلسة):

باعتقــادي أن التشــريعات مــا زالــت أداة تقيــد العمــل
اإلعالمــي ،وأعتقــد أنــه ليــس مــن المنصــف أن يكــون هنــاك
فــي ذات الوقــت عقوبــات جزائيــة مــن جهــة ،وتصاعــد فــي
قيــم التعويــض المدنــي مــن جهــة أخــرى.

وبرأيــي؛ فــإن جــزءا ممــا تقولــه الحكومــة بوجــود مشــكلة
مهنيــة لــدى الصحفييــن هــو صحيــح ومبــرر ،لكنهــا توظــف
ذلــك فــي اتجاهــات خاطئــة ،فلــم يتــم االلتفــات لمســألة
التنظيــم المهنــي مــن قبــل المؤسســات اإلعالميــة ،وال نقابــة
الصحفييــن اســتطاعت أن تنهــض بعــبء التطويــر المهنــي
واحترافيتــه ،لتأتــي بعــد ذلــك حمــى اســتخدام وســائل التواصل
االجتماعــي والتــي خلقــت شــكال مــن أشــكال الفوضــى فــي
الميــدان اإلعالمــي فــي البــاد.
بالتأكيــد يجــب أال يكــون التعامــل مــع هــذا الوضــع بتغليــظ
العقوبــات ،فــأي مقاربــة باتجــاه تكميــم الحريــات أو فــرض
العقوبــات لــن تــؤدي إلــى حــل الوضــع الراهــن ،بــل يجــب وضــع
خارطــة طريــق تحمــي حريــة اإلعــام وتنصــف المجتمــع.
وفــي النهايــة تبقــى قضيــة التركيــز والدفــاع عــن حريــة اإلعــام
وضمــان اســتقالليته هــي الماثلــة أمامنــا ،فهــي األداة
والطريــق للمســاءلة والرقابــة وتعزيــز الحوكمــة ،وبذلــك أيضــا
نســتطيع أن نحســن مؤشــرات األردن فــي الحريــات.
أتقــدم بالشــكر لجميــع الحاضريــن علــى منحنــا لوقتهــم،
والمشــاركة بآرائهــم فــي القضايــا التــي طرحــت خــال الجلســة.
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 .1الفصــل الثالــث :انتهــاكات حريــة اإلعــام وحقــوق
اإلعالمييــن فــي 2017

 .2.1.1نظرة عامة

شــهد عام  2017تحســناً طفيفاً في واقع الحريات اإلعالمية
بســبب تراجــع نســبة االنتهــاكات الجســيمة مــن مجمــوع
االنتهــاكات التــي وقعــت علــى اإلعالمييــن فــي األردن.
ويعــرض هــذا الفصــل نتائــج عمليــات الرصــد والتوثيــق التــي
قــام بهــا فريــق برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات “عيــن” فــي
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن طــوال العــام.
ويضــع برنامــج “عيــن” هــذه االنتهــاكات أو المزاعــم أمــام
الحكومــة التخــاذ التدابيــر الالزمــة لوقــف االنتهــاكات ضــد
الصحفييــن ،والحــد منهــا ،ومســاءلة مرتكبيهــا ومنــع إفالتهــم
مــن العقــاب.
اســتمرت االنتهــاكات التــي تقــع علــى اإلعالمييــن ويتحمــل
مســؤوليتها أجهــزة إنفــاذ القانــون ،فــي الوقــت الــذي
تزايــدت فيــه ظاهــرة اعتــداء مواطنيــن مجهولــي الهويــة علــى
اإلعالمييــن ،دون أن تتحــرك الحكومــة واألجهــزة األمنيــة
بشــكل جــاد للوصــول إليهــم ومالحقتهــم فــي أكثريــة الحــاالت.
وتزامنــت هــذه الظاهــرة مــع تعــرض العديــد مــن اإلعالمييــن
لحمــات تحريــض وتهديــد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي،
ورغــم تقديــم بعــض اإلعالمييــن شــكاوى إلــى األمــن ،فإنــه لــم
تتوفــر معلومــات عــن الوصــول للجنــاة أو اتخــاذ تدابيــر لحمايــة
اإلعالمييــن ضمانــاً لســامتهم.
ومــن الواضــح أن تراجــع االنتهــاكات الجســيمة ترافــق مــع
زيــادة فــي االنتهــاكات غيــر الجســيمة مثــل منــع التغطيــة فــي
حــاالت جماعيــة ،وبالتدقيــق فــي هــذه االنتهــاكات تبيــن أن
بعضهــا يعــود إلــى خلــل إجرائــي مثلمــا حــدث فــي الحــاالت
الكثيــرة لمنــع التغطيــة التــي شــهدتها االنتخابــات الــا مركزيــة
وتعــود إلــى أخطــاء وتوجهــات فرديــة غيــر ممنهجــة ارتكبهــا
مــدراء مراكــز االقتــراع حيــن قــرروا منــع صحفييــن مــن ممارســة
عملهــم فــي التغطيــة المســتقلة لعمليــة االنتخابــات.
وقــوع انتهــاكات غيــر ممنهجــة بمنــع التغطيــة ال ينفــي وقــوع
انتهــاكات أخــرى ممنهجــة ومتعمــدة حيــن قــررت األجهــزة
األمنيــة منــع وســائل اإلعــام مــن تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن
الجنــدي “أحمــد الدقامســة”.
ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن هــذا التقريــر يرصــد االنتهــاكات
الواقعــة علــى الصحفييــن المحترفيــن ووســائل اإلعــام
المحترفــة ،وال يعنــى برصــد االنتهــاكات التــي تقــع عبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي.

واقع الشكاوى واالنتهاكات 2017

ومــا يجــدر االهتمــام بــه ودراســته أن أكثريــة وســائل اإلعــام
والصحفييــن يعيــدون نشــر أخبارهــم وتقاريرهــم وقصصهــم
الصحفيــة ومقاالتهــم علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
ممــا يعرضهــم النتهــاكات بســبب ذلــك ،ومالحقــات قانونيــة
وتوقيــف ســنداً لقانــون الجرائــم اإللكترونيــة ،وهــو أمــر يســتحق
التوقــف عنــده.
يعــرض هــذا الفصــل الحصيلــة الكميــة لالنتهــاكات وعــدد
الصحفييــن والمؤسســات اإلعالميــة التــي تعرضــت لهــا ،كمــا
يحــدد عــدد الحــاالت الموثقــة فرديــة كانــت أم جماعيــة ،ثــم
ينتقــل إلــى الجهــات المنتهكــة ويتحــدث عــن مســؤولياتها
القانونيــة ويقــارن بينهــا خــال الســنوات الثالثــة الماضيــة 2015
ـ .2017
ورغــم تعــدد االنتهــاكات التــي وقعــت علــى الصحفييــن ويتحمــل
المســؤولية عنهــا األجهــزة األمنيــة ومؤسســات حكوميــة
ومواطنــون ،إال أن مــا توفــر مــن معلومــات يشــير إلــى ضعــف
إجــراءات المســاءلة ،أو التعويــض وجبــر الضــرر للصحفييــن.
ولــم يعــرف األردن ولــم يســجل فــي عقــوده األخيــرة تعــرض
صحفييــن للقتــل أو االختطــاف أو االختفــاء ،ويســجل لــه البيئــة
اآلمنــة التــي يعمــل بهــا الصحفيــون ،والخــرق الوحيــد واالســتثناء
الــذي حــدث عــام  2017تعــرض الصحفــي العراقــي “مصطفــى
الغريــب” الــذي يعمــل لصالــح أحــد برامــج قنــاة دويتشــه فيللــه
األلمانيــة إلــى محاولــة اغتيــال علــى يــد المواطــن “حســين
الحورانــي” الــذي ألقــي القبــض عليــه وحكــم بالســجن  8ســنوات
مــع الشــغل ،وهــو انتهــاك ال تتحمــل الحكومــة مســؤوليته.
 .2.1.2النتائج العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات 2017

عمــل فريــق برنامــج “عيــن” خــال العــام  2017ومــن خــال
عمليــات الرصــد والتوثيــق علــى توثيــق  21حالــة اعتــداء علــى
حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ،منهــا  18حالــة فرديــة و3
حــاالت جماعيــة اســتهدفت عمــوم الصحفييــن وكان أبرزهــا
منــع تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن “أحمــد الدقامســة” يــوم
 ،2017/3/12وتكــرار منــع التغطيــة  25مــرة فــي االنتخابــات
البلديــة والالمركزيــة منتصــف أغســطس مــن العــام الماضــي.
وتضمنــت جميــع الحــاالت الموثقــة باعتقــاد فريــق “عيــن” 173
انتهــاكاً تعــرض لهــا  67صحفيــاً وإعالميــاً ومؤسســة إعالميــة
واحــدة ،علمــاً أن أحــد الصحفييــن قــد تعــرض النتهــاكات فــي
حالتيــن ،وقــد بلغــت نســبة الصحفييــن الذيــن تعرضــوا النتهــاكات
 %5.4مقارنــة مــع عــدد الصحفييــن اإلجمالــي المتواجديــن فــي
قاعــدة بيانــات مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن والبالــغ عددهــم
 1232صحفيــاً .
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ومــن خــال توزيــع عــدد االنتهــاكات والحــاالت علــى شــهور
الســنة فقــد جــاء أعلــى معــدالت االنتهــاكات كمــاً فــي
مــارس وأغســطس وأكتوبــر ،ويتبيــن أن الســبب فــي الزيــادة
الكميــة لعــدد االنتهــاكات خــال تلــك الشــهور يعــود إلــى
وجــود حــاالت جماعيــة كمــا يعــود إلــى طبيعــة االعتــداءات
التــي قــد يتعــرض لهــا اإلعالميــون أثنــاء تغطيتهــم الميدانيــة
لالحتجاجــات أو أعمــال الشــغب ،ففــي مــارس وثــق برنامــج
“عيــن”  33انتهــاكاً وقعــت بســبب منــع تغطيــة حــدث
اإلفــراج عــن الجنــدي “أحمــد الدقامســة” ،وفــي أغســطس
تــم توثيــق  64انتهــاكاً  ،منهــا  52انتهــاكاً أثنــاء قيــام
الصحفييــن بتغطيــة االنتخابــات البلديــة والالمركزيــة ،فيمــا
تعــرض مصــور قنــاة رؤيــا الفضائيــة لـــ  7انتهــاكات أثنــاء قيامــه
بتغطيــة تبعــات أحــداث الشــغب التــي وقعــت جــراء جريمــة
قتــل أحــد المواطنيــن فــي الزرقــاء ،وفــي أكتوبــر تــم توثيــق
 27انتهــاكاً ومنهــا مــا نتــج عــن االعتــداء علــى ثالثــة صحفييــن
فــي لــواء الرمثــا أثنــاء تغطيتهــم ألعمــال شــغب.
ولــم يوثــق برنامــج “عيــن” أي انتهــاكات وقعــت خــال
شــهري أبريــل وســبتمبر ،حيــث لــم تظهــر مــن خــال عمليــات
الرصــد أي حــاالت تتضمــن علــى انتهــاكات ،كمــا لــم يقــدم أي
مــن الصحفييــن أو العامليــن فــي مجــال اإلعــام شــكوى أو
بالغــاً يتعلــق بوقــوع انتهــاكات ماســة بحريــة اإلعــام.
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وقــد تمكــن فريــق “عيــن” مــن الوصــول إلــى الحــاالت وتوثيــق
مــا تضمنتــه مــن انتهــاكات مــن خــال  10اســتمارات شــكوى
ومعلومــات إضافــة إلــى  10حــاالت مــن خــال عمليــات الرصــد،
وقــد شــكل كل منهــا  %47.6مــن مصــادر معلومــات الفريــق،
إلــى جانــب بــاغ واحــد وشــكل  %4.7مــن مصــادر المعلومــات.
وتضمنــت الشــكاوى التــي تلقاهــا فريــق “عيــن”  52انتهــاكاً
شــكلت نســبتها  %30مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة ،بينمــا
بلــغ عــدد االنتهــاكات الناتجــة عــن عمليــات الرصــد  118انتهــاكاً
شــكلت نســبتها  %68.2مــن مجمــوع االنتهــاكات ،فيمــا ســجلت
 3انتهــاكات مــن خــال بــاغ واحــد شــكلت نســبتها  %1.7مــن
مجمــوع االنتهــاكات.
ﻋﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ،
ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺻﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ 2017
ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 21
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ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 173

1
3
% 4.7

%

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ %100

ﺑــﻼﻍ

ﺭﺻﺪ

ويبــدو واضحــاً التراجــع بمعــدالت الحــاالت واســتمارات
الشــكاوى والرصــد عــام  2017مــع الســنوات الســابقة ،وبقــراءة
ســريعة لمعــدالت مــا اســتقبله مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
مــن شــكاوى وبالغــات ومــا أجــراه مــن عمليــات رصــد منــذ العــام
 2005وحتــى العــام  ،2017يتبيــن أن الحالــة العامــة الناتجــة عــن
تغطيــة اإلعالمييــن للحــراك الشــعبي الــذي شــهده األردن خــال
الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي  2010ـ  2013والــذي ترافــق مــع
مــا ســمي بـ”الربيــع العربــي” فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ،قــد
أدى إلــى ارتفــاع ملحــوظ بتعــرض الصحفييــن النتهــاكات ،ممــا
دفعهــم لتقديــم اســتمارات الشــكوى واإلبــاغ عــن حــاالت

اعتــداء أثنــاء تغطيــة المظاهــرات والمســيرات الشــعبية ،فخــال
هــذه الســنوات بلــغ عــدد االســتمارات  390اســتمارة وبنســبة
بلغــت  %55.7مــن مجمــوع االســتمارات خــال  13عامــاً  ،مقابــل
 166اســتمارة نســبتها  %23.7مــن مجمــوع االســتمارات خــال
األعــوام التــي ســبقت الحــراك الشــعبي والتــي تلقاهــا المركــز
منــذ العــام  2005وحتــى  ،2009وقــد عــادت االســتمارات إلــى
معدالتهــا نســبياً مــع انخفــاض ملحــوظ بعــد الحــراك الشــعبي
منــذ العــام  2014وحتــى العــام  2017بواقــع  144اســتمارة
شــكلت نســبتها  %20.5مــن مجمــوع االســتمارات.

عــدد اســتمارات الشــكاوى والرصــد والبالغــات التــي جــرى
اســتقبالها منــذ العــام  2005ولغايــة 2017
تقرير حالة الحريات
اإلعالمية لسنة

عدد الحاالت التي جرى
استقبالها

%

2005

29

4

2006

31

4.4

2007

33

4.7

2008

33

4.7

2009

40

5.7

2010

117

16.7

2011

78

11

2012

96

13.7

2013

99

14

2014

69

9.8

2015

14

2

2016

40

5.7

2017

21

3

المجموع

700

100%

وفــي ســياق تقديــم الشــكاوى والبالغــات لــدى مؤسســات
المجتمــع المدنــي ومنهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،فــإن
تلــك الشــكاوى واالنتهــاكات تصــل إلــى جهــات إنفــاذ القانــون مــن
خــال البيانــات والتقاريــر المنشــورة بوســائل اإلعــام المحليــة
المختلفــة ،حيــث ينبغــي علــى جهــات إنفــاذ القانــون عنــد علمهــا
بوقــوع تلــك االنتهــاكات التحــرك بهــدف التحقــق مــن وقوعهــا
بشــكل مســتقل ومالحقــة المعتديــن ومحاســبتهم وإنصــاف
الضحايــا مــن الصحفييــن وتعويضهــم عمــا لحــق بهــم مــن أضــرار،
وهــو األمــر الــذي لــم تتبعــه جهــات إنفــاذ القانــون حســب علمنــا،
وهــو مــا تســبب فــي غيــاب إنصــاف الضحايــا ومالحقــة مرتكبــي
االنتهــاكات ،خاصــة وأن هــذه االنتهــاكات تخالــف العديــد مــن
مــواد االتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق ووقــع عليهــا األردن.

واقع الشكاوى واالنتهاكات 2017

وفــي أســباب الزيــادة أو االنخفــاض فــي معــدالت اســتمارات
الشــكاوى والرصــد خــال الســنوات الثــاث عشــرة الماضيــة
يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــأن ذلــك مــرده إلــى
عــدد مــن األســباب والعوامــل أهمهــا:

أوال :عوامل سياسية ومدنية:
ً

• خــال فتــرة الحــراك الشــعبي ســجلت نســبة مرتفعــة نســبياً
مــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون ووقعــت غالبيتهــا
خــال قيامهــم بتغطيــة المســيرات واالعتصامــات الشــعبية
بهــدف منعهــم مــن التغطيــة.
• إقبــال الصحفييــن أنفســهم علــى اإلفصــاح عــن االنتهــاكات
واالعتــداءات التــي تعرضــوا لهــا خــال فتــرة الحــراك الشــعبي
التــي شــهد اإلعــام المحلــي خاللهــا حريــة أوســع رغــم حجــم
االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا فــي تلــك الفتــرة.

ثانياً  :عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية:

• رغــم حمــات التوعيــة بأهميــة توثيــق مــا يتعــرض لــه
الصحفيــون مــن انتهــاكات مــن خــال تقديــم الشــكاوى إلــى
الجهــات المعنيــة ومنهــا المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان أو
مكتــب الشــفافية وحقــوق اإلنســان التابــع لمديريــة األمــن
العــام حــال تعرضهــم العتــداءات مــن قبــل األجهــزة األمنيــة،
إال أن الصحفييــن ال يزالــون يخشــون مــن فقــدان وظائفهــم أو
أن يتعرضــوا للمعاقبــة أو أن يفقــدوا أحــد مصــادر معلوماتهــم
حــال أفصحــوا وقدمــوا شــكاوى.
• يجــد الكثيــر مــن الصحفييــن أن تقديــم الشــكاوى ال فائــدة
منــه ،خاصــة عنــد غيــاب التعامــل مــع تلــك الشــكاوى بالشــكل
القانونــي كإجــراء التحقيقــات المســتقلة فــي حــوادث االعتــداء
عليهــم وعلــى حقوقهــم اإلنســانية التــي يعتــرف بــه القانــون
وإهمــال شــكاواهم وعــدم متابعتهــا.

• الحــظ برنامــج “عيــن” أن صحفييــن قامــوا بســحب شــكاواهم
بســبب خضوعهــم للضغــوط ،فيمــا ســحب صحفيــون شــكاواهم
لموافقتهــم علــى التصالــح والوصــول إلــى حــل ودي أو قبــول
“االعتــذار الشــفوي” خاصــة عنــد تعرضهــم النتهــاكات مــن قبــل
رجــال إنفــاذ القانــون.
• يعتقــد الكثيــر مــن الصحفييــن أن المشــكالت واالنتهــاكات
التــي تعرضــوا لهــا ال تســتحق التقــدم بشــكوى بشــأنها.

وبالمقارنــة فــي عــدد االســتمارات والحــاالت التــي اســتقبلها
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن خــال األعــوام الثمانيــة الماضية
 2010ـ  ،2017يتبيــن أنــه ليــس مــن الضــرورة ارتبــاط عــدد
الحــاالت بعــدد االنتهــاكات ،وقــد بلــغ عــدد االســتمارات فــي
الفتــرة المذكــورة  534اســتمارة شــكوى ورصــد وبــاغ تضمنــت
 1230انتهــاكاً  ،حيــث يالحــظ علــى ســبيل المثــال أن المركــز
اســتقبل عــام  )117( 2010اســتمارة تضمنــت  132انتهــاكاً ،

فيمــا اســتقبل عــام  )99( 2013اســتمارة تضمنــت 415
انتهــاكاً  ،بينمــا اســتقبل فــي  )21( 2017اســتمارة احتــوت علــى
 173انتهــاكاً  ،وباعتقــاد فريــق “عيــن” بــأن هــذه الفروقــات بيــن
عــدد االســتمارات والحــاالت والمفارقــة فــي عــدد االنتهــاكات
التــي تضمنتهــا يعــود ســببه إلــى الحــاالت الجماعيــة التــي
تحســب فــي حالــة أو اســتمارة واحــدة وتتضمــن عــدداً كبيــراً
نســبياً مــن االنتهــاكات.

عــدد اســتمارات الشــكاوى والرصــد والبالغــات التــي جــرى
اســتقبالها منــذ العــام  2010ولغايــة  2017مقارنــة بعــدد
االنتهــاكات التــي تضمنتهــا
تقرير حالة الحريات
اإلعالمية لسنة

عدد الحاالت التي
جرى استقبالها

عدد االنتهاكات
التي تضمنتها

2010

117

132

2011

78

91

2012

96

74

2013

99

415

2014

69

153

2015

14

57

2016

40

135

2017

21

173
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534
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 .2.1.2.1نوع وشكل االنتهاكات وتكرارها

تشــكل نتائــج عمليــة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
علــى حريــة اإلعــام والعمــل اإلعالمــي مؤشــرات واتجاهــات
تســاعد علــى فهــم واقــع الحريــات اإلعالميــة ومســتوى
الحفــاظ علــى حريــة وحقــوق اإلعالمييــن والمؤسســات
اإلعالميــة ،حيــث يعــرض هــذا القســم مــن الفصــل الخامــس
نــوع وشــكل االنتهــاكات وتكرارهــا والتــي رصدهــا ووثقهــا
برنامــج “عيــن” خــال العــام  ،2017ثــم ينتقــل ليقــارن بينهــا
وبيــن قائمــة االنتهــاكات الموثقــة فــي العــام الســابق ،2016
ثــم ينتقــل ليقــارن بيــن كافــة أنــواع االنتهــاكات وأشــكالها
وتكرارهــا لثمانــي ســنوات مضــت منــذ العــام  2010وحتــى
العــام  ،2017كالتالــي:
 .2.1.2.1.1نوع وشكل االنتهاكات وتكرارها 2017

رصــد برنامــج “عيــن” ووثــق علــى مــدار العــام  2017أنــواع
وأشــكال متعــددة مــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا
وشــكال،
اإلعالميــون ومؤسســات إعالميــة بلغــت  25نوعــاً
ً
وبالطبــع بعــض أشــكالها تعــد جســيمة وجزائيــة ،وغالبيتهــا
تكــرر خــال  17عامــاً مضــت مــن عمــر تقريــر حالــة الحريــات

133

اإلعالميــة فــي األردن ،إال أن الجديــد الــذي تضمنتــه قائمــة
االنتهــاكات واألخطــر علــى اإلطــاق هــو محاولــة االغتيــال أو
الشــروع بالقتــل الــذي تعــرض لهــا أحــد كــوادر العمــل اإلعالمــي
لبرنامــج سياســي ســاخر يعنــى بالشــأن العراقــي ويبــث علــى
قنــاة “دويتشــه فيللــه ـ  ”DWاأللمانيــة ،وحوكــم الفاعــل وصــدر
حكــم بســجنه.

ويمكــن القــول بــأن غالبيــة االنتهــاكات وأشــكالها جــاءت بهدف
منــع التغطيــة وحجــب المعلومــات عــن الصحفييــن مــا يشــكل
مســاً بحــق الصحفييــن فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واالعــام
والتمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات إلــى جانــب التعــدي
علــى حــق الجمهــور بالمعرفــة.

وباعتقــاد برنامــج “عيــن” فــإن انتهــاكات منــع التغطيــة وحجــب
المعلومــات هــي عــادة مــا تكــون انتهــاكات جماعيــة وعــادة مــا
يتعــرض لهــا الصحفيــون بأشــكال وطــرق مختلفــة ،لكــن يصعــب
توثيقهــا لعــدة أســباب منهــا أن غالبيــة الصحفييــن ال يعتبــرون
أن مــا تعرضــوا لــه انتهــاكاً  ،أو يهملــون اإلبــاغ عنهــا لتكرارهــا
بشــكل مســتمر علــى مــدار أيــام الســنة ،ولــذا ال يقدمــون علــى
اإلبــاغ أو تقديــم الشــكاوى فيمــا يتعلــق بهــذه االنتهــاكات،
ويبــذل الراصــدون فــي “عيــن” جهــداً إضافيــاً لرصــد هــذه
االنتهــاكات.

أعلــى معــدالت االنتهــاكات كمــاً هــي االنتهــاكات التــي تمــس
مباشــرة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،حيــث
وثــق التقريــر  60تكــراراً بمنــع التغطيــة وبلغــت نســبتها %34.6
مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وحجــب المعلومــات الــذي
تكــرر  27مــرة بنســبة بلغــت  ،%15.6والالفــت أن انتهــاك
حجــز الحريــة التعســفي قــد حــل بالمرتبــة الثالثــة مكــرراً 9
مــرات وبنســبة  ،%5.2ويليــه مباشــرة المضايقــة فــي  8مــرات
وبنســبة  ،%4.6كمــا أنــه مــن الالفــت أن يحــل انتهــاك االعتــداء
الجســدي فــي المرتبــة الخامســة وبتكــرار  7مــرات وبنســبة %4
مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذا النــوع مــن
االنتهــاكات قــد تكــرر خــال الســنوات الماضيــة وكان ســببه
فــي غالــب األحــوال رجــال األمــن ،لكــن مصــدره عــام  2017كان
المواطنــون العاديــون الذيــن ارتكبــوا هــذا االنتهــاك فــي جميــع
الحــاالت باســتثناء حالــة واحــدة كانــت الجهــة المنتهكــة فيهــا
والتــي مارســت االعتــداء الجســدي مســتثمرين ورجــال أعمــال.
وتكــررت  6مــرات انتهــاكات االعتــداء علــى أدوات العمــل
وحجزهــا واإلصابــة بجــروح ،فيمــا تكــرر  5مــرات انتهــاكا التهديــد
باإليــذاء والتحريــض ،بينمــا تكــررت لـــ  4مــرات انتهــاكات اإلضــرار
باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،المعاملة القاســية والمهينة
واالعتــداء اللفظــي.
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وتكــررت لـــ  3مــرات انتهــاكات االعتقــال التعســفي والتوقيــف
التعســفي وحجــز الوثائــق الرســمية ،فيمــا تكــررت لمرتيــن
انتهــاكات المنــع مــن النشــر والتوزيــع ،التحقيــق األمنــي،
حــذف محتويــات الكاميــرا ،االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة،
ولمــرة واحــدة فقــط وردت انتهــاكات وقــف اعتمــاد قنــاة
فضائيــة ،مصــادرة أدوات العمــل ،إيــذاء ذوي القربــى ،المنــع
مــن اإلقامــة ومحاولــة االغتيــال.
التكرار

%

نوع االنتهاك
المنع من التغطية

60

34.6

حجب المعلومات

27

15.6

حجز الحرية التعسفي

9

5.2

المضايقة

8

4.6

االعتداء الجسدي

7

4

االعتداء على أدوات العمل

6

3.4

حجز أدوات العمل

6

3.4

اإلصابة بجروح

6

3.4

التهديد باإليذاء

5

2.8

التحريض

5

2.8

االعتداء اللفظي

4

2.3

اإلضرار باألموال والخسائر
بالممتلكات

4

2.3

المعاملة القاسية والمهينة

4

2.3

االعتقال التعسفي

3

1.7

حجز الوثائق الرسمية

3

1.7

التوقيف التعسفي

3

1.7

المنع من النشر والتوزيع

2

1

التحقيق األمني

2

1

حذف محتويات الكاميرا

2

1

االعتداء على الممتلكات الخاصة

2

1

وقف اعتماد قناة فضائية

1

0.5

مصادرة أدوات العمل

1

0.5

إيذاء ذوي القربى

1

0.5

المنع من اإلقامة

1

0.5

محاولة االغتيال

1

0.5

المجموع
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100%

واقع الشكاوى واالنتهاكات 2017

 .2.1.2.1.2نــوع وشــكل االنتهــاكات وتكرارهــا  2016ـ
2017
عنــد مقارنــة االنتهــاكات وأشــكالها ومــدى تكرارهــا بيــن العاميــن
 2016بواقــع  135انتهــاكاً و 2017بواقــع  173انتهــاكاً يظهــر
أن العــام األخيــر قــد ســجل ارتفاعــاً فــي عــدد االنتهــاكات كميــاً
وبفــارق  38انتهــاكاً  ،ويتبيــن أن عــدد أشــكال االنتهــاكات قــد
ـكال خــال العاميــن الماضييــن ،ويظهــر أن عــدداً
وصــل إلــى  31شـ ً
مــن االنتهــاكات قــد وقــع وتمكــن برنامــج “عيــن” مــن رصــده
وتوثيقــه فــي  2016ولــم يقــع علــى حــد علــم الراصديــن فــي
 2017والعكــس كذلــك صحيــح.
ومــن الواضــح أن انتهــاك المنــع مــن النشــر والتوزيــع كان الســمة
األبــرز عــام  ،2016وأمــا مــا يميــز العــام  2017االرتفــاع النســبي
فــي المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات.
ويمكــن القــول أن التراجــع النســبي فــي عــدد انتهــاك المعاملــة
القاســية والمهينــة فــي  2017مــرده أن حــاالت االعتقــال
التعســفي والتوقيــف جــاءت أقــل مــن العــام  ،2016حيــث قــد
يتعــرض الصحفيــون لمعاملــة قاســية ومهينــة عنــد اعتقالهــم
و /أو توقيفهــم تعســفياً علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي.
ولــم يســجل فريــق “عيــن” أي انتهــاكات وقعــت فــي 2017
تتعلــق بالمحاكمــة غيــر العادلــة ،حجــب المواقــع اإللكترونيــة،
االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،المنــع مــن البــث اإلذاعي
والفضائــي ،المنــع مــن العمــل اإلعالمــي ورفــض منــح ترخيــص
للعمــل اإلعالمــي.
نوع االنتهاك

2016

2017

المنع من التغطية

45

60

حجب المعلومات

2

27

المضايقة

20

8

حجز الحرية التعسفي

1

9

االعتداء الجسدي

3

7

االعتداء على أدوات العمل

4

6

حجز أدوات العمل

4

6

اإلصابة بجروح
التهديد باإليذاء

6
7

التحريض

5
5

اإلضرار باألموال والخسائر
بالممتلكات

2

4

االعتداء اللفظي

3

4

المنع من النشر والتوزيع

13

2

االعتقال التعسفي

5

3

حجز الوثائق الرسمية

1

3

المحاكمة غير العادلة

3

المعاملة المهينة

7

4

التحقيق األمني

3

2

حذف محتويات الكاميرا

1

2

االعتداء على الممتلكات الخاصة
حجب المواقع اإللكترونية

2
2
1

وقف اعتماد قناة فضائية
مصادرة أدوات العمل

2

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

2

التوقيف التعسفي

2

1
3

إيذاء ذوي القربى

1

المنع من اإلقامة

1

محاولة االغتيال

1

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

1

المنع من العمل اإلعالمي

1

رفض منح ترخيص إعالمي

1
135
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 .2.1.2.1.3نــوع وشــكل االنتهــاكات وتكرارهــا  2010ـ
 :2017االنتهــاكات الثابتــة والمســتقرة وغيــر المســتقرة
خــال الســنوات الثمانيــة الماضيــة  2010ـ  2017رصــد برنامــج
وشــكال
“عيــن” ووثــق  1230انتهــاكاً توزعــت علــى  39نوعــاً
ً
مــن أشــكال االنتهــاكات ،وبمقارنــة هــذه األشــكال وتكرارهــا
بيــن الســنوات يتبيــن أن  9أنــواع وأشــكال مــن االنتهــاكات قــد
تكــرر بشــكل الفــت ومســتمر ممــا يشــير إلــى أنهــا انتهــاكات
ثابتــة ومســتقرة وشــكلت نســبتها  %23مــن أنــواع االنتهــاكات
وتكــررت  1001مــرة وبنســبة  %81.3مــن مجموع االنتهاكات،
ـكال مــن أنــواع االنتهــاكات مــن الصعــب
مقابــل  30نوعــاً وشـ ً
القــول بأنهــا أنــواع ثابتــة ومســتقرة رغــم أن بعضهــا قــد تكــرر
فــي أكثــر مــن عــام وقــد شــكلت نســبتها  %77مــن أشــكال
االنتهــاكات ،ومجمــوع تكرارهــا بلــغ  230مــرة وبنســبة %18.7
مــن مجمــوع االنتهــاكات.
ويتبيــن عنــد النظــر إلــى االنتهــاكات الثابتــة أو المســتمرة
التكــرار بــأن عــدداً منهــا ظــل يتكــرر بشــكل ملحــوظ خــال
ســنوات الحــراك الشــعبي الــذي شــهده األردن خــال الفتــرة
الممتــدة مــن العــام  2011وحتــى  ،2014ثــم قلــت معــدالت

135

تكرارهــا عــام  ،2015وعــادت بالظهــور مجــدداً عامــي 2016
و .2017وعلــى أي حــال فــإن االنتهــاكات التــي بقيــت ثابتــة
تمــس طيفــاً واســعاً مــن مــواد قانــون حقــوق اإلنســان وعلــى
رأســها الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر باعتــراف لجنــة حقــوق
اإلنســان فــي األمــم المتحــدة فــي التعليــق العــام رقــم  34بــأن
حريــة التعبيــر والــرأي همــا “حجــر الزاويــة لتعزيــز الســام واألمــن
الدولييــن لــكل مجتمــع تســوده الحريــة والديمقراطيــة” ،كمــا
أن هــذه االنتهــاكات باعتقادنــا لهــا تأثيراتهــا علــى الصحفييــن
وأبرزهــا الرقابــة الذاتيــة التــي بــدأت فــي االســتقرار منــذ العــام
 2010عندمــا بلغــت  %93.5وحتــى العــام  2017حيــث بلغــت
 %94بحســب اســتطالع رأي الصحفييــن الــذي ينفــذه مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن نهايــة كل عــام ،ونعتقــد أن جــزءاً
مــن أســباب الرقابــة الذاتيــة يعــود إلــى الضغــوط والتهديــدات
التــي تعــرض لهــا صحفيــون وقــد بلغــت نســبتها مــن مجمــوع
االنتهــاكات الكلــي خــال الســنوات الثمانيــة الماضيــة ،%7.4
ويمكــن عــرض االنتهــاكات الثابتــة أو المســتقرة كالتالــي:

 .2.1.2.1.3.1حجــب المواقــع اإللكترونيــة :تكــرر حجــب
المواقــع اإللكترونيــة  321مــرة باســتثناء العــام  ،2017وبلغت
نســبته مــن مجمــوع االنتهــاكات علــى مــدار ثمانــي ســنوات
 ،%26ومــا أدى لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات فــي أن يتســيد
قائمــة االنتهــاكات هــو مــا جــرى عــام  2013عندمــا حجبــت
الحكومــة  291موقعــاً بموجــب التعديــات التــي أجريــت علــى
قانــون المطبوعــات والنشــر وتضمنــت ترخيــص المواقــع
اإلعالميــة اإللكترونيــة ،إال أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات بــدأ
بالتراجــع تدريجيــاً خــال األعــوام الثالثــة الماضيــة.
 .2.1.2.1.3.2المنــع مــن التغطيــة :تكــرر انتهــاك منــع
التغطيــة  194مــرة وبنســبة بلغــت  %15.7مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،وهــو مــا تمكــن فريــق “عيــن” مــن توثيقــه خــال
الســنوات الثمانيــة الماضيــة ،ويالحــظ أن أعلــى معــدالت منــع
التغطيــة جــاءت خــال األعــوام  2016 ،2013وقــد بلغــت
ذروتهــا فــي  2017مــن خــال  60انتهــاكاً بمنــع التغطيــة ،علمــاً
أن غالبيــة حــاالت منــع التغطيــة التــي وثقهــا برنامــج “عيــن”
كانــت جماعيــة.
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 .2.1.2.1.3.3التهديــد باإليــذاء :وعلــى مــدار الســنوات
الثمانيــة الماضيــة تكــرر انتهــاك التهديــد باإليــذاء  87مــرة
وبنســبة بلغــت  %7مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وقــد حــل فــي
المرتبــة الثالثــة علــى مؤشــرات االنتهــاكات الثابتــة ،وقــد بلــغ
ذروتــه عــام  2011عندمــا تكــرر  22مــرة ،وقــد بقــي تكــراره
حاضــراً بنســب متفاوتــة بيــن الســنوات  2011وحتــى 2014
حيــث تراجــع عامــي  2015و 2016إلــى أن عــاد بالظهــور فــي
 2017بتكــراره  5مــرات.

 .2.1.2.1.3.4حجــب المعلومــات :وتكــرر  85مــرة وبنســبة
 %6.9مــن مجمــوع االنتهــاكات ،ويعتقــد فريــق “عيــن” أن
حجــب المعلومــات انتهــاك يتعــرض لــه اإلعالميــون بشــكل
شــبه يومــي ومــا وثقــه البرنامــج هــو مــا ثبــت لــه باألدلــة علــى
وقوعــه ،ويالحــظ أن أعلــى معــدالت تكــراره وقعــت عامــي
 2010عندمــا تكــرر  34مــرة و 2017عندمــا تكــرر  27مــرة.

 .2.1.2.1.3.5المضايقــة :لقــد تكــرر انتهــاك المضايقــة
 85مــرة وبنســبة بلغــت  %6.9مــن مجمــوع االنتهــاكات
خــال الســنوات الثمانيــة األخيــرة ،وعــادة مــا يقــع انتهــاك
المضايقــة بهــدف منــع التغطيــة وحجــب المعلومــات ،وهــو
انتهــاك شــائع لكنــه مــن االنتهــاكات التــي يصعــب توثيقهــا
دون أن يتقــدم الصحفيــون بشــكاوى بشــأنها علــى أن تتضمــن
شــكاواهم البينــات واألدلــة علــى وقــوع فعــل المضايقــة،
وقــد بلغــت أعلــى معــدالت تكــراره فــي عامــي  2010عندمــا
تكــرر  27مــرة ،وفــي  2016عندمــا تكــرر  20مــرة.

 .2.1.2.1.3.6االعتــداء الجســدي :يعتبــر االعتداء الجســدي
مــن االنتهــاكات الجســيمة والتي يحاســب عليهــا القانون ،وقد
تكــرر فــي الســنوات الثمانيــة الماضيــة  71مــرة وبنســبة %5.7
مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة خــال هــذه الســنوات ،وقــد
بلغــت أعلــى معدالتــه ذروة الحــراك الشــعبي عــام 2011
عندمــا تكــرر  26مــرة ،علمــاً أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات
الجســيمة يتعــرض لــه صحفيــون كل عــام علــى خلفيــة عملهــم
اإلعالمــي ،ولــم يثبــت أن جــرت مالحقــة أي مــن رجــال إنفــاذ
القانــون الذيــن مارســوا االعتــداء الجســدي علــى الصحفييــن،
كمــا لــم تلتــزم أجهــزة إنفــاذ القانــون بتحمــل مســؤوليتها
تجــاه االعتــداءات التــي تعــرض لهــا صحفيــون أثنــاء قيامهــم
بالتغطيــة الميدانيــة مــن قبــل مواطنيــن عادييــن أو مجهولــي
الهويــة ،حيــث لــم تجـ ِـر مالحقــة المعتديــن وبقــوا مفلتيــن مــن
العقــاب ،كمــا لــم يســجل فريــق “عيــن” أي إنصــاف أو جبــر لضــرر
للضحايــا مــن الصحفييــن.

 .2.1.2.1.3.7حجــز الحريــة التعســفي :لقــد تكــرر انتهــاك
حجــز الحريــة التعســفي  55مــرة ،وبلغــت أعلــى معدالتــه
الكميــة خــال  2011و 2014و.2017
 .2.1.2.1.3.8االعتــداء اللفظــي :وثــق برنامــج “عيــن” تكــرار
انتهــاك االعتــداء اللفظــي  46مــرة خــال الســنوات الثمانيــة
الماضيــة ،وبلغــت أعلــى معدالتــه خــال األعــوام ،2012
 2013و.2014
 .2.1.2.1.3.9المنــع مــن النشــر والتوزيــع :تكــرر انتهــاك
منــع النشــر والتوزيــع  44مــرة ،ســواء مــن خــال تعاميــم حظــر
النشــر التــي صــدرت عــن هيئــات قضائيــة أو مــن خــال هيئــة
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اإلعــام أو عبــر وســائل أخــرى تمكــن برنامــج “عيــن” مــن توثيقهــا
طيلــة الســنوات الثمانيــة الماضيــة ،وقــد بلغــت أعلــى معدالتــه
خــال عامــي  2011و.2016
واعتمــد الباحثــون فــي وضعهــم لقائمــة “االنتهــاكات الثابتــة”
تكــرار نــوع وشــكل االنتهــاكات بشــكل متتالــي خــال الســنوات
الثمانيــة الماضيــة ،إضافــة إلــى عددهــا الكمــي.
االنتهــاكات وتكرارهــا ونســبها المئويــة خــال الفتــرة 2010
ـ2017
 .2.1.2.2االنتهاكات الجسيمة 2017

وبالعــودة إلــى قائمــة االنتهــاكات يتبيــن أن نســبة االنتهــاكات
التــي تعــد جســيمة وجزائيــة قــد بلغــت  %12مــن مجمــوع
االنتهــاكات الكلــي وبواقــع  21انتهــاكاً تمثلــت باالعتــداء
الجســدي ،اإلصابــة بجــروح ،المعاملــة القاســية والمهينــة،
االعتقــال التعســفي ومحاولــة االغتيــال.
وال بــد مــن القــول أن االنتهــاكات الجســيمة ترتبــط بمســألة
اإلفــات مــن العقــاب وغيــاب ســبل االنتصــاف وجبــر الضــرر
للضحايــا مــن اإلعالمييــن ،وتضمنــت االنتهــاكات االعتــداءات
الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي مــن خــال
االعتقــال التعســفي إلــى جانــب االعتــداءات الماســة بالحــق فــي
عــدم التعــرض لمعاملــة قاســية أو مهينــة والســامة الشــخصية
مــن خــال االعتــداء الجســدي واإلصابــة بجــروح.
ويعتقــد فريــق “عيــن” أن عشــرة مــن اإلعالمييــن والصحفييــن
قــد تعرضــوا النتهــاكات جســيمة وهــي كالتالــي:

• رصــد فريــق “عيــن” واقعــة االعتــداء الجســدي مــن مجهولــي
الهويــة علــى نائــب مديــر التحريــر فــي موقــع ســرايا نيــوز اإلخبــاري
“عــاء الذيــب” بتاريــخ  6ينايــر  ،2017وذلــك أمــام منزلــه فــي
منطقــة الهاشــمية بمحافظــة الزرقــاء ،وقــد أصيــب بجــروح
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• وبتاريــخ  2017/5/16اعتقلــت األجهــزة األمنيــة مراســل
موقــع يــاء ميديــا االخبــاري “نصــر العتــوم” أثنــاء تغطيتــه افتتاح
مكتــب جديــد لمؤسســة الضمــان االجتماعــي فــي محافظــة
جــرش ،وقــد حجــزت حريتــه فــي مــكان ال تتوافــر فيــه شــروط
االحتجــاز مــا يخالــف نــص المــادة  )1( 10مــن العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن “يعامــل جميــع
المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية ،تحتــرم الكرامــة
األصيلــة فــي الشــخص اإلنســاني”.
• ادعــى مصــور قنــاة رؤيــا الفضائيــة “محمــد الشــرفا” أنــه
تعــرض بتاريــخ  2017/08/26لالعتــداء بالضــرب المبــرح مــن
قبــل ثالثــة أشــخاص مــن الذيــن شــاركوا بأحــداث الشــغب
التــي دارت فــي منطقــة لــواء الرصيفــة فــي محافظــة الزرقــاء
وتناقلتهــا وســائل اإلعــام المختلفــة ،وذلــك أثنــاء تغطيتــه
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• وبتاريــخ  2017/1/10قــام أحــد األشــخاص باالعتــداء
بواســطة أداة حــادة علــى “مصطفــى ثامــر” المعــروف باســم
“مصطفــى الغريــب” وهــو أحــد العامليــن فــي شــركة نــور
األفــق لإلنتــاج الفنــي وأحــد كــوادر البرنامــج السياســي الســاخر
المختــص بالشــأن العراقــي “البشــير شــو” الــذي يبــث علــى
قنــاة “دويتشــه فيلــه –  ”DWاأللمانيــة علــى خلفيــة حلقــة
البرنامــج المبثوثــة فــي  2016/9/9والتــي تناولــت قضيــة
زيــارة وفــد مــن جماعــة الحوثــي إلــى العاصمــة العراقيــة بغــداد.
وقــد أصيــب الغريــب بجــروح خطــرة ،فيمــا اعتقــل المعتــدي
وحوكــم بموجــب تهمــة “الشــروع بالقتــل” وصــدر حكم بســجنه
 8ســنوات مــع الشــغل.

%3.5

%2.3

%4

نتيجــة االعتــداء ونقــل علــى إثرهــا للمستشــفى لتلقــي العــاج،
وكانــت المعطيــات تشــير إلــى أن االعتــداء وقــع علــى خلفيــة
إثارتــه لقضايــا صحفيــة مــن بينهــا تحــرش اســتاذين فــي إحــدى
الجامعــات بطالبــة.
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لألجــواء العامــة فــي المنطقــة التــي دارت بهــا أعمــال
الشــغب التــي نشــبت علــى خلفيــة جريمــة قتــل ،وقــد نتــج
عــن االعتــداء عليــه إصابــات بجــروح.

لمــدة  5أيــام فــي ســجن الســلط دون وجــود أو بيــان أســباب
واضحــة لذلــك.
• وتعــرض مصــور قنــاة األردن اليــوم الفضائيــة “محمــد
التركــي” بتاريــخ  2017/11/28لالعتــداء الجســدي مــن قبــل
العامليــن فــي أحــد مراكــز عــاج مــرض التوحــد لــدى األطفــال
فــي العاصمــة عمــان علــى خلفيــة مشــاركته وطاقــم القنــاة
فــي إعــداد تقريــر حــول عــاج األطفــال المصابيــن بمــرض
التوحــد.

• تعــرض مراســل شــركة “يــاء ميديــا” للمواقــع اإلخباريــة
“جميــل الجابــري” بتاريــخ  2017/10/7لالعتقــال التعســفي
مــن قبــل عناصــر مــن جهــاز األمــن الوقائــي ،وبعدهــا تعــرض
لالحتجــاز لمــدة  24ســاعة ،وذلــك أثنــاء قيامــه بتغطيــة
إحــدى النــدوات التــي نظمهــا فــرع المنتــدى العالمــي
للوســطية فــي األردن.

• وفــي يــوم االقتــراع النتخابــات المجالــس البلديــة
والالمركزيــة التــي جــرت فــي  2017/8/15قــام أنصــار أحــد
المرشــحين باالعتــداء علــى مراســل إذاعــة حيــاة “ FMعــدي
القاضــي” أثنــاء تواجــده أمــام مركــز االقتــراع فــي مدرســة
أبــو هريــرة الثانويــة للبنيــن بمنطقــة حــي نــزال لتغطيــة أجــواء
عمليــة االقتــراع هنــاك.

• مســاء يــوم  2017/10/8تعــرض كل مــن مراســل جريــدة
الغــد اليوميــة “أحمــد التميمــي” ومراســل موقــع ســواليف
“غيــث التــل” ورئيــس تحريــر موقــع الوقائــع اإلخبــاري “جمــال
حــداد” لالعتــداء بالضــرب ومصــادرة أدوات عملهــم وحجزهــا
إلــى جانــب منعهــم مــن التغطيــة مــن قبــل عــدد مــن
األشــخاص الملثميــن .وذلــك أثنــاء تغطيتهــم الحتجاجــات
وأعمــال شــغب وقعــت فــي لــواء الرمثــا شــمال المملكــة،
والتــي انخــرط فيهــا عشــرات الشــبان المحتجيــن علــى حادثــة
التعامــل بالقــوة المفرطــة مــن قبــل مــا قيــل أنهــم مجموعــة
مــن جهــاز البحــث الجنائــي مــع أســتاذ فــي جامعــة اليرمــوك،
وشــخصين كانــوا معــه فــي أحــد المطاعــم ،وقــد لقــي فيديو
انتشــر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بهــذه الواقعــة
انتقــادات واســعة ألســلوب العنــف الــذي اتهــم فيــه رجــال
األمــن.

 .2.1.2.2.1االنتهاكات الجسيمة  2016ـ 2017

وبالمقارنــة بيــن العاميــن الماضييــن فــإن عــدد االنتهــاكات
الجســيمة كميــاً قــد تراجــع نســبياً  ،حيــث بلــغ فــي 2016
( )15انتهــاكاً وبنســبة بلغــت  %11مــن مجمــوع االنتهــاكات
الكلــي وعددهــا  ،135مقابــل  21انتهــاكاً جســيماً فــي
 2017وبنســبة  %12مــن مجمــوع االنتهــاكات البالغــة ،173
وبالرغــم مــن ذلــك فــإن انتهــاكات االعتــداء الجســدي قــد
ارتفــع عددهــا مــن  3إلــى  7اعتــداءات ،وقــد وثــق التقريــر 6
إصابــات بجــروح علــى خلفيــة العمــل اإلعالمــي عــام 2017
بينمــا لــم يوثــق أي إصابــة فــي  ،2016ويعتقــد فريــق “عيــن”
أن ارتفــاع هذيــن النوعيــن مــن االنتهــاكات الجســيمة مــرده
اعتــداءات المواطنيــن التــي ظهــرت بشــكل واضــح فــي
العــام الماضــي ونتــج عنهــا  39انتهــاكاً وقعــت فــي  7حــاالت
وبنســبة بلغــت  %20.8مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي.

• بتاريــخ  2017/1/2تعــرض مراســل شــركة “يــاء ميديــا”
للمواقــع اإللكترونيــة “ماجــد دبيــس” لالعتقــال التعســفي
مــن قبــل رجــال األمــن ،وذلــك بعــد انتهائــه مــن إعــداد تقريــر
صحفــي عــن الزراعــة المائيــة فــي حــي الطــوال الشــمالي
بمنطقــة ديــر عــا الكائنــة فــي األغــوار الوســطى ،ليتــم بعــد
ذلــك توقيفــه مــن قبــل نائــب المتصــرف للمنطقــة المذكورة
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

المجموع

%

االعتداء الجسدي

5

26

10

5

13

2

3

7

71

55.4

االعتقال التعسفي

2

5

3

27

21

2

1.5

13

10

1

0.7

4

13

10

1

1

0.7

7

26

11

10

33

5

15

21

128

%5.4

%20.3

%8.5

%7.8

%25.7

4%

11.7%

%16.4

%100

16

1

2

التهديد بالقتل
5

اإلصابة بجروح
الحرمان من العالج

1

6

1

1
2

المعاملة المهينة

7

محاولة االغتيال

138

المجموع

%100

واقع الشكاوى واالنتهاكات 2017

نوع وشكل االنتهاك

2016

2017

االعتداء الجسدي

3

7

اإلصابة بجروح

0

6

االعتقال التعسفي

5

3

محاولة االغتيال

0

1

المعاملة القاسية والمهينة

7

4

مجموع االنتهاكات الجسيمة

15

21

مجموع االنتهاكات الكلي

135

173

 .2.1.2.2.2االنتهاكات الجسيمة  2010ـ 2017

تشــير قائمــة االنتهــاكات الجســيمة للســنوات الثمانيــة
األخيــرة  2010ـ  2017إلــى  128انتهــاكاً جســيماً وقعــت
خــال هــذه الفتــرة ،وقــد بلــغ أعالهــا خــال عامــي 2011
مــن خــال  26انتهــاكاً بلغــت نســبتها  %20.3مــن المجمــوع
الكلــي لالنتهــاكات الجســيمة ،و 2014مــن خــال  33انتهــاكاً
نســبتها  ،%25.7ويالحــظ أن االنتهــاكات الجســيمة قــد
تراجعــت عــام  2015إال أنــه مــن المالحــظ بدايــة صعــود لهــا
فــي  2016و.2017
أعلــى معــدالت االنتهــاكات الجســيمة جــاء انتهــاك االعتــداء
الجســدي حيــث تكــرر  71مــرة خــال الســنوات الثمانيــة
األخيــرة وبنســبة بلغــت  %55.4مــن المجمــوع العــام ،أي مــا
يعــادل نصــف االنتهــاكات الجســيمة فــي الفتــرة المذكــورة،
ويليــه مــن حيــث الكــم االعتقــاالت التعســفية التــي تكــررت
 27مــرة وبنســبة  ،%21ويليهــا مباشــرة انتهــاكا اإلصابــة
بجــروح والمعاملــة القاســية والمهينــة وقــد تكــرر كل منهمــا
 13مــرة وبنســبة  %10لــكل منهمــا.

 .2.1.2.3حقــوق اإلعالمييــن اإلنســانية المعتــدى
عليهــا فــي 2017
يتبيــن مــن خــال توزيــع االنتهــاكات علــى حقــوق اإلعالمييــن
اإلنســانية المعتدى عليها خالل العام  2017أن االنتهاكات
قــد مســت طيفــاً واســعاً مــن الحقــوق وصــل إلــى  7حقــوق
أساســية وهــي الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،الحــق فــي
عــدم التعــرض للتعذيــب أو لمعاملــة قاســية أو ال إنســانية أو
مهينــة والســامة الشــخصية ،الحــق فــي التملــك ،الحــق في
الحريــة واألمــان الشــخصي ،الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة،
الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر والحــق فــي الحيــاة.
وتشــكل االعتــداءات الماســة بحقــوق اإلعالمييــن جملــة
مــن المخالفــات الدوليــة التــي أعلــن األردن عــن التزامــه بهــا
مــن خــال المعاهــدات التــي صــادق ووقــع عليهــا ونشــرها

فــي الجريــدة الرســمية أو مــن خــال توصيــات االســتعراض الــدوري
الشــامل التــي وافــق علــى االلتــزام بهــا وكذلــك ما ورد مــن توصيات
للجــان دوليــة أخــرى فــي األمــم المتحــدة كلجنــة مناهضــة التعذيــب
ولجنــة حقــوق اإلنســان.
وإن حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام فــي المرتبــة األولــى وبواقع  102انتهاكا نســبتها %58.3
مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،إال أن هــذه النتيجــة طبيعيــة وتنبــع
مــن واقــع رصــد مــا تتعــرض لــه حريــة الصحافــة مــن انتهــاكات ،إال
أن االعتــداء علــى هــذا الحــق يتســبب باعتــداء علــى حقــوق أخــرى،
كمــا أن حقــوق اإلنســان ال يمكــن أن تجــزأ ،وحلــول االنتهــاكات
الماســة بالحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو لمعاملــة قاســية
أو ال إنســانية أو مهينــة والســامة الشــخصية فــي المرتبــة الثانيــة
وبواقــع  27انتهــاكاً نســبتها  %16.3مــن مجمــوع االنتهــاكات يحتــاج
إلــى إجــراءات عاجلــة لوقفــه أو الحــد منــه ،والتعامــل بحــزم لمالحقــة
مرتكبيــه حتــى ال يتكــرر.
وحلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي التملــك بالمرتبــة الثالثــة
مــن خــال  19انتهــاكاً تشــكل مــا نســبتها  %10.6مــن مجمــوع
االنتهــاكات الكلــي ،وتمثلــت باالعتــداء علــى أدوات عمل الصحفيين
وحجزهــا ومصادرتهــا إضافــة إلــى االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة
مــا ينتــج عنــه خســائر بالممتلــكات وإضــرار باألمــوال ،ووقعــت فــي 8
حــاالت ،منهــا  5حــاالت مــن قبــل األجهــزة األمنيــة و 3حــاالت مــن
قبــل مواطنيــن ،وتعــرض لهــا  12صحفيــاً وصحفيــة.
وجــاءت االعتــداءات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي
بالمرتبــة الرابعــة مــن خــال  18انتهــاكاً تمثلــت بحجــز الحريــة
واالعتقــال والتوقيــف التعســفيين وحجــز الوثائــق الرســمية أو
الثبوتيــة ،وشــكلت نســبتها  %10.3مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلي،
ووقعــت فــي  7حــاالت مــن أصــل  21حالــة ،منهــا  6حــاالت مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة وحالــة واحــدة مــن قبــل مواطنيــن ،وتعــرض لهــا 9
صحفييــن.
وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة مــن خــال
خطــاب التحريــض والكراهيــة بالمرتبــة الخامســة ،ووقــع فــي 6
حــاالت منفصلــة وتعــرض لهــا  7صحفييــن ،وجميعهــا صــدرت عــن
مواطنيــن.
وفــي المرتبــة السادســة واألخيــرة حلت االنتهاكات الماســة في كل
مــن الحــق فــي اإلقامــة مــن خــال منــع أحــد الصحفييــن المصرييــن
مــن دخــول األردن للمشــاركة فــي دورة تدريــب لإلعالمييــن كانــت
قــد نظمتهــا احــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي ،والحــق فــي
الحيــاة فــي حالــة واحــدة أيضــاً مــن خــال محاولــة اغتيــال بــاءت
بالفشــل.
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الحق المعتدى عليه

الحق في حرية الرأي
والتعبير واإلعالم

نوع االنتهاك

التكرار

%

المنع من التغطية

60

34.6

المنع من النشر والتوزيع

2

1

المضايقة

8

4.6

التحقيق األمني

2

1

وقف اعتماد قناة فضائية

1

0.5

حذف محتويات الكاميرا

2

1

27

15.6

102

58.3%

اإلصابة بجروح

6

3.4

التهديد باإليذاء

5

2.8

إيذاء ذوي القربى

1

0.5

المعاملة المهينة

4

2.8

االعتداء اللفظي

4

2.8

7

4

27

16.3%

االعتداء على أدوات العمل

6

3.4

حجز أدوات العمل

6

3.4

االعتداء على الممتلكات الخاصة

2

1

اإلضرار باألموال والخسائر
بالممتلكات

4

2.3

1

0.5

19

10.6%

حجز الحرية التعسفي

9

5.2

االعتقال التعسفي

3

1.7

حجز الوثائق الرسمية

3

1.7

3

1.7

18

10.3%

5

2.8

5

2.8%

1

0.5

1

0.5%

1

0.5

1

0.5%

حجب المعلومات

الحق في عدم
التعرض للتعذيب أو
لمعاملة قاسية أو
ال إنسانية أو مهينة
والسالمة الشخصية

االعتداء الجسدي

الحق في التملك

مصادرة أدوات العمل

الحق في الحرية
واألمان الشخصي

التوقيف التعسفي
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الحق في معاملة غير
تمييزية

التحريض

الحق في اإلقامة
والتنقل والسفر

المنع من اإلقامة

الحق في الحياة

محاولة االغتيال

 .2.1.2.3.1حقــوق اإلعالمييــن اإلنســانية المعتــدى
عليهــا فــي  2016ـ 2017

بمقارنــة حقــوق اإلعالمييــن المعتــدى عليهــا خــال العاميــن
 2016ـ  2017نجــد أن المراتــب بقيــت علــى حالهــا باســتثناء
كل مــن الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر والحــق فــي
المعاملــة غيــر التمييزيــة والحــق فــي الحيــاة ،وبالمقارنــة مــع
النســب المئويــة خــال العاميــن مــع الحقــوق نجــد أنها نســب
متقاربــة مــن بعضهــا وال توجــد فروقــات ملحوظــة ،حيــث
يعتقــد فريــق “عيــن” أن االعتــداء علــى الحقــوق اإلنســانية

2017
807

235

%65.6

%19

105

%8.5

56

%4.5

13

%1

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ

10
2

%0.8
%0.2
%0.02

1

%0.08

1
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%100
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علــى اإلعالمييــن بقيــت علــى مســتوياتها خــال عاميــن بالرغــم
مــن االختــاف فــي عــدد االنتهــاكات الــذي بلــغ  135انتهــاكاً فــي
 2016و 173فــي .2017

الحق المعتدى عليه

التكرار

%

الحق في حرية الرأي والتعبير
واإلعالم

807

65.6

الحق في عدم التعرض للتعذيب
أو لمعاملة قاسية أو ال إنسانية أو
مهينة والسالمة الشخصية

235

19

الحق في الحرية واألمان الشخصي

105

8.5

الحق في التملك

56

4.5

الحق في معاملة غير تمييزية

13

1

10

0.8
0.2

الحق المعتدى عليه

%
2016

%
2017

متوسط
حسابي

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

66

58.3

62%

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو
لمعاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة
والسالمة الشخصية

14.8

16.3

15.5%

الحق في التملك

8.8

10.6

9.7%

الحق في محاكمة عادلة

الحق في الحرية واألمان الشخصي

6.6

10.3

8.5%

الحق في الخصوصية

2

الحق في محاكمة عادلة

2.2

0

1%

الحق في اإلقامة والتنقل والسفر

1

0.08

الحق في الخصوصية

1.4

0

0.7%

الحق في معاملة غير تمييزية

0

2.8

1.4%

الحق في الحياة

1

0.08

الحق في اإلقامة والتنقل والسفر

0

0.5

0.2%

1230

100%

الحق في الحياة

0

0.5

0.2%

100%

100%

100%

 .2.1.2.3.2حقــوق اإلعالمييــن اإلنســانية المعتــدى عليهــا
 2010ـ 2017

يتبيــن عنــد جمــع كافــة الحقــوق المعتــدى عليهــا خــال الســنوات
الثمانيــة الماضيــة  2010ـ  2017أن االنتهــاكات الماســة بالحــق
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام قــد حلــت بالمرتبــة األولــى
بواقــع  807انتهــاكات شــكلت نســبتها  %65.6مــن مجمــوع
االنتهــاكات الكلــي خــال هــذه الفتــرة.

ومــا يلفــت النظــر فــي المؤشــرات أن االنتهــاكات الماســة بالحــق
فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو لمعاملــة قاســية أو ال إنســانية
أو مهينــة والســامة الشــخصية قــد حلــت بالمرتبــة الثانيــة بواقــع
 235انتهــاكاً نســبتها  %19مــن مجمــوع االنتهــاكات ،والالفــت
أيضــاً أن االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي قــد حلــت فــي المرتبــة الثالثــة مــن خــال  105انتهاكات
بلغــت نســبتها .%8.5

وفــي المرتبــة الرابعــة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي
التملــك مــن خــال  56انتهــاكاً نســبتها  ،%4.5ويليهــا فــي المرتبــة
الخامســة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة
بواقــع  13انتهــاكاً  ،وفــي المرتبــة السادســة االنتهــاكات الماســة
بالحــق فــي محاكمــة عادلــة وبلغــت  10انتهاكات ،ثــم في المرتبة
الســابعة انتهــاكات الحــق فــي الخصوصيــة مــن خــال انتهاكيــن،
وفــي المرتبــة الثامنــة واألخيــرة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق
فــي اإلقامــة والحــق فــي الحيــاة مــن خــال انتهــاك واحــد لــكل
منهمــا.

 .2.1.2.4الجهات المنتهكة 2017

تتعــدد الجهــات التــي تقــف وراء االنتهــاكات التــي تقــع علــى
اإلعالمييــن فــي األردن ،وظلــت أصابــع االتهــام توجــه فــي
أكثــر األحــوال ألجهــزة إنفــاذ القانــون التــي علــى تمــاس
مباشــر مــع اإلعالمييــن خاصــة عنــد تغطيتهــم لألحــداث فــي
أماكــن التوتــر ،ولكــن لــم تســلم مــن مســؤولية االنتهــاكات
الحكومــة ،الســلطات القضائيــة ،البرلمــان ،رجــال أعمــال
ومتنفــذون.
الالفــت فــي العــام  2017تزايــد حــاالت االنتهــاكات التــي
يقــف وراءهــا مواطنــون مجهولــو الهويــة ،ســواء باالعتــداء
الجســدي أو التحريــض والتهديــد لإلعالمييــن.
وتالياً عرض كمي للحاالت والجهات المسؤولة:
المرتبــة األولــى :األجهــزة األمنيــة :أعلــى الجهــات التــي
تســيدت قائمــة الجهــات المنتهكــة مــن حيــث عــدد الحــاالت
واالنتهــاكات جــاءت األجهــزة األمنيــة مــن خــال  7حــاالت
شــكلت نســبتهم  %33.3مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي
والبالغــة  21حالــة ،وتضمنــت  67انتهــاكاً شــكلت نســبتها
 %38.7مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي البالغــة 173
انتهــاكاً  ،وتعــرض لهــا  33إعالميــاً  ،ومنهــم  26إعالميــاً فــي
حالــة جماعيــة واحــدة عندمــا منعتهــم األجهــزة األمنيــة مــن
تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن “أحمــد الدقامســة” يــوم 12
مــارس  ،2017علمــاً أن األجهــزة األمنيــة كانــت تصــدرت
قائمــة الجهــات المنتهكــة طيلــة األعــوام الماضيــة.
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وتمثلــت غالبيــة انتهــاكات األجهــزة األمنيــة فــي عــدد مــن
ـكال وهي :التهديد باإليذاء،
أشــكال االنتهاكات بلغت  16شـ ً
المنــع مــن النشــر ،االعتقــال والتوقيــف وحجــز الحريــة ،المنــع
مــن التغطيــة ،المعاملــة القاســية والمهينــة ،المنــع مــن
اإلقامــة ،حــذف محتويــات الكاميــرا ،االعتــداء علــى أدوات
العمــل وحجزهــا ،حجــز الوثائــق الرســمية ،االعتــداء علــى
الممتلــكات الخاصــة ،التحقيــق األمنــي والمضايقــة.
وباعتقــاد فريــق “عيــن” فــإن الحــاالت التــي يعرضهــا التقريــر
فــي فصلــه األخيــر تظهــر وقــوع عــدد مــن االنتهــاكات التــي
تضمنــت انتهــاكاً جســيماً هــو االعتقــال التعســفي الــذي
تكــرر  3مــرات وفــي  3حــاالت منفصلــة ومــع  3صحفييــن
جميعهــم يعملــون مراســلين لــدى شــركة “يــاء ميديــا”
للمواقــع اإلخباريــة ،والتــي تقــدم خدمــات إعالميــة وفنيــة
لقنــاة اليرمــوك التــي لــم تحصــل علــى ترخيــص رســمي
لممارســة العمــل االعالمــي ،وأيــاً كان فــإن شــركة “يــاء
ميديــا” تحــوز علــى ترخيــص للعمــل اإلعالمــي ومــا مــن
ســند قانونــي يدعــو إلــى اعتقــال المراســلين الثالثــة وحجــز
حريتهــم ،وقــد بلــغ عــدد االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا 18
انتهــاكاً مــن أصــل .67
المرتبــة الثانيــة :مواطنــون :الالفــت فــي قائمــة الجهــات
المنتهكــة لعــام  2017هــو أن تحــل حــاالت اعتــداءات
المواطنيــن العادييــن فــي المرتبــة األولــى إلــى جانــب حــاالت
األجهــزة األمنيــة مــن حيــث عــدد الحاالت من خــال  7حاالت
نســبتها  %33.3مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي ،وقــد حلــت
اعتــداءات المواطنيــن فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد
االنتهــاكات حيــث بلغــت  39انتهــاكاً وبنســبة  %22.5مــن
مجمــوع االنتهــاكات ،وقــد تعــرض لهــا  8صحفييــن غالبيتهــم
تعرضــوا النتهــاكات واعتــداءات نتيجــة التحريــض فــي 5
حــاالت منفصلــة ،وتظهــر الحــاالت الموثقــة أن التحريــض جــاء
علــى خلفيــة اســباب أيديولوجيــة وأخــرى إعالميــة.

142

أخطــر الجرائــم التــي أقــدم عليهــا أحــد المواطنيــن المواليــن
لجماعــة الحوثــي فــي اليمــن عندمــا حــاول قتــل أحــد كــوادر
البرنامــج العراقــي “البشــير شــو” المعــد لقنــاة دويتشــة
فيللــة  DWعلــى خلفيــة إحــدى حلقــات البرنامــج التــي
انتقــدت زيــارة الحوثييــن إلــى بغــداد ،فيمــا تعــرض مصور قناة
رؤيــا الفضائيــة “محمــد الشــرفا” العتــداء جســدي مــن قبــل
ثالثــة أشــخاص أثنــاء تغطيتــه ألعمــال شــغب فــي منطقــة
لــواء الرصيفــة نشــبت علــى خلفيــة جريمــة قتــل ،وفــي حالــة
أخــرى تعــرض كل مــن مراســل جريــدة الغــد اليوميــة “أحمــد
التميمــي” ومراســل موقــع ســواليف “غيــث التــل” ورئيــس
تحريــر موقــع الوقائــع اإلخبــاري “جمــال حــداد” العتــداء

جســدي مــن قبــل عــدد مــن األشــخاص أثنــاء تغطيتهــم
الحتجاجــات وأعمــال شــغب وقعــت فــي لــواء الرمثــا شــمال
المملكــة.
ومــن حــاالت التحريــض التي صدرت عن مواطنين ما تعرضت
لــه مراســلة صحيفــة “الــرأي اليــوم” اللندنيــة “فــرح مرقــة”
لتحريــض مــن قبــل مواطنيــن علــى خلفيــة تقريــر صحفــي،
فيمــا تعــرض رســام الكاريكاتيــر “عمــاد حجــاج” للتهديــد
باإليــذاء مــن مواطنيــن عادييــن نتيجــة التحريــض الــذي تعــرض
لــه علــى خلفيــة رســم للحجــاج فــي صحيفــة “العربــي الجديــد”
تنــاول فيــه االتهامــات بقيــام بعــض مســؤولي الكنيســة
األرثوذوكســية فــي األراضــي المقدســة ببيــع ممتلــكات
الكنيســة لالحتــال اإلســرائيلي ،كمــا تعــرض مراســل صحيفــة
القــدس العربــي اللندنيــة “طــارق البداريــن” للتهديــد باإليــذاء
مــن مواطنيــن عادييــن نتيجــة التحريــض الــذي تعــرض لــه
علــى خلفيــة مــادة صحفيــة نشــرها فــي الصحيفــة تحــت
عنــوان “متهمــون بالترويــج لداعــش وإســاميون يضربــون
عــن الطعــام فــي أحــد الســجون األردنيــة احتجاجــا علــى ســوء
المعاملــة”.
المرتبــة الثالثــة :مؤسســات ودوائــر حكوميــة :وحلــت
االنتهــاكات التــي يعتقــد فريــق “عيــن” أن مصدرهــا
مؤسســات ودوائــر حكوميــة فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث
عــدد الحــاالت ومــن خــال  3حــاالت ،لكنهــا حلــت بالمرتبــة
الثانيــة مــن حيــث عــدد االنتهــاكات التــي بلغــت  59انتهــاكاً
شــكلت نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي  ،%34وهــو
معــدل قريــب عــن مؤشــر انتهــاكات األجهــزة األمنيــة الــذي
بلــغ  %38.7مــن مجمــوع االنتهــاكات ،مــع اختــاف أشــكال
االنتهــاكات وأنواعهــا بيــن الجهتيــن .وبــدا لفريــق “عيــن”
أن الســبب فــي االرتفــاع الكمــي النتهــاكات المؤسســات
والدوائــر الحكوميــة يعــود إلــى منــع  25صحفيــاً وصحفيــة
مــن تغطيــة االنتخابــات البلديــة والالمركزيــة داخــل مراكــز
االقتــراع مــن قبــل رؤســاء وموظفــي المراكــز التابعيــن
للهيئــة العليــا لالنتخابــات يــوم  15أغســطس  ،2017وقــد
حجبــت المعلومــات عــن هــؤالء اإلعالمييــن ليصــل مجمــوع
االنتهــاكات فــي هــذه الحالــة الجماعيــة إلــى  50انتهــاكاً .
المرتبــة الرابعــة :مجلــس النــواب ،مجهولــو الهويــة،
مســتثمرون ورجــال أعمــال ومؤسســات قضائيــة:
وباعتقــاد فريــق “عيــن” فــإن  4جهــات قــد حلــت فــي المرتبــة
الرابعــة معــاً وذلــك مــن خــال حالــة واحــدة لــكل منهــا
وانتهاكيــن لــكل منهــا ،وهــي :مجلــس النــواب ومجهولــو
الهويــة ومســتثمرون ورجــال أعمــال ومؤسســات قضائيــة،
حيــث تبيــن أن  4صحفييــن قــد تعرضــوا للمضايقــة مــن قبــل

واقع الشكاوى واالنتهاكات 2017

إدارة مجلــس النــواب وهــم طاقــم قنــاة رؤيــا المكــون مــن
المراســل “حمــزة الشــوابكة” والمصــور “ماجــد جاداللــه” إلــى
جانــب مراســل موقــع هــا أخبــار “محمــد أبــو حميــد” يــوم
 ،2017/2/14وقــد تعــرض مديــر تحريــر موقــع ســرايا نيــوز
“عــاء الذيــب” العتــداء جســدي تســبب بجــروح مــن قبــل
أشــخاص مجهولــي الهويــة ،فيمــا تعــرض طاقــم قنــاة األردن
اليــوم لالعتــداء والمضايقــة مــن موظفــي أحــد مراكــز عــاج
مــرض التوحــد ،وكلهــا حــاالت جــاءت علــى خلفيــة العمــل
اإلعالمــي ،ويعتقــد فريــق “عيــن” أن االســتخدام المتعســف
للســلطات القضائيــة فــي حالــة واحــدة قــد نتــج عنــه انتهــاك
واحــد ،حيــث وجــه النائــب العــام لمحكمــة الجنايــات الكبــرى
خطابــاً إلــى مديــر عــام هيئــة اإلعــام المرئــي والمســموع
لحظــر نشــر أي تعليــق ذي صلــة بقــرار اإلفــراج عــن قاتــل
مــا عــرف بتســميته “لــص عبــدون” فــي جميــع المواقــع
اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،ســواء كان
باالستحســان أو االســتهجان.،
الجهات
المنتهكة

عدد حاالت
االنتهاكات

%

عدد
االنتهاكات

%

األجهزة األمنية

7

33.3

67

38.7

مواطنون
عاديون

7

33.3

39

22.5

مؤسسات
ودوائر حكومية

3

14.2

59

34

مؤسسات
قضائية

1

4.7

1

0.5

مجلس النواب

1

4.7

3

1.7

مجهولو الهوية

1

4.7

2

1

مستثمرون
ورجال أعمال

1

4.7

2

1

المجموع

21

100%

173

%100

 .2.1.2.4.1الجهات المنتهكة  2016ـ 2017

يقــارن هــذا القســم مــن الفصــل الخامــس بيــن عــدد الحــاالت
وعــدد االنتهــاكات التــي يعتقــد فريــق “عيــن” أنهــا صــدرت
عــن الجهــات المنتهكــة خــال العاميــن  2016و،2017
وقــد تــم فصــل عــدد الحــاالت عــن عــدد االنتهــاكات بهــدف
الخــروج بمدلــوالت أكثــر وضوحــاً  ،وذلــك كالتالــي:

أوال :مقارنــة عــدد الحــاالت الصــادرة عــن الجهــات
ً
المنتهكــة  2016ـ :2017
يتبيــن عنــد مقارنــة عــدد الحــاالت التــي يعتقــد برنامــج “عيــن”
أنهــا صــدرت عــن الجهــات المنتهكــة بيــن عامــي 2016
و 2017أن عــدد الحــاالت الصــادرة عــن األجهــزة األمنيــة
ومجلــس النــواب بقيــت علــى معدالتهــا نســبياً خــال
هذيــن العاميــن ،فيمــا قــل كميــاً عــدد الحــاالت الصــادرة
عــن مؤسســات ودوائــر حكوميــة مــن  15إلــى  3حــاالت،
والمؤسســات القضائيــة مــن  6حــاالت إلــى حالــة واحــدة
عــام  ،2017إال أن الالفــت صعــود عــدد الحــاالت الصــادرة
عــن مواطنيــن عادييــن مــن حالتيــن إلــى  7حــاالت ،بينمــا لــم
يوثــق فريــق “عيــن” حــاالت صــدرت فــي  2017عــن جامعــات
ومعاهــد أكاديميــة ونقابــات مهنيــة مقابــل حــاالت صــدرت
عــن مســتثمرين ورجــال أعمــال ومجهولــي الهويــة.
ومــن حيــث الترتيــب فقــد حلــت المؤسســات والدوائــر
الحكوميــة بالمرتبــة األولــى خــال العاميــن الماضييــن مــن
حيــث عــدد الحــاالت مــن خــال  18حالــة شــكلت نســبتها
 %32.7مــن عــدد الحــاالت الكلــي فــي عاميــن والبالغــة 55
حالــة ،ويعتقــد فريــق “عيــن” أن ســبب ارتفــاع عــدد الحــاالت
الكميــة الصــادرة عــن مؤسســات ودوائــر حكوميــة مــرده
تعاميــم حظــر النشــر التــي صــدرت عــن هيئــة اإلعــام عــام
 2016وبلغــت  10تعاميــم فــي  10حــاالت مختلفــة فــي
حيــن توقفــت عــام  ،2017إضافــة إلــى انتهــاكات حجــب
المعلومــات ومنــع التغطيــة التــي صــدرت عــن مــدراء مراكــز
االقتــراع الذيــن كلفــوا باإلشــراف علــى ســير االنتخابــات
لمجلــس النــواب  2016وانتخابــات الالمركزيــة فــي .2017
وبفــارق ضئيــل حلــت األجهــزة األمنيــة فــي المرتبــة الثانيــة
مــن حيــث عــدد الحــاالت مــن خــال  15حالــة شــكلت نســبتها
 %27.3مــن مجمــوع الحــاالت فــي عاميــن ،وبجمــع النســب
المئويــة بيــن الحــاالت الصــادرة عــن األجهــزة األمنيــة وبيــن
الصــادرة عــن مؤسســات ودوائــر حكوميــة تصبــح النتيجــة
 %60مــن إجمالــي عــدد الحــاالت الكلــي فــي عاميــن.
وحلــت االنتهــاكات التــي يعتقــد فريــق “عيــن” أنهــا صــدرت
عــن مواطنيــن فــي المرتبــة الثالثــة مــن خــال  9حــاالت
شــكلت نســبتها  %16.4مــن مجمــوع الحــاالت فــي عاميــن،
ويليهــا فــي المرتبــة الرابعــة الحــاالت التــي يعتقــد فريــق
“عيــن” بأنهــا صــدرت علــى خلفيــة االســتخدام المتعســف
للســلطات القضائيــة مــن خــال  7حــاالت.
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وفــي المرتبــة الخامســة جــاءت حالتــان يعتقــد فريــق “عيــن” أن
مجلــس النــواب يتحمــل مســؤوليتهما ،فيمــا جــاءت فــي حالــة
واحــدة الجهــات التــي يعتقــد فريــق “عيــن” أنهــا صــدرت عنهــا
وهــي :مجهولــو الهويــة ،مســتثمرون ورجــال أعمــال ،جامعــات
ومعاهــد أكاديميــة ،نقابــات مهنيــة.

ثانيــاً  :مقارنــة عــدد االنتهــاكات الصــادرة عــن الجهــات
المنتهكــة  2016ـ :2017

وبمقارنــة عــدد االنتهــاكات الكميــة التــي يعتقــد فريــق “عيــن”
أنهــا صــدرت عــن الجهــات المنتهكــة خــال العاميــن 2016
و 2017يتبيــن أن انتهــاكات األجهــزة األمنيــة والمؤسســات
والدوائــر الحكوميــة قــد ارتفعــت عــن معدالتهــا نســبياً  ،فيمــا
قــل عــدد االنتهــاكات الصــادرة عــام  2017باعتقــاد فريــق
“عيــن” عــن المؤسســات القضائيــة بشــكل ملحــوظ ،ويالحــظ
ارتفــاع عــدد االنتهــاكات الصــادرة عــن المواطنيــن العادييــن
مــن  7إلــى  39انتهــاكاً وهــو مــا يعتبــر المؤشــر األبــرز فــي
قائمــة الجهــات المنتهكــة.
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2016

2017

الجهات
المنتهكة

عدد
الحاالت

عدد
الحاالت

المجموع

%

مؤسسات
ودوائر حكومية

15

3

18

32.7

األجهزة األمنية

8

7

15

27.3

مواطنون
عاديون

2

7

9

16.4

مؤسسات
قضائية

6

1

7

12.7

مجلس النواب

1

1

2

3.6

مجهولو الهوية

0

1

1

1.8

مستثمرون
ورجال أعمال

0

1

1

1.8

جامعات
ومعاهد
أكاديمية

1

0

1

1.8

نقابات مهنية

1

0

1

1.8

المجموع

34

21

55

%100

 .2.1.2.4.1.1الجهات المنتهكة  2015ـ 2017

يعــرض هــذا القســم مــن التقريــر مقارنــة الجهــات المنتهكــة
مــن حيــث عــدد الحــاالت وعــدد االنتهــاكات التــي يعتقــد
فريــق “عيــن” بأنهــا صــدرت عــن تلــك الجهــات خــال
األعــوام الثالثــة الماضيــة  2015ـ  ،2017وإليضــاح مــا
يمكــن اســتخالصه مــن هــذه المقارنــة فقــد تــم فصــل عــدد
الحــاالت عــن عــدد االنتهــاكات كالتالــي:

أوال :مقارنــة عــدد الحــاالت الصــادرة عــن الجهــات
ً
المنتهكــة  2015ـ :2017

بمقارنــة عــدد الحــاالت الصــادرة باعتقــاد فريــق “عيــن”
عــن الجهــات المنتهكــة خــال األعــوام الثالثــة الماضيــة
يتبيــن أن عــدد الحــاالت التــي يعتقــد برنامــج “عيــن” أن
المؤسســات والدوائــر الحكوميــة تتحمــل مســؤولية
االنتهــاكات التــي تضمنتهــا حلــت فــي المرتبــة األولــى
مــن خــال  23حالــة ،وقــد بلغــت نســبتها  %29.5مــن
مجمــوع الحــاالت الكلــي خــال الســنوات الثالثــة الماضيــة،
ويليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الحــاالت التــي يعتقــد فريــق
“عيــن” أنهــا صــدرت عــن األجهــزة األمنيــة مــن خــال 21
حالــة نســبتها مــن المجمــوع العــام  ،%27وبجمــع حــاالت
المؤسســات الحكوميــة واألجهــزة األمنيــة تصبــح النســبة
مــن المجمــوع العــام  %56.5أي مــا يزيــد عــن نصــف عــدد
الحــاالت خــال الفتــرة المذكــورة.
ومــن خــال  13حالــة جــاءت الحــاالت الناتجــة عــن
االســتخدام المتعســف للســلطات القضائيــة فــي المرتبــة
الثالثــة ،وفــي المرتبــة الرابعــة الحــاالت التــي يعتقــد فريــق
“عيــن” أنهــا صــدرت عــن مواطنــون عادييــن مــن خــال 9
حــاالت ،وفــي المرتبــة الخامســة جــاءت الحــاالت الصــادرة
عــن مجلــس النــواب مــن خــال  6حــاالت ،وأمــا فــي المرتبــة
السادســة فقــد حــل مجهولــو الهويــة مــن خــال حالتيــن،
وأخيــراً فــي المرتبــة الســابعة جــاءت الجهــات التاليــة مــن
خــال حالــة واحــدة فقــط :جامعــات ومعاهــد أكاديميــة،
مســتثمرون ورجــال أعمــال ،نقابــات مهنيــة ،تنظيــم
“داعــش”.
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2016

2017

الجهات المنتهكة

عدد
االنتهاكات

عدد
االنتهاكات

المجموع

األجهزة األمنية

58

67

125

مؤسسات ودوائر
حكومية

51

59

110

مواطنون عاديون

7

39

46

مؤسسات قضائية

10

1

11

مجلس النواب

3

3

6

جامعات ومعاهد
أكاديمية

5

0

5

مجهولو الهوية

0

2

2

مستثمرون ورجال
أعمال

0

2

2

نقابات مهنية

1

0

1

المجموع

135

173

308

ثانيــاً  :مقارنــة عــدد االنتهــاكات الصــادرة عــن الجهــات
المنتهكــة  2015ـ :2017
وعنــد مقارنــة عــدد االنتهــاكات التــي يعتقــد فريــق “عيــن”
أنهــا صــدرت عــن الجهــات المنتهكــة خــال األعــوام الثالثــة
الماضيــة يتبيــن أن األجهــزة األمنيــة والمؤسســات والدوائــر
الحكوميــة والمواطنيــن العادييــن قــد ســجلوا فــي العــام
 2017أعلــى معــدالت االنتهــاكات كمــاً فــي  3ســنوات ،وقــد
حلــوا فــي المراتــب الثالثــة األولــى ،وبالنظــر إلــى الجــدول
أدنــاه فيالحــظ اســتمرار صعــود عــدد االنتهــاكات الكميــة
بشــكل تدريجــي لتلــك الجهــات.

ويالحــظ تراجــع عــدد انتهــاكات الســلطات القضائيــة خــال
الســنوات الثالثــة الماضيــة ،فمــن  17انتهــاكاً عــام  2015إلــى
 10فــي  2016ثــم انتهــاك واحــد فقــط فــي  ،2017فيمــا
يمكــن القــول أن عــدد االنتهــاكات التــي يعتقــد فريــق “عيــن”
بأنهــا صــدرت عــن مجلــس النــواب وعــن مجهولــي الهويــة
مســتقرة نســبياً .

2015

2016

2017

الجهات المنتهكة

عدد
الحاالت

عدد
الحاالت

عدد
الحاالت

مؤسسات ودوائر
حكومية

5

15

3

23

األجهزة األمنية

6

8

7

21

مؤسسات
قضائية

6

6

1

13

مواطنون عاديون

0

2

7

9

مجلس النواب

4

1

1

6

مجهولو الهوية

1

0

1

2

جامعات ومعاهد
أكاديمية

0

1

0

1

المجموع

مستثمرون ورجال
أعمال

0

0

1

1

نقابات مهنية

0

1

0

1

تنظيم "داعش"

1

0

0

1

المجموع

23

34

21

78

 .5.1الفصــل الرابــع :الحريــات اإلعالميــة محــل االنتهــاك:
الحــاالت الموثقــة
يعــرض هــذا الفصــل مــن التقريــر كافــة الحــاالت التي قــام فريق
برنامــج “عيــن” برصدهــا وتوثيقهــا بعــد جمــع األدلــة الكافيــة
والتثبــت مــن وقوعهــا ،وتــم توزيعهــا علــى قســمين كالتالــي:

• القســم األول :الحــاالت الفرديــة؛ وهــي الحــاالت التــي
تعــرض بهــا صحفــي أو عــدد مــن الصحفييــن ،وثبــت أنهــا
تتضمــن علــى انتهــاكات لحريــة اإلعــام ،ووقعــت فــي مــكان
وزمــان واحــد ،لكنهــا لــم تشــمل عمــوم الصحفييــن أو فئــة
واســعة مــن مجتمــع الصحفييــن أو المؤسســات اإلعالميــة،
ولــم تكــن واســعة النطــاق.

• القســم الثانــي :الحــاالت الجماعيــة؛ وهــي الحــاالت التــي ال
يشــترط بهــا أن تكــون قــد وقعــت فــي مــكان أو زمــان معيــن،
فربمــا تقــع فــي يــوم كحالــة تغطيــة االنتخابــات الــا مركزيــة
التــي جــرت منتصــف أغســطس مــن العــام  ،2017أو قــد تقــع
علــى مــدار الســنة كتعاميــم حظــر النشــر التــي تكــررت  10مــرات
خــال العــام  ،2016كمــا أن الحــاالت الجماعيــة قــد تشــمل
عمــوم الصحفييــن ،أو فئــة واســعة مــن مجتمــع الصحفييــن،
وقــد وقعــت بطريقــة ممنهجــة وواســعة النطــاق.
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وقــد تــم عــرض الحــاالت الموثقــة حســب التسلســل الزمنــي
لوقوعهــا منــذ بدايــة العــام  ،2017وعنــد كل حالــة تــم وضــع
ســمات بأنــواع وأشــكال االنتهــاكات وعالقتهــا بالحقــوق
اإلنســانية المعتــدى عليهــا والجهــة المنتهكــة إضافــة إلــى
عالقتهــا بمســألة اإلفــات مــن العقــاب وغيــاب ســبل
االنتصــاف وجبــر الضــرر التــي قــد تتضمنهــا كل حالــة.

الجبيــن” ،مؤكــداً وقوفــه علــى الصعيديــن الشــخصي والعملي
إلــى جانــب الحريــة الصحفيــة ،وعــدم اســتخدام العنــف فــي
التعبيــر عــن أي شــكل مــن أشــكال رفــض الــرأي اآلخــر ،وأن
أوال بــأول حيثيــات حادثــة االعتــداء التــي تمــس
الهيئــة تتابــع ً
كل الصحفييــن وليــس فقــط “عــاء” و”ســرايا” ،بحســب مــا جــاء
فــي خبــر نشــرته ســرايا .15

وفــي نهايــة كل حالــة تــم وضــع التحليــل العلمــي لهــا حســب
قواعــد القانــون اإلنســاني ،إلــى جانــب عالقتهــا بمــواد
ونصــوص االتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق ووقــع عليهــا
األردن.

وكان مجهولــو الهويــة قــد أقدمــوا علــى االعتــداء بالضــرب
المبــرح علــى الصحفــي الذيــب أثنــاء تواجــده أمــام منزلــه
الكائــن فــي محافظــة الزرقــاء فــي ســاعة متأخــرة مســاء ،وأدى
االعتــداء إلــى إصابتــه برضــوض شــديدة فــي مختلــف أنحــاء
جســده نقــل عــل أثرهــا إلــى مستشــفى الزرقــاء الحكومــي
لتلقــي العــاج.

 .5.1.1القسم األول :الحاالت الفردية

 .5.1.1.1االعتداء على الصحفي “عالء الذيب”

رصــد فريــق برنامــج “عيــن” واقعــة االعتــداء الجســدي مــن
مجهولــي الهويــة علــى نائــب مديــر التحريــر فــي موقــع “ســرايا
نيــوز” اإلخبــاري “عــاء الذيــب” بتاريــخ  6ينايــر  ،2017وذلــك
أمــام منزلــه فــي منطقــة الهاشــمية بمحافظــة الزرقــاء.
وفــي نفــس اليــوم مــن الواقعــة ذكــر موقــع “ســرايا نيــوز” أن
“خمســة أشــخاص مجهولــي الهويــة اعتــدوا بالضــرب علــى
الزميــل الصحافــي فــي ســرايا اإلخباريــة عــاء الذيــب الــذي كان
يتواجــد أمــام منزلــه بشــكل اعتيــادي ،وأقدمــوا علــى رش رذاذ
الفلفــل علــى وجهــه ،ممــا جعــل اســتهدافه بالضــرب المبـ ّـرح
أســهل مــن ِقبــل المعتديــن الذيــن قامــوا بتوجيــه عــدة لكمــات
لــه ،ممــا اســتدعى نقلــه إلــى مستشــفى الزرقــاء الحكومــي
علــى الفــور ،حيــث يعتقــد أنــه تعــرض لكســر فــي يــده اليســرى
ورضــوض وكدمــات شــديدة فــي الوجــه” ،كمــا نشــر الموقــع
صــوراً تبيــن آثــار االعتــداء التــي بانــت علــى الذيــب فــي اللحظات
األولــى لدخولــه المستشــفى إلجــراء اإلســعافات األوليــة. 14
وصــرح نقيــب الصحفييــن األردنييــن طــارق المومنــي علــى
الواقعــة لوســائل اإلعــام بقولــه أن “النقابــة تقــف إلــى جانــب
ســرايا والزميــل عــاء الذيــب ،وتطالــب بإنــزال أشــد العقوبــات
بالمعتديــن وتقديمهــم للعدالــة ،وتغليــظ العقوبــات بحــق
المعتديــن علــى الصحافييــن” ،معتبــراً أن “حادثــة االعتــداء
تســتدعي إعــادة النظــر فــي التشــريعات والقوانيــن التــي تجـ ّـرم
االعتــداء علــى الصحفييــن”.
وأدانــت هيئــة اإلعــام علــى لســان رئيســها “محمــد
قطيشــات” عبــر اتصــال هاتفــي أجــراه مــع إدارة تحريــر موقــع
ســرايا االلكترونــي االعتــداء ،حيــث أشــار قطيشــات إلــى أن “أي
محاولــة لالعتــداء علــى الصحفييــن هــو أمــر ُمشــين وينــدى لــه
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14 https://goo.gl/zMqiew

وأفــاد الذيــب مــن خــال اتصــال هاتفــي أجــراه فريــق الراصديــن
فــي برنامــج “عيــن” أثنــاء تواجــده فــي المشــفى أنــه يعتقــد
بــأن ســبب االعتــداء عليــه جــاء علــى خلفيــة إثارتــه لعــدة قضايــا
خــال عملــه الصحفــي ،كان آخرهــا قضيــة تحــرش عضويــن فــي
الهيئــة األكاديميــة فــي الجامعــة الهاشــمية بإحــدى الطالبــات،
إال أنــه ال يمتلــك دليــا قاطعــا علــى ذلــك.
وأشــار إلــى أن “شــخصين قامــا بــرش مــادة رذاذ الفلفــل علــى
عينيــه ممــا جعلــه يســقط أرضــا ليتــم االعتــداء عليــه بالضــرب
المبــرح ،ممــا تســبب لــه برضــوض وآالم فــي مختلــف أنحــاء
جســده ،ومــن ثــم الذ المعتديــان بالفرار” ،وأضــاف أن “األجهزة
األمنيــة أغلقــت نقــاط الحــي الــذي يســكن فيــه الذيــب وقامــوا
بتفتيشــه ،إال أنهــم لــم يعثــروا علــى المعتديــن” ،علــى حــد
تعبيــره.
وكان الذيــب قــد كتــب علــى صفحتــه الشــخصية بموقــع
التواصــل االجتماعــي “فيســبوك” مــا يلــي“ :هراواتكــم
كانــت ســبيال أن أبقــى علــى الحــق ،وغازكــم المســيل الــذي
رششــتموه بوجهــي رســالة لــي كــي أكــون أقــوى وأكشــف مــا
تبقــى مــن فســادكم  ..غدركــم دليــل ضعفكــم ،لــو كنتــم رجــاال
لكانــت المواجهــة بطريقــة أخــرى ،تبــا لكــم حاولتــم كســر يــدي
وال تعلمــون أن عــاء ال يكتــب بيــده بــل يكتــب بلســان كل
مظلــوم ســرقتم حقــه  ..ونهشــتم عظمــه ..ال أريــد اإلطالــه..
أنــا بخيــر وللــه الحمــد ..لكننــي لألســف لــن أبقــى كمــا أنــا ..
ألننــي قــررت مــن اليــوم أن أكثــف كل مــا لــدي مــن قوة ،ألنشــر
الحــق ،وأكشــف تفاصيــل الفســاد المتجــذر فــي مؤسســاتنا،
وسأنشــر أوال بــأول  ..شــعارنا (ســرايا ..حريــة ســقفها الســماء)
16
وللحديــث بقيــة بعــد شــفائنا”.
15 https://goo.gl/eQDqxj

16 https://goo.gl/t3Jqzb
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وبتاريــخ  2017/1/15قــام الراصــدون فــي برنامــج “عيــن”
بإجــراء اتصــال هاتفــي آخــر مــع الذيــب مــن أجــل االطمئنــان
علــى حالتــه الصحيــة ،ومعرفــة مــا إذا كان هنــاك تطــورات علــى
الواقعــة التــي تعــرض لهــا ،مثــل اكتشــاف هويــة المعتديــن،
أو تعرضــه لتهديــدات معينــة متعلقــة بالقضيــة ،إال أنــه أجــاب
بالنفــي ،مشــيرا أنــه عــاد ليمــارس حياتــه بشــكل طبيعــي دون
وجــود أي منغصــات أو مشــاكل معينــة متعلقــة بعملــه.
وعنــد طــرح الســؤال :هــل ثبــت أن االعتــداء الــذي وقــع عليــك
أتــى علــى خلفيــة عملــك الصحفــي؟ ،أجــاب باإليجــاب ،علــى
الرغــم مــن عــدم توفــر معلومــات عــن التحقيقــات األمنيــة فــي
الحــادث والنتائــج التــي توصلنــا لهــا.
وكان الذيــب قــد كشــف في وقت ســابق مــن الواقعة وطيلة
فتــرة عملــه الصحفيــة العديــد مــن قضايــا الفســاد والتــي تبنــت
وكالــة ســرايا اإلخباريــة نشــرها ،وكان آخرهــا قضيــة فســاد فــي
وزارة األوقــاف تمثلــت باتهــام إمــام مســجد بتقاضــي راتــب
مقــداره  48ألــف دينــار ليتبيــن بعــد ذلــك تــورط مســؤولين
فــي هــذه القضيــة ،كمــا كشــف عــن فضيحــة تحــرش جنســي
ألســاتذة إحــدى الجامعــات الحكوميــة بالطالبــات مقابــل
حصولهــن علــى عالمــات مرتفعــة فــي المســاقات التدريســية.
ويعتقــد فريــق “عيــن” أن الذيــب قــد تعــرض فــي حالــة فرديــة
لالعتــداء الجســدي مــن قبــل أشــخاص مجهولــي الهويــة مــا
أدى إلــى إصابتــه بجــروح ،وذلــك علــى خلفيــة عملــه اإلعالمــي،
وهــو مــا يعتبــر فــي المقــام األول اعتــداء علــى الحــق فــي حرية
الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،كمــا يعتبــر اعتــداء علــى الحــق فــي
الســامة الشــخصية ،ســيما وأن االعتــداء الجســدي واإلصابــة
بجــروح يندرجــان ضمــن االنتهــاكات الجســيمة والجزائيــة والتــي
يعاقــب القانــون مرتكبيهــا.
وحتــى إعــداد هــذا التقريــر لــم تعلــن األجهــزة األمنيــة عــن أي
مؤشــرات و /أو دالئــل تشــير إلــى مرتكبــي االعتــداء بحــق
الصحفــي عــاء الذيــب ،وال يزالــون فــي حالــة إفــات مــن
العقــاب ،وهــو أمــر تتحمــل مســؤوليته األجهــزة األمنيــة فــي
ســياق مســؤولياتها بحمايــة المواطنيــن ومالحقــة الجنــاة
ومحاســبتهم فــي إطــار القانــون.
 .5.1.1.2محاولــة اغتيــال أحــد كــوادر البرنامــج السياســي
الســاخر “البشــير شــو” المختــص بالشــأن العراقــي

بتاريــخ  2017/1/10تعــرض “مصطفــى ثامــر” المعــروف باســم
“مصطفــى الغريــب” وهــو أحــد العامليــن فــي شــركة نــور
األفــق لإلنتــاج الفنــي وأحــد كــوادر البرنامــج السياســي الســاخر
المختــص بالشــأن العراقــي “البشــير شــو” الــذي يبــث على قناة

“دويتشــه فيلــه –  ”DWاأللمانيــة العتــداء مــن أحــد األشــخاص
بواســطة أداة حــادة علــى خلفيــة حلقــة مــن البرنامــج بثــت فــي
 2016/9/9وتناولــت قضيــة زيــارة وفــد مــن جماعــة الحوثــي
إلــى العاصمــة العراقيــة بغــداد.
فريــق برنامــج “عيــن” علــم بحادثــة االعتــداء علــى الغريــب
مــن خــال األخبــار التــي نشــرتها الوســائل اإلعالميــة بتاريــخ
 9/10/2017عــن صــدور حكــم الســجن  8ســنوات مــع الشــغل
بحــق المعتــدي ،ليقــوم الراصــدون بعــد ذلــك بالتواصــل مــع
الغريــب ودعوتــه لمقابلــة شــخصية قــدم خاللهــا إفــادة
بحيثيــات وتفاصيــل مــا حــدث معــه.
أفــاد الغريــب فــي روايتــه لفريــق “عيــن” مــا حصــل معــه بالقــول
“بتاريخ  10/1/2017وعند الســاعة  10:30مســاء ،كنت عائدا
إلــى منزلــي الكائــن فــي شــارع (بيــت عــور) بالمنطقــة الواقعــة
خلــف مبنــى aجريــدة الــرأي ،وأثنــاء دخولــي إلــى منزلــي فــي
الطابــق األرضــي ســمعت أحــد األشــخاص الذي تبيــن فيما بعد
أنــه مــن ســكان العمــارة يســتأذنني مــن أحــد شــبابيك البنايــة
بالقــول( :ممكــن لحظــة يــا جــار) ،فلبيــت نــداءه وذهبــت إلــى
بــاب البنايــة منتظــرا نزولــه ،وعندمــا وصــل ،ســأل عــن ســاعة
الميــاه التابعــة لشــقتي ولــم أفهــم منــه مــا أراده بالتحديــد،
فدعوتــه إلــى شــقتي لكــي أفهــم طلبــه أو استفســاره ،ومــا
أن اســتدرت حتــى انهــال علــي بالطعــن فــي ظهــري بواســطة
ســكين ،الطعنــة األولــى جــاءت بجانــب الفقــرات القطنيــة
محدثــة جرحــا بعمــق 12ســم ،والثانيــة جــاءت أســفل خاصرتــي
محدثــة جرحــاً بعمــق  8ســم ،وعنــد التفافــي نحــوه حاولــت
الدفــاع عــن نفســي ،فضربــت يــده ألبعــد الســكين عنــي ،إال
أن المعتــدي اســتجمع كامــل قــواه موجهــاً طعنــة قويــة لــم
أتمكــن مــن تحاشــيها وقــد أســقطتني أرضــا ،وأدت إلــى جــرح
عميــق اختــرق صــدري ونفــذ إلــى رئتــي”.
وتابــع الغريــب إفادتــه بالقــول“ :وعنــد ســقوطي علــى األرض
لــم أتمكــن مــن الحــراك والوقــوف ،وكانــت صيحاتــي مدويــة،
واســتنجدت موجهــا صراخــي إلــى المعتــدي ،إال أنــه جــاء
وجلــس علــى صــدري محــاوال إنهــاء حياتــي ،إال أننــي كنــت
مســتمرا بالدفــاع عــن نفســي بدفــع الســكين وإبعادهــا عنــي،
ممــا أدى إلــى تعرضــي لعــدة طعنــات فــي يــدي اليمنــى،
كذلــك واحــدة فــي قدمــي اليســرى واثنتيــن فــي صــدري ،وآخــر
طعنــة كانــت فــي رقبتــي أســفل فكــي األيســر وكنــت عندها ال
أقــوى علــى الحــراك ،وفــي األثنــاء خرجــت والدتــي التــي تقيــم
معــي مــن شــقتي مســرعة وهمــت برفــع الســكين عــن رقبتــي
بعــد أن قامــت بدفــع المعتــدي بعيــدا ممــا أدى إلــى إصابــة
يديهــا بجــروح ،ليتــم نقلــي بعــد ذلــك إلــى المستشــفى لكــي
أتلقــى العــاج هنــاك”.
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وعنــد ســؤاله عمــا حصــل بالمعتــدي ،أجــاب بالقــول“ :قامــت
والدتــي بمســاعدة الجيــران باإلمســاك بــه واالتصــال مــع
األجهــزة األمنيــة التــي حضــرت بوقــت ســريع لتلقــي القبــض
عليــه”.
يتابــع الغريــب إفادتــه بالقــول“ :حضــرت عربــة اإلســعاف
مــع األجهــزة األمنيــة وأقلتنــي أنــا ووالدتــي الجريحــة إلــى
المستشــفى التخصصــي حيــث وصلنــا للمشــفى عنــد الســاعة
 11:30مســاء لتلقــي العالجــات األوليــة ،وبقيــت فــي قســم
الطــوارئ لمــدة  45دقيقــة تقريبــا ،وتلقيــت اإلســعافات
األوليــة التــي عملــت علــى تحســن حالتــي قليــا إال أن
المستشــفى لــم تســمح لــي بالمباشــرة بإجــراءات اإلدخــال
لعــدم وجــود أســرة كافيــة علــى حــد تعبيــر العامليــن فــي
قســم الطــوارئ”.
وعبــر الغريــب عــن عــدم الســماح بإدخالــه إلــى المستشــفى
بقوله“ :أعتقد أن السبب في عدم إدخالي إلى المستشفى
هــو عــدم امتالكــي لجنســية ،باإلضافــة إلــى ظرفــي الصحــي
المتدهــور والناتــج عــن جريمــة الشــروع بالقتــل”.
وزود الغريــب الراصديــن فــي برنامــج “عيــن” بالتقاريــر الطبيــة
ّ
التــي حصــل عليهــا مــن المستشــفى التخصصــي والتــي
تصــف بالفعــل مــدى خطــورة األذى الــذي تعــرض إليــه جــراء
االعتــداء ،باإلضافــة إلــى أن هــذه التقاريــر تضمنــت تأكيــداً
علــى إصابــة والدتــه بجــروح فــي اليــد.
يتابــع الغريــب إفادتــه بالقــول“ :عنــد الســاعة  12:30بعــد
منتصــف الليــل انتقلــت إلــى مستشــفى الخالــدي بمســاعدة
أحــد أصدقائــي والــذي تكفــل بعالجــي ليتــم اســتقبالي هنــاك
لمــدة  3أيــام فــي العنايــة المركــزة ،و 3أيــام أخــرى تحــت
الرقابــة.
وحــول دور األجهــزة األمنيــة فــي االعتــداء الــذي تعــرض لــه
أفــاد الغريــب بالقــول“ :قامــت مجموعــة مــن عناصــر البحــث
الجنائــي بزيارتــي فــي مستشــفى الخالــدي ،حيــث قامــوا بأخــذ
شــهادتي هنــاك ،ولــم يذكــروا لــي أي تفاصيــل حينهــا”.
وفــي منتصــف شــهر آذار /مــارس  ،2017قــام مدعــي عــام
محكمــة الجنايــات الكبــرى باســتدعاء الغريــب للتحقيــق معــه
واالســتماع لشــهادته فيمــا يخــص الحادثــة التــي تعــرض
لهــا ،فقــام بالذهــاب إلــى المحكمــة ،كمــا قــام بتوفيــر كافــة
الوثائــق المطلوبــة مــن تقاريــر طبيــة مصدقــة مــن وزارة
الصحــة ،والتــي حصــل الراصــدون فــي برنامــج “عيــن” علــى
نســخة منهــا.
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وبتاريــخ  2017/10/19صــدر حكــم محكمــة أمــن الدولــة
المتضمــن بالقــرار رقــم ( )4051/2017والــذي نــص علــى

وضــع الجانــي باألشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة  8ســنوات،
وذلــك علــى خلفيــة توجيــه تهمتــي “القيــام بأعمــال مــن شــأنها
إحــداث فتنــة” و”محاولــة االلتحــاق بجماعــات مســلحة”.
وبحســب شــهادة الغريــب للراصديــن والتــي وردت فــي
الئحــة االتهــام بحــق الجانــي أيضــاً  ،حيــث قــال“ :فــي الجلســة
المنعقــدة بتاريــخ صــدور الحكــم اعتــرف المجــرم بفعلتــه كمــا
اعتــرف بتأييــده لحــزب اللــه اللبنانــي وجماعــة الحوثــي باليمــن”،
كمــا وتذكــر الئحــة االتهــام محاولــة الجانــي فــي مطلــع
العــام الجــاري االلتحــاق بتنظيــم حــزب اللــه فــي لبنــان إال أن
الســلطات األمنيــة فــي مطــار الملكــة عليــاء الدولــي منعتــه
مــن الســفر وطلبــت منــه مراجعــة دائــرة المخابــرات العامــة.
وعــن رأيــه بالحكــم الصــادر ،قــال الغريــب“ :أعتقــد أنــه مــن
الممكــن أن يكــون الحكــم أكثــر غالظــة فــي حــال تمكنــي مــن
توكيــل محــام ،إال أننــي لــم أســتطع نظــرا للتبعــات الماديــة
المترتبــة علــى ذلــك”.
وأضــاف الغريــب“ :أنــا ال أهتــم للحكــم كثيــراً بقــدر مــا يهمنــي
الحفــاظ علــى أمنــي الشــخصي وأمــن أســرتي الــذي ال أشــعر
بــه علــى المســتوى النفســي منــذ وقــوع الحادثــة” ،وعنــد
ســؤاله عــن نيتــه بطلــب تعويــض مــادي عمــا حصــل معــه،
قــال“ :أنــا ال أعلــم باإلجــراءات الالزمــة للقيــام بذلــك كمــا أننــي
ال أســتطيع أن أتحمــل تكاليــف توكيــل محــام للقيــام بهــذه
اإلجــراءات القانونيــة”.
ومــن خــال تدقيــق الراصديــن فــي برنامــج “عيــن” لروايــة
الغريــب ،تبيــن أن الحلقــة التــي جــرى علــى خلفيتهــا االعتــداء
عليــه تحمــل الرقــم  21وتــم بثهــا علــى موقــع “اليوتيــوب”
بتاريــخ  ،2016/9/9حيــث تضمنــت مقطعــاً تمثيليــاً يظهــر فيــه
مقــدم البرنامــج يســأل ألكثــر مــن مــرة مصفــى الغريــب وزميلــه
اللذيــن يؤديــان دور عنصريــن ينتميــان لجماعــة الحوثــي عــن
ســبب زيارتهمــا إلــى العــراق ،إال أنهمــا ال يجيبــان علــى الســؤال
17
بســبب كونهمــا تحــت تخديــر عشــبة القــات.
يعتقــد فريــق “عيــن” أن اإلعالمــي المعــروف باســم
“مصطفــى الغريــب” قــد تعــرض لعــدد مــن االنتهــاكات
الجســيمة علــى خلفيــة عملــه اإلعالمــي ،وأنــه تعــرض ألكثــر
االنتهــاكات جســامة مــن خــال محاولــة االغتيــال أو الشــروع
بالقتــل مــن قبــل أحــد األشــخاص مــن المواطنيــن العادييــن
األمــر الــذي أدى إلــى إصابتــه بجــروح ،كمــا تعرضــت والدتــه
لإليــذاء واإلصابــة عنــد محاولتهــا الدفــاع عنــه ،فيمــا نتــج عــن
االعتــداء فقــدان عملــه ممــا تســبب لــه بخســائر ماديــة وتراجــع
فــي حياتــه االقتصاديــة.
17 https://www.youtube.com/watch?v=h3XvVcgqnDA
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ويجــد فريــق “عيــن” أنــه وبالرغــم مــن أن القضــاء عاقــب الجانــي
باألشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة  8ســنوات ،إال أن الضحيــة
لــم يحصــل علــى تعويــض أو جبــر للضــرر الــذي تعــرض لــه ،حيــث
يتمتــع جميــع ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان بالحــق فــي
الحصــول علــى إنصــاف فعــال وجبــر الضــرر.
ومــن حيــث المعاييــر القانونيــة المعتــرف بهــا فقــد اعتمــدت
لجنــة حقــوق اإلنســان مبــادئ أساســية وتوجيهيــة بشــأن
الحــق فــي اإلنصــاف وفــي جبــر الضــرر لضحايــا االنتهــاكات
الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،واالنتهــاكات
الخطيــرة للقانــون الدولــي اإلنســاني المشــار إليهــا بمبــادئ
األمــم المتحــدة المتعلقــة بجبــر الضــرر فــي دورتهــا الحاديــة
والســتين فــي أبريــل  ،2005أمــا فــي دورتهــا الســتين فقــد
تبنــت الجمعيــة العامــة مبــادئ األمــم المتحــدة المتعلقــة بجبر
الضــرر والحصــول علــى التعويــض المناســب ،وهــذا بموجــب
التوصيــة  60/147بتاريــخ  16ديســمبر  ،2005وبالتالــي يمكــن
القــول بــأن هنــاك مجموعــة مــن االلتزامــات تفــرض علــى
الــدول تجــاه ضحايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان،
والتــي تتمثــل فــي اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات تشــريعية
وغيرهــا لتنفيــذ الحقــوق ،والتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق
اإلنســان ،وتوفيــر وســائل إنصــاف فعالــة ضــد االنتهــاكات،
وتقديــم مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان إلــى
القضــاء ،وتقديــم جبــر الضــرر للضحايــا.
وباالطــاع علــى مجموعــة كبيــرة مــن التعليقــات الصــادرة عــن
هيئــات األمــم المتحــدة يجــد الخبــراء أن الحــق فــي اإلنصــاف
يعطــي الضحايــا بشــكل فعلــي إمكانيــة الدفــاع عــن أنفســهم
ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والحــق فــي معرفــة الحقيقــة
يلــزم الدولــة بالتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان
وكشــف الحقيقــة للعمــوم ،أمــا الحــق فــي العدالــة فينطــوي
علــى معالجــة ســريعة وفعالــة ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
والتــزام الــدول بمكافحــة اإلفــات مــن العقــاب وتقديــم
الجنــاة إلــى العدالــة ،ويضــم الحــق فــي جبــر الضــرر الحقيــن
األوليــن ،ولكنــه يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــث يضمــن
الحــق فــي التعويــض ،واإلرجــاع ،وإعــادة التأهيــل واإلرضــاء،
وضمانــات عــدم التكــرار.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الحــق اإلنســاني فــي الحيــاة قــد
رســخته وأكدتــه المــادة ( )3مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان التــي نصــت علــى أن (لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة
والحريــة وســامة شــخصه) ،وكمــا نصــت عليــه الفقرتــان ()1
و( )3مــن المــادة ( )6مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية ،فقــد نصــت الفقــرة ( )1علــى أن (الحــق
فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان .وعلــى القانــون أن يحمــي
هــذا الحــق .وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا).

 .5.1.1.3تعــرض طاقــم قنــاة “رؤيــا” ومراســل موقــع
“هــا أخبــار” للمضايقــة أثنــاء محاولتهــم تغطيــة إحــدى
جلســات مجلــس النــواب
ادعــى مراســل قنــاة رؤيــا لــدى مجلــس النــواب “حمــزة
الشــوابكة” أنــه إلــى جانــب مصــور القنــاة “ماجــد جــاد اللــه”
ومراســل موقــع هــا أخبــار اإللكترونــي “محمــد أبــو حميــد”
قــد منعــوا مــن دخــول المجلــس يــوم  ،2017/2/14وذلــك
أثنــاء قيامهــم بدخــول قاعــة المجلــس لتغطيــة إحــدى
الجلســات الرقابيــة التــي ناقشــت ارتفــاع أســعار بعــض
الســلع ،باإلضافــة إلــى مناقشــة حيثيــات اتفاقيــة الغــاز بيــن
األردن وإســرائيل.
وفــي التفاصيــل أفــاد المصــور جــاد اللــه للراصديــن فــي
“عيــن” أن رجــال األمــن منعوهــم مــن الدخــول إلــى المجلــس
بحجــة أنهــم ال يمتلكــون تصاريــح مــن المكتــب اإلعالمــي
للمجلــس ،علــى الرغــم مــن إظهارهــم لبطاقــات اعتمادهــم
مــن قبــل وســائلهم اإلعالميــة.
وأشــار إلــى أن الشــوابكة قــام باالتصــال مــع مديــر المكتــب
اإلعالمــي للمجلــس مــن أجــل الحصــول علــى تصريــح مــن أجل
تغطيــة الجلســة ،فجــاءه الــرد بأنــه يجــب أن يكونــوا أعضــاء
مســجلين بالنقابــة وإال فإنــه ال يســتطيع مســاعدتهم ،إال
أنــه جــرى الســماح لهــم بالدخــول إلــى المجلــس لتغطيــة
الجلســة بعــد انتظارهــم لمــدة ســاعة كاملــة عنــد البوابــة،
حيــث أمــر مديــر المكتــب اإلعالمــي بإدخالهــم مــع علمهــم
أن هــذه آخــر مــرة سيســمح بهــا لهــم بالدخــول.
وأوضــح الشــوابكة بــأن التضييــق عليهــم تمثــل بهــذه
الحادثــة فقــط ،بينمــا لــم يواجهــوا مشــاكل أبــدا بعــد ذلــك،
بــل إن مســؤولين فــي المكتــب اإلعالمــي هاتفــوه شــخصيا
وقامــوا بدعوتــه مــن أجــل التغطيــة ،علــى حــد تعبيــره.
وتثيــر هــذه الشــكوى مشــكلة إلزاميــة العضويــة فــي نقابــة
الصحفييــن واعتمادهــا عنــد بعــض المؤسســات العامــة
كشــرط لممارســة العمــل اإلعالمــي.
 .5.1.1.4إدارة جامعــة اليرمــوك تمنع مراســلي جريدتي
“الدســتور” و”الغد” مــن التغطية

ادعــى مراســل جريــدة الدســتور “حــازم الصياحيــن” ،ومراســل
جريــدة الغــد “أحمــد التميمــي” بــأن إدارة جامعــة اليرمــوك
الواقعــة فــي محافظــة إربــد شــمال المملكــة قامــت
ومــن خــال موظفيهــا بســحب تصاريــح دخولهمــا الجامعــة
للتغطيــة اإلعالميــة وذلــك بحجــة تجديدهــا ،إال أن ذلــك
لــم يحصــل ،وعلــى إثــر ذلــك واجــه كال الصحفييــن مشــكالت
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وتضييقــات أثنــاء إقدامهمــا علــى الدخــول إلــى الجامعــة مــن
أجــل تغطيــة األحــداث وفعاليــات الجامعــة المختلفــة ،كمــا
تعرضــا لمنــع التغطيــة بشــكل مباشــر.

كل  6شــهور إال أنــه منــذ ذلــك التاريــخ ترفض الجامعة تجديد
التصريــح ولــدى استفســاري عــن عــدم التجديــد أبلغنــي مديــر
العالقــات العامــة أن الموضــوع لــدى رئيــس الجامعــة”.

فبتاريــخ  2017/2/20ادعــى الصياحيــن أن أفــراد األمــن
الجامعــي قامــوا بمنعــه مــن الدخــول إلــى الجامعــة بعــد أن
قــام بتســليم تصريــح الدخــول الممنــوح لــه لتجديــده وذلــك
النتهــاء مــدة صالحيتــه البالغــة  6أشــهر ،إال أن إدارة الجامعــة
ســحبت التصريــح ولــم تقــم بتجديــده.

أمــا عــن حالــة مراســل جريــدة الغــد “أحمــد التميمــي” والتــي
جــاءت مماثلــة لحالــة الصياحيــن ،فقــد قــام التميمــي بتســليم
الترخيــص الممنــوح لــه لمكتــب العالقــات العامــة فــي
الجامعــة بهــدف تجديــده إال أن ذلــك لــم يتــم.

وكان الصياحيــن قــد منــع مــن التغطيــة أيضــاً قبــل تقديمــه
تصريــح الدخــول لتجديــده فــي مهمــة عمــل مــن أجــل تغطيــة
اعتصــام موظفــي الجامعــة المطالبيــن باالنتقــال مــن نظــام
دفــع االجــور بشــكل يومــي (المياومــة) إلــى نظــام الراتــب
الشــهري المقطــوع ،وكان هــذا االعتصــام قــد بــدأ نهايــة
العــام الماضــي  2016ليتوقــف بعــد ذلــك بعــد وعــود الجهات
المعنيــة باالســتجابة إلــى مطالــب المعتصميــن ،إال أنــه عــاد
إلــى الواجهــة بدايــة العــام الجــاري .2017
وأفــاد الصياحيــن مــن خــال اســتمارة شــكوى قدمهــا لفريــق
برنامــج “عيــن” بالقــول“ :بعــد إبالغــي مــن قبــل موظفــي
جامعــة اليرمــوك بالطلــب منــي تغطيــة اعتصامهــم الــذي نفذ
بدايــة شــهر شــباط أمــام رئاســة الجامعــة توجهــت فــي الصبــاح
الباكــر بتاريــخ  2017/2/20لتغطيــة االعتصــام حيــث لــدى
وصولــي للبوابــة الشــرقية للجامعــة رفــض األمــن الجامعــي
دخولــي لحــرم الجامعــة وأعلمتهــم أننــي أريــد تغطيــة
االعتصــام ،وأبلغونــي أنــه يوجــد قــرار مــن رئاســة الجامعــة
بمنــع دخــول الصحفييــن ،وبعــد ذلــك قمــت باالتصــال مــع
النائــب راشــد الشــوحة الــذي اتفقــت معــه بمرافقتــه كونــه
يريــد مشــاركة الموظفيــن االعتصــام فأبلغنــي أنــه فــي مكتــب
رئيــس الجامعــة الدكتــور رفعــت فاعــوري ووقتهــا أعلمــت
النائــب بمــا حصــل وطلبــت منــه نقــل الصــورة لرئيــس الجامعــة،
فمــا كان مــن الفاعــوري إال وأبلــغ النائــب أنــه تــم منــع دخــول
الصحفييــن بقــرار إداري مــن الجامعــة ،وبعدهــا قمــت باالتصال
بمديــر العالقــات العامــة بالجامعــة يوســف طبيشــات وأبلغتــه
بمــا حصــل وطلــب منــي االنتظــار ،وبعدهــا قمــت باالتصــال
مــع نائــب رئيــس الجامعــة الدكتــور زيــاد الســعد وأبلغنــي أنــه
ال يســتطيع التدخــل وأن علــي االنتظــار لســاعتين لحيــن انتهــاء
االعتصــام ،وبعــد ذلــك قمــت بمعــاودة االتصــال برئيــس
الجامعــة إال أنــه رفــض اإلجابــة علــى الهاتــف”.
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وأضــاف بالقــول“ :وبعــد انتهــاء االعتصــام ســمحت الجامعــة
لــي بالدخــول بعــد إبالغــي بذلــك مــن مديــر العالقــات العامــة
وبعدهــا قمــت بتســليم تصريــح دخــول مركبتــي المنتهــي
لمديــر العالقــات العامــة وطلبــت منــه تجديــده كونــه يجــدد

وأفــاد التميمــي باســتمارة شــكوى قدمهــا لبرنامــج “عيــن”
بالقــول“ :بتاريــخ  2017/2/20قــام األمــن الجامعــي فــي
جامعــة اليرمــوك بســحب التصريــح الخــاص بســيارتي والتــي
كانــت الجامعــة قــد أعطتنــي إيــاه منــذ أكثــر مــن  6أشــهر
للدخــول للجامعــة بــأي وقــت لتغطيــة المناســبات ،وقامــت
الجامعــة بســحبه بحجــة تجديــده ولغايــة اآلن لــم يتــم
تجديــده ،األمــر الــذي تســبب بإعاقــة دخولــي للجامعــة
لتغطيــة المناســبات ومشــاكل الطلبــة إال بــإذن مــن مديــر
األمــن الجامعــي ،وهــو األمــر الــذي يعيــق عملــي فــي
الدخــول إلــى الجامعــة فــي أي وقــت وخصوصــا فــي وقــت
االعتصامــات ســواء الموظفيــن أو الطلبــة إال بــإذن رســمي
مــن قبــل األمــن الجامعي ،وتمت مخاطبــة العالقات العامة
أكثــر مــن مــرة مــن أجــل تجديــد التصريــح إال أنــه ولغايــة اآلن
لــم يتــم فعــل أي شــيء”.
 .5.1.1.5اعتقــال “نصــر العتــوم” مراســل موقــع يــاء
ميديــا اإلخبــاري

بتاريــخ  2017/5/16قامــت األجهــزة األمنيــة باعتقــال
مراســل مؤسســة يــاء ميديــا للمواقــع اإلخباريــة “نصــر
العتــوم” أثنــاء تغطيتــه الفتتــاح مكتــب جديــد لمؤسســة
الضمــان االجتماعــي فــي محافظــة جــرش وذلــك بحضــور
وزيــر العمــل والمديــرة العامــة للمؤسســة برفقــة محافــظ
جــرش.
وفــي التفاصيــل تلقــى فريــق عيــن اتصــاال هاتفيــا من مراســل
صحيفــة الــرأي “عمــر الحمصــي” لإلبــاغ عــن واقعــة اعتقــال
زميلــه العتــوم أثنــاء قيامــه إلــى جانــب عــدد مــن مراســلي
الصحــف وممثلــي وســائل اإلعــام المحليــة بتغطيــة
الفعاليــة المذكــورة.
وأفــاد الحمصــي أن عــددا مــن رجــال األمــن استفســروا مــن
الصحفييــن المتواجديــن فــي المــكان عــن تصاريــح عملهــم
والجهــات التــي يعملــون لصالحهــا ،وعندمــا ســألوا العتــوم
أجابهــم أنــه يعمــل لصالــح قنــاة اليرمــوك ،فأقدمــوا علــى
اعتقالــه بحجــة أن قنــاة اليرمــوك غيــر مرخصــة ،ليقومــوا
باقتيــاده إلــى مركــز أمــن المدينــة فــي المحافظــة.
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وتبيــن الحقــاً بــأن إجابــة العتــوم علــى أنــه يعمــل لصالــح قنــاة
اليرمــوك قــد أدت إلــى ســوء تفاهــم بينــه وبيــن رجــال األمــن،
حيــث يعمــل العتــوم لــدى مؤسســة يــاء ميديــا للمواقــع
اإلخباريــة المتعاقــدة مــع قنــاة اليرمــوك إلنتــاج مــواد إعالميــة،
وال يعمــل لــدى قنــاة اليرمــوك.
مــن جهتــه أفــاد “نصــر العتــوم” لفريــق “عيــن” بعــد اإلفــراج عنــه
أنــه جــرى اعتقالــه مــن الســاعة الواحــدة ظهــراً وحتــى الســاعة
العاشــرة مســاء ليتــم اإلفــراج عنــه حينهــا بكفالــة ـ ال يعلــم
بمقدارهــا ـ علــى أن يعــود إلــى مديريــة األمــن فــي محافظــة
جــرش فــي اليــوم التالــي.
وأضــاف أنــه “أجبرنــي رجــال األمــن المتواجــدون فــي مركــز أمــن
مدينــة جــرش علــى خلــع مالبســي كاملــة تحــت حجــة ضــرورة
حامــا ألي أداة حــادة” ،الفتــا
تفتيشــي خوفــا مــن أن أكــون
ً
بالقــول“ :تــم معاملتــي معاملــة المجرميــن وأصحاب الســوابق،
ليتــم وضعــي بعــد ذلــك فــي نظــارة المركــز األمنــي مــع أصحــاب
الســوابق”.
وعــن ظــروف غرفــة االحتجــاز أو “النظــارة” ،قــال العتــوم:
“تفتقــد النظــارة للنظافــة والتهويــة الالزمــة ممــا جعــل التواجــد
فيهــا صعبــا للغايــة”.
وتابــع بالقــول“ :بعــد وســاطة عــدد مــن وجهــاء العشــائر فــي
محافظــة جــرش إلــى جانــب وســاطة عــدد مــن قيــادات حــزب
جبهــة العمــل اإلســامي لــدى الجهــات األمنيــة المعنيــة ،جــرى
اإلفــراج عنــي بكفالــة ألتوجــه بعــد ذلــك إلــى منزلــي”.
وفــي اليــوم التالــي توجــه العتــوم إلــى مديريــة األمــن العــام
فــي محافظــة جــرش مــن أجــل إنهــاء اإلجــراءات المتعلقــة
بحادثــة اعتقالــه لينتقــل بعدهــا إلــى محكمــة بدايــة جــرش ،إال
أن المســؤولين هنــاك قامــوا بتحويلــه إلــى محافــظ جــرش،
وعندمــا توجــه إلــى هنــاك ،طلــب منــه التوقيــع علــى تعهــد
تضمــن صيغــة “عــدم تكديــر صفــو النظــام العــام”.
اتصــاال هاتفيــاً مــن قبــل مديــر
كمــا وتلقــى فريــق “عيــن”
ً
المراســلين فــي موقــع يــاء ميديا “نبــراس اليازوري” أفاد فيه أن
ـا لقنــاة اليرمــوك ،وإنمــا القضيــة تتعلــق
“العتــوم ليــس مراسـ ً
فــي أن مؤسســة يــاء ميديــا للمواقــع اإلخباريــة متعاقــدة مــع
قنــاة اليرمــوك”.
وادعــى اليــازوري أن المشــكلة تتعلــق بمحافــظ جــرش “رائــد
العــدوان” ومزاجيتــه ،حيــث أنــه كان محافظــاً لمحافظــة الزرقــاء
ومــارس اســتهدافه بحــق مراســلي موقــع يــاء ميديــا اإلخبــاري
وقنــاة اليرمــوك ،وكان فريــق برنامــج “عيــن” قــد رصــد تعــرض
مراســل يــاء ميديــا “عــادل خضــر” ومراســل قنــاة اليرمــوك

“محمــود الشــرعان” لالعتقــال التعســفي عبــر حالتيــن
منفصلتيــن مــن قبــل ذات المحافــظ خــال العــام الماضــي
.2016
وجــاءت إفــادة مديــر شــركة يــاء ميديــا للمواقــع اإلخباريــة
“خضــر مشــايخ” عبــر اتصــال هاتفــي مــع فريــق “عيــن” مؤيــدة
لوجهــة نظــر اليــازوري ،حيــث قــال“ :ال أعتقــد بوجــود توجــه
رســمي عــام مــن قبــل أي جهــة خــال العــام الجــاري ضــد
قنــاة اليرمــوك وإنمــا المســألة متعلقــة بمزاجيــة المحافــظ
تحديــدا” ،وأضــاف “منــذ تولــي األســتاذ محمــد قطيشــات
منصبــه كمديــر لهيئــة اإلعــام لــم تحصــل أي مداهمــة او
مضايقــة بحــق مقراتنــا أو العامليــن لدينــا” ،وعليــه تعتبــر
هــذه الحادثــة األولــى هــذا العــام بحــق مؤسســة يــاء ميديــا
للمواقــع اإلخباريــة والعامليــن فيهــا.
وأكــد المشــايخ علــى عــدم وجــود توجــه عــام ضــد مؤسســة
يــاء ميديــا أو قنــاة اليرمــوك ،علــى حــد تعبيــره ،مشــيراً إلــى أن
زميلــه “نصــر العتــوم” قــد جــرى تكريمــه مــن قبــل محافظــة
جــرش بعــد أيــام مــن اعتقالــه تقديــرا لجهــوده التــي يبذلهــا
فــي عملــه اإلعالمــي.
ويعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” أن الحالــة فرديــة وتنطــوي
علــى عــدد مــن االنتهــاكات هــي االعتقــال التعســفي
وهــو مــا أدى إلــى حجــز الحريــة التعســفي ،إلــى جانــب منــع
التغطيــة والمضايقــة والمعاملــة المهينــة وذلــك مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة.
وفــي التدقيــق لــم يجد فريق “عين” ســبباً مشــروعاً العتقال
الزميــل العتــوم وبالتالــي منعــه مــن إتمــام عملــه فــي
التغطيــة اإلعالميــة إلــى جانــب حجــز حريتــه ومضايقتــه ،حيــث
يقــع االحتجــاز التعســفي عندمــا يقــوم موظــف عمومــي أو
أي شــخص آخــر يعمــل بصفــة رســمية أو بتحريــض رســمي
منــه أو برضــاه أو موافقتــه ،بحرمــان شــخص ،بــدون ســبب
مشــروع ،مــن حريتــه عــن طريــق احتجــازه فــي ســجن أو فــي
أي مرفــق احتجــاز آخــر أو وضعــه تحــت اإلقامــة الجبريــة.
أمــا الحرمــان التعســفي مــن الحريــة؛ فهــو تقييــد الحريــة عنــد
عــدم توافــر أي شــرط مــن شــرطي الضــرورة والتناســب.
وفــي كلتــا هاتيــن الحالتيــن ،يعــد حرمــان الشــخص مــن حريتــه
محظــوراً بموجــب قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي.
كمــا تعــرض العتــوم للمعاملــة المهينــة مــن خــال احتجــازه
فــي مــكان ال تتوافــر فيــه شــروط االحتجــاز حيــث تنــص
المــادة  )1( 10مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية علــى أن “يعامــل جميــع المحروميــن
مــن حريتهــم معاملــة إنســانية ،تحتــرم الكرامــة األصيلــة
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فــي الشــخص اإلنســاني” .وتفســر اللجنــة المعنيــة بحقــوق
اإلنســان المــادة  )1( 10فــي تعليقهــا العــام  21بأنهــا تنطبــق
علــى “أي شــخص محــروم مــن حريتــه بموجــب قوانيــن الدولــة
وســلطتها ويحتجــز فــي الســجون أو المستشــفيات ،وبخاصــة
مستشــفيات األمــراض العقليــة ،أو مخيمــات االحتجــاز أو
اإلصالحيــات أو فــي أي مــكان آخــر” .وفــي تعليقهــا علــى
العالقــة بيــن المادتيــن  7و 10مــن العهــد الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية ،تنــص اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان
فــي التعليــق  21علــى أنــه :وتحظــر جميــع اتفاقيــات حقــوق
اإلنســان الدوليــة التعاهديــة التعذيــب والمعاملــة أو العقوبة
القاســية أو المهينــة.
 .5.1.1.6إغالق مكتب “قناة الجزيرة” وسحب ترخيصها

بتاريــخ  2017/6/6قــررت الحكومــة إغــاق مكتــب قنــاة
الجزيــرة القطريــة فــي األردن إضافــة إلــى وقــف اعتمادهــا،
وذلــك بعــد تصريــح وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام محمــد
المومنــي لوكالــة األنبــاء األردنيــة – بتــرا بــأن هــذا القــرار أتــى
بعــد دراســة أســباب األزمــة القائمــة بيــن الســعودية ومصــر
ودول أخــرى مــن جهــة ودولــة قطــر مــن جهــة ثانيــة ،بحيــث
ترافــق القــرار مــع إعــان الحكومــة تخفيــض مســتوى التمثيــل
الدبلوماســي مــع قطــر.
وكانــت دول عربيــة قــد أعلنــت قطــع عالقاتهــا الدبلوماســية
بشــكل نهائــي مــع دولــة قطــر علــى خلفيــة اتهــام األخيــرة
بعالقتهــا مــع إيــران وتمويــل الجماعــات اإلرهابيــة واحتضانهــا
لإلرهــاب ،إلــى جانــب تهــم تتعلــق بشــق الصــف الخليجــي،
وذلــك بحســب البيانــات الرســمية الصــادرة عــن الــدول التــي
بــادرت علــى هــذه الخطــوة والتــي تداولتهــا وســائل اإلعــام
المختلفــة.
وفــي اتصــال هاتفــي أجــراه فريــق برنامــج رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي األردن “عيــن”
مــع مديــر مكتــب قنــاة الجزيــرة في األردن “حســن الشــوبكي”
لســؤاله عــن أبعــاد هــذا القــرار وحيثياتــه ،أفــاد بالقــول:
“لــم نتلــق أي كتــاب رســمي مــن الحكومــة ولــم تردنــا أيــة
معلومــات بشــكل مســبق عــن الموضــوع” ،مضيفــاً بالقــول:
“بعــد صــدور القــرار وتداولــه عبــر الوســائل اإلعالمية ووســائل
ـاال مــن مديــر هيئــة اإلعــام
التواصــل االجتماعــي ،تلقينــا اتصـ ً
ليعلمنــا بســحب اعتماداتنــا كقنــاة عاملــة فــي األردن”.
وعنــد ســؤاله عــن مصيــر العامليــن فــي القنــاة بعــد صــدور
القــرار المذكــور ،أجــاب الشــوبكي بالقــول“ :قنــاة الجزيــرة
ملتزمــة اتجــاه العامليــن فــي إطــار كادرهــا بــاألردن علــى
اختــاف مواقعهــم الوظيفيــة والبالــغ عددهــم  11شــخصاً ”.
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ـاال هاتفياً مع مدير
وأجــرى الراصــدون فــي برنامــج “عين” اتصـ ً
هيئــة اإلعــام “محمــد قطيشــات” مــن أجــل معرفــة موقــف
الهيئــة مــن القــرار المذكــور ،فــرد قطيشــات بالقــول“ :الهيئــة
جهــة تنفيذيــة ليــس لهــا إال االلتــزام بقــرارات الحكومــة وأنــه
ال يوجــد لديــه أي تعليــق آخــر حــول تفاصيــل القــرار وحيثياتــه
ســوى تصريــح وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام”.
وكان مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن قــد أعلــن فــي بيــان
صــادر عنــه بتاريــخ  2017/6/7معارضتــه للقــرار الحكومــي
بإغــاق مكاتــب قنــاة الجزيــرة فــي األردن وســحب ترخيصهــا،
وأتــى فــي البيــان مــا يلــي“ :قــرار الحكومــة بإلغــاء تراخيــص
قنــاة الجزيــرة غيــر معلــل وال يوضــح إن كانــت قــد ارتكبــت أيــة
مخالفــات ،ولذلــك نعتبــره تضييقــاً علــى حريــة عمــل وســائل
اإلعــام”.
وعــن رأي المركــز بفاعليــة القــرار الحكومــي فــي الحــد مــن
قــدرة قنــاة الجزيــرة علــى االســتمرار فــي عملهــا اإلعالمــي،
علــق البيــان“ :إن ســحب تراخيــص قنــاة الجزيــرة لــن ينهــي
قدرتهــا علــى تغطيــة مــا يحــدث فــي األردن بعــد أن أصبــح
كل النــاس فــي زمــن وســائل التواصــل االجتماعــي منتجيــن
ومزوديــن للمحتــوى”.
وفــي بيــان لهــا نشــر بتاريــخ  2017/6/14أدانــت منظمــة
هيومــن رايتــس ووتــش القــرار الحكومــي ،وذلــك مــن
خــال اعتبارهــا أن إغــاق المنافــذ اإلعالميــة القطريــة أو
المتعاطفــة معهــا انتهــاكا لحريــة التعبيــر.
ويعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” أن ســحب اعتمــاد مكتــب
قنــاة الجزيــرة مــن قبــل الحكومــة ووقــف عملهــا يتضمــن
تعديــاً علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام وحــق
المجتمــع فــي المعرفــة وذلــك بنــاء علــى مــا يلــي:

• القــرار رقــم  25ميــم 104/الــذي أصــدره المؤتمــر العــام
لليونســكو لعــام  ،1989والــذي انصــب التركيــز األساســي
فيــه علــى تعزيــز “حريــة تدفــق األفــكار بالكلمــةوالصــورة بيــن
الــدول وداخــل كل دولــة”.

• نــص المــادة  19مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان:
“لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر ويشــمل
هــذا الحــق حريتــه فــي اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة فــي
التمــاس األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى اآلخريــن بــأي
وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود”.
• نــص المــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية“ :لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر
ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب
المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا
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اعتبــار للحــدود ،ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع
أوفــي قالــب فنــي بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا”.

 .5.1.1.7األجهــزة األمنيــة تمنــع صحفيــاً مصــري
الجنســية مــن دخــول البــاد للمشــاركة فــي ورشــة
تدريــب خاصــة للصحفييــن
بتاريــخ  2017/7/10قامــت األجهــزة األمنيــة بمطــار الملكــة
عليــاء الدولــي باحتجــاز مراســل جريــدة المصــري اليــوم “وائــل
حســن” لمــدة  15ســاعة ،ومــن ثــم إرســاله علــى أول طائــرة
متجهــة إلــى مصــر ،وذلــك بعــد إعالمــه بقــرار منــع دخولــه
األردن دون إبــداء أي أســباب لهــذا القــرار.
وكان الصحفــي المصــري قــد حضــر إلــى األردن للمشــاركة
فــي ورشــة عمــل تتمحــور حــول إنتــاج وســرد التحقيقــات
الرقميــة نظمتهــا شــبكة إعالميــون مــن أجــل صحافــة
اســتقصائية عربيــة “أريــج”.
فريــق برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام فــي األردن “عيــن” رصــد هــذه الواقعــة وتواصــل
مباشــرة مــع المديــرة التنفيذيــة لشــبكة “أريــج” اإلعالميــة
“رنــا الصبــاغ” والتــي أكــدت فــي اســتمارة معلومــات الرصــد
علــى مــا يلــي“ :حصلنــا علــى الموافقــة من محافــظ العاصمة
علــى تنظيــم ورشــة تدريبيــة للصحفييــن موضوعهــا الصحافــة
االســتقصائية ،كمــا حصلنــا علــى موافقــة المحافظــة
ألســماء الصحفييــن العــرب المشــاركين فيهــا”.
وتابعــت الصبــاغ إفادتهــا بالقــول “قيــل لنــا بطريقــة غيــر
رســمية أن الصحفــي المصــري وائــل حســن غيــر مرغــوب فيــه
هنــا فــي األردن ،علمــاً أنــه زار األردن أكثــر مــن أربــع مــرات
للمشــاركة فــي ورشــات تدريــب لشــبكة “أريــج” مــا بيــن
األعــوام  2014و.”2016
كامــا “وائــل
ودعمــت الصبــاغ إفادتهــا باســم الصحفــي
ً
ممدوح حســن محمد حســن” وقد ورد في الكتاب المرســل
مــن قبــل الشــبكة إلــى المحافــظ والــذي نــال الموافقــة علــى
مضامينــه.
وكانــت الصبــاغ قــد أفــادت فــي تصريــح لهــا إلحــدى الوســائل
اإلعالميــة بــأن “هــذه الحادثــة هــي األولــى مــن نوعهــا،
حيــث أنــه لــم يســبق وأن حصــل حــدث مماثــل منــذ تأســيس
الشــبكة” ،وأشــارت إلــى أن “الســلطات المعنيــة ســمحت
بدخــول جميــع الصحفييــن العــرب المدعويــن إلــى الورشــة
مــن اليمــن وفلســطين ولبنــان وتونــس وغيرهــا.
وزودت الصبــاغ الراصديــن فــي برنامــج “عيــن” برقــم الهاتــف
والبريــد اإللكترونــي الخاصيــن بالصحفــي المصــري وائــل
حســن ،وتــم التواصــل معــه مــن خــال اســتمارة معلومــات

قــام بتعبئتهــا وإرســالها لفريــق البرنامــج ،وأظهــر خاللهــا بأنــه
تعــرض لمضايقــات مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي مطــار
الملكــة عليــاء الدولــي منــذ عــام  2012تمثلــت باالحتجــاز
والتحقيــق األمنــي فــي المكاتــب المخصصــة لألجهــزة األمنيــة
فــي المطــار ،وقــد تعــرض جــواز الســفر الخــاص بــه للحجــز عنــد
وصولــه األردن مطلــع شــهر كانــون األول /ديســمبر مــن العــام
الماضــي  2016للمشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي لشــبكة
“أريــج”.
وأفــاد الحســن فــي اســتمارة المعلومــات حــول واقعــة منعــه
دخــول األردن وإعادتــه إلــى بلــده مصــر بالقــول“ :تتلخــص
القصــة فــي تعرضــي لمضايقــات متكــررة لــدى زيــارة األردن
بمطــار الملكــة عليــاء الدولــي مــن قبــل مكتــب األمــن بالمطــار،
مــع رفضهــم إعالمــي بالســبب وراء توقيفــي والتحقيــق معــي
فــي المطــار ،رغــم أن حضــوري جــاء بنــاء علــى دعــوات رســمية
مــن مؤسســات أردنيــة ،أبرزهــا شــبكة أريــج “إعالميــون مــن أجــل
صحافــة اســتقصائية عربيــة” ،ورغــم تعاونــي فــي جميــع المرات
التــي تعرضــت فيهــا للتوقيــف ومحاولتــي اســتجالء الســبب
وراء هــذه اإلجــراءات”.
وتابــع إفادتــه بالقــول“ :كانــت زيارتــي األولــى لــأردن فــي
العــام  2008وتكــررت الزيــارات حتــى عــام  2012حيــث بــدأت
أولــى المضايقــات التــي لــم تتوقــف حتــى القــرار األخيــر بالمنــع،
تــم توقيفــي للتحقيــق فــي المطــار  3مــرات علــى األقــل ،دون
إبــداء أي أســباب ،وفــي زيــارة خــال شــهر ديســمبر 2016
بغــرض المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي لشــبكة “أريــج” ،تــم
توقيفــي وحجــز جــواز ســفري ،قبــل أن تســمح ســلطات المطــار
بدخولــي البــاد.
وفــي تفاصيــل الواقعــة األخيــرة بتاريــخ  2017/7/10أفــاد
الحســن“ :فــي الزيــارة األخيــرة ،وبعــد تأكــدي مــن اســتيفاء
شــبكة أريــج لكافــة إجــراءات الســفر ،غــادرت مــن مصــر إلــى
األردن لتتكــرر المضايقــات مجــدداً  ،بــدءاً بالتوقيــف فــي المطــار
فــي تمــام الســاعة السادســة والنصــف مســاء ،واالنتظــار ألكثــر
مــن ســاعتين ،قبــل أن يتــم إخطــاري بمنعــي مــن دخــول األردن
بقــرار مــن المخابــرات األردنيــة ،ومــن ثــم تســليمي لســلطات
المطــار (األمــن العــام) واحتجــازي فــي مقــر مكتــب الترحيــل
بالمطــار مســاء اليــوم نفســه ،نحــو التاســعة مســاء ،وحتــى
صبــاح اليــوم التالــي ،حيــث تــم ترحيلــي علــى طائــرة الخطــوط
الجويــة المصريــة (مصــر للطيــران) فــي العاشــرة صباحــا”.
وأجــاب الحســن فــي اتصــال هاتفــي أجــراه فريــق “عيــن” معــه
بعــد االطــاع علــى اســتمارة المعلومــات التــي أرســلها عــن
طريقــة تعامــل أفــراد األجهــزة األمنيــة معــه فأجــاب بالقــول:
“كان التعامــل معــي طبيعيــاً ولــم أتعــرض لإلهانــة ،وكل مــا
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فــي األمــر أن هــذه المضايقــات أثــرت علــى عملــي اإلعالمــي
الــذي كان مــن المفتــرض أن أقــوم بتأديته في األردن وغالبيته
عمــل يرتبــط مــع شــبكة (أريــج)”.
لقــد اعتبــر فريــق برنامــج “عيــن” أن مــا تعــرض لــه الحســن
يشــكل اعتــداء علــى حريــة اإلعــام ،ذلــك أن ســبب زيارتــه
األردن للمشــاركة فــي ورشــة تدريبيــة متخصصــة لإلعالمييــن،
وهــو مــا يدخــل ضمــن عملــه اإلعالمــي.
ويعتقــد فريــق “عيــن” أن الحالــة تتضمــن  3انتهــاكات ،حيــث
تعــرض الحســن للتوقيــف وحجــز الحريــة التعســفيين ،خاصــة
وأنــه لــم ُي َبلّ ــغ عــن أســباب احتجــازه ولــم يتســلم أي مذكــرة
رســمية بذلــك مــا يشــكل اعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة
واألمــان الشــخصي ،كمــا تعــرض للترحيــل ومنــع دخــول البــاد
مــا يشــكل اعتــداء علــى الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر.
وفــي الوصــف الحقوقــي للواقعــة مــن حيــث االعتــداء علــى
الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي فالحریــة الفردیــة
مصونــة وكفلھــا الدســتور األردنــي فــي المــادة ( )7منــه.
ويقصــد بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي حــق الفــرد
فــي العيــش فــي أمــان واطمئنــان مــن دون خــوف أو رهبــة
وعــدم جــواز القبــض عليــه أو اعتقالــه أو حبســه ،وعــدم اتخــاذ
أي تصــرف يمــس بأمنــه الشــخصي إال طبقــا للقانــون ،وفــي
الحــدود التــي بينهــا مــع مراعــاة اإلجــراءات والضمانــات التــي
حددهــا.
وفــي هــذا الصــدد نصــت المــادة الثالثــة مــن اإلعــان العالمــي
لحقــوق االنســان (لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة
وســامة شــخصه) ،والمــادة الخامســة منــه (ال يعــرض أي
إنســان للتعذيــب وال للعقوبــات أو المعامــات القاســية أو
الوحشــية أو الحاطــة بالكرامــة) ،والمــادة التاســعة أيضــا (ال
يجــوز القبــض علــى أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفا).
ونصــت المــادة التاســعة مــن االتفاقيــة الدوليــة للحقــوق
المدنيــة والسياســية فــي بندهــا األول علــى هــذا الحــق (لــكل
فــرد حــق فــي الحريــة وفــي األمــان علــى شــخصه .وال يجــوز
توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا ،وال يجــوز حرمــان أحــد مــن
حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراء المقــرر
فيــه) .ويرتبــط حــق اإلنســان فــي الحريــة واألمــن بحقــه فــي
الحيــاة ،كمــا نصــت فــي بندهــا الثانــي علــى (يجــب إبــاغ أي
شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه
كمــا يجــب إبالغــه ســريعاً بأيــة تهمــة توجــه إليــه).
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وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر فقــد
نصــت المــادة  12مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية .1( :لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي

داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار
مــكان إقامتــه .2 ،لــكل فــرد حريــة مغــادرة أي بلــد ،بمــا فــي
ذلــك بلــده .3 ،ال يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــاه بأيــة
قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون ،وتكــون ضروريــة
لحمايــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو
اآلداب العامــة أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم ،وتكون متمشــية
مــع الحقــوق األخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد).

 .5.1.1.8الصحفيــة “فــرح مرقــة” تتعــرض للتحريــض
والتهديــد باإليــذاء علــى خلفيــة مــادة صحفيــة تتعلــق
بمحاكمــة الجنــدي “معــارك أبــو تايــه”
بتاريــخ  2017/7/20قامــت مجموعــة مــن األفــراد بممارســة
االعتــداء اللفظــي والتحريــض عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي
بحــق الصحفيــة فــي جريــدة “رأي اليــوم” اللندنيــة “فــرح مرقــة”
علــى خلفيــة نشــرها لتقريــر صحفــي حمــل عنــوان “الجنــوب
18
األردنــي يــزأر ضــد الحكــم علــى الجنــدي أبــو تايــه “.
وتنــاول التقريــر تبعــات قضيــة الجنــدي “معــارك أبــو تايــه”
المتهــم بقتــل ثالثــة جنــود يحملــون الجنســية األمريكيــة فــي
قاعــدة الجفــر العســكرية ،باألخــص فيمــا يتعلــق بــردود الفعــل
االجتماعيــة مــن قبــل قبيلــة الحويطــات ـ التــي هــي عشــيرة
الجنــدي المذكــور ـ ،حيــث أشــار التقريــر إلــى وجــود أعمــال
شــغب فــي محافظــة معــان تمثلــت بإحــراق إطــارات الســيارات
ورفــع العلــم الســعودي.
وأفــادت مرقــة لبرنامــج “عين” في إجابتها وتعبئتها الســتمارة
المعلومــات“ :بعــد نشــر مــادة صحفيــة علــى صحيفــة رأي
اليــوم اللندنيــة ،تــم الهجــوم بشــكل شــخصي علــي عبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي”.
وتابعــت مرقــة إفادتهــا بالقــول“ :النقاشــات واالتهامــات
بمعظمهــا خرجــت عــن المألــوف مــن حيــث التعــرض لشــخصي
وأســرتي والتحريــض العنصــري ضــدي ،كمــا التحريــض باإليــذاء”.
وفــي البحــث تبيــن لفريــق “عيــن” أن عشــرات األشــخاص عبــر
مواقــع التواصــل االجتماعــي وخاصــة (الفيســبوك) قامــوا
مــن خــال المئــات مــن التعليقــات بممارســة القــدح والــذم
والتشــهير بحــق الزميلــة فــرح وعائلتهــا ،إلــى جانــب توجيــه
تهــم التخويــن وإثــارة الفتنــة وشــق الوحــدة الوطنيــة والدعــوة
إلــى محاكمتهــا أمــام محكمــة أمــن الدولــة ،وأخيــرا تهديدهــا
باإليــذاء والتحريــض علــى ذلــك.
ويذكــر أن االنعــكاس اإلعالمــي لقضيــة الجنــدي معــارك قــد
شــابه العديــد مــن الشــائعات واألخبــار غيــر المؤكــدة التــي
انتشــرت بالدرجــة األولــى عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
18 http://www.raialyoum.com/?p=712334
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وبالرغــم مــن بعــض المعلومــات التــي تضمنهــا التقريــر ،تبيــن
عــدم دقتهــا وهــو مــا أقــرت بــه الكاتبــة ،إال أن التعامــل مــع
مــا ينشــره الصحفــي محكــوم بحــق الــرد والتوضيــح ،وليــس
بالتحريــض والشــتم.
يعتقــد فريــق “عيــن” أن مــا تعرضــت لــه الزميلــة مرقــة يتضمــن
تحريضــاً واعتــداء لفظيــاً مــن قبــل مواطنيــن عادييــن ،وهمــا
انتهــاكان يمســان الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة والحــق
فــي الســامة الشــخصية ،إضافــة إلــى أن الحكومــة لــم تقــم
بأيــة إجــراءات لتوفيــر الحمايــة الكافيــة للزميلــة مــن التعــرض
لإليــذاء نتيجــة التهديــد والتحريــض الــذي تعرضــت لــه ،ولــم
تالحــق مــن تعــرض لهــا بالتهديــد والتحريــض.

 .5.1.1.9صحفيــان يتعرضــان لمنــع تغطيــة اعتصــام
أهالــي المغــدور علــى يــد أحــد كــوادر طاقــم الســفارة
اإلســرائيلية فــي عمــان
ادعــى كل مــن مراســل جريــدة الســبيل اليوميــة “يعقــوب
عيــد” والصحفيــة بموقــع حبــر “دانــا جبريــل” أنهمــا تعرضــا
لعــدد مــن االنتهــاكات إثــر منعهمــا مــن تغطيــة اعتصــام
أهالــي الشــاب محمــد الجــواودة علــى يــد أحــد كــوادر طاقــم
الســفارة اإلســرائيلية فــي عمــان.
وأفــاد مراســل جريــدة الســبيل “يعقــوب عيــد” فــي شــكوى
قدمهــا لفريــق برنامــج “عيــن” أن األجهــزة األمنيــة قامــت
بتاريــخ  2017/7/24بمنعــه مــن تغطيــة اعتصــام بالقــرب
مــن دوار الشــرق األوســط لــذوي الشــاب محمــد الجــواودة
الــذي قتــل علــى يــد أحــد كــوادر طاقــم الســفارة اإلســرائيلية
فــي عمــان ،ممــا أدى إلــى احتجاجــات واســتنكارات شــعبية
واســعة ،تطــورت فــي ذلــك اليــوم إلــى اشــتباكات محــدودة
بيــن المحتجيــن والقــوات األمنيــة.
وفــي التفاصيــل ،أفــاد العيــد بالقــول“ :قمــت ببــث فعاليــة
اعتصــام ذوي الشــاب المقتــول فــي الســفارة اإلســرائيلية
ويدعــى محمــد الجــواودة فــي منطقــة دوار الشــرق األوســط
فــي العاصمــة عمــان ،عبــر موقــع الســبيل اإللكترونــي ،وذلــك
بعدمــا طلــب منــي بــث الفعاليــة بشــكل رســمي مــن إدارة
الصحيفــة فــي الســاعات األولــى مــن فجــر اإلثنيــن الموافــق
”.2017/7/24
وأضــاف العيــد بالقــول“ :وخــال البــث المباشــر لألحــداث التــي
كانــت هادئــة نوعــا مــا ،قمــت خــال البــث بتصويــر تصريحــات
لعــم القتيــل ومناشــدات مــن مســؤول فــي قــوات الــدرك
لــذوي الشــاب بضبــط الشــبان الثائريــن ،وتوجهــت لتصويــر
قــوات األمــن التــي كانــت تقــف لحمايــة االعتصــام”.

وتابــع“ :بعــد ذلــك اعترضنــي مجموعــة مــن رجــال األمــن
وطالبونــي بالتوقــف عــن التصويــر ،مدعيــن أن التصويــر ممنــوع
علــى الرغــم مــن وجــود وســائل إعالميــة معروفــة كانــت تغطــي
الحــدث المذكــور دون الحديــث معهــا ،وتبــع رجــال األمــن فــي
ذلــك عــدد مــن األشــخاص مــن ذوي الشــاب المتوفــى ،فمــا
كان منــي إال أن أبلغتهــم بأنــي مراســل لجريــدة الســبيل ،كمــا
أطلعتهــم علــى بطاقــة عضويتــي فــي نقابــة الصحفييــن ،وقــد
تــم حجزهــا مــن قبــل أحــد الضبــاط ،كمــا قــام آخــر باختطــاف
الهاتــف مــن يــدي ،ليــدور خــال ذلــك الحديــث التالــي معهــم:
ـ خاطبني ضابط :يا شب ممنوع التصوير.
ـ أنــا :ممنــوع التصويــر حاضــر مــن عيونــي ،وأوقفــت البــث
الموجــود علــى صفحــة الســبيل بموقــع التواصــل االجتماعــي
فيســبوك وتســمع فيــه هــذه الجملــة بشــكل واضــح.
ـ الضابط سحب التلفون من يدي وطلب محو الفيديو.
ـ أنــا :الفيديــو بــث مباشــر ،وأنــا صحفــي (وســلمته بطاقــة
النقابــة) ..وســألته :هــل أتصــل ع الصحيفــة لكــي يشــطبوا
الفيديــو.
ـ الضابط ما بتمهني الصحيفة أشطب إنت الفيديو.
ـ خاطبنــي شــرطي أمــن عــام :هــذا ضابــط ورد عليــه ،وخاطــب
الضابــط “ســيدي نســحبه ع المخفــر”.
ـ أجاب الضابط :ال بدنا نفرمت التلفون.
ـ شخص من أقارب المتوفى قال لي :ممنوع التصوير.
ـ أنــا :كيــف ممنــوع التصويــر واآلن القنــوات التلفزيونيــة كانــت
تصــور والنــاس ماســكة تلفوناتهــا تصــور.
ثــم أردفــت وأخــذت إذنــا مــن خــال الفقيــد الــذي طلبــت منــه أن
يعطينــي تصريحــاً مباشــراً لكنــه رفــض ذلــك.
ـ قريب المتوفى :ممنوع تصوير األمن.
ـ انا :مين قال؟
ـ الضابــط( :يصــرخ) أنــا مــا بحــب أتصــور بتعــرف فــي نــاس مــا
بتحــب تتصــور ،بــدي أودي التلفــون لمحــل خلويــات.
ـ أنــا :لــو ســمحت التلفــون هــاد خصوصيــة وليــس لــي هــو
لزوجتــي.
ـ تجمهــر  10مــن أقــارب المتوفــى و 4مــن األمــن وتحدثــوا معــي
بنبــرة تهديد.
ـ ومــن المتواجديــن شــخص قــال :أنــا صاحــب محــل خلويــات
وبعــرف أفرمتــه.
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ـ الضابط أعطاه الموبايل ،بحماية رجلين من األمن.
ـ أنــا مخاطبــا الضابــط :لــو ســمحت مــا بســمحلك تفتحــه
هــاد تلفــون بنــت ،بنــروح أنــا وانــت ع المخفــر وإذا أنــا غلطــان
مســتعد اتحاســب.
ـ حاولت سحب التلفون من الشاب لكن لم أستطع.
ـ الضابــط :مــا فــي روحــه ع المخفــر بــس يتفرمــت التلفــون
بتــروح ع بيتــك.
ـ الشخص ،فرمت التلفون وأعطاني ياه.
ـ الضابط أعطاني بطاقة النقابة مكسورة.
ـ أنا للضابط :كسرتها؟
ـ الضابط هال بعمملك يطلعوا لك بطاقة ثانية.
ـ أنــا :هــذه بطاقــة نقابــة الصحافييــن .ومــن ثــم انصرفــت مــن
المكان.
وبحســب ادعــاءات عيــد فــإن رجــال األمــن وذوي القتيــل
تعاملــوا معــه بشــكل غيــر الئــق ،حيــث أن نبرتهــم فــي
الحديــث معــه شــابها االســتخفاف والتهديــد أحيانــا ،بحســب
تعبيــره.
ووجــد فريــق “عيــن” أن مــا يعــزز روايــة العيــد هــو الفيديــو
الــذي نشــر عبــر صفحــة جريــدة الســبيل علــى موقــع التواصــل
االجتماعــي (فيســبوك) والــذي يظهــر فــي الثوانــي األخيــرة
منــه عــددا مــن رجــال األمــن يطالبونــه بالتوقــف عــن التصويــر
بحجــة أنــه ممنــوع ،وأيضــا صــورة بطاقــة عضويــة نقابــة
الصحفييــن الخاصــة بــه والتــي حصــل فريــق “عيــن” علــى
صــورة لهــا تظهــر فيهــا البطاقــة مكســورة إلــى جزأيــن.
مــن جانبهــا ادعــت مراســلة مجلــة “حبــر” اإللكترونيــة “دانــا
جبريــل” أنهــا تعرضــت بتاريــخ  2017/7/26لمنــع التغطيــة
لنفــس الحــدث مــن قبــل مســؤول أمنــي إلى جانــب مرافقيه.
وأفــادت جبريــل للراصديــن فــي برنامــج “عيــن” فــي اســتمارة
المعلومــات التــي قامــت بتعبئتهــا“ :خــال إقامــة عائلــة
الشــهيد محمــد الجــواودة بيــت عــزاء البنهــم الــذي قتلــه
حــارس أمــن إســرائيلي ،حضــر للصيــوان المفتــوح المقــام فــي
ســاحة أمــام منــزل الشــهيد فــي أم الحيــران مديــر شــرطة
عمــان العقيــد ســفيان العمــري للحديــث مــع والــد
جنــوب ّ
الشــهيد حــول رغبــة وزيــر الداخليــة زيــارة العائلــة وتقديــم
التعــازي”.
وأضافــت“ :وبحكــم وجــودي كمندوبــة عــن مجلــة حبــر قمــت
بمحاولــة تصويــر الحديــث عبــر الهاتــف ،لكــن مديــر الشــرطة
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رفــض ذلــك وطالــب بتوقيــف الفيديــو وحــاول مصــادرة
المصــور الــذي ال تتجــاوز مدتــه
الهاتــف لمحــو الفيديــو
ّ
الثانيــة ،وطلــب مــن أفــراد مــن األجهــزة األمنيــة (األمــن
الوقائــي) بلبــاس مدنــي التدخــل ومصــادرة الهاتــف وضمــان
حــذف الفيديــو ،وهــو مــا دفــع أفــراد األمــن الوقائــي ـ بعــد
أن أشــهروا هوياتهــم ـ بالمطالبــة بالهاتــف وحــذف الفيديــو
تحــت مبــرر عــدم جــواز تصويــر رجــل أمــن دون إذنــه”.
ونشــر موقــع “حبــر” فــي نفــس يــوم الحادثــة تقريــراً صحفيــاً
تحــت عنــوان “حادثــة الســفارة اإلســرائيلية :كيــف تعامــل
رســميا مــع القاتــل والشــهيد؟” ،والتــي اشــتركت
األردن
ً
جبريــل فــي إعــداده مــع زميلهــا “شــاكر جــرار” الــذي كان
متواجــدا فــي محيــط بيــت العــزاء إال أنــه لــم يتعــرض ألي
ظــرف كان مــن شــأنه أن يعــوق عملــه اإلعالمــي ،حيــث
أشــار التقريــر إلــى تعــرض فريــق حبــر إلــى المنــع مــن التغطيــة
ومحاولــة مصــادرة هاتــف الزميلــة دانــا ،وتضمــن مــا يلــي“ :
كان العقيــد العمــري منــع فريــق حبــر مــن تصويــر ذلــك الحــوار
الــذي دار بينــه واألب ،وحــاول مصــادرة الهاتــف النقــال،
قبــل أن يطلــب مــن أفــراد مــن جهــاز األمــن الوقائــي وقــف
التغطيــة”.
وأشــارت جبريــل فــي إفادتهــا عمــا جــرى معهــا عنــد تواصلهــا
مــع الناطــق اإلعالمــي باســم جهــاز األمــن العــام ،بالقــول:
“بعــد االتصــال بالمكتــب اإلعالمــي لألمــن العــام طلــب
الناطــق باســم األمــن المقــدم عامــر ســرطاوي حــذف
الفيديــو لعــدم جــواز تصويــر رجــل أمــن دون إذنــه”.
وقامــت جبريــل بالتواصــل مــع وحــدة المســاعدة القانونيــة
لإلعالمييــن “ميــاد” التابعــة لمركــز حمايــة وحريــة الصحفيين
لســؤالهم عــن مــدى قانونيــة كالم المكتــب اإلعالمــي
لمديريــة األمــن العــام بعــدم مشــروعية تصويــر رجــل أمــن
بالــزي العســكري دون إذنــه فجــاء الــرد“ :ال يوجــد مــا يمنــع
قانونيــا مــن تغطيــة اللقــاء وتصويــره باعتبــاره فــي مــكان
عــام ويخــص قضيــة تهــم الــرأي العــام”.
وكانــت النتيجــة هــي اضطــرار الزميلــة جبريــل شــطب الفيديــو
مــن علــى هاتفهــا النقــال ،بهــدف االســتمرار بعملهــا ،حيــث
اشــترط رجــال األمــن الوقائــي الذيــن كانــوا متواجديــن عليهــا
أن تقــوم بشــطب مــا صورتــه للســماح لهــا بالقيــام بعملهــا.
واختتمــت جبريــل إفادتهــا بالقــول“ :انطالقــا مــن معرفتــي
بعــدم وجــود مضمــون حقيقــي مصـ ّـور ألن الفيديــو صاحــب
المشــكلة ال يتجــاوز الثانيــة ،وألن مــا فعلــه رجــال األمــن
منعنــي مــن اســتمرار تغطيــة الحــدث والقيــام بعملــي وهــو
األمــر األهــم بالنســبة لــي ،قمــت بحــذف الفيديــو كــي أتمكن
مــن االســتمرار فــي مهمتــي”.
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يعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” أن الواقعــة التــي تعــرض لهــا
الصحفيــان “يعقــوب عيــد” و”دانــا جبريــل” تتضمــن 10
انتهــاكات تتمثــل بـــ “المنــع مــن التغطيــة مكــرراً مرتيــن ،حذف
محتويــات الكاميــرا مكــرراً مرتيــن ،االعتــداء علــى أدوات
العمــل ،حجــز أدوات العمــل ،حجــز الوثائــق الرســمية ،التهديــد
باإليــذاء ،االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة ومنــع النشــر”،
فيمــا تشــكل هــذه االنتهــاكات اعتــداءات علــى الحــق فــي
حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،والحــق فــي التملــك والحــق
فــي الســامة الشــخصية والحــق في عــدم التعرض لمعاملة
قاســية ومهينــة والحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي.

 .5.1.1.10أنصــار أحــد المرشــحين فــي االنتخابــات الــا
مركزيــة يعتــدي علــى مراســل إذاعــة “حيــاة ”FM
ادعــى مراســل إذاعــة حيــاة “ FMعــدي القاضــي” بــأن أحــد
أنصــار المرشــح “موســى عبــد الحــي التعمــري” قــام باالعتداء
عليــه أثنــاء تواجــده أمــام مركــز االقتــراع فــي مدرســة أبــو
هريــرة الثانويــة للبنيــن بمنطقــة حــي نــزال عنــد الســاعة
 2:30بعــد الظهــر لتغطيــة أجــواء عمليــة االقتــراع النتخابــات
المجالــس البلديــة والــا مركزيــة يــوم  15أغســطس .2017
وقــال القاضــي لفريــق “عيــن” انــه قــام بتصويــر قيــام عــدد
مــن أنصــار المرشــح المذكــور بتكســير ســيارة النائــب فــي
البرلمــان “موســى الوحــش” الــذي كان متواجــداً فــي المركــز
لــإدالء بصوتــه ،وعنــد مالحظــة أنصــار المرشــح المذكــور
ذلــك قــام أربعــة منهــم بالتوجــه إليــه وأقدمــوا علــى ســحب
هاتفــه وتحطيمــه بشــكل كامــل وســط ســيل مــن التهديدات
والتدافــع ممــا أدى إلــى آالم فــي يــده اليمنــى التــي كانــت
قــد تعرضــت لكســر فــي وقــت ســابق.
وأشــار إلــى أنــه توجــه إلــى المرشــح “موســى التعمــري” لكــي
يشــكوه أفعــال أنصــاره ،فــرد عليــه بطريقــة هجوميــة قائــا:
“ال تخلينــي ألعــن أبــو موســى عبــد الحــي بقبــره” ،ممــا دفــع
القاضــي إلــى مغــادرة المــكان.

 .5.1.1.11االعتــداء علــى مصــور “قنــاة رؤيــا” والتحريض
عليــه علــى خلفيــة تغطيتــه أحــداث شــغب جــراء جريمــة
قتــل أحــد المواطنيــن فــي الزرقــاء

ادعــى مصــور قنــاة رؤيــا الفضائيــة “محمــد الشــرفا” فــي
اســتمارة شــكوى قدمهــا لبرنامــج “عيــن” التابــع لمركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن أنــه تعــرض بتاريــخ 2017/8/26
لالعتــداء بالضــرب المبــرح مــن قبــل ثالثــة أشــخاص مــن الذيــن
شــاركوا بأحــداث شــغب دارت فــي منطقــة لــواء الرصيفــة
فــي محافظــة الزرقــاء وتناقلتهــا وســائل اإلعــام المختلفــة
علــى خلفيــة جريمــة قتــل.

وأفــاد الشــرفا فــي اســتمارة المعلومــات بالقــول“ :توجهــت
إلــى لــواء الرصيفــة لتغطيــة آخــر األحــداث باللــواء بعــد اإليعــاز
لــي مــن قبــل مديــري فــي قنــاة رؤيــا الفضائيــة ،وذلــك علــى
خلفيــة جريمــة القتــل التــي تــم ارتكابهــا مســبقا فــي اللــواء
والتــي ترتــب عليهــا انــدالع أعمــال شــغب”.
وعــن تفاصيــل االعتــداء عليــه افــاد الشــرفا بالقــول“ :عندمــا
وصلــت عنــد مثلــث عوجــان ،والــذي دارت عنــده أعمــال
شــغب تضمنــت حــرق إطــارات وتكســير مركبــات ،كانــت
الحالــة العامــة هنــاك مســتقرة ،لذلــك أبلغــت مديــري عــن
ذلــك ،والــذي بــدوره أعطانــي اإليعــاز بتصويــر الحالــة العامــة
بالمنطقــة والحركــة الطبيعيــة للســير”.
وأضــاف“ :بعــد مضــي دقائــق مــن بدايتــي للتصويــر ،الحظــت
وجــود ثالثــة أشــخاص يحملــون العصــي يتوجهــون نحــوي
مســرعين ،وقامــوا بشــتمي وشــتم قنــاة رؤيــا بينمــا هــم
متوجهــون نحــوي ،ومــا أن وصلــوا عنــدي حتــى انهالــوا علــي
ضربــا بالعصــي دون إعطائــي فرصــة الحديــث معهــم ،حاولــت
الدفــاع عــن نفســي ومــن ثــم اســتطعت اإلفــات منهــم
ألتوجــه مســرعا نحــو مركبتــي وصعــدت بهــا ،صعــد حينهــا
أحدهــم علــى مقدمــة مركبتــي ،ثــم قــام بــركل زجــاج المركبــة
وتكســيره بينمــا كنــت بداخلهــا ،وقــام األشــخاص اآلخــرون
بضــرب المركبــة بعصيهــم مســببين أضــرارا بجســد المركبــة،
فقمــت حينهــا بتحريــك مركبتــي وتمكنــت مــن الفــرار منهــم”.
وأوضــح الشــرفا فــي إفادتــه المتضمنــة فــي االســتمارة
أن األمــر لــم ينتــه بمجــرد تمكنــه مــن الهــروب ،حيــث قــام
المعتــدون بمطاردتــه ،حيــث تابــع قائــا“ :توقفــت علــى
إشــارة مــرور بعدمــا تمكنــت مــن الفــرار ،تفاجــأت بعدهــا
مــن توقــف حافلــة ركــوب صغيــرة معترضــة طريــق مركبتــي
وارتجــل منهــا أربعــة أشــخاص بغيــة االعتــداء علــي ،إال أننــي
تمكنــت مــن تحريــك مركبتــي ســريعا والهــروب منهــم،
والذيــن اســتقلوا حافلتهــم وقامــوا بمطاردتــي لمــدة
خمــس دقائــق حتــى وصلــت مبنــى متصرفيــة لــواء الرصيفــة،
وعندهــا أوقفــت مركبتــي داخــل ســاحة المتصرفيــة ليفــروا
هاربيــن”.
وتابــع الشــرفا بالقــول“ :بعــد ذلــك توجهــت إلــى مستشــفى
األميــر فيصــل لتلقــي العــاج حيــث تبيــن أننــي مصــاب
بكســر بســيط فــي اليــد اليمنــى مــن جــراء قيامــي بالتصــدي
للهــراوات التــي انهالــت علــي مــن قبــل المعتديــن ،باإلضافــة
إلــى رضــوض فــي مختلــف أنحــاء جســدي” ،وقــد تأكــد لفريــق
“عيــن” ذلــك مــن خــال نســخة عــن التقريــر الطبــي الــذي قــام
الشــرفا بتزويــده للفريــق.
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وأشــار الشــرفا إلــى أن الجهــات األمنيــة لــم تكــن متعاونــة
معــه فيمــا يخــص إصــدار تقريــر طبــي يوثــق تعرضــه لالعتــداء
الجســدي حيــث افــاد بالقــول“ :عنــد زيارتــي لمركــز أمــن ياجــوز
بعدمــا أخبرنــي متصــرف لــواء الرصيفــة بضــرورة ذهابــي إلــى
هنــاك مــن أجــل إحضــار تقريــر طبــي ،أخبــرت مــن كان بالمركــز
األمنــي بالحادثــة التــي وقعــت معــي حتــى يقومــوا بإعطائي
ورقــة مــن أجــل التقريــر الطبــي ،إال أن ردة فعلهــم تجاهــي
كانــت ســلبية ،وبــدأوا بتوجيــه اللــوم لــي ألننــي كنــت أقــوم
بالتصويــر وأنــه ال يتوجــب علــي القيــام بذلــك ،متناســين دور
اإلعــام المتمثــل بتغطيــة األحــداث والحقائــق ،وأهميــة
دور اإلعــام بتغطيــة مثــل هــذه األحــداث ،ومتغاضيــن
عــن اإلصابــة التــي تعرضــت لهــا ،كمــا أنهــم جعلونــي أنتظــر
قرابــة الســاعة بالرغــم مــن طلبــي بــأن يتعاونــوا معــي بســبب
إصابتــي ،إال أنهــم لــم يعيرونــي أي اهتمــام وكأنــي ال أعانــي
مــن أي إصابــة ،وبالرغــم مــن ذلــك حصلــت علــى التقريــر
الطبــي فــي النهايــة بعــد هــذه المضايقــة التــي تعرضــت لهــا
مــن قبــل بعــض أفــراد األمــن المتواجديــن هنــاك”.
وعــن موقــف مؤسســته اإلعالميــة مــن الحادثــة ،أشــار
الشــرفا بالقــول“ :قنــاة رؤيــا تبنــت مــا حــدث معــي ،ووقفــوا
معــي وســاندوني ،حيــث قامــت رؤيــا بنشــر الخبــر علــى
موقــع رؤيــا اإلخبــاري ،إضافــة إلــى خبــر تلفزيونــي تنــاول
حادثــة االعتــداء علــي ،وقــد نشــر الخبــر علــى صفحــات رؤيــا
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي”.
وبالتثبــت مــن األخبــار التــي نشــرتها قنــاة رؤيــا علــى موقعهــا
اإلخبــاري وصفحــات الفيســبوك تبيــن للراصديــن فــي “عيــن”
وجــود عــدد ال بــأس بــه مــن التعليقــات ذات المنحــى
التحريضــي والتشــهيري بحــق الشــرفا وقــد أدرجــت مــن قبــل
عــدد مــن األشــخاص تعليقــا علــى خبــر االعتــداء عليــه الــذي
جــاء تحــت عنــوان “ضــرب مبــرح وتحطيــم مركبــة مراســل رؤيــا
فــي الزرقــاء” مرفقــاً بصــورة للشــرفا يظهــر خاللهــا وهــو
علــى ســرير العــاج وقــد ضمــدت يــده اليمنــى لعالجــه مــن
أثــر االعتــداء ،وقــال الشــرفا بهــذا الشــأن“ :صفحــات رؤيــا
علــى الفيســبوك قامــت بنشــر الخبــر ،والــذي تلقــى ردوداً
كثيــرة مــن قبــل المعجبيــن بالصفحــة ،وكانــت غالبيــة الــردود
والتعليقــات علــى الخبــر ســلبية ،وتضمنــت بعــض اإلســاءة
لشــخصي ،حيــث وردت بعــض الــردود تفيــد أننــي أســتحق مــا
حــدث لــي ،وآخــرون تمنــوا لــو أن المعتديــن أجهــزوا علــي،
وغيرهــا تضمنــت وعيــداً لــي بــاألذى إذا قابلتهــم أو فكــرت
بالعــودة وزيــارة الرصيفــة (المنطقــة التــي شــهدت أحــداث
شــغب وتعــرض فيهــا لالعتــداء)”.
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ولــم يقــم الشــرفا بتقديــم شــكوى لألجهــزة األمنيــة
بخصــوص االعتــداء عليــه خوفــاً مــن تعرضــه لالعتــداء وإلحــاق
األذى بــه مــرة أخــرى مــن ذات المعتديــن حســب إفادتــه.
وعلــى ضــوء مــا حــدث يعتقــد فريــق “عيــن” أن الشــرفا قــد
تعــرض لعــدد مــن االنتهــاكات مــن خــال هــذه الواقعــة،
حيــث تعــرض لالعتــداء اللفظــي والجســدي ومنــع التغطيــة
واالعتــداء علــى ممتلكاتــه الخاصــة مــن خــال االعتــداء علــى
مركبتــه الخاصــة وتكســير زجاجها مــا أدى إلى إضرار باألموال،
وذلــك مــن قبــل المعتديــن وهــم فئــة مــن المواطنيــن ممــن
عــرف بتســميتهم بـ”البلطجيــة” ،كمــا تعــرض مــن نفــس الفئة
للتحريــض مــن خــال تعليقاتهــم علــى صفحــات الفيســبوك
الخاصــة بقنــاة رؤيــا بعــد نشــر الخبــر المتعلــق باالعتــداء عليــه
مــن قبــل هــؤالء األشــخاص.
ومــن حيــث الحقــوق المعتــدى عليهــا ،فإلــى جانــب منعــه
مــن التغطيــة األمــر الــذي يعتبــر اعتــداء علــى الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام تعــرض الشــرفا إلــى االعتــداء علــى
الحــق فــي الســامة الشــخصية حيــث اعتــدي عليــه لفظيــاً
وجســدياً وإصابتــه بجــروح ،كمــا تــم االعتــداء علــى حقــه فــي
التملــك مــن خــال االعتــداء علــى مركبتــه وتحطيــم زجاجهــا،
وقــد تعــرض لالعتــداء علــى حقــه فــي معاملــة غيــر تمييزيــة
مــن خــال تعرضــه للتحريــض.
ويجــد فريــق “عيــن” أن األجهــزة المعنيــة لــم تقــم بواجبهــا
فــي متابعــة ومالحقــة المعتديــن الذيــن وبشــكل واضــح
قامــوا بمخالفــة القانــون باالعتــداء علــى الضحيــة وتســبيب
األذى الجســدي والمعنــوي لــه ،إضافــة إلــى غيــاب حمايتــه
بعــد تعرضــه للتحريــض ،خاصــة وأنــه وصــل إلــى علــم الدولــة
وأجهزتهــا األمنيــة خبــر االعتــداء علــى الشــرفا مــن خــال مــا
نشــر علــى صفحــات قنــاة رؤيــا.
وال بــد مــن القــول أن المعتديــن ينبغــي مالحقتهــم
ومعاقبتهــم بموجــب القانــون ،كمــا أن الشــرعة الدوليــة
لحقــوق اإلنســان كرســـت الحــق فــي ســامة الشــخص
وحرمــت التعــدي عليــه واعتبــرت التعــدي علــى هــذا الحــق
جريمــة ،وذلــك بموجــب المــادة الخامســة مــن اإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان التــي نصــت علــى أن “ال يعــرض
أي إنســان للتعذيــب وال للعقوبــات أو المعامــات القاســية
أو الوحشــية أو الحاطــة بالكرامــة” ،والمــادة الســابعة مــن
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية التــي نصــت
علــى أنــه “ال يجــوز إخضــاع أي فــرد للتعذيــب أو لعقوبــة أو
معاملــة قاســية أو غيــر إنســانية أو مهينــة” ،إضافــة إلــى
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي نصــت فــي المــادة 16
منهــا علــى مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة
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القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،وطالبــت فــي مادتيهــا
 12و 13الحكومــات بــأن تكفــل التقصــي والتحقــق فــي
الشــكاوى بشــأن وقــوع أعمــال تنطــوي علــى تعذيــب أو
معاملــة أو عقوبــة قاســية أو ال إنســانية أو مهينــة علــى
الســواء.

إدخالــي إلــى شــعبة األمــن الوقائــي ،وهنالــك طلــب منــي
حــذف المــادة التــي صورتهــا والتأكــد مــن ذلــك ،ومــن ثــم
تــم إدخالــي إلــى مكتــب المحقــق حيــث أكــد لــي أنــه لــن تتــم
إســاءة معاملتــي مطلقــا ولــن يتعــرض لــي أحــد بــأذى ،وهــذا
مــا حــدث فعــا”.

تلقــى الراصــدون فــي برنامــج “عيــن” اســتمارة شــكوى
وردت عبــر البريــد اإللكترونــي للبرنامــج مــن قبــل مراســل
شــركة “يــاء ميديــا” للمواقــع اإلخباريــة “جميــل الجابــري”
يفيــد مــن خاللهــا أنــه تعــرض بتاريــخ  2017/10/7لمنــع
التغطيــة واالعتقــال التعســفي مــن قبــل عناصــر مــن جهــاز
األمــن الوقائــي ،وبعدهــا تعــرض لالحتجــاز لمــدة  24ســاعة،
وذلــك أثنــاء قيامــه بتغطيــة إحــدى النــدوات التــي نظمهــا
فــرع المنتــدى العالمــي للوســطية فــي األردن والمعنــي
بالحــوارات اإلســامية فــي مجــاالت الحيــاة العامــة.

وقــال“ :بعــد ذلــك تــم توجيــه عــده أســئلة ذات طابــع
شــخصي عــن مــكان الــوالدة والنشــأة وإذا كنــت أعيــش
فــي كنــف والــدي أم ال؟ واذا كنــت متزوجــاً أم ال؟ ،وبعــد
ذلــك ســألني المحقــق أيــن درســت وأيــن عملــت ســابقا وأيــن
أعمــل اآلن ،ولمــاذا عملــت مــع مؤسســة يــاء ميديــا؟ ،حيــث
أكــدت لــه أننــي أعمــل بمهنيتــي بموقــع إخبــاري مرخــص وال
توجــد عالقــة عمــل بينــي وبيــن قنــاة اليرمــوك الفضائيــة ،إال
أنــه رفــض ذلــك لوجــود تشــابه فــي اللوجــو “الشــعار” ،إال
أننــي أكــدت لــه مجــددا أننــي أعمــل بموقــع إخبــاري مرخــص،
وعــاد المحقــق وقــال لــي أنــت تعمــل مــع قنــاة اليرمــوك غيــر
المرخصــة وهــذا أمــر مخالــف للقانــون ،إال أننــي أكــدت لــه
بأننــي ال أعمــل لــدى القنــاة وال عالقــة لــي بهــا ،بعــد ذلــك
قــال لــي المحقــق أيــن اإلثباتــات التــي تؤكــد أنــك ال تعمــل
باليرمــوك؟ ،فقلــت لــه أنهــا موجــودة فــي مقــر المؤسســة
ولــم أتمكــن مــن جلبهــا ســهوا”.

 .5.1.1.12اعتقــال مراســل شــركة “يــاء ميديــا”
للمواقــع اإلخباريــة وحجــز حريتــه أثنــاء قيامــه بتغطيــة
نــدوة حواريــة

وأفــاد الجابــري فــي بدايــة شــكواه بالقــول“ :أنــا المصــور
الصحفــي جميــل عبــد الهــادي أعمــل في مؤسســة يــاء ميديا
للمواقــع اإلخباريــة المرخصــة حســب قانــون المطبوعــات
والنشــر والمســجلة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة”.
وأضــاف بالقــول“ :فــي يــوم الســبت الموافــق 2017/10/7
توجهــت بطلــب مــن المؤسســة التــي أعمــل بهــا إلــى منتــدى
الوســطية الواقــع فــي منطقــة صويلــح وتحديــدا منطقــة
الدوريــات الخارجيــة ،ووصلــت هنــاك عنــد الســاعة 10:00
صباحــا ألبــدأ القيــام وكالعــادة بممارســة مهامــي كمصــور
صحفــي بتغطيــة النــدوة التــي عقدهــا المنتــدى العالمــي
للوســطية ،وبعــد مــرور ســاعة وأثنــاء عملــي بتصويــر النــدوة
حضــر عنصــران مــن مرتبات األمن الوقائي وقاما باســتدعائي
إلــى خــارج القاعــة عــن طريــق موظــف يعمــل بالمنتــدى،
وتفاجــأت بســؤالهما مــن أنــت ومــع مــن تعمــل؟ ،فأجبتهمــا
أننــي أعمــل مــع موقــع يــاء ميديــا اإلخبــاري ،فرفضــا مــا أقول
وقامــا بســحب هويتــي الشــخصية وبمصــادرة هاتفــي النقــال
الشــخصي وطلبــا منــي إيقــاف التصويــر وســحب معــدات
التصويــر إلــى خــارج القاعــة”.
وتابــع الجابــري شــكواه بالقــول“ :جــرى بعــد ذلــك اقتيــادي
إلــى مديريــة شــرطة شــمال عمــان ليتــم إخضاعــي للتحقيــق
األمنــي علــى يــد رئيــس شــعبة األمــن الوقائــي هنــاك ،وبعــد
ذلــك قامــوا بمصــادرة معــدات التصويــر واقتيــادي بســيارة
مدنيــة إلــى مبنــى مديريــة شــرطة شــمال عمــان حيــث تــم

وأشــار الجابــري إلــى أن المحقــق كان قــد ســأله إذا مــا كان
عضــوا فــي نقابــة الصحفييــن أم ال ،وعندمــا أجابــه بالنفــي ،رد
عليــه بــأن عــدم توفــر شــرط عضويتــه فــي نقابــة الصحفييــن
يمنعــه مــن ممارســة العمــل اإلعالمــي.
وبعــد التحقيــق جــرى نقــل الجابــري إلــى مكتــب الوافديــن
فــي نفــس المركــز األمنــي ليمكــث هنــاك خــال الفتــرة
الممتــدة مــن الســاعة  11:30ظهــرا حتــى الســاعة 8:00
مســاء ،وقــد وصــف ذلــك بالقــول“ :بعــد ذلــك أغلــق محضــر
التحقيــق وتــم إيداعــي فــي مكتــب الوافديــن بمقــر مديريــة
شــرطة شــمال عمــان ،وأعــادوا لــي هنــاك هاتفــي الشــخصي،
وبقيــت موقوفــا فــي مقــر المديريــة حتــى الســاعة الثامنــة
مســاء ،وأثنــاء ذلــك قمــت باالتصــال بمديــري بالعمــل وبعض
الزمــاء ،وعندمــا شــعرت أن األمــور بــدأت بالتعقيــد ،قمــت
باالتصــال بســعادة النائــب “إبراهيــم أبــو الســيد” وشــرحت
لــه مــا حصــل لــي طالبــا منــه المســاعدة إلخــاء ســبيلي،
وبعــد ذلــك علمــت مــن الضبــاط أنــه ســوف يتــم تحويلــي
إلــى مركــز أمــن صويلــح ليتــم إيقافــي هنــاك ،وعلــى إثــر ذلــك
قمــت بإعــادة االتصــال بســعادة النائــب إبراهيــم أبــو الســيد
إلعالمــه بأنــه ســيتم تحويلــي إلــى مركــز أمــن صويلــح”.
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وحســب مــا وصــف الجابــري فــي إفادتــه فقــد جــرى نقلــه إلــى
مركــز أمــن الصويلــح بعــد تقييــد يديــه باألغــال ومعاملتــه
معاملــة المجرميــن ،وباألخــص حيــن احتجــز فــي زنزانــة
التوقيــف فــي مركــز أمــن صويلــح حيــث تــم وضعــه مــع
أصحــاب الســوابق ولــم تخصــص لــه وجبــة للطعــام ،ووصــف
مــا حــدث معــه بالقــول“ :وفــي وقــت مــا بعــد صــاة العشــاء،
حضــرت دوريــة أمنيــة لتحويلــي إلــى المركــز األمنــي ،وطلــب
منــي ضبــاط الشــرطة إغــاق هاتفــي النقــال وتســليمه ،وتــم
تقييــدي بالكلبشــات ،وحاولــت رفــض ذلــك اإلجــراء وقلــت
لهــم أننــي صحفــي ولســت مجرمــاً أو مــن أصحــاب الســوابق،
وقــد رفضــوا ذلــك وتــم وضــع القيــود فــي يــدي والصعــود
فــي بــاص الترحيــل إلــى المركــز ،ووصلــت إلــى المركــز األمنــي
ومكثــت داخــل قفــص حديــد (التوقيــف المؤقــت) حتــى
الســاعة  12:00بعــد منتصــف الليــل إلــى أن حضــر ســعادة
النائــب إبراهيــم أبــو الســيد مــن أجــل إخــاء ســبيلي ولــو
بالتكفيــل رغــم أننــي لــم أرتكــب أي جــرم ،وبعــد تدخل ســعادة
النائــب لــدى الجهــات األمنيــة تــم إخــاء ســبيلي بالتكفيــل
مــن قبــل النائــب ،وطلــب منــي مديــر المركــز األمنــي إحضــار
التصاريــح واإلثباتــات الالزمــة مــن أجــل أن أقــوم بعرضهــا
أمــام المتصــرف”.
وتابــع الجابــري إفادتــه بأنــه تعــرض للتقييــد مــرة ثانيــة فــي
صبــاح اليــوم التالــي حيــن راجــع متصرفيــة منطقــة الجامعــة
األردنيــة ،حيــث قامــت األجهزة األمنية بتقييده وإرســاله إلى
مركــز أمــن صويلــح لتســليمه أدوات عملــه ومتعلقاتــه بعــد
انتهائــه مــن عملــه فــي المتصرفيــة ،وقــال بهــذا الخصــوص:
“تــم عرضــي فــي صبــاح يــوم األحــد الموافــق 2017/10/8
علــى متصــرف منطقــة الجامعــة األردنيــة ،وعندمــا شــاهد
المتصــرف التقريــر والتصاريــح التــي قدمتهــا قــال لــي أن
أوراقــي ســليمة ولــم أرتكــب مــا هــو مخالــف للقانــون وأنــه
بإمكانــي المغــادرة وال توجــد بحقــي أي قيــود بتاتــا”.
وأضــاف بالقــول“ :بعــد ذلــك طلــب منــي أحــد الضبــاط أن
أوقــع علــى تعهــد أمنــي مقــداره  3000دينــار أردنــي والــذي
ينــص علــى االلتــزام بالقوانيــن والمحافظــة علــى األمــن
وعــدم القيــام بــأي عمــل مخالــف للقانــون ،وطلــب منــي
التوقيــع علــى ذلــك ،وبعــد ذلــك تمــت إعادتــي إلــى المركــز
األمنــي وتســليمي معــدات التصويــر والمغــادرة”.
وختــم الجابــري شــكواه بالقــول“ :أصابنــي ضــرر نفســي
ومعنــوي وشــعرت بــأن مهنــة الصحافــة ال قيمــة لهــا،
فمــن ســوف يحمــي مهنــة الصحافــة ومــن ســيحمينا نحــن
الصحفييــن”.
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لقــد قــام الراصــدون فــي برنامــج “عيــن” باالتصــال مــع
الجابــري وأجــروا مقابلــة علميــة معــه للتثبــت مــن تفاصيــل
مــا أورده فــي شــكواه ،وقامــوا باالتصــال مــع رئيــس مجلــس
إدارة شــركة “يــاء ميديــا” للمواقــع اإللكترونيــة “خضــر
مشــايخ” لســؤاله عــن رأيــه بالواقعــة ،فأفــاد بالقــول“ :نحــن
نشــعر بوجــود تعميــم أمنــي غيــر معلــن للتضييــق علــى
العامليــن فــي شــركة يــاء ميديــا وهــي شــركة مرخصــة ،وذلــك
بحكــم ارتباطهــا بتقديــم الخدمــات الفنيــة واإلنتاجيــة لقنــاة
اليرمــوك التــي لــم تحــظ علــى ترخيــص ـ أي قنــاة اليرمــوك
ـ علــى الرغــم مــن صوابيــة وصحــة كافــة أوراقهــا المقدمــة
للجهــات المعنيــة”.
ويذكــر أن الراصديــن فــي برنامــج “عيــن” كانــوا قــد وثقــوا
العديــد مــن الحــاالت المتضمنــة النتهــاكات وقعــت علــى
العامليــن فــي شــركة “يــاء ميديــا” خــال العــام الجــاري
والماضــي ،علــى الرغــم مــن أن الشــركة مرخصــة ومعتمــدة
مــن قبــل هيئــة االعــام.
ويعتقــد الراصــدون فــي برنامــج “عيــن” أن الجابــري تعــرض
لمنــع التغطيــة اإلعالميــة وحجــز هويتــه الرســمية وأدوات
عملــه اإلعالمــي ،كمــا تــم اعتقالــه بشــكل تعســفي وذلــك
لعــدم وجــود أي مذكــرة اعتقــال أو توقيــف قانونيــة مــن
جهــة قضائيــة.
وإضافــة إلــى ذلــك يعتقــد الراصــدون فــي “عيــن” أن الجابــري
تعــرض لحجــز الحريــة التعســفي دون أمــر قضائــي ،كمــا تعــرض
لمعاملــة قاســية ومهينــة مــن خــال حجــز حريتــه مــع متهمين
بقضايــا جرميــة وتقييــده وترحيلــه بطريقــة غيــر الئقــة ،كمــا
تعــرض إلجــراءات غيــر عادلــة بــدءاً مــن حجــز حريتــه إلــى حيــن
توقيعــه علــى تعهــد أمنــي ليــس وارداً فــي القانــون القيــام
بتوقيعــه كونــه لــم يرتكــب جرمــاً أو مخالفــة قانونيــة حســب
كالم المتصــرف”.
لقــد تضمنــت حالــة الجابــري اعتــداء ماســاً باعتقــاد الراصديــن
فــي الحــق بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام مــن خــال منعــه
مــن التغطيــة ،وتضمنــت اعتــداء ماســاً بالحــق فــي الحريــة
واألمــان الشــخصي مــن خــال حجــز هويتــه الشــخصية
واعتقالــه وحجــز حريتــه تعســفياً  ،كمــا تضمنــت اعتــداء علــى
الحــق فــي التملــك مــن خــال حجــز أدوات العمــل ،كذلــك
تضمنــت باعتقــاد الراصديــن اعتــداء علــى الحــق فــي عــدم
التعــرض لمعاملــة قاســية أو مهينــة مــن خــال تكبيلــه
ـا وحجــزه فــي غرفــة
وترحيلــه مــن وإلــى المركــز األمنــي مكبـ ً
االحتجــاز المخصصــة بتوقيــف واحتجــاز متهميــن جرمييــن.
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 .5.1.1.13االعتــداء علــى ثالثــة صحفييــن أثنــاء
تغطيتهــم احتجاجــات وأعمــال شــغب فــي لــواء الرمثــا
مــن أشــخاص ملثميــن مجهولــي الهويــة
مســاء يــوم  ،2017/10/8وصــل إلــى علــم فريــق برنامــج
“عيــن” ومــن خــال عمليــات الرصــد تعــرض كل مــن مراســل
جريــدة الغــد اليوميــة “أحمــد التميمــي” ومراســل موقــع
ســواليف “غيــث التــل” ورئيــس تحريــر موقــع الوقائــع
اإلخبــاري “جمــال حــداد” لالعتــداء بالضــرب ومصــادرة أدوات
عملهــم وحجزهــا إلــى جانــب منعهــم مــن التغطيــة مــن قبــل
عــدد مــن األشــخاص الملثميــن.
وللوقــوف علــى حيثيــات الواقعــة وأســبابها قــام فريــق
“عيــن” بالتواصــل مــع الصحفييــن الثالثــة الذيــن أفــادوا
بأنهــم تعرضــوا لالعتــداء أثنــاء تغطيتهــم الحتجاجــات
وأعمــال شــغب وقعــت فــي لــواء الرمثــا شــمال المملكــة،
والتــي انخــرط فيهــا عشــرات الشــبان المحتجيــن علــى حادثــة
التعامــل بالقــوة المفرطــة مــن قبــل مــا قيــل أنهــم مجموعــة
مــن جهــاز البحــث الجنائــي مــع أحــد الكــوادر األكاديميــة
فــي جامعــة اليرمــوك ،وشــخصين كانــوا معــه فــي أحــد
المطاعــم ،وذلــك بتاريــخ  ،2017/10/3وقــد لقــي فيديــو
انتشــر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بهــذه الواقعــة
انتقــادات واســعة ألســلوب العنــف الــذي اتهــم فيــه رجــال
األمــن.
وأفــاد مراســل جريــدة الغــد أحمــد التميمــي لفريــق “عيــن”
بالقــول“ :كنــا نســتقل ســيارة زميلنــا غيــث التــل متوجهيــن
إلــى لــواء الرمثــا مــن أجــل تغطيــة أعمــال الشــغب هنــاك،
ـا ،قــام التــل
وعندمــا وصلنــا نحــو الســاعة الحاديــة عشــرة ليـ ً
باســتئذان أحــد الســكان لركــن الســيارة عنــده خوفــا مــن أن
يلحقهــا أي ضــرر ،فوافــق الشــخص علــى ذلــك” ،وأضــاف:
“توجهنــا حيــث مــكان االحتجــاج الــذي كان مقامــاً أمــام
متصرفيــة لــواء الرمثــا ،وأعلمنــا جميــع المتواجديــن الذيــن
كانــوا ملثميــن فــي أغلبهــم بأننــا صحفيــون وأننــا هنــا مــن
أجــل التغطيــة الصحفيــة والقيــام بعملنــا اإلعالمــي ال أكثــر،
فلــم يعتــرض أحــد علــى ذلــك ،واتبعنــا قواعــد التغطيــة
وقمنــا بالتراجــع مئــة متــر تقريبــا عــن مــكان االحتجــاج للقيــام
بالتغطيــة”.
وتابــع التميمــي إفادتــه بالقــول“ :بعــد عشــرة دقائــق جــاء
شــخص يســتقل ســيارة مــن نــوع (هونــداي) ونــزل مــن
الســيارة إلــى جانــب مــن معــه وبــدأ بالصــراخ علينــا علــى
الرغــم مــن إعالمــه بأننــا صحفيــون ،وقــام باســتدعاء عــدد
مــن الشــبان المحتجيــن الذيــن أقدمــوا علــى ضربنــا ضربــا
مبرحــا ممــا تســبب لنــا جميعنــا بكدمــات بســيطة فــي

مختلــف أنحــاء أجســادنا ،وبعــد ذلــك جــرى تفتيشــنا أمــام 30
شــخصاً ليتــم ســحب هاتفــي النقــال باإلضافــة إلــى هاتــف
زميلــي غيــث التــل ،إال أنــه لــم يتــم ســحب هاتــف زميلــي
جمــال حــداد ألنــه كان فــي جيــب بنطالــه الخلفــي فلــم يكــن
واضحــا للمعتديــن”.
وكان التميمــي فــي تمــام الســاعة  11:28وبعــد وصولــه
إلــى موقــع التغطيــة قــد نشــر علــى حســابه الخــاص علــى
فيســبوك فيديــو قــام بتصويــره بواســطة خاصيــة البــث
المباشــر ظهــر فيــه إلــى جانــب زميليــه غيــث التــل وجمــال
حــداد وهــم يقفــون علــى مســافة معينــة مــن موقــع أعمــال
الشــغب ،حيــث قــام المحتجــون بإشــعال نــار ضخمــة بالقــرب
مــن مبنــى متصرفيــة لــواء الرمثــا ،باإلضافــة إلــى قيــام
أفــراد جهــاز الــدرك بإطــاق الغــاز المســيل للدمــوع باتجــاه
المحتجيــن بهــدف تفريقهــم.
وقــد أظهــر الفيديــو وصــول الشــخص الــذي حــرض علــى
ضــرب الصحفييــن ،حيــث يمكــن ســماع صوتــه وهــو يصــرخ
داعيــا مجموعــة مــن المحتجيــن الملثميــن الذيــن ال يمكــن
التعــرف علــى وجوههــم إلــى اإلمســاك بالصحفييــن الثالثــة.
وأفــاد رئيــس تحريــر موقــع الوقائــع اإلخبــاري “جمــال حــداد”
بالقــول“ :جــاء الشــخص الــذي قــام غيــث التــل بركــن الســيارة
عنــد منزلــه وقــام بفــض التجمهــر حولنــا معلمــا إياهــم أننــا
ضيــوف عنــده وأنــه ال يجــوز التعــرض لنــا بــأي شــكل ،وبالفعل
هــدأت األجــواء قليــا ،وحاولنــا االتصــال علــى هاتــف أحمــد
التميمــي إال أنــه كان مغلقــا ،بينمــا قــام أحــد المحتجيــن
بإرجــاع الهاتــف الخــاص بغيــث التــل بعــد أن قــام بســلبه ،لكنــه
عــاد واعتــذر للتــل عــن قيامــه بســلب الهاتــف”.
مــن جانبــه أفــاد مراســل موقــع ســواليف “غيــث التــل”
بالقــول“ :بعدمــا اســتقر الوضــع قليــا ذهبــت إلــى الســيارة
ألخــذ الكاميــرا الخاصــة بــي ألبــدأ التصويــر إال أن أحــد
المحتجيــن طلــب منــي إعطــاءه الكاميــرا لرغبتــه باســتخدامها
والتصويــر بهــا ،فقــام هــذا الشــخص بأخــذ الكاميــرا منــي
عنــوة بجذبهــا بســرعة مــن يــدي والفــرار بهــا ،ليعيدهــا بعــد
ســاعتين”.
وفــي صبيحــة اليــوم التالــي مــن الواقعــة توجــه الصحفيــون
الثالثــة إلــى مديريــة شــرطة الرمثــا وتقدمــوا بشــكوى
فيمــا يتعلــق بســرقة هاتــف التميمــي ،إال أنهــم وحســب
إفاداتهــم لفريــق “عيــن” لــم يتــم تقديــم شــكوى بتعرضهــم
للضــرب بســبب عــدم قيامهــم باســتخراج تقريــر طبــي ،وأن
آثــار الكدمــات الناتجــة عــن االعتــداء الــذي تعرضــوا لــه قــد
اختفــت ،علــى حــد تعبيرهــم.
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وحتــى إصــدار هــذا التقريــر لــم يتمكــن الصحفــي أحمــد التميمــي
مــن اســترجاع هاتفــه ،ولــم يتلــق أي اتصــال مــن المركــز األمنــي
بخصــوص شــكايته المتعلقــة بســلب هاتفــه النقــال.
يعتقــد الراصــدون فــي برنامــج “عيــن” أن الصحفييــن الثالثــة
تعرضــوا العتــداء جســدي مــا أدى إلــى إصابتهــم جميعهــم
برضــوض ،إضافــة إلــى تعرضهــم لحجــز الحريــة ،فيمــا حجــز الهاتف
النقــال ألحدهــم وصــودر مــن آخــر مــا شــكل خســائر بالممتلــكات،
وذلــك باعتبــار أن الهاتــف النقــال يعــد أحــد أدوات العمــل
اإلعالمــي ،كمــا تــم اســتهدافهم ،وكل ذلــك بهــدف منعهــم
مــن التغطيــة ونقــل وقائــع مظاهــر االحتجــاج وأعمــال الشــغب
الــذي كانــوا يعملــون علــى نقلــه قيامــاً بواجبهــم المهنــي.
ويشــكل اعتــداء أشــخاص ملثميــن مجهولــي الهويــة علــى
الصحفييــن الثالثــة فــي هــذه الحالــة مؤشــراً علــى اســتهداف
الصحفييــن أثنــاء تغطيتهــم للتجمعــات االحتجاجيــة ،وقــد
تعــرض  7صحفييــن العتــداءات مــن أشــخاص مجهولــي الهويــة
أو مواطنيــن عادييــن خــال العــام الماضــي  2016فــي حالتيــن
منفصلتيــن إحداهمــا عندمــا تعــرض صحفيــون لالعتــداء ومنــع
التغطيــة عقــب حادثــة قريــة قريفــا فــي محافظــة الكــرك التــي
شــهدت مواجهــة بيــن قــوى األمــن وعناصــر إرهابيــة.
ويعتقــد الراصــدون فــي “عيــن” أن اســتدعاء أحــد هــؤالء
األشــخاص الملثميــن لمجموعــة مــن الشــبان الذيــن كانــوا
متواجديــن فــي مــكان التغطيــة ،والمنــاداة والتحريــض عليهــم
بصفتهــم صحفييــن لهــو مؤشــر علــى اســتهداف الصحفييــن،
وقــد لبــى الشــبان وجميعهــم ملثمــون نــداء هــذا الشــخص
وقامــوا مــن فورهــم باالعتــداء علــى الصحفييــن الثالثــة دون
تــردد أو إصــدار أي تنبيــه.
مــن ناحيــة ثانيــة؛ يعتقــد الراصــدون فــي “عيــن” أن األجهــزة
األمنيــة لــم تقــم بواجبهــا القانونــي فــي التحقيــق حــول واقعــة
االعتــداء علــى الصحفييــن ومالحقــة المعتديــن ومحاســبتهم،
حتــى وإن لــم يقــم الصحفيــون بتقديــم شــكوى بذلــك ،فقــد
وصــل إلــى علــم األجهــزة األمنيــة االعتــداء علــى الصحفييــن
ســواء مــن خــال وســائل اإلعــام التــي أشــارت إلــى مــا حــدث،
أو إبــاغ الصحفييــن المعتــدى عليهــم بالحادثــة التــي تعرضــوا
لهــا.
ويجــد الراصــدون فــي “عيــن” أن اســتمرار إفــات الجنــاة مــن
العقــاب وعــدم مالحقتهــم مــن قبــل األجهــزة األمنيــة المكلفــة
بإنفــاذ القانــون فــي حــوادث االعتــداء علــى الصحفييــن أثنــاء
قيامهــم بتغطيــة مظاهــر االحتجاجــات و /أو أعمــال الشــغب
يســمح بتكــرار مثــل هــذه االعتــداءات.
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وكان مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن قــد أدان فــي بيــان
صــادر عنــه واقعــة االعتــداء علــى اإلعالمييــن التميمــي
وحــداد والتــل مــن قبــل أشــخاص ملثميــن فــي الرمثــا خــال
تغطيتهــم لالحتجاجــات.
وطالــب المركــز فــي بيانــه بضــرورة فتــح تحقيــق مســتقل
بحادثــة االعتــداء علــى الصحفييــن ،داعيــاً األجهــزة األمنيــة
بالتحــرك العاجــل للكشــف عــن الجنــاة ومالحقتهــم
وإخضاعهــم لســلطة القانــون والعدالــة.
وشــدد علــى ضــرورة توفيــر الحمايــة لإلعالمييــن خــال
ممارســتهم لعملهــم ،مؤكــداً أهميــة منــع تكــرار حــوادث
االعتــداء مــن مجهوليــن علــى اإلعالمييــن ،داعيــاً الحكومــة
وأجهــزة إنفــاذ القانــون إلــى تحمــل مســؤولياتها فــي توفيــر
الحمايــة اإليجابيــة لإلعالمييــن ،مطالبــاً بجبــر الضــرر الــذي
لحــق بالصحفييــن وتوفيــر تعويــض مالئــم ورد االعتبــار لهم.

 .5.1.1.14تعــرض رســام الكاريكاتيــر “عمــاد حجــاج”
للتحريــض والتهديــد علــى خلفيــة رســم كرتونــي
بتاريــخ  2017/10/29تعــرض رســام الكاريكاتيــر “عمــاد
حجــاج” لحملــة تحريــض تضمنــت علــى قــدح وذم علــى
خلفيــة رســم كاريكاتيــر نشــر للحجــاج فــي صحيفــة “العربــي
الجديــد” وتنــاول فيــه االتهامــات بقيــام بعــض مســؤولي
الكنيســة األرثوذوكســية فــي األراضــي المقدســة ببيــع
ممتلــكات الكنيســة لالحتــال اإلســرائيلي ،حيــث ظهــر فــي
الرســم شــخصية الســيد المســيح مصلوبــا ويعلــن براءتــه
مــن البطريــرك ومــن معــه.
ومنــذ اللحظــة األولــى التــي نشــر فيهــا الرســم ســواء
علــى صفحــة الحجــاج الشــخصية علــى الفيســبوك أو
علــى موقــع صحيفــة العربــي الجديــد ،أو علــى عــدد مــن
المواقــع اإلعالميــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي التــي
كــررت نشــر الرســم الكرتونــي حتــى ظهــر ســيل مــن الشــتائم
والتهديــدات للحجــاج ،ووصــل األمــر إلــى مقاربــة حالتــه مــع
حالــة الكاتــب الصحفــي “ناهــض حتــر” الــذي اغتيــل بتاريــخ
 2017/9/25علــى خلفيــة مشــاركته لرســم يســخر مــن
معتقــدات تنظيــم مــا يعــرف بالدولــة اإلســامية “داعــش”.
وبتاريــخ  2017/10/30اســتدعت وحــدة الجرائــم
اإللكترونيــة التابعــة لمديريــة األمــن العــام فــي مركزهــا
بوســط العاصمــة حجــاج علــى خلفيــة طلــب مــن المدعــي
العــام إثــر شــكوى تقــدم بهــا مواطــن ضــده مســتندا إلــى
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة بشــأن رســم كرتونــي نشــره
الرســام مؤخــرا واعتبــره “مســيئا” ،حيــث تــم التحقيــق معــه
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حــول حيثيــات مــا جــرى ومقاصــده مــن وراء الرســم ،لتنتهــي
الجلســة بإخــاء ســبيله علــى أن يتــم اســتدعاؤه فــي اليــوم
التالــي الموافــق  2017/10/31للمدعــي العــام.
وأســندت للحجــاج لــدى مثولــه أمــام المدعــي العــام تهمتــان
همــا تهمــة اإلســاءة ألربــاب الشــرائع الســماوية والتــي
يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات ،وتهمــة القــدح والــذم
الــواردة فــي المــادة  11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة،
وقــد قــرر المدعــي العــام إخــاء ســبيل حجــاج بــدون كفالــة،
كمــا قــرر محافــظ العاصمــة بــدوره عــدم توقيــف حجــاج
وإخــاء ســبيله.
وأفــاد الحجــاج للراصديــن فــي برنامــج “عيــن” بالقــول“ :أنــا
أؤمــن بــأن اســتخدام التقاضــي بيــن النــاس لحــل خالفاتهــم
هــو قضيــة مهمــة وتــدل علــى مدنيــة المجتمــع وتقدمــه،
لكــن مــا حصــل معــي هــو توظيــف هــذه القضيــة مــن قبــل
بعــض األشــخاص عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن أجــل
زيــادة حملــة التحريــض والتشــهير بحقــي”.
وأشــار“ :ســاهمت شــخصيات اجتماعيــة معروفــة بالتجييــش
ضــدي مــن خــال كتابــة عبــارات تهكميــة بخصــوص الرســم
ممــا دفــع العشــرات مــن المواطنيــن إلــى ســبي وذمــي
بشــكل مضاعــف” ،وأضــاف“ :وصلتنــي العديــد مــن الرســائل
علــى هاتفــي المحمــول تتضمــن عبــارات التهديــد والوعيــد،
كمــا تلقيــت العديــد مــن المكالمــات الهاتفيــة مــن أشــخاص
مجهولــي الهويــة أقدمــوا علــى ســبي وتهديــدي”.
ونشــر الحجــاج بتاريــخ  10/30عبــر صفحتــه علــى موقــع
التواصــل االجتماعــي (الفيســبوك) توضيحــاً جــاء فيــه التالــي:
“نشــرت باألمــس رســما دفاعــا عــن اخوتــي المســيحيين تبرئــة
لهــم مــن خيانــة بيــع أمــاك الكنيســة األرثوذوكســية فــي
القــدس لإلســرائيليين ،واســتلهمت فــي الرســم شــخصية
الســيد المســيح عليــه الســام كمــا رســمها الفنــان ناجــي
العلــي وكمــا أراهــا فــي كنائســنا العامــرة ،ثــم كانــت هنــاك
إســاءة فهــم كبيــرة لمغــزى الرســم ومقاصــده وشــحن
وتجييــش ارفضــه بعــد أن ابــداه البعــض ،ولمــا كنــت فنانــا
يحتــرم كل العقائــد ويتفهــم مشــاعر النــاس ،فإننــي هنــا
اعتــذر عــن إســاءة فهــم أو تفســير خاطــئ للرســم وأناشــد
الجميــع بعــدم تضخيــم القضيــة وأخذهــا فــي ســياقات أخــرى
ال عالقــة لــي بهــا ،واللــه مــن وراء القصــد”.
ويعتقــد الراصــدون فــي “عيــن” بــأن الحجــاج قــد تعــرض
للتحريــض والتهديــد باإليــذاء علــى خلفيــة الرســم
الكاريكاتــوري الــذي قــام بنشــره وهدفــه توجيــه األنظــار إلــى
قضيــة بيــع أراض تابعــة للكنيســة األرثوذكســية فــي األراضي
الفلســطينية المحتلــة.

وعلــى الرغــم مــن أن التقاضــي حــق لــكل النــاس للوصــول
للعدالــة فإننــا نــود إبــداء المالحظــات التاليــة:

• لــم يتــم توقيــف الزميــل حجــاج وتــرك حــراً طليقــاً  ،إال أن
التهــم المســندة لــه عقوباتهــا المقــررة بالقانــون الســجن،
وهــو مــا يتســبب فــي خلــق منــاخ ضاغــط للحريــات الصحفيــة
بســبب العقوبــات المغلظــة ،وتتعــارض هــذه القوانيــن مــع
المعاييــر الدوليــة لحريــة التعبيــر واإلعــام.
• تعــرض رســام الكاريكاتيــر “عمــاد حجــاج” لحملــة تحريــض
وحــض علــى العنــف ولــم تتحــرك الحكومــة وجهــات إنفــاذ
القانــون بمالحقــة مــن ثبــت دعوتــه وتحريضــه علــى العنــف.
• علمــت الحكومــة وجهــات إنفــاذ القانــون بتعــرض الحجــاج
للتهديــد ممــا يعــرض أمنــه وســامته للخطــر ،ومــع ذلــك لــم
تتخــذ التدابيــر الالزمــة لحمايتــه.

 .5.1.1.15تهديــد مراســل صحيفــة القــدس العربــي
اللندنيــة علــى خلفيــة تقريــر إعالمــي
بتاريــخ  2017/10/30ادعــى مراســل صحيفــة القــدس
العربــي اللندنيــة “طــارق البداريــن” أنــه تعــرض لحملــة تحريــض
وتشــهير إلــى جانــب شــتمه وتحقيــره وتهديــده باإليــذاء
علــى خلفيــة مــادة صحفيــة نشــرها فــي الصحيفــة تحــت
عنــوان “متهمــون بالترويــج لداعــش وإســاميون يضربــون
عــن الطعــام فــي أحــد الســجون األردنيــة احتجاجــا علــى ســوء
المعاملــة”.
وأفــاد البداريــن فــي اســتمارة شــكوى قدمهــا للراصديــن
فــي برنامــج “عيــن” ،إلــى جانــب مقابلــة حقوقيــة أجراهــا
الراصــدون معــه بالقــول“ :بمجــرد قيامــي بنشــر رابــط المــادة
الصحفيــة علــى صفحتــي الشــخصية عبــر موقــع التواصــل
االجتماعــي (فيســبوك) حتــى انهــال عــدد مــن التعليقــات
المتضمنــة لعبــارات الــذم والقــدح والتحقيــر والتهديــد لــي
وألســرتي ،وأدى هــذا بــي لشــطب المنشــور لمــا احتــواه مــن
عبــارات نابيــة ال أرغــب ببقائهــا علــى صفحتــي”.
وزود البداريــن فريــق “عيــن” بصــور كان قــد نســخها واحتفــظ
بهــا علــى هاتفــه النقــال لبعــض التعليقات التي تؤكــد روايته،
حيــث تضمنــت العديــد مــن التهديــدات إلــى جانــب القــدح
والــذم وحتــى اســتخدام العبــارات العنصريــة والتمييزيــة،
كمــا لوحــظ وجــود تعليــق علــى نفــس المــادة بموقــع جريــدة
اإللكترونــي يتضمــن نفــس عبــارات التمييــز والتخويــن بحــق
كاتــب المــادة.
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وتابــع البداريــن إفادتــه بالقــول“ :توجهــت فــي اليــوم التالــي ـ أي
بتاريــخ  2017/10/30إلــى المدعــي العــام المدنــي بقصــر العــدل
الــذي حولنــي بــدوره إلــى شــعبة الجرائــم اإللكترونية فــي مديرية
وســط العاصمــة بمنطقــة العبدلــي ،والذيــن قامــوا باســتجوابي
عــن ظــروف الحادثــة بشــكل عــام ،وأشــاروا فــي النهايــة علــي
باالنتظــار لمــدة  21يومــا إلــى حيــن مخاطبــة شــركة (الفيســبوك)
لمعرفــة الشــخص وراء هــذه التعليقــات”.

يعتقــد الراصــدون فــي برنامــج “عيــن” أن الصحفــي البداريــن قــد
تعــرض للتحريــض والتهديــد باإليــذاء والــذم والقــدح مــن قبــل
مجهولــي الهويــة ،األمــر الــذي تســبب لــه بــاألذى المعنــوي
والخــوف علــى عائلتــه.

ونــوه البداريــن بالقــول“ :كنــت أعتقــد أن األجهــزة األمنيــة تمتلك
وســائل متقدمــة لمعرفــة هويــة مســتخدم الحاســوب مــن خــال
ترميــز جهــازه ( )IP adressإال أن هــذا لــم يحصــل ،إال أن هــذا ال
يعنــي أن العناصــر األمنيــة فــي شــعبة الجرائــم االلكترونيــة لــم
يهتمــوا بــي بــل علــى العكــس” ،وكان ســؤال الراصديــن األخيــر
يتمحــور حــول مــا إذا كانــت األجهــزة األمنيــة قــد عرضــت أو
وجهــت بتوفيــر الحمايــة األمنيــة للبداريــن وأســرته ،فــكان جــواب
البداريــن أن هــذا لــم يحصــل ولــم يتــم التطــرق إليــه مــن قبلهــم.

تلقــى الراصــدون فــي برنامــج “عيــن” اســتمارة شــكوى وردتهــم
عبــر البريــد اإللكترونــي للبرنامــج مــن قبــل مراســل شــركة “يــاء
ميديــا” للمواقــع اإللكترونيــة “ماجــد دبيــس” يفيــد مــن خاللهــا
أنــه تعــرض بتاريــخ  2017/11/2لالعتقــال التعســفي مــن قبــل
رجــال األمــن ،وذلــك بعــد انتهائــه مــن إعــداد تقريــر صحفــي عــن
الزراعــة المائيــة فــي حــي الطــوال الشــمالي بمنطقــة ديــر عــا
الكائنــة فــي األغــوار الوســطى ،ليتــم بعــد ذلــك توقيفــه مــن
قبــل نائــب المتصــرف للمنطقــة المذكــورة لمــدة  5أيــام فــي
ســجن الســلط دون وجــود أو بيــان أســباب واضحــة لذلــك.

وتناولــت المــادة المذكــورة قيــام عــدد مــن مناصــري مــا يعــرف
بتنظيــم الدولــة اإلســامية “داعــش” ومناصــري تنظيمــات
إســامية مســلحة أخــرى بتنفيــذ إضــراب عــن الطعــام علــى
خلفيــة اتهامــات بالمعاملــة “الســيئة” التــي يتلقونهــا فــي أحــد
الســجون األردنيــة واتهامــات بتعرضهــم للتعذيــب النفســي
والجســدي وعــدم تقديــم العنايــة الطبيــة الالزمــة لمــن يحتاجهــا
منهــم ،كمــا وأشــارت المــادة إلــى أن ذوي الســجناء لجــأوا إلــى
المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان والصليــب األحمــر ليقدمــوا
شــكاواهم بهــدف مســاعدة أبنائهــم فــي الســجون.
وبعــد مــرور أســبوع مــن شــكوى البداريــن تمكنــت األجهــزة
األمنيــة مــن كشــف هويــة الشــاب الذي هدد الزميــل بدارين وتم
إلقــاء القبــض عليــه وأوقــف مــن قبــل المدعــي العــام مباشــرة،
وبعــد توقيفــه أفــاد البداريــن لفريــق “عيــن” بالقــول“ :انهالــت
علــي بشــكل كبيــر اتصــاالت مــن قبــل ذوي الشــاب وأقاربــه إلــى
جانــب مســؤولين ومتنفذيــن دعونــي للتنــازل عــن القضيــة ليتــم
حــل الخــاف بشــكل ودي ،كمــا قــام هــؤالء األشــخاص بتنظيــم
(جاهــة) وقامــوا بزيارتــي فــي منزلــي لنفــس الطلــب والهــدف”.
وتابــع“ :بعــد انقضــاء ذاك األســبوع وبتاريــخ  12/12توجهــت
إلــى المدعــي العــام وتنازلــت عــن القضيــة”.
وعنــد ســؤاله عــن رأيــه بمــا حــدث معــه ،قــال“ :فــي بالدنــا يوجــد
حالــة اجتماعيــة تفــرض عليــك االنصيــاع لشــروطها بحيــث ال
تمكنــك مــن االنفــات منهــا ،مــع اننــي كنــت ارغــب بــان تأخــذ
األمــور ســياقها القانونــي وان يكــون القضــاء هــو الحكــم إال أن
األمــور ســارت بغيــر رغبتــي”.
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 .5.1.1.16اعتقــال مراســل شــركة “يــاء ميديــا” للمواقــع
اإللكترونيــة وحجــز حريتــه بعــد االنتهــاء مــن إعــداد تقريــر
صحفــي عــن الزراعــة المائيــة فــي األغــوار الوســطى

وفــي التفاصيــل ،أفــاد الدبيــس للراصديــن فــي برنامــج “عيــن”
بالقــول“ :فــي يــوم الخميــس الموافــق  2017/11/2قــررت
تصويــر تقريــر عــن الزراعــة المائيــة فــي منطقــة ديــر عــا ـ حــي
الطــوال الشــمالي ـ فــي منــزل أحــد المهندســين ،وبعــد االنتهــاء
مــن التصويــر جــاءت قــوة أمنيــة داهمــت المــكان ظنــا منهــا
أن قنــاة اليرمــوك غيــر المرخصــة هــي مــن تقــوم بالتصويــر”،
وأضــاف“ :طلــب منــي رجــال األمــن مرافقتهــم دون توجيــه أي
أســئلة ،حيــث توجهــت برفقتهــم بســيارة األمــن إلــى مركــز أمــن
الشــونة الجنوبيــة وكان ذلــك فتــرة العصــر ،وذلــك بعــد أن تــم
تفتيــش ســيارتي بالكامــل ومصــادرة معــدات التصويــر الخاصــة
ومصــادرة األوراق والدفاتــر الخاصــة بــي ،وهنــاك تــم التحقيــق
معــي حــول عملــي الصحفــي وحياتــي الشــخصية ،ومــن ثــم طلــب
منــي التوقيــع وقعــت علــى إفــادة تتضمــن أننــي أعمــل مــع يــاء
ميديــا وأنــه ليــس لــي عالقــة بقنــاة اليرمــوك وأننــي اســتلمت
معداتــي ،بعــد ذلــك تفاجــأت أنهــم يأخذوننــي إلــى النظــارة
والتــي تخلــو مــن كل وســائل الراحــة والنظافــة ،حيــث يوجــد
حمــام داخــل النظــارة ،وكان الفــراش والغطــاء والمخــدات غيــر
نظيفــة علــى اإلطــاق ،ناهيــك عــن أننــي وضعــت مــع المجرميــن
وأصحــاب الســوابق”.
وقــال“ :قــام أحــد األصدقــاء فــي اليــوم التالــي بتكفيلــي مــن
المخفــر عنــد الســاعة  3:45تقريبــا ،علــى أن أعــود فــي يــوم
األحــد الموافــق .”2017/11/5
وتابــع دبيــس إفادتــه بالقــول“ :توجهــت يــوم األحــد إلــى المدعــي
العــام لمنطقــة ديــر عــا وتــم التحقيــق األمنــي معــي واإلجابــة
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كانــت كمــا هــي (ليــس لــي عالقــة بقنــاة اليرمــوك) ،ومــن
ثــم تــم إرســالي إلــى المتصــرف الــذي لــم يكــن موجــودا بــل
كان نائبــه الــذي أصــر علــى إعــادة توقيفــي فــي مركــز أمــن
مقيــد اليديــن إلــى المركــز
الشــونة الجنوبيــة ،فنقلــت وأنــا َ
األمنــي ،ومــن هنــاك جــرى تقييــدي مجــددا ألنقــل إلــى
ســجن الســلط”.
وأضــاف دبيــس“ :تــم احتجــازي مــدة أربعــة أيــام فــي ســجن
الســلط ،وخــال ذلــك كان نائــب المتصــرف يرفــض الكفــاالت
الماليــة والعدليــة ،علــى الرغــم مــن عــدم توجيــه أي تهمــة
لــي ســواء مــن المدعــي العــام أو مــن المتصــرف ،وبعــد ذلــك
أفرجــوا عنــي”.
وعنــد ســؤاله عمــا حــدث بعــد اإلفــراج عنــه ،أجــاب الدبيــس
بالقــول“ :بعــد مضــي  4أيــام جــرى تكفيلــي مســاء يــوم
الخميــس  2017/11/9وتمــت إعادتــي إلــى مركــز أمــن
الشــونة الجنوبيــة ،وهنــاك طلبــوا منــي رقــم هاتفــي لالتصال
معــي لتســليمي المعــدات ،إال أنهــم قامــوا بتســليمها
للمدعــي العــام ،فذهبــت مــرة أخــرى إلــى المدعــي العــام
يــوم  11/22الســتالم المعــدات وعندهــا طلــب المدعــي
العــام منــي ورقــة (لمــن يهمــه األمــر) مــن قنــاة اليرمــوك
مفادهــا أنــه ليــس لــي عالقــة بقنــاة اليرمــوك وانقطاعــي
عنهــا حتــى يغلــق الملــف”.
وأشــار دبيــس إلــى عــدم اســتالمه لكامــل متعلقاتــه التــي
تــم احتجازهــا ،حيــث قــال“ :تــم تســليمي المعــدات إال أنهــا
غيــر كاملــة ،ويوجــد بعــض النواقــص مثــل (شــاحن الالبتــوب،
وميمــوري  64جيجــا ســوني والتــي كانــت داخــل الكاميــرا
وعليهــا مــادة التصويــر آنــذاك ،ووصلــة ( )USBلهــارد
ديســك ،وعقــد العمــل ومجموعــة أوراق خاصــة ،حيــث أفــاد
المســتلمون للمــواد أنهــم اســتلموا العــدة المتوفــرة لديهــم
ولــم يســتلموا األوراق”.
ويالحــظ الراصــدون اســتمرار االســتهداف للعامليــن فــي
شــركة يــاء ميديــا منــذ أواســط عــام  2016وإلــى لحظــة كتابة
هــذا التقريــر ،مــن خــال اعتقالهــم وتوقيفهــم والتضييــق
عليهــم خــال ممارســتهم لعملهــم اإلعالمــي ،فيمــا يتــم
اتهامهــم مــن قبــل أجهــزة إنفــاذ القانــون والحــكام اإلدارييــن
أحيانــاً أنهــم يعملــون لصالــح قنــاة “اليرمــوك” الفضائيــة غيــر
المرخصــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن مراســل شــركة “يــاء ميديــا” الصحفــي
“جميــل الجابــري” جــرى احتجــازه لمــدة  24ســاعة علــى خلفية
عملــه الصحفــي فــي الســابع مــن أكتوبــر الماضــي.

مــن جهتــه عبــر رئيــس مجلــس إدارة شــركة يــاء ميديــا اإلعالمــي
“خضــر مشــايخ” للراصديــن فــي “عيــن” بالقــول“ :نحــن نشــعر
بوجــود تعميــم أمنــي غيــر معلــن للتضييــق علــى العامليــن فــي
شــركة يــاء ميديــا ،وذلــك بحكــم ارتباطهــا بتقديــم الخدمــات
الفنيــة واإلنتاجيــة لقنــاة اليرمــوك التــي لــم تحــظ علــى ترخيــص
علــى الرغــم مــن صوابيــة وصحــة كافــة أوراقهــا المقدمــة
للجهــات المعنيــة”.
ويعتقــد الراصــدون فــي برنامــج “عيــن” أن دبيــس تعــرض
لالعتقــال والتوقيــف التعســفيين دون أمــر قضائــي ،كمــا تعــرض
للمعاملــة القاســية والمهينــة مــن خــال تقييــد يديــه أكثــر مــن
مــرة ومعاملتــه معاملــة أصحــاب الجــرم والســوابق الجنائيــة،
كمــا تــم توقيفــه وحجــز حريتــه فــي مــكان ال تتوفــر فيــه الشــروط
الصحيــة المناســبة ويتواجــد فيــه متهمــون بقضايــا جرميــة
بشــكل يتنافــى مــع معاييــر التوقيــف و /أو المتهميــن بمخالفــة
القانــون بالرغــم مــن أن القاعــدة الثابتــة تقــول أن المتهــم
بــريء حتــى تثبــت إدانتــه ،كمــا تــم حجــز أدوات عملــه ووثائقــه
الرســمية ،علمــاً أنــه جــرى اعتقالــه دون وجــود أي مذكــرة
اعتقــال أو توقيــف قانونيــة مــن جهــة قضائيــة لحظــة اعتقالــه،
ودون توجيــه أي تهــم لــه.
ويعتقــد الراصــدون ايضــاً أن دبيــس تعــرض إلجــراءات غيــر عادلــة
بــدءاً مــن حجــز حريتــه إلــى حيــن توقيعــه علــى تعهــد أمنــي ليــس
وارداً فــي القانــون القيــام بتوقيعــه كونــه لــم يرتكــب جرمــاً أو
مخالفــة قانونيــة حســب قــرار المتصــرف.
لقــد تضمنــت حالــة دبيــس باعتقــاد الراصديــن فــي “عيــن”
اعتــداء ماســاً فــي الحــق بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام لكونــه
اعتقــل نتيجــة عملــه لمؤسســة إعالميــة ،وتضمنــت اعتــداء
ماســاً بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي مــن خــال حجــز
أوراقــه الثبوتيــة واعتقالــه وحجــز حريتــه تعســفياً  ،كمــا تضمنــت
اعتــداء علــى الحــق فــي التملــك مــن خــال حجــز أدوات العمــل،
كذلــك تضمنــت باعتقــاد الراصديــن اعتــداء علــى الحــق فــي عــدم
التعــرض لمعاملــة قاســية أو مهينــة مــن خــال تكبيلــه وترحيلــه
مكبــا وحجــزه فــي غرفــة االحتجــاز
مــن وإلــى المركــز األمنــي
ً
المخصصــة لتوقيــف واحتجــاز متهميــن علــى خلفيــة قضايــا
جرميــة.
ويجــد الراصــدون أن توقيــف و /أو اعتقــال الصحفييــن وحجــز
حريتهــم أثنــاء قيامهــم بعملهــم الميدانــي بغيــاب مذكــرات
توقيــف قضائيــة يعــد خرقــاً للقانــون ،كمــا يعــد أيضــاً خرقــاً
لمعاييــر الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي والمحاكمــات
العادلــة حــال اســتخدم الحــكام اإلدارييــن لصالحياتهــم فــي
التوقيــف دون محاكمــة.
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 .5.1.1.17االعتــداء علــى طاقــم قنــاة “األردن اليــوم”
أثنــاء قيامــه بإعــداد تقريــر حــول عــاج األطفــال المصابين
بمــرض التوحــد لــدى أحــد المراكــز العالجيــة فــي عمــان
وصــل إلــى علــم الراصديــن فــي برنامــج “عيــن” أن طاقــم
قنــاة األردن اليــوم الفضائيــة المكــون مــن اإلعالميــة
“عبيــدة عبــدو” التــي تقــدم برنامــج “كالم صريــح” عبــر
شاشــة القنــاة والمصــور “محمــد التركــي” ومســاعد المصــور
“منيــر عبيــدات” قــد تعــرض بتاريــخ  201/11/28للمنــع مــن
التغطيــة والتهجــم مــن قبــل بعــض القائميــن علــى أحــد
المراكــز التــي تدعــي عــاج مــرض التوحــد لــدى األطفــال فــي
العاصمــة عمــان علــى خلفيــة تقريــر كان مــن المــراد إعــداده
حــول عــاج األطفــال المصابيــن بمــرض التوحــد.

وعــاد طاقــم القنــاة برفقــة عناصــر مــن البحــث الجنائــي ومــن
المؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء ومدعــي عــام جنــوب
عمــان إلــى المركــز ،لتجــري مشــادات بيــن أحــد كــوادر المركــز
وهــو خبيــر مصــري يحمــل الجنســية األمريكيــة ،وهنــا بيــن
التقريــر المصــور الــذي نشــر فــي اليــوم التالــي ـ أي بتاريــخ
 2017/11/29ـ قيــام الخبيــر المصــري بطــرد طاقــم القنــاة
مجــددا ،وذلــك بعــد أن حاولــت عبــدو الحصــول علــى بعــض
المعلومــات منــه ليجاوبهــا هــذا األخيــر بــأن كل مــا تقولــه
وتدعيــه كــذب وتلفيــق طالبــا منهــا الخــروج.

وللتثبــت مــن الواقعــة قــام الراصــدون فــي برنامــج “عيــن”
بإجــراء اتصــال هاتفــي مــع “عبيــدة عبــدو” لفهــم تفاصيــل مــا
حــدث ،فأفــادت بالقــول“ :بتاريــخ  11/28توجهنــا إلــى أحــد
مراكــز عــاج مــرض التوحــد لــدى األطفــال إلعــداد تقريــر حــول
عــاج األطفــال المصابيــن بهــذا المــرض ،فوصلنــا هنــاك عنــد
الســاعة  10:00صباحــا لنقابــل بطريقــة غيــر الئقــة مــن قبــل
المدعــو (زكريــا الوحــش) الــذي دعانــا ورحــب بنــا علــى الهاتــف
لزيــارة المركــز” ،وأضافــت“ :وعنــد وصولنــا إلــى المركــز وبعــد
البــدء فــي ممارســة عملنــا إلعــداد التقريــر ،قــام المدعــو
الوحــش بطردنــا إلــى الخــارج ومنعنــا مــن الدخــول والتصويــر،
كمــا جــرى التهجــم علــى زميلــي المصــور ومســاعده مــن قبــل
اشــخاص كانــوا متواجديــن لحظــة وصولنــا وذلــك مــن خــال
شــدهما مــن مالبســهما لمنعهمــا مــن التصويــر”.

• مــن المؤكــد أن وســائل اإلعــام تمتلــك الحــق في تســليط
الضــوء علــى أي مخالفــات للقانــون ترتكــب حتــى لــو كانــت
فــي القطــاع الخــاص.

وأشــارت عبــدو إلــى أنهــا وزمالءهــا توجهــوا إلــى مقــر القنــاة
ليتواصلــوا مــن هناك مع المؤسســة العامــة للغذاء والدواء،
خلــا متعلقــاً بالوضــع القانونــي
حيــث زعمــت أن هنــاك
ً
للمركــز وحصولــه علــى الترخيــص لممارســة عملــه ،وكذلــك
عــدم وجــود تصريــح باســتخدام جهــاز عــاج التوحــد الموجــود

فــي حوالــي الســاعة  9:00مــن مســاء يــوم األحــد الموافــق
 ،2017/12/31تلقــى فريــق برنامــج “عيــن” لرصــد وتوثيــق
ـاال
االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي األردن اتصـ ً
هاتفيــاً مــن خــال الخــط الســاخن مــن قبــل مســؤول صحافــة
كليــة اإلعــام فــي جامعــة اليرمــوك “محمــد حجــات”
لإلبــاغ عــن توقيــف مراســل قنــاة رؤيــا الفضائيــة فــي إربــد
“زيــاد نصيــرات” مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي مركــز أمــن
إربــد الغربــي ،وأنــه أوقــف علــى خلفيــة منشــور لــه علــى
صفحتــه الخاصــة علــى الفيســبوك يتضمــن تصويــراً كان قــد
صــوره ونشــره يــوم  2017/12/26لمجموعــة مــن فارضــي
مــا يســمى بـ”األتــاوات” وقــد اقدمــوا باالعتــداء علــى أحــد

وأفــاد المصــور محمــد التركــي بالقــول“ :قامــت المستشــارة
اإلعالميــة للمركــز بوضــع يدهــا علــى الكاميــرا بينمــا قــام
المدعــو (زكريــا الوحــش) بشــدي مــن مالبســي ممــا كان
ســيؤدي إلــى ســقوط الكاميــرا ،كمــا وقامــت فتاتــان تابعتــان
للمركــز بإمســاك زميلــي (منيــر عبيــدات) الــذي كان يصــور
بهاتفــه مــن يديــه محاولتيــن تثبيتــه” ،وتابــع“ :كان الجــو
بشــكل عــام مشــحوناً ومتوتــراً وكان كــوادر المركــز هجوميين
إلــى حــد كبيــر ،مــع العلــم أن التقريــر تحــول إلــى الصيغــة
االســتقصائية بمحــض الصدفــة ،وذلــك بمجــرد علمنــا بــأن
المركــز غيــر مرخــص” ،علــى حــد تعبيــره.
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مســؤوال فــي
فــي أحــد مرافــق المركــز ،ونوهــت إلــى أن
ً
المؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء أخبرهــا بــأن المؤسســة
كانــت تبحــث عــن المركــز وتحــاول االتصــال بالقائميــن عليــه
إال أنهــم لــم يــردوا علــى هواتفهــم.

ويسجل الراصدون لهذه الحالة المالحظات التالية:

• تعــرض فريــق األردن اليــوم للمضايقــة ومحــاوالت
االعتــداء الجســدي عليهــم لمنعهــم مــن ممارســة عملهــم
الصحفــي.

• لــم تتخــذ الحكومــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون إجــراءات
بحــق مــن حــاول االعتــداء علــى فريــق “األردن اليــوم”،
ومــن الواضــح أن فريــق القنــاة لــم يقــدم شــكوى للجهــات
المختصــة بتعرضــه لالعتــداء.

 .5.1.1.18توقيــف مراســل قنــاة رؤيــا الفضائيــة “زيــاد
نصيــرات” ليوميــن علــى خلفيــة قضيــة وجهــت ضــده بعــد
تصويــره اعتصامــاً أمــام مديريــة شــرطة بنــي كنانــة نظمــه
بعــض المواطنيــن احتجاجــاً علــى ظاهــرة “األتــاوات” فــي إربد
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المقاهــي فــي إربــد وتكســير محتوياتهــا ،وأن أحدهــم قــد
ظهــر وجهــه فــي التصويــر وقــام برفــع قضيــة ضــد الزميــل
نصيــرات حســب قانــون الجرائــم اإللكترونيــة بالتشــهير وعلــى
إثــره قامــت األجهــزة األمنيــة بتوقيفــه”.
وأبلــغ الحجــات فــي اتصالــه أن الصحفــي “يــزن طلفــاح” يقــوم
بمرافقــة نصيــرات فــي مركــز أمــن إربــد الغربــي.
وقــام فريــق “عيــن” باالتصــال مــع الزميــل يــزن طلفــاح
مباشــرة والــذي أكــد مــا ذكــره الزميــل محمــد الحجــات مــن
إفــادات ،وبعــد ســاعة عــاود طلفــاح االتصــال مــع فريــق
“عيــن” وأفــاد بعــد حصولــه علــى معلومــات أدق بالقــول:
“أوقــف الزميــل زيــاد نصيــرات علــى خلفيــة قضيــة وجهــت
ضــده بعــد تصويــره اعتصامــاً أمــام مديريــة شــرطة بنــي كنانــة
نظمــه بعــض المواطنيــن احتجاجــاً علــى ظاهــرة “األتــاوات”
أو “الخــاوات” ،وقــد منعتــه األجهــزة األمنيــة مــن االتصــال
ومنعــت زيارتــه ،وقــد قــام ذووه بالســؤال عنــه فــي المركــز
األمنــي الموقــوف لديــه وتــم إبالغهــم أنــه غيــر موجــود فــي
المركــز علمــاً أننــا نعلــم بوجــوده فــي الداخــل”.
وأضــاف طلفــاح فــي بالغــه الهاتفــي بالقــول“ :ســيتم نقــل
نصيــرات إلــى ســجن بــاب الهــوى فــي إربــد” ،وقــد قــام
بتزويــد فريــق “عيــن” باســم المحامــي الخــاص بنصيــرات وهــو
أحــد أقربائــه واســمه المحامــي “محمــد نصيــرات” والــذي
أفــاد عنــد تواصــل فريــق “عيــن” معــه بالقــول“ :مدعــي عــام
منطقــة بنــي عبيــد الكائنــة فــي محافظــة إربــد قــام بتوقيــف
زيــاد نصيــرات علــى خلفيــة خبــر نشــر علــى موقــع قنــاة رؤيــا
الفضائيــة اإللكترونــي يــوم  ،2017/12/30ويتضمــن صــوراً
تبيــن آثــار قيــام بعــض األشــخاص الذيــن يعرفــون علــى أنهــم
فارضــو األتــاوات (الخــاوات) بتكســير أحــد المحــال بمحافظــة
إربــد”.
وكان موقــع “رؤيــا اإلخبــاري” التابــع لقنــاة رؤيــا الفضائيــة
قــد نشــر فــي تمــام الســاعة  19:53مســاء 2017/12/31
خبــراً يفيــد بــأن األجهــزة األمنيــة أوقفــت مراســلها الصحفــي
“زيــاد نصيــرات” إثــر شــكوى قدمــت بحقــه تتعلــق بالجرائــم
اإللكترونيــة ،وكان قبلهــا بيــوم قــد نشــر خبــراً تحــت عنــوان
“مجهولــون يحطمــون أحــد المحــال فــي اربــد “ ،وقــد
تضمــن الخبــر علــى صــور نتيجــة اعتــداء مــا يعــرف تســميتهم
بـ”فارضــي األتــاوات” أو “الخــاوات”.
وفــي التدقيــق بالمعلومــات التــي وردت لفريــق “عيــن” تبيــن
أن منشــوراً علــى الصفحــة الشــخصية للزميــل نصيــرات علــى
فيســبوك وضــع فــي تمــام الســاعة  5:56مســاء جــاء نصــه
كالتالــي:

(#ايقــاف الزميــل الصحفــي زيــاد نصيــرات فــي مركــز األمــن
الغربــي فــي إربــد .يذكــر انــه ممنــوع مــن اي زيــارات دون بيــان
األســباب حتــى هــذه اللحظــة# .زياد_نصيــرات)
وعنــد الســاعة  5:23مــن مســاء اليــوم التالــي اإلثنيــن
 2018/1/1ظهــر منشــور آخــر علــى صفحــة نصيــرات علــى
فيســبوك وقــد قــام بنشــره والــده “تيســير نصيــرات”
ويتحــدث عــن أحــداث توقيــف ابنــه زيــاد كمــا علــم بهــا مــن
وكيلــه المحامــي محمــد نصيــرات ،كمــا تناقلــت عــدة مواقــع
إخباريــة إلكترونيــة خبــر توقيــف نصيــرات ومــا نقلــه والــده علــى
الفيســبوك.
وفــي التفاصيــل ،أفــاد النصيــرات للراصديــن فــي برنامــج “عيــن”
مــن خــال اتصــال هاتفــي أجــروه معــه بعــد اإلفــراج عنــه
ـاال هاتفيــاً صبــاح يــوم األحــد الموافــق
بالقــول“ :تلقيــت اتصـ ً
 2017/12/31مــن قبــل رئيــس شــعبة األمــن الوقائــي فــي
مديريــة شــرطة إربــد ،والــذي تربطنــي بــه معرفــة ســابقة،
فلبيــت الدعــوة ألصــل هنــاك عنــد الســاعة  10:00صباحــا،
وعندمــا جلســت فــي مكتــب رئيــس الشــعبة طلــب منــي
األخيــر إغــاق هواتفــي النقالــة ،وبــدأ الحديــث معــي حــول
عملــي الصحفــي وتحديــداً متابعاتــي اإلعالميــة لظاهــرة
الخــاوات ،وبعدهــا أعلمنــي بأنــي أواجــه قضيــة أمنيــة وأنــه
يجــب نقلــي إلــى مركــز أمــن إربــد الغربــي علــى الفــور ،فطالبــت
بإجــراء مكالمــة هاتفيــة مــع أحــد أقاربــي إلخبارهــم ،إال أن
طلبــي قوبــل بالرفــض”.
وتابــع نصيــرات إفادتــه بالقــول“ :بعدهــا تــم نقلــي ووضعــي
فــي (الزنزانــة المتنقلــة) التــي كانت شــديدة الظلمــة والبرودة،
ألنقــل إلــى مركــز أمــن إربــد الغربــي ،فوصلــت هنــاك بعــد
الظهيــرة عنــد الســاعة  ،2:30وفــور وصولــي تــم اصطحابــي
إلــى غرفــة التحقيــق حيــث قــام أحــد الضبــاط بالتحقيــق معــي
حــول عملــي اإلعالمــي وبالتحديــد حــول الخبــر المنشــور علــى
موقــع رؤيــا اإلخبــاري المتعلــق بفارضــي األتــاوات ،باإلضافــة
إلــى الفيديــو المنشــور علــى صفحتــي علــى موقــع التواصــل
االجتماعــي (الفيســبوك) بتاريــخ  2017/12/26والــذي يبيــن
اعتصــام عــدد مــن المواطنيــن أمــام مديريــة شــرطة لــواء بنــي
كنانــة احتجاجــا علــى ظاهــرة الخــاوات ،وبعــد االنتهــاء مــن
التحقيــق ،طلــب رئيــس المركــز تحويلــي إلــى المدعــي العــام،
وعندهــا شــعرت بــأن هنــاك محاولــة لتوقيفــي ،فطلبــت
مجــددا إجــراء مكالمــة هاتفيــة فتــم رفــض ذلــك ،كمــا طلبــت
بــأن أتنــاول بعــض الطعــام ألجــل أخــذ الــدواء ألننــي كنــت
قــد أجريــت عمليــة قــص معــدة مــن فتــرة وجيــزة ،إال أنــه
جــرى رفــض هــذا الطلــب أيضــا ،وتــم منــع عــدد مــن العناصــر
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األمنيــة المتعاطفــة معــي مــن إيصــال الطعــام لــي” ،وأضــاف:
“وضعــت مجــددا فــي الزنزانــة المتنقلــة البــاردة والمظلمــة
وجــرى اقتيــادي إلــى مدعــي عــام منطقــة بنــي عبيــد ،إال
أننــا عدنــا إلــى المركــز مجــدداً بعــد أن أبلغنــا فــي منتصــف
الطريــق بضــرورة العــودة ألخــذ الملــف الــذي نســيه الضابــط
المرافــق لــي ،وعاودنــا التوجــه إلــى محكمــة منطقــة بنــي
عبيــد فوجدناهــا مغلقــة ،وكان مــن الصدفــة أن قابلــت أحــد
أقاربــي أمــام بــاب المحكمــة فطلبــت منــه أن يخبــر عائلتــي
بمــكان وجــودي”.
وأشــار النصيــرات فــي إفادتــه أن العــرف القانونــي فــي هــذه
الحــاالت يتيــح إمكانيــة إخــاء ســبيله بكفالــة إلــى حيــن بــدء
عمــل المحكمــة وعــودة مداومــة موظفيهــا للعمــل ،وهــذا
مــا أكــده محاميــه “محمــد نصيــرات” ،إال أن هــذا لــم يحــدث.
وتابــع نصيــرات إفادتــه بالقــول“ :تمــت إعادتــي إلــى مركــز
أمــن إربــد الغربــي ،وعنــد وصولــي تــم اســتدعاء مدعــي عــام
منطقــة بنــي عبيــد إلــى المركــز األمنــي ،حيــث جلــس معــي
وســألني عــدة أســئلة ليــدور الحــوار التالــي بينــي وبينــه:
المدعي العام :ماذا تعمل؟
نصيرات :مراسل لقناة رؤيا الفضائية
المدعي العام :هل أنت عضو في نقابة الصحفيين؟
نصيرات :ال
المدعــي العــام :هــذه بحــد ذاتهــا تهمــة ،ومــاذا عــن االعتصــام
امــام مديريــة بنــي كنانــة ،وفيديــو تكســير أحــد المقاهــي؟
نصيــرات :أنــا مراســل صحفــي وعملــي يتطلــب منــي تغطيــة
األحــداث فــي منطقتــي.
المدعــي العــام :هــل قمــت بالدعــوة إلــى االعتصــام
و تنظيمــه ؟
نصيرات :ال
المدعــي العــام :مــا اســم الشــخص الــذي قــام بتبليغــك عــن
االعتصــام؟
نصيرات :ال أعرف.
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وأضــاف نصيــرات إفادتــه بالقــول“ :ثــم طلــب منــي المدعــي
العــام الخــروج مــن الغرفــة بعــد االنتهــاء مــن ســماع أقوالــي
والتوقيــع عليهــا ،وســمح لــي المدعــي العــام أن أقــوم
بمكالمــة هاتفيــة واحــدة فاتصلــت مــع أحــد أفــراد عائلتــي
وأخبرتــه بمــكان تواجــدي ،ليتبين لي فيما بعد أن المســؤولين
فــي المركــز األمنــي أخبــروا عائلتــي وأقربائــي بأننــي لســت
محتجــزا لديهــم وأنهــم ال يعلمــون مــكان تواجــدي”.

وتابــع بالقــول“ :ســمعت اثنيــن مــن الضبــاط يتحدثــان عــن
قــرار المدعــي العــام بتوقيفــي  7أيــام فــي ســجن بــاب الهــوا،
وبالفعــل تــم نقلــي إلــى مديريــة شــرطة إربــد عنــد الســاعة 7:00
مســاء تقريبــا ليتــم تقييــد يــدي إلــى الخلــف بطريقــة مؤلمــة
جــدا ،ومــن ثــم نقلــي بعــد ذلــك إلــى ســجن بــاب الهــوا بواســطة
زنزانــة متنقلــة كانــت أيضــا بــاردة ومظلمــة جــدا”.
وتابــع بالقــول“ :مكثــت يوميــن فــي زنزانــة بســجن بــاب الهــوا
مــع موقوفيــن علــى خلفيــة قضايــا جرميــة وأصحــاب ســوابق
جرميــة ،وكنــت أشــعر بخــوف شــديد ،إال أننــي تمكنــت مــن شــراء
الطعــام فــي الســجن”.
وقــال“ :أصــدر مدعــي عــام بنــي عبيــد قــرار اإلفــراج عنــي
بكفالــة عنــد الســاعة  9:00صباحــا مــن يــوم الثالثــاء الموافــق
 2018/1/2إال أننــي بقيــت فــي الســجن حتــى الســاعة 6:00
مســاء مــن ذلــك اليــوم قبــل أن أتوجــه إلــى قســم المفــرج
عنهــم ،وخــال تلــك اللحظــات حصلــت حادثــة غريبــة ،حيــث
طلــب منــي أحــد الضبــاط أن أخلــع مالبــس الســجن وأن أتوجــه
إلــى إحــدى الغــرف لكــي أســتلم متعلقاتــي الشــخصية وأوراق
اإلفــراج عنــي ،ولكــي أصــل تلــك الغرفــة يجــب أن أمــر بســاحة
فــي الســجن ،وبالفعــل مشــيت فــي الســاحة تحــت المطــر مرتديا
مالبســي الداخليــة فقــط؛ وبعــد أن خرجــت مــن الســجن توجهــت
إلــى مديريــة شــرطة إربــد ألســتلم قــرار تحويلــي إلــى الحاكــم
اإلداري أي محافــظ إربــد فــي اليــوم التالــي ،وقــد توجهــت إلــى
المنــزل مباشــرة”.
وتابــع نصيــرات إفادتــه بالقــول“ :وفــي اليــوم التالــي األربعــاء
الموافــق  2018/1/3توجهــت برفقــة شــقيقي إلــى مكتــب
المحافــظ الــذي قــام بتســليمي كتــاب اإلفــراج عنــي ،إال أننــي
بعــد خروجــي مــن المكتــب قامــت العناصــر األمنيــة هنــاك
باحتجــازي بزنزانــة موجــودة فــي مبنــى المحافظــة ،فقــام
شــقيقي علــى الفــور بإبــاغ المحافــظ الــذي طلــب مــن العناصــر
األمنيــة إخراجــي مــن قفــص االحتجــاز”.
ونــوه النصيــرات بالقــول“ :تعرضــت للعديــد مــن المطالبــات
مــن أجــل التخفيــف مــن نشــاطي اإلعالمــي ،خاصــة بعــد نشــري
لفيديــو قيــام عــدد مــن عناصــر البحــث الجنائــي باالعتــداء علــى
أحــد كــوادر الهيئــة التدريســية فــي جامعــة اليرمــوك بتاريــخ
 ،2017/10/3لذلــك لــدي شــعور بــأن مــا حــدث معــي مــا هــو
إال تصفيــة حســابات” ،علــى حــد تعبيــره.
وحتــى إعــداد هــذا التقريــر ال تــزال القضيــة الموجهــة ضــد
النصيــرات معلقــة لــدى مدعــي عــام منطقــة بنــي عبيــد ولــم
تتــم إحالتهــا إلــى المحكمــة.

واقع الشكاوى واالنتهاكات 2017

ويعتقــد فريــق “عيــن” أن الزميــل نصيــرات وحســب ادعاءاتــه قــد
تعــرض النتهــاكات ماســة فــي الحــق بالحريــة واألمــان الشــخصي
مــن خــال التوقيــف وحجــز الحريــة التعســفيين ،إضافــة إلــى
تعرضــه النتهــاكات ماســة بالحــق فــي عــدم التعــرض للمعاملــة
القاســية والمهينــة ،وذلــك مــن خــال حجــز حريتــه فــي زنزانــة ال
تتوافــر فيهــا الشــروط األساســية ألماكــن االحتجــاز ،إضافــة إلــى
حجــزه مــع عــدد مــن أصحــاب الســوابق الجرميــة الجنائيــة ،وتقييد
يديــه إلــى الخلــف ،ورفــض طلبــه بتنــاول وجبــة طعــام بالرغــم من
إشــارته إلــى أنــه ال يــزال يتعافــى مــن عمليــة “قــص معــدة” كان
أجراهــا منــذ فتــرة وجيــزة ،إضافــة إلــى عــدم عرضــه علــى طبيــب،
وعــدم إبــاغ ذويــه بتوقيفــه ومــكان توقيفــه أو تواجــده رغــم
استفســار ذويــه عــن مــكان تواجــده مــن ذات المركــز األمنــي
الــذي أوقــف فيــه ،وأخيــراً قيــام عناصــر مــن األمــن العــام بحجــز
حريتــه فــي الزنزانــة الموجــودة بمبنــى محافظــة إربــد وذلــك بعــد
تســلمه كتــاب اإلفــراج عنــه من الحاكــم اإلداري (المحافظ) دون
وجــود أي مبــرر قانونــي يســتدعي حجــزه ووضعــه فــي الزنزانــة.
ويعتقــد فريــق “عيــن” أيضــاً أن نصيــرات قــد تعــرض إلجــراءات غير
عادلــة بحجــز حريتــه ألكثــر مــن مــرة ،وعــدم تمكينــه مــن الحصــول
علــى محاكمــة عادلــة بتوقيفــه إداريــاً  ،إلــى جانــب حرمانــه مــن
حريتــه إلــى حيــن أن تفتــح المحكمــة أبوابهــا للنظــر فــي القضيــة
الموجهــة لــه ورفــض إطــاق ســبيله بالكفالــة.
وممــا يذكــر بــأن هــذه الشــكوى أرســلت بتاريــخ 2018/1/10
إلــى مكتــب الشــفافية وحقــوق اإلنســان التابــع لألمــن العــام
لالســتماع إلــى ردهــم عليهــا ،وحتــى اآلن لــم نتلــق إجابــة.
 .5.1.2القسم الثاني :الحاالت الجماعية

 .5.1.2.1حظــر نشــر التعليقــات علــى مــا يتعلــق بقــرار
اإلفــراج عــن قاتــل “لــص عبــدون”
بتاريــخ  8ينايــر  2017خاطــب النائــب العــام لمحكمــة الجنايــات
الكبــرى “هانــي الصهيبــا” مديــر عــام هيئــة اإلعــام المرئــي
والمســموع لحظــر نشــر أي تعليــق ذي صلــة بقــرار مدعــي
عــام الجنايــات الكبــرى المتعلــق باإلفــراج عــن قاتــل مــا عــرف
بتســميته “لــص عبــدون” فــي جميــع المواقــع اإللكترونيــة
ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،ســواء كان باالستحســان أو
االســتهجان.
وبينــت النيابــة العامــة أن حظــر نشــر التعليقــات يأتــي لمــا فــي
ذلــك مــن مســاس بالقــرارات الصــادرة عــن الســلطة القضائيــة
والتأثيــر عليهــا .كمــا قــررت النيابــة حــذف كافــة التعليقــات التــي
صــدرت عــن الحادثــة.

ويعتقــد فريــق “عيــن” أن قــرارات حظــر النشــر فــي القضايــا
التــي تشــغل الــرأي العــام تشــكل مســاً بحريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام ومخالفــة للمــادة  )1( 15مــن الدســتور األردنــي،
إلــى جانــب المــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
طرفــا بهــا والتــي
ً
المدنيــة والسياســية ،والتــي يعتبــر األردن
تنــص علــى “حريــة التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات
وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ،ســواء
علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو أيــة
وســيلة أخــرى يختارهــا”.
وحيــث أن هــذا القــرار يخالــف الدســتور األردنــي والمعاهدات
والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر ،فإنــه ال
بــد ابتــداء مــن إلقــاء نظــرة أوليــة علــى التشــريعات والمــواد
القانونيــة التــي تمنــح الســلطة العامــة اإلداريــة أو القضائيــة
هــذا الحــق ،ومــن ثــم بيــان مــدى مشــروعية قــرار منــع النشــر
ســنداً ألحــكام القانــون.
وبإلقــاء نظــرة علــى الحــق الدســتوري الــذي منحــه المشــرع
لإلعــام فــي الحصــول علــى األخبــار ونشــرها وتداولهــا ،نجــد
أن المــادة ( )15مــن الدســتور األردنــي قــد نصــت علــى:

 .1تكفــل الدولــة حريــة الــرأي ،ولــكل أردنــي أن يعــرب بحريــة
عــن رأيــه بالقــول والكتابــة والتصويــر وســائر وســائل التعبيــر
بشــرط أن ال يتجــاوز حــدود القانــون.
 .2تكفــل الدولــة حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر ووســائل
اإلعــام ضمــن حــدود القانون.

 .3ال يجــوز تعطيــل الصحــف ووســائل اإلعــام وال إلغــاء
ترخيصهــا إال بأمــر قضائــي وفــق أحــكام القانــون.

وبموجــب هــذه المــادة؛ فــإن الحــق فــي تغطيــة األحــداث
ونشــر األخبــار هــو حــق كفلــه الدســتور وال يجــوز التعــرض
لهــذا الحــق إال فــي أضيــق الحــدود ،وهــو مــا تضمنتــه الفقــرة
الخامســة مــن المــادة  15مــن الدســتور األردنــي والتــي نصت
علــى( :يجــوز فــي حالــة إعــان األحــكام العرفيــة أو الطــوارئ
أن يفــرض القانــون علــى الصحــف والنشــرات والمؤلفــات
ووســائل اإلعــام واالتصــال رقابــة محــدودة فــي األمــور
التــي تتصــل بالســامة العامــة وأغــراض الدفــاع الوطنــي).
إضافــة إلــى أن الحــق فــي حريــة التعبيــر والنشــر تبنــاه
الدســتور األردنــي كمــا نصــت عليــه المعاهــدات الدوليــة
وخاصــة المــادة ( )19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية ،والــذي صادقــت عليــه المملكــة
األردنيــة الهاشــمية ،وتــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية علــى
الصفحــة ( )2227العــدد ( )4764بتاريــخ (،)2006/6/15
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والتــي نصــت علــى:

 .1لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

 .2لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر .ويشــمل هــذا
الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات
واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار
للحــدود ،ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي
قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.
 .3تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة
 2مــن هــذه المــادة واجبــات ومســؤوليات خاصــة .وعلــى
ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن
تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:
أ .الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
ب .لحمايــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة
العامــة أو اآلداب العامــة.
وشــددت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي األمــم
المتحــدة علــى أنــه فــي حــال اللجــوء لالســتثناءات الــواردة
فــي المــادة ( )19فإنــه ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن
يرهــق ويزهــق الحــق نفســه وهــو حــق حريــة التعبيــر والنشــر،
وأكــدت أنــه فــي كل حالــة تلجــأ فيهــا الدولــة إلــى تقييــد حريــة
التعبيــر يكــون مــن الضــروري تبريــر حــاالت الحظــر واألحــكام
المتعلقــة بهــا بشــكل يتطابــق تمامــاً مــع المــادة .19
كمــا فســرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان الفقــرة
الثانيــة مــن المــادة  19علــى أنهــا “تكفــل حــق االطــاع
علــى المعلومــات التــي تكــون بحــوزة الهيئــات العامــة.
وتتضمــن هــذه المعلومــات الســجالت التــي تحتفــظ بهــا
الهيئــة العامــة بصــرف النظــر عــن الشــكل الــذي تحفــظ فيــه
ومصدرهــا وتاريــخ إعدادهــا”.
وقــد أكــدت اللجنــة كذلــك ،فــي الفقــرة  18مــن تعليقهــا
العــام رقــم  ،34علــى أن “ ....حــق الحصــول علــى المعلومــات
إذا مــا أخــذ باالقتــران مــع المــادة  25مــن العهــد ،يشــمل
حــق حصــول وســائط اإلعــام علــى معلومــات عــن الشــؤون
العامــة ،وحــق الجمهــور فــي تلقــي مــا تنتجــه وســائط
اإلعــام”.
وعليــه؛ فــإن المنــع مــن النشــر مخالــف للدســتور األردنــي
والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر
والتــي تســمو وتتقــدم علــى القوانيــن الوطنيــة ،وكذلــك
يخالــف مــا جــاء فــي المادتيــن السادســة والثامنــة مــن قانــون
المطبوعــات والنشــر واللتيــن نصتــا علــى:
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المادة ( :)6تشمل حرية الصحافة ما يلي:

ج .حــق الحصــول علــى المعلومــات واألخبــار واإلحصــاءات
التــي تهــم المواطنيــن مــن مصادرهــا المختلفــة وتحليلهــا
وتداولهــا ونشــرها والتعليــق عليهــا.

المادة (:)8

أ .للصحفــي الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وعلــى
جميــع الجهــات الرســمية والمؤسســات العامــة تســهيل
مهمتــه وإتاحــة المجــال لــه لالطــاع علــى برامجهــا
ومشــاريعها وخططهــا.
ب .يحظــر فــرض أي قيــود تعيــق حريــة الصحافــة فــي ضمــان
تدفــق المعلومــات إلــى المواطــن أو فــرض إجــراءات تــؤدي
إلــى تعطيــل حقــه فــي الحصــول عليهــا.
وباســتقراء مــا ورد فــي هاتيــن المادتيــن ،فــإن حريــة الــرأي
والتعبيــر فــي الحصــول علــى األخبــار والتعليــق عليها ونشــرها
وتداولهــا هــو حــق مكفــول دســتوريا بموجب المــادة ()1/15
مــن الدســتور األردنــي ومنظــم بموجــب أحــكام قانــون
المطبوعــات والنشــر فــي المادتيــن أعــاه.
كمــا تشــكل حــاالت منــع وحظــر النشــر والتعليــق مخالفــة
لمــا تعهــد بــه األردن بااللتــزام بــه أمــام االســتعراض الــدوري
الشــامل ،حيــث لــم تتخــذ الحكومــة خطــوات تشــريعية
مناســبة لضمــان الحمايــة الكاملــة للحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر ،ال ســيما فيمــا يخــص المنشــورات اإللكترونيــة
والـــصحافة علــى اإلنترنــت.
ومــن المهــم اإلشــارة فــي هــذا الصدد أن مديــر هيئة اإلعالم
المحامــي محمــد قطيشــات قــد تعهــد بعــدم إصــدار قــرارات
حظــر النشــر مــن طــرف الهيئــة ،مؤكــداً مخالفتهــا للقانــون.
وطالــب الجهــات القضائيــة واألمنيــة التــي تــرى ضــرورة إصدار
قــرارات حظــر النشــر بمخاطبــة وســائل اإلعــام مباشــرة دون
اللجــوء إلــى هيئــة اإلعــام.

 .5.1.2.2منــع الصحفييــن مــن تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن
“أحمــد الدقامســة” يــوم  12آذار /مــارس 2017
بــادر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي إصــدار تقريــر خــاص
حــول منــع اإلعالمييــن والصحفييــن مــن تغطية حدث اإلفراج
عــن الجنــدي األردنــي المفــرج عنــه “أحمــد الدقامســة” يــوم
 12آذار /مــارس  ،2017حيــث تبيــن أن منــع تغطيــة هــذا
الحــدث جــاء باعتقــاد المركــز بشــكل ممنهــج وواســع النطــاق،
وشــمل كافــة العامليــن فــي وســائل اإلعــام المحليــة
ومراســلي وســائل اإلعــام العربيــة واألجنبيــة.
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وتولــى فريــق برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
علــى حريــة اإلعــام فــي األردن “عيــن” التابــع لمركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن مهمــة رصــد وتوثيــق مــا أمكنهــم مــن
انتهــاكات تعــرض لهــا اإلعالميــون عنــد تغطيتهــم لحــدث
اإلفــراج عــن الدقامســة فــي قريــة “إبــدر” الواقعــة بمحافظة
إربــد شــمال األردن .وذلــك فــور تواتــر األنبــاء والمعلومــات
بمنــع عــدد كبيــر مــن الصحفييــن واإلعالمييــن مــن تغطيــة
الحــدث ،حيــث تــم تشــكيل غرفــة عمليــات لرصــد وتوثيــق
االنتهــاكات اســتمرت ليوميــن ،وتمكــن الراصــدون فــي
“عيــن” مــن توثيــق جملــة مــن االنتهــاكات مــن خــال الرصــد
الميدانــي لالنتهــاكات بشــكل مباشــر عبــر التواصــل المســتمر
مــع اإلعالمييــن المكلفيــن بتغطيــة حــدث اإلفــراج عــن
“الدقامســة” مــن قبــل مؤسســاتهم اإلعالميــة ،إضافــة إلــى
اســتقبال الشــكاوى والبالغــات عــن وقــوع االنتهــاكات مــن
خــال الخــط الســاخن لبرنامــج “عيــن” ،والتنســيق والمتابعــة
مــع عــدد مــن الصحفييــن الذيــن أفــادوا بتعرضهــم لمنــع
التغطيــة وقامــوا بتوثيــق مــا تعرضــوا لــه عــن طريــق التصويــر
الفوتوغرافــي والفيديــوي والتســجيالت الصوتيــة التــي
قامــوا بإرســالها لفريــق “عيــن” كأدلــة ثبوتيــة مــن واقــع مــا
تعرضــوا لــه وال تقبــل الخضــوع للتشــكيك.
وكانــت األجهــزة األمنيــة قــد أفرجــت ليــل الســبت /األحــد
الموافــق  12آذار عــن “أحمــد الدقامســة” بعــد أن أنهــى
محكوميتــه فــي مركــز إصــاح وتأهيــل أم اللولــو بالقــرب
مــن مدينــة المفــرق .حيــث كانــت محكمــة أمــن الدولــة قــد
أصــدرت حكمهــا عليــه بالســجن المؤبــد فــي العــام 1997
إثــر واقعــة قتلــه  7إســرائيليات بمنطقــة الباقــورة شــمالي
غــرب األردن كـ ّـن فــي رحلــة إلــى المنطقــة ،وقــال الدقامســة
حينهــا إنهــن ســخرن مــن صالتــه أثنــاء وظيفتــه بالقــوات
المســلحة .وبقيــت قضيــة اإلفــراج عنــه مثــار جــدل واهتمــام
لــدى المجتمــع األردنــي.
ونُ قــل الدقامســة مــن ســجن أم اللولــو إلــى ســجن إربــد،
ومــن هنــاك جــرى نقلــه إلــى منزلــه الكائــن فــي قريــة “إبــدر”
بمحافظــة إربــد ،حيــث تجمهــر عــدد مــن أبنــاء المنطقــة
وأقاربــه للترحيــب بــه.
ومــن المهــم اإلشــارة بأن الحاالت التــي تضمنها تقرير المركز
حــول منــع تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن “الدقامســة” هــو مــا
تمكــن المركــز مــن خــال برنامــج “عيــن” مــن رصــده وتوثيقــه،
وال يمكــن القــول بــأن مــا تــم رصــده وتوثيقــه يشــكل كافــة
االنتهــاكات لكنــه يمثــل طبيعــة تلــك االنتهــاكات وأنماطهــا
ويعبــر عــن مــدى وقوعهــا.

وفيمــا يأتــي عــرض موجــز ألهــم الحقائــق التــي توصــل إليهــا
المركــز بشــأن االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام
فــي تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن الجنــدي األردنــي “أحمــد
الدقامســة” ،وعــدد مــن االســتنتاجات والتوصيــات التــي
يعتقــد المركــز بأهميتهــا ووجــوب األخــذ بهــا صيانــة للعمــل
الديمقراطــي ودعــم حريــة التعبيــر واإلعــام.
المنع الممنهج من التغطية اإلعالمية وحجب المعلومات
أفضــت المعلومــات واألدلــة التــي تمكــن مــن جمعهــا
وتوثيقهــا فريــق برنامــج “عيــن” إلــى االعتقــاد بــأن منــع
اإلعالمييــن والصحفييــن مــن تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن
“أحمــد الدقامســة” فــي قريــة “إبــدر” الواقعــة فــي محافــظ
إربــد شــمالي المملكــة يــوم  12آذار /مــارس جــاء بشــكل
ممنهــج وواســع النطــاق.
ويعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” وبعــد جمــع األدلــة واإلثباتــات
بــأن منــع التغطيــة الممنهــج جــاء بشــكل قصــدي ومتعمــد
مــن قبــل األجهــزة األمنيــة مــن خــال التالــي:

• أفــاد غالبيــة الصحفييــن الذيــن توجهــوا لتغطيــة الحــدث
أنهــم تعرضــوا للمضايقــة ومنــع التغطيــة مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة التــي تواجــدت فــي قريــة “إبــدر” مســقط رأس
الدقامســة لتغطيــة حــدث االحتفــال باإلفــراج عنــه.

• شــهدت قريــة “إبــدر” تعزيــزات أمنيــة مشــددة تمنــع اقتراب
الصحفييــن ووســائل اإلعــام وســيارات البــث المباشــر
مــن ديــوان “عشــيرة الدقامســة” الــذي تــم فيــه اســتقبال
الضيــوف المهنئيــن باإلفــراج ،كمــا تواجــدت دوريــات أمــن عند
مدخــل القريــة ومنعــت أي شــخص ســوى أهالــي القريــة مــن
دخولهــا ،إال أن عــددا مــن اإلعالمييــن تمكنــوا مــن الوصــول
للمضافــة التــي اســتقبل فيهــا الدقامســة المهنئيــن.
• كانــت األجهــزة االمنيــة قــد أقامــت منــذ ســاعات الفجــر
األولــى مــن يــوم  12آذار /مــارس نقــاط غلــق أمنيــة فــي
مناطــق عــدة بلــواء بنــي كنانــة فــي محافظــة إربــد وتحديــداً
علــى مثلــث ملــكا ومثلــث إبــدر  -حاتــم ،وبالقــرب مــن مركــز
أمــن بنــي كنانــة وغيرهــا مــن النقــاط ،وذلــك لمنــع تواجــد
الصحفييــن فــي المنطقــة.
• صــرح الناطــق اإلعالمــي بإســم مديريــة األمــن العــام
المقــدم عامــر الســرطاوي أن “األجهــزة األمنيــة اتفقــت مــع
ذوي الجنــدي الدقامســة بعــدم اإلدالء بــأي تصريــح لوســائل
اإلعــام بعــد اإلفــراج عنــه وعــدم الخــوض بــأي حديــث عــن
ذلــك مــن قبــل أقربــاء الدقامســة”.
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• أكــد العديــد مــن المواطنيــن أن تواجــداَ أمنيــاً كثيفــاً فــي
المنطقــة للتدقيــق علــى الهويــات وتوقيــف جميــع المركبــات
ومعرفــة هويــات المتواجديــن فــي المنطقــة وحصــر التواجــد فيهــا
لســكان تلــك المناطــق فقــط.

• صــرح محافــظ إربــد رضــوان العتــوم لوســائل اإلعــام أن “علــى
وســائل اإلعــام الحصــول علــى تصريــح بدخــول المنطقــة وأن
الشــخص المســؤول عــن إعطــاء ومنــح تلــك التصاريــح هــو وزيــر
“يطبــق تعليمــات
الدولــة لشــؤون اإلعــام” ،الفتــا أنــه كمحافــظ
ّ
وجهــت لــه مــن وزارتــه وأن قــرار المنــع لــم يصــدر عنــه” .وأضــاف أن
ّ
“القضيــة مرتبطــة بعــدة اعتبــارات منهــا أمنيــة حفاظــا علــى حيــاة
الدقامســة ،ومنهــا تنظيــم دخــول وســائل اإلعــام إلــى المنطقة”.

• أفــاد العديــد مــن الصحفييــن لفريــق “عيــن” أنهــم تعرضــوا للمنــع
مــن التغطيــة بعــد تمكنهــم مــن الوصــول إلــى ديــوان “عشــيرة
الدقامســة” مــن قبــل أهالــي الديــوان نفســه ،مدعيــن أن األجهــزة
األمنيــة هــي مــن ضغطــت علــى أهالــي عشــيرة الدقامســة باتجــاه
رفــض التواجــد اإلعالمــي ،وقــد ظهــر فيديــو تــم تداولــه ـ وحصــل
راصــدو برنامــج “عيــن” علــى نســخة منــه – أحــد وجهــاء العشــيرة
مــن أهالــي الديــوان واقفــا فــي منتصــف قاعــة الديــوان وهــو
يخاطــب الصحفييــن وممثلــي وســائل اإلعــام قائــا“ :ممنــوع
أي وســيلة إعــام بالتواجــد داخــل المضافــة باســم عشــيرة
الدقامســة” ،باإلضافــة إلــى قولــه “إذا تواجــدت أي وســيلة إعــام
ســنتصرف تصرفــاً يتناســب مــع الحــدث” ،وختــم بالطلــب من جميع
المتواجديــن بعــدم وجــود أي وســيلة إعــام داخــل المضافــة طالبــا
خــروج جميــع الصحفييــن خــارج المضافــة.
وإلــى جانــب مــا ورد أعــاه؛ فقــد تفاجــأ إعالميــون بمنعهــم مــن
دخــول قريــة “إبــدر” بمحافظــة إربــد بقصــد الوصــول إلــى منــزل
“أحمــد الدقامســة” ،ومــن تواجــد دوريــات أمــن عنــد مدخــل القريــة
قامــت بمنــع دخــول اإلعالمييــن وصــادرت معداتهــم.
وأفــاد صحفيــون عــن ســماعهم ألخبــار متضاربــة عــن توجهــات
أمنيــة لمنــع التواجــد اإلعالمــي أو تنظيمــه ،فيمــا أثــار قــرار منــع
التغطيــة الصــادر عــن محافــظ إربــد اســتياء اإلعالمييــن الذيــن
أشــاروا إلــى أن القــرار مفاجــئ ولــم يتــم تعميمــه مســبقا ،ممــا
اضطــر بعضهــم إلــى الدخــول إلــى قريــة “إبــدر” مــن طــرق أخــرى
فرعيــة.
يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفيين بأن منــع تغطية هذا الحدث
يعتبــر اعتــداء ماســاً بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام،
وهــو أحــد الحقــوق األساســية المالزمــة لعمــل اإلعالمييــن ،حيــث
ال يمكــن لإلعالمييــن ممارســة عملهــم المهنــي علــى النحــو
المطلــوب إذا لــم يكفــل حقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ومــا
لــم يتوافــر لهــم مــن معلومــات بحريــة ودون أن تترتــب عليهــم أيــة

172

تبعــات مــن جــراء ذلــك .كمــا أنــه يشــمل حقهــم فــي التمــاس
ســائر ضــروب المعلومــات ونقلهــا ،وتداولهــا وإشــاعتها
بحريــة وانســيابية.
وتعتبــر حــاالت منــع اإلعالمييــن مــن التغطيــة وحجــب
المعلومــات عنهــم أمــراً مخالفــاً لمبــدأ الحصــول علــى
المعلومــات الــذي ضمنتــه المــادة  )1( 15مــن الدســتور
األردنــي ،إلــى جانــب المــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص
طرفــا
ً
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،والتــي يعتبــر األردن
بهــا يحمــي الحــق فــي حريــة التعبيــر بمــا فــي ذلــك “حريــة
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات وتلقيهــا ونقلهــا إلــى
آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ،ســواء علــى شــكل مكتــوب أو
مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو أيــة وســيلة أخــرى يختارهــا”.
وفــي اإلجابــة علــى المبــررات التــي تقدمــت بهــا األجهــزة
األمنيــة والحكومــة بــأن منــع تغطيــة اإلعــام جــاء فــي
ســياق حمايــة الدقامســة والحفــاظ علــى أمنــه ،فــإن مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن يتفهــم حــق جهــات إنفــاذ القانــون
بالتمتــع بـ”الســلطة التقديريــة” فــي ظــروف معينــة ،إال أن
المركــز يجــد أيضــاً أن جهــات إنفــاذ القانــون مارســت ســلطتها
التقديريــة دون أن تقــدم تفســيراً ومبــرراً مقنعــاً لتعطيــل حــق
جوهــري دون ســند مــن القانــون.
وقــد شــددت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي تعليقهــا
العــام رقــم  ،34الفقــرة  ،52علــى عــدم إلــزام الــدول األطراف
ـ واألردن طــرف فيهــا ـ بفــرض حــاالت حظــر قانونيــة إال فيمــا
يتعلــق بأشــكال محــددة ومنهــا أيــة دعايــة للحــرب ،وحظــر
أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة
تشــكل تحريضــا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف .وفــي
كل حالــة تلجــأ فيهــا الدولــة إلــى تقييــد حريــة التعبيــر ،يكــون
مــن الضــروري تبريــر حــاالت الحظــر واألحــكام المتعلقــة بهــا
بشــكل يتطابــق تمامــاً مــع المــادة .19
وبنــاء علــى مــا تقــدم؛ يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
بــأن األجهــزة األمنيــة فــي تعاملهــا مــع تغطيــة الحــدث قــد
تجــاوزت نطــاق االســتثناءات ،حيــث ينبغــي أن تكــون أي
اســتثناءات علــى الحــق فــي المعلومــات واضحــة وضيقة وأن
تخضــع الختبــارات “الضــرر” و”المصلحــة العامــة” .وأن تكــون
القيــود متعلقــة بغايــة مشــروعة مذكــورة فــي القانــون.
وينبغــي أن تكــون قائمــة المبــررات واضحــة وضيقــة .كمــا
ينبغــي إثبــات أن الكشــف عــن المعلومــات قــد يــؤدي إلــى
إلحــاق األذى والضــرر ،وال بــد مــن التأكــد مــن أن الضــرر ال
يمكــن درؤه وأنــه أكثــر أهميــة مــن مصلحــة الجمهــور ،وكل
ذلــك لــم تقدمــه وتفســره جهــات إنفــاذ القانــون قبــل منعهــا
لتغطيــة حــدث اإلفــراج عــن الدقامســة.
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ويذكــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بمــا مــا أكدتــه اللجنــة
ُ
المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي الفقــرة  18مــن
تعليقهــا العــام رقــم  ،34علــى أن “ ....حــق الحصــول علــى
المعلومــات إذا مــا أخــذ باالقتــران مــع المــادة  25مــن العهــد،
يشــمل حــق حصــول وســائط اإلعــام بالحصــول علــى معلومــات
عــن الشــؤون العامــة ،وحــق الجمهــور فــي تلقــي مــا تنتجــه
وســائط اإلعــام”.
ويعتقــد المركــز بــأن انتهــاكات منــع التغطيــة ومــا ورد فــي هــذا
التقريــر مــن انتهــاكات والصادرة عــن رجال األمن على اإلعالميين
تعــد انتهــاكا واضحــا وصريحــا ألحــكام كل مــن الدســتور األردنــي،
والقانــون األردنــي ،واتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي صــادق
عليهــا األردن ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية.
انتهــاكات حريــة اإلعــام علــى خلفيــة تغطيــة حــدث اإلفــراج
عــن “أحمــد الدقامســة”
تبيــن مــن خــال عمليــة الرصــد والتوثيــق التــي أجراهــا فريــق
برنامــج “عيــن” أن  26إعالميــاً ومصــوراً صحفيــاً قــد تعرضــوا لمنــع
تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن “أحمــد الدقامســة” ،وتبيــن أن منــع
الصحفييــن مــن تغطيــة هــذا الحــدث جــرت يــوم  12آذار /مــارس
حيــث أفــرج عــن الدقامســة فجــر يــوم األحــد الموافــق  12آذار
وجــرى االحتفــال باإلفــراج عنــه فــي نهــار نفــس اليــوم فــي ديــوان
عشــيرته الدقامســة الواقعــة فــي مســقط رأســه فــي قريــة
“إبــدر”.
وقــد تمكــن فريــق “عيــن” مــن توثيــق  14انتهــاكاً فتــرة الفجــر
بينمــا وثــق  19انتهــاكاً فتــرة الصبــاح والظهيــرة ليبلــغ عــدد
االنتهــاكات الموثقــة خــال اليوميــن  33انتهــاكاً تمثلــت ـ بحســب
مــا تمكــن راصــدو “عيــن” مــن الوصــول إليــه مــن معلومــات ـ
بتعــرض  26إعالميــاً ومصــوراً صحفيــاً للمنــع مــن التغطيــة مــن
ـا صحفيــاً و13
قبــل األجهــزة األمنيــة منهــم  13إعالميــاً ومراسـ ً
مصــوراً صحفيــاً  ،كمــا وثــق تكــرر االعتــداءات علــى أدوات العمــل
 4مــرات تضمنــت حجــز كاميرتــي تصويــر ،إضافــة إلــى حجــز حريــة
مصــور صحفــي.
نوع االنتهاك

التكرار

%

المنع من التغطية

26

78.8

االعتداءات على أدوات
العمل

4

12

حجز أدوات العمل

2

6

حجز الحرية

1

3

المجموع

33

100%

ووثــق فريــق “عيــن” مــا جــرى مــن انتهــاكات مــن خــال 9
روايــات أفــادت بهــا طواقــم وفــرق الصحفييــن المنتدبيــن
مــن مؤسســاتهم اإلعالميــة للتغطيــة ،والتــي شــكلت
مراســلين ومصوريــن صحفييــن لـــ  9مؤسســات إعالميــة
محليــة مختلفــة شــملت مواقــع إلكترونيــة وصحــاً ف يوميــة،
كمــا شــملت أطقــم  5مؤسســات إعالميــة عربيــة ووكالــة
أنبــاء أجنبيــة واحــدة.
صحفي

مصور
صحفي

إعالم
محلي

إعالم
عربي

إعالم
أجنبي

13

13

9

5

1

وتاليــاً عــرض موجــز لالنتهــاكات التــي رصدهــا فريــق
“عيــن” ووثقهــا بمناســبة منــع تغطيــة حــدث اإلفــراج عــن
“الدقامســة” كالتالــي:

منع طاقم "قناة العربية"

أفــاد طاقــم قنــاة العربيــة المكــون مــن المراســل “عــاء
غانــم” والمصــور “ســامر أبــو زيــد” ومســاعد المصــور “إيــاد
غنيمــات” أنهــم وعنــد توجههــم إلــى قريــة “إبــدر” فجــرا
اعترضتهــم ســيارة تابعــة لجهــاز األمــن الوقائــي .حيــث قــام
أحــد أفــراد األمــن بســؤال أفــراد الطاقــم عــن هوياتهــم
الشــخصية فأجابــوه بأنهــم تابعــون لقنــاة العربيــة ،فــرد
عليهــم أن الصحفييــن ووســائل اإلعــام ممنوعــة مــن
الدخــول إلــى القريــة.
وأفــاد الغانــم للراصديــن فــي برنامــج “عيــن” بــأن تعامــل
رجــل األمــن لــم يتســم بالكياســة ،فعندمــا قــام بســؤاله عــن
ســبب المنــع ،رد عليــه أن المنــع بــدون ســبب وأنهــم يجــب أن
يتحركــوا فــورا مــن المــكان.
وأشــار إلــى أن أفــراد األمــن أجبروهــم علــى تحريــك ســيارتهم،
كمــا قامــوا بقيــادة الســيارة الخاصــة بهــم وراءهــم بغــرض
إخراجهــم خــارج حــدود القريــة ،واســتخدموا “الزامــور” طــوال
الطريــق لدفعهــم لإلســراع فــي قيــادة الســيارة ،إال أن عربــة
األمــن الوقائــي كفــت عــن مالحقتهــم فــور وصــول موكــب
الدقامســة الــذي كان متوجهــا إلــى القريــة ،حيــث قــام أفــراد
األمــن بتغييــر مســارهم ليلحقــوا بالموكــب.
وتابــع الغانــم إفادتــه بالقــول“ :انتظــر الطاقــم فــي مــكان مــا
خــارج القريــة لمــدة ســاعة تقريبــا ،ثــم عدنــا وتوجهنــا إليهــا
مــرة أخــرى ،وعندمــا وصلنــا إلــى ديــوان عشــيرة الدقامســة
عنــد الســاعة  3:30فجــرا صادفنــا نفــس رجــال األمــن الذيــن
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قامــوا باعتراضنــا ،والذيــن قامــوا مــرة أخــرى بمطالبتنــا
للخــروج مــن الديــوان ،فــكان ردي لهــم أن أفــراد الطاقــم
يمتلكــون تصاريــح عمــل وأن هنــاك تنســيقاً مســبقاً مــع
عائلــة الدقامســة مــن أجــل إجــراء مقابــات معهــم ،فأجابنــي
أحــد رجــال األمــن بأنــه ســيقوم بمنعــي مــن التواجــد فــي
الديــوان ومــن إجــراء المقابــات حتــى لــو امتلكــت التصاريــح”.
واختتــم إفادتــه بالقــول“ :بعــد هــذه األجــواء المشــحونة
مــا كان مــن أفــراد الطاقــم إال االنتظــار فــي مركبتنــا خــارج
الديــوان ومــن ثــم االنصــراف عائديــن إلــى العاصمــة عمــان”.
وعنــد الصبــاح أرســلت القنــاة طاقمــاً آخــر للتغطيــة مكونــاً
مــن المراســل “زيــد خليفــات” والمصــور “منقــذ غنيمــات”
ومســاعد المصــور “مصطفــى الشــهواني” ،وقــد واجــه
هــذا الطاقــم نفــس العقبــات التــي واجهــت زمالءهــم فتــرة
الفجــر.
وأفــاد الخليفــات للراصديــن فــي برنامــج “عيــن” أنــه أثنــاء
تواجدهــم أمــام ديــوان عشــيرة الدقامســة عنــد الســاعة
 2:00بعــد الظهــر ،توجــه إليهــم مجموعــة مــن رجــال األمــن
وطالبوهــم بإخــاء المــكان ،فــرد عليــه أن المنطقــة بأكملهــا
مليئــة بالصحفييــن ووســائل اإلعــام ،وبالتالــي ال نســتطيع
االنســحاب مــن المنطقــة إال فــي حالــة انســحاب جميــع
الصحفييــن.
وأشــار إلــى أن األجهــزة األمنيــة منعتهــم مــن دخــول
المضافــة إال عندمــا تنازلــوا عــن حمــل كاميــرا التلفزيــون ،وأن
أفــراد الطاقــم انســحبوا إلــى جانــب الصحفييــن بعــد أن طلــب
أحــد وجهــاء العشــيرة منهــم ذلــك.

منــع طاقــم قنــاة “األردن اليــوم” ومراســل إذاعــة “حيــاة
”FM
وصــل طاقــم قنــاة “األردن اليــوم” المكــون مــن المراســل
“محمــد عثامنــة” والمصــور “أحمــد زيتــون” برفقتهمــا
مراســل إذاعــة حيــاة “ FMعــدي القاضــي” إلــى قريــة “إبــدر”
عنــد حوالــي الســاعة  2:30وتوجهــوا إلــى منــزل الدقامســة
بهــدف إجــراء مقابلــة معــه ،إال أن أجهــزة األمــن التــي كانــت
متواجــدة هنــاك قامــت بمنعهــم مــن التغطيــة والتصويــر.
وأفــاد العثامنــة لراصــدي برنامــج “عيــن” أنــه كان قــد نســق
مــع نجــل وأوالد عــم الدقامســة مســبقا مــن أجــل إجــراء
مقابلــة صحفيــة معــه ،إال أن رجــال األمــن منعوهــم مــن
ذلــك ،فاضطــروا إلــى االنتظــار حتــى الصبــاح.
وأشــار إلــى أنهــم توجهــوا فــي النهــار إلــى ديــوان عشــيرة
الدقامســة مــن أجــل التغطيــة ،إال أن أحــد رجــال األمــن
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حــاول مصــادرة الكاميــرا مــن يــده ،لكنــه بقــي متمســكا بهــا،
كمــا طالــب رجــال األمــن بتســليم ذاكــرة الكاميــرا ،وبعــد تدخــل
العديــد مــن الصحفييــن تــم الحفــاظ علــى الكاميــرا ومنــع
مصادرتهــا.
وأضــاف العثامنــة أنــه أثنــاء عودتــه إلــى مركبتهــم لوضــع
الكاميــرا فــي عربتهــم ،قــام رجــال أمــن بســحب لوغــو القنــاة
مــن المصــور “أحمــد زيتــون” ،وجــرى حجــزه لمــدة نصــف ســاعة
تقريبــا وتــم إطــاق ســراحه بفضــل تدخــل أحــد افــراد عشــيرة
الدقامســة.
منع طاقم "قناة الجزيرة"

تواجــد طاقــم قنــاة الجزيــرة المكــون مــن المراســل “تامــر
الصمــادي” والمصــور” أحمــد جبــر” ومســاعد المصــور “عبــد
الكريــم الســيد” فــي قريــة “إبــدر” عنــد الســاعة  2:00فجــرا،
اســتعدادا لتغطيــة أجــواء اإلفــراج عــن الدقامســة.
وفــي الصبــاح انفــرد الصمــادي بمقابلة حصرية مع الدقامســة،
وأثنــاء ذلــك توجــه عــدد مــن أفــراد األجهــزة األمنيــة إلــى مــكان
المقابلــة ،والتــي كانــت فــي أرض مقابــل منــزل الدقامســة،
وطالبــوا مهندســي البــث بإنــزال صحــن البــث عــن عربــة النقــل
الخارجــي.
وأفــاد الصمــادي لراصــدي “عيــن” أن المهندســين التابعيــن
لشــركة خاصــة تقــدم خدماتهــا إلــى جانــب طاقــم القنــاة
امتثلــوا لطلــب األجهــزة األمنيــة وقامــوا بإنــزال صحــن البــث،
تجنبــا لتطــور الموضــوع إلــى مناوشــة ،علــى حــد تعبيــره.
وأشــار إلــى أن أفــراد الطاقــم توجهــوا بعــد االنتهــاء مــن
المقابلــة التــي جــرى تســجيلها بواســطة كاميــرا وبثهــا مباشــرة
عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي (فيســبوك) إلــى ديــوان
العشــيرة بعــد الظهــر إال أن األجهــزة األمنيــة منعتهــم مــن
الدخــول إلــى هنــاك.
منع طاقم موقع “جراسا نيوز” اإللكتروني

وتواجــد طاقــم موقــع جراســا نيــوز االلكترونــي المكــون مــن
المراســل “نضــال ســامة” والمصــور “أميــر خليفــة” فــي القريــة
عنــد حــدود الســاعة  2:00فجــرا ،وذلــك بعــد أن اعترضهمــا
حاجــز أمنــي علــى الطريــق الرئيســي المــؤدي إلــى القريــة.
وأفاد ســامة لفريق “عين” أن القوات األمنية ســمحت لهما
بالعبــور بعــد مشــادة كالميــة بيــن الطرفيــن ،إال أنهمــا منعــا
مــن قبــل األجهــزة األمنيــة مــن الدخــول إلــى منــزل الدقامســة،
فاضطــرا لالنتظــار فــي بيــت أحــد أقربــاء الدقامســة الــذي
اســتضافهما حتــى الصبــاح.
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وتكــرر منــع عضــوي الطاقــم للمــرة الثالثــة مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة عنــد محاولتهمــا الدخــول إلــى مضافــة ديــوان عشــيرة
الدقامســة الــذي تــم فيــه اســتقبال النــاس عنــد الســاعة
العاشــرة صباحــا.
وزود ســامة الراصديــن فــي برنامــج “عيــن” بتســجيلين
صوتييــن لمكالمتيــن كان قــد أجراهمــا مــن أجــل االستفســار
عــن ســلوك األجهــزة األمنيــة مــع الصحفييــن ومعرفــة ســبب
التضييــق علــى عملهــم ،حيــث كانــت األولــى مــع الناطــق
اإلعالمــي باســم األمــن العــام “عامــر الســرطاوي” الــذي
وعــد باالستفســار عــن الموضــوع وأن المعلومــات التــي عنــده
تفيــد بأنــه “ال يوجــد منــع مــن تواجــد الصحفييــن وإنمــا الهــدف
هــو تنظيــم األجــواء” ،أمــا المكالمــة الثانيــة فقــد أجراهــا مــع
الناطــق باســم وزارة الداخليــة الــذي أبلغــه أن “التواجــد ممنــوع
بــكل بســاطة وأن هنــاك قــراراً بذلــك”.
منع طاقم موقع “مرآب نيوز” اإللكتروني

اعترضــت األجهــزة األمنيــة الســيارة التــي كانــت تقــل طاقــم
موقــع “مــرآب نيــوز” اإللكترونــي المكــون مــن المراســل
“محمــد العثامنــة” والمصور”خالــد المناصــرة” ومســاعد
المصــور “محمــد هديــب”.
وأفــاد العثامنــة للراصديــن فــي برنامــج “عيــن” أن حاجــزاً أمنيــاً
مكونــاً مــن رجــال األمــن العــام واألمــن الوقائــي قــام باعتــراض
عربتهــم أثنــاء توجههــم إلــى القريــة ،وطالبوهــم بتصاريــح مــن
وزارة الداخليــة ،فــردوا عليهــم أنهــم يمتلكــون تصاريــح مــن
هيئــة اإلعــام باعتبارهــا الجهــة الوحيــدة التــي يحــق لهــا منــح
تصاريــح للعمــل اإلعالمــي.
وأشــار العثامنــة إلــى أن طريقــة رد رجــال األمــن عليهــم كانــت
هجوميــة ،حيــث أبلغوهــم أنهــم لــن يســمحوا لهــم بالدخــول
حتــى لــو امتلكــوا التصاريــح لذلــك مســتخدمين كلمــات مــن
قبيــل “خــاوة”“ ،غصبــن عنكــم رح تروحــوا”  ...إلــخ.
وأضــاف بالقــول أن أحــد أفــراد الطاقــم قــام باالنســحاب مــن
الحاجــز األمنــي والتوجــه إلــى القريــة عــن طريــق فرعيــة أخــرى،
ليصلــوا إلــى القريــة عنــد الســاعة  12:30تقريبــا وهــو نفــس
الوقــت الــذي تحــرك فيــه الدقامســة مــن بيتــه إلــى المضافــة
الســتقبال المهنئيــن.
وأثنــاء تغطيــة الطاقــم لتحــرك الدقامســة قامــت مجموعــة
مــن رجــال األمــن بســحب إحــدى الكاميــرات التــي كانــت بيــد
المصــور المناصــرة ،والتــي تمكــن مــن اســترجاعها بعــد عــدة
دقائــق تحــت ضغــط الصحفييــن.

منــع مراســلي “راديــو البلــد” و”العربــي الجديــد” و”قنــاة
”CNN
توجــه كل مــن مراســل راديــو البلــد “محمــد العرســان” ومراســل
موقــع العربــي الجديــد اإللكترونــي “محمــد الفضيــات”
ومراســلة قنــاة “ CNNهديــل غبــون” إلــى قريــة “إبــدر” فــي
مركبــة واحــدة ،لكنهــم ســلكوا طريقــا خارجيــة إليهــا بســبب
االزدحــام الــذي شــهده الشــارع الرئيــس بســبب التواجــد األمنــي
الكثيــف ،إلــى جانــب توجــه مئــات المواطنيــن إلــى القريــة مــن
أجــل تهنئــة الدقامســة.
وقــال الفضيــات للراصديــن فــي برنامــج “عيــن” أنهــم وصلــوا
إلــى ديــوان عشــيرة الدقامســة عنــد الســاعة  1:00بعــد الظهــر
تقريبــا ،وأنهــم خرجــوا منــه مــع بقيــة الصحفييــن بعــد أن صــرح
أحــد وجهــاء العشــيرة أن “التواجــد اإلعالمــي غيــر مرحــب بــه
داخــل المضافــة”.
وأشــار إلــى أن رجــال األمــن اســتغلوا التصريــح الــوارد مــن أحــد
وجهــاء العشــيرة بعــدم الســماح للصحفييــن بالتغطيــة ،وراحــوا
يقولــون للصحفييــن أنــه“ :ال رغبــة ألحــد بوجودكــم هنــا” ،وأن
“أهــل الــدار” ال يريدونكــم ،فــي إشــارة إلــى التصريــح المذكــور.
ـا “الجــو العــام كان محرجــاً ســواء
ووصــف العرســان الوضــع قائـ ً
للصحفييــن أو ألهــل الدقامســة الذيــن تأثــروا بحجــم التوتــر
والضغــط الــذي كان متواجــدا”.

منــع مراســلي “صحيفــة الغــد” و”موقعــي “ســواليف”
و”الوقائــع” اإلخبارييــن

قامــت األجهــزة األمنيــة باعتــراض الســيارة التــي كانــت تقــل
كال مــن مراســل جريــد الغــد “أحمــد التميمــي” ومراســل موقــع
ً
ســواليف اإللكترونــي “غيــث التــل” ومراســل موقــع الوقائــع
اإلخباريــة “جمــال حــداد” ومنعوهــم مــن دخــول القريــة بدعــوى
عــدم امتالكهــم للتصاريــح المطلوبــة.
وقــال التميمــي للراصديــن فــي برنامــج “عيــن” أن األجهــزة
األمنيــة أوقفــت ســيارتهم وطالبتهــم بإبــراز هوياتهــم التــي
اســتغرقت عمليــة التحقــق منهــا مــن  5إلــى  10دقائــق ،ومــن
ثــم عــاد أحــد رجــال األمــن ليســألهم عمــا إذا كانــوا صحفييــن أم
ال ،وهنــا أجابــوا بالنفــي ،ألنهــم كانــوا علــى علــم بتصريــح محافــظ
إربــد بضــرورة حصــول الصحفييــن علــى تصريــح مــن وزارة الداخليــة
أو اإلعــام مــن أجــل التغطيــة فــي ذلــك اليــوم بالــذات.
وأشــار إلــى أن األجهــزة األمنيــة طالبــت بتفتيــش الســيارة ،وهــذا
مــا حــدث بالفعــل وعندمــا وجــدوا الكاميــرات ،طلبــوا منهــم
مغــادرة المــكان فــورا ،فقامــوا باالنســحاب مــن الحاجــز األمنــي
ليســلكوا بعــد ذلــك طريقــاً فرعيــة مؤديــا إلــى القريــة.
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وأفــاد التــل أنهــم تعرضــوا لمــا تعــرض لــه جميــع الصحفييــن
وممثلــي وســائل اإلعــام ،وهــو منعهــم مــن التغطيــة
فــي مضافــة عشــيرة الدقامســة بعــد أن قــام أحــد وجهــاء
العشــيرة بتوجيههــم للخــروج مــن المضافــة.
منع طاقم “وكالة اقتصادنا” اإلماراتية

اعترضــت األجهــزة األمنيــة ســيارة طاقــم “وكالــة اقتصادنــا”
اإلماراتيــة المكــون مــن مديــر مكتــب الوكالــة فــي األردن
“محمــد العشــا” والمصــور “أحمــد عيســى” وأعلمتهمــا بمنــع
دخــول الصحفييــن الذيــن ال يمتلكــون تصريحــا مــن وزارة
الداخليــة أو مــن وزارة اإلعــام إلــى قريــة “إبــدر” ،فمــا كان
مــن أفــراد الطاقــم إال العــودة مــن حيــث جــاءوا.
حجز كاميرا طاقم “وكالة عمون اإلخبارية”
وقامــت األجهــزة األمنيــة بســحب كاميــرا طاقــم وكالــة
عمــون اإلخباريــة المكــون مــن المراســل “أنــس الحيــاري”
والمصــور “معيــن العطــار” وقامــت بحجزهــا ،وذلــك
أثنــاء تواجــد الطاقــم فــي بيــت الدقامســة صباحــاً  ،حيــث
بقيــت الكاميــرا عــدة دقائــق قبــل أن يتمكــن الطاقــم مــن
اســتعادتها.
 .5.1.2.3االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن
أثنــاء تغطيتهــم ليــوم االقتــراع لالنتخابــات البلديــة
والالمركزيــة فــي األردن  15آب /أغســطس 2017

بــادر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن إلــى إصــدار تقريــر خــاص
حــول االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن أثنــاء تغطيتهــم
ليــوم االقتــراع لالنتخابــات البلديــة والالمركزيــة فــي األردن
التــي جــرت يــوم الثالثــاء الموافق  15آب /أغســطس .2017
وكان مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن قــد حصــل علــى قبــول
واعتمــاد الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب كجهــة رقابيــة ،حتــى
يتمكــن مــن متابعــة وضمــان حــق اإلعالمييــن فــي تغطيــة
ســير العمليــة االنتخابيــة باســتقاللية ودون ضغــوط أو
مضايقــات أو حجــب المعلومــات أو انتهــاكات ضدهــم.
وأعــد المركــز قبــل االنتخابــات غرفــة عمليــات خاصــة لرصــد
وتوثيــق مــا قــد يتعــرض لــه اإلعالميون أثناء القيــام بواجبهم
المهنــي فــي تغطيــة االنتخابــات ،ووضــع خطــة ومنهجيــة
عمــل واضحــة ،وقــام بجلســات عمــل مكثفــة لوضــع
الراصديــن فــي برنامــج “عيــن” بآليــات المتابعــة والعمــل.
واتخــذ مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن سلســلة مــن
اإلجــراءات تمثلــت بالتالــي:
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• وجــه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن خطابــاً إلــى رئيــس
الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب الدكتــور خالــد الكاللــدة بتاريــخ
 2017/7/4دعــا فيــه الهيئــة إلــى إصــدار تعليمــات واضحــة
لجهــات إدارة عمليــة االنتخابــات وإنفــاذ القانــون بآليــات
التعامــل مــع الصحفييــن وحقوقهــم بمــا ال يحمــل أي
لبــس أو ســوء تفســير ،وبمــا يضمــن حــق اإلعالمييــن فــي
التغطيــة المســتقلة لالنتخابــات .وأعلــم مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن الهيئــة فــي خطابــه أنــه ســيتولى رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات التــي قــد تقــع علــى اإلعالمييــن خــال تغطيتهــم
لالنتخابــات البلديــة والالمركزيــة ،وطلــب مــن الهيئــة تســمية
منســق اتصــال لوضعــه بصــورة المضايقــات واالنتهــاكات
التــي قــد يتعــرض لهــا اإلعالميــون أثنــاء التغطيــة للتصــدي
لهــا ووضــع حلــول فوريــة إن اســتدعت الحاجــة لذلــك.

• قبــل يــوم االقتــراع بيوميــن ( )2017/8/13دعــا مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن اإلعالمييــن مــن خــال خبــر صحفــي
تــم تعميمــه علــى كافــة وســائل اإلعــام المحليــة المختلفــة
إلــى االلتــزام بالمعاييــر المهنيــة واألخالقيــة خــال تغطيتهــم
لالنتخابــات البلديــة والالمركزيــة .وأعلــن عــن تواجــد فريــق
مــن الراصديــن واإلعالمييــن لمتابعــة العمليــة االنتخابيــة
وتقديــم المســاعدة للصحفييــن إن تعرضــوا ألي مشــكالت.
وعــن فتــح غرفــة عمليــات وطــوارئ خــال االنتخابــات ،وخــط
ســاخن الســتقبال كافــة مالحظــات وشــكاوى اإلعالمييــن
فــي أي مــكان .وحــث رئيــس المركــز الزميــل نضــال منصــور
رئيــس الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب الدكتــور الكاللــدة إلــى
توجيــه رســائل واضحــة للجهــات المشــرفة علــى االنتخابــات
فــي مراكــز االقتــراع لتســهيل عمــل اإلعالمييــن بحريــة
ـاال للبــس
واســتقاللية وتوضيــح حقوقهــم بشــكل ال يــدع مجـ ً
وحتــى ال تتكــرر االنتهــاكات التــي وقعــت علــى الصحفييــن.
وقــد أكــد منصــور علــى أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
وعبــر فريــق مــن الراصديــن ســيوثق كل االنتهــاكات التــي تقع
مفصــا بعــد االنتخابــات،
علــى اإلعالمييــن وســيعد تقريــراً
ً
معربــاً عــن أملــه أال تقــع أي تجــاوزات بحــق الصحفييــن.

• ودعــا المركــز اإلعالمييــن إلــى اإلبــاغ عــن أي مشــكالت
أوال بــأول مبينــاً أن نهــج اإلفصــاح يمنــع تكــرار وقــوع
ً
االنتهــاكات وأرســل لإلعالمييــن رســائل نصيــة SMS
وإيميــات وعبــر وســائل التواصــل االجتماعــي يدعوهــم
للتواصــل مــع الخــط الســاخن إن تعرضــوا ألي مشــكلة.
• تــم التنســيق والمتابعــة مــع حملــة مركــز الحيــاة لتنميــة
المجتمــع المحلــي “راصــد” لمراقبــة االنتخابــات ،حيــث تــم
االتفــاق مــع فريــق “راصــد” علــى تزويــد مركــز حمايــة وحريــة
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الصحفييــن بــأي شــكاوى أو رصــد ألي تجــاوزات أو انتهــاكات
تقــع بحــق الصحفييــن وتصــل إلــى علــم راصديهــم أو غرفــة
العمليــات المركزيــة لديهــم.
• اســتخرج المركــز مــن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بطاقــات
اعتمــاد لمراقبيــه فــي الميــدان.

• أجــرى فريــق برنامــج “عيــن” اتصــاالت مكثفــة مــع عــدد
مــن المؤسســات اإلعالميــة والصحفييــن المكلفيــن بتغطيــة
العمليــة االنتخابيــة قبــل يــوم االقتــراع بيــوم وحثهــم علــى
التبليــغ عــن أي انتهــاكات قــد يتعرضــون لهــا أثنــاء تغطيتهــم
للعمليــة االنتخابيــة.

• بــدأت غرفــة العمليــات عملهــا منــذ لحظــة فتــح مراكــز
االقتــراع ،واســتمرت فــي اســتقبال الشــكاوى ورصــد
االنتهــاكات حتــى انتهــاء عمليــات الفــرز ،وتواجــد الراصــدون
فــي المركــز اإلعالمــي للهيئــة المســتقلة ،ومركــز “راصــد”،
باإلضافــة إلــى تجوالهــم الميدانــي ومصاحبتهــم للصحفييــن
فــي مراكــز االقتــراع.
• تــم رصــد ومراقبــة مــا تنشــره وســائل اإلعــام المحليــة مــن
انتهــاكات و /أو مضايقــات وقعــت علــى اإلعالمييــن أثنــاء
قيامهــم بالتغطيــة يــوم االقتــراع.
ورصــد فريــق “عيــن” معلومــات عن تعرض عــدد من الصحفيين
لمنــع التغطيــة والمتابعــة لعملية االقتراع وحجب المعلومات
مــن موظفــي ورؤســاء اللجــان االنتخابيــة ،كمــا تلقــى ادعــاءات
بتعــرض إعالمييــن للمضايقــة مــن قبــل عناصــر األجهــزة األمنيــة
المكلفــة بتأميــن الحمايــة عنــد مراكــز االقتراع.
وفــي ضــوء الوقائــع التــي ثبتــت لــدى مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن ،والحقائــق التــي توصــل إليهــا عقــب قيامــه بجمــع
المعلومــات واألدلــة بشــأن مــا وقــع مــن انتهــاكات فــي يــوم
االقتــراع النتخابــات البلديــة والــا مركزيــة ،فــإن المســؤولية
باعتقــاد المركــز فــي وقــوع عــدد مــن االنتهــاكات فــي هــذه
االنتخابــات تتحملهــا الجهــات التاليــة:
• تتحمــل الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب المســؤولية عــن
االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق اإلعالمييــن ،حتــى وإن كانــت
غيــر ممنهجــة ،ألنهــا تتحمــل المســؤولية عــن تصرفــات كل مــن
عملــوا تحــت ســلطتها ،فهــم رغــم التعليمــات المتكــررة عــن
حقــوق اإلعالمييــن بالتغطيــة والتصويــر تكــررت حــاالت المنــع
والحجــب والتضييــق.
• تتحمــل الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب المســؤولية عــن امتنــاع
أو رفــض رؤســاء اللجــان تزويــد الصحفييــن بالمعلومــات عــن
ســير العمليــة االنتخابيــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر

المعلومــات عــن أعــداد الناخبيــن وحجــم التصويــت ،والســماح
للصحفييــن بحضــور عمليــة الفــرز وتزويدهــم بالمعلومــات عنــه.

• تتحمــل الحكومــة والهيئــة المســتقلة لالنتخــاب المســؤولية
عــن االنتهــاكات التــي وقعــت مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون (األمــن العــام والــدرك) بحــق الصحفييــن.

وقــدم المركــز فــي تقريــره حــول تغطيــة االنتخابــات الــا
مركزيــة التوصيــات التاليــة:
• دعــوة الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب لدراســة أســباب وقــوع
االنتهــاكات بحــق الصحفييــن خــال عمليــة االقتــراع وضمــان
عــدم تكرارهــا.

• حــث الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب علــى التنســيق مــع
الحكومــة لمســاءلة مــن يثبــت تعمــده ارتــكاب االنتهــاكات
بحــق اإلعالمييــن خــال تغطيتهــم ليــوم االقتــراع.

• مطالبــة الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بإصــدار تعليمــات أو
دليــل أو وثيقــة مكتوبــة ،تنشــر وتــوزع علــى العامليــن فــي
إدارة العمليــة االنتخابيــة تضمــن حقــوق اإلعالمييــن فــي
التغطيــة الصحفيــة ،ســواء فــي طلــب ونقــل المعلومــات
مجــاال للبــس
والتصويــر ،وحصــر المحظــورات بشــكل ال يــدع
ً
وســوء االســتخدام أو التأويــل ،مــع مراعــاة الحــرص علــى ســرية
االقتــراع وعــدم التشــويش فــي األماكــن المخصصــة لالقتــراع،
أو التدخــل والتأثيــر علــى إرادة الناخبيــن.

• قيــام الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب فــي االنتخابــات القادمــة
(نيابيــة ،بلديــة وال مركزيــة) بضــرورة تدريــب الجهــاز المشــرف
علــى االنتخابــات علــى طريقــة التعامــل مــع وســائل اإلعــام،
وآليــة تزويــد اإلعالمييــن بالمعلومــات ،وضمــان حقهــم
بالتغطيــة المســتقلة.

• تعريــف وتدريــب أفــراد األمــن العــام والــدرك علــى معاييــر
حقــوق اإلنســان ،وحريــة وحقــوق الصحفييــن ووســائل اإلعالم
فــي التغطيــة اإلعالميــة المســتقلة ،وضوابــط اســتخدام
القــوة وإنفــاذ القانــون.

ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن الحــاالت التــي تضمنهــا تقريــر
المركــز يــوم تغطيــة االقتــراع لالنتخابــات الــا مركزيــة هــي مــا
تمكــن مــن رصــده وتوثيقــه فريــق برنامــج “عيــن” ،وال يمكــن
القــول بــأن مــا تــم رصــده وتوثيقــه يشــكل كافــة االنتهــاكات
لكنــه يمثــل طبيعــة تلــك االنتهــاكات وأنماطهــا ويعبــر عــن
مــدى وقوعهــا.
وفيمــا يأتــي عــرض موجــز ألهــم الحقائــق التــي توصــل إليهــا
المركــز بشــأن االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي
يــوم االقتــراع ،وعــدد مــن االســتنتاجات والتوصيــات التــي
يعتقــد المركــز بأهميتهــا ووجــوب األخــذ بهــا صيانــة للعمــل
الديمقراطــي ودعــم حريــة التعبيــر واإلعــام:
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نتائــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعالم
فــي تغطيــة االنتخابــات البلديــة والــا مركزية 2017
وثــق فريــق رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام فــي األردن “عيــن” والتابــع لمركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن مــن خــال غرفــة العمليــات المخصصــة لرصــد
االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا اإلعالميــون أثنــاء تغطيتهــم
لالنتخابــات البلديــة والــا مركزيــة ،والتــي جــرت يــوم الثالثــاء
الموافــق  )52( ،2017/8/15انتهــاكاً حتــى صبيحــة اليــوم التالــي
مــن يــوم االقتــراع ،وتعــرض لهــا  18إعالميــاً  ،ووقعــت فــي 16
مركــز اقتــراع علمــاً بــأن عــدد مراكــز االقتــراع بلــغ  1484مركــزاً
موزعــة فــي جميــع الدوائــر االنتخابيــة.
عدد
االنتهاكات

عدد الصحفيين
الذين تعرضوا
لالنتهاكات

عدد مراكز االقتراع التي وقعت
فيها انتهاكات

52

18

16

ووجــد فريــق “عيــن” أن موظفــي ومســؤولي مراكــز االقتــراع
فــي  10مراكــز اقتــراع كانــوا ســبب وقــوع االنتهــاكات ،بينمــا
مــارس أفــراد مــن األجهــزة األمنيــة انتهــاكات عنــد  3مراكز اقتراع
وذلــك فيمــا اعتبــره فريــق “عيــن” فــي ســياق حالــة جماعيــة
واحــدة ،علمــاً بــأن إحــدى الوقائــع قــد تشــارك فــي ممارســة
االنتهــاكات فيهــا األجهــزة األمنيــة وموظفــو الهيئــة المســتقلة
فــي آن واحــد ،كمــا تعــرض صحفــي لمنــع التغطيــة فــي  6مراكــز
بمحافظــة عجلــون.
وأمــا االنتهــاكات فــكان أعالهــا انتهــاكا المنــع مــن التغطيــة
وحجــب المعلومــات والــذي تكــرر  25مــرة لــكل منهمــا ،فيمــا
تعرضــن صحفيــان للمضايقــة فقــط.
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نوع االنتهاك

التكرار

%

المنع من التغطية

25

48

حجب المعلومات

25

48

المضايقة

2

3.8

المجموع

52

100%

وفــي التدقيــق بالوقائــع التــي تمكــن فريــق “عيــن” مــن رصدهــا
وتوثيقهــا ،تبيــن لــدى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــأن
االنتهــاكات وقعــت نتيجــة عــدم وضــوح التعليمــات لــدى أفــراد
األمــن المكلفيــن بتأميــن الحمايــة لمراكــز االقتــراع وموظفــي
اللجــان االنتخابيــة بحقــوق اإلعالمييــن وآليــات التعامــل معهــم
فــي مختلــف وســائل اإلعــام ،علمــاً بــأن الصحفييــن التزمــوا

بتطبيــق التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة لتغطيــة مجريــات
العمليــة االنتخابيــة ،والمنشــورة فــي الجريــدة الرســمية
لســنة .2017
وتبيــن كذلــك أن الفوضــى التــي عمــت عــدداً مــن مراكــز
االقتــراع قــد أدت كذلــك إلــى وقــوع بعــض االنتهــاكات بحــق
الصحفييــن ،وقــد أصــدر فريــق “راصــد” والمركــز الوطنــي
لحقــوق اإلنســان إضافــة إلــى نقابــة المحاميــن بصفتهــم
مراقبيــن محلييــن لالنتخابــات بيانــات أشــاروا فيهــا إلــى وجــود
الفوضــى فــي عــدد مــن المراكــز المنتشــرة فــي محافظــات
المملكــة ،وهــو األمــر الــذي قــد يالحظــه المطلــع علــى
الحــاالت الموثقــة أدنــاه.
ويعتقــد المركــز أنــه مــن الصعــب الجــزم بــأن االنتهــاكات
التــي تمكــن فريــق برنامــج “عيــن” مــن رصدهــا وتوثيقهــا هــي
انتهــاكات “ممنهجــة” لعــدم توفــر األدلــة والســياقات التــي
تثبــت أنهــا متعمــدة وقصديــة ،وذلــك لألســباب التاليــة:

• غالبيــة الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لمنــع التغطيــة وحجــب
المعلومــات أشــاروا عنــد التدقيــق فيمــا تعرضــوا لــه مــن
انتهــاكات أن ســببها ضبابيــة المعلومــات وعــدم وضوحهــا
عــن حقــوق اإلعالمييــن فــي التغطيــة ،ســواء لــدى موظفــي
لجــان االقتــراع أو أفــراد األجهــزة األمنيــة ،إضافــة إلــى
ســوء اســتخدام الســلطة الممنوحــة لهــم مــن قبــل الهيئــة
المســتقلة لالنتخــاب.
• االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا لــم تكــن واســعة
النطــاق واالنتشــار ،حيــث وقعــت بمــا نســبته  %1مــن عــدد
مراكــز االقتــراع والبالغــة  1484مركــزاً  ،وهــي نســبة ضئيلــة
جــداً مقابــل مناســبة ونــوع التغطيــة.
• لــم يثبــت مبــدأ التعمــد والقصديــة فــي ارتــكاب االنتهــاكات
فــي غالبيــة الوقائــع.
• لم تســجل انتهاكات جســيمة ،كما لم تســجل أي مؤشــرات
أو اعتــداءات جســدية أو تشــدد ومبالغــة فــي اســتخدام
القــوة علــى الصحفييــن ،األمــر الــذي يشــير إلــى أن الصحفييــن
لــم ُيســتهدفوا بشــكل مبرمــج ليمنعــوا مــن التغطيــة.

• تجاوبــت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب مــع الشــكاوى
والمالحظــات التــي وردت إليهــا لحــل هــذه اإلشــكاليات
والتجــاوزات فــور وقوعهــا ،ومــن بينهــا مــا يلــي:

• الناطــق اإلعالمــي للهيئــة المســتقلة لالنتخــاب جهــاد
المومنــي أشــار فــي أول تصريــح صحفــي لــه حــول االنتخابــات
صباحــاً أن التصويــر مســموح لإلعالمييــن فــي مراكــز االقتــراع
وممنــوع عنــد المعــازل ،مؤكــداً أن الســاعات األولــى شــهدت
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عــدم وضــوح التعليمــات بالتغطيــة اإلعالميــة عنــد موظفــي
الهيئــة فــي مراكــز االقتــراع.

• دعــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي أول بيــان لــه صبيحــة
يــوم االقتــراع الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب إلــى تــدارك أي
خلــل فــي التعامــل مــع اإلعالمييــن واإليعــاز لمســؤولي مراكــز
االقتــراع والجهــات المكلفــة بإنفــاذ القانــون إلــى االلتــزام
بضمــان حــق الصحفييــن بالتغطيــة المســتقلة لالنتخابــات.
• أعلنــت نقابــة الصحفييــن أنهــا تلقــت  6شــكاوى مــن قبــل
صحفييــن ومصوريــن قالــوا أنــه تــم إعاقــة عملهــم خــال تغطيــة
ســير عمليــة االنتخابــات ،وقــال عضــو مجلــس النقابــة خالــد
القضــاة إنــه تــم منــع صحفييــن ومصوريــن مــن دخــول مراكــز
اقتــراع لممارســة عملهــم ،مؤكــدا أنــه تــم التعامــل مــع تلــك
الشــكاوى علــى الفــور وحلهــا بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

وممــا تقــدم؛ يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــأن
المشــكلة األساســية فــي منــع الصحفييــن والمصوريــن
الصحفييــن مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات عنهــم فــي عــدد
مــن مراكــز االقتــراع هــي أن بعــض رؤســاء اللجــان ال يعرفــون
أن مــن حــق اإلعالمييــن مراقبــة ســير العمليــة االنتخابيــة فــي
مراكــز االقتــراع والتصويــر باســتثناء المعــزل االنتخابــي.
ويجــد المركــز أن هنــاك التباســاً عنــد رؤســاء لجــان االقتــراع
بحــدود صالحيــات وســائل اإلعــام والمراقبيــن ،وكذلــك
األجهــزة األمنيــة المتواجــدة لحمايــة العمليــة االنتخابيــة.
ويشــير المركــز إلــى أن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب تتحمــل
مســؤولية اللبــس وعــدم وضــوح التعليمــات الموجهــة
لموظفيهــا والجهــات المكلفــة بإنفــاذ القانــون بحقــوق
الصحفييــن للتغطيــة المســتقلة دون تدخــل أو قيــود ،ألن هــذه
األخطــاء حدثــت فــي االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة ،وكان يجــب
التنبــه إلــى ضــرورة عــدم تكرارهــا.
ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أنــه كان باإلمــكان
وضــع “بوســترات” داخــل قاعــات االقتــراع توضــح حقــوق
اإلعالمييــن مثــل المراقبيــن ،ووضــع نصــوص واضحــة علــى
باجــات الصحفييــن تؤكــد وتشــرح هــذه الحقــوق.
يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن منــع اإلعالمييــن
والصحفييــن مــن تغطيــة العمليــة االنتخابيــة وحصولهــم
علــى المعلومــات قــد تقلــص بعــد التعليمــات التــي صــدرت
عــن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بالتوضيــح إلــى رؤســاء مراكــز
االقتــراع بــأن مــن حــق الصحفييــن التغطيــة داخــل مراكــز
االقتــراع ولكــن ال يســمح بذلــك عنــد العــازل االنتخابــي ،إال أن
حــاالت المنــع والمضايقــة اســتمرت حتــى فتــرة المســاء.

وتشــكل االنتهــاكات الصــادرة عــن رجــال األمــن علــى
اإلعالمييــن انتهــاكا واضحــا وصريحــا ألحــكام كل مــن
الدســتور األردنــي ،والقانــون األردنــي ،واتفاقيــات حقــوق
اإلنســان التــي صــادق عليهــا األردن ونشــرها فــي الجريــدة
الرســمية.
ويمكــن إيجــاز أهــم هــذه الحــاالت التــي توثــق المركــز مــن
حصــول االنتهــاكات فيهــا علــى زمــاء وزميــات إعالمييــن
وإعالميــات كاآلتــي:

ادعــاءات بمنــع تغطيــة االنتخابــات فــي مركــز اقتــراع
مدرســة جــرش األساســية للبنيــن بمحافظــة جــرش
تابــع فريــق برنامــج “عيــن” ادعــاءات لصحفييــن بتعرضهــم
للمنــع مــن تغطيــة انتخابــات المجالــس البلديــة والالمركزيــة
فــي مركــز اقتــراع مدرســة جــرش األساســية للبنيــن
بمحافظــة جــرش.
مراســل جريــدة الســبيل وموقــع يــاء ميديــا اإللكترونــي
“نصــر العتــوم” افــاد لفريــق “عيــن” أنــه تعــرض للمنــع مــن
التغطيــة عنــد الســاعة التاســعة صباحــا مــن قبــل أفــراد
األمــن المكلفيــن بتأميــن محيــط مدرســة جــرش األساســية
للبنيــن بمحافظــة جــرش ،وقــال أنــه منــع مــن الدخــول إلــى
مبنــى مركــز االقتــراع علــى الرغــم مــن امتالكــه الوثائــق
التــي تثبــت ارتباطــه بجهــة عملــه إلــى جانــب بطاقــة اعتمــاد
مــن قبــل الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب.
وأفــاد العتــوم أنــه كان علــى موعــد مــع أحــد المرشــحين
بهــدف إجــراء مقابلــة معــه داخــل المركــز المذكــور ،إال أنــه
منــع مــن الدخــول إلــى داخــل المبنــى ليبقــى فــي ســاحة
المدرســة.
وأشــار إلــى أن أفــراد األمــن قامــوا باالتصــال مــع المســؤول
عنهــم ،والــذي طلــب منهــم أن يقومــوا باســتدعاء المرشــح
المتواجــد معــه إلــى ســاحة المدرســة إلجــراء المقابلــة
الصحفيــة معــه ،وهــذا مــا تــم فعــا.
وأوضــح أن تعامــل أفــراد األمــن كان طبيعيــا ،إال أن بعــض
التعليمــات غيــر واضحــة بالنســبة لهــم باألخــص تلــك
المتعلقــة بالتغطيــة الصحفيــة لعمليــة االقتــراع تحديــدا.
مصــور قنــاة الحقيقــة الدوليــة “عيســى مقابلــة” وزميلــه
مصــور موقــع المدينــة “محمــد شــهاب” ادعيــا أنهمــا
تعرضــا لمنــع التصويــر عنــد توافــد الناخبيــن إلــى مركــز اقتراع
مدرســة جــرش األساســية للبنيــن عنــد الســاعة  9:20صباحاً ،
وذلــك مــن قبــل أحــد المســؤولين فــي لجنــة االقتــراع.
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وأشــار المقابلــة إلــى أنــه أراد االستفســار عــن ســبب المنــع
إال أن المســؤول المذكــور أخبــره أنــه مشــغول وال يســتطيع
الــرد عليــه ،فمــا كان منــه إال أن غــادر المــكان مــع زميلــه
الشــهاب.
وأكــد المقابلــة للراصديــن فــي برنامــج “عيــن” أنــه وزميلــه
لــم يقومــا باالقتــراب مــن المعــازل المخصصــة لعمليــة إدالء
الناخبيــن بأصواتهــم ،ولــم يحاولــوا التقــاط أي صــور لهــا.
ويعتقــد المقابلــة أن ســبب المنــع مــن التصويــر مــرده عــدم
وضــوح التعليمــات الخاصــة بالتغطيــة الصحفيــة لعمليــة
االقتــراع مــن قبــل موظفــي اللجــان فــي المراكــز االنتخابيــة.
منــع مراســل موقــع “ســواليف” مــن تصويــر إحــدى غــرف
االقتــراع فــي مدرســة أبــو بكــر الصديــق للبنيــن فــي
محافظــة إربــد

ادعــى مراســل موقــع ســواليف اإللكترونــي “غيــث التــل”
فــي إربــد لفريــق برنامــج “عيــن” أن أحــد مســؤولي لجنــة
االقتــراع فــي مدرســة أبــو بكــر الصديــق للبنيــن فــي محافظة
إربــد منعــه عنــد الســاعة  11صباحــا مــن تصويــر إحــدى غــرف
االقتــراع وبالتحديــد صنــدوق رقــم .209
وأفــاد التــل فــي بــاغ لــه لفريــق “عيــن” أنــه تمكــن مــن
التصويــر فــي جميــع غــرف مركــز االقتــراع مــا عــدا الغرفــة
المحتويــة علــى الصنــدوق المذكــور.
وأشــار إلــى أنــه اتصــل مــع مديــر مكتــب رئيــس الهيئــة
المســتقلة لالنتخابــات والــذي أجــاب بأنــه ال يجــوز منعــه
مــن التصويــر فــي غــرف االقتــراع ،ووعــده بــأن ينظــر باألمــر،
إال أنــه لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء يســمح لــه باالســتمرار فــي
ممارســة عملــه ،علــى حــد تعبيــره.
ويعتقــد التــل أن ســبب التضييــق علــى عملــه الصحفــي فــي
ذلــك المركــز هــو عــدم معرفــة موظفــي تلك اللجنــة بحقوق
اإلعالمييــن ،حيــث لــم يواجــه مشــكالت فــي أماكــن أخــرى.

ادعــاءات لمراســل “ســرايا نيــوز” بمنعــه مــن التصويــر
فــي  6مراكــز لالقتــراع بمحافظــة عجلــون
ادعــى مراســل موقــع ســرايا نيــوز “محمــد النواطيــر” لفريــق
برنامــج “عيــن” أن مســؤولين فــي لجــان االقتــراع لـــ  6مراكــز
اقتــراع فــي لــواء كفرنجــة وعنجــرة بمحافظــة عجلــون منعــوه
مــن تغطيــة العمليــة االنتخابيــة ،وذلــك أثنــاء قيامــه بتغطيــة
أجــواء ســير العمليــة االنتخابيــة بالمحافظــة منذ بــدء االقتراع
فــي الصبــاح الباكــر وحتــى الســاعة  12ظهــرا.
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وأفــاد النواطيــر لفريــق “عيــن” أن المراكــز التــي منــع فيهــا مــن
التصويــر هــي مدرســة كفرنجــة الثانويــة للبنــات ،مدرســة خولــة
بنــت االزور األساســية للبنــات ،مدرســة عــز الديــن األساســية
للبنيــن ،مدرســة كفرنجــة األساســية للبنيــن ،مدرســة كفرنجــة
األساســية للبنــات ومدرســة عنجــرة الثانويــة للبنــات .وقــال
ـؤوال فــي لجنــة اقتــراع فــي كل مركــز كان يمنعــه مــن
إن مسـ ً
التصويــر بحجــة أن هــذه هــي تعليمــات الهيئــة المســتقلة
لالنتخــاب.
وأشــار إلــى أن المســؤول عــن لجــان لــواء كفرنجــة “ســامي
الفواعــرة” أخبــره بأنــه ســيعمم قــرار الســماح للصحفييــن
بالتصويــر داخــل مراكــز االقتــراع ،إال أن ذلــك لــم يجــد حيــزا
تطبيقيــا علــى أرض الواقــع ،ألن النواطيــر منــع مــن التصويــر
فــي أكثــر مــن مركــز بعــد اتصالــه بالفواعــرة.
وأضــاف النواطيــر أن ســبب عــدم اتاحــة المجــال لــه للقيــام
بتغطيــة أجــواء عمليــة االقتــراع هــو جهــل الموظفيــن
بالتعليمــات المشــرعة والمحــددة لشــكل العمــل الصحفــي
خــال انتخابــات البلديــة والالمركزيــة ،باإلضافــة إلــى ضعــف
تدريبهــم مــن قبــل المســؤولين فــي الهيئــة علــى التعامــل
مــع الصحفييــن ومندوبــي الوســائل اإلعالميــة فــي مراكــز
االقتــراع ،علــى حــد تعبيــره.

ادعــاءات  3مصوريــن صحفييــن بمنــع التغطيــة فــي
محافظــة العاصمــة
رصــد فريــق برنامــج “عيــن” تعــرض  3مصوريــن صحفييــن لمنــع
تغطيــة العمليــة االنتخابيــة فــي محافظــة العاصمــة عمــان.
وأفــاد مراســل قنــاة نورســات الفضائيــة “رائــد حنــا” لفريــق
“عيــن” أنــه منــع بحــدود الســاعة  12:45ظهــرا مــن تغطيــة
أجــواء عمليــة االقتــراع فــي مدرســة البتــراء األساســية
المختلطــة فــي منطقــة جبــل الحســين إلــى جانــب زمالئــه فــي
نفــس القنــاة “باســمة الســمعان” و”مالــك البــداوي” مــن قبــل
أحــد رؤســاء القاعــات ،ممــا دفعــه إلــى المغــادرة.
وأشــارت الســمعان إلــى أن تعامــل موظفــي لجنــة االقتــراع
كان لطيفــا للغايــة ،إال أن رئيــس لجنــة االقتــراع هنــاك أصــر
علــى منعهــم مــن التغطيــة بنــاء علــى تعليمــات وصلتهــم مــن
الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ،وهــذا مــا يــدل علــى عــدم توفــر
الفهــم الكافــي لهــذه التعليمــات إلــى جانــب ضعــف التنســيق
بيــن الهيئــة ومراكــز االقتــراع ،علــى حــد تعبيرهــا.
وفــي حالــة أخــرى عنــد الســاعة  9:30منــع أحــد رؤســاء
القاعــات فــي مدرســة نســيبة بنــت كعــب الثانويــة للبنــات
فــي منطقــة حــي نــزال طاقــم جريــدة الســبيل المكــون مــن
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المراســل “محمــود خيــري” والمصــور “معتصــم المالكــي” مــن
التقــاط صــور لصناديــق اقتــراع داخــل الغــرف ،دون االقتــراب من
منطقــة المعــازل التــي يمــارس المقتــرع حقــه داخلهــا بســرية.
وأفــاد المالكــي لفريــق “عيــن” أن المســؤول المشــار إليــه
أخبرهــم بــأن التصويــر ممنــوع ،وعندمــا ســألوه عــن اســمه
لعــدم ارتدائــه باجــة التعريــف بــه أجــاب بطريقــة غيــر الئقــة:
“شــو بتهــدد فيــي؟” ،ليتبيــن بعــد ذلــك أنــه مســؤول فــي لجنــة
مركــز االقتــراع .وانتهــى الموضــوع بانســحاب المالكــي وزميلــه
مــن موقــع الحــدث.
ويعتقــد المالكــي أن مــا حصــل معهــم هــو عبــارة عــن إســاءة
اســتخدام للســلطة الممنوحــة لعــدد مــن موظفــي لجــان
االقتــراع فــي بعــض المراكــز االنتخابيــة.
كال
وعنــد الســاعة  11صباحــا منــع أفــراد مــن األمــن العــام ً
مــن مصــور صحيفــة الغــد “أحمــد الطويــل” ومصــور صحيفــة
الدســتور “شــريف عويمــر” مــن دخــول مركــز االقتــراع المقــام
فــي مدرســة خريبــة الســوق الثانويــة للبنيــن ،باإلضافــة إلــى
منعهمــا مــن التصويــر فــي محيــط المدرســة ،وحتــى بعــد
محاولتهمــا إقنــاع أفــراد األمــن بالتصويــر جاءهــم الــرد بــأن
“التصويــر ممنــوع منعــا باتــا”.
وأشــار العويمــر إلــى أن رجــال األمــن ال يمتلكــون المعرفــة
والدرايــة الكافيــة بتعليمــات الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب
بحقــوق الصحفييــن خــال عمليــة االقتــراع.
منــع مراســلة صحيفــة “الســبيل” مــن تغطيــة العمليــة
االنتخابيــة فــي مركــز اقتــراع مدرســة أم حبيبــة الثانويــة
بمنطقــة وادي الســير

ادعــت مراســلة جريــدة الســبيل “عهــود محســن” أنهــا تعرضــت
لمنــع التصويــر مــن أحــد موظفــي لجنــة مركــز االقتــراع المقــام
فــي مدرســة ام حبيبــة الثانويــة بمنطقــة وادي الســير عنــد
الســاعة  1:30ظهــراً  ،باإلضافــة إلــى قيــام الموظــف بطردهــا
خــارج مركــز االقتــراع.
وفــي التفاصيــل أفــادت محســن لفريــق برنامــج “عيــن” لرصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام والتابــع
لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــأن المركــز شــهد اكتظاظــاً
كبيــراً فــي أعــداد الناخبيــن ممــا أدى إلــى نشــوب مشــاحنات
ومالســنات امتــدت وتطــورت لتصــل إلى خالف بين المرشــحين
المتواجديــن هنــاك وأعضــاء لجنــة تنظيــم االقتــراع حــول تنظيــم
العمليــة االنتخابيــة فــي المركــز.
وأشــارت إلــى أنهــا قامــت بتصويــر المناوشــات ليقــوم أحــد
المســؤولين بمنعهــا مــن التصويــر وطردهــا إلــى خــارج المركــز
بشــكل غيــر الئــق.

مصــور صحيفــة “الغــد” اليوميــة يتعــرض للمضايقــة ومنع
التصويــر فــي منطقــة صويلح
رصــد برنامــج “عيــن” تعــرض المصــور فــي جريــدة الغــد “ســاهر
قــدارة” لمنــع تصويــر أجــواء عمليــة االقتــراع داخــل إحــدى
غــرف مركــز االقتــراع المقــام فــي مدرســة الكماليــة الثانويــة
للبنــات.
وأفــاد قــدارة لفريــق “عيــن” أنــه تعــرض للمنــع عنــد الســاعة
 9:30صباحــا مــن قبــل إحــدى المســؤوالت بحجــة أن هــذه
جــد
تعليمــات الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ،كمــا ولــم تُ ِ
محاوالتــه إلقناعهــا بمشــروعية عملــه الصحفــي بالتصويــر
فــي األماكــن المســموح لــه بذلــك.
وادعــى قــدارة أنــه واجــه نفــس الحادثــة فــي مدرســة صويلــح
الثانويــة للبنــات التــي وصــل إليهــا عنــد الســاعة  10:30صباحــا،
حيــث منــع مــن التصويــر داخــل إحــدى غــرف االقتــراع ،وســبق
ذلــك توقيفــه مــن قبــل أفــراد األمــن عنــد بــاب المدرســة
وتدقيــق أوراقــه الثبوتيــة مــن بطاقــة األحــوال المدنيــة
وكذلــك بطاقــة اعتمــاده مــن قبــل الهيئــة المســتقلة
لالنتخــاب ،لينتهــي األمــر بعــد ذلــك بمرافقــة عنصــر من األمن
الوقائــي لــه إلــى داخــل مركــز االقتــراع الــذي لــم يتمكــن مــن
التصويــر فيــه.
وعــن رأيــه فــي ســبب منعــه مــن ممارســة عملــه المتمثــل
فــي تغطيــة أجــواء العمليــة االنتخابيــة ،أكــد بوجــود تعنــت
مــن قبــل مســؤولي اللجنــة المســؤولة عــن مركــز االقتــراع
الــذي تعــرض للمنــع فيــه ،ألن التعليمــات واضحــة بالنــص وال
ســبيل لتأويلهــا بشــكل مختلــف.
مراســل موقــع “خبرنــي” يدعــي تعرضــه لمضايقــات اثنــاء
تغطيتــه للعمليــة االنتخابيــة فــي مركــز اقتــراع مدرســة
تــاع العلــي الثانويــة للبنــات

ادعــى مراســل موقــع خبرنــي اإللكترونــي “مــروان الســكران”
أنــه تعــرض للمضايقــة عنــد الســاعة العاشــرة صباحــاً مــن قبــل
أفــراد األمــن العــام المكلفيــن بتأميــن محيــط مركــز االقتــراع
المقــام فــي مدرســة تــاع العلــي الثانويــة للبنــات ،وتمثلــت
هــذه المضايقــة بإجبــار رجــال األمــن لــه علــى االنتظــار علــى
البوابــة الرئيســية للمدرســة قبــل الدخــول لتأديــة عملــه.
وأفــاد الســكران لفريــق برنامــج “عيــن” أن رجــال األمــن كانــوا
يناقشــون إمكانيــة دخولــه إلــى مركــز االقتــراع مــن عدمــه،
وذلــك بطريقــة مســتفزة وغيــر الئقــة علــى حــد تعبيــره.
وأشــار إلــى أنــه ســمح لــه بالدخــول بعــد ذلــك بمرافقــة ســيدة
(علــى األغلــب موظفــة فــي لجنــة اإلشــراف علــى عمليــة
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االقتــراع هنــاك) ،والتــي أخبرتــه أن وقــت التصويــر المســموح
لــه محــدد ،إال أنــه لــم يهتــم لحديثهــا ،وباشــر فــي أداء عملــه.
منــع مراســل صحيفــة الدســتور مــن تغطيــة األجــواء
االنتخابيــة فــي مركــز اقتــراع مدرســة األميــر حســين
الثانويــة للبنيــن بمحافظــة الكــرك

ادعــى مراســل صحيفــة الدســتور اليوميــة “عامــر العمــر” أنــه
منــع عنــد الســاعة  12:30ظهــرا مــن تغطيــة أجــواء العمليــة
االنتخابيــة مــن قبــل أحــد موظفــي لجنــة مراقبــة العمليــة
االنتخابيــة فــي مركــز االقتــراع المقــام فــي مدرســة األميــر
حســين الثانويــة للبنيــن بمحافظــة الكــرك.
وأفــاد العمــر لفريــق برنامــج “عيــن” أنــه حــاول تغطيــة مخالفــة
بعــض المرشــحين الذيــن كانــوا واقفيــن علــى بــاب إحــدى
قاعــات المركــز ويمارســون الدعايــة ألنفســهم بهــدف إقنــاع
الناخبيــن بالتصويــت لهــم.
وأشــار إلى أن مســاعد مدير القاعة منعه من التغطية وطلب
منــه الخــروج منهــا ،فمــا كان منــه إال االمتثــال إلــى طلبــه علــى
الرغــم مــن امتالكــه لالعتمــادات الرســمية المطلوبــة ،وأثنــاء
خروجــه مــن المركــز ،قابلــه أحــد الموظفيــن وقــال لــه بطريقــة
مســتفزة وغيــر الئقــة“ :ليــش انــت هــون  ...لســا مــا خلصــت؟”.
وأضــاف أنــه لــن يقــوم بتغطيــة مراكــز االقتــراع مــن الداخــل
وســيكتفي بتغطيــة أجــواء االنتخابــات خارجهــا ،وأنــه أخبــر
الجهــة اإلعالميــة التــي يعمــل بهــا بذلــك.
موظفــو لجنــة االقتــراع فــي مدرســة الطالبيــة الثانويــة
للبنــات يمنعــون مراســل قنــاة األردن اليــوم الفضائيــة مــن
التغطيــة
عنــد الســاعة  9:15مســاء قــام عــدد مــن موظفــي لجنــة
االقتــراع المقــام فــي مدرســة الطالبيــة الثانويــة للبنــات
بمنــع مراســل قنــاة األردن اليــوم الفضائيــة “علــي خلــف” مــن
الدخــول إلــى المركــز ،بعــد الســماح لــه بالدخــول ،تــم منعــه مــرة
أخــرى مــن دخــول قاعــة فــرز أصــوات المقترعيــن هنــاك ،ليتــم
الســماح لــه بالدخــول والتغطيــة بعــد ذلــك.
وأفــاد الخلــف للراصديــن فــي برنامــج “عيــن” أنــه وباإلضافــة
إلــى ممارســات التضييــق علــى عملــه ،كان بــاب الغــرف التــي
تحمــل الرقــم  25مغلقــا والمحتويــة علــى صناديــق االقتــراع
ممــا منعــه مــن إمكانيــة التغطيــة اإلعالميــة.
وأشــار إلــى أنــه يعتقــد بــأن حالــة الفوضــى التــي كانــت قائمــة
فــي مركــز االقتــراع هــي الســبب الرئيــس الــذي أدى إلــى إعاقة
عملــه الصحفــي.

182

موظفــو لجنــة االقتــراع فــي مدرســة نائلــة زوجــة عثمــان
األساســية للبنــات يمنعــون  4صحفييــن مــن التغطيــة
عنــد الســاعة  11:20مســاء قــام عــدد مــن موظفــي لجنــة
االقتــراع فــي المركــز المقــام فــي مدرســة نائلــة زوجــة عثمــان
األساســية للبنــات بمنــع كل مــن مصــور موقــع “جفــرا نيــوز”
االلكترونــي “جمــال فخيــدة” ،وطاقــم وكالــة رم لألنبــاء
المكــون مــن المراســل “طــارق خضــراوي” والمصــور “رامــي
الرفاتــي” ،ومصــور موقــع “الــرأي نيــوز” االلكترونــي “عــاء
البطــاط” ،مــن تأديــة عملهــم المتمثــل فــي متابعــة العمليــة
االنتخابيــة.
وأفــاد فخيــدة للراصديــن فــي برنامــج “عيــن” أن الموظفيــن
منعــوه إلــى جانــب زمالئــه مــن تغطيــة عمليــة فــرز األصــوات
التــي حدثــت فــي احــدى قاعــات المركــز المشــار إليــه.
وأشــار إلــى أن منعهــم ترافــق مــع وجــود رئيــس مديريــة
االعــام واالتصــال فــي الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب “ شــرف
أبــو رمــان”.

واقع الشكاوى واالنتهاكات 2017

توصيات التقرير

قــراءة آراء اإلعالمييــن ونتائــج االســتطالع ،واالطــاع علــى
واقــع االنتهــاكات ومســار الحالــة اإلعالميــة فــي األردن
يشــجع مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى تقديــم توصيــات
لــكل األطــراف الفاعلــة فــي المشــهد اإلعالمــي ،وهــي علــى
النحــو التالــي:

 .1وضــع خطــة اســتراتيجية إعالميــة جديــدة لمــدة 5
ســنوات ،تتضمــن أهدافــاً قابلــة للقيــاس ،وتســعى
للنهــوض باإلعــام ،وتدعــم حريتــه ،وترســخ حالــة
االحتــراف المهنــي.
 .2تشــكيل لجنــة خبــراء تضــم كافــة األطــراف إلصــاح
التشــريعات الناظمــة لإلعــام بمــا يتوائــم مــع الدســتور
والمعاهــدات والمعاييــر الدوليــة ،والبــدء بإجــراءات
فوريــة لتعديــل المــواد القانونيــة التــي تســمح بفــرض
عقوبــات ســالبة للحريــة.
 .3العــودة إلحيــاء فكــرة تأســيس مجلــس شــكاوى مســتقل
ينصــف المجتمــع مــن تجــاوزات وأخطــاء وســائل
اإلعــام.

 .4تشــجيع أطــر التنظيــم الذاتــي لإلعالمييــن بمــا يقــوي
اســتقاللية وســائل اإلعــام ،ويعــزز التعدديــة النقابيــة،
ويحفــز علــى والدة “أطــر” وجمعيــات إعالميــة
متخصصــة .
 .5وضــع تصــور بعيــد المــدى لتطويــر معــارف ومهــارات
اإلعالمييــن الحقوقيــة للحــد مــن المحتــوى المعــادي
لحقــوق اإلنســان والمــروج للعنــف وخطــاب الكراهيــة.
 .6العمل على برامج توعية جماهيرية لمســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي تســهم فــي بــث محتــوى يلتــزم
بالحقيقــة والمصداقيــة ،ويقلــل مــن نشــر الشــائعات
واألخبــار الزائفــة ،ويغــذي قيــم التســامح وتقبــل الــرأي
اآلخــر ،ويحــد مــن الترويــج ألفــكار وممارســات تنتهــك
حقــوق اإلنســان وأبرزهــا الحــط مــن الكرامــة اإلنســانية
وانتهــاك الخصوصيــة وبــث خطــاب الكراهيــة.
 .7حــث المؤسســات اإلعالميــة علــى تطويــر دليــل مهنــي
يحــدد معاييــر النشــر ،ويقلــص مســاحات الرقابــة
المســبقة وســوء اســتخدام الســلطة التقديريــة داخــل
المؤسســات اإلعالميــة مــن قبــل رؤســاء ومــدراء التحرير
واإلدارات ،وخاصــة عنــد اتخاذهــم لقــرارات منــع النشــر
دون أســباب وضوابــط مهنيــة.

 .8العمــل علــى دراســة ظاهــرة الرقابــة الذاتيــة التــي تتزايــد
داخــل المجتمــع اإلعالمــي منــذ ســنوات ،ووضــع
تصــورات عمليــة للحــد منهــا لتعزيــز حــق المجتمــع فــي
المعرفــة.

 .9مأسســة حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي
المؤسســات العامــة ،ووضــع آليــات تضمــن اإلفصــاح
المســبق ،وتطويــر مواقــع الــوزارات لتصبــح منصــات
أوال بــأول.
توفــر المعلومــات
ً
 .10حــث الدولــة األردنيــة علــى تبنــي سياســات داعمــة
لإلعــام العمومــي علــى غــرار تجربــة هيئــة اإلذاعــة
البريطانيــة  ،BBCتمــول مــن دافعــي الضرائــب وتصــان
اســتقالليتها ،وتوفــر فــرص عمــل آمنــة ومحترفــة
لإلعالمييــن ،وتحمــي حقوقهــم.
 .11تشــكيل لجــان تحقيــق مســتقلة عنــد تعــرض اإلعالمييــن
ألي انتهــاك أو مزاعــم بذلــك ،وإعــان نتائجهــا للــراي
العــام.

 .12مالحقــة المعتديــن علــى اإلعالمييــن ،وضمــان
مســاءلتهم وفــق القانــون لمنــع ظاهــرة اإلفــات مــن
العقــاب.
 .13تعويــض وإنصــاف اإلعالمييــن ضحايــا االنتهــاكات بمــا
يكفــل جبــر الضــرر المــادي والمعنــوي.

 .14توفيــر الحمايــة لإلعالمييــن الذيــن يتعرضــون لتهديــدات
بســبب عملهــم الصحفــي ،والوصــول للجنــاة وتقديمهم
للعدالة.
 .15تدريــب جهــات إنفــاذ القانــون علــى آليــات التعامــل مــع
اإلعالمييــن فــي مناطــق التوتــر واألحــداث الســاخنة،
وبمــا يكفــل حقهــم فــي التغطيــة المســتقلة ،ودون أن
يعيــق مهــام وواجبــات األجهــزة األمنيــة ،واعتمــاد دليــل
أو بروتوكــول يحــدد قواعــد وآليــات العمــل بالتفصيــل.

 .16إصــدار تعليمــات واضحــة مــن كافــة أجهــزة الدولــة تؤكــد
علــى حــق اإلعالمييــن فــي تغطيــة األحــداث بشــكل
مســتقل ،ومنــع أي قيــود تفــرض عليهــم.
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المالحق
استراتيجية ومنهجية عمل وإعداد التقرير

يعتمــد تقريــر واقــع الشــكاوى واالنتهــاكات فــي إعــداده علــى
المنهــج االســتقصائي والتحليلــي ،باســتخدام أدوات الرصــد
والمالحظــة العلميــة وتحليــل المضمــون ،وذلــك لمالئمتــه
ــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
وع َم َ
وطبيعــة موضوعــهَ ،
فــي هــذا التقريــر إلــى التركيــز علــى االنتهــاكات الماســة بحقــوق
اإلعالمييــن اإلنســانية ،واســتخدم فــي ســبيل تحقيــق ذلــك
اإلجــراءات التعاقديــة المتبعــة فــي األمــم المتحــدة ،والتثبــت
مــن مــدى احتــرام الدولــة وتطبيقهــا لالتفاقيــات والمعاهــدات
الدوليــة.

استراتيجية التقرير
أسئلة التقرير

يسعى هذا التقرير إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

 .1مــا هــي االلتزامــات القانونيــة الدوليــة والمحليــة والتــي علــى
األردن تطبيقهــا وإنفاذهــا فــي نطــاق حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام؟.
 .2مــا هــي المواقــف الدوليــة والمواقــف الوطنيــة المتعلقــة
بحريــة اإلعــام فــي األردن عــام .2017

 .3مــا هــو اإلطــار القانونــي المتعلــق بحريــة الصحافــة وحريــة
التعبيــر فــي األردن؟.

 .4مــا هــو واقــع انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن والحريــات
اإلعالميــة فــي األردن عــام 2017؟ ،وتتضمــن:

 .5النتائج العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات .2015

 .6استمارات الشكوى والبالغات وعمليات الرصد.

 .7حصيلــة االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي األردن
.2015
 .8االنتهــاكات الجســيمة (اإلفــات مــن العقــاب وانعــدام ســبل
االنتصــاف والوصــول إلــى العدالــة).
 .9االنتهاكات الثابتة والمستقرة وغير المستقرة.

 .10الجهات المنتهكة لحرية الصحافة وحقوق اإلعالميين.

 .11واقــع االنتهــاكات الماســة بحقــوق اإلعالمييــن والحريــات
اإلعالميــة عــام .2015
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أهداف التقرير

يهــدف هــذا التقريــر إلــى رصــد وتحليــل واقــع الحريــات
اإلعالميــة واالنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن
والمؤسســات اإلعالميــة ،ويتفــرع عــن هــذا الهــدف
األهــداف الفرعيــة التاليــة:
 .1البحــث فــي أســباب االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام فــي األردن ،واتجاهاتهــا ،وتأثيراتهــا علــى
الحقــوق اإلنســانية والعامــة للصحفييــن ،وذلــك للحــد
مــن وقوعهــا وتكرارهــا.
 .2تحليــل القوانيــن الدوليــة والتشــريعات واألنظمــة المحلية
المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام والتــي تكفــل
حقــوق اإلعالمييــن وممارســة العمــل اإلعالمــي فــي
األردن.
 .3المســاهمة فــي وضــع رؤيــة للحــد مــن االنتهــاكات
الواقعــة علــى حريــة اإلعــام والتــي تســاعد علــى تعزيــز
حريــة اإلعــام فــي األردن.

 .4محاولــة التعــرف علــى مســتقبل حالــة الحريــات اإلعالميــة
فــي األردن.

أهمية التقرير

 .1تبــرز أهميــة هــذا التقريــر مــن أهميــة موضوعــه فــي أنــه
 وفــي حــدود علــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن – التوجــد تقاريــر تحليليــة معاصــرة لواقــع الحريــات اإلعالميــة
فــي األردن .وبمــا أنــه ال توجــد تقاريــر متكاملــة عــن هــذا
الواقــع ،يأتــي هــذا التقريــر ليبــرز واقــع حريــة الصحافــة
بجوانبــه المختلفــة بمــا فيهــا مــن تحديــات ومشــكالت.
 .2يعمــل الباحثــون والراصــدون فــي برنامــج رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام “عيــن” التابــع
لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى متابعــة ورصــد
وجمــع المعلومــات عــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا
الصحفيــون واإلعالميــون ،ويســتخدمون فــي ســبيل
ذلــك مــا أمكــن مــن الســبل والوســائل المتاحــة للوصــول
إلــى المعلومــات التــي يريدونهــا ،إضافــة إلــى محــاوالت
الوصــول للضحايــا بهــدف التثبــت من وقوعهــا وتصنيفها
علــى أســس حقوقيــة صحيحــة.
 .3يؤمــن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــأن رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات عمليــة يوميــة مســتمرة ال تتوقــف عنــد
وقــت معيــن ،وتحتــاج إلــى تطويــر دائــم ومســتمر وذلــك
اســتعداداً ألي مســتجدات قــد تطــرأ علــى واقع الحريات

المالحق

اإلعالميــة وحقــوق اإلعالمييــن والمشــهد اإلعالمــي
بشــكل عــام.

 .4التصنيــف الحقوقــي الــذي اعتمــده التقريــر جــاء بعــد
اختبــار واجتهــاد طويــل امتــد لمــدة  7ســنوات ،وبنــاء
علــى معاييــر القانــون الدولــي اإلنســاني.

• بتاريــخ  1975/5/28صــادق األردن علــى العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

 .5يهتــم التقريــر بدراســة الجهــات المنتهكــة المدعــى
عليهــا والموثقــة فــي اســتمارتي الشــكاوى والبالغــات
التــي يقدمهــا الصحفيــون عنــد تعرضهــم النتهــاكات
ومشــكالت بســبب عملهــم اإلعالمــي.

وتوفــر االتفاقيــات أعــاه ضمانــات لعــدم تعــرض الصحافييــن
لإلســاءة أو المعاملــة القاســية أو الــا إنســانية خــال أداء عملهــم،
أو بســبب أداء عملهــم ،وتمنــع التمييــز ضدهــم لنفــس األســباب،
كمــا توفــر ُمرشــداً للصحافييــن والمؤسســات الصحافيــة فــي
االلتــزام بحظــر نشــر األفــكار القائمــة علــى التفــوق العنصــري أو
التــي تبــث الكراهيــة العنصريــة؛ باإلضافــة الــى حمايــة حريــة التعبيــر
وصيانتهــا ،وضمــان حقهــم فــي العمــل والتنظيــم.

 .6اســتندت عمليــة فــرز االنتهــاكات التــي يثبــت صدقيتهــا
ووقوعهــا فــي الشــكاوى والبالغــات وعمليــة الرصــد
التــي يجريهــا الراصــدون فــي برنامــج “عيــن” إلــى معاييــر
محــددة وواضحــة.

المنــاط
ونظــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وهــي اللجنــة ُ
بهــا الرقابــة علــى تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية ،فــي التقريــر الــدوري الرابــع المقــدم مــن األردن فــي
جلســتيها فــي  13و 14تشــرين األول/أكتوبــر  ،2010وبعــد أن تأخــر
األردن عــن تقديــم تقريــره الــدوري لمــدة اثنــي عشــر عامــاً .

 .7عمليــة الرصــد والتوثيــق التــي يقــوم بهــا برنامــج “عيــن”
ال تعتمــد فقــط علــى الوصــول للضحايــا مــن الصحفييــن
للتثبــت مــن االنتهــاكات التــي وقعــت بحقهــم ،بــل
تســتقبل الشــكاوى والبالغــات المكتوبــة مــن الضحايــا
وشــهود العيــان التــي يتقــدم بهــا صحفيــون وإعالميــون
مباشــرة ،وتبحــث فــي تقاريــر المنظمــات والمؤسســات
الحقوقيــة الناشــطة فــي الدفــاع عــن حريــة اإلعــام،
إضافــة إلــى عمليــة الرصــد الذاتــي التــي تقــوم بهــا
الوحــدة عــن طريــق تتبــع مــا تنشــره وســائل اإلعــام
المحليــة عــن انتهــاكات تطــال الحريــات اإلعالميــة ،وأيضــاً
البحــث فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

صــادق األردن علــى  14معاهــدة واتفاقيــة دوليــة ،منهــا
اتفاقيــات تحتــوي علــى ضمانــات لممارســة الصحافييــن
عملهــم بحريــة وتكفــل حقوقهــم فــي التعبيــر .ويســتند
القانــون الدولــي لحقــوق االنســان الــى جملــة التعاقــدات
الواقعــة بيــن الــدول علــى شــكل اتفاقيــات أو معاهــدات،
باإلضافــة الــى األعــراف المســتنبطة مــن تطبيــق أحــكام
هــذه االتفاقيــات بمــا ُيعــرف بـــ “القانــون العرفــي” .ومــن
االتفاقيــات التــي تمــس بشــكل مباشــر عمــل الصحافييــن
وحقهــم فــي حريــة التعبيــر ،مــا يلــي:
• بتاريــخ  1991/11/13صــادق األردن علــى اتفاقيــة
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.

• بتاريــخ  1974/5/30صــادق األردن علــى االتفاقية الدولية
للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصري.

أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق االنســان فــي مالحظاتهــا علــى
تقريــر األردن الــدوري الرابــع علــى“ :ينبغــي للدولــة الطــرف أن
تعيــد النظــر فــي تشــريعاتها وممارســاتها بمــا يضمــن حمايــة
الصحفييــن ووســائل اإلعــام مــن العقوبــات الجنائيــة بســبب إبــداء
رأي انتقــادي ،وأن تتأكــد مــن أن أيــة قيــود مفروضــة علــى أنشــطة
الصحافــة وأجهــزة اإلعــام عمومــاً تتفــق تمامــاً مــع أحــكام الفقــرة
 3مــن المــادة  19مــن العهــد”.
توفــر المــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية اطــاراً قانونيــاً دوليــاً لحمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر
وحريــة الصحافــة .كمــا ويوفــر التعليــق العــام ( 34علــى المــادة
 19مــن العهــد) والصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق االنســان،
إطــاراً لفهــم الــدور الــذي تلعبــه الصحافــة فــي ضمــان حريــة التعبيــر،
وتنــص الفقــرة  13مــن التعليــق علــى:
“ال غنــى ألي مجتمــع عــن الصحافــة أو غيرهــا مــن وســائط اإلعــام
التــي تكــون حــرة وغيــر خاضعــة للرقابة وتعمل بــدون عراقيل وذلك
لضمــان حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر والتمتــع بالحقــوق األخــرى
المنصــوص عليهــا فــي العهــد .وتشــكل الصحافــة أو وســائط
اإلعالم األخرى حجر الزاوية لمجتمع تســوده الديمقراطية .وينص
العهــد علــى الحــق الــذي يجيــز لوســائط اإلعــام تلقــي معلومــات
تســتند إليهــا فــي أداء مهامهــا .ويعتبــر تبــادل المعلومــات واآلراء
بحريــة حــول مســائل تتعلــق بالشــؤون العامــة والشــؤون السياســية
بيــن المواطنيــن والمرشــحين والممثليــن المنتخبيــن أمــراً أساســياً .
وينطــوي ذلــك علــى وجــود صحافــة حــرة ووســائط إعــام أخــرى
قــادرة علــى التعليــق علــى المســائل العامــة بــدون رقابــة أو قيــد
وعلــى إعــام الــرأي العــام .ويتمتــع الجمهــور أيضــاً بحــق مقابــل
فــي تلقــي مــا تنتجــه وســائط اإلعــام”.
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تنــص المــادة  19مــن العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية علــى مــا يلــي:

اجتماعيــاً هامــاً فــي نشــر الثقافــة والعلــوم واألخبــار التــي تهــم
المواطــن مــن مصادرهــا المختلفــة ونشــرها والتعليــق عليهــا).

 .2لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر .ويشــمل هــذا الحــق
حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات واألفــكار
وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ،ســواء علــى
شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة
أخــرى يختارهــا.

رصــد حقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة :مراقبــة
االحتــرام الكامــل والفعــال للحقــوق اإلنســانية المعتــرف
بهــا فــي القانونيــن الدولــي والوطنــي ،والتــي يتعيــن علــى
الســلطات العامــة احترامهــا وضمانهــا لإلعالمييــن بوصفهــم
بشــراً  ،باإلضافــة إلــى حقوقهــم وحرياتهــم األخــرى الالزمــة
لتمكينهــم مــن أداء مهامهــم وأدوارهــم بحريــة ودون تبعــة.

 .1لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ويشــكل قيــام الســلطات المختصــة فــي األردن بنشــر عــدد مــن
ُ
اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بحقــوق اإلعالمييــن
وحرياتهــم فــي الجريــدة الرســمية؛ اقــراراً وتكريســاً للمبــدأ
الــذي ينــص علــى ســمو االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق
االنســان علــى القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة .ممــا يعنــي مــن
الناحيتيــن القانونيــة والعمليــة أن هــذه االتفاقيــات أضحــت جــزءاً
مــن القانــون األردنــي النافــذ ،وبالنتيجــة يتوجــب علــى المحاكــم
العمــل بهــا .وبمقــدور اإلعالمييــن إذا انتهكــت حقوقهــم
وحرياتهــم االحتجــاج بهــا للمطالبــة بالتعويــض والحصــول علــى
إنصــاف عــادل.
وأصــدرت محكمــة التمييــز قــرارات اســتندت فيهــا إلــى أن
المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة تســمو على القانون الوطني،
وذهــب أيضــاً بعــض قضــاة محاكــم البدايــة واالســتئناف إلــى
هــذا التوجــه فــي قضايــا المطبوعــات.
وعلــى ســبيل المثــال؛ فقــد احتجــت محكمــة االســتئناف بالمــادة
( )19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
لفســخ قــرار باإلدانــة كانــت أصدرتــه محكمــة البدايــة ،وقالــت
المحكمــة فــي قرارهــا بالقضيــة رقــم ( :2009 /550نجــد أن دور
الصحفــي انحصــر فــي نقــل المعلومــات واألخبــار واآلراء لغايــات
تداولهــا بيــن النــاس ،وهــذا الحــق منصــوص عليــه فــي الدســتور
األردنــي بموجــب المــادة “ ”15التــي تنــص علــى حريــة الصحافــة
ضمــن حــدود القانــون ،وهــذا مــا نصــت عليــه المــواد ()6 ،4 ،3
والتــي تنــص علــى أن حريــة الصحافــة تشــمل:
ـ اطالع المواطن على األحداث واألفكار في جميع المجاالت.
ـ حــق الحصــول علــى المعلومــات واألخبــار التــي تهــم المواطنيــن
مــن مصادرهــا المختلفــة وتحليلهــا وتداولهــا ونشــرها والتعليــق
عليها .
وكذلــك المــادة ( )19مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة
والسياســية ،ونجــد أن مــا قــام بــه المســتأنف ينــدرج فــي إطــار
التحقيــق الصحفــي ،كونــه يتعلــق بالصالــح العــام وهــو واجــب
قانونــي تقتضيــه المصلحــة العامــة علــى اعتبــار أن للصحافة دوراً
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توثيــق االنتهــاكات :تدويــن وتســجيل وتبويــب المعلومــات
واألدلــة المتحصــل عليهــا مــن خــال تقصــي الحقائــق والرصــد،
بطريقــة تســمح باســترجاعها واســتخدامها بســهولة ألغــراض
مختلفــة .فعمليــة التوثيــق ال تقتصــر فحســب علــى تدويــن
المعلومــات واألدلــة المتعلقــة بــأي انتهــاك يســتهدف حقوق
اإلعالمييــن وحرياتهــم ،ولكنهــا تشــمل كذلــك إيجــاد منظومــة
منهجيــة وعلميــة مدروســة لتبويــب االنتهــاك وتطبيقــه،
وتيســير الرجــوع إليــه واســتخدامه كلمــا دعــت الحاجــة إلــى
ذلــك.
الشــكوى :ينصــرف مفهــوم الشــكوى فــي ســياق رصــد
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن إلــى ادعــاء مــن جانــب
عمــا إعالميــاً بصــرف النظــر عــن وضعــه
شــخص يمــارس
ً
النقابــي ،يزعــم فيــه أن حقوقــه اإلنســانية أو /وحرياتــه
اإلعالميــة قــد انتهكــت فــي موقــف معيــن ،أيــاً كان مصــدر
هــذا االنتهــاك أو الجهــة المســؤولة عنــه .فالشــكوى بالنســبة
للمركــز قــد تــرد فــي بــاغ طلــب ،يأخــذ شــكل التمــاس ،أو
مراســلة ،أو اتصــال هاتفــي أو رســالة إلكترونيــة ،أو قــد تتــم من
خــال تعبئــة اســتمارة معلومــات معــدة ســلفا مــن قبــل المركز
أو بالغــا .وال يشــترط أن تكــون مكتوبــة ،فالمركــز يســتقبل
ســائر ضــروب الشــكاوى المكتوبــة والشــفوية واإللكترونيــة.
مقدم الشــكوى :هو كل شــخص يدعي أن الحقوق اإلنســانية
و /أو الحريــات اإلعالميــة المعتــرف بهــا فــي القانونيــن الدولي
والوطنــي قــد انتهكــت فــي موقــف معيــن ،ســواء بالنســبة
لــه أم لشــخص آخــر ،أيــاً كان مصــدر هــذا االنتهــاك أو الجهــة
المســؤولة عنــه.
اســتمارة المعلومــات :هــي اســتمارة أعدهــا المركــز بهــدف
الحصــول علــى معلومــات بشــأن مــا تعــرض لــه اإلعالمييــن مــن
مشــكالت تمــس حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم اإلعالميــة
بمناســبة ممارســتهم لعملهــم اإلعالمــي .وتشــكل أحــد
أهــم أدوات المركــز فــي عمليــة رصــد االنتهــاكات .وفــي
أغلــب األحيــان تنطــوي هــذه االســتمارة علــى شــكوى تتعلــق
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بانتهــاك أحــد الحقــوق اإلنســانية لإلعالمييــن أو الحريــات
اإلعالميــة أو أكثــر.
البــاغ :هــو إخبــار يقدمــه إعالمــي أو أكثــر إلــى المركــز بأيــة
وســيلة وبصــرف النظــر عــن شــكل هــذه الوســيلة ،ويتعلــق
بتعرضــه هــو أو إعالمــي آخــر لمشــكلة تمــس الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن وحرياتهــم الصحفيــة بمناســبة
ممارســتهم لنشــاطهم اإلعالمــي .وقــد يحصــل المركــز علــى
البــاغ مــن خــال اســتمارة المعلومــات أو الهاتــف أو الفاكــس
أو البريــد اإللكترونــي أو أيــة وســيلة أخــرى .وأســوة باســتمارة
المعلومــات ،ينطــوي البــاغ فــي العــادة علــى شــكوى بشــأن
انتهــاك للحريــات اإلعالميــة أو حقــوق اإلعالمييــن.
رصــد حالــة :هــي عمليــة يتبعهــا المركــز مــن تلقــاء ذاتــه بهــدف
التوصــل إلــى معلومــات حــول مــا لحــق باإلعالمييــن مــن
مشــكالت تمــس حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم اإلعالميــة
بمناســبة ممارســتهم لنشــاطهم اإلعالمــي ،وقــد تتــم مــن
خــال متابعــة ســائر وســائل اإلعــام المرئــي والمســموع
والمكتــوب واإللكترونــي .ومــا يميــز هــذه الحالــة هــي أن
ـاء علــى معلومــات وردتــه مــن
المركــز يتحــرك ذاتيــاً وليــس بنـ ً
آخريــن بشــأن مشــكلة بعينهــا.
اســتمارة االنتهــاكات :اســتطالع يجريــه المركــز مــن خــال
االتصــال بالزمــاء والزميــات اإلعالمييــن بغيــة اإلجابــة
علــى أســئلة معــدة ســلفاً وكاشــفة عــن المشــكالت التــي
تعرضــوا لهــا وتمــس حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم الصحفيــة
بمناســبة نشــاطهم اإلعالمــي ،وهــي تشــكل وســيلة محوريــة
فــي عمليــة رصــد االنتهــاكات مــن جانــب المركــز.
الضحيــة :كل إعالمــي يثبــت أنــه كان عرضــة النتهــاك حــق مــن
حقوقــه اإلنســانية أو حريــة مــن الحريــات اإلعالميــة المعتــرف
بهــا أو أكثــر بمناســبة ممارســته لعملــه أو لنشــاطه اإلعالمــي،
بصــرف النظــر عــن وضعــه النقابــي.
الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لمعاملــة أو عقوبــة
قاســية أو ال إنســانية أو مهينــة ،وتشــمل علــى:

• التعذيــب :ســلوك ســواء أكان ايجابيــاً أم ســلبياً  ،يلحــق
بالمعتــدى عليــه ألمــاً جســدياً  ،أو نفســياً أو عقليــاً شــديداً
ويرتكبــه ،أو يســكت عليــه أو يحــض عليــه شــخص رســمي أو
أي شــخص آخــر يعمــل لصالحــه أو لحســابه أو باتفــاق معــه،
ويســتهدف المعتــدي منــه الحصــول علــى معلومــات ،أو إقــرار
أو معاقبــة المعتــدى عليــه علــى عمــل اقترفــه ،أو تخويفــه ،أو
إرغامــه علــى ســلوك أو التمييــز ضــده.
• المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية :خضــوع
اإلعالمــي إلــى ســلوك مــا مــن شــأنه أن يلحــق بــه ألمــاً جســدياً ،

أو نفســياً أو عقليــاً شــديداً  ،ويصــدر عــن شــخص رســمي أو أي
شــخص آخــر يعمــل لحســابه أو باالتفــاق معــه .وينــدرج ضمــن
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية التهديــد ،أو
االحتجــاز ألســباب غيــر معروفــة أو التدخــات والضغــوط التــي
مــن شــأنها أن تلحــق ألمــاً باإلعالمــي.

• المعاملــة أو العقوبــة المهينــة :إلحــاق الــم جســدي ،أو
نفســي أو عقلــي بإعالمــي بهــدف الحــط مــن قــدره ،أو
ســمعته أو كرامتــه أمــام نفســه ،أو أمــام اآلخريــن.
الحــق فــي الحريــة الشــخصية واألمــان :يعــد هــذا الحــق مــن
الحقــوق األساســية التــي ال يجــوز حرمــان اإلنســان منــه
إال لســبب قانونــي أو بشــكل غيــر تعســفي .والحرمــان غيــر
القانونــي مــن الحريــة هــو تقييــد الحريــة لســبب ليــس منصوصــاً
عليــه فــي القانــون .أمــا الحرمــان التعســفي مــن الحريــة فهــو
تقييــد الحريــة عنــد عــدم توافــر أي شــرط مــن شــرطي الضــرورة
والتناســب .وفــي كال هاتيــن الحالتيــن ،يعــد حرمــان الشــخص
مــن حريتــه محظــوراً بموجــب قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي.
وقــد يتخــذ الحرمــان مــن الحريــة أكثــر مــن شــكل أو صــورة ،فقــد
يكــون :قبضــاً  ،أو توقيفــاً  ،أو حبســاً  ،وقــد يكــون حجــزاً للحريــة
دون أن يتوافــر لــه أي وصــف مــن األوصــاف المذكــورة.
حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام :يعنــي الحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر فــي ســياق العمــل اإلعالمــي حريــة المشــتغلين فــي
قطــاع اإلعــام بشــتى أشــكاله ووســائله باإلفصــاح عــن آرائهم
ومــا تتوافــر لهــم مــن معلومــات بحريــة ودون أن تترتــب عليهم
أيــة تبعــة مــن جــراء ذلــك .كمــا أنــه يشــمل حقهــم فــي التمــاس
ســائر ضــروب المعلومــات ونقلهــا ،وتداولهــا وإشــاعتها
بحريــة وانســيابية .فالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر يحمــي
المعلومــات المتوافــرة لــدى اإلعالمييــن ،ومصادرهــا وســائر
وســائل التعبيــر عنهــا ،ومــن األشــكال المألوفــة النتهــاك حريــة
اإلعالمييــن فــي الــرأي والتعبيــر :فــرض الرقابــة المســبقة،
والمنــع مــن النشــر أو إذاعــة أو عــرض مــادة مــا ،وحجــب
المواقــع االلكترونيــة والمصــادرة بعــد الطبــع ،والخضــوع
لمعاملــة قاســية أو ال إنســانية بســبب مــادة منشــورة،
وعــدم المســاواة بيــن اإلعالمييــن أنفســهم أو بيــن الهيئــات
اإلعالميــة ذاتهــا ،والتعــرض لتهديــد أو اعتــداء بمناســبة نشــر
مــادة إعالميــة وإخضــاع ممارســة العمــل اإلعالمــي للحصــول
علــى ترخيــص مســبق أو رفضــه.
حــق الحصــول علــى المعلومــات :يشــكل حــق الحصــول علــى
المعلومــات أحــد المكونــات الرئيســية للحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر .تقــوم فكــرة حــق الحصــول علــى المعلومــات علــى
حــق كل شــخص بــأن يحصــل علــى المعلومــات الموجــودة لدى
الســلطات العامــة ألن هــذه األخيــرة مؤتمنــة عليهــا ،وهــي
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ـ أي المعلومــات ـ ليســت ملــكاً للدولــة ولســلطاتها العامــة
ولكنهــا تحصلــت عليهــا بحكــم أنشــطتها ،ومهامهــا ووظائفهــا.
وتقتضــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،وحريــة اإلعــام والديمقراطيــة
أن تكــون هــذه المعلومــات متاحــة للعمــوم وفــق مبــدأ
الكشــف األقصــى والعلنــي عنهــا .فينبغــي أن يكــون الوصــول
إلــى هــذه المعلومــات والحصــول عليهــا مكفولــة فــي القانــون
والممارســة.
الحــق فــي المحاكمــة العادلــة :هــو مــن الحقــوق األساســية
التــي يتعيــن احترامهــا وتأمينهــا لإلعالمييــن أســوة بغيرهــم
مــن األشــخاص .وينصــرف هــذا الحــق إلــى وجــوب ضمــان
جملــة مــن الضمانــات والحقــوق ألي إعالمــي يكــون مدعيــا
أو مدعــى عليــه ،مشــتكيا أو مشــتكى عليــه أو متهمــا .ومــن
أهــم هــذه الضمانــات أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف مــن
قبــل محكمــة مســتقلة ،وحياديــة ومنشــأة بحكــم القانــون ،وأن
يحتــرم حقــه فــي الدفــاع وافتــراض البــراءة.

آلية رصد وتوثيق االنتهاكات

الحقوق والحريات المشمولة بالرصد
ال يقــوم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن خــال برنامــج رصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام “عيــن” إال برصــد
االنتهــاكات التــي تقــع علــى الحقــوق والحريــات اإلنســانية
المعتــرف بهــا لســائر األشــخاص بمــن فيهــم اإلعالميــون،
باإلضافــة طبعــاً إلــى الحريــات اإلعالميــة ،وال يســعى برنامــج
“عيــن” إلــى رصــد االعتــداءات التــي تنــال مــن هــذه الحقــوق
والحريــات إال إذا كان ســببها أو الباعــث إليهــا ممارســة العمــل
اإلعالمــي.
لقــد اســتمر برنامــج “عيــن” فــي العــام  2017بالعمــل علــى
أهــم أهدافــه برصــد وتوثيــق الحقــوق والحريــات التــي يجــري
االعتــداء عليهــا بمناســبة ممارســة اإلعالمييــن لعملهــم
وأنشــطتهم ،واســتمر كمــا فــي الســنوات الماضيــة بتطويــر
أدواتــه فــي تحليــل واقــع الحريــات اإلعالمية ودراســة األســباب
غيــر المباشــرة لالنتهــاكات إضافــة إلــى األســباب المباشــرة
مــن قبيــل تأثيــر األمــن الوظيفــي لإلعالمييــن واالســتقطاب
السياســي واأليديولوجــي علــى ممارســة الحريــات اإلعالميــة،
وال ينظــر الرصــد باالنتهــاكات العماليــة أو أي انتهــاكات أخــرى
ال عالقــة لهــا بممارســة العمــل اإلعالمــي إال إذا ثبــت لــه
باليقيــن أنهــا جــاءت بســبب العمــل الصحفــي.
ويهــدف برنامــج “عيــن” إلــى رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي
تقــع علــى كافــة الحقــوق والحريــات بشــكل عــام ،إال أنــه فــي
العــام  2017رصــد ووثــق الحقــوق اإلنســانية اآلتيــة:
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 .1الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم.

 .2الحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم التعــرض للمعاملــة
القاســية والمهينــة والتعذيــب.
 .3الحق في التملك.

 .4الحق في الحرية واألمان الشخصي.
 .5الحق في معاملة غير تمييزية.

 .6الحق في اإلقامة والتنقل والسفر.
 .7الحق في الحياة.

عمليات وأدوات الرصد والتوثيق

جمع المعلومات والتحقق منها

إن رصــد االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون ليــس باألمــر
اليســير ،فهــو بالــغ الصعوبــة والتعقيــد .هنــاك أســباب عديــدة
ومختلفــة تقــف وراء ذلــك أهمهــا :سياســة عــدم اإلفصــاح
عــن االنتهــاكات لــدى اإلعالمييــن ،وطريقــة ارتــكاب بعــض
االنتهاكات مثل التهديد من خالل الهاتف أو البريد اإللكتروني
أو تعليــق فــي موقــع إلكترونــي ،أو الرقابــة المســبقة مــن قبــل
رئيــس التحريــر أو هيئــة التحريــر فــي المؤسســة اإلعالميــة ،أو
التعــرض العتــداء بدنــي أو لفظــي مــن قبــل أشــخاص مجهولــي
الهويــة.

ويعتمــد برنامــج “عيــن” لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
علــى اإلعــام عــدداً مــن الوســائل لجمــع المعلومــات والتحقــق
منهــا بغيــة إثبــات وقــوع مختلــف االنتهــاكات ومــن أهــم هــذه
األدوات :اســتمارة المعلومــات التــي قــد تنطــوي علــى شــكوى
أو بــاغ ،واســتمارة الرصــد الذاتــي ،وهــي كلهــا تتعلــق بحــاالت
تخــص مزاعــم أو شــبهة انتهــاك.
ويحصــل فريــق برنامــج “عيــن” علــى المعلومــات واألدلــة مــن
وثائــق أخــرى مثــل التصريحــات الرســمية ،والتقاريــر الوطنيــة
والدوليــة التــي تتعلــق بالحريــات اإلعالميــة وحقــوق اإلنســان،
ومــن خــال المقابــات ،والشــهود ،والقرائــن المحيطــة بالحالــة
وســياقاتها ،ويمكــن تصنيــف أهــم مصــادر جمــع المعلومــات
واألدلــة التــي اتبعهــا برنامــج “عيــن” علــى النحــو اآلتــي:

أوال :اســتمارة المعلومــات الخاصــة بـ”الشــكاوى” :وهــي
ً
اســتمارة أعدهــا برنامــج “عيــن” بهدف الحصــول على معلومات
حــول مــا تعــرض لــه اإلعالميــون مــن مشــكالت تمــس حقوقهم
اإلنســانية وحرياتهــم اإلعالميــة بمناســبة ممارســتهم لعملهــم
اإلعالمــي ،وتشــكل أحــد أهــم أدوات البرنامــج فــي عمليــة رصــد
االنتهــاكات التــي تنطــوي علــى شــكوى تخــص انتهــاكا أو أكثــر
لحقــوق اإلعالمييــن وحرياتهــم اإلعالميــة.

المالحق

ويقصــد بالشــكوى فــي هــذا الســياق ادعــاء مــن جانــب شــخص
ـا إعالميــاً بصــرف النظــر عــن وضعــه النقابــي ،يزعــم
يمــارس عمـ ً
فيــه أن حقوقــه اإلنســانية أو حرياتــه اإلعالميــة قــد انتهكــت في
موقــف معيــن ،أيــاً كان مصــدر االنتهــاك أو الجهــات المســؤولية
عنــه  ..والمقصــود بالشــكوى هنــا “شــكوى بمعناهــا الحقوقــي
ألغــراض العمــل الداخلــي داخــل برنامــج “عيــن” وليــس شــكوى
بالمعنــى الجزائــي المعمــول بــه فــي القوانيــن الوطنيــة”،
فالشــكوى يتقــدم بهــا الضحيــة ذاتــه إلــى الوحــدة بأيــة وســيلة
متاحــة لــه.
وقــد تأخــذ الشــكاوى شــكل طلــب ،أو التمــاس ،أو مراســلة،
أو اتصــال هاتفــي ،أو تعبئــة اســتمارة الشــكوى المعــدة مــن
قبــل البرنامــج لهــذه الغايــة باليــد ،وال يشــترط فــي الشــكاوى
التــي يتابعهــا البرنامــج أن تكــون مكتوبــة ،فالبرنامــج يســتقبل
ســائر أشــكال الشــكاوى ســواء أكانــت مكتوبــة أم شــفوية أم
إلكترونيــة ،شــريطة أن تكــون ضمــن الشــروط والمحــددات التــي
وضعهــا لقبولهــا ومتابعتهــا ،فقــد يتلقــى البرنامــج الشــكاوى
مــن خــال الهاتــف ،أو الفاكــس ،أو البريــد اإللكترونــي أو مــن
خــال تعبئــة اســتمارة الشــكوى باليــد.

وقــد اســتمر برنامــج “عيــن” بتلقــي اســتمارات الشــكاوى مــن
صحفييــن ،وهــي االســتمارة التــي قام البرنامــج ببنائها وتطويرها
منــذ العــام  2010وتتضمــن ســائر البيانــات والمعلومــات
الضروريــة لفحصهــا ومتابعتهــا ،كمــا حــرص البرنامــج علــى أن
يكــون بنيــان الشــكوى مــن حيــث الشــكل والمضمــون متطابقــاً
إلــى حــد كبيــر مــع نمــوذج الشــكاوى المعتمــد مــن قبــل الهيئــات
التعاهديــة المعنيــة باتفاقيــات حقــوق اإلنســان وأجهــزة األمــم
المتحــدة الرقابيــة العاملــة فــي هــذا المجــال.

• الغايــة التــي يتوخــى المشــتكي تحقيقهــا مــن تقديــم الشــكوى
مثــل مالحقــة الجنــاة ،أو مســاءلتهم قضائيــاً  ،أو حمايــة
اإلعالمييــن أو الــردع وتوثيــق االنتهــاك.
• التدابيــر واإلجــراءات التــي تمــر بهــا الشــكوى داخــل وحــدة
“عيــن” بهــدف فحصهــا ،وتحليلهــا ،والتثبــت مــن وقوعهــا
وتبويبهــا ،وتشــمل هــذه اإلجــراءات كذلــك المراجعــة
القانونيــة والعلميــة للشــكوى والتوصيــات النهائيــة بشــأنها.

إن مجــرد تقديــم شــكوى ال يعنــي أن االنتهــاك الــوارد فيهــا أو
ـا ،فهــي ال تعــدو كونهــا مجــرد ادعــاء
المدعــى بــه قــد وقــع فعـ ً
أو زعــم بوقــوع انتهــاك ،ولهــذا الســبب ،ينبغــي علــى المشــتكي
أن يتحــرى توثيــق الوقائــع بشــكل منطقــي ،ومتماســك،
ومفصــل ودقيــق ،فبرنامــج “عيــن” ليــس بمقــدوره أن يســتخلص
ـا ،فــا
مــن مجــرد تقديــم شــكوى وجــود االنتهــاك المزعــوم فعـ ً
بــد مــن تحليلهــا وإقامــة األدلــة التــي تؤيدهــا وتثبــت وقــوع
االنتهــاك.
ومــن المســائل المهمــة عنــد تقديــم الشــكوى ،أن يســعى
المشــتكي إلــى إرفــاق أكبــر عــدد ممكــن مــن الوثائــق
والمســتندات التــي تعــزز شــكواه ،وتشــمل هــذه الوثائــق عــادة:
• أيــة شــكوى أخــرى جــرى تقديمهــا إلــى هيئــات رســمية أو غيــر
حكوميــة تتعلــق باالنتهــاك المزعــوم.

• أي حكــم قضائــي ،أو قــرار إداري أو قــرار بعــدم االختصــاص
بنظــر قضيــة مــا تتعلــق باالنتهــاك المزعــوم فــي الشــكوى.
• أســماء الشــهود الذيــن شــهدوا الوقائــع المذكــورة فــي
الشــكوى.
• التقارير الطبية.

وتشــمل البيانــات والمعلومــات الواجــب توافرهــا فــي الشــكوى
اآلتــي:

• صور فوتوغرافية أو غيرها ذات صلة بموضوع الشكوى.

• معلومــات عــن المشــتكي مــن قبيــل اســمه ،والمؤسســة
اإلعالميــة التــي يتبــع لهــا وطبيعتهــا ،ومســماه الوظيفــي،
وعنوانــه.

وتجــرى عمليــة تعبئــة اســتمارة الشــكوى عــادة بإشــراف
الراصديــن التابعيــن لبرنامــج “عيــن” ،والذيــن قــام المركــز
بإعدادهــم لهــذه المهمــة.

• معلومــات خاصــة بوحــدة “عيــن” مــن قبيــل اســم الراصــد،
ورقــم الشــكوى ،وتاريخهــا وكيفيــة تقديمهــا.

• معلومــات عــن االنتهــاك المزعــوم تتضمــن نــوع االعتــداء
المدعــى بوقوعــه ،وملخصــا عــن االعتــداء ،وتاريــخ وقوعــه،
ومكانــه ،والجهــة المســؤولة عنــه وأيــة وثائــق مــن شــأنها
أن تعــزز الشــكوى وتيســر إثباتهــا.
• شــرحا مفصــا مــن قبــل المشــتكي للوقائــع والتفاصيــل
الخاصــة بالمشــكلة ،التــي تعــرض لهــا.
• توقيع المشتكي.

• تقاريــر وســائل اإلعــام المختلفــة المتعلقــة بموضــوع
ا لشــكو ى .

ثانيــاً  :اســتمارة المعلومــات الخاصــة بـ”البالغــات” :يتعامــل
برنامــج “عيــن” مــع البالغــات بالطريقــة ذاتهــا التــي يطبقهــا
ويتبعهــا بشــأن الشــكاوى ،ولكــن االختــاف الوحيــد بيــن البــاغ
والشــكوى يتمثــل فــي أن البــاغ ال يتقــدم بــه المعتــدى عليــه
أو الضحيــة بــل شــخص ثالــث أو شــخص آخــر علــم باالنتهــاك أو
شــاهده ورغــب بإحاطــة الشــبكة بــه.

ثالثــاً  :اســتمارة الرصــد الذاتــي :وإضافــة إلــى اســتمارة
المعلومــات الخاصــة بالشــكوى والبــاغ ،قــام برنامــج “عيــن”
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ببنــاء اســتمارة أخــرى مشــابهة لهمــا مــن حيــث المضمــون
والشــكل ،ولكــن يتــم اســتخدامها عندمــا يقــع فــي علــم
الراصديــن التابعيــن للوحــدة أن انتهــاكاً وقــع علــى إعالمــي
ولــم يتقــدم أحــد بشــأنه بشــكوى أو بــاغ .فالبرنامــج يقــوم
بعمليــة رصــد تلقائــي بهــدف التوصــل إلــى معلومــات حــول مــا
يلحــق باإلعالمييــن فــي األردن مــن مشــكالت تمس حقوقهم
اإلنســانية وحرياتهــم اإلعالميــة مــن خــال الراصديــن العامليــن
فــي البرنامــج.
رابعــاً  :الوثائــق والمســتندات المكتوبــة :تعــد الوثائــق
والمســتندات المكتوبة من أهم مصادر المعلومات التي يتم
اللجــوء إليهــا فــي عمليــة تقصــي الحقائــق وجمــع األدلــة .وفي
ســياق رصــد االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام واإلعالمييــن،
يمكــن القــول أن األدلــة المكتوبــة تشــمل القوانيــن
والتشــريعات ،واألحــكام القضائيــة ،والتقاريــر الحكوميــة وغيــر
الحكوميــة ،والتصريحــات الرســمية ،والمراســات ،والصــور،
وأي مســتندات وأدلــة أخــرى مثــل االعترافــات واإلقــرارات.
خامســاً  :الشــهود :يعــد الشــهود كذلــك مــن المصــادر
المهمــة فــي عمليــة تقصــي الحقائــق وجمــع األدلــة فــي
مجــال رصــد االنتهــاكات الواقعــة علــى حقــوق اإلنســان بمــا
فــي ذلــك الحريــات اإلعالميــة ،فالشــهود يشــكلون مصــدراً
مهمــاً إلثبــات واقعــة ضــرب إعالمــي ،أو احتجــازه ،أو معاملتــه
بشــكل غيــر الئــق ومهيــن ،أو منعــه مــن نشــر مــادة صحفيــة.

سادســاً  :المقابــات والزيــارات الميدانيــة :قــد تســتوجب
عمليــة تقصــي الحقائــق وجمــع المعلومــات إجــراء زيــارة
ميدانيــة للموقــع الــذي وقــع فيــه االعتــداء ،أو مقابلــة
الضحايــا بهــدف تقييــم واقــع الحــال واســتخالص النتائــج.
ففــي حالــة تعــرض إعالمــي للتعذيــب أو لمعاملــة قاســية
علــى ســبيل المثــال ،فــإن مقابلتــه قــد تشــكل اإلجــراء األهــم
لتقصــي الحقائــق والتحقــق مــن الحالــة ،وقــد تكــون زيــارة
موقــع االعتــداء مهمــة كذلــك للتثبــت ممــا ذكــره الشــهود.
ســابعاً  :القرائــن والمصــادر غيــر المباشــرة :ربمــا يتعــذر فــي
بعــض الحــاالت الحصــول علــى أدلــة مباشــرة للتحقــق مــن
وقــوع االنتهــاك المزعــوم ،كمــا فــي حالــة احتجــاز صحفــي
دون شــهود لمــدة قصيــرة ،أو إخضاعــه للتعذيــب واإلفــراج
عنــه بعــد شــفائه ،وبالــذات إذا اتخــذ التعذيــب شــكل حرمانــه
مــن النــوم أو الطعــام ،وقــد يكــون ســبب اســتحالة الحصــول
علــى أدلــة مباشــرة خــوف الشــهود.

190

ثامنــاً  :المواقــف الحكوميــة :قــد تســتند عمليــة تقصــي
الحقائــق علــى المواقــف التــي تتبناهــا الســلطات الرســمية
داخــل الدولــة ،فقــد تقــر هــذه الســلطات باالنتهــاكات
المزعومــة ،خاصــة إذا كانــت الشــكوى صلبــة ومفصلــة وغيــر
متناقضــة ،فربمــا يتقــدم أحــد اإلعالمييــن بشــكوى موضوعهــا
االعتــداء عليــه وحجــز حريتــه عقــب أحــداث معينــة ،وتتناقــل
الصحــف والمواقــع اإللكترونيــة المختلفــة الخبــر ،ثــم يفــرج
عنــه بعــد ســاعات ،ففــي حالــة كهــذه قــد ال يكــون بمقــدور

الســلطات العامــة أن تنكــر الواقعــة ،فتعتــرف بهــا كليــاً أو جزئيــاً أو
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

تاســعاً  :المواقــف الوطنيــة :ويســتند برنامــج “عيــن” أيضــاً إلــى
المواقــف الصــادرة عــن المؤسســات الوطنيــة وعلــى رأســها
موقــف المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان بشــأن حريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام فــي األردن.
عاشــراً  :مواقــف الهيئــات والمنظمــات الدوليــة :مــن بيــن
المصــادر األخــرى التــي اســتند عليهــا برنامــج “عيــن” فــي رصــد
انتهــاكات الحريــات اإلعالميــة مــا يصــدر عــن المنظمــات الدوليــة
مــن مواقــف وتقاريــر وتوصيــات بشــأن واقــع العمــل اإلعالمــي
والحريــات اإلعالميــة فــي األردن ،مثــل التقاريــر التــي يصدرهــا
مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة.

النظر في الحالة وتحليلها

حــرص مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى النظــر فــي الحــاالت
التــي يســتقبلها برنامــج “عيــن” ســواء أكانــت شــكاوى أم بالغــات
أم اســتمارات رصــد ذاتــي ،وفحصهــا وتحليلهــا علــى أســاس علمــي
ومنهجــي متبصــر ،ذلــك أن الهــدف األساســي مــن وراء برنامــج
“عيــن” هــو رصــد االنتهــاكات بمعناهــا الفنــي الدقيــق ،وتوثيقهــا
حســب األصــول ،ووفقــاً للحقــوق اإلنســانية المعتــرف بهــا فــي
الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

ويســتند علــى النظــر فــي الشــكاوى وفحصهــا وتحليلهــا علــى
ـداء لمراجعــة قانونيــة
مراحــل متعــددة ،حيــث تخضــع الشــكاوى ابتـ ً
وعلميــة شــاملة ،وقبــل النظــر فــي صحــة الحالــة ووجــود انتهــاك
فعــا يتــم التحقــق مــن توافــر شــروط صحــة ومقبوليــة الحالــة
ً
مــن حيــث الشــكل ،فــإن ثبــت أن الشــروط الشــكلية متوافــرة ،يتــم
فحــص أســاس الحالــة أو موضوعهــا ،وبالنتيجــة فإنهــا قــد تكــون
منطويــة بالفعــل علــى انتهــاك للحريــات اإلعالميــة وحقــوق
اإلعالمييــن أو ال تكــون.

ويمكــن إيجــاز عمليــة النظــر فــي الحــاالت التــي يتلقاهــا والتــي
تقــوم وحــدة “عيــن” برصدهــا علــى النحــو اآلتــي:
• المراجعة القانونية والعلمية.

• تحليل موضوع الحالة وتصنيفها.

الشــروط الشــكلية لصحــة اســتمارة الشــكوى أو البــاغ أو الرصــد
الذاتــي:

ال يســتقبل برنامــج “عيــن” التابــع لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
إال الحــاالت التــي تتعلــق باإلعالمييــن ،فالبرنامــج ينحصــر نشــاطها
فــي الرصــد والتوثيــق علــى الحــاالت التــي تتعلــق بانتهــاك حقــوق
اإلعالمييــن وحرياتهــم اإلعالميــة بمناســبة ممارســتهم لعملهــم
اإلعالمــي ،ألن مهمتــه األساســية تتمثــل فــي حمايــة اإلعالمييــن
والدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة ذات الصلــة بالعمــل المهنــي
اإلعالمــي ،وال يدخــل ضمــن صالحياتــه رصــد انتهــاكات الحقــوق
الماليــة أو العماليــة لإلعالمييــن ،إال إذا كانــت متعلقــة بعملهــم
اإلعالمــي وحرياتهــم.

المالحق

والشــرط األول الــذي حــرص البرنامــج علــى توافــره هــو الشــرط
المتعلــق بانتهــاك حقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة
بمناســبة ممارســتهم لعملهــم حصــراً  ،ولهــذا الســبب فــإن ســائر
الحــاالت التــي اســتقبلها برنامــج “عيــن” فــي عــام  2017خارجــة
عــن ســياق هــذه االنتهــاكات ،جــرى حفظهــا لوقوعهــا خــارج
االنتهــاكات التــي يرصدهــا البرنامــج.

وأمــا الشــرط الثانــي فــإن برنامــج “عيــن” يقــوم برصــد وتوثيــق
االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا صحفيــون مــن جنســيات أجنبيــة
يعملــون فــي األردن ،كالمراســلين الصحفييــن وغيرهــم ،طالمــا
تعرضــوا لهــا داخــل النطــاق الجغرافــي للدولــة التــي تعمــل بهــا
الوحــدة وتعنــى برصدهــا وتوثيقهــا.
رصــد ومتابعــة أداء الحكومــة لتنفيــذ توصيــات المراجعــة الدوريــة
الشــاملة بشــأن حريــة اإلعــام فــي األردن:

اســتمر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي إطــار مشــروع “تغييــر
إلصــاح اإلعــام فــي األردن” والــذي بــدأ فــي تنفيــذه منــذ
أغســطس /آب  2014فــي إصــدار تقاريــره الرصديــة الخاصــة
بمتابعــة أداء الحكومــة فــي تنفيذهــا لتوصيــات المراجعــة
الدوريــة الشــاملة بشــأن حريــة اإلعــام ،وقــد أصــدر المركــز 8
تقاريــر رصديــة منتظمــة منــذ بدايــة المشــروع ،ومنهــا تقريــره
الرصــدي الســابع الــذي تضمــن رصــداً للفتــرة مــن  1ينايــر وحتــى
 30ســبتمبر .2017

وتضمنــت التقاريــر رصــداً لمــدى التــزام الحكومــة فــي تطويــر
وتعديــل التشــريعات المتعلقــة باإلعــام ،إضافــة إلــى السياســات
الرســمية المتبعــة وممارســات الحكومــة علــى تنفيــذ مــا ورد مــن
توصيــات فــي االســتعراض الــدوري الشــامل  ،2013ومــا هــي
مســتويات ذلــك االلتــزام علــى مســتوى االحتــرام والحمايــة
واألداء والتمكيــن لحريــة اإلعــام.

واســتند فريــق التقريــر علــى المنهجيــة التــي ثبــت عليهــا مــن
خــال وضــع مؤشــر ومقيــاس خــاص يالئــم حالــة األردن ،وذلــك
باالســتمرار فــي التحليــل النوعــي إلــى جانــب التحليــل الكمــي،
وذلــك باالعتمــاد علــى كل مــا ينشــر و /أو يصــدر مــن معلومــات
و /أو إجــراءات بخصــوص التزامــات الحكومــة بتنفيــذ توصيــات
االســتعراض الــدوري الشــامل المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام ،ســواء فــي وســائل اإلعــام المختلفــة ،أو مــن خــال
مكتــب التنســيق الحكومــي لحقــوق اإلنســان فــي رئاســة
الــوزراء ،إضافــة إلــى التعليقــات والتصريحــات والتقاريــر التــي قــد
تصــدر عــن مســؤولين حكومييــن أو دوائــر ومؤسســات رســمية
حكوميــة.
وتابــع التقريــر مــا يصــدر مــن إجــراءات مــن الســلطات الثــاث
بشــكل عــام ،التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة ،ويرصــد التقاريــر
أو التعليقــات ذات الصلــة بالتزامــات األردن الدوليــة فــي ملــف
حريــة الصحافــة واإلعــام ،والتــي قــد تصدرها منظمــات إقليمية
ودوليــة ،وأيضــاً تقاريــر المؤسســات الوطنيــة والمتعلقــة برصــد
ومتابعــة اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الحكومــة لتنفيــذ توصيــات
االســتعراض الــدوري الشــامل ،والجهــود التــي بذلتهــا للوفــاء
بالتزاماتهــا الدوليــة.
لقــد تــم جمــع المعلومــات إلعــداد هــذا التقريــر باالعتمــاد علــى
عــدد مــن العناصــر مــن أبرزهــا وأهمهــا الجهــود التــي بذلهــا مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي المرحلــة التحضيريــة مــن مشــروع
“إصــاح اإلعــام فــي األردن” عندمــا اتفــق مــع فريــق التنســيق
الحكومــي لحقــوق اإلنســان التــي تشــكلت لمتابعــة ملــف
االســتعراض الــدوري الشــامل علــى عــدد مــن اإلجــراءات.

وعمــل فريــق التقريــر علــى رصــد ومتابعــة إجــراءات الحكومــة
منــذ بدايــة نوفمبــر  2013واســتمر بعمليــة المتابعــة والرصــد
حتــى إصــدار هــذا التقريــر.
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رؤيــة المركز:
تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام  1998كمؤسســة

بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وعمليــة اإلصــاح بمــا يدعم حريــة التعبير

األردن بعــد سلســلة مــن االنتكاســات علــى الصعيــد المحلــي بــدأت

الدوليــة لحريــة الصحافــة.

مجتمــع مدنــي تنشــط فــي الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة فــي
مــن إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت فــي عــام 1997
والــذي وضــع قيــوداً متزايــدة علــى اإلعــام وتســبب فــي إغــاق

العديــد مــن الصحــف.

ويعمــل المركــز مــن أجــل صيانــة الحريات وتجذير البنــاء الديمقراطي

فــي األردن والعالــم العربــي باإلضافــة إلــى احتــرام حقــوق اإلنســان
والعدالــة والمســاواة والتنميــة فــي ظــل مجتمــع منفتــح مبنــي

علــى أســس مــن الحــوار والالعنــف.

ويحافظ المركز على دور مســتقل ،شــأنه شــأن منظمات المجتمع

غيــر الحكوميــة ،وال يدخــل طرفــا فــي العمــل السياســي بــأي

شــكل مــن اإلشــكال ،ولكــن فــي ســياق دفاعــه عــن حريــة اإلعــام

واإلعالمييــن يتصــدى المركــز لــكل السياســات والتشــريعات
واإلجــراءات التــي تشــكل قيــدا علــى حريــة اإلعــام.

واإلعــام فــي العالــم العربــي وبمــا يكفــل االلتــزام بالمعاييــر

رسالة المركز:
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،مؤسســة مجتمــع مدنــي تســعى

إلــى الدفــاع عــن حريــة اإلعــام وتوفيــر الحمايــة للصحفييــن العــرب
والتصــدي لالنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا و تعمــل علــى تطويــر
مهاراتهــم المهنيــة وتمكينهــم مــن الوصــول الحــر للمعلومــات و
تغييــر وتطويــر التشــريعات التــي تفــرض قيــودا علــى 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
التــي يتعرضــون لهــا.

• تعزيــز مهنيــة واحترافيــة اإلعــام واالرتقــاء بــدوره فــي الدفــاع
و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة فــي العالــم العربــي مــن
أجــل تطويــر حريــة اإلعــام وتعزيــز قــدرات واحتــراف اإلعالمييــن،

عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة ،كمــا ويعمــل مــع الصحافــة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى حمايــة البنــاء الديمقراطــي
واحتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان.

عــن الديمقراطيــة والحريــات العامــة واإلصــاح.

• تطويــر البيئــة التشــريعية والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة
الحاضنــة لإلعــام.

الرؤية:
الحــد مــن االنتهــاكات المرتكبــة ضــد الصحفييــن والمؤسســات
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المالحق

اإلعالميــة مــن أجــل تعزيــز حريــة واســتقاللية اإلعــام.

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

األهداف:
• بنــاء فــرق عمــل مؤهلــة ومتخصصــة مــن المحاميــن والصحفييــن
والباحثيــن لرصــد وتوثيــق االنتهاكات الواقعة على اإلعالميين

والمؤسســات اإلعالميــة وفــق األصــول والمعاييــر المتعــارف

عليهــا دوليــاً.

• مطالبــة الحكومــات باتخــاذ التدابيــر للحــد مــن االنتهــاكات
الواقعــة علــى اإلعــام ومحاســبة مرتكبيهــا.

• حــث البرلمانــات علــى تطويــر التشــريعات الضامنــة لحريــة اإلعالم
للحــد مــن االنتهــاكات التــي ترتكــب ضــده ومحاســبة مرتكبيها.

• توفير الدعم والمســاعدة القانونية لإلعالميين الذين يتعرضون

للمشــكالت واالنتهــاكات ،بمــا فــي ذلــك مســاعدتهم فــي
الحصــول علــى تعويــض عــادل عــن االنتهــاكات التــي لحقــت

بهــم ومالحقــة مرتكبيهــا.

• اســتخدام آليــات األمــم المتحــدة للحــد مــن االنتهــاكات الواقعــة
علــى حريــة اإلعالمييــن وإنصافهــم.

• تحفيــز الصحفييــن علــى اإلفصــاح عــن المشــكالت والتجــاوزات
واالنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا خــال عملهــم وآليــات

التبليــغ عنهــا.

• تطويــر ومأسســة آليــات رصــد المشــكالت واالنتهــاكات التــي
يتعــرض لهــا الصحفيــون.

• توعيــة الصحفييــن بحقوقهــم وتعريفهــم بالمعاييــر الدوليــة
لحريــة اإلعــام ،وماهيــة االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا.
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تأسســت “ميــاد” وحــدة المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن
فــي األردن فــي عــام  2001تحــت مظلــة مركز حماية وحرية
الصحفييــن مــن أجــل تقديــم العــون القانونــي للصحفيين.

وجــاء إطــاق “ميــاد” اســتجابة لحاجــة الصحفييــن الملحــة
لبيــت خبــرة متخصــص فــي تقديــم الخدمــات القانونيــة فــي
الدفــاع عــن الصحفييــن بقضايــا اإلعــام والنشــر ،بعــد أن
تزايــدت الدعــاوى القضائيــة المقامــة علــى اإلعالمييــن
بســبب ممارســتهم لعملهــم الصحفــي ،وبعــد أن أصبحــت
تشــكل قيــداً علــى حريــة اإلعــام ،وتزيــد مــن مخــاوف
الصحفييــن بســبب الضغــوط القانونيــة وتدفعهــم إلــى
ممارســة الرقابــة الذاتيــة خــال عملهــم.

الرؤية

بيئــة تشــريعية وقانونيــة ضامنــة لحريــة واســتقاللية
االعــام ،وتكفــل أمــن اإلعالمييــن ،وممارســتهم لعملهــم
الصحفــي بحريــة ودون قيــود.

الرسالة

توفيــر المســاعدة القانونيــة المجانيــة لإلعالمييــن لضمــان
محاكمــات عادلــة لهــم ،وصيانــة حقوقهــم بمــا يتــواءم مــع
المعاييــر الدوليــة لحريــة الصحافــة ،وإصــاح التشــريعات
الناظمــة لإلعــام.

األهداف
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• توفيــر المســاعدة والدعــم القانونــي لإلعالمييــن
والمؤسســات اإلعالميــة.
• تعزيــز قــدرات القانونييــن والمحاميــن المتخصصيــن فــي
الدفــاع بقضايــا حريــة اإلعــام.
• تطويــر الثقافــة القانونيــة لإلعالمييــن  ،وتطويــر قدراتهــم
فــي التعامــل مــع التشــريعات المقيــدة لحريــة اإلعــام .

• تطويــر التشــريعات الناظمــة لعمــل اإلعــام والتشــريعات
التــي تفــرض قيــوداً عليــه.
• تعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون والمحاكمــات العادلــة فــي
قضايــا اإلعــام وحريــة التعبيــر.

• تعزيــز دور القضــاء فــي حمايــة حريــة اإلعــام وحريــة
التعبيــر.
• إدامــة الحــوار مــع الحكومــة والبرلمــان والقضــاء والجهــات
القانونيــة ذات العالقــة حــول المشــاكل القانونيــة التــي
تواجــه اإلعــام.

المالحق

خدمات ميالد

تقــدم وحــدة المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن “ميــاد”
خدمــات الدعــم القانونــي المجانيــة لــكل اإلعالمييــن
والمؤسســات اإلعالميــة علــى النحــو التالــي :

المتخصــص فــي قضايــا اإلعــام والنشــر وحريــة
التعبيــر ،وتشــجيع المحامييــن علــى التخصــص فــي
قضايــا اإلعــام والدفــاع عــن حريــة التعبيــر.

• مســاعدة اإلعالمييــن الذيــن يتعرضــون للتوقيــف و/
أو كل أشــكال حجــز الحريــة أثنــاء تأديتهــم لواجبهــم
ا لصحفــي.

• توثيــق القضايــا المقامــة علــى اإلعالمييــن و
المؤسســات اإلعالميــة فــي المحاكــم األردنيــة
وتحليــل األحــكام القضائيــة واتجاهــات القضــاء فــي
التعامــل مــع قضايــا اإلعــام .

• خدمــة الترافــع القانونــي المجانــي عــن الصحفييــن الذيــن
تقــام ضدهــم دعــاوى قانونيــة بســبب ممارســاتهم
لعملهــم اإلعالمــي ،ويتولــى الدفــاع عنهــم محاميــن
ومدربيــن للتعامــل مــع القضايــا اإلعالميــة .
مؤهليــن
َ

• تقديــم استشــارات قانونيــة وقائيــة مســبقة و /أو الحقــة
للصحفييــن و المؤسســات اإلعالميــة فــي مجــال
اإلعــام و النشــر.
• تعزيــز الثقافــة القانونيــة للصحفييــن واإلعالمييــن
ومســاعدتهم علــى ممارســة حقهــم فــي التعبيــر
والدفــاع عــن حــق المجتمــع فــي المعرفــة مــن خــال
الــدورات والورشــات التدريبيــة و التوعويــة.

• تقديــم مقترحــات لمشــاريع القوانيــن للبرلمــان
والحكومــة لتحســين منظومــة التشــريعات القانونيــة
الناظمــة لعمــل اإلعــام .

• تنفيــذ دراســات قانونيــة متخصصــة فــي قضايــا اإلعــام
و النشــر .

• التواصــل مــع الســلطة القضائيــة لكفالــة تعزيــز الحريــات
الصحفيــة وخلــق حالــة تفهــم للمعاييــر الدوليــة لحريــة
اإلعالم.

• تطويــر قــدرات المحاميــن فــي الترافــع القانونــي
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