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تقرير جديد لمركز غزة يرصد فيه اإلنتهاكات
التي وقعت على الصحفيين في شهر آب

ملحق غري دوري
يصدرعن الشركة العاملية
للصحافة واصدار الصحف
ويوزع مجانا
رئيس التحرير

وليد حسني
مدير التحرير

عمر محارمة

أصدر مركز غزة لحرية اإلعالم تقريراً سجل خالله حاالت اإلنتهاكات
الواقعة على الصحفيين والمصورين ،وبيّن التقرير المتسببين في
اإلنتهاكات ،حيث إنقسمت بين إعتداءات اإلحتالل الصهيوني وإعتداءات
األجهزة االمنية الفلسطينية ،كما تمثلت اإلنتهاكات باإلعتقال والتهديد
المباشر واإلحتجاز وإختراق المواقع اإللكترونية ،ومصادرة مقتنيات العمل
والمقتنيات الشخصية ،واإلستهداف بالقنابل.
كما أعرب المركز عن قلقه إزاء تصاعد إنتهاكات اإلحتالل ،وإستهدافها
الصحفيين وسالمتهم ،مطالباً المنظمات اإلعالمية والحقوقية والمجتمع
الدولي بالتحرك الجاد لوقف سياسة المالحقة واإلستهداف ،والضغط
على اإلحتالل لوقف هذه اإلنتهاكات بحقهم ولإلفراج عن الصحافيين
المعتقلين ،وكما أشار المركز إلى المادة التاسعة عشر من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ،داعياً إلى ضرورة اإللتزام بها حيث تنص المادة على
إحترام حرية اإلعالم.

بعد القرار التي اتخذته الحكومة بتطبيق قانون حجب
المواقع الإللكترونية ،وقيامها بحجب ما يقارب الثالثمئة
موقع إلكتروني إخباري مستقل ،تستمر بتطبيق هذا
القانون خالل حجبها لموقعي “عمان نــت” ،وجــو،24
ويذكر أنه تم العمل في هذا القانون مطلع حزيران
الماضي من هذا العام تحت رفض إعالمي وشعبي كبير.
وبدورها إستنكرت رئيسة تحرير موقع “عمان نت”
لميس اندوني ،حجب الموقع للمرة الخامسة ،مشيرة
إلى أن الهدف من وراء ذلك منع تدفق المعلومات وتقييد
اآلراء للمواقع ،التي تمتاز بنسبة عالية من المهنية
والجرأة والمصداقية كعمان نت ،وتساءلت أندوني عن
حجب الموقع بعد كل تغطية مميزة حيث قالت  ” :هل هي
مصادفة أن يحجب الموقع بعد كل تغطية له ،حيث حُجب
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المرة الرابعة بعد تغطية إنتخابات البلدية ،وبعد أسبوع
من تغطية قضية المعتقلين والتعديالت الدستورية،
ونشر مقاطع فيديو تصف ما حصل في مجلس النواب،
يُحجب الموقع يوم أمس”.
وفي ذات السياق أكد باسل العكور ناشر موقع جو ،24
الذي حجب موقعه أيض ًا للمرة السادسة ،على أن الموقع
سيستمر في إيصال المعلومة لكافة الشعب بجميع
الوسائل واإلمكانيات المتاحة ،موضحاً أن ضغوطات
الحكومة على جو  24لن تضعفهم ،وإن أرهقته الخسائر،
وأشار العكور أنه ال حل أمام المواقع اليوم سوى التوجه
للقضاء ،خاصة بعد إمعان هذه الحكومة بإيذاء الناس
وعدم اإلكتراث لحالة ومعاناة الصحفيين.

شبكة “سند” تنظم دورة متخصصة في إربيل لرصد وتوثيق اإلنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم
إفتتح مركز حماية وحرية الصحفيين ،وبالشراكة
مع نقابة صحفيي كوردستان ،والتنسيق مع الجمعية
العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ،في محافظة
أربيل ورشــة عمل متخصصة تحت عنوان “رصد
وتوثيق اإلنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم”  ،وتأتي
هذه الورشة وهي الخامسة من نوعها ،وينظمها
المركز في سياق أعمال شبكة المدافعين عن حرية
اإلعالم في العالم العربي “سند” ،وهي شبكة إقليمية
تهدف إلى الحد من اإلنتهاكات الواقعة على اإلعالم.
وألقى الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية
الصحفيين الزميل نضال منصور ،كلمة في حفل
إفتتاح الورشة ،قال فيها“ :نحن سعداء بالعمل في
إربيل بشراكة مع نقابة صحفيي كردستان ،على
آليات رصد وتوثيق اإلنتهاكات الواقعة على اإلعالم
في العراق”.
وأضاف منصور “إن هذه الورشة التدريبية باكورة
عمل مستقبلي لمأسسة الجهود التي تبذل لدعم
حرية التعبير واإلعالم” ،مؤكداً أن “ترسيخ الحريات
الصحفية خطوة على طريق بناء الديمقراطية”،
وأوضح أيض ًا أن شبكة المدافعين عن حرية اإلعالم
في العالم العربي “سند” ،والتي يديرها المركز
تعمل على التوسع في تأسيس فرق وطنية للرصد
والتوثيق ،لبناء منهجيات إحترافية تصون الحريات
وتحد من اإلنتهاكات ،وفي هذا السياق تأتي هذه
الورشة”.
وبين أن اإلنتهاكات ضد اإلعالميين في العراق
مستمرة ،مشيبراً إلى أن اإلنتهاكات ال تقتصر على
اإلغتياالت واإلعتداءات بالضرب واإلختطاف والتهديد
فقط ،مطالب ًا باإلهتمام برصد اإلنتهاكات األخرى
مثل حجب المعلومات ،منع التغطية ،قرصنة المواقع
اإللكترونية ،والتشويش على البث التلفزيوني
واإلذاعي.
وأعرب منصور عن أمله في أن تتكلل هذه الورشة

بتأسيس فرق وطنية للرصد والتوثيق بمنهج جديد،
يعتمد على مقاربة حقوقية ويستند إلى مقابلة
الضحايا وجمع األدلة من أجل مالحقة المنتهكين،
حتى ال يفلتوا من العقاب.
من جهته قال نقيب نقابة صحفيي كردستان
الزميل آزاد الشيخ ،أن نقابة صحفيي كردستان
تنشر منذ سنوات تقريرها الفصلي والسنوي حول
االنتهاكات واالعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون
في كردستان العراق ،وتضعه أمام الرأي العام في
الداخل والخارج.
وأشار الشيخ إلى أن قضية حرية الرأي وتوثيق
اإلنتهاكات بحق الصحفيين موضوع مهم ،وأن هذه
العملية كانت غير منهجية وطوعية ،وتحتاج اآلن
إلى الحرفية والتنظيم بشكل مؤسسي ومتماسك،.
وتابع الشيخ“ :بعد توقيع بروتوكول التعاون المشترك

لغرض التنسيق في مجال توثيق اإلنتهاكات بين
نقابة صحفيي كردستان ومركز حماية وحرية
الصحفيين في عمان ،وخاصة فيما يتعلق باإلنتهاكات
التي تقع على الصحفيين في إقليم كردستان العراق،
وقد نُظمت هذه الورشة في إربيل عاصمة إقليم
كردستان ،ألعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع عن حقوق
الصحفيين في النقابة ،وبحضور أكثرية سكرتاريا
فروع النقابة ومكاتبها ،إضافة إلى عدد من الصحفيين
الناشطين في الدفاع عن حقوق الصحفيين في بغداد
والبصرة ومناطق أخرى من العراق.
وأعرب الشيخ عن أمنياته في إستمرار التعاون
المشترك مستقب ً
ال ،وأن يستفيد المشاركون في هذه
الورشة اإلستفادة القصوى ،وكانت شبكة “سند” قد
بدأت أعمالها عام  2012بتنفيذ برنامج رصد وتوثيق
اإلنتهاكات الواقعة على اإلعالم “عين” ،الذي يسعى
إلى تكوين فرق وطنية لرصد اإلنتهاكات وتوثيقها
في الدول العربية ،حيث عمل هذا البرنامج عام 2012
في ثالث دول هي األردن ومصر وتونس ،وتوسع في
العام  2013لتأسيس فريق وطني في اليمن ،فيما
يهدف للتوسع تدريجي ًا في دول عربي أخرى.
ويشارك في الورشة التي تستمر مدة ثالثة أيام في
الفترة من  9ولغاية  11سبتمبر /أيلول الجاري ،نحو
 20صحفياً وصحفية من مؤسسات إعالمية عراقية
تشمل عدداً من المدن والمحافظات العراقية ،ويشرف
على التدريب كل من المستشار الحقوقي لشبكة
“سند” الدكتور محمد الموسى ،إلى جانب الخبير في
التشريعات اإلعالمية المحامي إيهاب سالم من مصر.
وسيتلقى المشاركون تدريبات على الرصد
والتوثيق وتقصي الحقائق في إنتهاكات الحريات
اإلعــامــيــة وحــقــوق اإلعــامــيــيــن ،ومــصــادر جمع
المعلومات وإعداد التقارير ،إلى جانب تدريبات نظرية
في اآلليات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان وحماية
حقوق اإلعالميين والحريات اإلعالمية .
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القومي التقدمي يقوم بإعتصام
صامت ضد رفع سعر رغيف الخبز
تحت شعار “ال لرفع سعر رغيف الخبز” نظم التيار القومي التقدمي
إعتصام ًا صامت ًا عند دوار جبل النزهة ،رفع فيه المشاركون الفتات موحدة
تطالب بتجنب رفع أسعار الخبز ،كما إنضم للفعالية عدد من قاطني جبل
النزهة.
وأشار خالد رمضان المنسق العام للتيار القومي التقدمي من خالل
صفحته الخاصة على موقع التواصل اإلجتماعي فيس بوك ،إلى رمزية
اإلعتصام وقــرارات رفع األسعار في ظل األزمة التي يعاني منها الحراك
الشعبي حيث قال ” :الحضور كان رمزي ًا مقارنه بعظم المسؤوليه ،وهذا ال
يقلل من أهميه وعظمه كل من شارك وأنضم لإلعتصام ،خاصة في الوقت
الذي يتخذ المركز األمني السياسي قرارات تستهدف كرامة الناس ،ويرغب
بتوصيل رسائل اليهم وإلى الحراك ،أخذا باإلعتبار األزمه التي نعاني بها في
الحرااك ،إن الحراك إنتهى ،وإن تطورات األحداث اإلقليميه المحيطه بنا صبت
بطاحونته ،وإننا نعتقد أن قرار رفع األسعار ال يقتصر على سد بند من العجز
المالي للموازنه ،ألنه باإلمكان عمل ذلك من بنود مختلفه ،والجميع يعلم
إرتباط الخبز باألمن االجتماعي” ،كما ودعا رمضان إلى التفاعل الجاد مع
كل من حضر للفعالية أو لم يحضر ،إلى التنسيق يوم السبت القادم المافق
الخامس عشر من أيلول ،لتأسيس حراك النقطة الواحدة المتمثلة برفض
رفع سعر رغيف الخبز لكي ال يمروا.
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مركز حماية وحرية الصحفيين يعارض
وقف الجزيرة مباشر ،ويطالب بإطالق سراح صحفييها
أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين
عن قلقه من قرار الحكومة المصرية
إغــاق مكتب الجزيرة مباشر ،واصفًا
هذه التوجهات بأنها استهداف لحرية
الــعــمــل الصحفي ومــحــاولــة لفرض
شروط على المحتوى اإلعالمي ،وقال
المركز في بيان صادر عنه “أن وسائل
اإلعالم التي تعمل في مصر خاصة من
ينتقد اإلجراءات الحكومية واألمنية بعد
عزل الرئيس مرسي تواجه قيوداً غير
مسبوقة”.
وأستنكر المركز إستمرار الحملة ضد
قنوات الجزيرة ،مشيراً إلى إعتقال أربعة
من طاقم قناة الجزيرة اإلنجليزية،
باإلضافة إلــى إعتقال شهاب الدين
شعراوي المنتج التنفيذي بقناة الجزيرة
مباشر ،فيما ال يــزال كل من عبد اهلل
الشامي ومحمد بدر رهن التوقيف.
وقـــال الــرئــيــس التنفيذي لمركز
حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال

منصور“ :منذ عــزل الرئيس مرسي
ونحن نؤكد رفضنا إليقاف المحطات
الفضائية وتوقيف وإعتقال اإلعالميين”،
مضيفًا “أن حماية اإلعالميين في
األزمات ومناطق التوتر تقع مسؤوليتها
على الدولة وأجهزتها األمنية ،مؤكداً أن
الحماية تترافق مع حقهم في ممارسة
عملهم بشكل مستقل ودون قيود”.
وطــالــب مــنــصــور بتشكيل لجنة

تحقيق مستقلة بعد سقوط ضحايا بين
اإلعالميين وإصابات جسيمة ،باإلضافة
إلى حمالت اإلعتقال والتوقيف ،ودعا
الحكومة المصرية إلى المبادرة بإطالق
ســراح اإلعالميين المعتقلين فــوراً،
والسماح بإعادة بث المحطات الموقوفة.
وبين منصور أن القضاء وحده هو
صاحب السلطة بالفصل في اإلتهامات
الــمــوجــهــة إلـــى الــقــنــوات الفضائية
واإلعالميين ،موضحًا بــأن المؤسسة
اإلعالمية ليست منزهة عن الخطأ،
وإن كــانــت قــنــوات الــجــزيــرة متهمة
باإلنحياز لصالح اإلخـــوان المسلمين
والتحريض على العنف فإن الحكومة
تستطيع مالحقتها في القضاء” ،كما
ناشد منصور المؤسسات اإلعالمية في
مصر إلى التمسك بالمعايير المهنية،
والحفاظ على التغطية الموضوعية
وتجنب اإلنحياز السياسي والتوقف عن
بث خطاب الكراهية والتحريض.

قانون االنتخاب خطوة غير كافية في طريق االصالح والتمكين الديمقراطي
مشاركة المواطن في صنع القرار وتعزيز الديمقراطية تبقى منقوصة في ظل قانون الصوت الواحد
جمال البواريد
يعتبر حق االنتخاب او التصويت حقا مصونا
وفقا للمعاهدات والمواثيف الدولية ومن خالله
يتمكن الفرد من المشاركة في ادارة الشؤون
العامة لبلده من خالل اجراء انتخابات نزيهة
تتم بشكل دوري باالقتراع السري يتساوى
فيها المواطنون بالحق بالتصويت.
فقد نصت المادة  21من اإلعــان العالمي
لحقوق اإلنسان على أن:
 لكل شخص حق المشاركة في إدارةالشئون العامة لبلده ،إما مباشرة وإما بواسطة
ممثلين يختارون في حرية.
 لكل شخص ،بالتساوي مع اآلخرين ،حقتقلد الوظائف العامة في بلده.
 إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم،ويجب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات
نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم
المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو
بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
واكـــد هــذا الــحــق العهد الــدولــي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسيةالذي صادق عليه
االردن في المادة  25والتي تنص على:
يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من وجوه
التمييز المذكور في المادة  ،2الحقوق التالية،
التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود
غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ،إما
مباشرة وإمــا بواسطة ممثلين يختارون في
حرية؛
(ب) أن ينتخب وينتخب ،في انتخابات نزيهة
تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة
بين الناخبين وبالتصويت السري ،تضمن
التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛
(ج) أن تتاح له ،على قدم المساواة عموما مع
سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

ومــن هنا تظهر الصلة الوثيقة بين حق
االنتخاب والتصويت للفرد بالديمقراطية التي
يقوم نظام الحكم عليها باالستناد الى رغبات
االفراد وتمارس رغباتهم بطريقة مباشرة او
غير مباشر فهل جاءت االنتخابات النيابية التي
جرت مطلع هذا العام وافرزت مجلس النواب
السابع عشر لتعزز الديمقراطية في االردن
الذي شهد حراكا شعبيا وسياسيا مع نهاية عام
 2011تزامنا مع ثورات الربيع العربي للمطالبة
باالصالح والتغيير للخروج من الواقع المعاش
للمواطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
استجاب صانع القرار االردني لهذه المطالب
باجراء حزمة من التعديالت على القوانين
االصالحية الهامة وكان في مقدمتها االستجابة
لمطالب تعديل الدستور واقرار قانون لالنتخاب
وقانون الهيئة المستقلة لالنتخاب والمحكمة
الدستورية لتعزيز مشاركة المواطن في صنع
القرار وامتصاص عضب الشارع .
وكــان لمثل هــذه الحزمة من التشريعات
االصالحية دورا في التخفيف من التوتر في
الشارع وبقائه في االطار السلمي العقالني
ولم يتم الجنوح الى العنف الذي انزلقت اليه
دول الربيع العربي مثل ليبيا وسوريا ومصر ،
والتي اخذ تنفيذها وقتا قارب العامين .
وكـــان ابـــرز مــخــرجــات هــذه الــحــزمــة من
التشريعات االصالحية قانون االنتخاب رقم
 25لسنة  2012الذي ابقى على قانون الصوت
الواحد ولكنه اعتمد الدائرة االنتخابية العامة
وخصص لها  27مقعدا نيابيا من اصل 150
مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب اضافة
الى زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية لتصبح
 15مقعدا نيابيا.
ولكن مع كل هــذه التعديالت الدستورية
والقوانين االصالحية وفي مقدمتها قانون
االنتخاب فان قوى حزبية ومجتمعية متعددة
قاطعت االنتخابات التي اجريت على اساس
هذا القانون معتبرين ان استجابة الحكومة
للمطالب االصالح ال تمس جوهر االصالح وال

تعزز الواقع الديمقراطي في االردن ورأت ان ال
جدوى من المشاركة العبثية في االنتخابات.
ولــكــن بعد انــتــخــاب مجلس نـــواب جديد
وتشكيل حكومة بالتشاور مع الــنــواب هل
تعززت الديمقراطية في االردن وهل تعززت
المشاركة الشعبية في صنع القرار زادت نسبة
مشاركة الفرد في صنع الــقــرار وهــل كان
مجلس النواب بأدائه حتى االن خطوة اصالحية
وتدفع باتجاه الحياة الديمقراطية.
وقــال النائب األسبق والناشط السياسي
الدكتور رائــد قاقيش انــه ال بد من دراســة
شاملة لمخرجات العملية االنتخابية بعد اجراء
االنتخابات النيابية مطلع هذا العام 2013
لتطوير العملية االنتخابية لتمكين المواطن
االردني من االسهام في صنع القرار من خالل
اعادة انتاج قانون انتخاب جديد يضمن تعزيز
المشاركة الديمقراطية ويضمن سالمة
العملية االنتخابية ومشاركة اكبر من جميع
القوى السياسية وشرائح المجتمع االردني.
واضــاف ان هناك تجاوبا نسبيا لمطالب
االصالح وهناك رؤية لالصالح وخاصة من قبل
جاللة الملك عبداهلل الثاني ولكن االشكالية
في التنفيذ من قبل الحكومة التي تصر على
نمط معين في العمل السياسي مؤكدا اهمية
ان يقوم مجلس النواب الحالي بدوره باجراء
حوارات مع كل اطياف المجتمع لصناعة قانون
انتخاب يتوافق مع المعاهدات والمواثيق
الدولية التي وقع عليها االردن.
واعتبر الدكتور قاقيش ان هناك توجها
تدريجيا نحو الديمقراطية في االردن وان اي
نوع من انواع الحراك الديمقراطي من خالل
تفعيل دور المواطن هو دور ايجابي مشددا
على اهمية جسر الهوة بين المواطن والحكومة
التي تشكلت بفعل سياسات حكومية على مدى
سنوات طويلة.
وبين مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع
المدني الدكتور عامر بني عامر قانون االنتخاب
الحالي وافرازاته مجلس النواب السابع عشر

رغم االنتقادات الكبيرة التي وجهت له اال انه
ساهم في تعزيز الديمقراطية في االردن
خطوة الى االمــام ولكن لم نصل الى الحالة
النموذجية في تمكين المواطن من صنع
القرار من خالل مجلس النواب الذي يضمنه له
الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.
واضاف انه بوجود قانون الصوت الواحد غير
المتحول في قانون الصوت الواحد يضعف
اخراج مجلس نواب تعمل بشكل جماعي وكتل
ضاغطة قادرة على تمثيل المواطنين وتنفيذ
توجهاتهم وتطلعاتهم منوها ان القانون
الحالي اوصل نواب فرادى ما يضعف من تأثير
المجلس آمال ان يتم تعديل هذا القانون في
االنتخابات المقبلة لتعزيز مساهمة المواطن
في السياسة العامة للبلد وبمشاركة جميع
القوى السياسية والمجتمعية في االردن.
واوضــح انه من خالل مراقبة اداء مجلس
النواب الحالي في الدورة السابقة غير العادية
يظهر بشكل جلي اهمية تعديل النظام
الداخلي للمجلس ليتمكن من القيام بدوره
الرقابي والتشريعي اضافة الى ضرورة تعديل
الصالحيات التي يملكها المجلس ولو اقتضت
ادخال تعديالت دستورية في هذا المجال.
وكان استطالع رأي اجــراه مركز الدراسات
االستراتيجية في الجامعة االردنية واعلن في
 20شباط  2013بعد اجراء االنتخابات النيابية
ان  % 44من افراد العينة الوطنية ان المجلس
النيابي الــذي افــرزه قانون االنتخاب الجديد
سيكون بنفس مستوى المجلس السابق
السادس عشر فيما اجاب  % 11بان المجلس
الجديد سيكون اســوأ من المجلس السابق
وارجــع  % 19منهم السبب الى عدم نزاهة
االنتخابات فيما اعــاد  % 17السبب الى عدم
كفاءة بعض النواب الجدد في حين يرى % 14
ان السبب اهتمام النواب بمصالحهم الشخصية
فوق مصلحة البلد.
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الجامعـــات األردنـيـــة..انتهاكـــ
مزاجية رؤساء الجامعات تخالف الدستور وتغتال حقوق الطلبة اإلنسانية

د .عربيات« :الصوت الواحد» عزز النعرة
اإلقليمية والعشائرية مما زاد ظاهرة العنف
غدير السعدي
ال تزال مؤشرات قياس الحريات االكاديمية في الجامعات االردنية
تشهد ممارسات واضحة في التضييق على الطالب والحد من حريتهم
وتنتهك سبل حرية التعبير لديهم مما يستدعي اجراء استراتيجيات
وخطط فاعلة تحد من هذه االنتهاكات وترتقي بمستوى التعليم
العالي.
وفي هذا السياق قال الدكتور فاخر دعاس – منسق حملة ذبحتونا
ــ يعتبر شكل التمثيل الطالبي داخل الجامعات من أهم المؤشرات
لقياس الحريات األكاديمية  ،حيث يعاني الطلبة في األردن منذ سنة
 1991من غياب اإلطار الجامع لهم ” االتحاد العام لطلبة األردن “
فالحكومة األردنية – وخالف ًا لمعظم دول الجوار – ال تسمح حتى اآلن
بإقامة اتحاد عام لطلبة األردن يجمع كافة طلبة الجامعات وكليات
المجتمع  ،واستعاضت عنه بأشكال أقل ديمقراطية وأدنى تمثي ً
ال
للطلبة.
تفتيت الوالءات لصالح العشائرية و»تحت الوطنية»
واستعرض دعاس اشكال التمثيل الطالبي في الجامعات وهي
مجالس الطلبة  :عبارة عن هيئات موقعية تمثل الطلبة داخل
الجامعة وتنتخب هيئتها العامة باالقتراع المباشر ،وما زالت معظم
الجامعات الرسمية _ باستثناء البلقاء التطبيقية _ تتبع هذا النوع من
التمثيل الطالبي إضافة إلى بعض الجامعات الخاصة _ فيالدلفيا
والتطبيقية وعمان األهلية .
بعض إدارات الجامعات قامت بتأجيل االنتخابات إلى أجل غير
مسمى بذريعة عدم اتفاق الطلبة على نظام بديل لنظام الصوت
الواحد .وما زالت مجالس الطلبة تعتبر هيئات تابعة لعمادة شؤون
الطلبة وليست هيئات مستقلة  ،مما يعطي هذه العمادات الحق
بالتدخل في كافة نشاطات وبرامج عمل هذه المجالس ،بل إنها
ال تستطيع القيام بأية أنشطة دون موافقة العمادة عليها ما يعني
الوصاية الكاملة من قبل العمادة على مجالس الطلبة .
وقال د .دعاس لـ»برنده” إن صيغة مجالس الطلبة تعتبر أقل

تمثي ً
ال من االتحاد العام لطلبة األردن ،حيث تقتصر على طلبة نفس
الجامعة وال يوجد رابط بين مجالس طلبة الجامعات المختلفة.
وأضــاف إن لرئيس الجامعة في معظم الجامعات الحق بحل
مجلس الطلبة دون إبداء األسباب حيث يعطي نظام مجالس الطلبة
في معظم الجامعات لعميد شؤون الطلبة أو رئيس الجامعة الحق
في تأجيل انتخابات مجلس الطلبة أو تجميد عمل المجلس أو حله
لفترة غير محدودة دون إبداء األسباب ودون إلزام العميد أو الرئيس
بتحديد موعد آخر النتخابات المجلس ،مشيرا الى أن إدارة جامعة
عمان األهلية قامت بتجميد مجلس الطلبة بذريعة حدوث مشاجرات
بعيد صدور نتائج االنتخابات! كما تستمر إدارة جامعة جرش بإلغاء
االنتخابات للعام الثاني على التوالي.
وبين د .دعاس ان معظم إدارات الجامعات ال تزال تتحكم في
ميزانية مجالس الطلبة ،حيث تخلو التشريعات من ميزانيات مستقلة
أو قرارات مالية لمجالس الطلبة دون موافقة إدارة الجامعة.
واشــار رئيس حملة ذبحتونا إلى وجود نوع ثاني من التمثيل
الطالبي يسمى»الجمعيات الطالبية” وهي صيغة أقل تمثي ً
ال للطلبة
من صيغة مجالس الطلبة  ،حيث يكون لكل كلية جمعيتها الطالبية
الخاصة بها والتي ينتخب أعضاؤها باالقتراع المباشر  ،وتشكل
لجنة تنسيقية تضم رؤساء الجمعيات الطالبية في كل كلية  .وقد
استمرت عدد من الجامعات باعتماد هذه الصيغة كما هو الحال في
كل من جامعة البلقاء التطبيقية وبعض الجامعات الخاصة _ اإلسراء
والبتراء على سبيل المثال _ .
وأضــاف إنه وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن العشر سنوات
على تطبيق هذه الصيغة إال أن إدارات الجامعات لم ترفع مستوى
التمثيل الطالبي إلى مرحلة االتحادات الموقعية بل إنها في بعض
المراحل كانت تقوم بتعطيل عمل الجمعيات الطالبية ،حيث وضعت
بعض إدارات الجامعات ضمن أهداف هذه الجمعيات “العمل على نبذ
الحزبية” ،أي أن على الجمعيات الطالبية إقامة النشاطات والفعاليات
التي تدعو الطلبة لالبتعاد عن األحزاب ،إضافة إلى توعية الطلبة
بمخاطر “الحزبية”.
وشدد د .دعاس على أن صيغة الجمعيات الطالبية ما تزال تعاني
من الضعف الكبير في أهدافها حيث تقتصر أهدافها على الرحالت

الترفيهية والنشاطات الرياضية والفنية وتوثيق العالقات بين
الطلبة والمدرسين ،وبتمعن دقيق سنجد أنها أشبه بصيغة مجالس
طلبة المدارس  ،بينما تلغي أي دور للجمعيات في الدفاع عن حقوق
الطلبة وتبني قضاياهم ،فضال عن عدم وجود هيئة طالبية تمثل
طلبة الجامعة بشكل عام  ،وتكتفي بالهيئة التنسيقية بين الكليات .
وتابع قائال إن معظم كليات المجتمع الحكومية والخاصة و عدد
من فروع جامعة البلقاء التطبيقية إضافة إلى عدد من الجامعات
الرسمية والخاصة ( األلمانية  ،الشرق األوسط  ،عمان األهلية ،
الزرقاء الخاصة  ،جدارا ،األكاديمية العربية ) ما زالت تخلو من أي
وجود لهيئة تمثل الطلبة .
انتخابات غير حرة
وعن آليات انتخاب مجالس الطلبة قال د .دعاس إن آليات انتخاب

حملة ال لرفع األسعار بني الدفاع عن قوت املواطـــــــــ
هبة ابو طه
جددت شبيبة الحزب الشيوعي حملتها التي كانت قد أطلقتها عام
 ،2010لمناهضة سياسة رفع االسعار التيي انتهجتها الحكومات
المتعاقبة.
حيث بدأ الشبيبة بحملة لجمع التواقيع لرفض هذه السياسة التي
يرون أنها تضيق على المواطنين في عيشهم وتؤدي الى إفقار الشعب
األردني عبر مقدراته الوطنية.
وتاتي هذه الحملة التي حملت عنوان «ال لرفع األسعار» إستكما ًال
للمنحى النضالي والكفاحي على صعيد الملف اإلقتصادي واإلجتماعي،
للحزب الشيوعي األردني.
هذه الحملة تنسجم وفق منظميها مع حق االحــزاب في تنظيم
الحمالت الوطنية و التعبير عن مواقفها من مختلف القضايا المحلية،
وهي –الحملة -تعبير عن رأي بحرية ودفاع عملي عن حق االنسان في

مستوى معيشي الئق .عضو المكتب السياسي للحزب سعد عاشور
اشار لـ «برندة» إلى دور الشيوعيين في األردن بالوقوف مع أبناء
شعبهم حيث قال »:قد تعرض الشيوعيون بالفترة الممتدة من عام
 1957حتى عام  1968لإلعتقال والنفي ومنع السفر ،لتحقيق مطالب
الشعب بالتحرر والوصول ألهدافه.
وأوضح عاشور سبب إطالق الحملة بهاذا الوقت حيث قال »:بالفترة
األخيرة كانت في عدة رفعات للمحروقات وأسعار البطاقات ،وكثر حديث
الحكومة عن اإلقبال لرفع المياه والكهرباء وجميع اإلحتياجات األساسية
للمواطنين.
وأنبثقت حملة جمع التواقيع  -بحسب عاشور -بهدف اإلتجاه للناس
والحديث معهم ،حيث بدأوا بتشكيل لجان شعبية في مختلف محافظات
المملكة ،باإلضافة إلى إنضمام منتدى الفكر اإلشتراكي ،والجمعية
الوطنية لحماية المستهلك ،ورابطة الكتاب ،وعمال الكهرباء والعديد
من القوى والجمعيات.
وأعاد التأكيد على الحملة التي أطلقها الحزب في  2010والتي جمعت
آالف التواقيع ،وكانت أطول عريضة رفعت أمام مجلس النواب ضد رفع

األسعار ،معربًا عن تفاؤله بتحرك الشعب قائ ً
ال« :إن لم يتحرك بحملة
 ،2013سيتحرك بالحمالت الالحقة ،حيث يوجد هناك حتمية تاريخة
تدفع الشعب لإلنتفاض إن إستمر رزوحه تحت اإلستعباد واإلحتالل
اإلقتصادي والعسكري» ،و إستند في قوله إلى هتاف الشعب في بداية
الحراك بشعار «خبز  ،حرية  ،عدالة إجتماعية» ،وأحداث 2012/11/24
بإعتبارهما دلي ً
ال ملموساً لبداية إنتفاضة شعبية.
وفي ذات السياق تعرض شبيبة الحزب إلى الكثير من التضييقات
التي تمثلت باإلعتقال اإلداري وقرصنة الموقع اإللكتروني للحزب ،على
خلفية إطالقهم للحملة.
وتأتي هذه التضييقات بصورة مخالفة لقانون األحزاب في مادته
الثالثة التي نصت على «:يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من
جماعة من االردنيين يؤسس وفقا ألحكام الدستور وهذا القانون
بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق
بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويعمل بوسائل
مشروعة وسلمية”.
وبدوره أوضح أسامة ابو زين الدين العضو في المكتب الشبابي

تقارير

االثنني 2013/9/١٦

5

ــــات لحقوق اإلنسان بدون عقاب
د .دعاس :تحريم العمل الحزبي والسياسي على الطلبة عزز ظاهرة العنف الجامعي لصالح الوالءات «تحت الوطنية»

مجالس الطلبة ما زالت توضع من قبل إدارة الجامعة دون وجود
أي دور للطلبة في صياغة أو المشاركة في صياغة اآلليات ،.كما
أن أنظمة انتخابات معظم مجالس الطلبة في الجامعات األردنية
ال تزال تقوم على أساس نظام الصوت الواحد األمر الذي يشكل
تراجعاً كبيراً في تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلبة ،وقد أدى
هذا النظام إلى إثارة النعرات اإلقليمية والعشائرية داخل الجامعات،
وانتشار االنتماءات ما تحت الوطنية على حساب القوى والحركات
الطالبية ما أدى بدوره إلى انتشار ظاهرة العنف في الجامعات ،
وإلى تدني مستوى الوعي لدى الطلبة  ،باإلضافة إلى أن هذا النظام
ال يعكس التمثيل الحقيقي للطلبة فهو يعطي للطالب الحق في
انتخاب مرشح واحد في دائرة ال يتجاوز عدد مقاعدها أحياناً الـ “”10
مقاعد  ،كما أن كافة إدارات الجامعات تقوم بوضع أنظمة االنتخابات

دون أن يؤخذ برأي الطلبة سواء كان من خالل مجالس الطلبة أو
القوى الطالبية الفاعلة  ،وعلى الرغم مما شهدته جامعاتنا من عنف
جامعي ومطالبات الحملة ومؤسسات حقوقية  ،وعلى الرغم من
الحراك الشعبي الذي رفض الصوت الواحد على كافة المستويات،
إال أن نظام الصوت الواحد ما زال ساري ًا في هذه
وحول أنظمة التأديب في الجامعات وكليات المجتمع قال د .دعاس
ان كافة أنظمة وتعليمات التأديب في الجامعات وكليات المجتمع تكاد
أن تكون متطابقة في بنودهـا  ،ولم تسجل أية تعديالت جوهرية
على هذه األنظمة منذ أكثر من عشر سنوات .
وقال هناك تغول في استخدام هذه األنظمة لضرب الحركات
الطالبية  ،إضافة إلى االنحياز للمدرس على حساب المحاسبة
الحقيقية ،مشيرا الى عدد من المالحظات على هذه األنظمة
والممارسات المتعلقة بالحريات الطالبية على نحو أن هذه األنظمة
تمنع الطلبة من تشكيل كتل أو تجمعات طالبية  ،وبالتالي تمنع
إقامة أي نشاط أو إصدار باسم الكتل الطالبية ،كما أنها تمنع قيام
الطلبة بتوزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط أو جمع التواقيع ،
وتعتبر هذه التصرفات مخالفة تستحق العقوبة عليها حيث تصل
عقوبتها في بعض األحيان لدرجة الفصل النهائي من الجامعة .
وتابع د .دعاس قائال إنه وباستثناء بعض المخالفات  ،فإن معظم
المخالفات المنصوص عليها في هذه األنظمة لم توضع لها عقوبات
محددة  ،بل تركت للجنة التحقيق أن تختار عقوبة من بين قائمة
من العقوبات تبدأ من التنبيه اللفظي وتنتهي بالفصل النهائي من
الجامعة  ،وهو األمر المخالف للدستور  ،ما يعني إخضاع الطلبة
لمزاجية لجنة التحقيق  ،التي تستطيع إعطاء طالب عقوبة التنبيه
لتوزيع نشرة بينما تفصل طالباً آخر الرتكابه نفس المخالفة .
واشــار د .دعاس ألى خلو لجان التحقيق من وجود عضو من
مجلس الطلبة أو الجمعيات الطالبية  ،ما يعني الغياب الكامل
للتمثيل الطالبي في لجان التحقيق  ،وبالتالي حرمان ركن أساسي
من العملية التعليمية من التمثيل في لجان التحقيق  ،كما أن هذه
األنظمة تمنع أي عمل حزبي داخل الجامعات وتعتبره من المخالفات
التي تستحق العقوبـة  ،ما يخالف أبسط قواعد الديمقراطية والتي
تعطي الحق لألحزاب العمل في قطاع الشباب والطلبة ،فضال عن
كونها تتناقض مع قانون األحزاب الجديد الذي ألغى من مواده المادة
المتعلقة بمنع األحزاب من العمل داخل الجامعات .وقال د .دعاس
أن هذه األنظمة تساوي ما بين الدعوة ” ألفكار سياسية ” من جهة
والدعوة “ألفكار طائفية أو قبلية ”  ،وتعتبرها من األمــور التي
تستحق المخالفة  ،أي أن الجامعات يجب أن تخلو من أي فكر سياسي
لدى طلبتها وهو أمر يخالف قوانين حقوق اإلنسان التي تعطي
الشخص الحرية الفكرية وحرية الدعوة لألفكار التي يتبناها  ،وما
يثير الدهشة هو قيام بعض الجامعات ـ التي تحرّم الفكر السياسي

ـــــــــنني و التضييقات األمنية
الطالبي للحزب ،طريقة إحتجازهم حيث قال« :تم إقتيادنا
إلى المركز األمني ،وإستجوابنا لبضع ساعات حول أسئلة
غريبة ،كالسؤال عن سبب إنضمامنا للحزب ومن المسؤول
عن الحملة ،باإلضافة إلى توجيه إتهامات للرفاق بتقاضي
مبلغ من المال مقابل جمع التواقيع.
ويرى زين الدين أن الهدف من وراء إعتقالهم يتمثل
بالسعي لترهيب المواطنين ،حيث لوحظ إقبال شعبي
واسع من قبلهم  ،وسعيهم أيضًا إلى تهبيط معنوية جامعي
التواقيع من شبيبة الحزب أو المتطوعين ،كما وصف الشبيبة
نسبة اإلقبال الشعبي على الحملة سواء من الموقعين أو
حتى المتطوعين ،بأنها كانت عالية وأنهم قــدّروا نسبة
الرفض من قبل المواطنين للتوقيع فقط بعشرة بالمئة.
واستنادا للمادة التاسعة عشر من قانون األحزاب ال يجوز
مساءلة أو محاسبة او المساس بالحقوق الدستورية ألي
مواطن بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك».
ومن جانبه اعتبر المحامي «اكرم الزعبي» في تصريحه

لبرندة ،أن التضييقات األمنية على الحملة تجاوزاً على
القانون موضحًا أنها  »:إجراءات تعسفية ،حيث أن الدستور
األردنــي كفل لكل مواطن حق التعبير عن رأيــه ،وحق
مخاطبة السلطات بما يتعلق بأوضاعه العامة ،وبالتالي
التوقيع على عريضة ضد رفع األسعار أمر مكفول وال يجوز
ألي جهة كانت منع مواطن أردنــي من جمع تواقيع بهذا
الشأن».
كما أعرب المواطن أحمد العبادي عن تفاؤله بشبيبة
الحزب الشيوعي ،الذين أقدموا على جمع التواقيع واصفًا
أنها خطوة جريئة ،متمنياً توجه جميع القوى نحو هذا
األسلوب الحضاري على حد قوله.
وبدوره ثمّن خالد رمضان المنسق العام للتيار القومي
التقدمي جهود شبيبة الشيوعي ،مؤكداً على إنحيازه لجميع
المطالبين بالعدالة اإلجتماعية والمدافعين عنها ،محذراً من
إقدام الحكومة على رفع األسعار لما لذلك تبعات سلبية على
الوطن.

ـ بإنشاء أندية تنمية سياسية ،فيما ال تزال بعض أنظمة التأديب
تعتبر “الدعوة إلى أفكار سياسية” جريمة يعاقب عليها الطالب وقد
تصل العقوبة إلى حد الفصل النهائي من الجامعة
ودعا د .غالب عربيات – جامعة البلقاء التطبيقية ــ الى ضرورة
بذل مزيد من الجهود في مجال تعزيز استقاللية الجامعات والحريات
االكاديمية بوصفها من اهم ضمانات التعليم النوعي  ،حيث وصل
عدد الجامعات في المملكة الى  32جامعة منها  20جامعة خاصة
وجامعتان اقليميتان.
واضاف د .عربيات لـ»برنده» ان التمثيل الطالبي يعد من اهم
المؤشرات لقياس مدى الحريات االكاديمية في الجامعات إال أنه
يالحظ في الوقت ذاته عدم وجود نص قانوني في قانون الجامعات
المؤقت وقانون التعليم العالي يلزم الجامعات بتشكيل مجالس
طالبية منتخبة بالكامل ،كما ان معظم انتخابات مجالس الطلبة
تقوم على اساس نظام الصوت الواحد وهو االمر الذي يعزز النعرات
االقليمية والطائفية والعشائرية ومما يسهم في زيادة ظاهرة
العنف.
كما ال تزال بعض الجامعات تقوم بتعيين نصف اعضاء مجلس
الطلبة ،وال تزال معظم كليات المجتمع الخاصة والحكومية اضافة
الى عدد من الجامعات الخاصة والحكومية تخلو من وجود هيئة
تمثل الطلبة  ،باالضافة الى ممارسة بعض ادارات الجامعات اساليب
مختلفة لفرض تركيبة معينة في مجلس الطلبة؛ حيث قامت احدى
الجامعات باضافة شرط الى شروط الترشح لمجلس الطلبة يؤدي
بالنتيجة الى اقصاء بعض القوى الطالبية عن المشهد االنتخابي
 ،كما ال تزال تعليمات انتخابات مجالس الطلبة في العديد من
الجامعات تمنع توزيع المرشحين للبرامج والبيانات االنتخابية او
ارفاق حمالتهم االنتخابية باية شعارات او تشكيل القوائم االنتخابية
او اقامة اي تنسيق بين المرشحين سواء في الكلية الواحدة او بين
الكليات المختلفة.
ودعا د .عربيات الى إعادة النظر في آلية التمثيل الطالبي بما
يكفل وضع آلية انتخاب ممثلي الطلبة بشكل أكثر ديمقراطية
ودون تدخل جهات خارج نطاق الطلبة تعبر فيه عن اتجاهات الطلبة
ومطالبهم .
يذكر ان قانون التعليم العالي والبحث العلمي ينظم العملية
التعليمية والذي من جملة أهدافه ما ورد في المادة  7الفقرة ج “
رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما  -تبنته الخطة اإلستراتيجية
للتعليم العالي  2013 2010-يضمن حرية العمل األكاديمي
وحق التعبير واحترام الرأي اآلخر والعمل بروح الفريق وتحمل
المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقدوالمادة (.د) .توفير
البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة والتميز واالبتكار
وصقل المواهب “.
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السخرية على شبكات التواصل االجتماعي
فن جديد يعرب عن الغضب
ويطلق حرية التعبري
من خالل الكوميديا السوداء

غدير السعدي
السخرية الحديثة وشخصياتها وسقف حريتها
ومواضيعها من خالل شبكات التواصل االجتماعي فن
جديد واداة جديدة للتعبير عن الرأي  ،يشارك الجميع
في صناعتها دون الحاجة الى وجود امكانيات كبيرة او
غيرها.
تباينت االراء حــول هــذا الــفــن ســـواء الــصــوري
والجرافيك والتي اعتبرها البعض فنا كاركاتوريا جديدا
بينما يفضل البعض شموله بمنظومة الفن الساخر .
واشتهرت شخصيات كثيرة منها الطفل االفريقي
وشخصية الرجل الضاحك وتعليقات عادل امام وسعيد
صالح وغيرهم من التعليقات التقليدية التي اخذت
ابعادا جديدة.

عالم مشحون
واجــه سكان «الفيس بوك»الكثير من القرارات
االقتصادية مثل رفع االسعار وتحديدا سعر اسطوانة
الغاز واالنتخابات النيابية واالحوال الجوية ومنها غرق
االنفاق بكم هائل من السخرية الجديدة والجرافيك او
كما يطلق عليه البعض الكاركاتير الحديث .
ان موضوعات مثل :ارتفاع اسعار الغاز وحمالت
الترشح لالنتخابات البرلمانية واجهه سكان شبكة
التواصل االجتماعي بأنواع مبتكرة من السخرية ،وهي
ادوات شحن الكترونية لكل وسطاء االنترنت.
وأظــهــرت عشرات الصور التي تم تبادلها ،عبر
مواقع التواصل االجتماعي الصور والجرافيك ومقاطع
الفيديو ،منسوبا عاليا من السخرية.
وتبادل األردنيون صورا للمياه التي غمرت عددا من
األنفاق في العاصمة عمّان خالل فصل الشتاء الماضي
والتي تعطل فيها السير تماما ،كما تبادلوا صورا تم

عمل جرافيك لها لشوارع وانفاق غرقت بالمياه.
وجاء رفع اسعار الغاز لتستمر عملية السخرية ونالت
الحمالت االنتخابية للمرشحين للمجلس النيابي لحملة
كبيرة من السخرية من خالل الجرافيك المعدل والصور
وهكذا العديد من االحداث السياسية واالجتماعية .

يظهر وينتشر مع االحداث ولكنه غير مستمر بل هو
محصور بحادثة او حدث سياسي او اقتصادي .
ويعتبر عيد ان الوسائل الحديثة ساهمت مساهمة
كبيرة في نشر هــذا النوع من السخرية والعالم
االفتراضي المتمثل بشبكات التواصل االجتماعي
عملت على تسهيل وصوله لعدد كبير اليحصى من
المشاهدين.

من جانبه ،اعتبر مدير معهد جرافسينس المدرب
والخبير الدولي مدحت عيد :ان موجة السخرية الجديدة
التي اجتاحت عالم االنترنت منذ سنوات جاءت نتيجة
للتطور الهائل في تقنيات التواصل االجتماعي و نشوء
عصر المحتوى الذي ينشئه المستخدم ذاته ( user
 ) genrated contentحيث كانت البدايات من الغرب
في امريكا واوربا من خالل ابتكار برامج جديدة وسهلة
االستخدام مثل برنامج « »iFunnyو»»Ragemaker
الذي اطلق شخصية الرجل الضاحك من ضمن رسومات
ساخرة معدة مسبقا فاجتاحت العالم االفتراضي بشكل
كبير ومما ساهم في نشر هذا النوع من السخرية
انتشار شبكات التواصل االجتماعي التي عملت على
نشر مثل هذا النوع من السخرية واعتماد هذه الشبكات
على المستخدمين انفسهم في توريد المواد.

القرالة  :فن كاريكاتوري ساخر

في استخدامها مما يسهل انتشارها والتي تعبر في
كثير من تعلقاتها عن حالة عامة ونعبر عن فئة كبيرة
من المجتمع .
ويرى القرالة ان عدم وجود اب شرعي لهذا الفن
يساهم اكثر بانتشاره حيث من ان الجميع يستطيع
استخدامه وهو ليس حكرا على فئة معينة حيث ان
التقنية منتشرة وبحوزة الجميع ولكن في نفس الوقت
قد تسهم هذه االسباب في عدم تطوره وعدم قدرته و
ربما فشله في حالة نزوله الى الواقع.

من جانبه يرى خبير الجرافيك محمد القرالة أن
موجة السخرية األردنية الحالية تندرج تحت بند الفن
الكاريكاتيري الساخر الجديد بتقنيات العصر الحديث .
وقال القرالة إن انتقال السخرية من الواقع الحقيقي
المليء بالمحدادات والموانع إلى الواقع االفتراضي الذي
تكسر فيه الموانع ويمنح حرية الحدود لها بهذا الحجم
واالتساع يؤشر إلى تحوالت مهمة في المجتمع يقوده
جيل جديد متسلح به بالتقنية وحس عالي بالسخرية
وحرية التعبير.

كمال  :فن شعبي الكتروني

عيد  :السخرية الجديدة

الفن والحرية
ويرى عيد ان هذا الفن استفاد كثيرا من الحرية التي
السقف لها على شبكات التواصل االجتماعي وعدم
وجود محددات وموانع او اي مراقبة من اي جهة مما
ساهم في نشر هذا النوع .
ويرى عيد ان نفس االيجابيات التي ساهمت في
نشر هذا النوع من السخرية هي نفس السلبيات التي
تواجهه من حيث عدم وجود حقوق للنشر ومن الصعب
معرفة من صاحب هذه الرسومات او الصور والجرافيك
مما يعمل على عدم تطويره وجعله فنا لحظيا ومؤقتا

الصورة الكاركاتيرية
وتابع القرالة هذا الشكل الجديد المتمثل بالصورة
الكاركاتيرية والفيديوهات المعملوة بالتقنية الحديثة
في عملية الدمج والجرافيك يعبر عن أسلوب تفريغ
جديد للشباب االردنـــي ينقل من خالله ارائــه في
القضايا االقتصادية والسياسية واالجتماعية من الواقع
إلى حالة عارمة من السخرية في المجتمع اإللكتروني
االفتراضي .
ويرى القرالة أن أسهل طرق التعبير هي التعبير
بالسخرية ووجد الشباب في الصورة الجرافيكية اسهل
الطرق للتعبير عن ارائهم من خاللها مع انتشار التقنية
الحديثة السهلة والتي لم تعد بحاجة تعليم كثير او
صعوبة

فنان الجرافيك كمال محمود يعتبر أن رواد هذا الفن
وجمهوره وأفق انتشاره افتراضيه تعتمد على الحدث
وتأثيره كبير وواسع االنتشار ولكن محدود الوقت وغير
ذي تأثير وشعبي النه يعبر عن احداث تمس الواقع من
خالل احداث اجتماعية وسياسية واقتصادية .
ويرى كمال ان معظم الجرافيك المستخدم هاوي
وغير محترف بالرغم انــه يحقق الهدف منه اال ان
طريقة عمله غير احترافية وبسيطة وبسبب بساطته
انتشر بشكل كبير .

انتشار الجرافيك
ويؤكد ان انتشاره بهذا الشكل يعود الى ان الجميع
بامكانه استخدامه وبالتالي هناك عــدد كبير من
االشخاص يسخرون من موضوع واحد وبكميات كبيرة
من االفــام والصور والتعلقيات والجرافيك الساخر
ووجــود وسيلة سريعة االنتشار متمثلة بشبكات
التواصل االجتماعي حقق المعادلة النتشاره بشكل
كبير .
ويــؤكــد كمال انــه بالرغم مــن سرعة االنتشار
واالختفاء الى ان تأثيره على المدى البعيد يساهم في
تحديد توجهات الرأي العام .

تقارير
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أمناء أحزاب  :دعاة تداول
للسلطة يتفردون بالقرار
الحزبي ويرفضون الشركاء!
سرى الضمور
في وقت تتعالى فيه األصوات لتكريس مبدأ تداول السلطة،
وتبرز في كافة برامج األحــزاب وبناها الفكرية نبذا للمركزية
والتفرد في اتخاذ القرار يتردد في األوساط سؤاال عن مواقع األمناء
العامين لألحزاب وحركة التغيير عليها.
اإلجابة على هذا السؤال تكشف عن تمسك بالسلطة الحزبية
ال يقل قوة و «عناد» عن تمسك القادة العرب بمواقعهم ورفضهم
لمشاركة الموقع مع اآلخرين أو القبول بمبدأ التناوب عليها.
حالة ال تدعو للتفاؤل وال توحي بأن األحزاب القائمة قادرة على
إحداث تغيير في الهيكل الكلي للدولة طالما أنها تعجز عن إحداثه
في غرفها الضيقة وهياكلها التي تتمثل بالفرد الواحد صاحب
القرار في كل شيء.
األحزاب نظريا بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية
جزءا اساسيا من مكونات الدولة الحديثة  ،ويعد تكوينها احد ابرز
مرتكزات الديموقراطية والتعددية الفكرية التي نصت عليها اغلب
بنود واالتفاقيات الوادة في حقوق االنسان.
في الوقت الذي تطالب فيه االحزاب بتداول السلطة سلميا يسأل
البعض عن مراكز األمناء العامين ومتى آخر تعديل طرأ عليها،
وهو أمر الذي يدعو للبحث عن مسببات هذه الظاهرة والتي باتت
تشكل قيادات بعض االحزاب امبراطوريات خاصة بافراد على غرار
الحالة الحزبية التي ينطلق منها الفكر الحزبي والمتمثلة بتداول
السلطة مابين االعضاء.
اذ اشارت المادة  22من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ان « لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع
آخرين ،بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل
حماية مصالحه ،ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا
الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية،
في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة
أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية
حقوق اآلخرين وحرياتهم.
ونصت المادة ( )14من قانون تاسيس االحــزاب االردنــي بان

الحزب « يتمتع بعد االعالن عن تأسيسه بالشخصية االعتبارية وال
يجوز حله او حل قيادته اال وفق احكام نظامه االساسي او بقرار من
المحكمة هذا ويتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقا الحكام
نظامه االساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات
القضائية واالدارية وفي حال عدم وجود منصب رئيس حزب في
نظامه االساسي يتولى امينه العام مهام التمثيل  ،وللرئيس او
االمين العام حسب مقتضى الحال ان ينيب عنه خطيا واحد او اكثر
من اعضاء القيادة لممارسة اختصاصاته او اي منها وان يوكل اي
محام “ .
من جهته قال استاذ العلوم السياسية في الجامعة االردنية
الدكتور بدر الماضي تعتمد الية تشكيل االحزاب في ادارتها المانته
حزبها على عدد من االسس اذ يجب ان يتمتع بشخصية قيادية
ويمثل نموذجا نابضا بالفكر الذي تنطلق منه اهداف الحزب بشكل
عام ،وعادة مايكون االمين العام صاحب السلطة والممول المادي
له ،لذا نجد ان اغلب التيارات الفكرية والحزبية تعتمد على االمين
العام ذاته لفترات زمنية طويلة انطالقا من هذه الفكرة وحرصا
منهم على استكمال مسيرته الفكرية التي انطلق منها العمل
الحزبي.
في السياق استعرضت العضو العامل في حزب البعث العربي
االشتراكي ضياء العمايرة الحالة الحزبية التي تبين بعدم وجود
تغييرات على امانة او رئاسة حزب اال بوفاة الزعيم او تغيرات
تجرى العــتــبــارات شخصية اكثر منها سياسية او برامجية.
وان قيادة بعض هذه االحزاب تمارس اعنف اشكال الدكتاتورية،
وان هنالك احزابا باتت تفصل عضوا او تجمده النه قال رأيا يختلف
عن راي قيادته ومنهجها ورؤيتها في الحزب.
بدوره قال الحراكي عبداهلل الكركي ان مايقلق ليس اللون
السياسي ،وانما طريقة بعض االمناء في ادارة الحزب فكثير من
االحيان يكون هو ذاته عدوا للحريات وقمعيا ويرفض التشاركية
في الحوارات وما معارضا لبعض تلك االفكار المستجدة.
واضاف الكركي تجتهد بعض ادارات االحزاب للتفرد بالسلطة
والغاء االخرين وبسط سيطرتها االمر الذي يؤدي بالاصطدام
مع غالبية االعضاء والقيادات الحزبية ،في الوقت الذي يدعون
في اغلب خطاباتهم الى اصالح النظام السياسي في الوقت الذي
يمارسون دكاتوريتهم الخاصة على الحزب.

اإلعتقاالت السياسية خرق للدستور وانتهاك لحقوق اإلنسان
هبه ابوطه
شهد الشارع األردني في الفترة األخيرة اعتقاالت
واسعة لناشطين في الحراك الشعبي الذين ما زال
بعضهم يقبع خلف قضبان الزنزانة لتعبيرهم عن
رأيهم و والبعض االخر ما يزال يعاني من التضييقات
الواقعة عليه.
هذه االعتقاالت تضرب قواعد الحرية بعرض
الحائط الحريات وتشكل انتهاكا للدستور األردني
قبل ان تكون خرقا للمعاهدات و المواثيق الدولية،
فهي تستهدف مواطنين عقابا لهم على آراء عبروا
عنها في الشارع مطالبين بالخبز و الحرية و العدالة
اإلجتماعية فقوبلوا بالسجن و المحاكمة أمام محكمة
أمن الدولة العسكرية باإلضافة الى تصنيفهم مع
اصحاب السوابق.
وباإلستناد للقانون نجد انتهاكا صارخا للمادة
الخامسة عشر من الدستور األردني التي كفلت
في الفقرة «األولى» لجميع الموطنين حرية الرأي
حيث نصت»تكفل الدولة حرية الــرأي  ،و لكل
أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول و الكتابة و
التصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن ال يتجاوز

حدود القانون».
ونــص المادة السابعة عشر التي أعطت الحق
لألردنيين في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم
من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة
بالكيفية و الشروط التي يعينها القانون.
الناشط في الحراك عبد اهلل محادين اشــار في
حديثه ل «برندة» الى نوعين من التضييقات التي
وقعت عليه أثناء اعتقاله و بعد اإلفراج عنه فكان اولها
البعد عن االهل و خسارة العمل و تقييد الحرية و
النوع الثاني يتمثل بالجانب السياسي مثل المحاكمات
العسكرية و المنع من السفر  ،و ذكر محادين التهم
الموجهة له بسبب نشاطه الحراكي حيث وجهت له
تهمة تقويض نظام الحكم ،و التجمهر غير المشروع،
و إطالة اللسان ،و القيام بأعمال غير مشروعة.
و أوضح الناشط مهدي السعافين التضييقات التي
وقعت عليه حيث قال»:اعتقلت عدة مرات آخر اعتقال
كان وقت هبة تشرين حيث اعتقلت أثناء تواجدي في
جبل الحسين وحولت لمحكمة أمن الدولة ووجهت
لي تهمتي تقويض نظام الحكم  ،و التجمهر غير
المشروع و بعد إضرابي لمدة  16يوم أفرجوا عني و
حاولوا الدفع باتجاه فصلي من عملي».
وأشار السعافين الى المعاملة السيئة التي تعرض
لها أثناء نقله من السجن للمستشفى او المحكمة حيث

كان ينقل وهو مكبل اليدين و القدمين ومعصوب
العينين بسبب تصنيفهم للمعتقلين السياسيين
بالخطيرين.
و من الجدير بالذكر أن جميع المعتقلين السياسيين
تعرضوا لما تعرض له السعافين من معاملة سيئة
تخالف نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة في
الدستور األردني التي جاء فيها «:كل من يقبض عليه
أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما
يحفظ عليه كرامة اإلنسان  ،و ال يجوز تعذيبه  ،بأي
شكل من األشكال  ،أو إيذاؤه بدنيا  ،أو معنويا».
ولليوم ما زال معتقلي الرأي يقبعون خلف زنازين
النظام و من بينهم معتقلي الــحــراك اإلسالمي
«طــارق خضر  ،وهشام الحيصة  ،وثابت عساف ،
وباسم الروابدة» المضربين عن الطعام منذ اكثر من
عشرين يوما
وفي ذات السياق أكد الناشط محمد علي أن اعتقال
أي شخص عبر عن رأيه أمرا مخالفا للقانون ،موضحا
ان ما تقوم به الحكومة من ممارسات تأتي ضمن
سياق معاقبة الحراك وشبابه ولكن بأثر رجعي ،
وطالب الفعاليات الشعبية و الشبابية بالتحرك الجاد
لإلفراج عن معتقلي الرأي في وقت تصمت به قيادات
اإلخــوان عن شبابها المعتقلين في السجون صمتا
مشينا.

وأعـــرب ولــيــد الــســبــول رئــيــس جمعية الكتاب
اإللكترونيين عن تفاؤله بتوجيهات الملك عبد اهلل
الحسين بخصوص قانون محكمة الدولة آمال بان
تترجم توجيهاته الى تشريعات وقوانين  ،واعتبر
اعتقال شباب الحراك جريمة انسانية حيث ال يجوز ألي
سلطة ان تعتقل شخصا يفكر بشكل مختلف مؤذي
ضد أيا كان.
ومن جانبه أشارالمحامي محمد قطيشات الى عدم
جواز محاكمة المدنيين امام قضاة عسكريين استنادا
للمادة رقم  101من الدستور األردني اال في الجرائم
المنصوص عليها في القانون و أوضــح قطيشات
لبرندة وجــود عــوار في النص الدستوري وعيب
تشريعي أباح لمحكمة أمن الدولة توقيف المدنيين
استنادا لنفس النص التشريعي.
واعتبر قطيشات وجود شباب الحراك داخل السجون
أمــرا مخالفا لحقوق اإلنسان و المبادئ األساسية
لحرية الــرأي و التعبير و أبسط معايير المحاكمة
العادلة باإلضافة الى قمعهم و تقييد الشباب المتنورة
في البالد و قتل الحراك وقمعه موضحا ان قمع الحراك
في هذا الوقت يعود بالضرر على النظام.
واستنكر قطيشات تصنيف المعتقلين بالخطيرين
جدا معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للحريات وحقوق
اإلنسان.
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الحدود الدستوريــة والقانونيـــة لــــــــ

ملـــاذا يتخلـــى النــواب عن سلطتهــــ
وليد حسني
يجمع مجلس النواب في عمله بين مهمتين رئيسيتين هما التشريع
والرقابة على اعمال الحكومة استنادا الى النص الدستوري الذي حدد
هاتين المهمتين في اطارهما العام تاركا لمجلس النواب تفصيل ذلك في
نظامه الداخلي الذي انبثق مباشرة من قوة النص الدستوري الواضح في
هذا الجانب.
وال تتجاوز حدود الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة النصوص
الدستورية التي الزمت المجلس بالعمل في اطار رقابي واضح ومباشر
سواء لجهة الحق برفض منح الثقة للحكومة أو لجهة الحق الدستوري
المطلق بمسؤولية الحكومة امام المجلس أو لجهة الحق باتهام الوزراء
واتخاذ قرار بهذا الشان أو لجهة توجيه االسئلة واالستجوابات للحكومة
وللوزراء.
ويمارس مجلس النواب دوره الرقابي من خالل:
 1ــ مناقشة البيان الوزاري وطرح الثقة بالحكومة 2 ،ــ توجيه االسئلة
للحكومة3 ،ــ توجيه االستجوابات 4 ،ــ جلسة المناقشة العامة5 ،ــ االقتراح
برغبة.

حدود الرقابة الدستورية على الحكومة

حدد الدستور في العديد من مواده حدود الرقابة البرلمانية على الحكومة
بدءا بتحديد المسؤولية المباشرة للحكومة امام المجلس وانتهاء بحق
طرح الثقة وحجبها واقالة الحكومة وانتهاء بتوجيه االسئلة واالستجوابات
للوزراء واتهامهم.
ونصت المادة (  ) 51من الدستور على ان ( رئيس الــوزراء والــوزراء
مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة
للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته) .
ومن هذه المادة بالذات ياخذ مجلس النواب قوته الرقابية الدستورية
على اعمال الحكومة بدءا بمناقشة الثقة وانتهاء بطرحها وفقا لما جاء
في المادة ( ) 53من الدستور التي نصت على انه (تطرح الثقة بالوزارة أو
بأحد الوزراء أمام مجلس النواب) و (إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة
باإلكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل ..وإذا
كان قرار عدم الثقة خاص ًا بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه).
ومنحت المادة (  ) 56من الدستور مجلس النواب ( حق اتهام الوزراء وال
يصدر قرار اإلتهام إال بإكثرية ثلثي أصوات األعضاء الذين يتألف منهم
مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم
اإلتهام وتأييده أمام المجلس العالي).
وألزم الدستور في مادته رقم (  ) 54كل ( وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها
الــوزاري إلى مجلس النواب خالل شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان

المجلس منعقداً أو منح ً
ال فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً ألغراض هذه
المادة) .
ونصت المادة (  ) 96من الدستور على انه ( لكل عضو من أعضاء مجلسي
األعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من
االمور العامة وفاق ًا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلى للمجلس
الذي ينتمي اليه ذلك العضو  .واليناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية
ايام على وصوله الى الوزير إال إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على
تقصير المدة المذكورة ).

رقابة النواب في نظامهم الداخلي

ويمارس مجلس النواب رقابته على الحكومة استنادا الى المواد
الدستورية السابقة ،ويلجأ في هذا الصدد الى استخدام حقوقه الدستورية
في مناقشة بيان الثقة بالحكومة أو بالموازنة أو بوزراء بعينهم الى جانب
توظيفه المادة (  ) 96من الدستور التي تبيح لعضو مجلس النواب توجيه
االسئلة واالستجوابات للوزراء.
ومن المالحظ ان النواب يستخدمون الى حد كبير جزءا واحدا فقط من
تلك المادة والمتلقة في توجيه االسئلة ،بالرغم من ان حق االستجواب
الدستوري ال يزال غائبا الى حد كبير عن جلسات المجلس وخير دليل على
ذلك ان الدورة العادية الثالثة للمجلس شهدت توجيه اربع استجوابات فقط
للحكومة ولكن لم يتم اال مناقشة استجواب واحد تم افشاله من قبل النواب.
وهذه احدى ابرز المعضالت التي تواجه المجلس الحالي والمجالس
السابقة وتحتاج بالفعل الى دراسة متأنية لمعرفة االسباب الحقيقية وراء
احجام النواب عن تفعيل حقهم الدستوري اوال ،ولمعرفة االسباب الكامنة
وراء الفشل المتالحق الي استجواب يتم طرحه تحت قبة المجلس.

األسئلة

حدد النظام الداخلي لمجلس النواب األردني آلية لتوجيه األسئلة النيابية
للحكومة وقد عرفت المادة  114من النظام الداخلي السؤال بأنه(استفهام
العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون
التي تدخل في اختصاصاتهم او رغبة في التحقيق من حصول واقعة وصل
علمها اليه ،او استعالمه عن نية الحكومة في امر من األمور).
وبحسب المادة  115فإن على العضو ان يقدم السؤال الى الرئيس
مكتوبا و يشترط فيه ان يكون موجزا ،وان ينصب على الوقائع المطلوب
استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل واآلراء الخاصة وال يجوز ان يخالف
السؤال أحكام الدستور او يضر بالمصلحة العامة كما ال يجوز ان يشتمل
على عبارات نابية او غير الئقة ويجب ان يخلو من ذكر اسماء األشخاص
او المس بشؤونهم الخاصة وال يجوز ان يكون في السؤال مساس بأمر
تنظره المحاكم كما ال يجوز ان يشير الى ما ينشر في الصحف وال يجوز
ان يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب او بمصلحة خاصة به او موكول
أمرها اليه.

وبحسب المادة  116فال يجوز ان يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما ال
يجوز توجيهه اال لوزير واحد.
وتحدد المادة  117آلية تقديم السؤال حيث يبلغ الرئيس السؤال الى
الوزير المختص ،اذا توفرت في السؤال شروطه ( المنصوص عليها في
المادتين  115و .) 116
ومنح النظام الداخلي لمجلس النواب األردنــي الحكومة او الوزير
المختص مهلة ثمانية أيام فقط لإلجابة على السؤال خطيا بموجب ما
نصت عليه الفقرة ( ب ) من نفس المادة ليقوم رئيس المجلس بتبليغ
الجواب الى مقدم السؤال ،ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال اول
جلسة مخصصة لالسئلة واالستجوابات واالقتراحات برغبة.
وتناولت المادة  118آلية مناقشة السؤال تحت القبة ،حيث نصت الفقرة

البــرملان الشبــابــي األردنـــــي مـــن مخــــــ
محمد فريج
كثيرة هي المبادرات الشبابية ذات الطابع السياسي أو التنموي التي تعتمد
على المتطوعين ،منها ما يمول ومنها ما يخرج عن مؤسسات،إال أن االختالف
لدى البرلمان الشبابي األردني واضح بكونه «مبادرة شبابية مستقلة».
 27عضو يمثلون عشر قوائم انتخابية تميزت كل قائمة عن منافستها
بتطويرها برامج إصالحية تتضمن جميع القطاعات والرؤى ،مثلت قطاعات
شبابية خلفياتها االجتماعية والمناطقية والسياسية مختلفة.
في مجتمع يشكل الشباب منه ما يفوق  60بالمائة ،وفي ظل وجود انتخابات
نيابية في العام  2013لم يسمح القانون الذي جرت على أساسه بترشح من هم
دون سن  30عاما لعضوية البرلمان.
بادر منتسبوا القوائم بإنشاء برلمان لهم وإن كان افتراضيا في حينه،
للضغط باتجاه إعالء صوت الشباب وإثبات قدرتهم على المشاركة في عمليتي

الرقابة والتشريع ،إضافة إلى توعية اقرانهم بأهمية مشاركتهم في عملية
صنع القرار.
القصة بدأت عبر الفضاء االفتراضي بتنافس القوائم  .......تنافسا يقوم
على أساس برامجي ،وبقانون انتخاب يصفه اعضاء البرلمان باألفضل لتطبيقه
نظام القوائم المغلقة ،بعكس قانون االنتخاب األردني.
وسمحت «الهيئة المستقلة لإلشراف على االنتخابات الشبابية» لمن هم دون
الثامنة عشرة من الترشح والتصويت لألردنيين من داخل وخراج المملكة من
خالل برنامج الكتروني صممه شاب أردني يسمح للناخب بالتصويت لمرة واحدة
فقط ،ويسهل عملية إحصاء األصوات واحتسابها.
وفي  2013/1/22أي قبل االنتخابات البرلمانية للمجلس النيابي األردني
السابع عشر بيوم ،وباحتفالية شبابية حفتها المشاعر الوطنية ،وبعد ساعات
من التقييم ،عقدت الهيئة برئيسها عمرو النوايسة وعضوية الصحفيان احمد
أبو حمد ومصعب شوابكة والمحامي مصعب قطاونة وأفنان الوحش مؤتمر
صحفي حضرته وسائل اعالم محلية عديدة .ليعلن فيه فوز قائمة الهنود الحمر
بأعلى األصوات تلتها قائمة الجرة.

القوائم وطرحها البرامجي ،القت طريقها إلقناع الشباب األردني بأهمية
التغيير واالقتناع بأن البرامج التي طرحتها القوائم تستوجب التطبيق ،وتدفع
بالوطن إلى األمام.
فأفرزت نتائج االنتخابات سبعة مقاعد لقائمة “الهنود الحمر” ،وستة لقائمة
“الجرة” ،وثالثة لكل من قائمة “الجميد” الوطنية و”اإلفالس الوطني” ،وحصلت
كل من قائمة “البوكر” و قائمة “الالجئين األردنيين في األردن” على مقعدين،
بينما حصلت كل من قائمة “الحالة تعبانه” و”األغلبية الصامتة وقائمة “الجك”
وقائمة “أوكتان  90″على مقعد لكل منها.
في إحدى مقاهي العاصمة عمّان اجتمع البرلمان بأعضائه ألول مرة ،برئاسة
“النائب” تيسر كلوب رئيس القائمة الحاصلة على أعلى األصوات .وفقا لقانون
الهيئة المستقلة لالنتخابات الشبابية.
نوقش خالل الجلسة تأجيل انتخابات رئيس المجلس ،لما بعد إقرار النظام
الداخلي وميثاق الشرف ،كما تم تشكيل لجنة لصياغة مسودة النظام الداخلي
من النواب ،وأقسم النواب قسم المجلس وهو «أقسم باهلل العظيم أن أكون
مخلصًا للوطن والشعب».

تقارير
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ــــــرقابة مجلس النواب على الحكومة

ـــــم العليــا يف الرقـابـة والتوجـيــــه؟
األسئلة النيابية الموجهة للحكومة من دورة سابقة تفقد حقها بإدراجها
على جدول أعمال دورة نيابية الحقة إال (اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها
بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس).
وأجازت المادة  121لصاحب السؤال تحويل سؤاله الى استجواب (على ان
يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال) كما سمحت الفقرة (ب) من
نفس المادة بتحويل (السؤال الى استجواب اذا لم تجب الحكومة خالل مدة
شهر من ورود السؤال اليها).

اإلستجوابات

(أ) على( عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث
الموضوع ،او يبدي رغبته بالكالم وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير
بايجاز كما يعطى الوزير حق الجواب فاذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث
الموضوع واال كان من حق النائب تحويل السؤال الى استجواب وفق أحكام
هذا النظام)
ووضعت الفقرة (ب) شرطا بعدم السماح (ألي عضو بالحديث حول
السؤال اال اذا كان األمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بايجاز).
ووضعت المادة  119شرطا استثنت من خالله تطبيق الشروط الخاصة
باالسئلة(التي توجه للوزراء اثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات
القوانين اذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه).
ووفقا للمادة 120مــن النظام الداخلي لمجلس النواب األردنــي فإن

تأخذ اإلستجوابات أهميتها الرقابية من كونها أحد أهم وأبرز األعمال
الرقابية البرلمانية على أداء السلطات التنفيذية ولهذا فقد عرف النظام
الداخلي لمجلس النواب األردنــي اإلستجواب بأنه « محاسبة الــوزراء او
احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة” حسب المادة ،122
كما منحت المادة  125كل عضو الحق بأن يطلب من الحكومة اطالعه على
أوراق او بيانات تتعلق باالستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب
كتابة الى رئيس المجلس.
واشترطت المادة  123على العضو الذي يريد استجواب وزير او اكثر ان
يقدم استجوابه خطيا الى الرئيس مبينا فيه الموضوعات والوقائع التي
يتناولها االستجواب ،وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص باالستجواب
وأخضعت شروط تقديم اإلستجواب إلى ذات الشروط المفروضة على
السؤال.
ومنحت المادة  124الوزير مدة اقصاها اسبوعان” لإلجابة ،اال اذا رأى
الرئيس ان الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة واذا كان
الجواب يقتضي اجراء تحقيق او جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خالل
المدة المذكورة فللوزير ان يطلب من رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب
المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسبا ويبلغ الرئيس مقدم االستجواب
والوزير بذلك.
واشترطت الفقرة (ج ) من المادة نفسها ادراج االستجواب والجواب على
جدول أعمال اول جلسة مخصصة لذلك ،كما يدرج االستجواب على ذلك
الجدول اذا لم يرد جواب الوزير خالل المدة المقررة.
و بعد تالوة االستجواب والجواب عليه او االكتفاء بسبق توزيعها على
األعضاء ،يعطى الكالم لمقدم االستجواب ثم للوزير المستجوب ولكل
منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكالم لمن شاء من النواب.
واذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث اال اذا تبنى احد
النواب موضوع االستجواب فتتبع حينئذ األصول المحددة أعاله في النقاش.
و للمستجوب اذا لم يقتنع برد الوزير ،ان يبين اسباب عدم اقتناعه وله
ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة او الوزير مع مراعاة احكام المادة ()54
من الدستور .ومنعت المادة 126ادراج استجوابات مقدمة في دورة سابقة
في جدول أعمال دورة الحقة اال اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب
خطي يقدمونه لرئيس المجلس.

المناقشة العامة

تاخذ المناقشة العامة اهميتها الرقابية من كونها تضع تحت دائرة
الضوء الحكومة او وزارة بعينها تحت وطأة التساؤالت والمناقشات النيابية
المباشرة التي ال تخلو في العادة من توجيه اتهامات بعينها.
وقد حدد النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل (الفصل الثالث
عشر ) مفهوم ( المناقشة العامة ) حيث ورد تعريفها في المادة ( )127بانها
( تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة).
وتاتي اهمية (جلسة المناقشة العامة ) في كونها منحت الحق لطالبي
الجلسة طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة استنادا لمادة
( ) 54من الدستور.
وقد جاء هذا الحق واضحا في المادة (  ) 130من النظام الداخلي التي قالت
(يحق طالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد
انتهاء المناقشة العامة ،وذلك مع مراعاة احكام المادة ( )54من الدستور).
ومنحت المادة (  ) 128من النظام الداخلي حق طلب عقد تلك الجلسة
للنواب او للحكومة على حد سواء لكن بالنسبة للنواب فقد حددت الفقرة (
أ) من نفس المادة عدد طالبي عقد تلك الجلسة بعشرة نواب( يجوز لعشرة
أعضاء او اكثر ان يقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي امر من األمور
والقضايا العامة) بينما اجازت الفقرة (ب) للحكومة (ان تطلب المناقشة
العامة).
وتولت المادة (  ) 129من النظام الداخلي تنظيم الية تقديم الطلب
النيابي لعقد تلك الجلسة الرقابية مشترطة تقديم (طلب المناقشة العامة
خطيا الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال اول جلسة تالية ــ الفقرة أ
ــ ) ثم ( يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث ال يتجاوز اربعة عشر
يوما اال اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده
ــ الفقرة ب ـ).

االقتراحات برغبة

وتحت هذا البند يمارس مجلس النواب دوره الرقابي ايضا في اطار ما
حدده النظام الداخلي للمجلس في الفصل الرابع عشر معرفا «االقتراح
برغبة «بانه (دعــوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في
اختصاصها ـ المادة  131ـ ).
وتولت المواد  132و  133وضع الية عمل لتنفيذ ذلك حيث اشترطت
المادة ( 132على العضو تقديم االقتراح برغبة خطيا الى رئيس المجلس،
وعلى الرئيس احالته على اللجنة المختصة) و (على اللجنة تقديم تقرير
موجز عن االقتراح خالل خمسة عشر يوما من احالته عليها ،توصي فيه
برفض االقتراح او قبوله فاذا وافق المجلس على قبوله ابلغه الرئيس الى
رئيس الوزراء ـأ المادة  133ــ).
واعطت المادة ( ) 134الحق لرئيس الوزراء بـ ( ابالغ المجلس بما تم
في االقتراح الذي أحيل اليه خالل مدة ال تتجاوز شهرا ،اال اذا قرر المجلس
اجال اقصر).

ــــــاض «افـرتاضـي» إلـى كائن يف طور النمو
تيسير كلوب الشاب المهندس الذي ترأس البرلمان لدورته االولى التي
استمرت لثالثة أشهر يقول  « :حاولنا بفكرة إنشاء البرلمان الشبابي األردني
إشراك الشباب في صنع القرار ،في البداية ظن الكثيرون أن ذلك لن يكون
ملموسا على أرض الواقع ،أما اليوم فنحن أقرب ما يكون للواقع بل نحن في
صلبه» .إشارة الكلوب إلى وجود البرلمان في صلب الواقع ترجمت إلى فعاليات
وأنشطة توعية وتعديالت تشريعية قامت بإعدادها وتنفيذها لجان البرلمان
المشكلة من أعضائه ،كلجنة التعليم ولجنة الطاقة واالقتصاد واللجنة اإلعالمية
ولجنتي العمل الشبابي والتخطيط وفقا لنظام البرلمان الشبابي الداخلي.
فترة مخاض صعبة حفت عمل البرلمان في دورته األولى ،بيد أن الرؤيا بدأت
تضح وحان قطاف حصاد الموسم األول في الدورة الثانية التي ترأسها عبيدة
فرج اهلل رئيس قائمة الجرة بعد اجراء انتخابات داخلية لكافة اعضاء المكتب.
يقول فرج اهلل «البرلمان يسعى لتقديم حالة أنسب من الحالة االنتخابية في
األردن والتي قامت على قانون انتخاب عليه تحفظات ،فضال عن الحالة السياسية
األردنية ،والتي لم تنجح في كافة فعالياتها بطرح تعديالت تشريعية للقوانين
التي تعيق العملية اإلصالحية أو تمس حياة المواطن بشكل يومي واكتفت برفع
الشعارات واالستمرار في نشاطها الميداني والذي ال بد من استمراره في ظل

وجود احتقان شعبي حول الممارسات الحكومية».
األعضاء اختلفوا فيما بينهم كثيرا وتفاعلوا بجدية تامة عند تعديلهم قانون
المطبوعات والنشر وقانون الحق بالحصول على المعلومات ،وقانون األسلحة
والذخائر ،وقانون المخدرات ،وفي اآلراء القانونية التي خرجت عن لجنة البرلمان
القانونية فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والشعبية.
رئيسة اللجنة القانونية المحامية إيناس الكسواني الفائزة الوحيدة عن
قائمة الغالبية الصامتة _ بال كوتا _ كانت تشعر بعدم تمثيل الشباب في
مؤسسات الدولة ما دفعها للمشاركة في تدشين البرلمان.
تؤكد الكسواني ان الشباب يعبرون خالل جلساتهم األسبوعية عن آرائهم
بكل سلمية ،ويسعون إلى تفعيل الرقابة الشعبية على أداء المجلس والحكومة،
ومخاطبة المؤسسات الدولية في شأن االنتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.
ويركز البرلمان على الفساد وتدني الخدمات والبطالة وتعديل قانون
االنتخاب وإشراك الشباب في صنع القرار في كافة مؤسسات الدولة ومراجعة
سياسات التعليم والتعليم العالي ،كما يعبر عن استيائه من الخصخصة وغيرها
من إصالحات السوق التي تهدف إلى الحد من اإلنفاق الحكومي الذي يستفيدون
منه.

البرلمان بكونه شبابيا تأثر بموجة الثورات العربية كما يبدو ،فأصبح «نخبة»
من الشباب األردني أكثر وعياً وإدراكًا لما يجري حوله ،فلقي في البرلمان ما
يمثل فرصة للتعبير بطريقة بناءة ،عوضًا عن االكتفاء بحراك قد ال يجدي نفعًا
أو ينتهي بفض اعتصام واعتقال الناشطين.
وبينما يطمح أعضاء هذا البرلمان في أن يحظى بحيز فعلي على الوجود وأن
يكون بمثابة برلمان «الظل» الذي يحوز الدعم لدى الدول المتقدمة ،تواصل
حركات المعارضة الحراكية والحزبية احتجاجها في الشارع ،ويقوم البرلمان
بعقد ورش عمل في الثقافة والمشاركة السياسية ،وتلتقي بأعضاء مجلس
النواب ومسؤولي الدولة إليصال صوت الشباب األردنــي« ،ولكل وجهة هو
موليها».
فيما تشهد صفحات التواصل االجتماعي بتصويت قرابة  3آالف شاب تزيد
أعمارهم عن  18سنة على قوائم رشحت للبرلمان ،رهن الملك الشاب عبد اهلل
الثاني بقاء المجلس النيابي السابع عشر حتى نهاية مدته ( 4سنوات) بمــدى
رضا الــــشارع عن أدائه ،وتحدث صراحة عن مجموعة إجراءات ملكية في طريق
اإلصالح الوطني للبالد ،أهمها تعديل القانون الذي لم يسلم من النقد طيلة
األشهر الماضية ،فهل ترى جهود البرلمان النور ؟
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تقارير

االثنني 2013/9/١٦

توقف العرب اليوم ينذر
بإستمرار أزمة الصحافة الورقية
هبة أبو طه
بعد سبعة عشر عاما على صدور عددها
األول عــلــق مــالــك صحيفة الــعــرب الــيــوم
الصحيفة عن الصدور لمدة شهرين ،مستندا
للفقرة «أ» من المادة التاسعة عشر من قانون
الطبوعات والنشر لسنة  ،1998والذي يعطيه
الحق بإغالقها لمدة  60يوم لتصويب أوضاع
الصحيفة الداخلية.
األزمــة المالية التي وقعت بها الصحيفة،
نجم عنها وقف صرف مستحقات الموظفين
لمدة زادت عن األربعة أشهر ،قبل أن تقوم
اإلدارة بفصل عدد من الموظفين تعسفياً،
فيما أجبرت آخرين على توقيع مخالصات
تم اعتبارها نوع من االستقالة ،األمر الذي
أفقدهم وظائفهم ،بــدون إيجاد أيــة حلول
إلخراج الصحيفة من هذه األزمة ،أو تأمين أية
بدائل لهم ،فكان للموظفين والعاملين فيها
البدء في االحتجاج على هذه األوضاع محاولين
إيصال قضيتهم للرأي العام وأصحاب القرار.
مندوبين عن العاملين في الصحيفة التقوا
رئيس الـــوزراء «عبد اهلل النسور» لطرح
القضية في محاولة للتعاون من الحكومة لحل
هذا المشكلة ،وهو اللقاء الذي تكرر مرات عدة
مع وزير العمل إال أن العاملين لم يجدوا سوى
الوعود التي لم تر النور حتى حينه.
مشاحنات عدة وقعت بين العاملين ومالك
الصحيفة ،بعد أن دعا المالك موظفيه للتوجه
لحرم المبنى لتسلم مستحقاتهم ومقتنياتهم
الشخصية ،فوجد العاملون أن ما يريد دفعه من
مستحقاتهم أقل كثيراً من حقوقهم ومجحف
جداً لهم ،فاعتصموا في مبنى اإلدارة نتيجة
لمخالفة اإلتفاق الذي دعا إليه المالك ،وكانت
هذه الحادثة وسط حضور لرجال األمن العام،
وهو ما دفع المالك لتحريك دعوى قضائية ضد
العاملين بتهمة اقتحام مبنى الصحيفة.
رئيس اللجنة العمالية والنقابية جهاد
الرنتيسي قال في تصريح لـ”برندة” أن األزمة
لم تبدأ بتوقف العرب اليوم عن الصدور،
فهي أزمة ممتدة منذ أن تولى إدارتها ناشرها
الحالي إلياس جريسات حيث كان التخبط في
اإلدارة واضحاً» ،و أشــار أيضًا إلى أن رحيل
رئيس التحرير السابق للجريدة فهد الخيطان
واثنين من كبار كتابها كان مؤشراً منذ البداية
على هذه األزمــة ،إضافة إلى مؤشر آخر هو
تراكم الرواتب وتأخير صرفها.
وأضـــاف الــرنــتــيــســي”:أنــه ومــع كــل هذا
الــمــؤشــرات ،اضطر العاملون إلــى تصعيد
احتجاجاتهم داخل مبنى الجريدة ،وإنتخاب
اللجنة النقابية ـ العمالية التي وقع عليها عبء
تمثيل العاملين في إدارة األزمة ،وعند تعليق
صدور الصحيفة لم تندهش اللجنة الن هذا
السيناريو كان مطروحا منذ البداية ،إضافة إلى
سيناريوهات البيع والهيكلة.
ولفت إلى أن حالة التآكل والتهالك التي كانت
تمر بها الصحيفة ،وطريقة اإلدارة في إدارة
األزمة ،ال يمكن أن تصل إال إلى هذه النتيجة،
لكن الصدمة كانت في طريقة التوقيف وإلقاء
الزمالء على الرصيف».
ولفت الرنتيسي إلــى دور الــدولــة التي
يرى بأنها تحاول إنقاذ مالك الجريدة على
حساب الموظفين والعاملين فيها ،قائال» :أن
التوجه العام لدى المسؤولين في الدولة ،هو
إنقاذ ناشر الصحيفة وليس العاملين فيها،

وكانوا يرفضون التدخل بحجة أن الصحيفة
شركة خاصة ،األمر الذي أتاح للناشر تمرير
تسويات مجحفة بحق ثلثي الزمالء ،ولم تفلح
مناشداتنا ،في إقناع وزارة العمل بالتدخل
لوقف تلك المهزلة رغم أن وزير العمل وأمين
عام الــوزارة كانوا شهوداً على تهرب الناشر
من دفع مستحقات العاملين ،مما ترك انطباع،
بأن الوزارة تبحث في القانون عن حجج تتيح
لها التهرب من مسؤولياتها ،كما أن الحكومة
والبرلمان يتهربان من توصيفات األزمــة،
بشكل يملي أية ترتيبات على الناشر ،وأن كان
ذلك على حساب  200أسرة أردنية.
وقال أن العاملين لجأوا إلى المركز الوطني
لحقوق اإلنسان الــذي تعامل مع قضيتهم
باعتبارهم أدعياء وليس أصحاب حق ،حسب
البيان الذي أصدره خالل اإلعتصام”.
الكاتب بالشأن اإلقتصادي في الصحيفة
سابقًا سالمة الدرعاوي ،يرى أن ضعف الخط
التحريري كان سببًا لوقوع العرب اليوم في
هذه األزمــة ،باإلضافة إلى األسباب المالية
والتعثر اإلداري ،كما أعتبر أن المخالصة التي
وقع عليها الموظفين غير عادلة.
الصحفية أحكام دجاني أكدت لـ «برندة»
تعسفية قــرار الفصل الصادر بحقها ،حيث
أنها لم تفعل أمراً مخالفاً وإنما طالبت بحقها
وحقوق زمالئها ،وعبرت عن استيائها من
محاولة جريسات حرمانها من حقوقها حيث
قالت»:لي حقوق كثيرة من مالك الصحيفة،
وهو بفصلي يريد أن يحرمني منها”.
المدير العام لصحيفة العرب اليوم أحمد
نعيمات قال لـ “برندة” ،أن الطريقة التي طور
بها جريسات المؤسسة اإلعالمية ،والتكاليف
التي دفعها للنهوض بالصحيفة وفصل
الموظفين منها ،مــؤكــداً على تضامنه مع
جميع العاملين ،هذا ّ
وحث الحكومة على دعم
اإلعالم المستقل وإعادة النظر بسياساتها إزاء
الصحافة الورقية في ظل الحرب اإلعالمية
الشرسة التي تواجه اإلعالم األردني.
المستوى الــقــانــوي ،فقد تسبب إغــاق
الصحيفة بضياع حقوق الكثير من العاملين
فيها ،ســـواء بالفصل التعسفي أو حتى
بالمخالصة الظالمة بحد قولهم ،مما أدى
إلى إنتهاك حقوق العاملين ومخالفة المادة
السادسة عشر من قانون العمل و التي تنص
على «بقاء عقد العمل معمو ًال به بغض النظر
عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع
أو إنتقاله بطريقة اإلرث أو دمج المؤسسة أو

ألي سبب آخر ،ويظل صاحب العمل األصلي
والجديد مسؤوالن بالتضامن مدة ستة أشهر
عن تنفيذ اإللتزامات الناجمة عن عقد العمل،
مستحقة األداء قبل تاريخ التغيير ،وأما بعد
إنقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل
الجديد المسؤولية وحده».
ويعاني في هــذه الفترة موظفو العرب
اليوم المستقيلين والمفصولين والمعلقين
من عدم توظيفهم في مؤسسات أو شركات
أخــرى ،خاصة أنــه يجب على الــدولــة توفير
فرص عمل للموظفين إستناداً للفقرة الثالثة
من المادة الثانية التي تنص أن «تكفل الدولة
العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها ،وتكفل
الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع األردنيين»،
كما أكدت الفقرة األولى من المادة « »23على
أن «العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة
أن توفره لألردنيين بتوجيه اإلقتصاد الوطني
والنهوض به”.
كما نصت المادة “ ”27من قانون العمل
على “ ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة
العامل أو توجيه إشعار إليه إلنهاء خدمته  /مع
مراعاة أحكام الفقرة “ب” من هذه المادة” إال
في الحاالت المحددة بالقانون ،وفي حال وقوع
المؤسسة بأزمة إقتصادية فنص قانون العمل
في المادة “ ”31فقرة “أ” أنه “:يجوز لصاحب
العمل إنهاء عقود العمل غير محدودة المدة
كلها أو بعضها أو تعليقها إذا إقتضت ظروف
إقتصادية أو فنية هــذا اإلنهاء أو التعليق،
كتقليص حجم العمل أو إستبدال نظام اإلنتاج
بآخر ،أو التوقف نهائيًا عن العمل شريطة
إشعار الوزارة بذلك”.
ومن المؤكد أن التضييق على اإلعالم أمر
يخالف الدستور األردنــي حيث نصت المادة
الفقرة «الثالثة» من المادة « »15على «تكفل
الدولة حرية الصحافة و الطباعة و النشر
ووسائل اإلعالم ضمن حدود القانون».
وعلى إثر التضييقات التي يتعرض لها
اإلعالم المستقل بالبالد ،تم تأسيس الهيئة
الوطنية إلنقاذ اإلعــام ،حيث صرح المنسق
الــعــام للهيئة عــدنــان بــريــة بإستمرارهم
فــي الــدفــاع عــن حــقــوق اإلعـــام المسقل
والصحفيين ،مشيراً إلى تنظيمهم لمسيرة
تحت عنوان «إنــقــاذ اإلعـــام» إنطلقت من
صحيفة الدستور إلى صحيفة العرب اليوم،
والمهرجان الذي شاركت فيه األحزاب السياسية
والقوى والحراكات الشبابية ونواب أمام العرب
اليوم لنصرة موظفيها.
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الصحافة الورقية
“مناطق تنموية”!!...
 كتب-عمر محارمةفي ذات الوقت الذي قررت فيه الحكومة اعتبار أي مشروع
سياحي بمثابة منطقة تنموية تحظى بما تحظى فيه تلك
المناطق من إعفاءات ضريبية وتسهيالت استثمارية ،كان
رئيس الوزراء الدكتور عبداهلل النسور يؤكد أن الحكومة لن
تتدخل في أزمة الصحف االقتصادية.
المشهد وفق ذلك يبدو كما يلي  :مستثمر محلي أو أجنبي
سيقيم مشروعا سياحيا في أي موقع من مواقعنا السياحية
قد يوفر وفقه عشرات فرص العمل غالبها وفق الواقع الحالي
سيكون من نصيب العمالة الوافدة سيحضى بتخفيض على
ضريبة المبيعات و ضريبة الدخل تصل إلى  50%وسيستفيد
من إعفاءات جمركية كبيرة على أية مدخالت لتنفيذ مشروعه،
فيما ستبقى الصحف الورقية تعيش أزمتها االقتصادية
التي تهدد مصدر عيش آالف الموظفين األردنيين من عمال
وإداريين وصحفيين فيما الحكومة ترفض لعب دور أكبر من
دور من يراقب حريق منزل جيرانه دون أن يحرك ساكنا.
الصحف الورقية أولى وأحق بتلك االمتيازات التي تقدم
لمستثمرين يعبرون األردن وال يقيمون فيها إال ما بقيت تلك
االمتيازات واإلعفاءات وفترات السماح التي تمنح لهم ،واألمثلة
في سوق االستثمارات كبيرة.
الدولة ال تدار بعقلية السوق ،يبقى فيه من يملك المال
وينهار من ال يملكه والصحافة األردنــيــة بقيت لعشرات
السنين إحــدى أهم القوى الناعمة التي تدافع عن مصالح
الوطن ومواقفه وتدعم توجهاته وتدافع عنه ،وهي مرشحة
لالستمرار في لعب ذلك الدور لعشرات أخرى من السنين إذا ما
منحت “جرعة الحياة” و أعطيت الحرية التي تستحق وطورت
من أساليبها وأدواتها.
من يعتقد أن الصحافة االلكترونية -على أهمية وجودها-
قادرة على القيام بذات الدور الذي قامت به الصحف الورقية
مخطئ وإذا كــان المستقبل لــإعــام االلــكــتــرونــي فهو
اللكترونيات الصحف القائمة وليس لمواقع يديرها شخص
واحد من منزله أو من مقهى وهو يدخن النرجيلة.
ومنطق الحكم ال يسمح بأن تتحول الحكومة إلى مجرد
إدارة لمؤسسات الدولة فهي تتحمل مسؤولية ملحة تجاه كل
القطاعات العامة والخاصة الن تعثر أحداهما يعني تعثر اآلخر،
ومن هنا يقع على عاتق الحكومة مراقبة القطاعات وتسهيل
وتعبيد كل ما يواجهها من مصاعب.
ثم أن المطلوب اليوم وبما أن الحكومة ال ترى نفسها
طرفا في أزمة الصحف ،أن تقبل معاملتها من قبل الصحف
كأي طرف آخر وأن تدفع ثمن اإلعالن بذات السعر الذي يدفعه
اآلخــرون ،وأن تستعد لمواجهة جموع العاملين في الصحف
وهم يطالبونها بحقهم كمواطنين في توفير فرص العمل
وضمان العيش الكريم.
الوحدة االستثمارية في مؤسسة الضمان االجتماعي التي
تمثل ذراعا استثماريا للحكومة والتي تمتلك نصيبا كبيرا من
أسهم الصحف الورقية غامرت وخاطرت بعشرات بل مئات
الماليين في بعض المشاريع التي لم تكن فرص نجاحها
أفضل كثيرا من فرص عودة الصحف األردنية إلى عصر النجاح
واألرباح.
ووفق أرقام أرشيفية فقد أدرت الصحف اليومية ما يقرب من
المليار دينار في خزينة الوحدة االستثمارية للضمان االجتماعي
كأرباح عن حصصها في سنوات “الغالل” أفال تستحق هذه
الصحف موقفا معها في سنوات “القحط”.
موقف الحكومة من هذا االستحقاق ال يعدو كونه
تهربا من استحقاقاتها تجاه المجتمع وبعض القطاعات المهمة
التي تشكل مأوى ومصدر أرزاق للعديد من األسر وهو تهرب ال
يتوجب السكوت عنه أو مجاملة الحكومة عليه.
والمسؤولية في تلك المواجهة تقع على كاهل الصحف
نفسها ،التي عليها أوال االمتناع عن نشر اإلعالنات إال وفق
التسعيرة التي تقررها هي والتي تأخذ بالحسبان سياسات
السوق ،ثم إيجاد هوية جديدة ومسار مختلفا ال تعتمد فيه على
احتكار الخبر وسرعة الوصول للقارئ ألن منافسة الصحافة
االلكترونية في هذا المجال مستحيلة وعليها أن تنطلق إلى
فضاء التحليل والرأي واستغالل المواهب الفردية والجوانب
اإلنسانية و االنتقال بشكل مدروس نحو الفضاء االلكتروني.
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غياب الرأي اآلخر يف االعالم ...
سرى الضمور
تعتبر حرية التعبير والــرأي إحــدى الحريات األساسية
الــواردة في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان لكونها من
ركائز المجتمع الديموقراطي التعددي الداعي إلتاحة
الفرص للجميع في التعبير في الوقت شهدت محاوالت عدة
لتغييب الراي االخر سواء أكانت مؤيدة ام معارضة وتبني اراء
الوسيلة االعالمية دون مراعاة الطرف االخر من القضية.
في الوقت الذي توفر الديمقراطية البيئة الطبيعية الالزمة
لحماية حقوق اإلنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة،
وهذه القيم واردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وفي
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي
يكرس مجموعة من حقوق اإلنسان والحريات المدنية من
شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة.
وقد بين الحق في حرية الرأي والتعبير حق أساسي يظهر
في عدد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية اذ اشارت المادة
( )19في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اإلطار
الدولي األساسي الذي يقنن هذا الحق.
اذ تنص المادة  « 19ان لكل إنسان حق في اعتناق آراء
دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير ،ويشمل
هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات
واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود،
سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية
وسيلة أخرى يختارها .ويخالف فيه الميثاق العربي لحقوق
اإلنسان لعام  ،2004ضمن القانون األساسي في القانون
الدولي حيث انه سمح بتقييد حرية الرأي والتعبير .ونصت
المادة  32من الميثاق العربي على أن « يضمن هذا الميثاق
الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في
استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي
وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
في السياق يــرى الكاتب الصحافي خالد الفخيدة ان
الرأي المغيب في هذه المرحلة هو الراي المتطرف وليس
المعارض ويقصد بالمعارض تلك التي تخالف راي الحكومة
في طريقة ادارة شؤون الدولة.
وبرر فخيدة ان غياب الراي المتطرف سببه دور القائمين
على ادارة االعالم وتوجههاتهم المخالفة والتي تختزل في
الثوابت الوطنية  ،وبذلك فان الراي المخالف لسياسة الدولة
ليس غائبا اال في وسائل اعالم الرسمية في الوقت يوجد

اعالم يحتضن الرأي االخر ويقدمه للجمهور.
من جهته قال مدير المركز االعالمي ألمانة عمان مازن
فراجين انه يجب على أي وسيلة اعالمية من باب الحياد
والموضوعية أن تعرض وجهتي النظر  ،لكي ال يحمل
الموضوع وجهة نظر واحـــدة ويــدخــل فــي بــاب التوجيه
والتمسك بوجهتهم فقط.
واكد فراجين أن االستمرار في عرض وجهة نظر واحده
يفقد الوسيلة اإلعالمية مصداقيتها ويؤثر على انتشارها
وذلــك لعدم مراعاتها لوجهات النظر واآلراء المتباينة
ألفراد المجتمع واحترامها لعقل القارىء أو المشاهد وعدم
االستخفاف به من باب اعتمادها على مبدأ التلقين.
وطــرح فراجين مثاال انــه في حــال عــرض أي مشكلة
تنم عن تقصير حكومي مثال من قبل مواطن تتطلب راي
مسؤوال حكوميا يبرز وجهة نظر الحكومة ويوضح الصورة
ويبين دواعي التقصير او سبب الخالف .
واشار فراجين في قضايا الراي العام وخصوصا االحداث
السياسية البد من طرح وجهتي المؤيدة أو معارضة منها
وذلــك لوضع كافة الحقائق أمــام الــقــارىء ليتوصل الى
الحقيقة وبالتالي يتبنى وجهة نظر تستند الى ماقدمته
الصحيفة من معلومات ترتكز الى وجهتي نظر مختلفة .
ويرى الصحافي احنف ابو العسل ان هنالك ازمة حقيقية
يمر بها اإلعـــام بشكل عــام فحين يقتصر دور اإلعــام
والفضائيات على توجيه عقل المتفرج من خالل تجاهل أحداث
برمتها أو حذف مشاهد خفية ال بد أن ندرك أننا أمام أزمة كبيرة
سواء في مصداقية نقل الخبر أو في آلية التعامل معه  ،االمر
الذي يؤسس لمدرسة جديدة في اإلعالم حيث لم يعد يقتصر
دور اإلعالم في تغطية الخبر بل أصبح يصنعه ويقدمه وجبة
جاهزة للمتلقي بصرف النظر عن حق هذا المتلقي في الحكم
على الخبر وإتخاذه موقفاً سياسيًا بناء على قناعته .
واكد ابو العسل أن حرية اإلعالم وحرية الصحافة الزالت
شبه غائبة ،فحرية اإلعــام ال يمكن فصلها عن الحريات
العامة  ،فالسلطة مــازالــت تتعامل مع مجال الصحافة
واإلعــام ،كــأداة أساسية لتمرير مخططاتها السياسية،
وإستراتجيتها في المجتمع ،عن طريق التحكم في عدد
من الصحف وفي وسائل اإلعــام المرئية والمسموعة،
ومحاوالتها في التضييق على حرية الراي التعبير وفي العديد
من األحيان،اذ تلجأ إلى افتعال مشاكل ونزاعات ،بل وتخلق
توترات في المجال السياسي ،عبر قمعها لحرية الصحافة
وتعريض بعض المؤسسات الصحفية إلى المحاكمة أو
الرقابة أو الحجز والمنع.

مخاوف من استغالل أجهزة أمـــــــــــ

شبكات التواصل االجتماعي  ..حريــة افـــــــ
غدير السعدي

شهد العالم خالل العشرة اعوام الماضية حركة وقفزة تكنولوجية
هائلة ،ونزعة تطورية فريدة في مجال وسائل االتصال والمعلومات ،مع
تطور في الثقافة المجتمعية فرضه جيل يعتمد على االنترنت بالكثير
من اوجه الحياة  ،والتي بدورها اختزلت الحدود الزمانية والمكانية  .كما
ألقت بظالل تأثيرها على مختلف جوانب الحياة االجتماعية والسياسية
وبطريقة جوهرية في حياة األفراد  .هذه الغايات والمقاصد أهلتها بأن
تؤدي دورا مركزيا في إدارة عملية الحراك الديمقراطي-السياسي العربي
وتوجيه الرأي العام بشكل سلس وفعال وسريع ،يفسح المجال للمطالبة
باإلصالح السياسي العميق ،ووضع حد لتعسف منظومة القيم التسلطية،
والمساهمة في تعبئة وتجنيد المجتمع المحلي ،من أجل إنتاج نظم حكم
جديدة تتوافق والفلسفة الديمقراطية .كما العمل على خلق وعي تراكمي
يقتضي التغيير ومحاسبة األنظمة.

سكان العالم االفتراضي وشبكات التواصل االجتماعي
يقول الخبير في مجال شبكات التواصل االجتماعي ثامر العوايشة في
اخر احصائية عن عدد مستخدمي االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي
ومنها الفيس بوك بحسب موقع  .Internet world statsبلغ عدد ميسخدمي
االنترنت في الدول العربية  101مليون مستخدم تقريبا .
وحتى بداية عام  2013بلغ مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ما
يقارب  51مليون مستخدم ،بينهم  13.5مليون مستخدم جديد انضموا
خالل عام  2012وحــده .وأكــد التقرير على أن اللغة العربية أصبحت
اليوم اللغة األسرع نمواً عبر مختلف منصات التواصل االجتماعي في
المنطقة ،وأوضــح التقرير أن االرتباط الوثيق بين مستخدمي قنوات
التواصل لالجتماعي العرب بمجتمعاتهم وتفهمهم ومساهمتهم في هذه
المجتمعات ،قد تحسن بشكل ملحوظ من خالل استخدام وسائل اإلعالم
االجتماعي.
ويضيف العوايشة ووفقاً للتقرير ،مازالت دول مجلس التعاون تحتل
المراكز الخمس األولــى من حيث نسبة استخدام الفيسبوك من عدد
السكان وتصدرت اإلمارات المرتبة األولى في قائمة الدول العربية ،تلتها
األردن ولبنان وقطر وتونس .وما زال الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما

بني  15و 29عامًا يشكلون نحو  70%من مستخدمي فيسبوك في المنطقة
العربية .وقد بقي هذا الرقم ثابتًا منذ أبريل  .2011وتفوقت قطر والكويت
على اإلمارات العربية في عدد المستخدمين الشباب لهذه الشبكات .وبين
التقرير أن حوالي ربع مستخدمي الفيس بوك العرب موجودون من مصر،
والربع اآلخر في دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث تضم المملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة معًا  80بالمائة من المستخدمين في
منطقة الخليج.
ووفقا لهذه االرقام يؤكد العوايشة أن اإلعالم الجديد بمختلف وسائله
وأشكاله وتحديدا الفيس بوك وتويتر أدى دورا ال يستهان به في الحراك
السياسي العربي ،حيث أصبح قطعة أساسية في بناء قواعد اللعبة السياسية،
باإلضافة إلى أنه جزء من تاريخ التغيير السياسي واالجتماعي مقابل تدهور
وتقهقر دور اإلعالم التقليدي الرسمي وذلك بسبب مايميز شبكات التواصل
االجتماعي من سرعة التفاعل وسرعة االنتشار االفقي والعامودي وسرعة
الحشد لالفكار وسهولة الوصول الكبر عدد من الجمهور وهذا ما ظهر
من خالل ثورات الربيع العربي من قدرة هائلة على الحشد ونقل االفكار
والتنظيم ولكن الحظنا تراجع قوتها من خالل االصطدام بالواقع واساليب
القمع المستخدمة بالرغم من نجاحها جزئيا في انجاح هذه الثورات
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املدونات واملطبوعات اإللكرتونية والحق يف االتصال
(دراسة حالة :حجب موقع ـ يا ناس نيوز دوت كوم ـ ملاذا؟)
د .تيسير املشارقة
قامت جهات رسمية أردنية برعاية (دائرة المطبوعات والنشر) و(هيئة
تنظيم قطاع اإلتصاالت) بحجب الموقع اإللكتروني المعروف (ياناس
نيوز .كوم) الذي تم إنشاءه يوم  2013/07/15كمدوّنة فكرية ثقافية
 .وجاء قرار الحجب في الحادي عشر من سبتمبر ، 2013ولم يكمل هذا
الوليد اإللكتروني الشهرين من عمره حتى قامت تلك الجهات بحجبه وهو
الذي يقوم في معظم موضوعاته على “تدوينات “ و” تغريدات” وليس
أخبار سياسية.
جاء قرار الحجب الجائر من تلك الجهات الحكومية الرسمية بالرغم
من أن الموقع لم يستمر ألكثر من شهرين من تاريخه .وال ندري ما هو
سر الحجب المؤسف ..أهو تدوينة (مقالة د .تيسير مشارقة) “اآلسن في
العقل العربي” الذي يتحدث فيها عن مرور  12سنة على الحادي عشر من
سبتمبر ،2001أو ربما تدوينة “ كالشنكوف يظهر في البرلمان األردني”
وهو يتناول حياة (ميخائيل كالشنكوف) الذي يرفع البرلمان األردني ضده
اعتراض ًا  ،ألن الكالشنكوف الذي استخدم في أروقة البرلمان لم يفلح
في مهمته!!.
أيا كانت أسباب الحجب  ،إال أننا نرى في تعليق الموقع قراراً قراقوشي ًا
مجحف ًا يستحق الذم واإلدانة .ألن الحجب للعقول واألفكار والتدوين يعني
وضع العراقيل أمام حرية الرأي والتعبيرفي األردن .ويعتبر الحجب وصمة
عار وانتهاك لحقوق اإلنسان وحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في
البالد.
إن إيقاف الموقع اإللكتروني (يا ناس نيوز .كوم) انتقاص من الحق
في االتصال المكفول للمواطن األردني في (اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان) الصادر في العام  1948المعترف به والموقّع عليه (المصادق
عليه) من الدولة االردنية ..ويتنافى اإلجــراء ضد الموقع المذكور مع
الحقوق الدستورية للمواطن األردني المكفولة في الدستور وال ينسجم
مع العهدين الدوليين  :األول المعني بالحقوق المدنية والسياسية ،واآلخر
الذي يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

قانون المطبوعات والنشر الجديد:
قانون المطبوعات والنشر الذي تقوم دائرة المطبوعات والنشر على
تطبيق أحكام مــواده وملزمة بإنفاذ القانون وتنظيم قطاع اإلعالم

اإللكتروني  ..هذا القانون  ،في المادة(  49أ ) منه ..تنص على ضرورة
إبالغ صاحب الموقع اإللكتروني خطياً وبكتاب رسمي بضرورة الترخيص
وتصويب األوضاع القانونية إذا ما كان الموقع (إخبارياً سياسي ًا) .ولكن
هذا اإلخطار أو التبليغ لم يحدث ،واكتفت دائرة المطبوعات بنصوص
القانون الجديد وتعليماته يوم  2013/06/10بضرورة تصويب األوضاع.
لكن المادة ( 49أ ) تقضي بنشر إعالن في صحيفتين يوميتين تطلب
فيه من صاحب الموقع اإللكتروني بمواءمة األوضاع والقانون وضرورة
الترخيص.
عطوفة السيد فايز الشوابكة ،مدير دائرة المطبوعات والنشر وأثناء
االتصال الهاتفي به الساعة الثالثة من ظهر الخميس 2013/09/12
ذكر لنا أن األمر بالحجب قد صدر فع ً
ال وأن الدوام انتهى وسيبقى تعليق
الموقع حتى يوم األحد  2013/09/15وطلب منّا زيارة دائرة المطبوعات
والنشر لشرب فنجان قهوة وبحث مالبسات الموضوع لحله قانوني ًا وإداري ًا.
أما السيد باسل العكور ،الناشط الحراكي في الدفاع عن حرية
الصحافة واإلعالم في األردن وبشكل خاص المواقع اإللكترونية وحرية
الرأي والتعبير عبر الوسائل اإللكترونية ومواقع التواصل اإلجتماعي ،فقد
استنكر عملية الحجب وتأسف لما حدث وذكر أنه يقوم بمتابعة العديد
من القضايا في محكمة العدل العليا ضد دائرة المطبوعات والنشر وضد
السيد فايز الشوابكة والحكومة وشركات االتصاالت وهيئة تنظيم قطاع
اإلتصاالت ..التي تسببت جميعاً في تعطيل مئات المواقع اإللكترونية في
مجزرة إعالمية واعتداء صارخ على حرية الصحافة اإللكترونية بشكل
غير مسبوق في األردن.
بدوره ذكر اإلعالمي يزن خواص  ،أنه ربما تكون جهات سياسية لم
يذكرها  ،وربما تكون جماعة اإلخوان المسلمين هي التي لفتت انتباه
دائرة المطبوعات والنشر إلى موقع (ياناس نيوز .كوم) باعتباره ملفت ًا
لإلنتباه في تصديه للمد الرجعي والديني الظالمي في األردن والعالم
العربي ..ووضع خواص احتما ً
ال ،أن يكون تنظيم اإلخوان وراء الحجب
الواقع على موقعنا.
السيد فايز الشوابكة ذكر لنا في المكالمة الهاتفية الشخصية أن
هناك شكوى وصلت مؤخراً ضد (5ـ  )6مواقع إلكترونية أردنية إخبارية
وسياسية لم تقم بتصويب وضعها القانوني بالترخيص ،وأنه ال يجوز
للدائرة أن تستثني موقع (ياناس نيوز.كوم ) من إجراءات الحجز وأنها ال
تعمل بازدواجية معايير .وذكر أن المواقع اإلخبارية السياسية سواء في
المعامالت.
من طرفنا أخبرنا الشوابكة بأن الموقع اإللكتروني أشبه بالمدوّنة
الفكرية والثقافية وليس موقع ًا إخبارياً وليس سياسياً .الشوابكه قال

نافياً “التدوينية” كلون للموقع ،موضح ًا أن“ :ياناس نيوز.كوم” موقع
إخباري سياسي بامتياز.
من ناحية قانونية اتصلنا بالمحامي المختص بحقوق النشر وحرية
الرأي والتعبير األستاذ محمد القطيشات  ،الذي أوضح لنا أن قرار الحجب
لموقع (ياناس نيوز) يكون بتاريخ  2013/9/11أي وقت حجب الموقع وأنه
يمكن قانونياً الطعن باإلجراء التعسفي منذ تاريخ العلم بالقرار(تاريخ
الحجب)ويحق لنا خالل  60يوم ًا معالجة األمر .ونوّه األستاذ قطيشات
أن تاريخ  2013/6/1كان يوم ًا مشؤوما في تاريخ حرية اإلعالم والتعبير
في األردن عندما قرر عطوفة فايز الشوابكة حجب المواقع اإللكترونية
غير المرخّصة وتم تبليغ هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت والمركز الوطني
للمعلومات باألمر .وذكر لنا القطيشات أنه بموجب ذلك القرار(قرار
الحجب) تم حجب  291موقع إلكتروني  ،وأن هذا القرار اإلداري من مدير
دائرة المطبوعات والنشر السيد الشوابكة .وأوضح القطيشات أنه رفع
ضده دعوى في محكمة العدل العليا وينتظر نتيجة الحكم خالل أسبوعين
أو ثالثة أسابيع.

المدونات ليست مواقع إخبارية سياسية:
يبدو أن قانون المطبوعات والنشر الجديد سيء الصيت والسمعة
 ،ال يميّز بين المدوّنة الشخصية والموقع اإللكتروني (المطبوعة
اإللكترونية) .ويبدو أن حجب مدوّنة (حبر دوت كوم) لإلعالمية لينا
عجيالت وزمالئها بعد شهر ونصف من قرار حجب المواقع االكترونية
( )06/1قد اثار زوبعة في مجال الحريات وقضايا التعبير .ويظهر أن دائرة
المطبوعات والنشر ال تفرق ما بين المدوّنة والمطبوعة اإللكترونية
االخبارية السياسية التجارية .ونحن في األردن حالي ًا أحوج لتوضيح
الفروقات ما بين (المدوّنة والموقع اإللكتروني اإلخباري) ..وذلك بشكل
علمي في الجامعات ومراكز البحث ومن جانب األكاديميين والمتخصصين.

تحريك دعوى:

إلى ذلك الحين ،وقبل ن تبت محكمة العدل العليا في أمر الدعوى
التي رفعها المحامي القطيشات ضد المطبوعات وننتظر نتائجها بعد
أسبوعين أو ثالثة  ،وقبل تحريك دعوى قانونية جديدة ضد الشوابكة
ودائرة المطبوعات والنشر  ..ننتظر يوم األحد ( )2013/09/15موعد
مراجعة الدائرة المذكورة وشرب القهوة هناك وعطوفة المدير فايز
الشوابكة لتوضيح صيغة الموقع الحالية وهي “المدوّنة الثقافية” ..من
أجل حرية الرأي والتعبير ونحو ثقافة عربية إنسانية حديثة.

ــــــــــن عاملية للمعلومات والبيانات

ـــــــرتاضية لتعويض القمع على ارض الواقع
دور مؤثر في تحشيد الجماهير وتبادل المعلومات
يقول دكتور العلوم السياسية محمد ابراهيم  :أظهرت نتائج دراسة
مسحية أجراها مركز «بيو» األمريكي لألبحاث أن مستخدمي “الفيس
بوك» أكثر ثقة ولديهم قدرأكبرمن األصدقاء المقربين ودرجة أعلى
لالنخراط فى الحياة السياسية ،وأن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعى
بصفة عامة يتمتعون بحياة اجتماعية صحية على عكس المخاوف التي
توقعها البعض من أن هذه المواقع تضر بقدرة اإلنسان على تكوين
صداقات في العالم الواقعي.
من الواضح أن مواقع التواصل االجتماعي سوف تلعب في المستقبل
دوراً مؤثراً جــداً في المطالبات السياسية في العالم ككل ،وفي دول
الشرق األوسط بشكل خاص ،وهو ما يقتضي ضرورة السعى نحو تحديد
المؤشرات التي بمقتضاها يمكن تحليل طبيعة األدوار التي تقوم بها هذه
الشبكات ،وإلى أي مدى يمكن اإلستفادة منها في عملية التغيير االجتماعي
والسياسي الحادثة في العديد من الدول في األونة األخيرة .وفى السنوات
األخيرة زاد نصيب المجتمعات العربية في تأثير استخدام اإلنترنت على
الواقع السياسي ،واتضح ذلك جلياً في ثورات العالم العربي ضد نظامه،
حيث كان لمواقع التواصل االجتماعي ،دوراً مؤثراً جداً في تحشيد الجماهير

وتبادل المعلومات والتنسيق إلقامة االعتصامات والتظاهرات.
وإن اإلعــام البديل المتمثل بشبكات التواصل االجتماعي يمثل
انعكاسا مضادا لإلعالم التقليدي ،فقد اتخذ منه المواطن الجديد المواطن
االفتراضي آداة لتحرره من القيود التسلطية ،وكسر أغالل احتكار األنظمة
لمختلف وسائل اإلعالم ،والتعبير عن رفضه للسياسات المتبعة (االقتصادية
واالجتماعية والثقافية .)...وتختلف وسائل التعبير عند المواطن االفتراضي
من مدونات الكترونية ،مواقع الفيديو التشاركي ،ومواقع التشبيك
االجتماعي ،وغرف المحادثة االلكترونية وشبكات التواصل االجتماعي.
القمع ينتقل الى العالم االفتراضي
اثار الكشف عن انتقال مسؤول أمني بشركة فيسبوك إلى وكالة األمن
القومي األميركية موجة من التساؤالت عن مدى التعاون بين أجهزة
االستخبارات والشبكات االجتماعية على اإلنترنت ،وخصوصا مع توالي
التقارير التي سربها المستشار السابق لالستخبارات األميركية إدوارد
سنودن عن تورط بالده في عمليات تجسس دولي عبر شبكات االتصاالت.
وفي االشهر الماضية  ،كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس
قطاع األمن المعلوماتي األسبق في فيسبوك ماكس كيلي ،انتقل قبل

ثالث سنوات للعمل في وكالة األمن القومي األميركية التي تتبع وزارة
الدفاع وتتولى عملية مراقبة وفك رموز االتصاالت اإللكترونية عبر
العالم.
وجاء الكشف عن هذا االنتقال -الــذي بقي سرا لثالث سنوات -بعد
أشهر قليلة من بدء وكالة المخابرات األميركية بجمع المعلومات عبر
فيسبوك من خالل برنامج التجسس ‹بريزم› الذي كشف عنه سنودن.
وفي هذا السياق ،قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أجهزة المخابرات تجد كل
ما تحتاجه في وادي السيليكون ،حيث توجد هناك كمية ضخمة من البيانات
الخاصة باألفراد ،وكذلك أحدث التقنيات الالزمة لتحليل هذه البيانات.
وأضافت الصحيفة أن وكالة األمن القومي استثمرت في هذا ‹الوادي› نحو
ستة مليارات يورو ( 7.7مليارات دوالر) .ويقصد بوادي السيليكون المنطقة
الجنوبية من خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا التي تضم أهم
شركات التقنية العالية.
ويقول محللون إن شركات المعلوماتية تبيع خبراتها وتقنياتها للحكومة
األميركية منذ فترة طويلة ،لكن المثير للجدل اآلن هو اهتمام الشركات
التجارية وأجهزة المخابرات بالبيانات الخاصة باألفراد الستغاللها تجاريا
وأمنيا والمساهمة في صناعة الثورات حول العالم.
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Jordanian universities...human right violations go unpunished

Banning students’ political and party work boosted university violence-Daas
Ghadir Saadi
Freedoms in Jordanian universities are still
restricted, a thing that requires effective plans
and strategies to put an end to violations in the
higher education sector.
Fakher Daas, coordinator of Thabahtoona,
the National Campaign for Defending Students’
Rights, said students’ representation inside
universities is considered one of the main
indicators of academic freedoms, however,
students have been suffering since 1991 from the
lack of a general union for the government, as in
neighboring countries, forbid the establishment
of such formations.
He added that students are only allowed to
establish councils in their respective universities
and elect the boards.
“Some university administrations have
postponed students elections indefinitely under
the pretext that student could not agree on an
alternative system to the one-vote system,” Daas
said.

He noted that the students councils are
affiliated with deanships and not considered
independent bodies, which gives these deanships
the right to interfere in all the councils’ activities.
Most university presidents have the right
to dissolve the councils without identifying the
reasons and to postpone the elections, according
to Thabahtoona coordinator, who said that the
Amman Private University’s administration has
froze its students’ council on the pretext that the
elections end in brawls, while Jerash University
has been canceling the votes for the second
consecutive year.
Daas indicated that most university
administrations till control the councils’ budgets,
adding that there is another form of students’
representation, dubbed “students’ associations”,
in which each faculty has its own elected
association directly.
“Under this type of representation, which
has been applied in some universities for over
ten years, students cannot involve in political or
party work,” he said, adding that the associations
only handle leisure activities and the relationship
between students and professors.

Daas noted that students do not have a role
in formulating mechanism to elect their councils,
while elections are still conducted according
to the one-vote system, which contributed to
seeding tribal and regional sedations, leading to
the spread of campus violence.
As for the disciplinary measure, he noted that
disciplinary instructions in university and community
colleges are the same and have not undergone any
core amendments for more than ten years.
“There are no specific penalties for violations,
but are left to the probe committee to choose the
suitable disciplinary measure among a list of
penalties, starting from verbal warning up to
final dismissal from the university. This violates
the Constitution for it leaves students at the
mercy of the committees’ mood,” underlined the
Thabahtoona coordinator.
Meanwhile, Balqa Applied University
President
Ghaleb Arabiyat
called
for
exerting more efforts to enhance universities’
independence and academic freedoms, noting
that the number of the Kingdom’s universities
reached 32, including 20 private institutions and
two regional ones.

Jordanian youth parliament…from a
virtual” throat to on-ground developments“

The absence of the other opinion in
official and semi-official media

the Kingdom and abroad through
an electronic program designed by a
Mohammad Freij
Jordanian citizen. The program cast
one vote from each voter.
In January 22, 2013, one day
There are many youth initiatives before the Lower House’s elections,
with a political or development the Jordanian Youth Parliament
orientation
that
depend
on conducted its elections with the
voluntarism, some of which are winning o the Redskins list.
funded by different bodies and others
Tayseer Kloub, who chaired the
are formed by institutions, however, youth parliament’s first session, which
the Jordanian Youth Parliament is a lasted for three years, said “many had
fully independent initiative.
doubts on the validity of the idea, but
In a community in which more it rendered well eventually”.
than are 60 % are youth, and amid
“Many activities have been
this year’s parliamentary elections, carried out by the youth parliament,
the law banned those under 30 to run including awareness campaigns and
for the youth parliament candidacy.
the formation of ad hoc committees
To this end, youth have established responsible
for
specific
fields,
their own virtual parliament to place including education, energy, economy
pressure on the concerned authorities and media ,” Kloub highlighted.
to hear young people’s voices and
Head of the legal committee
prove their capabilities to take part Enas Kiswani, winner on the silent
in the monitoring and legislation majority list, said she used to sense
processes, in addition to raising their that youth are not represented in the
peers’ awareness on the importance to state agencies, which is the reason why
take part in the decision-making.
she decided to take part in the youth
Candidates have competed in parliament.
presenting their platforms and
She added that youth seek to
according to an elections law described activate the monitoring of the Lower
as the best for it adopts closed lists, House and government.
contrary to the Elections Law.
The youth parliament also focused
“The independent commission on corruption and unemployment, in
to monitor the youth elections” has addition to amending the elections
allowed those under eighteen to vote law and reviewing the education and
and run for candidacy from inside higher education policies.

Article 32 of the charter
reads that the freedoms of
expression shall be exercised
in the framework of society’s
Freedom of expression fundamental principles and
is one of the main rights shall only be subjected to
outlined in the International restrictions necessary for
Bill of Human Rights for it the respect of the rights or
is the pillar of a democratic reputation of others and for
society, but there have been the protection of national
many attempts to ignore the security or of public order,
opinions of the other.
health or morals.
Article
19
of
the
Journalist Khaled Fkhideh
International Covenant on said at this stage, the ignored
Civil and Political Rights
opinion is not the opponent,
stipulates that everyone shall
but the extremist, which is
have the right to hold opinions
due to orientation of media
without interference and the
right of freedom of expression, outlets.
However, Greater Amman
which shall include the
Municipality’s
media centre
freedom to seek, receive
Mazen
Farajin
said news
and impact information and
outlets
should
present
all
ideas of all kinds, regardless
views,
otherwise
they
will
lose
of frontiers, either orally, in
writing or in print, in the their credibility overtime and
form of art, or through any affect their outreach.
Ahnaf Abu Assal, another
other media of his choice.
The 2004 Arab Charter on journalist, noted that the
Human Rights violates this media are going through a
article by allowing having real crisis by ignoring events
restrictions on the freedom of and highlighting others, and
expression.
thus, direct the public opinion.
Sura Dmour
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Parties’ secretary generals; advocates of
power devolution, take decisions singlehandedly and refuse others’ participation
Sura Dmour

In times when voices are raised to entrench
the devolution of power, particularly by parties,
eyes are laid on the status of parties’ secretary
generals, who hold tight to their power and
refuse the rotating of positions.
This reality does not give dash hopes
about the ability of current parties to bring
major changes to the structure of the country,
although they are considered a main pillar of
the modern states’ as stipulated in international
conventions.
While parties call for the peaceful transition
of powers, their secretary generals have been in
office for a long time, which requires thorough
investigations on the phenomenon.
Article 22 of the International Covenant on
Civil and Political Rights entails that everyone
shall have the right to freedom of association
with others, including the right to form and join
trade unions for the protection of his interests,

and that no restrictions may be placed on the
exercise of this right other than those which
are prescribed by law and which are necessary
in a democratic society in the interests of the
national security or public safety.
For his part, political science professor
Bader Madi said the mechanism through which
parties choose their secretary generals depend
on many standards, such as the need for them
to have be a leading figure and is considered a
model in principles their respective parties call
for.
“Parties usually depend on their secretary
generals for financial support, therefore, they
depend on them for a very long times,” he noted.
Member of the Arab Socialist Ba’ath Party
Diaa Amayreh said no changes in the assembly
or presidency of parties are made unless the
president die or if amendments should be
made due to personal considerations more than
political or institutional ones.
“Some parties’ leaderships practice the most
violent form of dictatorship, while some dismiss or
freeze the membership of members who appose
to the views of their parties’ presidents,” he noted.

Current house a step towards reform and democratic empowerment, but not enough

Citizens’ participation in the decision- making incomplete still under anticipation under the one-vote system
Jamal Bawareed
The right to vote is granted in all international
conventions, under which individuals are able
to take part in managing their countries’ public
affairs through clean and periodical elections.
Article 21 of the Universal Declaration of
Human Rights stipulates that:
- Everyone has the right to take part in the
government of his country, directly or through
freely chosen representatives.
- Everyone has the right to equal access to
public service in his country
- The will of the people shall be the basis of
the authority of government; this will shall be
expressed in periodic and genuine elections
which shall be by universal and equal suffrage
and shall be held by secret vote or by equivalent
free voting procedures.
Article 25 of the International Covenant on
Civil and Political Rights, which Jordan has
ratified, entails that:
Every citizen shall have the right and the
opportunity, without any of the distinctions
mentioned in article 2 and without unreasonable

restrictions:
(a) To take part in the conduct of public affairs,
directly or through freely chosen representatives
(b) To vote and to be elected at genuine
periodic elections this shall be by universal and
equal suffrage and shall be held by secret ballot,
guaranteeing the free expression of the will of the
electors
(c) To have access, on general terms of equality,
to public service in his country
The latest parliamentary elections, held
earlier this year, came after a package of
constitutional amendments in 2011 that included
the endorsement of the elections, independent
elections commission and constitutional court
laws to improve citizens’ participation in the
decision-making.
These amendments have played a role in
easing the public tension and not resorting to
violence regional country has faced amid the
Arab Spring, such as in Egypt, Syria and Libya.
Despite the constitutional amendments,
several political and civil activists boycotted the
elections, considering the government’s respond
to reform calls as not enough and does not touch
on major issues.
Former MP Raed Qaqish underlined the need
to study the outcomes of the elections in order to
develop them and enable citizens to participate

in the decision-making process through a new
elections law that ensure the engagement of the
political powers and all segments o the society.
“There is a clear vision of reform led by His
Majesty King Abdullah, but the problem is in
the implementation,” he said, adding that the
current Lower House is holding dialogue with
all segments of the society to come out with an
elections law that is in line with international
conventions Jordan is signatory to.
Qaqish noted that the Kingdom is moving
gradually towards reform, stressing the
importance of bridging the gap between citizens
and the government.
Director of Al Hayat Centre for Civil Society
Development Amer Bani Amer said despite the
huge critics against the current 17th Lower House,
it has contributed to improving democracy and
is considered a good step forward.
According to a survey conducted by the
University of Jordan’s Centre for Strategic
Planning before the latest parliamentary elections,
a total of 44 % of those who took part in the poll
believed that the new elections law will produce
a Lower House with the same performance its
successor, while 11% of the interviewees believed
that the performance of the House will be worst
than the previous one.
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Sarcasm on social media networks

New art that represents anger, unleash the
freedoms of expression through black comedy

due to the tremendous development in
social media technologies and the advent
Ghadir Saadi
of the user generated content .
He noted that this art has benefited
Modern sarcasm and its subjects on from unlimited freedom, adding that
the social networks is deemed as a new art it is hard to discover the identity of the
and tool to express opinions, with many creators.
taking party in coming up with it without
“New technologies have contributed to
the need of huge capabilities.
the spread of such materials and social
Many characters have been introduced
networks ensured their reach out to a
under the art of sarcasm, while others have
large number of viewers,” Eid said.
been brought back to life in new forms.
Graphic expert Mohammad Qaralleh
Local controversy topics such as the rise
said
sarcasm represented in comics,
in gas cylinder prices and parliamentary
pictures
an videos express Jordanian
elections campaigns have been tackled
in several types of innovative sarcasm, youth’s frustration due to the country’s
whether in form of comics , comments, social, economic and political causes.
Kamal Mahmoud, a graphic artist,
videos and pictures.
said
this art depends on events, but are
Director of Graphsense Centre Medhat
done
in an unprofessional way because
Eid said the new wave of sarcasm that has
been sweeping the Internet for years now applications are available to all.

Fear raise over the possibility of exploiting people’s online data by global security bodies
Social security networks…a virtual freedom to compensate for the repression on ground

Awaysheh, who noted that the Arabic has
become the fastest growing language online.
Ghadir Saadi
He added that the Gulf Cooperation Council
countries still rank among the first top five in
the number of Facebook users compared to
The world has witnessed a tremendous the number of population, followed by Jordan,
technological leap during the past ten years Lebanon, Qatar and Tunis.
accompanied by social developments brought
“Young people aged between 15 and 29 years
by a generation that depends on the Internet in constitute around 70% of Facebook users in
all areas of life.
the Arab region...Qatar and Kuwait ranked
This has led social networks to manage the top in the number of social network users. In
democratic movement in the Arab world and addition, around quarter of Facebook users is
guide the public opinion in a fast, effective from Egypt, while the other quarter is from the
and flexible that pave the way for demanding Gulf Cooperation Council states,” the expert
genuine political reform and contributing to highlighted.
arming the local communities for the creation
He noted that the new media, especially
of new ruling systems that are in line with Facebook and Twitter have played an
democratic philosophy and principles.
undeniable role in the Arab political movement,
Social media expert Thamer Awaysheh making them part of the social and political
said the number of Internet and social networks change, while the traditional media outlets have
users, particularly the Facebook, in the Arab fell behind mainly due to the ability of social
world has reached 101 million users, according networks to reach out to the largest number of
to international statistics.
people and influence their views and standings.
As of the start of 2013, the number of
Political science professor Mohammad
social media users reached around 51 million, Ibrahim said a poll recently published by the
including 13.5 million new users joined the Pew Research Centre showed that Facebook
social networks in 2012 alone, according to users are more confident and have more close

friends and more ability to involve in the
political life.
“In general, users of social media networks
enjoy a healthy social life, contrary to fears
some have regarding humans’ ability to form
friendships in the real world,” he said.
Meanwhile, news leaked that an official from
the US National Security Agency has moved
to Facebook raised many questions on the
cooperation between the intelligent apparatuses
and social media networks, particularly
after the agency’s former contractor Edward
Snowden leaked documents on his country’s
involvement in international spy operations via
social networks.

In addition, the New York Times has said
that the intelligent apparatuses find all personal
documents in Silicon Valley, in which huge
personal information exist as well as state-ofthe art devices to analyze them.
Analysts say that IT companies have been
selling their technologies and expertise for the
US government for a long time now in order to
use them for commercial and security purposes
and contribute to creating revolutions across
the world.

