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توطئة
ً
أسالكا شائكة
يشيدون بالقوانين
* نضال منصور

بعــد  15عامـ ًـا علــى ذكــرى إصــدار التقريــر األول لحالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي األردن ،أريــد أن أعتــرف وعلــى المــأ ،وعلــى
رؤوس األشــهاد ،بــأن حريــة اإلعــام فــي األردن بخيــر ،وبأننــا
ال نتلقــى اتصــاالت تتدخــل بعملنــا ،أو تهديــدات بســبب
مواقفنــا ،وخيــر دليــل علــى ذلــك أن هــذا التقريــر مــا زال
يصــدر بانتظــام.
تعبنــا مــن المــزاودات منــذ أن تأســس مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن عــام  1998وحتــى اآلن ،تعبنــا ومللنــا االســطوانة
المشــروخة التــي «تعايرنــا» بحريــة اإلعــام فــي األردن
مقارنــة بســوريا والعــراق ودول الجــوار ،وكل األنظمــة
الشــمولية التــي يحكمهــا الطغــاة.
شـ ً
ـكرا لكــم ،ممتنــون بأننــا نســتطيع أن نفتــح فمنــا فــي كل
مــكان وليــس عنــد طبيــب األســنان فقــط ،وممتنــون ألننــا ال
نقبــع فــي ســجن مثــل زمــاء آخريــن فــي بلــدان ال تجــرؤ أن
تنطــق فيهــا بحــروف الحريــة.
نعــم األردن مختلــف ،وألنــه كذلــك كنــا ومــا زلنــا نحلــم بأنــه
يســتحق األفضــل ،يســتحق «حريــة حدودهــا الســماء» ،كمــا
قــال الملــك عبداللــه الثانــي ،واســتخدمنا قولــه هــذا شـ ً
ـعارا
لنــا منــذ انطالقــة عملنــا.
كلمــا تحدثــوا عــن وضــع الحريــات فــي األردن مقارنــة بالــدول
األســوأ ،أقــول لهــم :أليــس مــن حقنــا أن نوجــه بصركــم
مثــا ،أال يســتحق
لحريــة التعبيــر واإلعــام فــي الســويد
ً
شــعبنا وإعالمنــا الحريــة ،أال يحــق لهــم فتــح بصيــص ضــوء
لألمــل والمســتقبل؟!.
مــر علــى صــدور هــذا التقريــر  15عامـ ًـا ونحــن نعمــل ونحلــم
بحريــة اإلعــام ،ومــا زلنــا علــى الــدرب أوفيــاء لــه ،لــم
توقفنــا محــاوالت البطــش بمؤسســات المجتمــع المدنــي،
والســعي لتلطيــخ صورتهــا وســمعة المدافعيــن عــن حقــوق
اإلنســان بهــا.
هــذا العــام  ،2015كمــا كل عــام ،نتفقــد «جســد» حريــة
اإلعــام الــذي أثخــن بالجــراح ،نحــاول أن نســتجمع المشــهد
بتفاصيلــه ،كيــف كان ،مــاذا حــدث؟!.

الحقيقــة التــي ال
خــاف عليهــا منــذ
ســنوات

ثــاث

أن «ربيــع اإلعــام
العربــي»
أفــل

مثلمــا

قــد
أفــل

«ربيــع العــرب» ،وبراعــم الــورد التــي أزهــرت حريــة داســوها
ً
زمنــا قــد ولــى،
ببســاطيرهم ومضــوا ،وبقينــا نرثــي
ً
أثــرا بعــد عيــن.
وأصبحــت شــعاراته
ً
أيضــا،
األردن لــم يكــن اســتثناء ،فالربيــع األردنــي تقهقــر
وكل يــوم تضيــق الهوامــش ،يقضمــون مــا تبقــى ،يشــيدون
األســاك الشــائكة بمــواد «القانــون» لتحاصرنــا وتخنــق
صوتنــا.
فــي عــام  ،2012وعلــى حيــن غــرة ،أقــروا قانــون المطبوعــات
ً
مطلوبــا ترخيــص اإلعــام
والنشــر المعــدل ليصبــح
اإللكترونــي ،وفــي حزيــران مــن العــام الــذي تــاه شــرعوا
بإنفــاذ القانــون رغــم كل الوعــود فــي الداخــل والخــارج
ً
موقعــا.
لمراجعتــه ،وكان ثمــرة هــذا القانــون حجــب 291
تعهــدت الحكومــة األردنيــة خــال المراجعــة الدوريــة الشــاملة
 UPRفــي مجلــس حقــوق اإلنســان فــي جنيــف مــن ذات
العــام بمراجعــة هــذا القانــون ورفــع القيــود عــن حريــة
اإلنترنــت ،ووافقــت علــى  15توصيــة لدعــم حريــة اإلعــام،
لكــن ً
أيــا مــن هــذه التوصيــات لــم يجــد طريقــه للتنفيــذ.
وأعتــرف هنــا مــرة أخــرى بــأن الحكومــة األردنيــة أكثــر مــن يتقــن
«مغازلــة» المجتمــع الدولــي وال يطيــق إغضابــه ،ويقــدم لــه
ً
معتمــدا علــى أن ذاكرتهــم مــن غبــار،
الوعــود تلــو الوعــود
وأن صــوت المصالــح أبقــى وأهــم مــن حقــوق اإلنســان
ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
ولإلنصــاف أيضـ ًـا؛ فــإن الحكومــة األردنيــة لــم تغلــق أبــواب
الحــوار واالســتماع لمالحظاتنــا ،وتجيــد امتصــاص غضبنــا
حيــن تصــل األمــور ذروتهــا ،ولكــن ينطبــق عليهــا المثــل
الشــعبي «ذان مــن طيــن ،وذان مــن عجيــن».
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ال يحتــاج األمــر الســتدالل متعــب وطويــل ،فيكفــي أن
نســتذكر بــأن تعديــل قانــون المطبوعــات صاحبــه وعــود
حكوميــة بــأن هــذا القانــون لحمايــة الصحفييــن فــي المواقــع
اإللكترونيــة التــي ترخــص مــن العقوبــات الســالبة للحريــة

توقــف الحــراك الشــعبي فــي األردن.
لــم يتغيــر الكثيــر فــي حــال اإلعــام عــام  ،2015ويمكــن القــول
أن أزمــة األمــن المعيشــي للصحفييــن تعمقــت أكثــر وأكثــر،
وبــات مألوفـ ًـا أن تجــد الصحفييــن علــى األرصفــة بــا عمــل،

الموجــودة فــي قانــون العقوبــات والقوانيــن األخــرى.

وبــات طبيعيـ ًـا أن تســمع بــأن مؤسســة إعالميــة قــد أغلقــت

لــم يــزل صــدى هــذه الكلمــات والوعــود والمزايــا رغــم أنهــا

بعــد أن اســتنفدت كل وســائل البحــث عــن النجــاة.

وهــم تصــدح فــي أذنــاي ،ورغــم ذلــك ،لــم تجــد الحكومــة

ً
ً
وهــدرا للحقــوق ،وبعــد إفــاس
تعســفا
بعــد قوانيــن أكثــر

مــن حــرج بــأن «تلحــس» وعودهــا ،فتقــر مــع البرلمــان قانونـ ًـا
للجرائــم اإللكترونيــة تحــول إلــى «مصيــدة» لإلعالمييــن،
ً
والحقــا أصبحــت المــادة « »11مــن هــذا القانــون األخطــر
والتــي تجيــز للمدعيــن العاميــن والقضــاة حــق توقيــف
وحبــس اإلعالمييــن ،وكذلــك مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي.
تغــوال ،لــم يســتوقفهم كالم الملــك قبــل
عــادوا أكثــر
ً
ســنوات قليلــة بــأن «توقيــف الصحفييــن يجــب أن ال يتكــرر».

مؤسســات إعالميــة عريقــة ،وبعــد أن أصبــح اإلعالميــون
مهدديــن بلقمــة خبزهــم ،يضحــك اإلعالميــون حيــن تحدثهــم
عــن حجــب المعلومــات ،أو المنــع مــن التغطيــة أو التدخــل
بعملهــم واســتقالليتهم ،فكلهــا قضايــا غــدت بنظرهــم
هامشــية مــع جســامة التحديــات التــي تواجههــم.
مضــى أكثــر مــن  17عامـ ًـا علــى تأســيس مركــز حمايــة وحريــة
ً
عامــا علــى إصــدار تقريــر حالــة الحريــات
الصحفييــن ،و15
اإلعالميــة فــي األردن ،وســنكمل الطريــق الشــاق ولــن

وعــاد التوقيــف ليتكــرر أكثــر مــن مــرة عــام  ،2015فقــد جــرى

نرفــع الرايــة البيضــاء ،فعلنــا وأنجزنــا الكثيــر دفاعـ ًـا عــن حريــة

توقيــف  10إعالمييــن فــي ســابقة لــم تحــدث منــذ ســنوات

اإلعــام ،وســنظل شــوكة فــي حلوقهــم.

طويلــة ،وأصبــح التوقيــف هــو المؤشــر األســوأ لحريــة
اإلعــام.
الســيناريو الــذي حــدث يجســد مــا قلنــاه فــي توطئــة تقريــر
عــام « 2014حيــن طبقــوا الترخيــص لإلعــام اإللكترونــي
رفعنــا صوتنــا رفضـ ًـا ،فأشــبعونا حديثـ ًـا عــن المزايــا والحوافــز،
وعــدوا بــأن هــذا القانــون ســيكون نهايــة لزمــن توقيــف

«سنضيء شمعة ولن نتوقف عند لعن
الظالم» ،ألننا نحب األردن ونذود عنه،
ً
ً
سورا
شامخا نتباهى به ،وليس
ونريده
نتسلقه.

وســجن الصحفييــن ،تبخــرت وعودهــم قبــل أن يجــف حبــر
القانــون ،فبقيــت قيــود الســجن وقيــود القانــون».
تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة لعــام  2015ربمــا يكــون األقــل
فــي رصــد االنتهــاكات منــذ ســنوات طويلــة ،فربمــا فضــل
الكثيــر مــن الصحفييــن أن يســكتوا وأن يلــوذوا بالصمــت
علــى أن يفصحــوا عــن مــا يحــدث معهــم ،وربمــا أيضـ ًـا لقمــة
الخبــز موجعــة حيــن تصبــح مهــددة ،فــكل االنتهــاكات ال
توازيهــا وال تصبــح مهمــة للبــوح بهــا ،وربمــا بعــد أن أصبــح
وتحــول القانــون كأداة للتقييــد آثــر غالبيــة اإلعالمييــن أن
يضعــوا رقيبـ ًـا ذاتيـ ًـا فــي عقولهــم حتــى ال يكــون مصيرهــم
التوقيــف والســجن.
والحقيقــة التــي ال تخفــى علــى أحــد ،أنــه كلمــا قلــت مســاحة
االحتــكاك بيــن اإلعالمييــن والســلطة ،وكلما تجنبوا مالمســة
الخطــوط الحمــراء والتابوهــات ،كلمــا تقلصــت فرصــة وقــوع
االنتهــاكات والتهديــدات ،وهــو الواقــع الــذي حــدث منــذ أن
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المقدمة
ُيوفــر تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي نســخته للعــام

ً
شــامال لحالــة الحريــات الصحافيــة فــي
اســتعراضا
،2015
ً
ً
ـتمرارا للنهــج الــذي اختطــه مركــز
األردن ،ويشــكل التقريــر اسـ
حمايــة وحريــة الصحافييــن منــذ  15عامـ ًـا ،فــي تتويــج جهــود
طاقمــه وأفــراده وبرامجــه المختلفــة علــى شــكل تقريــر
ســنوي يســتخلص فيــه واقــع الصحافــة واإلعــام فــي
ً
ً
دققــا فــي العقبــات التــي
وم
األردن،
عارضــا مشــاكلهما ُ

وحتــى العــام  2015برصــد وتوثيــق  922انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى
صحفييــن ومؤسســات إعالميــة فــي األردن .وال يغطــي
ً
دوليــا
برنامــج «عيــن» إال الحقــوق اإلنســانية المعتــرف بهــا
لســائر األشــخاص بمــن فــي ذلــك اإلعالميــون والحريــات
اإلعالميــة ،وال يســعى إلــى رصــد االنتهــاكات التــي تطــال
هــذه الحقــوق والحريــات إال إذا كان ســببها أو الباعــث إليهــا
ممارســة العمــل اإلعالمــي.

تعتــرض طريــق نموهمــا وازدهارهمــا.

علــى مــدار العــام  2015ســجل برنامــج «عيــن» لرصــد وتوثيــق

كمــا ويوفــر تقريــر الحريــات اإلعالميــة الــذي يصــدره مركــز

االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن فــي األردن  57انتهـ ً
ـاكا

ً
ً
فريــدا مــن نوعــه وغيــر
مصــدرا
حمايــة وحريــة الصحافييــن،
مســبوق علــى صعيد توفيــر المعطيات البيانية وذات الطابع
االســتقصائي والتحليلــي فيمــا يخــص االنتهــاكات الواقعــة
ويصــدر المركــز
علــى الصحافييــن ومؤسســاتهم اإلعالميــةُ .
بنــاء علــى جهــد اســتقصائي وتوثيقــي
تقاريــره الســنوية،
ً

يبذلــه طاقمــه علــى مــدار العــام ،وباالســتناد الــى أفضــل
الممارســات البحثيــة فــي مضمــار رصــد وتوثيــق الحقائــق
الخاصــة باالنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة التعبيــر ،والتــي
تقــع حريــة الصحافــة فــي إطارهــا ،كجــزء أصيــل مــن الحقــوق
اإلنســانية المنصــوص عليهــا فــي الصكــوك واألعــراف
الدوليــة.
مــن ناحيــة أخــرىُ ،يقــدم التقريــر الســنوي لحالــة الحريــات

ً
ً
منهجيــا لدراســة وتشــخيص
إطــارا
اإلعالميــة فــي األردن،
البيئــة الحاضنــة لعمــل وســائل اإلعــام ولممارســة العمــل

الصحافــي ،بمــا ُيســهم فــي تعزيــز قــدرات صانعــي القــرار،
والمشــرعين ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى الصعيــد
ُ
المحلــي والدولــي ،لبلــورة سياســات تهــدف إلــى إصــاح

أوجــه الخلــل القائمــة ،وبمــا يتســق مــع المعاييــر الدوليــة
وفضلــى الممارســات المعروفــة علــى صعيــد العالــم.
ُ
علــى الصعيــد العــام ،ال يســعى التقريــر الــى رســم صــورة
ســوداوية عــن حــال حريــة الصحافــة فــي األردن ،بــل ُيقــدم
صــورةً واقعيــة تســتند الــى األدلــة والمعطيــات ،فــي إطــار ٍ

مــن تفحــص الممارســات المرصــودة ومطابقــة توافقهــا مــع
مســتلزمات األطــر القانونيــة المحليــة والدوليــة التــي يلتــزم
بهــا األردن.
واســتندت معطيــات هــذا التقريــر الــى حصيلــة أعمــال الرصــد
والتوثيــق التــي قــام بهــا برنامــج «عيــن» التابــع لمركــز حمايــة
وحريــة الصحافييــن ،والــذي قــام ومنــذ العــام  2010وحتــى

لحقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة فــي األردن .وقــد
وقعــت هــذه االنتهــاكات فــي  23حالــة اعتــداء ،منهــا  19حالــة
فرديــة ،و 4حــاالت جماعيــة اســتهدفت عمــوم الصحفييــن،
وتتــوزع علــى  17نوعـ ًـا مــن االنتهــاكات جــاء أبرزهــا المنــع مــن
البــث اإلذاعــي والفضائــي ،التوقيــف ،المنــع مــن التغطيــة
وحجــب المعلومــات ،والمضايقــة والمحاكمــة غيــر العادلــة.
كمــا اســتندت منهجيــة العمــل فــي تقريــر الحريــات اإلعالميــة
فــي األردن للعــام  2015الــى محوريــن أساســيين.
ويتمثــل المحــور األول فــي «اســتطالع للــرأي» نظمــه مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن في أوســاط الصحافييــن األردنيين.
ولعــل أبــرز مــا حملتــه نتائــج االســتطالع هــو افــادة 107
صحفييــن مــن أصــل  251مــن المســتطلعين علــى أســئلة
االســتطالع بأنهــم تعرضــوا لضغوطــات أو مضايقــات فــي
العــام .2015
ويتلخــص المحــور الثانــي فــي اســتقبال ودراســة ومتابعــة
الشــكاوى الــواردة مــن الصحافييــن .وقــد تلقــى مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن  12اســتمارة شــكوى خــال العــام ،2015
وتضمنــت جميعهــا انتهــاكات بحــق حريــة اإلعــام ،فيمــا
تلقــى المركــز بالغيــن ،ورصــد فريــق برنامــج «عيــن» 12
حالــة انتهــاك تمثــل بعضهــا فــي تعاميــم صــادرة عــن هيئــة
اإلعــام وتضمنــت انتهــاكات تمــس حريــة اإلعــام طالــت
جميــع مؤسســات اإلعــام والصحفييــن بحظــر النشــر.
ويســجل التقريــر بــروز عــدد مــن الظواهــر خــال العــام ،2015
لعــل مــن أبرزهــا عــزوف الصحافييــن عــن تقديــم الشــكاوى
حــول االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا .فقــد بلــغ معــدل
الشــكاوى التــي وردت لبرنامــج «عيــن» أدنــى معدالتــه منــذ
عشــرة أعــوام.
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كمــا بــرز كذلــك تنامــي الضغوطــات علــى وســائل

مســألة إفــات منتهكــي حريــة اإلعــام مــن العقــاب وعــدم

اإلعــام والصحافــة المســتقلة فــي األردن .والحــظ مركــز

مســاءلتهم عــن االنتهــاكات التــي أقدمــوا علــى ارتكابهــا

ً
إعالميــا وإعالميــة مــن
حمايــة وحريــة الصحافييــن أن 19

تجــاه اإلعالمييــن وبالتالــي عــدم محاكمتهــم ووصولهــم إلــى

مؤسســات إعالميــة مختلفــة ســواء مــن العامليــن فــي
الصحافــة المطبوعــة أو اإللكترونيــة أو مــن قنــوات فضائيــة

ويوفــر عــدم مســاءلة منتهكــي حريــة اإلعــام دافعـ ًـا
العدالــةُ .
لتكــرار نســق االعتــداءات علــى الصحفييــن ومؤسســاتهم

ومراســلين صحفييــن ،فــي حيــن كان جميــع الصحفييــن الذين

اإلعالميــة.

تعرضــوا النتهــاكات يعملــون فــي مؤسســات إعالميــة
ً
أيضــا أن جميــع المؤسســات
خاصــة ومســتقلة .كمــا لوحــظ
اإلعالميــة التــي تعرضــت النتهــاكات هــي أيضـ ًـا مــن القطــاع
اإلعالمــي الخــاص والمســتقل.

فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه مركــز حمايــة وحريــة
الصحافييــن ألن يكــون تقريــره الســنوي عــن حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي األردن أداةً لإلصــاح والتغييــر ،فانــه يدعــو
الســلطة التنفيذيــة الــى األخــذ بجديــة بااللتزامــات التــي

وبــرز كذلــك اتســاع إطــار «الحجــب» فــي العــام  ،2015حيــث

فرضتهــا علــى نفســها علــى الصعيــد الدولــي ،وأن تباشــر

شــمل حجــب المواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة ،والقنــوات

فــي وضــع هــذه االلتزامــات موضــع التنفيــذ العاجــل ومــن

الفضائيــة التــي تعرضــت للمنــع مــن البــث الفضائــي .كمــا

دون إبطــاء .ويضــع التقريــر فــي فصولــه القادمــة صــورة

شــملت ظاهــرة الحجــب أيضـ ًـا منعـ ًـا أو حظـ ً
ـرا للنشــر مــن خــال

تفصيليــة عــن طبيعــة هــذه االلتزامــات ،والتطــورات التــي

تعاميــم صــادرة عــن أجهــزة الحكومــة ومؤسســاتها الرســمية.

شــهدها العــام  2015علــى صعيــد نقاشــها أو تنفيذهــا.

ويتابــع مركــز حمايــة وحريــة الصحافييــن ببالــغ االهتمــام

 922انتهاكاً وقعت
على اإلعالميين وثقها
برنامج «عين» منذ عام 2010
وحتى عام 2015
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 .1الباب األول
إستطالع رأي الصحفيين .. 2015
انتكاسة الحريات
تعرضــت الحريــات اإلعالميــة فــي األردن عــام  2015إلــى
انتكاســة وضربــة موجعــة بعــد تزايــد حــاالت توقيــف
اإلعالمييــن إثــر إقــرار قانــون الجرائــم اإللكترونيــة فــي شــهر
حزيــران الماضــي ،وقــرار ديــوان تفســير القوانيــن الــذي
اعتبــر أن المــادة  11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة هــي
الواجبــة التطبيــق فيمــا ســماها جرائــم القــدح والــذم التــي
ترتكــب بواســطة المواقــع اإللكترونيــة ومســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي.
وتتيــح المــادة « »11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة للمدعيــن
العاميــن والقضــاة صالحيــة توقيــف وحبــس اإلعالمييــن
ومســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي ،بعــد أن كان
الصحفيــون يحاكمــون بموجــب قانــون المطبوعــات والنشــر
الــذي ال يتضمــن عقوبــات ســالبة للحريــة.
مؤشــر الحريــات اإلعالميــة ســجل أســوأ نتائــج لــه منــذ أن
بــدأ مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بتنفيــذ اســتطالع حالــة
ً
عامــا.
الحريــات اإلعالميــة قبــل 15
فــي عــام  2015وصــف حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن
بأنهــا متدنيــة  %32وهــي أعلــى نســبة تصفهــا بهــذا الوضــع
منــذ عــام .2006

واقــع التشــريعات الســيئ بــرأي الصحفييــن ال ينفصــل عــن
حالــة االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا بعــد أن شــهد عــام
 2015توقيــف  10إعالمييــن خاصــة بعــد البــدء بتطبيــق قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة فــي قضايــا الــذم والقــدح التــي يتهم بها
اإلعالميــون ،وبعــد أن صدمــوا مــن قبــل باســتخدام قانــون
منــع اإلرهــاب لمالحقتهــم وتوقيفهــم لفتــرات طويلــة.
اســتخدام قانونــي الجرائــم اإللكترونيــة ومنــع اإلرهــاب لــم
يضيــق علــى حريــة اإلعالمييــن فقــط ،بــل وظفــا لمالحقــة
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي وجــرى توقيــف
وحبــس بعضهــم.
ً
اعالميــا للضغــوط
اســتطالع الــرأي كشــف عــن تعــرض 69
والمضايقــات ممــا يشــكل  %27.5مــن المشــاركين
با ال ســتطال ع .
وتقــدم حجــب المعلومــات أعلــى ســلم الضغــوط
والمضايقــات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون بنســبة بلغــت
 %41لتتضاعــف عــن العــام الــذي ســبقه  2014وبلغــت
 ،%21.4فــي حيــن احتــل انتهــاك «القــدح والــذم» الــذي
يتعــرض لــه إعالميــون المرتبــة الثانيــة بنســبة  ،%15وتبعهــم
بعــد ذلــك التهديــد والمنــع مــن التغطيــة ليبلغــا نســبة ،%9.3
وقفــز االســتدعاء األمنــي للصحفييــن ليحتــل المرتبــة الرابعــة
وبنســبة بلغــت  %5.6بعــد أن بلغــت  %1.2فــي عــام .2014
وتضاعــف حجــز الحريــة لإلعالمييــن عــام  2015عشــرة أضعــاف
ممــا كان عليــه الوضــع فــي ســنة  ،2014فلقــد وصلــت نســبة
حجــز الحريــة  %4.7بينمــا كانــت  %0.4الســنة التــي ســبقتها،

ورأى  %88.4مــن الصحفييــن أن حالــة الحريــات اإلعالميــة

ويعــود الســبب بشــكل مباشــر الــى اســتخدام القوانيــن كأداة

تراجعــت ســنة  2015بدرجــة متفاوتــة كبيــرة ومتوســطة

للتقييــد والضغــط علــى الصحفييــن.

وقليلــة أو بقيــت علــى حالهــا ،وهــو مــا يكشــف عــن حالــة
ً
جــدا بيــن اإلعالمييــن بالوضــع اإلعالمــي.
تشــاؤم واســعة

اســتطالع حالــة الحريــات اإلعالميــة لعــام  2015شــمل 251
ً
صحفيــا وصحفيــة وحــرص علــى مناقشــة قضايــا جديــدة

ويرســخ هــذا االعتقــاد مؤشــر المتوســط الحســابي لحالــة

وبحــث تداعياتهــا علــى وســائل اإلعــام ،فــأول مــرة يســلط

الحريــات اإلعالميــة الــذي بلــغ  %24.5وهــي نســبة متدنيــة

الضــوء علــى تأثيــر وســائل التواصــل االجتماعــي علــى

ً
جــدا لــم تصلهــا مــن قبــل.

الصحفييــن واالعــام المحتــرف ،وحــاول معرفــة مــدى ثقــة

وفــي ذات االتجــاه فقــد ارتفعــت بشــكل الفــت األصــوات

النــاس بـــ «السوشــيال ميديــا» ،ومــدى اعتمــاد الصحفييــن

اإلعالميــة التــي تــرى أن التشــريعات تشــكل قيـ ً
ـدا علــى حريــة
ً
أيضــا أســوأ أرقــام لهــا منــذ عــام ،2006
االعــام ،وســجلت

عليهــا ،وإلــى أي درجــة تعتبــر مصــادر معرفــة وتقــوي آليــات
المســاءلة المجتمعيــة؟.

فقــد أعــرب  %58.2مــن الصحفييــن أن القوانيــن تشــكل قيـ ً
ـدا

وســعى االســتطالع إلــى البحــث فــي التــزام وســائل

علــى حريــة اإلعــام فــي األردن ،فــي حيــن ســجلت فــي عــام

التواصــل االجتماعــي بالمعاييــر األخالقيــة والحقوقيــة،

 2006أعلــى رقــم حيــث بلغــت .%61.6

ودرجــة االلتــزام بالصدقيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان ،وعــدم
بــث خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف.
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وحــاول االســتطالع استشــراف تأثيــر اإلعــام الجديــد علــى
وســائل اإلعــام التقليــدي ،وهــل يعتبــر مصــدر تهديــد لهــا،

ممــا يكشــف عــن العــودة لسياســة التوقيــف فــي قضايــا

وإلــى أي درجــة أصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي

الصحافــة.

مصــدر معلومــات رئيــس لإلعــام المحتــرف؟.

ً
أيضــا ارتفاعــا ملحوظــا وغيــر مســبوق
وســجل العــام 2015

وتوقــف عنــد التعديــات التشــريعية وخاصــة قانــون الجرائــم

مقارنــة بالســنوات الخمــس الماضيــة بأعــداد اإلعالمييــن

اإللكترونيــة الــذي يجيــز توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي ،وهــل سيتســبب ذلــك فــي زيــادة
الرقابــة الذاتيــة بيــن مســتخدميها ،وزيــادة حذرهــم عنــد
الكتابــة ،وتجنــب نقــد الدولــة والحكومــة واألجهــزة األمنيــة
والقــوات المســلحة ،والقــدح والــذم ،ووضــع خطــوط حمــراء

الذيــن تعرضــوا للمحاكمــة فــي قضايــا لهــا عالقــة باإلعــام،
ً
صحفيــا للمحاكمــة ســنة  2015وبنســبة
فقــد تعــرض 29
مرتفعــة بلغــت  %11.6وهــي أعلــى نســبة محاكمــات
لإلعالمييــن يتــم تســجيلها منــذ ســنة .2010
إن مؤشــر تصاعــد المحاكمــات لإلعالمييــن فــي قضايــا

ال يمكــن تجاوزهــا؟.

إعالميــة بــدأ باالرتفــاع منــذ ســنة  2013وبشــكل ملمــوس

وخصــص االســتطالع أســئلة لألمــن المعيشــي لإلعالمييــن

ويعــود ذلــك إلــى احالــة قضايــا المطبوعــات إلــى محاكــم

ومــدى تأثيــره علــى حريــة اإلعــام واحترافيتــه ،ومــا هــي
مخاطــر تفشــي فقــدان األمــن الوظيفــي وأبــرز التحديــات
التــي تواجههــم والحلــول التــي يقترحونهــا لمواجهــة هــذا
التحــدي الخطيــر؟.
مســتقبل الصحافــة الورقيــة كان مــن األســئلة الجديــدة التــي
علــق االســتطالع جــرس اإلنــذار حولــه ،هــل الجريــدة مهــددة
باألفــول بــاألردن ،ومــا هــي التصــورات التــي يقدمهــا
الصحفيــون إلنقــاذ الجريــدة الورقيــة؟.
آخــر المحطــات التــي توقــف عندهــا اســتطالع الــرأي لعــام
 2015فكــرة تأســيس مجلــس شــكاوى اإلعــام والــى أي
مــدى يحظــى بتأييــد أو معارضــة الصحفييــن لــه ،ومــا هــي
أنســب آليــة لتأسيســه وضمــان اســتقالليته.
وســأل االســتطالع الصحفييــن عــن رؤيتهــم لتأســيس محطــة
ً
ً
خاصــا
نظامــا
اإلعــام المســتقل والتــي وضعــت الحكومــة
لهــا ،ومــدى قناعتهــم باســتقالليتها ،وقدرتهــا علــى رفــع
ســقف الحريــات وتطويــر اإلعــام التلفزيونــي فــي األردن؟.
وعــودة إلــى المؤشــرات الالفتــة فــي هــذا االســتطالع ،فقــد
ســجل العــام  2015ارتفاعــا ملحوظــا فــي نســبة توقيــف
الصحفييــن قياســا باألعــوام الخمســة الســابقة ،فقــد تعــرض
 %1.6مــن اإلعالمييــن للتوقيــف فــي قضايــا لهــا عالقــة
باإلعــام بينمــا كانــت هــذه النســبة ســنة  2014ضئيلــة إذ
بلغــت  %8بمعنــى أنهــا تضاعفــت فــي ســنة  2015عنهــا
فــي ســنة .2014
وبالمقارنة مع معطيات الســنوات الســابقة فإن ســنة 2013
ســجلت نســبة مرتفعــة فــي قضايــا توقيــف اإلعالمييــن
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اذ بلغــت النســبة  %1.7وبفــارق ضئيــل عــن ســنة 2015

خاصــة ،إلــى جانــب التشــدد فــي التشــريعات وتعديالتهــا
ممــا جعــل منهــا أداة تقييــد علــى حريــة اإلعــام ،وهــي
ذات النتيجــة التــي خلصنــا إليهــا فــي اســتطالع ســنة ،2014
وهــو العــام الــذي أصبــح فيــه قانــون منــع اإلرهــاب ســاري
المفعــول.
وكشــف االســتطالع عــن أن المواطنيــن والشــركات الخاصــة
قــد تصــدروا الجهــات التــي تقاضــي الصحفييــن عــام 2015
وبنســبة  ،%31وحــل المســؤولون فــي الحكومــة الذيــن
رفعــوا دعــاوى ضــد الصحفييــن ســنة  2015فــي المرتبــة
الثانيــة بنســبة  ،%24محتفظيــن بــذات المرتبــة ســنة 2014
بعــد الشــركات الخاصــة وبنســبة  ،%25بينمــا كانــوا الجهــة
األولــى رفعــا للقضايــا ضــد الصحفييــن ســنة  2013وبنســبة
 ،%42كمــا كانــوا فــي المرتبــة األولــى أيضــا فــي اســتطالع
ســنة  2012وبنســبة  %34.6بينمــا تســاووا فــي المرتبــة
الثالثــة مــع الشــركات الخاصــة ســنة  2011وبنســبة %26.8
لــكل منهمــا.
وجــاء النــواب الحاليــون فــي المرتبــة الثالثــة ســنة  2015مــن
حيــث الجهــات التــي رفعــت دعــاوى ضــد الصحفييــن وبنســبة
 %17,2مســجلين بذلــك انخفاضــا طفيفــا عــن ســنة 2014
حيــث بلغــت نســبة القضايــا التــي رفعوهــا .%20.8
وحلــت المؤسســات شــبه الحكوميــة فــي المرتبــة الرابعــة
مــن حيــث ترتيــب الجهــات فــي رفــع دعــاوى ضــد الصحفييــن
وبنســبة  %10.3فــي ســنة  2015مســجلة بذلــك انخفاضــا
عــن نســبتها ســنة  2014والتــي بلغــت  ،%12.5بينمــا كانــت
نســبتها  %25.8ســنة  ،2013و %7.7ســنة  ،2012وبلغــت
نســبتها  %22.8ســنة .2011

وفــي حــال جمــع القضايــا التــي أقامتهــا الحكومــة
والمســؤولون بهــا والمؤسســات شــبه الحكوميــة فــإن
الحكومــة تعــود لتتصــدر الجهــات األكثــر رفعـ ًـا للقضايــا ضــد
اإلعــام وبنســبة .%41.3

 .1.1عينة االستطالع
اســتطالع الــرأي لهــذا لعــام  2015تضمــن ســتة أقســام

وحــول المســتويات التعليميــة لعينــة الدراســة فــإن %94
مــن المبحوثيــن يحملــون درجــات علميــة مــا بيــن الدبلــوم
المتوســط والدراســات العليــا ،إذ بلغــت نســبة مــن يحملــون
شــهادة الدبلــوم المتوســط  %8.8ونســبة مــن يحملــون
شــهادة البكالوريــوس هــي األعلــى حيــث وصلــت إلــى
 ،%61.8وبلغت نســبة من يحملون شــهادات في الدراســات
العليــا «ماجســتير ودكتــوراة»  %23.5فضــا عــن التنــوع فــي

رئيســية هــي:

التخصصــات العلميــة التــي يحملهــا المبحوثــون.

حالــة الحريــات والتشــريعات اإلعالميــة ،االنتهــاكات ،الرقابــة

ومــن حيــث ســنوات الخبــرة التــي تتمتــع بهــا العينــة

الذاتيــة ،وســائل التواصــل االجتماعــي ،دعــم وســائل اإلعــام

المســتجيبة؛ فــإن نســبة مــن يتمتعــون بســنوات خبــرة فــي

واألمــن الوظيفــي للصحفييــن ،مجلــس شــكاوى اإلعــام.

العمــل الصحفــي واإلعالمــي مــن  20ســنة فأكثــر بلغــت

وتــم فــي هــذا االســتطالع اســتخدام أســلوب جمــع البيانــات

 %45.4ومــن يحملــون ســنوات خبــرة مــن  19-10ســنة بلغــت

عــن طريــق االتصــال هاتفيـ ًـا مــع العينــة المســتهدفة ،ويتكــون
مجتمــع الدراســة مــن حوالــي  1153إعالميـ ًـا سـ ً
ـندا لســجالت
نقابــة الصحفييــن وكشــوف مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
فــي الفتــرة التــي نفــذ فيهــا االســتطالع مــن 2015/12/20

 %30.7ومــن يحملــون ســنوات خبــرة مــن  9-1ســنوات بلغــت
نســبتهم  %23.9مــن مجتمــع الدراســة.
وشــكلت فئــة العامليــن فــي الصحــف اليوميــة النســبة األكبــر
مــن حيــث عمــل مجتمــع الدراســة بلغــت نســبتهم ،%39.8

وحتــى .2016/1/1

ومــن يعملــون فــي المواقــع اإللكترونيــة بنســبة ،%22.7

واعتمــد فــي تصميــم عينــة الدراســة أســلوب العينــة

ومــن يعملــون فــي التلفزيونــات والقنوات الفضائية بنســبة

العشــوائية المنتظمــة وبمســتوى ثقــة  %95وخطــأ معيــاري
مقــداره  ،%5.4وتكونــت عينــة الدراســة مــن  251صحفيــا
وصحفيــة تــم تقســيمهم إلــى فئتيــن همــا فئــة العاملين في
القطــاع الحكومــي وبلغــت نســبتهم  ،%23,2وفئــة العامليــن
فــي القطــاع الخــاص وبنســبة  ،%76.8وبلغــت نســبة الذكــور

 %14.7ونســبة مــن يعملــون فــي وكاالت األنبــاء ،%13.5
وتســاوت نســبة مــن يعملــون كإعالمييــن مســتقلين،
والعامليــن فــي مطبوعــات بـــ  ،%2.8وتســاوى مــن يعملــون
فــي اإلذاعــات المحليــة أو فــي مجــات وبنســبة .%1.2
ويعمــل  %32.7مــن عينــة الدراســة فــي أعمــال ثانويــة أخــرى

 %77,6واإلنــاث .%22.4

إلــى جانــب عملهــم اإلعالمــي ممــا يدلــل علــى مخالفــة

كمــا تــم توزيــع الصحفييــن واإلعالمييــن فــي كل فئــة حســب

صريحــة لقانــون نقابــة الصحفييــن الــذي يشــترط التفــرغ

ً
أيضــا ،حيــث
الجنــس وباألســلوب المتناســب مــع الحجــم
بلــغ عــدد الصحفييــن الذكــور  195وبنســبة  %77.6وبلــغ عــدد
الصحفيــات واإلعالميــات اإلنــاث  56صحفيــة وإعالميــة
وبنســبة  %22.4وبلغــت نســبة الصحفييــن واإلعالمييــن
العامليــن والمســجلين فــي النقابــة  ،%79.4فــي حيــن بلغــت
نســبة الصحفييــن واإلعالمييــن العامليــن وغيــر المســجلين

التــام للعمــل فــي المهنــة ،ممــا يكشــف أيضــا عــدم متابعــة
واهتمــام مــن قبــل نقابــة الصحفييــن فــي تطبيــق القانــون،
فضــا عــن أن األســباب المعيشــية وقلــة الرواتــب تدفــع
باإلعالمييــن للبحــث عــن مصــادر دخــل أخــرى ،وهــذا يقــود
بالنتيجــة للتأثيــر علــى الحياديــة والموضوعيــة والنزاهــة
واالســتقاللية فــي بعــض حــاالت العمــل الثانــوي.

فــي النقابــة .%20.6

 .1.2احتــواء اإلعالميين

واســتخدمنا فــي هــذه الدراســة  5فئــات عمريــة الحظنــا مــن

اســتطالع الــرأي يعــود ليكشــف حقيقــة مســتمرة ،وهــي أن

خاللهــا أن مــن ينضــوون تحــت الفئتيــن العمريتيــن مــن 45-36
ســنة و 56-46ســنة همــا الفئتــان األكبــر وبمجمــوع بلــغ 163
مســتجيبا مــن العينــة وبنســبة إجماليــة بلغــت  %65وهــي
نســبة عاليــة جــدا دفعتنــا لوضــع خطــة عمــل ســيتم تطبيقهــا
فــي تقريــر العــام المقبــل إلجراء تقييم شــامل لعينة الدراســة.

محــاوالت احتــواء اإلعالمييــن لــم تتوقــف عــام  ،2015فقــد
أفــاد  %17مــن اإلعالمييــن أنهــم تعرضــوا لمحــاوالت احتــواء
أو إغــراءات أو امتيــازات أثنــاء ممارســتهم لعملهــم الصحفــي
ســنة .2015
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رجــال األعمــال تصــدروا الجهــات األكثــر محاولــة الحتــواء

الرشــوة فــي وســائل اإلعــام الرســمي بتــرا واإلذاعــة

اإلعالمييــن بنســبة  %29عــام  ،2015فــي حيــن تراجعــت

والتلفزيــون انخفاضــا طفيفــا فــي اســتطالع ســنة 2015

الحكومــة لتحتــل المرتبــة الثانيــة بنســبة  %21بعــد أن بلغــت

حيــث بلــغ المتوســط الحســابي  ،%50.3بينمــا كان مؤشــر

عــام  2014مــا نســبته .%25

المتوســط الحســابي عــام  2014يشــير إلــى .%51.8

واعتــرف أكثــر مــن نصــف العينــة المســتجيبة وبنســبة %51.4

وســجل مؤشــر المتوســط الحســابي لوجــود ظاهــرة الرشــوة

بأنهــم ســمعوا عــن صحفييــن تعرضــوا لمحــاوالت احتــواء أو

فــي الصحــف اليوميــة انخفاضــا واضحــا ســنة  2015فقــد

إغــراءات أو امتيــازات أثنــاء ممارســتهم للعمــل الصحفــي عــام

بلغــت نســبة المتوســط الحســابي  ،%51بينمــا بلــغ ذات

 ،2015مقابــل  %46.6نفــوا أن يكونــوا ســمعوا بذلــك ،بينمــا

المؤشــر ســنة .%55.8 2014

كانــت نســبة مــن أجــاب بأنهــم ال يعرفــون  %2فقــط.
وعلــى ضــوء هــذه اإلجابــات فــإن مــن تعرضــوا لالحتــواء

بدرجــات كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،مقابــل  %73.5ســنة

بشــكل مباشــر ومــن ســمع عنــه يبلــغ  172مســتجيبا وبنســبة

.2014

إجماليــة وصلــت إلــى  ،%68.5وبذلــك تحافــظ نســبة مــن
تعرضــوا لمحــاوالت االحتــواء ومــن ســمعوا عنهــا علــى
نفــس نســبتها فــي الســنوات الماضيــة.

 .1.3فساد اإلعالم
وســعى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن منــذ العــام الماضــي
إلــى تشــخيص أكثــر تحديــدا لمظاهــر الفســاد وأيــن تكثــر هــذه
المظاهــر فــي وســائل اإلعــام بوضــع أســئلة محــددة عــن
مظاهــر اســتخدام الواســطة والرشــوة واالبتــزاز ونشــر أخبــار
وتحقيقــات مدفوعــة األجــر ،وقبــول الهدايــا وعــدم االلتفــات
إلــى تعــارض المصالــح.
وهــدف المركــز مــن ذلــك إلــى تســليط الضــوء بشــكل
مفصــل علــى هــذه الظواهــر الســلبية لمعرفــة أيــن تتركــز
وتحليــل أســبابها للتعامــل معهــا ومواجهتهــا؟.
ونعتقــد فــي مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن بعــض
مظاهــر الفســاد أكثــر انتشــارا مــن غيرهــا فــي مؤسســات
إعالميــة بعينهــا ،ويرجــع هــذا إلــى حجمهــا وآليــات عملهــا
ومرجعيتهــا.
كشــفت نتائــج االســتطالع أن ظاهــرة الواســطة أكثــر انتشــارا
فــي وســائل اإلعــام الرســمي إذ يعتقــد  %92بدرجــات
كبيــرة ومتوســطة وقليلــة انتشــار هــذه الظاهــرة فــي وســائل
اإلعــام الرســمي بتــرا واالذاعــة والتلفزيــون ،بينمــا نفــى
 %6.8وجودهــا علــى اإلطــاق ،وبلــغ المتوســط الحســابي
للذيــن أجابــوا أن ظاهــرة الواســطة أكثــر انتشــارا فــي وســائل
اإلعــام الرســمي .%79
وأظهــرت مؤشــرات المتوســط الحســابي النتشــار ظاهــرة

16

ورأى  %67.7وجــود هــذه الظاهــرة فــي الصحــف اليوميــة

وعــن انتشــار ظاهــرة الرشــوة فــي الصحــف األســبوعية أفــاد
 %63.3بوجودهــا بدرجــة كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ســنة
 ،2015وبلــغ مؤشــر المتوســط الحســابي  %53.7بانخفــاض
 5درجــات عــن المتوســط الحســابي الســتطالع عــام 2014
حيــث بلغــت نســبته .%58.7
لقــد تصــدرت المواقــع اإللكترونيــة وســائل اإلعــام فــي
انتشــار ظاهــرة الرشــوة فيهــا فــي عــام  ،2015فقــد بلــغ
مؤشــر المتوســط الحســابي  %71.9مســجال زيــادة طفيفــة
عمــا كان عليــه عــام  2014حيــث بلــغ .%69.8
إن ارتفــاع نســبة مــن يعتقــدون بوجــود ظاهــرة الرشــوة
وانتشــارها فــي المواقــع اإللكترونيــة يعتمــد فــي األســاس
علــى كــون معظــم هــذه المواقــع هــي مواقــع شــخصية
يملكهــا شــخص واحــد فــي األغلــب أو عــدد قليــل جــدا ،وال
توجــد لديهــم فــي الغالــب مدونــات ســلوك ومرجعيــات
تحكــم مســار عملهــم ،وال توجــد جهــات رقابــة علــى عملهــم.
ويالحــظ أن ظاهــرة قبــول الرشــاوى واالتهامــات بهــا تتراجــع
فــي وســائل اإلعــام الكبيــرة التــي تتعــدد فيهــا المرجعيــات
التخــاذ قــرار النشــر ،وال يوجــد فيهــا شــخص واحــد يملــك
القــرار دون رقيــب ،وينطبــق هــذا علــى وســائل اإلعــام
الرســمية والصحــف اليوميــة أكثــر مــن اإلعــام اإللكترونــي.
وارتفع مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار ظاهرة الرشــوة
فــي اإلذاعــات الخاصــة عــام  2015حوالــي ثــاث درجــات
ليصــل إلــى  ،%63.2بينمــا كان المتوســط الحســابي لعــام
 2014قــد وصــل إلــى .%60
وأظهــرت نتائــج اســتطالع عــام  2015ارتفاعــا بثــاث درجــات
فــي مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار ظاهــرة الرشــوة

فــي التلفزيونــات الخاصــة حيــث بلــغ  %63بينمــا كان %60
فــي اســتطالع عــام .2014
االتهامــات للمواقــع اإللكترونيــة بممارســة االبتــزاز تزايــدت
لتصــل فــي المتوســط الحســابي إلــى  %77.3متخطيــة
أرقــام عــام  2014التــي بلغــت بحــدود  ،%73بينمــا تراجعــت
االتهامــات لإلعــام الرســمي وهبطــت إلــى .%44
وأفــاد  %75مــن اإلعالمييــن بانتشــار هــذه الظاهــرة فــي
الصحــف اليوميــة بدرجــات كبيــرة ،ومتوســطة وقليلــة ،كمــا
ارتفــع مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هــذه الظاهــرة
فــي الصحــف األســبوعية بأقــل مــن درجــة واحــدة فــي
اســتطالع عــام  2015حيــث وصــل إلــى  %59.3بينمــا كان
 %58.7فــي اســتطالع عــام .2014
وجــاءت اإلذاعــات الخاصــة فــي المرتبــة الثانيــة مباشــرة
بعــد المواقــع اإللكترونيــة مــن حيــث مؤشــرات المتوســط
الحســابي فــي انتشــار ظاهــرة االبتــزاز لعــام  2015حيــث بلــغ
 %65.6وبزيــادة كبيــرة عــن المتوســط الحســابي لعــام 2014
بأكثــر مــن  6درجــات حيــث بلــغ المتوســط الحســابي عــام 2014
.%59
وحلــت التلفزيونــات الخاصــة فــي المرتبــة الثالثــة وبفــارق ال
يــكاد يذكــر مــع اإلذاعــات الخاصــة وفقــا لمؤشــرات المتوســط
الحســابي النتشــار ظاهــرة االبتــزاز فــي التلفزيونــات الخاصــة
التــي ســجلت زيــادة بمقــدار حوالــي  5درجــات فــي اســتطالع
عــام  ،2015حيــث بلــغ المتوســط الحســابي  %65.1بينمــا كان
فــي عــام  2014يبلــغ .%60
انخفضــت مؤشــرات المتوســط الحســابي النتشــار ظاهــرة
كتابــة أخبــار وتحقيقــات مدفوعــة األجــر لــكل مــن اإلعــام
الرســمي والصحــف اليوميــة والصحــف األســبوعية ،بينمــا
ارتفعــت المؤشــرات بشــكل واضــح لــكل مــن المواقــع
اإللكترونيــة واإلذاعــات الخاصــة والتلفزيونــات الخاصــة وفقــا
لمعطيــات نتائــج اســتطالع عــام  2015ومقارنتهــا بــذات
النتائــج لعــام .2014

كما هبط مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هذه الظاهرة
فــي الصحــف األســبوعية مــن  %67.7عــام  2014بحوالــي
خمــس درجــات فــي عــام  2015حيــث وصــل المتوســط
الحســابي إلــى .%62.8
وارتفــع مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هــذه الظاهــرة
فــي المواقــع اإللكترونيــة مــن  %77.3عــام  2014إلــى %80,5
عــام  ،2015حيــث احتفظــت المواقــع االلكترونيــة بالصــدارة
علــى مــدى عاميــن لــدى قناعــات العينــة المســتطلعة بانتشــار
ظاهــرة كتابــة أخبــار وتحقيقــات متنوعــة مدفوعــة األجــر.
ويقــر الصحفيــون بوجــود ظواهــر ســلبية عديــدة فــي وســائل
اإلعــام ويقــرون بخطورتهــا وبتأثيراتهــا ،إال أنهــم ال يفعلــون
شــيئا مــن أجــل معالجتهــا فــي الوقــت الــذي ترتفــع فيــه
مؤشــراتها بشــكل الفــت ،وترتفــع معهــا نســب الفســاد.
بلــغ المتوســط الحســابي لإلجابــات علــى تأثيــرات بعــض
الظواهــر الســلبية فــي الوســط الصحفــي علــى حريــة
اإلعــام درجــة عاليــة جــدا وصلــت إلــى  %91.8ممــا يكشــف
عــن وضــوح حقيقــي لــدى الصحفييــن فــي اإلجابــة علــى هــذا
الســؤال ،وإجمــاع الغالبيــة العظمــى على اعتبــار أن مثل هذه
الظواهــر تؤثــر ســلبا علــى حريــة اإلعــام ،وهــو اعتــراف كامــل
بخطــورة هــذه الظواهــر الســلبية التــي تتوجــب معالجتهــا مــن
خــال مدونــات ســلوك وأدلــة مهنيــة للصحفييــن لمعالجــة
هــذه الظاهــرة.
وبالرغــم مــن انخفــاض المتوســط الحســابي فــي عــام 2015
عنــه فــي عــام  2014والــذي بلــغ فيــه  ،%95إال أن هــذه
المســتويات الحســابية تبقــى مرتفعــة مقارنــة باألعــوام
الســابقة حيــث كان المتوســط الحســابي  %89ســنة ،2013
و %91ســنة  ،2012و %90ســنة  2011ونســبة المتوســط
الحســابي فــي ســنة  2010بلغــت .%92

 .1.4الرقابــة الذاتية
ال تــزال ظاهــرة انتشــار الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن
واإلعالمييــن األردنييــن تمثــل مشــكلة حقيقيــة تســتحق

ً
كثيــرا مؤشــر المتوســط الحســابي لظاهــرة
ولــم ينخفــض

الدراســة والمتابعــة ،فليــس مــن المفضــل أن يعمــل

انتشــار كتابــة أخبــار وتحقيقــات مدفوعــة األجــر فــي اإلعــام

الصحفــي فــي غرفــة األخبــار وهــو يضــع رقيبــا فــي رأســه

الرســمي حيــث بلــغ  %50.3فــي  ،2015بينمــا كان المتوســط

وعلــى قلمــه وأفــكاره ألن أمامــه العديــد مــن الممنوعــات

الحســابي  %51.3فــي عــام .2014

والتابوهــات التــي ال يجــرؤ علــى االقتــراب منهــا أو الحديــث

وانخفــض مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هــذه

فيهــا.

الظاهــرة فــي الصحــف اليوميــة مــن  %62.6لعــام  2014إلــى
 %58لعــام .2015
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إن الرقابــة الذاتيــة لــدى اإلعالمييــن األردنييــن ال تعنــي فقــط

وجــاء االمتنــاع عــن نشــر أو بــث كل مــا يخالــف القانــون

الرقابــة علــى الحريــة المهنيــة للصحفــي بــل تصــل إلــى

فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث مفهــوم الرقابــة الذاتيــة لــدى

االعتــداء علــى حــق الجمهــور بالحصــول علــى المعلومــات

الصحفييــن مســجال فــي عــام  2015أعلــى ارتفــاع لــه منــذ

والحقائــق ،ووجــود الرقابــة الذاتيــة تخــدش هــذا الحــق وتمســه

ســنة  2010وبنســبة  %81.7لســنة  ،2015بازدياد درجة واحدة

ســلبا.

فقــط عــن معطيــات ســنة  2014حيــث بلغــت النســبة .%80.7

وقــد تأرجحــت مؤشــرات الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن

وجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة عــام  2015وبانخفــاض حوالــي 5

ً
ً
وهبوطــا،
صعــودا
األردنييــن خــال الســنوات الماضيــة

درجــات نســبة مــن يمتنــع عــن نشــر أو بــث كل مــا يعتقــد أنــه

ولكنهــا ظلــت ضمــن النســبة العاليــة جـ ً
ـدا والتــي تحتــاج إلــى

يخالــف العــادات والتقاليــد حيــث وصلــت النســبة إلــى .%76.5

العمــل علــى إنهائهــا حتــى يتقــدم اإلعــام وينمــو فــي منــاخ
أكثــر حريــة وشــفافية وانفتاحــا.

الجنســية فــي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث مفهــوم الرقابــة

لقــد هبــط مؤشــر الرقابــة الذاتيــة فــي عــام  2015إلــى %93,2

الذاتيــة مســجال فــي الوقــت نفســه انخفاضــا بأكثــر مــن 8

عنــه فــي عــام  2014حيــث بلغــت النســبة  %95.2بعــد أن كانــت

درجــات عــن معطيــات عــام  2014والتــي بلغــت النســبة فيهــا

نســبتها  %91فــي عــام  ،2013كمــا ســجلت انخفاضــا فــي عــام

 ،%84.7بينمــا وصلــت إلــى  %76ســنة .2015

 2012وصلــت فيــه الــى  %85.8بانخفــاض حوالــي درجتيــن عــن
مؤشــرات عــام  2011حيــث كانــت نســبتها  ،%87بينمــا كانــت

وبازديــاد حوالــي  6درجــات جــاء فــي المرتبــة الخامســة مــن
يــرون أن مفهــوم الرقابــة الذاتيــة هــي أن أضــع لنفســي

 %93.5فــي عــام .2010

تصـ ً
ـورا لمــا أعتقــد أنــه يمكــن بثــه ونشــره بغــض النظــر عــن

وال بــد لنــا مــن تكــرار مــا كنــا قــد توصلنــا إليــه فــي تقريــر

المحــددات المهنيــة وبنســبة  %57.8فــي اســتطالع عــام

حالــة الحريــات فــي األردن لســنة  2014وهــو أن الرقابــة

 2015بينمــا كانــت النســبة  %51عــام .2014

الذاتيــة وثيقــة الصلــة باألمــن المعيشــي لإلعالمييــن ،فكلمــا
أصبحــت «لقمــة الخبــز» مهــددة كلمــا فــرض الصحفيــون علــى
أنفســهم رقابــة ذاتيــة ليحافظــوا علــى عملهــم ،وذات صلــة
أيضـ ًـا بالتدخــات التــي يمــر بهــا الصحفيــون خــال ممارســتهم
لعملهــم ،هــذا عــدا عــن البيئــة االجتماعيــة المقيــدة والحــذر
مــن تنــاول القضايــا الدينيــة والتــي تضــع تابوهــات ويفضــل
الصحفيــون تجنــب االحتــكاك بهــا.
لقــد بلغــت نســبة اإلعالمييــن األردنيين الذيــن يفرضون على
أنفســهم رقابــة ذاتيــة  ،%93,2وبلــغ عددهــم  234مســتجيبا
مــن إجمالــي عينــة الدراســة البالغــة  251إعالميــا وإعالميــة
أجابــوا علــى أســئلة االســتطالع ،بينمــا نفــى  %6فقــط مــن
المســتجيبين فــرض رقابــة علــى أنفســهم وبلــغ عددهــم
 15مســتجيبا مــن إجمالــي عينــة الدراســة ،ورفــض  ،%1أي
مســتجيبين فقــط ،اإلجابــة علــى مــا إذا كانــوا يفرضــون علــى
أنفســهم رقابــة ذاتيــة أم ال.
إن تجنــب الصحفــي لنشــر أو بــث كل مــا يتعــارض مــع األديــان
جــاء فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث مفهــوم الرقابــة الذاتيــة
لدى الصحفيين وبنســبة بلغت  %86في عام  2015بانخفاض
درجــة واحــدة فقــط عــن نتائــج عــام  2014حيــث بلغــت النســبة
 ،%87وهــي نســبة متقاربــة مــع معطيــات الســنوات الســابقة.
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وحــل االمتنــاع عــن نشــر أو بــث كل مــا يتعلــق باألمــور

وارتفعــت نســبة مــن يــرى أن الرقابــة الذاتيــة هــي االلتــزام
بسياســات المؤسســة اإلعالميــة حتــى وإن تعارضــت مــع
الحقيقــة والموضوعيــة فــي اســتطالع ســنة  2015بأقــل
مــن درجــة واحــدة وبنســبة  %52.2عمــا كانــت عليــه فــي عــام
 2014حيــث بلغــت النســبة فــي حينــه  %51.8لتحــل فــي
المرتبــة السادســة.
ويمتلــك الصحفيــون العديــد مــن المبــررات لفــرض الرقابــة
الذاتيــة علــى أنفســهم ولديهــم دوافعهــم لتبريــر ذلــك
بــل وااللتــزام بهــا وعلــى رأســها المحافظــة علــى األمــن،
ومصالــح الوطــن ،واالنتمــاء للوطــن ،وعــدم إثــارة النعــرات
والمســاس بالوحــدة الوطنيــة ،والــوازع االخالقــي ،وهــي
ذاتهــا المبــررات التــي تتكــرر باعتبارهــا األولويــات األولــى
فــي تلــك المبــررات عبــر اســتطالعات الــرأي التــي درج مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى إجرائهــا ســنويا.
والمشكلة األساسية تبدأ من كون الصحفيين يتبنون مفاهيم
فضفاضــة وملتبســة فــي معظــم األحيــان وتحتــاج إلعــادة ضبط
مفاهيمــي وقانونــي ،ولجوئهــم الســتخدام مفاهيــم غيــر
منضبطــة ،وال يمكــن االتفــاق علــى تعريــف واحــد ومحــدد لهــا
للقيــام بأفعــال تتنافــى مــع العمــل المهنــي ،ويحــاول أن يعــزز
صورتهــم فــي إطــار الحــرص والمصلحــة الوطنيــة أو الدينيــة.

جــاء مبــرر الحفــاظ علــى أمــن ومصالــح الوطــن فــي المرتبــة

 .1.5تابوهات اإلعالم

األولــى مــن ضمــن دوافــع الصحفييــن لفــرض الرقابــة

ظلــت القــوات المســلحة والديــوان الملكــي فــي مقدمــة

الذاتيــة علــى أنفســهم وبنســبة  %98.7لعــام  ،2015وهــي
أعلــى نســبة يتــم تســجيلها منــذ عــام  ،2010وبازديــاد حوالــي
درجــة واحــدة فقــط فــي اســتطالع العــام الحالــي عــن نتائــج

الجهــات التــي يتجنــب اإلعالميــون األردنيــون انتقادهــا،
وبدرجــة أقــل الجهــات األمنيــة والســلطة القضائيــة فــي
اســتطالع عــام  2015وفــي كل االســتطالعات التــي أنجزهــا

اســتطالع عــام  2014التــي وصلــت النســبة فيــه إلــى .%97.5

مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،ومنــذ عــام  2010وحتــى

وحــل مبــرر عــدم إثــارة النعــرات والمســاس بالوحــدة الوطنيــة

اليــوم ظلــت القــوات المســلحة تتصــدر مشــهد أكثــر الجهــات

فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة  %98وهــي نفــس النســبة
التــي تــم تســجيلها فــي اســتطالع عــام  ،2014ممــا يعنــي
أن الصحفييــن حافظــوا تمامــا علــى ذلــك المبــرر طيلــة عاميــن

التــي يتحاشــى الصحفيــون انتقادهــا أو االقتــراب منهــا.
وازدادت نســبة مــن يتجنــب انتقــاد القــوات المســلحة حوالــي
درجــة واحــدة فــي اســتطالع عــام  2015حيــث وصلــت النســبة

كامليــن.

إلــى  %94.8وهــي ثانــي اعلــى نســبة يتــم تســجيلها منــذ

وجــاء مبــرر االنتمــاء للوطــن فــي المرتبــة الثالثــة فــي عــام

عــام  ،2010بينمــا كانــت  %93.2ســنة .2014

 2015وبنســبة  %97بانخفــاض نصــف درجــة فقــط عــن نتائــج

وحافظــت نســبة مــن يتجنــب انتقــاد الديــوان الملكــي علــى

اســتطالع عــام  2014الــذي بلغــت النســبة فيــه  %97.5ممــا

حــدود مؤشــراتها فــي اســتطالع عامــي  2015و ،2014حيــث

يعنــي ثبــات قناعــات الصحفييــن المســتجيبين بهــذا المبــرر.

بلغــت النســبة هــذا العــام  %90.8بينمــا كانــت  %90.4عــام

وانخفضــت نســبة الــوازع األخالقــي بحوالــي درجتيــن ليحــل

.2014

فــي المرتبــة الرابعــة فــي اســتطالع عــام  2015حيــث بلغــت

ويأتــي تحاشــي انتقــاد األجهــزة األمنيــة فــي المرتبــة الثالثــة

 %94.4بينمــا كانــت  %96.6فــي اســتطالع عــام .2014

مــن ضمــن قائمــة الجهــات التــي يتحاشــى الصحفيــون

وتقــدم الــوازع الدينــي درجتيــن فــي عــام  2015ليحــل فــي

انتقادهــا وبنســبة  %86فــي عــام  2015محققــة بذلــك أعلــى

المرتبــة الخامســة وبنســبة  %89.7عمــا كانــت نســبته عليــه

نســبة يتــم تســجيلها خــال  6ســنوات وبزيــادة حوالــي 3

عــام  2014حيــث بلغــت فيــه  %87.8مــن حيــث أولويــات

درجــات عــن معطيــات عــام  2014الــذي بلغــت النســبة فيــه

المبــررات.

.%84

وانخفضــت نســبة مــن يفــرض الرقابــة الذاتيــة علــى نفســه

إن نســبة مــن يتحاشــون انتقــاد شــيوخ ووجهــاء العشــائر

للحصــول علــى حوافــز معنويــة حوالــي  4درجــات فــي
اســتطالع عــام  2015حيــث وصلــت إلــى  ،%80بينمــا كانــت
النســبة %84عــام  ،2014وبانخفــاض حوالــي  7درجــات حــل
مبــرر التعــارض مــع القيــم والعــادات والتقاليــد في اســتطالع
عــام  2015ليحــل فــي المرتبــة الســابعة بنســبة  %76.5مقابل

انخفضــت فــي ســنة  2015بحوالــي  9درجــات مســجلة نســبة
 %77.7بينمــا كانــت  %86.7عــام .2014
ويتجنــب  %73.7مــن العينــة المســتطلعة البحــث فــي
القضايــا الدينيــة بانخفــاض حوالــي درجتيــن فــي عــام 2015
عمــا كانــت عليــه عــام  2014حيــث بلغــت  ،%75كمــا انخفضــت

 %84عــام .2014

نســبة مــن يتجنبــون مناقشــة المواضيــع المتعلقــة بالجنــس

وانخفضــت نســبة المعرفــة المســبقة عــن سياســة

حوالــي  6درجــات فــي عــام  2015حيــث بلغــت النســبة %73

المؤسســة التــي يعمــل الصحفيــون بهــا حوالــي  6درجــات
فــي اســتطالع عــام  2015لتصــل إلــى  %73بينمــا كانــت

مقابــل  %78.3فــي عــام .2014
وتراجعــت نســبة مــن يتجنبــون انتقــاد الحكومــة فــي

 %79.3فــي اســتطالع عــام .2014

اســتطالع عــام  2015بحوالــي  5درجــات عمــا كانــت عليــه عــام

أمــا مــن يــرى أن القوانيــن التــي تقيــد حريــة اإلعــام هــي

 2014والتــي بلغــت النســبة فيــه  %45.4وأصبحــت %40.2

التــي تدفــع الصحفييــن لفــرض الرقابــة الذاتيــة فقــد بلغــت
نســبتهم  %65.8بازديــاد حوالــي  7درجــات عن نتائج اســتطالع
عــام  2014الــذي بلغــت النســبة فيــه .%58.2

عــام .2015
وحين طلبنا من اإلعالميين المستجيبين ألسئلة االستطالع
هــذا العــام ترتيــب أهــم ثالثــة مواضيــع يتجنبــون انتقادهــا
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حســب األولويــة جــاءت اإلجابــات متقاطعــة تمامــا مــع اجابــات

نســبة عاليــة جــدا تؤكــد علــى االنتشــار الواســع جــدا لوســائل

اســتطالع عــام  2014حيــث تصــدر الديــوان الملكــي قائمــة

التواصــل االجتماعــي فــي األردن.

المواضيــع التــي يتجنــب الصحفيــون انتقادهــا ثــم القــوات
المســلحة واألجهــزة األمنيــة ثــم الســلطة القضائيــة والبحــث
فــي القضايــا الدينيــة.
إن نســبة مــن يتجنبــون انتقــاد الديوان الملكــي بلغت %26,7
ليكــون فــي الصــدارة وبارتفــاع حوالــي  5درجــات عــن نتائــج
عــام  2014حيــث بلغــت النســبة فيــه  ،%21.6يليــه القــوات
المســلحة فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة  %21.6وبانخفــاض
حوالــي درجــة واحــدة عــن اســتطالع عــام  2014حيــث بلغــت
النســبة فيــه  ،%22.4وجــاءت األجهــزة األمنيــة فــي المرتبــة
الثالثــة وبنســبة  %16وبارتفــاع  3درجــات عمــا تــم تســجيله
فــي عــام  2014حيــث بلغــت النســبة فيــه .%13

تعزيــز مشــاركة النــاس وإبــداء آرائهــم فــي األردن كبيــرة جــدا
وفقــا لمؤشــر المتوســط الحســابي البالــغ .%91.7
ويكشــف مؤشــر المتوســط الحســابي أن  %87.9مــن
مجــوع العينــة المســتطلعة تعتقــد بــأن وســائل التواصــل
االجتماعــي ســاهمت فــي توفيــر قنــوات جديــدة للمعرفــة
للمتابعيــن وللنــاس فــي األردن ،كمــا أظهــر  %96.4اعتقادهم
بــأن وســائل التواصــل االجتماعــي قــد لعبــت دورا فــي تعزيــز
أدوات المســاءلة االجتماعيــة بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة.
وأظهــر المتوســط الحســابي أن  %81.2مــن اإلعالمييــن

 .1.6وســائل التواصل االجتماعي

يعتقــدون بــأن وســائل التواصــل االجتماعــي قــد لعبــت

توســعت اشــتراكات وحســابات األردنييــن علــى منصــات

دورا فــي تعزيــز أدوات المســاءلة االجتماعيــة وهــي نســبة

مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي الســنوات األخيــرة بشــكل
مضاعــف نتــج عنهــا فــي عــام  2015أن جعلــت مــن األردن
الدولــة العربيــة الثالثــة فــي اســتخدام الفيســبوك بعــد قطــر

مرتفعــة تكشــف عــن مــدى قناعــات الصحفييــن بالــدور الــذي
يمكــن أن تلعبــه السوشــيال ميديــا بالضغــط وصناعــة الــرأي
العــام والمســاءلة.

واإلمــارات العربيــة المتحــدة وبنســبة .%60

وفــي اتجــاه آخــر؛ أظهــرت المتوســطات الحســابية نســبا

وبلــغ عــدد اشــتراكات األردنييــن فــي شــبكة الفيــس بــوك

متدنيــة لمــدى التــزام وســائل التواصــل االجتماعــي

فــي نهايــات عــام  2015حوالــي  4.1مليــون اشــتراك ممــا
يمنــح شــبكة الفيســبوك ميــزة تختــزل الجانــب األكثــر شــعبية
فــي اســتخدام األردنييــن لوســائل التواصــل االجتماعــي.
إن عــددا مــن المواطنيــن األردنييــن أحيلــوا إلــى القضــاء
بســبب ما نشــروه من آراء وتعليقات على شــبكة الفيسبوك
والتويتــر خــال عــام  ،2015ومــن هنــا كان ال بــد مــن التوقــف
أمــام ظاهــرة وســائل التواصــل االجتماعــي ومــدى تأثيــر
عقوبــات التوقيــف والحبــس فــي قانونــي منــع اإلرهــاب

بالمصداقيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان ،وعــدم انتهاكهــا،
وعــدم بــث خطــاب الكراهيــة أو التحريــض علــى العنــف ،وعدم
بــث اإلشــاعات ،ومــدى التزامهــا باحتــرام الــرأي اآلخــر.
وأظهــرت المعطيــات التناقــض والوجــه اآلخــر لمنصــات
التواصــل االجتماعــي ،فهــي مــن جهــة تحــوز علــى ثقــة
النــاس وأســهمت فــي مشــاركتهم ،وعــززت أدوار المســاءلة
المجتمعيــة ووفــرت قنــوات للمعرفــة ،لكــن هــذه المنصــات
مــن جانــب آخــر تواجــه أزمــة المصداقيــة واحتــرام حقــوق

والجرائــم اإللكترونيــة لمعرفــة آراء الوســط اإلعالمــي حــول

اإلنســان.

تأثيــرات ذلــك علــى المحتــوى اإلعالمــي الــذي يتــم نشــره

بلــغ المتوســط الحســابي لمــن يعتقــد مــن الصحفييــن أن

علــى منصــات شــبكات التواصــل االجتماعــي.

وســائل التواصــل االجتماعــي تلتــزم بنشــر معلومــات ذات

وكشــف مؤشــر المتوســط الحســابي أن  %66مــن

مصداقيــة  %40وهــي نســبة متدنيــة ،كمــا ســجل المتوســط

الصحفييــن تعتقــد بتوفــر ثقــة لــدى النــاس بوســائل التواصل
االجتماعــي ،وبحســب اعتقادهــم فــإن انتشــار اســتخدام

نفســه نســبة متدنيــة فــي مــدى قناعتهــم بالتــزام وســائل
التواصــل االجتماعــي باحتــرام حقــوق اإلنســان وبنســبة

وســائل التواصــل االجتماعــي فــي األردن يصــل إلــى

.%39.8

 %92.4بدرجــة كبيــرة ،و %7.6منتشــرة بدرجــة متوســطة،

إن قناعــة المســتجيبين بعــدم التــزام وســائل التواصــل

وبلــغ المتوســط الحســابي إلجابــات العينــة  ،%97.5وهــي
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وبــدت نســبة مســاهمة وســائل التواصــل االجتماعــي فــي

االجتماعــي بعــدم بــث خطــاب كراهيــة كانــت مرتفعــة ،فقــد

أفــاد  %32.3بأنهــا ال تلتــزم بذلــك علــى اإلطــاق ،مقابــل
 %67.4يعتقــدون أنهــا تلتــزم بدرجــات كبيــرة ومتوســطة
وقليلــة.
ويــرى غالبيــة اإلعالمييــن بــأن وســائل التواصــل االجتماعــي
تحــرض علــى العنــف ،فالمتوســط الحســابي بلــغ ،%41.3
ومــن يعتقــدون بالتــزام وســائل التواصــل االجتماعــي بعــدم
انتهــاك حقــوق اإلنســان وصــل إلــى .%34.4
وبحســب المتوســط الحســابي لمــدى التــزام وســائل
التواصــل االجتماعــي بعــدم بــث اإلشــاعات والمعلومــات
الكاذبــة والمضللــة فــإن  %36فقــط يعتقــدون بذلــك.
إن مخرجــات المتوســط الحســابي لمــن يعتقــدون أن وســائل
التواصــل االجتماعــي تحتــرم االختــاف والــرأي اآلخــر بلغــت
 ،%39وهــي أيضــا نســبة متدنيــة تؤكــد علــى أن هــذه
الوســائل علــى اتســاع انتشــارها وتأثيرهــا ال تحتــرم الــرأي
اآلخــر بنســبة كبيــرة.
تكشــف مؤشــرات المتوســط الحســابي عــن أن وســائل
التواصــل االجتماعــي قــد حظيــت باالهتمــام والمتابعــة
بــدال مــن وســائل اإلعــام التقليديــة بنســبة  ،%80.6وهــي
نســبة عاليــة جــدا تكشــف عــن حجــم شــعبية وامتــداد واتســاع
مســتخدميها مــن المواطنيــن علــى حســاب وســائل اإلعــام
التقليديــة.
وبالرغــم مــن هــذه النســب العاليــة فــي تقديــر متابعــة
وســائل التواصــل االجتماعــي بــدال مــن اإلعــام التقليــدي،
إال أن إجابــات العينــة تنفــي تمامــا أن تكــون وســائل التواصل
االجتماعــي بديــا عــن وســائل اإلعــام األخــرى وبنســبة
 %73.3مقابــل  %26.3مــن العينــة المســتطلعة يعتقــدون
بذلــك.
وكشــف مؤشــر المتوســط الحســابي لمــدى اعتمــاد
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي فــي معلوماتهــم
علــى وســائل اإلعــام التقليديــة أن  %69.5مــن إجابــات
العينــة المســتطلعة يعتقــدون بذلــك.
ولــم تختلــف كثيــرا مؤشــرات المتوســط الحســابي بيــن مــن
يعتقــدون أن مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
يعتمــدون فــي اســتقاء معلوماتهــم علــى وســائل اإلعــام
التقليديــة وبيــن مــن يعتقــدون أن هــذه الوســائل أصبحــت

االجتماعــي أصبحــت مصــدر معلومــات مهمـ ًـا لإلعــام بلغــت
 %69.2بفــارق ضئيــل لــن يؤثــر علــى المعطيــات الســابقة
البالغــة  ،%69.5بينمــا كشــف المتوســط الحســابي أن %80
مــن المســتجيبين يعتقــدون أن وســائل اإلعــام بحاجــة
للترويــج لنفســها مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي.
ونفــى  %73.3مــن الصحفييــن أن تكــون وســائل التواصــل
االجتماعــي بديــا عــن وســائل اإلعــام ،مقابــل  %26.3مــن
العينــة المســتطلعة يعتقــدون بذلــك.
وعلــى ضــوء التعديــات القانونيــة ،ومالحقــة مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بموجــب المــادة  11مــن
قانــون الجرائــم والتــي تجيــز التوقيــف والحبــس لمــن يتهــم
بارتــكاب جرائــم قــدح وذم ،فــإن األســئلة المقلقــة عــن تأثيــر
ذلــك علــى حريــة «السوشــيال ميديــا» تتزايــد.
المتوســط الحســابي إلجابــات العينــة المســتطلعة علــى
ســؤال إلــى مــاذا ســيؤدي جــواز توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه كشــفت
بمجملهــا عــن تخوفــات كبيــرة وبنســب عاليــة مــن التأثيــرات
الســلبية التــي ســتنتج عــن ذلــك فيمــا يتعلــق بزيــادة الرقابــة
الذاتيــة والحــذر مــن الكتابــة والنشــر بمــا يتجــاوز القانــون
والخطــوط الحمــراء وتجنــب انتقــاد الدولــة واألجهــزة األمنيــة
والقــوات المســلحة والحكومــة والقــدح والــذم لألشــخاص
العادييــن.
مؤشــر المتوســط الحســابي فيمــا يتعلــق بزيــادة الرقابــة
الذاتيــة وصــل إلــى  %78.7وهــي نســبة كبيــرة تجعل توجهات
واعتقــادات العينــة المســتطلعة التــي يــرى أكثــر مــن نصفهــا
 %56.2أن توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيزيد مــن الرقابــة الذاتيــة
بدرجــة كبيــرة ،مقابــل  %30.3يعتقــدون أنهــا ســتكون بدرجــة
متوســطة ،بينمــا يــرى  %6بــأن زيــادة الرقابــة الذاتيــة ســتكون
بدرجــة قليلــة ،فيمــا يعتقــد  %7.2بأنهــا لــن تــؤدي لذلــك علــى
اإلطــاق.
وحــول تأثيــر توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه علــى زيــادة حــذر
المســتخدمين مــن الكتابــة أو النشــر الــذي يتجــاوز القانــون
فــإن المتوســط الحســابي بلــغ .%79.5

ً
مهمــا لإلعــام.
مصــدر معلومــات
إن المتوســط الحســابي لمن يعتقدون أن وســائل التواصل
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وعــن حــذر المســتخدمين مــن تجــاوز الخطــوط الحمــراء نتيجــة

وبالنتيجــة فــإن التوقيــف والحبــس لمســتخدمي وســائل

توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي

التواصــل االجتماعــي ســيؤدي إلــى التأثيــر ســلبا علــى المنــاخ

بســبب مــا ينشــرونه فــإن المتوســط الحســابي يكشــف عــن أن

العــام للحريــات فــي األردن.

 %83,5مــن العينــة المســتجيبة يعتقــدون بحــدوث ذلــك.
وكشــف المتوســط الحســابي أن توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيزيد مــن
تجنــب انتقــاد الدولــة بنســبة .%76.2
إن  %81نســبة المتوســط الحســابي لمــن يعتقــد مــن العينــة
المســتطلعة أن توقيف وحبس مســتخدمي وســائل التواصل
االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى تجنــب النقــد
لألجهــزة األمنيــة.
وبلــغ المتوســط الحســابي أعلــى مؤشــراته فيمــن يعتقــد أن
توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى تجنــب انتقــاد القــوات
المســلحة وبنســبة .%84.5
يــرى أكثــر مــن نصــف العينــة المســتطلعة أن توقيــف وحبــس
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب ما ينشــرونه
ســيؤدي إلــى تجنــب انتقــاد القــوات المســلحة بدرجــة كبيــرة
وبنســبة  ،%67مقابــل  %22.7يــرون حــدوث ذلــك بدرجــة
متوســطة بينمــا يــرى  %5.2أن ذلــك ســيحدث بدرجــة قليلــة،
فيمــا يعتقــد  %4.4أن ذلــك لــن يحــدث علــى اإلطــاق.
وبحســب مؤشــر المتوســط الحســابي فــإن  %70.8مــن إجابــات
العينــة المســتطلعة تعتقــد أن توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي
إلــى تجنــب انتقــاد الحكومــة ،ويعتقــد  %72مــن العينــة أنهــم
ســيتجنبون القــدح والــذم لألشــخاص العادييــن بســبب توقيــف
وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي.
إن النتائــج المترتبــة علــى توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســتؤدي بمجملهــا
إلــى عــدم توفــر بيئــة قانونية وتشــريعية كافية تســمح لوســائل
التواصــل االجتماعــي للقيــام بدورهــا الرقابــي المجتمعــي
بســبب تلــك التشــريعات وعقوبــات التوقيــف والحبــس التــي
تنــص عليهــا.
وإن أبــرز النتائــج التــي ســتترتب علــى ذلــك أيضــا؛ أن دور
وســائل التواصــل االجتماعــي ســيتراجع كثيــرا باعتبارهــا مصــدر
معلومــات ،ممــا ســيؤثر علــى الحــق اإلنســاني للجمهــور
بالمعرفة واســتقاء المعلومات واســتعادتها وتبادلها ونشــرها.
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 .1.7األمــن الوظيفي للصحفيين
أعلــن  %92.7مــن اإلعالمييــن عــن قناعتهــم بــأن توفيــر األمــن
المعيشــي للصحفييــن متطلــب أســاس لحريــة اإلعــام.
وعانــى الصحفيــون خــال الســنوات الماضيــة مــن أزمــات
ومشــكالت متالحقــة ،تمثلــت فــي إغــاق جريــدة يوميــة
وتعثــر أخــرى بعــد صعوبــات ماليــة تحــول دون التزامهــا بدفــع
أجــور العامليــن بهــا.
هــذا الواقــع الصعــب دفــع الصحفييــن وبمتوســط حســابي
 %58.4إلــى االعتقــاد بــأن الصحافــة الورقيــة انتهــت فــي
األردن وال مســتقبل لهــا.
 %51.3مــن العينــة المســتطلعة وفقــا لمؤشــر المتوســط
الحســابي تؤيــد تقديــم الحكومــة دعمـ ًـا ماليـ ًـا مباشـ ً
ـرا للصحــف
الورقيــة لمســاعدتها فــي التغلــب علــى أزمتهــا الماليــة
واالقتصاديــة ،وهــي نســبة تمثــل نصــف العينــة المســتجيبة،
ممــا يعنــي أن النصــف اآلخــر مــن العينــة ال يؤيــد ذلــك.
ومــن المفارقــات الغريبــة فــي إجابــات العينة المســتطلعة هنا
أن  %63.3ممــن أيــدوا بشــدة تقديــم الحكومــة لدعــم مالــي
للصحــف الورقيــة عــادوا ليؤكــدوا علــى أن هــذا الدعــم ســيؤثر
علــى اســتقاللية الصحــف الورقيــة ،وهــي إجابــة تحمــل فــي
مضامينهــا تناقضــا ظاهــرا وواضحــا بيــن الموقفيــن.
كشــف المتوســط الحســابي أن  %78.4مــن الصحفييــن
يعتقــدون أن تدخــل الحكومــة لمســاعدة الصحــف ماليـ ًـا ســيؤثر
علــى حريتهــا واســتقالليتها.
ويعتقــد  %64بدرجــة كبيــرة أن تدخــل الحكومــة لمســاعدة
الصحــف ماليـ ًـا يؤثــر علــى حريتهــا واســتقالليتها ،كمــا يعتقــد
 %18,7أن ذلــك ســيؤثر بدرجــة متوســطة مقابــل %4,4
يعتقــدون بتأثيــر ذلــك ولكــن بدرجــة قليلــة ،فيمــا يعتقــد
 %12,4بــأن تدخــل الحكومــة لمســاعدة الصحــف ماليـ ًـا لــن يؤثــر
بالمطلــق علــى حريتهــا واســتقالليتها.
ويدعــم  %45.2مــن مجمــوع إجابــات العينــة المســتطلعة قيــام
الجامعــات بإغــاق تخصــص الصحافــة واإلعــام ألن الســوق
ً
جــددا وفقــا لمعطيــات مؤشــر
لــم يعــد يســتوعب خريجيــن
المتوســط الحســابي.

ومــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه اإلعالمييــن فيمــا يتعلــق
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بأمنهــم الوظيفــي قلــة الرواتــب واألجــور التــي يتقاضونهــا

ال يــزال الجــدل بيــن الحكومــة والوســط اإلعالمــي حــول

وبنســبة  %27مــن مجمــوع إجابــات العينــة المســتطلعة،
يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة  %21.4عــدم توفــر فــرص

تأســيس مجلــس شــكاوى اإلعــام يــراوح مكانــه بالرغــم مــن
الشــوط الكبيــر الــذي قطعــه الطرفــان فــي المناقشــات

العمــل فــي المجــال اإلعالمــي.

والحــوارات ،وصــوال إلــى دخــول مجلــس النــواب علــى

وتحتــل مشــكلة عــدم االهتمام بتدريــب الصحفيين وتأهيلهم

حلقــة تلــك الحــوارات مــن خــال الورشــة التــي نظمتهــا لجنــة

لمواكبــة التطــورات فــي المرتبــة الثالثــة وبنســبة  ،%13ثــم
عــدم توفــر التأميــن الصحــي المالئــم وبنســبة  %12.8وجــاء
ذلــك فــي المرتبــة الرابعــة ،فيمــا حــل عــدم توفــر التعليــم
الجيــد لــأوالد فــي المرتبــة الخامســة مــن مجمــوع التحديــات
التــي تواجــه اإلعالمييــن فيمــا يتعلــق بأمنهــم الوظيفــي.
وحلــت مشــكلة عــدم توفــر ســكن مالئــم لإلعالمييــن فــي
المرتبــة السادســة وبنســبة  %10.8مــن مجمــوع إجابــات
العينــة المســتطلعة ،بينمــا جــاء تحــدي عــدم توفــر الحمايــة
للصحفييــن مــن التشــريعات والتوقيــف والحبــس والفصــل،
وتحــدي «أخــرى» فــي المرتبــة الســابعة وبنســبة  %10.8لــكل
منهمــا.
وتعــددت المقترحــات التــي يدعمهــا الصحفيــون لحل مشــكلة
اإلعالمييــن الذيــن فقــدوا وظائفهــم ،وجــاء فــي مقدمتهــا
اقتــراح إلــزام المؤسســات الرســمية «الحكوميــة» بتعيينهــم
وبنســبة  ،%26وأن تتولــى نقابــة الصحفييــن االســتثمار فــي
مشــروع إعالمــي كبيــر الســتيعاب المتعطليــن وبنســبة %22
فــي المرتبــة الثانيــة.
ودعــم  %15.6مــن العينــة المســتطلعة مقتــرح المســاعدة
فــي توفيــر فــرص عمــل لهــم فــي الــدول العربيــة ليأتــي
فــي المرتبــة الثالثــة مــن بيــن جــدول المقترحــات لحــل مشــكلة
اإلعالمييــن الذيــن فقــدوا وظائفهــم.
وحــل فــي المرتبــة الرابعــة اقتــراح تقديــم تعويــض مالــي
بنســبة  ،%10.9فيمــا حــل بالمرتبــة الخامســة اقتــراح صــرف

مســاعدات ماليــة شــهرية مــن الحكومــة لإلعالمييــن للذيــن
فقــدوا وظائفهــم وبنســبة  ،%9بينمــا حــل مقتــرح إصــدار
نظــام يتبــع نقابــة الصحفييــن يضمــن دفع بطالة فــي المرتبة
السادســة وبنســبة  ،%6.3تــاه فــي المرتبــة الســابعة مقتــرح
إلــزام نقابــة الصحفييــن بتقديــم مســاعدات ماليــة منتظمــة
لإلعالمييــن المتعطليــن عــن العمــل وبنســبة .%6

التوجيــه الوطنــي النيابيــة بهــذا الخصــوص ،والتــي نتــج عنهــا
تشــكيل لجنــة متابعــة مــن نــواب وإعالمييــن وقانونييــن
مختصيــن مــن أجــل تجــاوز نقــاط الخــاف بيــن الحكومــة
والوســط اإلعالمــي حــول تأســيس هــذا المجلــس وآليــات
عملــه وضمانــات اســتقالليته القانونيــة واألخالقيــة وآليــات
إلــزام المؤسســات اإلعالميــة واإلعالمييــن بمــا يصــدر عنــه
مــن قــرارات وتوصيــات.
لقــد قــدم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مبكــرا مســودة
مشــروع قانــون حــول مجلــس الشــكاوى بعــد سلســلة
مطولــة مــن المناقشــات والحــوارات المعمقــة مــا بيــن
الحكومــة واإلعالمييــن والقانونييــن ،وبعــد االطــاع علــى
تجــارب العديــد مــن الــدول فــي هــذا المضمــار ،واعتمــاد أنجــح
التجــارب والممارســات الفضلــى فــي عمــل هــذا المجلــس.
ً
جــزءا مــن خالفــات الوســط اإلعالمــي والحكومــة علــى
إن
إنشــاء مركــز الشــكاوى يأتــي بســبب الخــاف حــول األســاس
الــذي ســيتم عليــه إنشــاء المركــز وهــل ســيكون بقانــون
مســتقل أم بنظــام ،أم ضمــن تنظيــم ذاتــي يتولــى
اإلعالميــون وضعــه.
وفقــا لمعطيــات نتائــج االســتطالع فــإن  %48.2مــن العينــة
المســتطلعة تؤيــد إنشــاء مجلــس الشــكاوى بموجــب قانــون
مســتقل ،ويؤيــد  %42.7تأسيســه بتنظيــم ذاتــي يضــع
اإلعالميــون إطــاره بأنفســهم ،بينمــا يــرى  %6.8أن يتــم
تأسيســه بموجــب نظــام خــاص يصــدره مجلــس الــوزراء.
إن مؤشــرات المتوســط الحســابي إلجابــات مــن يعتقــدون
أن تأســيس مجلــس الشــكاوى سيســاهم فــي الحــد مــن
جرائــم القــدح والــذم وصــل إلــى أعلــى نســبة قياســا بنســب
اإلجابــات علــى األســئلة األخــرى حيــث بلغــت .%84.4
ويكشــف مؤشــر المتوســط الحســابي عــن أن  %84مــن
العينــة المســتجيبة تعتقــد أن تأســيس مجلــس شــكاوى
اإلعــام سيســاهم فــي إنصــاف المتضرريــن مــن تجــاوزات
اإلعــام.
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ويكشــف مؤشــر المتوســط الحســابي أن  %81.5مــن العينــة

وينفــي  %59.4مــن العينــة المســتطلعة أن تكــون الفضائيــة

المســتجيبة تــرى أن تأســيس مجلــس الشــكاوى سيســاهم

الجديــدة قــادرة علــى كســب ثقــة المواطنيــن واســتقطاب

فــي تطويــر االحتــراف المهنــي ،و %82.8تــرى أن تأســيس

متابعتهــم ،مقابــل  %28.7يــرون أن الفضائيــة الجديــدة

مجلــس الشــكاوى سيســاهم فــي الحــد مــن التجــاوزات علــى

ســتكون قــادرة علــى ذلــك ،فيمــا ارتفعــت نســبة مــن ال

أخالقيــات المهنــة.

يعرفــون إلــى  ،%10مقابــل  %2رفضــوا اإلجابــة.

وفيمــا يتعلــق بــأن تأســيس مجلــس شــكاوى اإلعــام
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سيســاهم فــي إنشــاء آليــة إنصــاف ســريعة وعادلــة ،فــإن
مؤشــر المتوســط الحســابي يؤكــد علــى أن  %81.4مــن
العينــة المســتطلعة تــرى أنــه سيســاهم فــي إنشــاء آليــة
إنصــاف ســريعة وعادلــة.
إن أكثــر مــن نصــف العينــة المســتجيبة تعتقــد بدرجــة كبيــرة
أن تأســيس مجلــس شــكاوى اإلعــام سيســاهم بالحــد مــن
التجــاوزات علــى أخالقيــات المهنــة ،والحــد مــن جرائــم القــدح
والــذم ،وتطويــر االحتــراف المهنــي ،وإنصــاف المتضرريــن
مــن تجــاوزات اإلعــام ،وسيســاهم فــي إنشــاء آليــة إنصــاف
ســريعة وعادلــة.
هــذه المعطيــات تشــكل فــي حــد ذاتهــا بيئــة إعالميــة جيــدة
داعمــة لتأســيس مجلــس شــكاوى ســتكون جـ ً
ـزءا مــن مهماتــه
التــي ســيتولى القيــام بهــا تلــك التوقعــات التــي أجابــت
العينــة المســتطلعة عليهــا ســواء بدرجــة كبيــرة أو متوســطة
أو قليلــة.
وفــي ســياق اإلعــام العمومــي والتوجــه إلنشــاء محطــة
تلفزيونيــة مســتقلة فــإن  %81.3مــن الصحفييــن يــرون أن
محطــة اإلعــام الجديــدة لــن تكــون مســتقلة عــن الحكومــة.
وقلــل  %71مــن اإلعالمييــن مــن فــرص محطــة اإلعــام
المســتقلة فــي رفــع ســقف الحريــات ،فــي حيــن أعــرب %23
عــن توقعهــم بأنهــا ســترفع ســقف الحريــات ،و %5.6ال
يعرفــون مــاذا يمكــن أن تفعــل؟.
وال يعتقــد  %74مــن العينــة المســتطلعة أن الفضائيــة
الجديــدة ســتكون قــادرة علــى منافســة الفضائيــات العربيــة
مقابــل  %17.5يعتقــدون ذلــك ،بينمــا ارتفعــت نســبة مــن ال

حريــة اإلعــام فــي األردن أن «التوقيــف التعســفي» قــد حــل
فــي المرتبــة الثانيــة علــى رأس قائمــة االنتهــاكات وكان أبــرز
مظاهــر االنتهــاكات ،حيــث تعــرض  10صحفييــن وإعالمييــن
للتوقيــف التعســفي عــام  2015بســبب عملهــم اإلعالمــي.
وبيــن أن «التوقيــف التعســفي» شــهد أعلــى معدالتــه منــذ
ســتة أعــوام ( ،)2015-2010حيــث لــم يســجل حــاالت التوقيــف
التعســفي خــال عامــي  2011و ،2012بينمــا وثــق التقريــر 3
حــاالت عــام  2010وحالتيــن عــام .2013
وأظهــر اســتمرار اســتخدام القانــون كأداة للتضييــق علــى
الصحفييــن ،وســجل فــي هــذا الســياق  7انتهــاكات ماســة
بالحــق فــي المحاكمــة العادلــة ،كمــا رصــد الكثيــر مــن القــرارات
ً
ســندا لقوانيــن مقيــدة.
والتعليمــات بمنــع النشــر
وأشــار التقريــر الــذي عمــل علــى إعــداده فريــق برنامــج رصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي األردن
«عيــن» والتابــع لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن إلــى أن
قضيــة األمــن الوظيفــي والمعيشــي ،إلــى جانــب الخــوف
مــن التعــرض للمحاكمــة والتوقيــف ،مســألتان كان لهمــا تأثيــر
واضــح علــى العمــل اإلعالمــي.
وأوضــح أن هواجــس الصحفييــن وخوفهــم مــن توقيفهــم و/
أو فقدانهــم لوظائفهــم فــي المؤسســات التــي يعملون بها
قــد دفعهــم لممارســة الرقابــة الذاتيــة علــى أنفســهم بشــكل
مكثــف ،كمــا أدى إلــى تراجعهــم باإلفصــاح عــن المشــكالت
واالنتهــاكات التــي قــد يتعرضــون لهــا ،األمــر الــذي أدى
إلــى تراجــع ملحــوظ فــي الشــكاوى واالنتهــاكات ،فبالرغــم

يعرفــون إلــى .%8

مــن توســع وانتشــار نشــاط برنامــج «عيــن» فــي إطــار خطــة

وأظهــر  %61مــن العينــة المســتطلعة عــدم قناعتهــم بــأن

متكاملــة وضعهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن قبــل عامين،

الفضائيــة األردنيــة الجديــدة ســتطور مــن األداء التلفزيونــي
فــي األردن مقابــل  %30يــرون ذلــك ،فيمــا حافــظ مــن ال
يعرفــون علــى نســبتهم البالغــة .%8
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كشــف تقريــر واقــع الشــكاوى واالنتهــاكات الواقعــة علــى

إلــى أن البرنامــج اســتقبل أقــل عــدد مــن اســتمارات الشــكاوى
والبالغــات خــال العــام الماضــي بواقــع  14اســتمارة شــكوى
وبــاغ ،مقابــل  69اســتمارة عــام  ،2014و 99فــي .2013

واهتــم التقريــر بتحليــل االنتهــاكات الجســيمة التــي عــادة
مــا ترتبــط بمســألة اإلفــات مــن العقــاب وانعــدام ســبل
االنتصــاف والوصــول إلــى العدالــة ،حيــث ســجل التقريــر 15
ـاكا جسـ ً
انتهـ ً
ـيما تعــرض لهــا  11صحفيـ ًـا علــى خلفيــة عملهــم
اإلعالمــي ،ولــم يتــم التحقيــق مــع مرتكبــي هــذه االنتهاكات،
ولــم يتــم تقديمهــم للعدالــة ،ما يؤشــر إلى اســتمرار وشــيوع

ووجــد التقريــر مــن خــال الحــاالت التــي رصدهــا ووثقهــا
وعرضهــا أن األردن يقــف فــي المنطقــة الرماديــة فــي
تعاملــه مــع التزاماتــه الدوليــة.
وأرجــح ذلــك إلــى نقــاط عديــدة منهــا عــدم مراعــاة الحكومــة
لمبــادىء المواءمــة الكاملــة وتعديــل التشــريعات الوطنيــة
اســتجابة لتعهداتهــا الطوعيــة بتنفيــذ توصيــات االســتعراض

إفــات منتهكــي حريــة اإلعــام مــن العقــاب فــي األردن.

الــدوري الشــامل أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم

وبمــوازاة ذلــك؛ لــم يســجل التقريــر أي حالــة اســتحق فيهــا

المتحــدة.

الضحايــا مــن الصحفييــن الذيــن تعرضــوا النتهــاكات جســيمة

ً
ً
واســعا مــن الحقــوق اإلنســانية
طيفــا
وعــرض التقريــر

و /أو جزائيــة إلــى جبــر لمــا لحــق بهــم مــن الضــرر ،ولــم
يســبق وأن ســجل التقريــر منــذ إصــداره األول قبــل  15عامـ ًـا
( )2001أن ســجل أي تعويــض عــادل ومالئــم للضحايــا مــن

المعتــدى عليهــا حســب مــا ورد لبرنامــج «عيــن» مــن حــاالت،
ومــا قــام بــه البرنامــج مــن رصــد ،ووجــد أن ســبعة مــن
الحقــوق اإلنســانية الــواردة فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق

الصحفييــن.

اإلنســان قــد تعرضــت النتهــاكات بســبب االعتــداءات علــى

وســجل التقريــر ثبــوت واســتقرار  8أشــكال مــن االنتهــاكات

اإلعالمييــن وحريــة اإلعــام عــام .2015

التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي األردن ،غالبيتهــا باعتقــاد

وســجل التقريــر انتهــاكات ماســة بالحــق فــي الســامة

الباحثيــن فــي «عيــن» تتعلــق بحق الحصــول على المعلومات
والحجــب ،وذلــك مــن خــال فتــرة قيــاس تمتــد لســت
ســنوات ( ،)2015-2010فقــد أظهــرت بيانــات برنامــج «عيــن»
خــال هــذه الفتــرة أن أكثــر مــا تعرضــت لــه وســائل اإلعــام
والصحفيــون مــن انتهــاكات وتكــرر بشــكل مالحــظ خــال هــذه
الفتــرة هــي انتهــاكات حجــب المواقــع اإللكترونيــة ،المنــع مــن
التغطيــة ،التهديــد باإليــذاء ،المضايقــة ،حجــب المعلومــات،
االعتــداء الجســدي ،حجــز الحريــة واالعتــداء اللفظــي.
وتعــددت الجهــات التــي ادعــى مقدمــو الشــكاوى والبالغــات
مــن الصحفييــن بأنهــا ارتكبــت انتهــاكات واعتــداءات علــى
الصحفييــن وحريــة اإلعــام ،إضافــة إلــى مــا تمكــن برنامــج

الشــخصية ،والحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي،
الحــق فــي محاكمــة عادلــة ،الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام ،حــق الحصــول علــى المعلومــات ،الحــق فــي
التملــك والحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة.
وخلــص التقريــر إلــى عــدد مــن التوصيــات المباشــرة التــي
وجههــا إلــى الحكومــة األردنيــة ،ومجلــس النــواب األردنــي،
إضافــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات
العاملــة فــي الدفــاع عــن حريــة التعبيــر وحريــة اإلعــام.
وتضمــن البــاب الثانــي خمســة فصــول يتصــل بعضهــا
ببعــض كالتالــي:

«عيــن» مــن رصــده وتوثيقــه والتثبــت من وقوعــه ،ولوحظ أن

• الفصل األول :منهجية العمل وإعداد التقرير.

أكثــر ثــاث جهــات انتهـ ً
ـاكا كانــت األجهــزة األمنيــة والســلطات

• الفصــل الثانــي :المشــهد العــام للحريــات الصحافيــة فــي

القضائيــة ومؤسســات حكوميــة رســمية قــد ارتكبتهــا ،وهــي
جميعهــا جهــات رســمية ،ويلــي ذلــك انتهــاكات مارســها
مجلــس النــواب خاصــة منــع الصحفييــن مــن التغطيــة وحجــب
المعلومــات.
وركــز التقريــر فــي بنيتــه ومنهجيتــه التــي حــرص مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن علــى تطويرهــا بشــكل مســتمر علــى
مــدى وفــاء األردن بالتزاماتــه القانونيــة الدوليــة الــواردة

عــام .2015
• الفصــل الثالــث :اإلطــار القانونــي المتعلــق بحريــة الصحافة
وحريــة التعبيــر في األردن.
• الفصــل الرابــع :واقــع انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن
والحريــات اإلعالميــة فــي .2015
• الفصل الخامس :التوصيات.

فــي االتفاقيــات والمعاهــدات التــي صــادق عليهــا ونشــرها
فــي الجريــدة الرســمية ،والتــي تمــس حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام ،وبحقــوق اإلعالمييــن بشــكل عــام.
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 .2.1الفصــل األول :منهجيــة العمل وإعداد التقرير
اســتند إعــداد تقريــر واقــع الشــكاوى واالنتهــاكات إلــى عمليــة
الرصــد والتوثيــق التــي يقــوم بهــا برنامــج رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن فــي األردن «عيــن»
والتابــع لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،واعتمــد علــى
المنهــج االســتقصائي والتحليلــي باســتخدام أدوات الرصــد
والمالحظــة العلميــة وتحليــل المضمــون ،وذلــك لمالءمــة

والجهــات المنتهكــة لحريــة الصحافــة وحقــوق اإلعالمييــن.
وتقصــى عــن واقــع االنتهــاكات الماســة بحقــوق اإلعالمييــن
اإلنســانية والحريــات اإلعالميــة فــي األردن عــام .2015
ودرس نتائــج ومعطيــات األســئلة التــي طرحهــا ،وبنــاء علــى
استفســاراته اقتــرح جملــة مــن التوصيــات والمالحظــات لــكل
مــن الحكومــة األردنيــة ،مجلــس النــواب األردنــي ،ومنظمــات

هــذه المنهجيــة وطبيعــة التقريــر وموضوعــه وغاياتــه.

المجتمــع المدنــي والمؤسســات العاملــة فــي الدفــاع عــن

وإلــى جانــب الوصــول للضحايــا مــن الصحفييــن للتثبــت مــن

حريــة التعبيــر وحريــة اإلعــام.

االنتهــاكات التــي وقعــت بحقهــم ،يســتخدم برنامــج «عيــن»

واشــتملت الحقــوق والحريــات التــي رصدهــا ووثقهــا

عـ ً
ـددا مــن أدوات الرصــد والتوثيــق ،فهــو يســتقبل الشــكاوى
والبالغــات المكتوبــة مــن الضحايــا وشــهود العيــان التــي
يتقــدم بهــا صحفيــون وإعالميــون مباشــرة ،ويبحــث فــي
تقاريــر المنظمــات والمؤسســات الحقوقيــة الناشــطة فــي
الدفــاع عــن حريــة اإلعــام ،إضافــة إلــى عمليــة الرصــد الذاتــي
التــي يقــوم بهــا عــن طريــق تتبــع مــا تنشــره وســائل اإلعــام
ً
وأيضــا
المحليــة عــن انتهــاكات تطــال الحريــات اإلعالميــة،
البحــث فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.
وســعى التقريــر إلــى اإلجابــة علــى جملــة مــن األســئلة التــي
تحيــط بالعمــل اإلعالمــي ،وقيــاس مســتوى وأثــر االنتهــاكات
الماســة بحريــة اإلعــام فــي األردن ،وذلــك مــن خــال
قــراءة االلتزامــات القانونيــة الدوليــة والمحليــة والتــي علــى
األردن تطبيقهــا وإنفاذهــا فــي نطــاق حريــة الــرأي والتعبيــر

التقريــر علــى طيــف واســع مــن الحقــوق اإلنســانية التــي
تعــرض لهــا الصحفيــون وحريــة اإلعــام فــي  ،2015وهــي:
الحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم التعــرض للمعاملــة
القاســية والمهينــة والتعذيــب ،الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي ،الحــق فــي المحاكمــة العادلــة ،الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،حــق الحصــول علــى المعلومــات،
الحــق فــي التملــك والحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة.

 .2.2الفصل الثاني :المشهد العام للحريات الصحافية
في عــام 2015
ألقــى التقريــر نظــرة موســعة علــى مــدى وفــاء األردن
بااللتزامــات القانونيــة الدوليــة والمحليــة فــي مجــال حريــة

واإلعــام؟.

الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،إضافــة إلــى مــا قــد يتعــرض لــه

ودقــق فــي اإلطــار القانونــي المتعلــق بحريــة الصحافــة

اإلعالميــون مــن انتهــاكات ماســة بحقوقهــم اإلنســانية

وحريــة التعبيــر فــي األردن؟.
وبحــث بشــكل معمــق فــي الشــكاوى والبالغــات ومعلومــات
الرصــد التــي وثقهــا برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات
الواقعــة علــى اإلعالمييــن فــي األردن «عيــن» والتابــع لمركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى مــدار العــام  ،2015والتــي
وردت مــن إعالمييــن قدمــوا شــكاوى ادعــوا مــن خاللهــا
بأنهــم تعرضــوا النتهــاكات ،أو صحفييــن أبلغــوا عــن وقــوع
انتهــاكات بحــق زمــاء لهــم أو بحــق مؤسســاتهم اإلعالميــة،
إضافــة إلــى مــا تضمنتــه حــاالت الرصــد مــن معلومــات ثبــت

بســبب عملهــم اإلعالمــي.
ووضــع  14مالحظــة مباشــرة تشــير إلــى عــدم التــزام األردن
باالتفاقيــات التعاقديــة الملزمــة وخاصــة مــا يتعلــق بحريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،وأن مــا بــذل مــن جهــود رســمية
فــي هــذا اإلطــار بقــي متواضعـ ًـا جـ ً
ـدا ،وذلــك بعــد مــرور أكثــر
مــن عاميــن ونصــف العــام علــى توصيــات مجلــس حقــوق
اإلنســان ضمــن آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل ،وقبــول
األردن لمجموعــة مــن التوصيــات المتعلقــة باإلعــام.
وركــز فــي اســتنتاجاته علــى التعديــات المطلوبــة علــى

احتواؤهــا علــى انتهــاكات.

التشــريعات ومواءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة؛ وخلــص

وحقــق وتابــع فــي االنتهــاكات الجســيمة واإلفــات مــن

إلــى أن الحكومــة ولغايــة نهايــة العــام  2015لــم تنجــز شـ ً
ـيئا

العقــاب وانعــدام ســبل االنتصــاف والوصــول إلــى العدالــة.

26

وبحــث فــي االنتهــاكات الثابتــة والمســتقرة وغيــر المســتقرة،

ملموسـ ًـا علــى هــذا الصعيــد ،وأمــا علــى صعيــد الممارســات
فقــد خلــص إلــى أن االنتهــاكات وسياســة اإلفــات مــن

العقــاب مســتمرة ،ولــم تقــم الحكومــة أو األجهــزة المكلفــة
بإنفــاذ القانــون بمســاءلة أي مــن المتهميــن بممارســة هــذه
االنتهــاكات ،ولــم تقــم حتــى بمراجعــة قواعــد التحقيــق
بتحويلهــم إلــى القضــاء المدنــي بــدل اللجــوء إلــى محاكــم
الشــرطة.
وبيــن أن الحكومــة لــم تجــ ِر مواءمــة بيــن التشــريعات
الوطنيــة والمــادة  19مــن العهــد الدولــي بالحقــوق المدنيــة
والسياســية ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال قانــون المطبوعــات
والنشــر وقانــون نقابــة الصحفييــن وقانــون العقوبــات
وقانــون محكمــة أمــن الدولــة وقانــون منــع اإلرهــاب.
وأشــار إلــى أن الحكومــة لــم تنجــز كافــة التزاماتهــا الــواردة في
االســتراتيجية اإلعالميــة خــال المــدة الزمنيــة التــي حــددت
لهــا ،وخاصــة مــا يتعلــق بتأســيس مجلــس الشــكاوى والتوجــه
نحــو اإلعــام العمومــي.
وعــرض التقريــر فــي فصلــه الثانــي أهــم المحطــات الدوليــة
لحريــة الصحافــة فــي األردن فــي العــام  ،2015حيــث لخــص
المراجعــة الدوريــة الثالثــة لــأردن أمــام لجنــة األمــم المتحــدة
التفاقيــة مناهضــة التعذيــب والتــي حصلــت فــي نوفمبــر/
تشــرين الثانــي .2015
وكانــت الحكومــة قــد قدمــت تقريرهــا الثالــث أمــام لجنــة
مناهضــة التعذيــب إلــى جانــب عــدد مــن مؤسســات المجتمــع
المدنــي التــي قدمــت تقاريــر ظــل موازيــة ،حيــث شــارك مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي تقريــر ظــل ناقشــه بشــكل
منفــرد أمــام اللجنــة فــي جنيــف يومــي  20و 23نوفمبــر ،كمــا
شــارك أيضـ ًـا بإعــداد تقريــر ظــل مــواز ضمــن مشــاركته كعضــو
فــي التحالــف المدنــي األردنــي لمناهضــة التعذيــب (JO
 ،)CATوتضمــن تقريــره عـ ً
ـددا مــن البالغــات والشــكاوى التــي
قدمهــا صحفيــون للمركــز وتضمــن علــى انتهــاكات ماســة
بالحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.
وقــدم المركــز فــي تقريــره أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب
ً
عــددا مــن التوصيــات أبرزهــا الشــروع الفــوري فــي إدخــال
تعديــات تشــريعية تمنــع بشــكل مطلــق شــمول ُمرتكبــي
أعمــال التعذيــب بــأي قوانيــن عفــو ،والنــص صراحـ ًـة وبمــا ال
يقبــل التأويــل علــى عــدم جــواز شــمول العفــو االنتهــاكات
الجســيمة لحقــوق اإلنســان مثــل التعذيــب ،وأن هــذه الجرائــم
ال تخضــع لإلســقاط ،وأنــه ينبغــي محاكمــة مرتكبــي هــذه
الجرائــم.

ونشــرت لجنــة مناهضــة التعذيــب مالحظاتهــا علــى التقريــر
الحكومــي وتضمــن عـ ً
ـددا مــن المالحظــات المتعلقــة ببالغات
االعتــداء علــى الصحفييــن والتــي وردت فــي تقريــر مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن ،وعبــرت عــن قلقهــا حيــال لجــوء
الشــرطة واألمــن العــام الســتخدام القــوة ضــد الصحفييــن.
وطالبــت اللجنــة فــي مالحظاتهــا الدولــة بإجــراء تحقيقــات
ســريعة ونزيهــة وشــاملة وفعالــة بخصــوص جميــع المزاعــم
باســتخدام القــوة المفرطــة ،ومــن ضمنهــا التعذيــب وســوء
المعاملــة مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون,
أعمــاال
والتكفــل بــأن األشــخاص المشــتبه بأنهــم ارتكبــوا
ً
مماثلــة يتــم فصلهــم مــن مهامهــم فــورا طــوال مــدة
التحقيــق ،مــع التقيــد بمبــدأ افتــراض البــراءة ،ومقاضــاة
كل األشــخاص المشــكوك بتورطهــم فــي ارتــكاب التعذيــب
وســوء المعاملــة ضــد الصحفييــن.
وأوصــت اللجنــة بإزالــة العواقــب التــي لهــا تأثيــر علــى عمــل
الصحفييــن ومنهــا إدخــال التعديــات الالزمــة علــى قانــون
منــع اإلرهــاب ،وقانــون العقوبــات ،وتوفيــر حمايــة فعالــة
ضــد االعتقــال واالحتجــاز التعســفي للصحفييــن ،وذلــك
لضمــان مقاضــاة ومعاقبــة األشــخاص المســؤولين عــن
أعمــال مماثلــة.
ً
عرضــا لمواقــف
وتضمــن الفصــل الثانــي مــن التقريــر
المنظمــات الدوليــة مــن وضــع حريــة الصحافــة فــي األردن،
ورصــد اســتمرار تراجــع األردن علــى مؤشــر حريــة الصحافــة
ً
تراجعــا بدرجتيــن عــام  2015فــي
العالمــي حيــث ســجل
المؤشــر الــذي أصدرتــه منظمــة مراســلون بــا حــدود ،حيــث
حصــل األردن علــى المرتبــة  143مــن بيــن  180دولــة ،بعــد أن
كان فــي المرتبــة  141العــام الماضــي.
وعــرض موقــف هيومــن رايتــس ووتــش بشــأن التعديــات
المقترحــة علــى قانــون العقوبــات لعــام  ،1960حيــث وجهــت
منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش» رســالة إلــى رئيــس
الــوزراء د .عبــد اللــه النســور نُ شــرت بتاريــخ  ،2015/9/13ذكــرت
خاللهــا أن «علــى األردن تعزيــز التعديــات المقترحــة علــى
قانــون العقوبــات لعــام  1960لتوفيــر حمايــة أفضــل لحقــوق
اإلنســان».
ً
أيضــا الدعــوة التــي
وعــرض الفصــل الثانــي مــن التقريــر
وجههــا المعهــد الدولــي للصحافــة ( )IPIإلــى األردن إلجــراء
إصالحــات قانونيــة فــي مجــال حريــة الصحافــة ،وذلــك مــن
خــال رســالة وجههــا إلــى الحكومــة بتاريــخ .2015/11/19
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وأبــرز مــا أوصــى بــه المعهــد فــي رســالته إلــى الحكومــة

تحتــاج إلــى تعديــل ومراجعــة ،وحــدد القضايــا األكثــر إشــكالية

إعــادة صياغــة البنــد  11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة

لــكل قانــون منهــا.

لتأكيــد الحظــر فــي قانــون المطبوعــات والنشــر علــى عقوبــة
الســجن والتأكــد مــن أنــه يشــمل الصحفييــن الذيــن يعملــون
علــى اإلنترنــت ،باإلضافــة إلــى تعديــل قانــون المطبوعــات
إللغــاء الترخيــص ،وإلغــاء القوانيــن التــي تســمح بمحاكمــة
الصحفييــن أمــام محاكــم عســكرية.

واعتبــر أن قانــون المطبوعــات والنشــر هــو القانــون األكثــر
تماسـ ًـا بعمــل اإلعــام ،وقــد عــدل كثيـ ً
ـرا منــذ عــام  ،1993وأن
الجــدل مســتمر حولــه خاصــة بعــد إخضــاع المواقــع اإللكترونية
لــه واشــتراط ترخيصهــا.
وقــال أنــه بالرغــم مــن مــرور أكثــر مــن تســع ســنوات علــى
إصــدار قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات إال

 .2.3الفصــل الثالــث :اإلطــار القانونــي المتعلــق
بحريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر فــي األردن
وحــاول الفصــل الثالــث مــن تقريــر واقــع الشــكاوى
واالنتهــاكات اإلحاطــة باإلطــار القانونــي المتعلــق بحريــة
الصحافــة وحريــة التعبيــر فــي األردن ،إذ صــادق األردن
علــى  14معاهــدة واتفاقيــة دوليــة ،منهــا اتفاقيــات تحتــوي
علــى ضمانــات لممارســة الصحافييــن عملهــم بحريــة وتكفــل
حقوقهــم فــي التعبيــر.
وعــرض بشــكل مكثــف البنــود المتعلقــة بحريــة الصحافــة
وحقــوق اإلعالمييــن الــواردة فــي القانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان وصــادق عليهــا األردن ،إضافــة إلــى عــرض
للتشــريعات المحليــة ذات الصلــة.
وبيــن أن األردن قــد شــهد خــال الســنوات األخيــرة الماضيــة
تعديــات تشــريعية لكنهــا لــم تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة
لحقــوق اإلنســان ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن القوانيــن ال تــزال تكشــف
عــن أن عيوبـ ًـا كبيــرة ال تــزال قائمــة ،وأن التشــريعات األردنيــة
ً
ً
بــدءا مــن
قيــودا علــى حريــة التعبيــر واإلعــام،
تفــرض
العقوبــات الســالبة للحريــة ،وامتـ ً
ـدادا لغرامــات ماليــة مغلظة.
ً
عــددا مــن
وقــال أن قانــون العقوبــات األردنــي يتضمــن
النصــوص القانونيــة التــي تقيــد حريــة اإلعــام والنشــر
وتجعــل الصحفييــن عرضــة للمالحقــة القانونيــة إذا قامــوا
بانتقــاد جاللــة الملــك ،أو دولــة أخــرى أجنبيــة أو دعــوا إلــى
تغييــر جــذري بالنظــام السياســي وهيكلتــه.
وأضــاف أن قوانيــن العفــو تســمح لمرتكبــي أعمــال التعذيــب
بالتهــرب مــن المحاكمــة بمــا ُيشــكل انتهــاكا ألحــكام اتفاقيــة

مناهضــة التعذيــب ،حيــث ال توجــد آليــة فعالــة لضمــان
مســاءلة ومعاقبــة الجنــاة مرتكبــي التعذيــب وخضوعهــم
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ً
محــدودا ،وأن الكثيــر
أن إنفــاذه وتطبيقــه حتــى اآلن مــا زال
مــن الــوزارات والمؤسســات لــم تصنــف المعلومــات حتــى
اآلن ولــم تضــع آليــات إلنفــاذه ،وأن هــذا القانــون ال يخــدم
الصحفييــن ألنــه ال يلبــي حاجاتهــم لإلجابــة علــى أســئلتهم
بشــكل عاجــل.
وأشــار إلــى أن قانــون العقوبــات ال زال يتضمــن عقوبــات
ســالبة للحريــة فــي قضايــا اإلعــامُ ،يحاكــم الصحافيــون
بموجبهــا.
وبيــن أنــه بالرغــم مــن أن قانــون المطبوعــات والنشــر قانــون
خــاص واجــب التطبيــق فــي القضايــا المقامــة علــى وســائل
اإلعــام ،إال أن العديــد مــن القضايــا التــي حركــت ضــد
الصحفييــن أحيلــت إلــى محكمــة أمــن الدولــة ،وجــرى توقيــف
الصحفييــن لمــدد طويلــة قبــل إصــدار أي قــرار قضائــي.
وقــال أن الصحفييــن يحالــون إلــى التوقيــف والمحاكمــة
بموجــب قانــون منــع اإلرهــاب منــذ إقــراره ،كمــا أتــاح القانــون
محاكمــة الصحفييــن أمــام محكمــة أمــن الدولــة ،وأن هــذا
القانــون يتضمــن عقوبــات ســالبة للحريــة فــي القضايــا التــي
يالحــق الصحفيــون عليهــا بموجبــه؛ باإلضافــة الــى تكريســه
ازدواجيــة تطبيــق النصــوص العقابيــة.
ـا علــى قانــون الجرائــم
وأضــاف أن مجلــس النــواب أقــر تعديـ ً
اإللكترونيــة فــي شــهر حزيــران  2015للتعامــل مــع قضايــا
االحتيــال والقرصنــة اإللكترونيــة ،وتعــرض القانــون فــي ذلك
الوقــت لالنتقــاد بســبب تعرضــه للمواقــع اإللكترونيــة ،فــي
حيــن قدمــت الحكومــة تطمينــات بــأن هــذا القانــون يتعلــق
بقضايــا االحتيــال والقرصنــة اإللكترونيــة وال يمــس اإلعــام،
وبــأن قانــون المطبوعــات والنشــر هــو القانــون الــذي يطبــق
علــى المواقــع اإللكترونيــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد
صــدر قــرار ديوان تفســير القوانين بتاريــخ  2015/10/19والذي

للعدالــة.

ينــص علــى «أن جرائــم الــذم والقــدح المرتكبــة أو المقترفــة

وأوجــز الفصــل الثالــث القوانيــن ذات الصلــة باإلعــام والتــي

ً
خالفــا ألحــكام المــادة  11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة

ومواقــع التواصــل االجتماعــي يســري عليهــا تطبيــق المــادة
 11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ،والمــادة  114مــن قانــون
أصــول المحاكمــات الجزائيــة ،وليــس المادتــان  42و 45مــن
قانــون المطبوعــات والنشــر».
ً
ـتنادا لذلــك تجيــز المــادة  11للمدعيــن العاميــن والقضــاة
واسـ
توقيــف وحبــس اإلعالمييــن ومســتخدمي وســائل التواصــل

فريــق برنامــج «عيــن»  9حــاالت تضمنــت انتهــاكات ،بعضهــا
تعاميــم صــادرة عــن هيئــة اإلعــام بمنــع النشــر واعتبــرت
انتهــاكات تمــس حريــة اإلعــام وطالــت جميــع مؤسســات
اإلعــام والصحفييــن.
عــدد اســتمارات الشــكاوى والبالغــات ،ومجمــوع عمليــات
رصــد االنتهــاكات 2015

االجتماعي.
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 .2.4الفصــل الرابــع :واقع انتهــاكات حقوق اإلعالميين
والحريــات اإلعالمية في 2015
رصــده وتوثيقــه ومــا تلقــاه برنامــج «عيــن» مــن بالغــات،
وتحليــا
حريــة اإلعــام فــي األردن  2015ومضمونهــا،
ً
للحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا وتعــرض لهــا صحفيــون
ومؤسســات إعالميــة وعالقتهــا بالتزامــات األردن الدوليــة
تجــاه االتفاقيــات التــي صــادق عليهــا وتمــس االعتــداءات
المعروضــة.
ً
انتهــاكا لحقــوق اإلعالمييــن والحريــات
وســجل التقريــر 57
اإلعالميــة وقعــت فــي  23حالــة ،منهــا  19حالــة فرديــة ،و4
حــاالت جماعيــة اســتهدفت عمــوم الصحفييــن ،وذلــك ضمــن
عمليــات الرصــد والتوثيــق التــي أجراهــا الراصــدون والباحثــون
فــي برنامــج «عيــن».
ً
إعالميــا وإعالميــة مــن
وتعــرض لتلــك االنتهــاكات 19
مؤسســات إعالميــة مختلفــة ســواء مــن العامليــن فــي
الصحافــة المطبوعــة أو اإللكترونيــة أو مــن قنــوات فضائيــة
ومراســلين صحفييــن ،والمالحــظ أن جميــع الصحفييــن الذيــن
تعرضــوا النتهــاكات يعملــون فــي مؤسســات إعالميــة
خاصــة ومســتقلة.
وإضافــة إلــى الصحفييــن واإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا
النتهــاكات خــال  ،2015فقــد تعرضــت  15مؤسســة
ً
أيضــا ،ولوحــظ أن جميــع المؤسســات
إعالميــة النتهــاكات
اإلعالميــة التــي تعرضــت النتهــاكات هــي أيضـ ًـا مــن القطــاع
اإلعالمــي الخــاص والمســتقل.

وأشــار التقريــر إلــى أن معــدل الشــكاوى التــي وردت لبرنامــج
«عيــن» قــد بلغــت أدنــى معدالتهــا منــذ عشــرة أعــوام بســبب
عــزوف الصحفييــن عــن تقديــم الشــكاوى عــن االنتهــاكات
التي يتعرضون لها ،كما أن العام  2015لم يشــهد اعتداءات
ممنهجــة وواســعة النطــاق علــى الصحفيين ،والذي قد يكون
أحــد أســبابه هــو غيــاب التجمعــات االحتجاجيــة والمظاهــرات.
وأظهــر أن التوقيــف التعســفي لإلعالمييــن كان أبــرز مظاهــر
االنتهــاكات علــى الصحفييــن ،حيــث تعــرض  10إعالمييــن
للتوقيــف عــام  2015علــى خلفيــة قضايــا صحفيــة ،وأن
األســوأ هــو إحالــة بعــض الصحفييــن إلــى محكمــة أمــن
الدولــة والتــي ال تتوفــر بهــا معاييــر وشــروط المحاكمــة
العادلــة ،فهــي قضــاء اســتثنائي ،وقضاتهــا عســكريون
ومدنيــون ،وال توجــد بهــا كل درجــات التقاضــي ،وقضاتهــا
العســكريون يتبعــون للقضــاء العســكري.
وســجل التقريــر مــن خــال مــا ورد مــن شــكاوى وبالغــات
وعمليــات الرصــد التــي أجراهــا الباحثــون والراصــدون فــي
ً
نوعــا مــن االنتهــاكات جــاء أبرزهــا المنــع
برنامــج «عيــن» 17
مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي ،التوقيــف ،حجــز الحريــة،
التحريــض علــى العنــف ،المنــع مــن التغطيــة وحجــب
المعلومــات ،والمحاكمــة غيــر العادلــة.

واســتقبل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن  12اســتمارة
شــكوى خــال العــام  ،2015وجميعهــا تضمنــت انتهــاكات
بحــق حريــة اإلعــام ،فيمــا تلقــى المركــز بالغيــن ،ورصــد

29

والحــظ أن نوعيــة وطبيعــة االنتهــاكات التــي عرضهــا جــاءت

وأشــار التقريــر إلــى أن المشــكلة فــي االنتهــاكات الجســيمة

بهــدف المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات وحظــر

وجبــر الضــرر تتمثــل بــأن الشــكاوى والتبليــغ عــن هــذه

نشــرها ،وأن التوقيــف شــكل مــن أشــكال العقوبــة المســبقة

االنتهــاكات دون اتخــاذ وســائل االنتصــاف المتاحــة بموجــب

التــي قــد يتعــرض لهــا الصحفيــون نتيجــة نشــرهم لمــواد

القانــون المحلــي واســتنفاذها وفقــا لمبــادئ القانــون

قــد تعتبــر مخالفــة للقانــون أو تحمــل انتقــادات قاســية ،أو

الدولــي المعتــرف بهــا عمومــا ،ودون احتوائهــا لدليــل

ً
خطوطــا حمــراء ال يرغــب بالكتابــة عنهــا.
تالمــس

توثيقــي ألي قــرار نهائــي صــادر عــن محكمــة قضائيــة أو

توقيــف الصحفييــن الــذي لوحــظ عــام  2015بشــكل الفــت،
وهــو عنــوان التقريــر برمتــه «خلــف القضبــان» ،وأحــد أشــكال

غيرهــا مــن الســلطات المختصــة فــي الدولــة المعنيــة ،فإنــه
ال يمكــن بعــد ذلــك المطالبــة بالتعويــض وجبــر الضــرر.
وأكــدت الحــاالت التــي عرضهــا التقريــر أن سياســة اإلفــات

الــردع التــي قــد تســتخدمها الســلطات.
واهتــم التقريــر بقــراءة وتحليــل االنتهــاكات الجســيمة حيــث
ـاكا جسـ ً
رصــد برنامــج «عيــن» ووثــق  15انتهـ ً
ـيما تعــرض لهــا
 11صحفيـ ًـا علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،وذلــك مــن بيــن
 57انتهـ ً
ـاكا وثقهــا ،وقــد بلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة
 %26.3مــن مجمــوع االنتهــاكات.
ً
جــزءا مــن
االنتهــاكات الجســيمة حســب التقريــر يتحمــل
مســؤوليتها الســلطة القضائيــة حيــن تلجــأ لتوقيــف
وتوقيفا تعسـ ً
ً
ـفيا
الصحفيين ،وهو ما يعتبر عقوبة مســبقة
ألنــه يتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
وبيــن تعــرض صحفييــن لالعتــداء الجســدي فــي حالتيــن
منفصلتيــن أثنــاء ممارســتهما لعملهمــا اإلعالمــي مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة ،أحدهمــا تعــرض للمعاملــة المهينــة بكامــل
أركانهــا وأصيــب بجــروح نتيجــة االعتــداء الجســدي عليــه بنفــس
الوقــت ،فيمــا تعــرض صحفــي آخــر وبواقعــة منفصلــة
ً
أيضــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة.
للمعاملــة المهينــة

مــن العقــاب إزاء مــا يرتكــب بحــق اإلعالمييــن من انتهــاكات ما
زالــت شــائعة فــي األردن ،حيــث ال تتخــذ الســطات الرســمية
أيــة خطــوات حقيقيــة أو جديــة لوقــف العمــل بهــذه السياســة
التــي تنتهجهــا منــذ ســنوات طويلــة والتخــاذ التدابيــر الالزمــة
إلنصــاف الضحايــا ومســاءلة الجنــاة عــن االنتهــاكات الماســة
بحقــوق الصحفييــن.
ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــأن سياســة
اإلفــات مــن العقــاب التــي تتبناهــا الجهــات األمنيــة وغيرهــا
مــن الهيئــات المختصــة فــي األردن إزاء االنتهــاكات الجســيمة
التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون ،تســاهم فــي اتســاع حجــم
وعــدد هــذا النــوع مــن االنتهــاكات ،وتضــع الحريــات اإلعالميــة
فــي األردن فــي وضــع صعــب.
وبحــث الفصــل الرابــع مــن التقريــر فــي االنتهــاكات الثابتــة
والمســتقرة وغيــر المســتقرة التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون
والمؤسســات اإلعالميــة وحريــة اإلعــام فــي األردن.
وأظهــرت نتائــج البحــث أنــه منــذ العــام  2010وحتــى العــام

االنتهاكات الجسيمة عام 2015

ً
انتهــاكا وقعــت
 2015رصــد برنامــج «عيــن» ووثــق 922
علــى صحفييــن ومؤسســات إعالميــة فــي األردن .كمــا

نوع وشكل االنتهاك

2015

%

التوقيف

10

66.6

االعتداء الجسدي

2

13.3

ً
نوعــا مــن أشــكال االنتهــاكات
الصحفيــون فــي األردن 38

المعاملة المهينة

2

13.3

بشــكل مفصــل.

اإلصابة بجروح

1

6.7

وتبيــن بالنظــر إلــى نــوع االنتهــاكات التــي تكــررت خــال

المجموع االنتهاكات الجسيمة

15

%26.3

مجموع االنتهاكات عام 2015
ونسبتها المئوية

57

100%

أظهــرت بيانــات تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن
منــذ األعــوام الســتة الماضيــة تعــدد االنتهــاكات وتنوعهــا،
وقــد بلــغ عــدد أشــكال االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا

األعــوام الســتة الماضيــة بشــكل ملحــوظ أن مــن ضمــن 38
ً
ً
انتهــاكا درج تكرارهــا
نوعــا مــن أنــواع االنتهــاكات هنــاك 12
بنســب متفاوتــة ،ومــن ضمــن تلــك االنتهــاكات الدارجــة
التكــرر هنــاك  8أنــواع اســتقر تكرارهــا بمعــدالت مرتفعــة،
بــل ســجلت أعلــى معــدالت االنتهــاكات تكـ ً
ـرارا خــال الفتــرة

30

المذكــورة ،وهــي انتهــاكات :حجــب المواقــع اإللكترونيــة،
المنــع مــن التغطيــة ،التهديــد باإليــذاء ،المضايقــة ،حجــب
المعلومــات ،االعتــداء الجســدي ،حجــز الحريــة واالعتــداء

الصحفييــن  3مــرات ،فيمــا تعــرض الصحفيــون للمضايقــة
فــي حالــة واحــدة مــن قبــل إدارة البرلمــان.
• تنظيــم «داعــش» :وبيــن التقريــر أن مــا يســمى بتنظيــم

اللفظــي.

«داعــش» قــد أقــدم علــى ارتــكاب  3انتهــاكات فــي حالــة

ً
أيضــا فــي الجهــات التــي أقدمــت علــى
وبحــث التقريــر

واحــدة فرديــة ،حيــث تعرضــت قنــاة رؤيــا ومالكهــا ميشــيل

انتهــاك حريــة اإلعــام واالعتــداء علــى الصحفييــن أو يشــتبه
بضلوعهــا بالقيــام بهــذه االنتهــاكات ووقعــت فــي  23حالــة
مــن االعتــداءات وثقهــا برنامــج «عيــن» فــي .2015
وبلــغ عــدد الجهــات المنتهكــة مــن واقــع األدلــة والثبوتــات
التــي وثقهــا التقريــر ســت جهــات ،وأن هــذه الجهــات يمكــن
تصنيفهــا إلــى نوعيــن :جهــات رســمية و /أو مكلفــة بإنفــاذ
القانــون ،وجهــات مدنيــة وغيــر رســمية مختلفــة.
وأمــا الجهــات التــي ادعــى مقدمــو الشــكاوى والبالغات التي
تلقاهــا برنامــج «عين»بأنهــا ارتكبــت مخالفــات وانتهــاكات
بحقهــم ،وتلــك التــي قــام البرنامــج برصدهــا فهــي كالتالــي:
• األجهــزة األمنيــة :وجهــت ادعــاءات بــأن األجهــزة األمنيــة
المكلفــة بإنفــاذ القانــون قــد ارتكبــت  19انتهــاكا مــن بيــن
 57انتهـ ً
ـاكا وثقهــا التقريــر فــي  6حــاالت منفصلــة ،وبلغــت
نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات .%33.3
• الســلطات القضائيــة :وهــي مرتبطــة بحــاالت التوقيــف

ً
غالبــا المدعــون العامــون ،باإلضافــة إلــى
التــي يتخذهــا
إحالــة الصحفييــن إلــى محكمــة أمــن الدولــة ،وهــو مــا يعتبــر
إخــاال بمعاييــر المحاكمــة العادلــة ،وبلــغ عــدد االنتهــاكات
ً
التــي رصــدت فــي هــذا الســياق  ،17وقعــت فــي  6حــاالت
وبلغــت نســبتها  %29.8مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة.
• مؤسســات ودوائــر حكوميــة :لقــد وثــق التقريــر ورصــد 13
انتهـ ً
ـاكا يشــتبه بــأن مؤسســات ودوائــر حكوميــة وعلــى وجــه

الخصــوص هيئــة اإلعــام قامــت بارتكابهــا فــي  5حــاالت،
مــا يشــكل  %22.8مــن مجمــوع االنتهــاكات ،حيــث صــدرت
قــرارات عــن الهيئــة بمنــع البــث اإلذاعــي والفضائــي لـــ 10
قنــوات فضائيــة ،فيمــا منعــت  3مؤسســات إعالميــة مــن
نشــر مــواد إعالميــة.
• مجلــس النــواب :وســجل التقريــر  4انتهــاكات وقعــت فــي
 4حــاالت وبنســبة بلغــت  %7مــن مجمــوع االنتهــاكات كانــت
الجهــة المنتهكــة وراءهــا مجلــس النــواب األردنــي ،إذ أصــدر
المجلــس قــرارات بمنــع الصحفييــن مــن التغطيــة بشــكل
جماعــي  3مــرات ،وهــو مــا أدى إلــى حجــب المعلومــات عــن

الصايــغ ومديرهــا فــارس الصايــغ إلــى التحريــض عليهــم
والحــض علــى العنــف ضدهــم مــن خــال فيديــو يوتيــوب
بثــه التنظيــم علــى إحــدى قنواتــه.
• مجهولــو الهويــة :وقــال التقريــر أن رســام الكاريكاتيــر
أســامة حجــاج قــد تعــرض للتهديــد باإليــذاء فــي حالــة فرديــة
واحــدة لــم يتمكــن الباحثــون فــي برنامــج «عيــن» مــن تحديــد
هويــة أو الجهــة التــي قامــت بتهديــد الحجــاج باإليــذاء مــن
خــال رســائل وصلتــه علــى بريــده اإللكترونــي.
واجتهــد التقريــر فــي فصلــه الرابــع بتحليــل واقــع االنتهــاكات
الماســة بحقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة فــي عــام
 ،2015حيــث تمكــن برنامــج «عيــن» مــن التحقــق مــن وقــوع
عــدد مــن االنتهــاكات المتنوعــة الماســة بحقــوق اإلعالمييــن
وبالحريــات اإلعالميــة ،وقــد توافــر للباحثيــن فــي البرنامــج
معلومــات بشــأنها مــن خــال الشــكاوى التــي اســتقبلها
والحــاالت التــي رصدهــا ذاتيــا دون شــكوى.
وبيــن أن االنتهــاكات التــي تحقــق برنامــج «عيــن» من وقوعها
ً
ً
واســعا مــن الحقــوق :الحــق
طيفــا
فــي عــام  2015شــملت
فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو العقوبــة القاســية أو الــا
إنســانية أو المهينــة ،الحــق فــي الحريــة الشــخصية واألمــان،
حريــة التعبيــر واإلعــام ،حــق الحصــول علــى المعلومــات،
الحــق فــي الســامة الشــخصية ،الحــق فــي التملــك إضافــة
إلــى الحــق فــي المحاكمــة العادلــة.
وأظهــرت البيانــات أن االنتهــاكات الماســة فــي الحــق بحريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام قــد جــاءت بالمرتبــة األولــى ،بمعدل
 18انتهـ ً
ـاكا ،وبنســبة بلغــت  %31.6مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة.
وحــل فــي المرتبــة الثانيــة االنتهــاكات الماســة فــي الحــق
ً
انتهــاكا وبنســبة
بالحريــة واألمــان الشــخصي بمعــدل 15
 %26.3مــن مجمــوع االنتهــاكات.
حــل انتهــاك حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي المرتبــة
الثالثــة بمعــدل  7انتهــاكات وبنســبة بلغــت  %12.3مــن
ً
أيضــا
مجمــوع االنتهــاكات ،ويعادلهــا فــي المرتبــة الثالثــة
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االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي محاكمــة عادلــة بمعــدل 7
انتهــاكات وبنســبة .%12.3
فــي المرتبــة الرابعــة جــاءت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي
الســامة الشــخصية والحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو
لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا
إنســانية أو المهينــة بمعــدل  6انتهــاكات وبنســبة .%10.5
حــل انتهــاك الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة بالمرتبــة
الخامســة بمعــدل  3انتهــاكات وبنســبة  ،%5.3يليــه فــي
المرتبــة السادســة واألخيــرة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي
التملــك بمعــدل انتهــاك واحــد فقــط وبنســبة .%1.8
الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا وتكرارهــا ونســبها
المئويــة

الحق المعتدى عليه

عرضهــا بشــكل مفصــل فــي التقريــر كالتالــي:
• االنتهــاكات الماســة بحريــة الــرأي والتعبير واإلعــام والتي
وقعــت بفعــل مؤسســات الدولة وأجهزتهــا األمنية:
• التحقيــق األمنــي مــع المشــرف علــى الموقــع اإللكترونــي
لصحيفــة الســبيل «عيســى شــقفة» بمناســبة عملــه فــي
الصحيفــة.
• حجــب المعلومــات عــن الصحفــي «طــارق الدعجــة» مــن
صحيفــة الغــد اليوميــة.
• المطالبــة بوقــف البــث لـــ  9قنــوات فضائيــة (هــوا األردن،
وصــوت األردن ،وعيــن األردن ،ومورفــن ،ومــزاج ،ومزايــا،
والــكل ،واألولــى و.)all TV
• تعميــم لوســائل اإلعــام بعــدم بــث أخبــار ومعلومــات عــن

االنتهاكات

%

18

31.6

الفضائيــة».

الحق في الحرية واألمان الشخصي

15

26.3

• منــع بــث برنامــج «محطــات مفروضــة» و»التحريــض» علــى

حق الحصول على المعلومات

7

12.3

ضــد القنــاة.

الحقوق في مجال شؤون القضاء

7

12.3

• الضغــط علــى موقــع «عمــان نــت» لحــذف تقريــر إحصائــي

الحق في عدم الخضوع للتعذيب
أو لغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الال إنسانية
أو المهينة والحق في السالمة
الشخصية

6

10.5

الحق في معاملة غير تمييزية

3

5.3

حق التملك

1

1.8

57

100%

الحق في حرية الرأي والتعبير
واإلعالم

المنتجــات األردنيــة الزراعيــة والصناعيــة بصــورة ســلبية.
• إغــاق أســتوديوهات البــث المباشــر لـ»قنــاة اليرمــوك

قنــاة رؤيــا  ..و»حظــر نشــر» مــا يتعلــق بالقضيــة التحقيقيــة

تضمــن عــدد أيــام الزيــارات الخارجيــة للملــك عبداللــه الثانــي
خــارج البــاد.
• االنتهــاكات الماســة بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام
والتــي وقعــت بفعــل مجلــس النــواب ومؤسســات
رســمية وجهــات خارجيــة:
• حجــب المعلومــات عــن اإلعالمييــن فــي مجلــس النــواب
بقضيــة مــا يعــرف «بيــع اآلجــل».
• منــع الصحفــي «شــادي الزيناتــي» مــن دخــول مبنــى
مجلــس النــواب للتغطيــة علــى خلفيــة مقالــة صحفيــة.
• حجــب معلومــات عــن الصحفييــن عنــد مناقشــة قانــون

وعــرض التقريــر الحــاالت التــي وثقهــا برنامــج «عيــن»
مصنفــة وموزعــة حســب الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليها،

• منــع الصحفييــن غيــر األعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن مــن

والجهــات التــي ارتكبتهــا ،ووضــع معــدو التقريــر التفســيرات

دخــول مجلــس النــواب.

القانونيــة حســب القوانيــن الدوليــة والقانــون الوطنــي التــي
تدعــم االدعــاءات الــواردة فــي الحــاالت الموثقــة ،والتــي
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االنتخابــات فــي مجلــس النــواب.

• االنتهاكات الماسة بالحق في الحرية واألمان الشخصي:
ً
توثيقــا لحــاالت شــملت انتهــاكات ماســة
وعــرض التقريــر
بالحــق فــي الحريــة الشــخصية إلعالمييــن وحرمانهــم مــن
ً
تعســفا وبشــكل غيــر قانونــي ،وشــكلت حــاالت
حريتهــم
التوقيــف التــي وثقهــا المركــز أبــرز ســمات االنتهــاكات التــي
تعرضــت لهــا حريــة اإلعــام فــي األردن عــام  ،2015حيــث
جــرى االحتجــاز التعســفي و /أو التوقيــف أو الحرمــان مــن
ً
اســتنادا إلــى قانــون محكمــة أمــن
الحريــة لـــ  10إعالمييــن
الدولــة وكذلــك لقانــون الجرائــم اإللكترونيــة.
وأوجــز االنتهــاكات التــي شــملت الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي فــي الحــاالت التــي عرضهــا كالتالــي:
• توقيــف الصحافييــن هاشــم الخالــدي وســيف عبيــدات
وحجــب موقــع ســرايا نيــوز.
• توقيف الكاتب جمال أيوب على خلفية مقالة صحفية.
• حجــز الحريــة لمنــدوب صحيفــة الغــد الصحفــي «هشــال
العضايلــة» علــى إثــر خبــر صحفــي.
• توقيــف «غــازي المرايــات» علــى خلفيــة مــادة صحفيــة
بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب.

األميــن العــام لــوزارة الصناعــة والتجــارة فــي إطــار متابعــة
الصحفــي لشــحنة قمــح بولنديــة مخالفــة للقاعــدة الفنيــة.
• منــع الصحفييــن مــن دخــول قاعــة عاكــف الفايــز فــي مجلــس
النــواب لتغطيــة اجتمــاع فــي قضيــة مــا يعــرف بـــ البيــع اآلجــل
فــي منطقــة وادي موســى.
• منــع الصحفــي مــن وكالــة رم لألنبــاء «شــادي الزيناتــي» مــن
دخــول مبنــى مجلــس النــواب لتغطيــة الجلســة المنعقــدة فــي
ذات اليــوم.
• منــع الصحفييــن مــن حضــور االجتمــاع الخــاص لمناقشــة
قانــون االنتخــاب فــي مجلــس النــواب.
• منــع الصحفييــن مــن تغطيــة اعتصــام فــي ســاحة مســجد
الكالوتــي فــي منطقــة الرابيــة فــي العاصمــة عمــان مــن
التصويــر.
• االنتهــاكات الماســة بالحق فــي معاملة غير تمييزية:
وتضمنــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي معاملــة غيــر
تمييزيــة علــى «التحريــض علــى العنــف» وجــاءت فــي حالــة
واحــدة عرضهــا التقريــر بشــكل موجــز كالتالــي:
• تعــرض مالــك قنــاة رؤيــا «ميشــيل الصايــغ» ومديرهــا العــام

• توقيــف رئيــس تحريــر صحيفــة «الســبيل» اليوميــة علــى

«فــارس الصايــغ» إلــى حملــة تحريــض بعــد أن قــام تنظيــم

خلفيــة مقالــة صحفيــة.

الدولــة اإلســامية والــذي يطلــق عليــه «داعــش» بتكفيــره على

• توقيــف ناشــر ورئيــس تحريــر موقــع أخبــار البلــد اإلخبــاري
«أســامة الرامينــي» علــى خلفيــة مادتيــن إعالميتيــن.
• توقيــف كل مــن رئيــس مجلــس إدارة صحيفــة الحيــاة
األســبوعية «ضيغــم خريســات» ،ورئيــس تحريــر الصحيفــة
المســؤول «ضيــاء خريســات» ،ومديــر التحريــر «رامــز أبــو

خلفيــة فيديــو نشــره التنظيــم علــى قناتــه علــى اليوتيــوب،
وثبــت لبرنامــج «عيــن» تكفيــر تنظيــم «داعــش» لمالكــي قنــاة
ً
تهديــدا لســامتهم وأمنهــم ،فيمــا لــم
رؤيــا ،ممــا يشــكل
يتحــرك االدعــاء العــام واألجهــزة األمنيــة بإنفــاذ القانــون حســب
المعلومــات المتوفــرة كإجــراء احتــرازي فــي التحقيــق لمعرفــة
ً
تقصيــرا فــي
مصــدر وجديــة هــذه التهديــدات ،ممــا يعتبــر

يوســف» علــى خلفيــة مــادة صحفيــة.

توفيــر الحمايــة والســامة ومالحقــة الجنــاة ،ســواء لمالكــي

• االنتهــاكات الماســة بحــق الحصول على المعلومات:

القنــاة أو العامليــن فيهــا.

واشــتملت االنتهــاكات الماســة فــي حــق الحصــول علــى

• االنتهاكات الماســة بالحق في الســامة الشــخصية:

المعلومــات التــي عرضهــا التقريــر علــى المنــع مــن التغطيــة

واشــتملت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الســامة

وحجــب المعلومــات كالتالــي:

الشــخصية التــي عرضهــا التقريــر علــى االعتــداء الجســدي،

• منــع مصــور وكالــة هــوا األردن «خليــل يعقــوب الحجاجــرة»

التهديــد باإليــذاء ،اإلصابــة بجــروح والمعاملــة المهينة كالتالي:

مــن التغطيــة خــال تغطيتــه حملــة أمنيــة إلزالــة البســطات

• االعتــداء والمعاملــة المهينــة للمصــور الصحفــي خليــل

مــن الوســط التجــاري بمدينــة العقبــة.

الحجاجــرة.

• عــدم االســتجابة فــي إعطــاء أيــة معلومــات لمنــدوب

• االعتــداء الجســدي علــى مراســل قنــاة «رؤيــا» أثنــاء تغطيــة

صحيفــة الغــد اليوميــة الصحفــي «طــارق الدعجــة» مــن قبــل

اعتصــام شــعبي.
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• التهديد باإليذاء لرسام الكاريكاتور أسامة حجاج.

للصحفييــن ،وإنهــاء المســؤولية المفترضــة لرئيــس التحريــر.

• االنتهــاكات الماســة بالحقــوق في مجال القضاء:

• إلغــاء ســلطة رئيــس هيئــة اإلعــام فــي حجــب المواقــع

وشــمل المســاس بالحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء
والتــي عرضهــا التقريــر بشــكل موجــز علــى مــا اعتبــر محاكمات
غيــر عادلــة تعــرض لهــا  5إعالمييــن عــام  ،2015إلــى جانــب
الحكــم علــى موقعيــن إعالمييــن بالحجــب كالتالــي:
• إحالــة الصحفييــن هاشــم الخالــدي وســيف عبيــدات إلــى
مدعــي عــام محكمــة أمــن الدولــة.
• توقيــف وحبــس الكاتــب «جمــال أيــوب» فــي محكمــة أمــن
الدولــة علــى خلفيــة مقــال.
• توقيــف «غــازي المرايــات» علــى خلفيــة مــادة صحفيــة
بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب.
• محاكمــة الصحفــي خليــل الحجاجــرة كمبلــغ عــن انتهــاكات
وقعــت بحقــه.
• االنتهاكات الماســة بالحق في التملك:
أوجــز التقريــر حالــة واحــدة تضمنــت انتهــاكات ماســة بالحــق
في التملك وهي:
• االعتــداء علــى أدوات عمــل مراســل قنــاة «رؤيــا» أثنــاء
التغطيــة.

• إضافــة نــص قانونــي يضمــن أن ال يحــال وال يحاكــم
الصحفــي إال بموجــب قانــون المطبوعــات والنشــر.
 .2تعديــل قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات ليســهم
فــي صيانــة حــق المجتمــع واإلعالمييــن فــي المعرفــة،

وذلــك بمراعــاة مــا يلــي:

• وضــع عقوبــات علــى مــن ال يلتــزم بتقديــم المعلومــات
فــي المؤسســات العامــة.
• إلغــاء االســتثناءات الــواردة فــي القانــون والتــي تتعــارض
مــع المــادة ( )19مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة
والسياســية.
• إعطاء صفة اإللزامية لقرارات مجلس المعلومات.
• حــق الحصــول علــى المعلومــات ال يجــوز ربطــه بمفهــوم
«المصلحــة المشــروعة».
• إعطــاء حــق الحصــول علــى المعلومــات صفــة الســمو علــى
المــواد المقيــدة فــي قانــون وثائــق وأســرار الدولــة.
 .3إعــادة النظــر بقانــون المرئــي والمســموع؛ بمــا يســمح

بـ:

• تعديــل المــادة ( )18بحيــث يقــوم مجلــس الــوزراء بتعليــل

 .2.5الفصــل الخامس :التوصيات

ً
يومــا ويكــون
أســباب رفــض الترخيــص خــال مــدة ثالثيــن

خلــص تقريــر واقــع الشــكاوى واالنتهــاكات فــي فصلــه األخير

قابــا للطعــن.
هــذا القــرار
ً

إلــى  13توصيــة رئيســة وجههــا إلــى الحكومــة األردنيــة،

• إلغاء أية رقابة مسبقة أو الحقة أو قيد على البث.

مجلــس النــواب األردنــي ،وإلــى منظمــات المجتمــع المدنــي
والمؤسســات العاملــة فــي الدفــاع عــن حريــة التعبيــر وحريــة
اإلعــام كالتالــي:
• إلــى الحكومة األردنية
 .1العمــل علــى تعديــل قانــون المطبوعــات والنشــر بمــا

يحقــق اآلتــي:

• إلغاء شرط الترخيص لتأسيس المواقع اإللكترونية.
• اعتبــار الجرائــم التــي تقــع بواســطة المطبوعــة الصحفيــة
قضايــا مدنيــة وليســت جزائيــة.
• االلتــزام بمبــدأ شــخصية العقوبــة فــي إســناد االتهامــات
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اإللكترونيــة.

• تحديد كيفية الدخول إلى الخدمة العامة.
• تخفيــض الرســوم علــى البــث وإعــادة البــث التلفزيونــي
واإلذاعــي المجتمعــي و/أو المحلــي حتــى تتحــول هــذه
المحطــات إلــى مبــدأ الخدمــة العامــة المعمــول بــه فــي اغلــب
دول العالــم.
 .4تعديــل قانــون نقابــة الصحافييــن بمــا يتيــح التوافــق

مــع معاييــر القانــون الدولــي لحقــوق االنســان ،وباألخــص

المــواد الــواردة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية ،والتــي تعــارض إلزاميــة العضويــة

فــي نقابــة الصحفييــن كشــرط لممارســة مهنــة الصحافــة.

 .5تعديــل قانــون العقوبــات علــى نحــو يتفــق مــع
االتفاقيــات

والمعاهــدات

الدوليــة،

ومنهــا:

• إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات العاملــة
فــي الدفــاع عــن حريــة التعبيــر وحريــة اإلعــام

• عــدم االختصــاص فــي النظــر بقضايــا المطبوعــات والنشــر

 .10إيجــاد آليــات عمــل بيــن المنظمــات المعنيــة لتعزيــز

• إلغــاء المــادة التــي تجيــز إحالــة الصحفييــن لمحكمــة أمــن

بحمايــة حقــوق اإلنســان وحريــة التعبيــر.

الدولــة.

 .11رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الوقعــة علــى مجمــل

و /أو قضايــا اإلعــام المرئــي والمســموع.

• وقــف تصنيــف واعتبــار أن جرائــم حريــة التعبيــر واإلعــام
جرائــم تقــع علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي.
 .6االلتــزام بنشــر معلومــات عــن حالــة تنفيــذ الحكومــة
اللتزاماتهــا بموجــب التوصيــات التــي قبلتهــا أمــام

االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان ،واتفاقيــة

مناهضــة التعذيــب ،وغيرهــا مــن االتفاقيــات الماســة بحرية

التعبيــر وحريــة اإلعــام.

• إلــى مجلس النواب األردني

الرقابــة علــى تنفيــذ الحكومــة اللتزماتهــا الدوليــة المتعلقــة

الحقــوق التــي كفلهــا القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان،
وإيــاء االهتمــام بالقضايــا الماســة بحريــة التعبيــر وحريــة
الصحافــة فــي تقاريرهــا الرصديــة.

 .12العمــل علــى حــث الحكومــة لتعديــل القوانيــن

والتشــريعات التــي تمــس بحــق الجمهــور فــي الوصــول

إلــى المعلومــات ،ومــن ضمــن ذلــك المعلومــات التــي
تحتاجهــا مؤسســات العمــل المدنــي لتعزيــز عملهــا

الرقابــي المســتقل.

 .13االلتــزام بنهــج يقــوم علــى اإلفصــاح والشــفافية

 .7تعديــل النظــام الداخلــي للمجلــس الــذي يتيــح عقــد

وتســهيل عمــل اإلعالمييــن والصحافييــن فــي الوصــول

قاعــدة أن ال ُيشــكل مبــدأ عقــد الجلســات المغلقــة انتهـ ً
ـاكا

إبطــاء أو حجــب.

جلســات مغلقــة ومنــع الصحافييــن مــن تغطيتهــا ،علــى
للحــق فــي الوصــول الــى المعلومــات التــي توفرهــا هيئــة

إلــى المعومــات التــي توفرهــا هــذه المؤسســات مــن دون

عامــة.

المقيــد للصحافييــن
 .8إنهــاء العمــل بنظــام االعتمــاد ُ

الراغبيــن فــي تغطيــة أعمــال المجلــس ،واالكتفــاء بتقديــم
الصحافييــن الخطــار أو اشــعار ُمســبق لســكرتارية المجلــس

برغبتهــم فــي تغطيــة أعمــال المجلــس ،النتفــاء صفــة

الضــرورة المطلقــة عــن حاجــة المجلــس لنظــام اعتمــاد
مقيــد مــع األخــذ بعيــن االعتبــار معارضــة القانــون الدولــي

ً
أساســا.
لحقــوق االنســان لمثــل هــذه األنظمــة

 .9إنهــاء أي تمييــز فــي معاملــة الصحافييــن واإلعالمييــن،

وعــدم اشــتراط عضويتهــم فــي أي نقابــة أو جمعيــة

نقابيــة ،لتســهيل عملهــم فــي المجلــس.
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حضرت  1145جلسة محاكمة وقدمت  272مرافعة دفاعية

ً
دفاعا عن اإلعالميين
«ميــاد» ترافعــت في  147قضية
أمــام المحاكم عام 2015
شــهدت القضايــا التــي تترافــع بهــا وحــدة المســاعدة

وخــال دفــاع وحــدة

القانونيــة لإلعالمييــن «ميــاد» ارتفاعـ ًـا عــام  2015إذ بلغــت

«ميــاد» فــي 147

 147قضيــة بعــد أن كانــت  125قضيــة فــي عــام .2014

قضيــة عــن اإلعالميين

وتزايــدت التحديــات التــي تواجــه «ميــاد» بعــد إقــرار قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة ،وقــرار تفســير القوانيــن الــذي اعتبــر
المــادة ( )11واجبــة التطبيــق فــي قضايــا القــدح والــذم التــي
تقــع بواســطة المواقــع اإللكترونيــة ووســائل التواصــل
االجتماعــي ،ممــا يتيــح توقيــف الصحفييــن العامليــن فــي
الصحافــة اإللكترونيــة ومســتخدمي مواقــع التواصــل

لهــا أن أكثــر القوانيــن
والمــواد

القانونيــة

ً
ـيوعا والتــي تســند فــي جرائــم المطبوعــات والنشــر كانــت
شـ
علــى النحــو التالــي:

قانون المطبوعات والنشر

االجتماعــي.

فيمــا يتعلــق بقانــون المطبوعــات والنشــر فقــد كانــت المــواد

فهــذا التعديــل الــذي فتــح البــاب واسـ ً
ـعا لتوقيــف الصحفييــن

ً
ـتخداما مــن قبــل النيابــة
(/7( )5ج) (/38د) ( )48هــي األكثــر اسـ

وحبســهم فــرض علــى محامــي «ميــاد» متابعــة حثيثــة

العامــة كاآلتــي:

ً
ســندا لقانــون الجرائــم
لإلعالمييــن الذيــن يتــم إيقافهــم
اإللكترونيــة ،ودفــع الصحفييــن إلــى اللجــوء أكثــر للمحاميــن
فــي الوحــدة ورفــض المثــول أمــام المدعــي العــام إال
بحضورهــم.
وحــدة «ميــاد» التــي أسســها مركــز حمايــة وحريــة الصحفيين
منــذ العــام  2001حضــرت  1145جلســة أمــام المحاكــم للدفــاع
ً
أســبوعيا،
عــن الصحفييــن ،وبمعــدل يزيــد عــن  30جلســة
وناقشــوا  210شــهود ،وقدمــوا  272مذكــرة دفاعيــة عــن
ً
اجتماعــا.
اإلعالمييــن ،وعقــدوا 42
«ميــاد» كســبت  20دعــوى قضائيــة عــام  ،2015واســتطاعت
فســخ  11دعــوى ،حيــث أعيــدت إلــى محكمــة البدايــة مجـ ً
ـددا.
والجديــر بالذكــر أن غرفــة المطبوعــات تعاقــب عليهــا ثالثــة
قضــاة ممــا يؤثــر علــى ســير القضايــا ،ومــا شــكل عبئـ ًـا جديـ ً
ـدا
ً
نظــرا لحاجــة هــذا النــوع مــن القضايــا إلــى
علــى المحاميــن
قضــاة متخصصيــن.
ونشــطت «ميــاد» فــي تنظيــم لقــاءات توعيــة بالمشــكالت
التشــريعية وآليــات التعامــل معهــا فــي عمــان والمحافظــات،
إذ نظمــت  5لقــاءات حضرهــا  208إعالمييــن وصحفييــن.
ً
ً
قانونيــا للصحفييــن تحــت
إرشــاديا
دليــا
وأعــدت «ميــاد»
ً
ً
وجوابــا» قــام محامــو الوحــدة بإعــداده٫
ســؤاال
اســم «50
ً

36

عــام

2015

اتضــح

• المــادة  :5علــى المطبوعــة تحــري الحقيقــة وااللتــزام بالدقــة
والحيــدة والموضوعيــة فــي عــرض المــادة الصحفيــة واالمتناع
عــن نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادىء الحريــة والمســؤولية
الوطنيــة وحقــوق اإلنســان وقيــم األمــة العربيــة واإلســامية .
• المــادة  :7آداب مهنــة الصحافــة وأخالقياتهــا ملزمــة
للصحفــي ،وتشــمل( :ج .التــوازن والموضوعيــة والنزاهــة
فــي عــرض المــادة الصحفيــة).
• المــادة  :38يحظــر نشــر أي ممــا يلــي( :د  .مــا يشــتمل علــى
ذم أو قــدح أو تحقيــر لألفــراد أو يمــس حرياتهــم الشــخصية أو
مــا يتضمــن معلومــات أو إشــاعات كاذبــة بحقهــم) .
• المادة :48
أ .مــع مراعــاة احــكام الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )49مــن هــذا
القانــون ،إذا تــم إصــدار أو توزيــع مطبوعــة دوريــة أو ممارســة
عمــل مــن أعمــال المؤسســات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة
(أ) مــن المــادة ( )15مــن هــذا القانــون بــدون ترخيــص فللمديــر
إغــاق المحــل أو المؤسســة ومنــع صــدور المطبوعــة الدوريــة
ومصــادرة نســخها حســب مقتضــى الحــال.

قانون االتصاالت
كانت المادة (/75أ) هي األكثر استخداما:

• المــادة ( :75أ  .كل مــن أقــدم ،بــأي وســيلة مــن وســائل
االتصــاالت ،علــى توجيــه رســائل تهديــد أو إهانــة أو رســائل
منافيــة لــآداب أو نقــل خبــرا مختلقــا بقصــد إثــارة الفــزع
يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد علــى ســنة
أو بغرامــة ال تقــل عــن ( )300دينــار وال تزيــد علــى ()2000

مســودات الرســوم (الرســوم قبــل أن تزيــن وتصنــع).
ب .بما يرســل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة
(غيــر المغلقة) وبطاقات البريد.
 .4الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع :

دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن).

أ  .بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة .

قانون العقوبات

ب .بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر .

جاءت المواد (:)150( )118( )190( )189( )188

• المادة :190

• المادة :188

التحقيــر :هــو كل تحقيــر أو ســباب  -غيــر الــذم والقــدح  -يوجــه

 .3في الذم والقدح والتحقير:
 .1الـــذم :هــو إســناد مــادة معينــة إلــى شــخص  -ولــو فــي
معــرض الشــك واالســتفهام  -مــن شــأنها أن تنــال مــن
شــرفه وكرامتــه أو تعرضــه إلــى بغــض النــاس واحتقارهــم
ســواء أكانــت تلــك المــادة جريمــة تســتلزم العقــاب أم ال.
 .2القــدح :هــو االعتــداء علــى كرامــة الغيــر أو شــرفه أو
اعتبــاره  -ولــو فــي معــرض الشــك واالســتفهام  -مــن
دون بيــان مــادة معينــة .
 .3وإذا لــم يذكــر عنــد ارتــكاب جرائــم الــذم والقــدح اســم
ً
صريحــا أو كانــت االســنادات الواقعــة
المعتــدى عليــه

إلــى المعتــدى عليــه وجهــا لوجــه بالــكالم أو الحــركات أو بكتابــة
أو رســم لــم يجعــا علنييــن أو بمخابــرة برقيــة أو هاتفيــة أو
بمعاملــة غليظــة .
• المادة  :118الجرائم الماسة بالقانون الدولي:
يعاقــب باالعتقــال المؤقــت مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات
(:مــن أقــدم علــى أعمــال أو كتابــات أو خطــب لــم تجزهــا
الحكومــة مــن شــأنها أن تعــرض المملكــة لخطــر أعمــال عدائيــة
أو تعكــر صالتهــا بدولــة أجنبيــة أو تعــرض األردنييــن العمــال
ثأريــة تقــع عليهــم أو علــى أموالهــم) .
• المادة :150

مبهمــة ،ولكنــه كانــت هنالــك قرائــن ال يبقــى معهــا تــردد

 .5الجرائــم التــي تنــال مــن الوحــدة الوطنيــة أو تعكــر الصفــاء

فــي نســبة تلــك اإلســنادات إلــى المعتــدى عليــه وفــي

بيــن عناصــر األمــة:

تعييــن ماهيتهــا ،وجــب عندئــذ أن ينظــر إلــى مرتكــب فعــل

كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد منــه أو ينتــج عنــه اثــارة

الــذم أو القــدح كأنــه ذكــر اســم المعتــدى عليــه وكأن الــذم
ً
صريحــا مــن حيــث الماهيــة .
أو القــدح كان
•المــادة  :189لكــي يســتلزم الــذم أو القــدح العقــاب،
يشــترط فيــه أن يقــع علــى صــورة مــن الصــور اآلتيــة:
 .1الذم أو القدح الوجاهي ،ويشترط أن يقع :
أ  .في مجلس بمواجهة المعتدى عليه .
ب .فــي مــكان يمكــن ألشــخاص آخريــن أن يســمعوه ،قــل
عددهــم أو كثــر.
 .2الــذم أو القــدح الغيابــي ،وشــرطه أن يقــع اثنــاء االجتمــاع

النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة أو الحــض علــى النــزاع بيــن
الطوائــف ومختلــف عناصــر األمــة يعاقــب عليــه بالحبــس
مــدة ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة ال تزيــد علــى
خمســين دينـ ً
ـارا٫

قانون الجرائم االلكترونية
• المــادة ( :11يعاقــب كل مــن قــام قصــدا بإرســال أو إعــادة
إرســال أو نشــر بيانــات أو معلومــات عــن طريــق الشــبكة
المعلوماتيــة أو الموقــع اإللكترونــي أو أي نظــام معلومــات
تنطــوي علــى ذم أو قــدح أو تحقيــر أي شــخص بالحبــس مــدة
ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن ( )100مائــة

بأشــخاص كثيريــن مجتمعيــن أو منفرديــن.

دينــار وال تزيــد علــى ( )2000ألفــي دينــار).

 .3الذم أو القدح الخطي ،وشرطه أن يقع :

قانون انتهاك حرمة المحاكم

أ  .بمــا ينشــر ويــذاع بيــن النــاس أو بمــا يــوزع علــى فئــة
منهــم مــن الكتابــات أو الرســوم أو الصــور االســتهزائية أو

• المــادة  :11التأثيــر فــي ســير العدالــة (:كل مــن نشــر بإحــدى
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الطــرق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة

 .1احتــرام الكرامــة اإلنســانية والخصوصيــة الشــخصية

( )68مــن قانــون العقوبــات أمــورا مــن شــأنها التأثيــر فــي

وحريــات اآلخريــن وحقوقهــم وتعدديــة التعبيــر.

القضــاة الذيــن ينــاط بهــم الفصــل فــي دعــوى مطروحــة
أمــام أيــة جهــة مــن جهــات القضــاء فــي األردن أو فــي رجــال
القضــاء أو النيابــة أو غيرهــم مــن الموظفيــن المكلفيــن
بتحقيــق وفــق أحــكام قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة أو
التأثيــر فــي الشــهود الذيــن قــد يطلبــون ألداء الشــهادة فــي
تلــك الدعــوى أو فــي ذلــك التحقيــق أو أمــورا مــن شــأنها منــع
شــخص مــن اإلفضــاء بمعلومــات ألولــي الشــأن أو التأثيــر
فــي الــرأي العــام لمصلحــة طــرف فــي الدعــوى أو التحقيق أو
ضــده يعاقــب بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر وبغرامــة
ال تزيــد علــى خمســين دينـ ً
ـارا أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن) .
• المــادة  :12نشــر مــا جــرى فــي الدعــاوى ومــا منــع نشــره
(:كل مــن نشــر بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا فــي الدعــاوى
الحقوقيــة أو الجزائيــة التــي قــررت المحاكــم ســماعها فــي
جلســة ســرية أو فــي الدعــاوى المتعلقــة بالجرائــم التــي تقــع
بواســطة الصحــف أو دعــاوى الــذم والقــدح والســب وإفشــاء
األســرار أو فــي دعــاوى الطــاق والهجــر والبنــوة الطبيعيــة
يعاقــب بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن
عشــرين دينـ ً
ـارا وال تزيــد علــى المائــة دينــار أو بإحــدى هاتيــن

الكراهيــة أو اإلرهــاب أو العنــف أو إثــارة الفتــن والنعــرات
الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة أو يلحــق الضــرر باالقتصــاد
والعملــة الوطنيــة أو يخــل باألمــن الوطنــي واالجتماعــي.
 .3عــدم بــث المــواد الكاذبــة التــي تســيء إلــى عالقــات
المملكــة بالــدول األخــرى.
 .4عــدم بــث مــواد إعالميــة أو إعالنيــة تــروج للشــعوذة
والتضليــل واالبتــزاز وخــداع المســتهلك.
ً
عامــا علــى تأســيس وحــدة
وبعــد مضــي مــا يقــارب 15
المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن «ميــاد» ال تــزال هنــاك
تحديــات ومشــكالت تواجــه عمــل الوحــدة ،ســواء تلــك
المرتبطــة بتعديــل التشــريعات والقيــود التــي تتضمنهــا ،أو
فــي العالقــة مــع اإلعالمييــن المســتفيدين مــن خدماتهــا،
واستشــارات العــون القانونــي التــي تتلقاهــا ،ورغــم كل
الجهود التي بذلت لمأسســة عمل «ميالد» و»حوســبة» كل
القضايــا وإبــاغ الصحفييــن بالتطــورات وإخطارهــم بمواعيــد
جلســاتهم باالتصــال المباشــر أو عبــر الرســائل النصيــة ،SMS

العقوبتيــن) .

فــإن التــزام بعــض الصحفييــن فــي حضــور القضايــا ،وتزويــد

ال يعاقــب علــى مجــرد نشــر موضــوع الشــكوى أو علــى مجــرد

ً
ضعيفــا ،وهــو مــا يؤثــر
المحاميــن باألدلــة الدفاعيــة مــا زال

نشــر الحكــم ومــع ذلــك ففــي الدعــاوى التــي ال يجــوز فيهــا
إقامــة الدليــل علــى األمــور المدعــى بهــا يعاقــب علــى إعــان
الشــكوى أو علــى نشــر الحكــم بالعقوبــة المنصــوص عليهــا
فــي هــذه المــادة مــا لــم يكــن نشــر الحكــم أو الشــكوى قــد
حصــل بنــاء علــى طلــب الشــاكي أو إذنــه .

ً
ســلبا ويســهم فــي خســارة بعــض الدعــاوى.
وبالتأكيــد هنــاك تحديــات ومشــكالت ال تتعلــق بالصحفييــن
المقامــة عليهــم الدعــاوى ،وفــي ضــوء الخبــرة والتجريــة
العمليــة يمكــن تلخيــص أهمهــا بالتالــي:
 .1إن كثــرة وزخــم القضايــا المنظــورة لــدى الهيئــة

قانون اإلعالم المرئي والمسموع

ً
ضغطــا علــى
الحاكمــة (لقضايــا المطبوعــات) ،يشــكل

• المادة :20

عمــل القاضــي ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى تضييــق الوقــت

يتــم تنظيــم اتفاقيــة الترخيــص بيــن الهيئــة والمرخــص لــه،
بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء علــى منــح رخصــة البــث ،علــى

المخصــص لنظــر كل دعــوى عــن الوقــت المخصــص فــي
األحــوال التــي تنخفــض فيهــا نســبة القضايــا ،ممــا يؤثــر
بشــكل نســبي علــى الوقــت المخصــص للدفــاع أثنــاء

أن تتضمــن بصــورة خاصــة الشــروط واألحــكام واألمــور

المرافعــات.

هــذا القانــون واألنظمــة الصــادرة بمقتضــاه :

 .2شــكل االنتظــار طويــا لــدى دائــرة النيابــة العامــة لحيــن

المبينــة أدنــاه باإلضافــة إلــى أي شــروط اخــرى نــص عليهــا
ج .التــزام المرخــص لــه بشــروط اتفاقيــة الترخيــص وأي
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 .2عــدم بــث مــا يخــدش الحيــاء العــام أو يحــض علــى

مثــول الصحفــي أمــام المدعــي العــام فــي غرفــة التحقيق
بســبب كثــرة القضايــا التحقيقيــة عامــل ضغــط علــى مهــام

تعليمــات أو قــرارات تصدرهــا الهيئــة.

المحامــي ،إذ يصبــح المحامــي مضطـ ً
ـرا للتفــرغ لســاعات

ل .التزام المرخص له بما يلي:

حتــى يمثــل إلــى جانــب الصحفــي لــدى المدعــي العــام،

ممــا يؤثــر ســلبا علــى عملــه وعلــى القضايــا المنظــورة
أمــام المحكمــة فــي ذات الميعــاد ،ال ســيما أن المدعــي
العــام يقــوم بإجــراء تبليــغ الصحفييــن هاتفيــا بضــرورة
المثــول أمامــه فــي مكتبــه وفــي نفــس اليــوم.
 .3وجــود قضايــا عالقــة مقامــة ضــد الصحفييــن بســبب
عــدم المقــدرة علــى تبليــغ المشــتكي شــاهد النيابــة
لســماع شــهادته أمــر يطيــل مــن أمــد التقاضــي.
 .4أبــرز المشــكالت التــي واجهتهــا وحــدة «ميــاد» كانــت
تداعيــات قانــون الجرائــم اإللكترونيــة حيــث أدى إلــى الزيادة
فــي عــدد االستشــارات الموجهــة إلــى الوحــدة ،وزيــادة
طلــب المســاعدة القانونيــة مــن الوحــدة أمــام النيابــة
العامــة ،ممــا شــكل عامــل ضغــط علــى عمــل الوحــدة
والمحاميــن .فقــد أصبــح لجــام التوقيــف الــذي رافــق
ً
ســيفا
صــدور قــرار الديــوان الخــاص بتفســير القوانيــن،
مسـ ً
ـلطا علــى العامليــن فــي المواقــع اإللكترونيــة التــي
تعمــل ضمــن إطــار ترخيصهــا بموجــب قانــون المطبوعــات

جــواز التوقيــف نتيجــة إبــداء الــرأي ،إال أن المطبوعــة
اإللكترونيــة التــي خضعــت بموجــب قــرار التفســير
ألحــكام المــادة  ١١مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة (الــذم
والقــدح) والمــادة  ١١٤مــن قانــون أصــول المحاكمــات
الجزائيــة (التوقيــف) قــد أصبحــت تعــي التأثيــرات التــي
تركهــا التفســير علــى العامليــن لديهــا ،فالبعــض منهــم
أصبــح يرفــض المثــول أمــام المدعــي العــام للتهــرب مــن
ً
تقصيــرا
التوقيــف ،والبعــض اآلخــر يعتقــد أن هنالــك
مــن جانــب المحامــي فــي متابعــة وتقديــم طلــب إخــاء
الســبيل ،وكل ذلــك يشــكل فجــوة تخلــق حالــة مــن عــدم
الثقــة فيمــا بيــن المحامــي والصحفــي.
تطــور عمــل «ميــاد» منــذ أن بــدأت بنــواة صغيــرة ،وبالترافــع
فــي القضايــا التــي تحتــل اهتمــام الــرأي العــام وال يجــد
ً
كيانــا
الصحفيــون مــن يدافــع عنهــم ،لتصبــح مــع األيــام
محترفـ ًـا فــي الدفــاع عــن حريــة التعبيــر واإلعــام وكفالــة الحــق
فــي المحاكمــة العادلــة.

والنشــر ،لتســتفيد مــن مزايــا األخيــر وعلــى رأســها عــدم

«ميالد» بدأت نواة
صغيرة وتحولت إلى بيت
خبرة محترف في الدفاع عن
حرية التعبير واإلعالم

39

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻱ

ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ

 .1المقدمة ومنهجية الدراسة
ً
عامــا يتواصــل صــدور تقريــر حالــة الحريــات
علــى مــدى 15
اإلعالميــة فــي األردن الــذي درج مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن علــى إصــداره ســنويا منــذ ســنة  2001وحتــى
اآلن ،وطــوال تلــك الســنوات كان اســتطالع حالــة الحريــات
اإلعالميــة مكونــا رئيســيا فــي التقريــر ليكشــف رؤيــة
ومواقــف اإلعالمييــن مــن واقــع اإلعــام والمســتجدات
التــي يعيشــونها أوال بــأول.
وثمــة متغيــرات نوعيــة وكميــة شــهدها اســتطالع الــرأي
عبــر الســنوات الماضيــة لكــن الهــدف الرئيســي كان واضحــا
وثابتــا ،ويمكننــا إجمــال هــذه المتغيــرات فيمــا يلــي:
• قيــاس حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن ومــدى تقدمهــا

وتراجعهــا مقارنــة بنتائــج ومعطيــات االســتطالعات لألعــوام
الماضية.
• التعــرف علــى رأي اإلعالمييــن األردنييــن فــي التشــريعات

 .1.1غرض الدراسة
سعت الدراسة بمكوناتها إلى التعرف على ما يلي:
• قيــاس مــدى رضــى اإلعالمييــن بمختلــف مواقعهــم

وقطاعاتهــم عــن واقــع الحريــات اإلعالميــة فــي األردن.
• واقــع االنتهــاكات التــي حدثــت فــي عــام  2015وآراء

اإلعالمييــن بهــا.

• محــاوالت احتــواء الصحفييــن وأثرهــا علــى توجهــات

ا إل عال مييــن .

• متابعة الجديد في المتغيرات على واقع الرقابة الذاتية.
• التعــرف علــى تأثيــر وســائل التواصــل االجتماعــي علــى

العمــل اإلعالمــي.

• دعم وسائل اإلعالم واألمن الوظيفي للصحفيين.
• الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه تأســيس مجلــس شــكاوى
اإلعــام.

والقوانيــن الناظمــة لإلعــام األردنــي والتعديــات التــي
أدخلــت عليهــا ومــدى تأثيرهــا علــى حريــة اإلعــام.
• حصر المواد القانونية المقيدة لحرية اإلعالم في األردن.
• التعــرف علــى توجهــات وآراء اإلعالمييــن األردنييــن تجــاه

مــدى اســتقاللية المؤسســات اإلعالميــة الرســمية والخاصــة
بالحريــة اإلعالميــة.
• حصر ورصد االنتهاكات الواقعة على الجسم اإلعالمي.
• التعــرف علــى دور الحكومــة ومــدى تأثيرهــا فــي وســائل
االعــام.
• التعــرف علــى آراء الجســم اإلعالمــي تجــاه دور شــركات

يهدف اإلستطالع إلى
قياس رضى اإلعالميين
عن واقع الحريات اإلعالمية في
األردن

اإلعــان وتأثيرهــا علــى سياســات اإلعــام.

• التعــرف علــى حجــم وأشــكال االحتــواء التــي يتعــرض لهــا

الصحفيــون واإلعالميــون.
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 .1.2مجتمع الدراسة وعينتها
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن حوالــي 1153
ً
ً
وإعالميــا ،وكمــا هــو موضــح فــي
صحفيــا
الجدول أ  ،حيث اشتمل اإلطار على الصحفيين
واالعالمييــن األعضــاء فــي ســجل نقابــة
الصحفييــن ،باإلضافة إلى كشــوف مركز حماية
وحريــة الصحفييــن والتــي عمــل علــى تحديثهــا
حتــى تاريــخ تنفيــذ االســتطالع فــي الفتــرة مــن
 2015/12/20ولغايــة .2016/1/1
وأعتمــد فــي تصميــم عينــة الدراســة أســلوب
العينــة العشــوائية المنتظمــة وبمســتوى ثقــة
 %95وخطــأ معيــاري مقــداره  ،%5.4حيــث تــم
تقســيم الصحفييــن واإلعالمييــن إلــى فئتيــن
وباألســلوب المتناســب مع الحجم في كل فئة،
حســب اآلتي:
الفئة األولى :وتشمل الصحفيين واإلعالميين
العامليــن فــي القطــاع الحكومــي حيــث بلغــت
نســبتهم فــي اإلطــار .%23.2
الفئــة الثانية :وتشــمل الصحفييــن واإلعالميين
العامليــن فــي القطــاع الخــاص حيــث بلغــت
نســبتهم حوالــي .%76.8
كمــا تــم توزيــع الصحفييــن واإلعالمييــن فــي
كل فئــة حســب الجنــس وباألســلوب المتناســب
مــع الحجــم أيضـ ًـا ،حيــث بلغــت نســبة الصحفيين

44

واإلعالمييــن الذكــور  %77.6فــي حيــن بلغــت
نســبة الصحفيــات واإلعالميــات العامــات في
اإلطــار .%22.4
كذلــك ،تــم األخــذ بعيــن االعتبــار الصحفييــن
واالعالمييــن العامليــن وغيــر المســجلين فــي
نقابــة الصحفييــن ،حيــث تــم توزيعهــم فــي
العينة ،وباألسلوب المتناسب مع الحجم ،حيث
بلغــت نســبة الصحفييــن واإلعالمييــن العاملين
والمســجلين فــي النقابــة  ،%79.4فــي حيــن
بلغــت نســبة الصحفييــن واإلعالمييــن العاملين
وغيــر المســجلين فــي النقابــة .%20.6
ونعتقــد ان المركــز ســيقوم فــي اســتطالع
العــام المقبــل بالتدقيــق فــي المتغيــرات التــي
طــرأت علــى المشــهد اإلعالمــي ،وهــل تغيــر
واقــع مــن يعملــون فــي القطــاع الخــاص بعــد
اغــاق صحــف وتوقــف أخــرى عــن دفــع الرواتــب
لإلعالمييــن ،وهــل تمدد وتوســع قطاع اإلعالم
اإللكترونــي ام تزايــد عــن عــدد مــن يعملــون في
القطــاع الحكومــي.
وفــي ذات الوقــت هــل زادت نســبة الذكــور
لإلنــاث أم أنهــا لــم تشــهد أي تغييــر ،وغيــر ذلــك
مــن القضايــا األخــرى التــي ســندخلها فــي تقرير
العــام المقبــل خاصــة مــا يتعلــق منهــا بمجتمــع
الدراســة.
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جدول رقم أ  :توزيع اإلطار والعينة حسب القطاع والعضوية والجنس

حكومي

القطاع

خاص

العضوية

ذكر%

أنثى%

المجموع%

ذكر%

أنثى%

المجموع%

عضو نقابة-
اإلطار

193

50

243

533

140

673

916

%

16.7

4.3

21

46.2

12

58.4

79.5

العينة

42

11

53

116

30

146

199

غير عضو-اإلطار

12

12

24

157

56

213

237

%

1

1

2

13.6

4.9

18.5

20.6

العينة

3

3

6

34

12

46

52

المجموع

205

62

267

690

196

886

1153

%

17.8

5.4

23.2

59.8

17

76.8

100

العينة

45

14

59

150

42

192

251

 .1.3الصعوبــات التــي واجهت فريق جمع البيانات
مــن أبــرز الصعوبــات التــي واجهــت فريــق جمــع البيانــات وجــود
بعــض المشــاكل فــي اإلطــار مثــل عــدم صحــة أرقــام الهواتــف أو
أنهــا مفصولــة أو ســفر بعض الصحفيين أو تــرك مهنة الصحافة.

وتجــدر االشــارة إلــى أنــه تــم إعــداد برنامــج إدخــال للبيانــات
باســتخدام الحزمــة البرامجيــة  ،6.1 CSProآخذيــن باالعتبــار
التدقيــق علــى البيانــات المدخلــة مــن حيــث تكــرار االســتمارات
المدخلــة ،والتدقيــق علــى كل ســؤال فــي االســتمارة وبعــض
قواعــد االتســاق والشــمول ،ثــم تــم تحويــل البيانــات إلــى

 .1.4جمــع البيانات ومعالجتها

الحزمــة البرامجيــة اإلحصائيــة  ،SPSSوذلــك ألغــراض إعــداد

كمــا فــي االســتطالعات الســابقة ،فقــد تــم في هذا االســتطالع

الجــداول االحصائيــة وتحليــل بيانــات الدراســة واســتخراج النتائــج

اســتخدام أســلوب جمــع البيانــات عــن طريــق االتصــال هاتفيـ ًـا مــع

النهائيــة للتقريــر.

العينــة المســتهدفة ،حيــث تم اختيار فريــق عمل مكون من باحثين

 .1.5التعديالت على أســئلة االســتطالع ومعالجتها

وباحثــات مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي جمــع البيانــات واجــراء
المقابــات الهاتفيــة حيــث تــم تدريــب الفريق على كيفيــة التعامل
مــع المســتجيبين بعيـ ً
ـدا عــن التحيــز وااليحاء في االجابــات لضمان

وقمنــا فــي هــذا العــام بإدخــال تعديــات جوهريــة علــى
االســتطالع تمثلــت فيمــا يلــي:

دقــة وجــودة البيانــات التــي يتــم جمعهــا ،باإلضافــة إلــى تدريبهــم

• ألغينــا العديــد مــن األســئلة الســابقة مثــل األســئلة المتعلقــة

علــى كافــة المفاهيــم والمصطلحــات الموجــودة فــي االســتمارة

بمــدى التــزام الحكومــة بتطبيق التعديالت الدســتورية ،والقســم

وكيفية طرح االســئلة والتعامل معها ،ومن جانب آخر ،تم تدريب

الخــاص باإلعــام اإللكترونــي والقســم الخــاص بتقييــم أثــر مركــز

فريق مصغر من الباحثين والباحثات ألغراض تدقيق االستمارات

حمايــة وحريــة الصحفييــن ،وأســئلة أخــرى عديــدة رأينــا أن تكرارهــا

والتأكــد مــن شــمولية اإلجابــات واتســاقها ،وفريق آخــر متخصص

فــي اســتطالع هــذا العــام لــن يضيــف جديــدا للمعطيــات التــي

لتبويــب األســئلة وخصوصـ ًـا األســئلة المفتوحــة ،والتــي غالبـ ًـا مــا

تكرســت فــي اســتطالعات األعــوام الســابقة.

تشــتمل علــى بنــود أخــرى فــي بعــض األســئلة.
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المجموع

• ومــع ذلــك أبقينــا علــى المحــاور الرئيســية ذات الصلــة

لإلعــام ،وهــل أصبــح مــن الضــرورة امــام وســائل اإلعــام

المباشــرة واألكثــر تأثيــرا وتغيــرا فــي حالــة الحريــات

التقليديــة االعتمــاد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي

اإلعالميــة فــي األردن ،فقــد ابقينــا علــى محــور حالــة

للترويــج لنفســها ،وهــل ســتتحول هــذه الوســائل لتكــون

الحريــات والتشــريعات اإلعالميــة واالنتهــاكات بمــا فيهــا

بديــا لوســائل اإلعــام األخــرى؟

حــاالت التوقيــف والمحاكمــات واالحــكام القضائيــة ،وكيفيــة

• وختمنــا هــذا القســم الجديــد مــن االســتطالع بمحاولــة

تدخــل الحكومــة فــي وســائل االعــام ،وأســاليب احتــواء
اإلعالمييــن ،والرقابــة الذاتيــة ،لمــا لهــذه المحــاور الرئيســية
مــن تأثيــرات متواصلــة فــي حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي
األردن ،كمــا انهــا ذات مؤشــرات متغيــرة تكشــف تمامــا
عــن حالــة الصعــود والهبــوط فــي مؤشــر حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي كل عــام.

التعــرف علــى اتجاهــات عينــة الدراســة نحــو جــواز توقيــف
وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب
مــا ينشــرونه ،وفيمــا إذا كان ذلــك ســيزيد مــن منســوب
الرقابــة الذاتيــة لديهــم وحــذر مســتخدميها مــن الكتابــة بمــا
يتجــاوز علــى القانــون وعلــى الخطــوط الحمــراء ،فضــا عــن
تجنــب نقــد الدولــة والحكومــة واألجهــزة األمنيــة والجيــش

• خصصنــا فــي اســتطالع هــذا العــام مســاحة نوعيــة نعتقــد

والقــوات المســلحة ،وتجنــب القــدح والــذم لألشــخاص

أنهــا أصبحــت ضــرورة ضاغطــة لمناقشــة وتقييــم وســائل

العادييــن.

التواصــل االجتماعــي وأثرهــا فــي اإلعــام وفــي الجوانــب

• تــم تخصيــص قســم مــن االســتطالع لقضيــة مــن اهــم

األخالقيــة والمهنيــة للمهنــة اإلعالميــة.

القضايــا التــي تواجــه اإلعالمييــن والصحفييــن األردنييــن

• وفــي هــذا الجانــب بالــذات بحثنــا فــي اســتطالع هــذا العام

وهــي مشــكلة دعــم وســائل اإلعــام واألمــن الوظيفــي

مــدى ثقــة النــاس بوســائل التواصــل االجتماعــي ومــدى

للصحفييــن واإلعالمييــن ،وهــذه المشــكلة فــي حقيقتهــا

انتشــار اســتخدام هــذه الوســائل فــي األردن ومــدى تأثيرهــا

ليســت جديــدة إال انهــا أصبحــت فــي الســنوات القليلــة

فــي مشــاركة النــاس فــي ابــداء آرائهــم ،وهــل ســاهمت

الماضية مشــكلة أساســية تواجه اإلعالميين والمؤسســات

هــذه الوســائل فــي توفيــر قنــوات جديــدة للمعرفــة لــدى

اإلعالميــة ،ممــا دفعنــا فــي اســتطالع هــذا العــام

النــاس ،وهــل ســاهمت فــي تنميــة ثقافــة المســاءلة

لتوضيحهــا والتوقــف عندهــا لمعرفــة اتجاهــات الصحفييــن

المجتمعيــة «رقابــة المجتمــع؟».

نحوهــا وكيــف ينظــرون اليهــا ويقيمــون مخاطرهــا وواقعهــا

• وفــي ذات الســياق بحــث االســتطالع فــي القيــم

وتأثيراتهــا المســتقبلية علــى حياتهــم ومهنتهــم.

األخالقيــة والمهنيــة لوســائل التواصــل االجتماعــي ومــدى

• وفــي هــذا اإلطــار توقفنــا عنــد مــدى تأثيــر عــدم الشــعور

التزامهــا بنشــر معلومــات ذات مصداقيــة ،ومــدى التزامهــا

باألمــن الوظيفــي لــدى الصحفييــن علــى حريــة االعــام،

باحتــرام حقــوق االنســان وعــدم بــث خطــاب الكراهيــة

ومــا هــي أبــرز التحديــات التــي تواجــه اإلعالمييــن فــي

والتحريــض علــى العنــف وعــدم انتهــاك خصوصيــات

أمنهــم الوظيفــي وهــل تتمثــل هــذه التحديــات فــي عــدم

النــاس ،وعــدم بــث اشــاعات ومعلومــات كاذبــة ومضللــة،

توفــر فــرص العمــل فــي المجــال اإلعالمــي أو فــي قلــة

ومــدى التزامهــا باحتــرام الخــاف والــرأي االخــر.

الرواتــب ،أم فــي عــدم توفــر التأميــن الصحــي والتعليــم

• وبحثنــا فــي اســتطالع العــام الجــاري أيضــا مــدى تأثيــر

الجيــد ألبنــاء الصحفييــن ،وعــدم توفــر المســكن ،أو فــي

وســائل التواصــل االجتماعــي علــى وســائل اعــام

عــدم االهتمــام بتدريبهــم وتأهيلهــم؟.

التقليديــة مــن خــال اســتقطاب الجمهــور ،والــى أي مــدى

• وفــي الســياق ذاتــه حاولنــا التعــرف علــى اتجاهــات

يعتمــد هــذا الجمهــور علــى وســائل اإلعــام التقليديــة

الصحفييــن نحــو الحلــول التــي يقترحونهــا لحــل مشــكلة

مقابــل اعتمــاده علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،وهــل

اإلعالمييــن األردنييــن الذيــن فقــدوا وظائفهــم ،ومــدى

نجحــت هــذه الوســائل لتصبــح مصــدر المعلومــات الرئيســي

دعمهــم إللــزام المؤسســات الرســمية بتعيينهــم ،أو
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تقديــم دعــم مالــي لهــم أو صــرف مســاعدة ماليــة شــهرية

إلعــام التلفزيــون فــي األردن ،ومــدى قدرتهــا علــى منافســة

مــن الحكومــة لهــم ،أو بإلــزام نقابــة الصحفييــن بتقديــم

الفضائيــات اإلعالميــة العربيــة األخــرى ،وهــل ستكســب ثقــة

مســاعدة ماليــة منتظمــة ،أو فــي اصــدار نظــام يتبــع

المواطنيــن وتســتقطب متابعتهــم أم ال.

نقابــة الصحفييــن يضمــن دفــع بــدل بطالــة ،أو أن تتولــى
نقابــة الصحفييــن االســتثمار فــي مشــروع اعالمــي كبيــر
الســتيعاب اإلعالمييــن المتعطليــن عــن العمــل أو فــي

 .1.6الخصائص األساســية للمبحوثين:

البحــث عــن فــرص عمــل لهــم فــي الــدول العربيــة.

 .1.6.1مجتمع الدراســة حسب الجنس:

• وفيمــا يتعلــق بدعــم وســائل اإلعــام ناقشــنا اتجاهــات

شــملت عينــة المبحوثيــن  251مســتجيبا مــن بينهــم 195

الصحفييــن نحــو الصحافــة الورقيــة وفيمــا إذا كانــت قــد

ذكــرا وبنســبة  ،%77.7و 56أنثــى وبنســبة .%22.3

انتهــت فــي األردن ولــم يعــد لهــا أي مســتقبل ،والــى أي
مــدى يؤيــد االعالميــون تقديــم الحكومــة لدعــم مالي مباشــر
للصحــف الورقيــة لمســاعدتها فــي التغلــب علــى مشــاكلها
الماليــة ،وهــل ســيؤثر هــذا الدعــم فــي حــال حصولــه علــى
حريــة واســتقاللية تلــك الصحــف ،وهــل يتوجــب علــى وزارة

		
			

التعليــم العالــي إلــزام الجامعــات التــي تــدرس تخصصــات
الصحافــة واإلعــام اغــاق هــذه الكليــات لكــون الســوق
األردنــي لــم يعــد يســتوعب اعــداد الخريجيــن.
• وتضمــن اســتطالع هــذا العــام قســما جديــدا للبحــث فــي

المجموع
عدد المستجيبين

195

56

251

النسبة

%77.7

%22.3

%100

قضيــة إنشــاء مجلــس شــكاوى اإلعــام والــى أي مــدى
يؤيــد اإلعالميــون والصحفيــون إنشــاء مثــل هــذا المجلــس،
وكيــف ينظــرون إلــى شــروط اســتقالليته وهــل يدعمــون
تأسيســه بقانــون مســتقل أو بنظــام يصــدره مجلــس
الــوزراء أو مــن خــال التنظيــم الذاتــي لإلعالمييــن.
• وفــي ذات الســياق فقــد بحثنــا فــي اســتطالع هــذا
العــام مــدى قناعــة وتوجهــات اإلعالمييــن األردنييــن إزاء مــا
يمكــن ان يســاهم بــه انشــاء مجلــس شــكاوى فــي الحــد مــن
التجــاوزات علــى اخالقيــات المهنــة ،والحــد مــن جرائــم القــدح
والــذم ،وتطويــر االحتــراف المهنــي ،وإنصــاف المتضرريــن
مــن تجــاوزات االعــام ،ومــدى مســاهمته فــي إنشــاء آليــة
إنصــاف ســريعة وعادلــة للجمهــور.
• وناقشــنا فــي اســتطالع هــذا العــام البــدء بإطــاق
محطــة اإلعــام المســتقل التــي أصــدرت الحكومــة نظــام
تأسيســها وحاولنــا التعــرف علــى موقــف اإلعالمييــن منهــا،
وكيــف ينظــرون الســتقالليتها؟ ،وكيــف ينظــرون إلــى
التوقعــات برفعهــا لســقف الحريــات اإلعالميــة ،وتطويرهــا
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ناقش االستطالع
مستقبل الصحافة
الورقية وتساءل :هل انتهت
في األردن؟

 .1.6.2الفئات العمرية لمجتمع الدراســة:

ويكشــف الجــدول التالــي ان مــن يحملــون شــهادة الدبلــوم

تنوعــت الفئــات العمريــة لمجتمــع الدراســة حيــث شــملت
مختلــف األعمــار ،واســتخدمنا فــي هــذه الدراســة خمــس فئــات
عمريــة حيــث ضمــت الفئــة األولــى مــن تتــراوح أعمارهــم مــا بين
 35-20ســنة وشــكلت نســبتهم  ،%18.7وضمــت الفئــة الثانيــة
مــن تتــراوح اعمارهــم مــا بيــن  45-36ســنة وبلــغ عددهــم 84
مســتجيبا وبنســبة  ،%33.5وضمــت الفئــة الثالثــة مــن تتــراوح
أعمارهــم مــا بيــن  56-46ســنة وبلــغ عدهــم  79مســتجيبا
وبنســبة تمثيــل بلغــت .%31.5
وضمــت الفئــة الرابعــة مــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 64- 57
ســنة وبلــغ عددهــم  25مســتجيبا وبنســبة تمثيــل بلغــت ،%10
وضمــت الفئــة الخامســة واألخيــرة مــن تتجــاوز اعمارهــم 65

المتوســط يشــكلون  %8.8مــن مجمــوع العينــة بعــدد
مســتجيبين بلــغ  22مســتجيبا فقــط ،بينمــا مــن يحملــون
ً
مســتجيبا
شــهادة البكالوريــوس يصــل عددهــم إلــى 155
وبنســبة بلغــت  %61.8وهــي نســبة عاليــة جــدا ،وبلــغ عــدد
مــن يحملــون شــهادات فــي الدراســات العليــا «ماجســتير
ودكتــوراة»  59مبحوثــا وبنســبة بلغــت  %23.5ورفــض االجابة
مبحــوث واحــد.
إن هــذه المعطيــات تكشــف عــن أن نســبة مــن يحملــون
شــهادات علميــة ويعملــون فــي مجــال اإلعــام هــي نســبة
عاليــة جــدا ممــا يؤكــد علــى توفــر بيئــة علميــة جيــدة للعامليــن
فــي المجــال االعالمــي فــي المملكــة.

ســنة ،وهــذه هــي الفئــة األقــل مــن مجمــوع الفئــات العمريــة
المبحوثة حيث بلغ عددهم  16مســتجيبا وبنســبة تمثيل بلغت

المستوى التعليمي

.%6.4
وهــذا يؤشــر إلــى ان التجديــد فــي الجســم اإلعالمــي مــا زال
محــدودا ،فالغالبيــة تزيــد أعمارهــم عــن  35عامــا ،ممــا ينعكــس
علــى حجــم البطالــة فــي صفوف خريجــي اإلعالم.

المستوى التعليمي

عدد المستجيبين

المستوى التعليمي

ثانوي

14

%5.6

دبلوم متوسط

22

%8.8

بكالوريوس

155

%61.8

دراسات عليا

59

%23.5

1

%0.4

251

%100

الفئة العمرية

العينة المستجيبة

النسبة

 35 - 20سنة

47

18.7

رفض اإلجابة

 45 - 36سنة

84

33.5

المجموع

 56 - 46سنة

79

31.5

 64 - 57سنة

25

10

 65فأكثر

16

6.4

المجموع

251

100

 .1.6.3مجتمع الدراسة حسب المستويات التعليمية
تنوعــت عينــة الدراســة مــن حيــث المســتوى التعليمــي مــا
بيــن مــن يحملــون شــهادة الثانويــة العامــة وبيــن مــن يحملون
درجــات علميــة فــي الدراســات العليــا.
وتكشــف عينــة الدراســة عــن أن  %94مــن المبحوثيــن يحملون
درجــات علميــة مــا بيــن الدبلــوم المتوســط والدراســات العليا،
ويشــكل مــن يحملــون شــهادة الثانويــة العامــة نســبة ضئيلــة
تصــل إلــى  %5.6فقــط ويصــل عــدد هــذه العينــة إلــى 14
مســتجيبا فقــط.

 .1.6.4مجتمع الدراسة حسب التخصصات العلمية:
وقياســا علــى النتيجــة الســابقة الــواردة فــي الجــدول الســابق
فــان توفــر المســتويات التعليميــة للعامليــن فــي مجــال
الصحافــة واإلعــام فــي األردن قــد شــهد هــو اآلخــر تنوعــا
وتعــددا فــي التخصصــات العلميــة المتعــددة والمختلفة التي
يحملهــا اإلعالميــون الذيــن يشــكلون مجتمــع هــذه الدراســة.
فمــن بيــن مجمــوع العينــة البالــغ  251مبحوثـ ًـا فــإن  %41وبعــدد
بلــغ  103مســتجيبين ،يحملــون شــهادات فــي تخصــص
الصحافــة واإلعــام ممــا يكشــف عــن ان نســبة كبيــرة جــدا مــن
العامليــن فــي الصحافــة واالعــام هــم متخصصــون فــي
دراســة الصحافــة واإلعــام ويأتي هــذا التخصص في المرتبة
األولــى المتقدمــة مــن بيــن التخصصات العلميــة األخرى التي
يحملهــا الصحفيــون واإلعالميــون.
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ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث التخصــص العلمــي

ويحمــل  8مــن المبحوثيــن شــهادات علميــة فــي تخصــص

لمجتمــع الدراســة مــن يحملــون شــهادات جامعيــة فــي

العلــوم التربويــة وبنســبة  ،%3.2ويحمــل  7مــن المبحوثيــن

تخصص العلوم السياســية ويشــكل هؤالء ما نســبته %14.3

شــهادات علميــة فــي تخصــص الفنــون وبنســبة ،%2.8

وبعــدد مبحوثيــن بلــغ  36مســتجيبا ،بينمــا يأتــي تخصــص

ويحمــل  6مــن المبحوثيــن شــهادات فــي تخصــص الحقــوق

اإلدارة واالقتصــاد فــي المرتبــة الثالثــة وبنســبة بلغــت %10.4

وبنســبة  ،%2.4ويحمــل  3مــن المبحوثيــن شــهادات فــي

وبعــدد  26مبحوثــا.

تخصصــات الهندســة والتربيــة الرياضيــة والعلــوم وبنســبة
 %1.2لــكل مــن هــذه التخصصــات.

وحــل فــي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث التخصــص العلمــي
لمجتمــع الدراســة مــن يحملــون شــهادات جامعيــة فــي اآلداب

ويحمــل اثنــان مــن المبحوثيــن شــهادات علميــة فــي تخصــص

وبلغــت نســبتهم  %7.6وبعــدد مبحوثيــن بلــغ  19مســتجيبا.

الشــريعة بنســبة  ،%0.8واثنــان مــن المبحوثيــن يحمــان
شــهادات علميــة فــي الطــب والتمريــض بنســبة .%0.8

وتســاوى عــدد مــن يحملــون شــهادات جامعيــة فــي تخصصــات
أنظمــة المعلومــات ،واللغــات بنســبة  %3.6لــكل مــن حاملــي
هذيــن التخصصيــن ،وبعــدد  9مبحوثيــن لــكل منهمــا.

تخصص العينة المستجيبة

0.8
0.8

1.2

1.2
1.2

2.4

2.8
3.2
3.6
3.6
6.0

41

7.6

10.4
14.3
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ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
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ﻓﻨﻮﻥ

ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻃﺐ ﻭﺗﻤﺮﻳﺾ

 .1.6.5مجتمع الدراســة من حيث قطاع العمل:

«المواقــع االلكترونيــة» بعضويــة النقابــة.

ان جميــع أفــراد العينــة المبحوثــة منخرطــون فــي مهنــة

وهــذه المعطيــات تكشــف ان مظلــة نقابــة الصحفييــن مــا

الصحافــة واإلعــام وال يزالــون علــى رأس عملهــم ويتوزعــون
علــى قطاعيــن هما القطــاع الخاص والقطاع العــام الحكومي .
إن  76.5مــن مجتمــع العينــة المبحوثــة يعملــون فــي القطــاع

تــزال ال تســتوعب كل اإلعالمييــن األردنييــن.

هل أنت عضو في نقابة الصحفيين؟

الخــاص وبعــدد بلــغ  192مبحوثــا  ،بينمــا يبلــغ عدد مــن يعملون
فــي القطــاع العــام  59مبحوثــا يشــكلون  %23.5فقــط مــن
مجتمــع الدراســة.
وتكشــف هــذه المعطيــات أن إعــام وصحافــة القطــاع الخــاص
ال يــزال هــو القطــاع األكثــر اســتقطابا للعمــل خاصــة بعــد ان
اتســعت مســاحة العمــل فــي الصحافــة اإللكترونيــة ،فضــا
عــن التوســع فــي إنشــاء مؤسســات اعالميــة مثــل اإلذاعــات
الخاصــة والقنــوات الفضائيــة الخاصــة فضــا عــن المواقــع
اإللكترونيــة ممــا يبقي هذه القطاعات األكثر اســتقطابا لعمل
الصحفييــن واإلعالمييــن من القطــاع العام الذي يبقى العمل
بــه محصــورا بقوانيــن وأنظمــة معقــدة.

اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

نعم

199

79.3

ال

52

20.7

المجموع

251

100

 .1.6.7مجتمع الدراســة من حيث ســنوات الخبرة:
بلغــت نســبة مــن يحملــون ســنوات خبــرة فــي العمــل
الصحفــي واإلعالمــي مــن  20ســنة وأكثــر  %45.4مــن

القطاع

عدد المستجيبين

النسبة

حكومي

59

23.5

خاص

192

76.5

المجموع

251

100

مجمــوع مجتمــع الدراســة وبلــغ عددهــم  114مبحوثــا ،يليهــم
فــي المرتبــة الثانيــة مــن يحملــون ســنوات خبــرة مــن 19-10
ســنة وبلــغ عددهــم  77مبحوثــا وبنســبة  %30.7وحــل فــي
المرتبــة الثالثــة مــن يحملــون ســنوات خبــرة مــن  9 -1ســنوات
وقــد بلــغ عددهــم  60مبحوثــا وبنســبة  %23.9مــن مجتمــع
الدراســة.

عدد سنوات الخبرة في مجال الصحافة
 .1.6.6مجتمع الدراسة من حيث عضوية نقابة الصحفيين:
إن  199مســتجيبا مــن مجتمــع الدراســة هــم اعضــاء فــي نقابــة
الصحفييــن وبنســبة  ،%79.3بينمــا  52مــن العينــة المســتجيبة
هــم ليســوا اعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن األردنييــن وبنســبة
إجماليــة بلغــت .%20.7
ويالحظ ان نســبة العينة المبحوثة ممن هم اعضاء في نقابة
الصحفييــن تســاوت مــع عينــة الدراســة فــي تقريــر الحريــات
ســنة  2014فقــد بلغــت نســبتهم %79كمــا بلغــت نســبة مــن ال
يحملــون عضويــة النقابــة فــي اســتطالع ســنة ،%20.9 2014

سنوات الخبرة

عدد المستجيبين

النسبة

 9 - 1سنوات

60

23.9

 19 - 10سنة

77

30.7

 20سنة فأكثر

114

45.4

المجموع

251

100

وكنــا فــي ذلــك االســتطالع قــد توقعنــا تزايــدا فــي نســبة عــدد
اعضــاء النقابــة لســنة  2015بســبب تعديــات قانــون نقابــة
الصحفييــن وشــمول العامليــن فــي الصحافــة اإللكترونيــة
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 .1.6.8مجتمع الدراســة من حيث المؤسســات اإلعالمية:

 .1.6.9المســمى الوظيفــي للعمــل الرئيســي فــي

شــكلت فئــة العامليــن فــي الصحــف اليوميــة النســبة األكبــر

مجــال الصحافــة:

مــن حيــث عمــل مجتمــع الدراســة فقــد وصلــت نســبتهم إلــى

شــكلت فئــة المندوبيــن الصحفييــن النســبة األعلــى مــن حيــث

 %39.8يمثلــون  100مســتجيب فــي هــذه الدراســة ،تالهــم

المســمى الوظيفي للعمل الرئيســي لمجتمع الدراسة بعدد

مباشــرة مــن حيــث نســبة التمثيــل العامليــن فــي المواقــع

 43مبحوثــا وبنســبة  %17تالهــم بفــارق ضئيــل جــدا العاملــون

اإللكترونيــة اإلخباريــة الذيــن بلــغ عددهــم  57مبحوثــا يمثلــون

فــي مجــال التحريــر الصحفــي بعــدد  42مبحوثــا وبنســبة

 %22.7مــن مجتمــع الدراســة ،وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة

 %16.7يليهــم رؤســاء التحريــر وبعــدد  38مبحوثــا وبنســبة

العاملــون فــي التلفزيونــات والقنــوات الفضائيــة الذيــن بلــغ

.%15

عددهــم  37مســتجيبا يمثلــون  %14.7مــن مجتمــع الدراســة،

ويرجــع ارتفــاع عــدد العامليــن كرؤســاء تحريــر إلــى تعديــات

وحــل العاملــون فــي وكاالت األنبــاء فــي المرتبــة الرابعــة بعدد

قانــون المطبوعــات والنشــر الــذي اشــترط لتســجيل المواقــع

 34مبحوثــا يمثلــون  %13.5مــن مجتمــع الدراســة.

االلكترونيــة االخباريــة ان يكــون لهــا رئيــس تحريــر عضــو فــي
نقابــة الصحفييــن وهــو الســبب فــي رفــع هــذه النســبة.

وتســاوى فــي المرتبــة الخامســة العاملــون كإعالمييــن

وشــكلت فئــة مــدراء التحرير نســبة  %13.9بعــدد  35مبحوثا من

مســتقلين ،والعاملــون فــي مطبوعــات دوريــة بعــدد 7

مجتمــع الدراســة ،تالهــم العاملــون في وظيفة ســكرتير تحرير

مبحوثيــن لــكل منهمــا وبنســبة  ،%2.8كمــا تســاوى فــي الفئــة

بعــدد  21مبحوثــا وبنســبة  ،%8.4بينمــا تســاوى مــن يحملــون

السادســة مــن يعملــون في االذاعات المحليــة أو في مجالت

مســمى كاتــب مقــال ومديــر عــام فــي مجتمــع الدراســة بعــدد

بعــد  3مبحوثيــن لــكل منهمــا وبنســبة  ،%1.2وحل فــي المرتبة
السابعة االعالميون العاملون في مؤسسات

 11لــكل منهمــا وبنســبة تمثيــل بلغــت .%4.4
0.8

0.4

المجتمــع المدنــي بعــدد اثنيــن وبنســبة

1.2
1.2

تمثيــل بلغــت  ،%0.8وجــاء فــي

2.8

2.8

وتســاوى مــن يحمــل مســمى مديــر مكتــب
وناشــر بواقــع  9مبحوثيــن لــكل منهمــا

المرتبــة األخيــرة مــن يعملــون

وبنســبة  ،%3.6كمــا تســاوى مــن

فــي الدوائــر الحكوميــة وبعــدد

يحمــل مســمى مستشــار اعالمــي

مبحوث واحد وبنسبة .%0.4

ومعــد برامــج بعــدد  8مبحوثيــن

13.5

39.8

لــكل منهمــا وبنســبة  ،%3.2كمــا
تســاوى مــن يحملــون مســمى
مراســل

14.7

صحفــي

صحفــي بعــدد  5مبحوثيــن لــكل
منهمــا وبنســبة متســاوية بلغــت

22.7

اسم المؤسسة اإلعالمية

التي تعمل بها

52

ومصــور

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ

ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺃﻧﺒﺎﺀ

ﺇﺫﺍﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻣﺠﻠﺔ

ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎﺕ ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ

ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ
ﻭﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

 %2لــكل منهمــا ،وتســاوى مــن يحملــون مســمى رئيــس
مجلــس ادارة وعضــو مجلــس ادارة بمبحــوث واحــد لــكل منهمــا
وبنســبة تمثيــل بلغــت  ،%0.4وبلــغ عــدد مــن يحملون مســمى
وظيفــي مذيــع  4مبحوثيــن وبنســبة بلغــت .%1.6

.1.6.10مجتمع الدراســة حســب العمل الثانوي:
إن أكثــر مــن نصــف مجتمــع الدراســة افــادوا بأنهــم ال يعملــون
فــي عمــل آخــر ثانــوي وبلــغ عددهــم  169مســتجيبا وبنســبة
 %67.3بينمــا افــاد  82مســتجيبا مــن مجتمــع الدراســة بأنهــم
يعملــون فــي عمــل آخــر ثانــوي إلــى جانــب عملهــم الرئيســي
وبلغــت نســبتهم .%32.7
وتكشــف المعطيــات الســابقة أن ثمــة مخالفــة لقانــون نقابــة

يرجع ارتفاع عدد العاملين

الصحفييــن الــذي يشــترط التفــرغ التــام للعمــل فــي المهنــة،

كرؤساء تحرير إلى تعديالت قانون

المطبوعات والنشر الذي اشترط لتسجيل

المواقع االلكترونية االخبارية ان يكون لها
رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين

كمــا تكشــف أيضــا عــن عــدم متابعــة واهتمــام مــن قبــل نقابــة
الصحفييــن فــي تطبيــق القانــون ،فضــا عــن أن األســباب
المعيشــية وقلــة الرواتــب تدفــع باإلعالمييــن للبحــث عــن
مصــادر دخــل أخــرى ،وهــذا يقــود بالنتيجــة للتأثيــر علــى الحيادية
والموضوعيــة والنزاهــة واالســتقاللية فــي بعــض حــاالت
العمــل الثانــوي.

المسمى الوظيفي للعمل
الرئيسي في مجال الصحافة

20

هل تعمل في عمل آخر ثانوي؟

0.4

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ

0.4

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ

1.6

ﻣﺬﻳﻊ

2.0

ﻣﺼﻮﺭ ﺻﺤﻔﻲ

2.0

ﻣﺮﺍﺳﻞ ﺻﺤﻔﻲ

3.2

ﻣﻌﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ

3.2

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﻋﻼﻣﻲ

3.6

ﻧﺎﺷﺮ

3.6

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ

4.4

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ

4.4

ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻘﺎﻝ

8.4

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ

13.9

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ

15.1

ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ

16.7

ﻣﺤﺮﺭ ﺻﺤﻔﻲ

17.1

ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺻﺤﻔﻲ

10

اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

نعم

82

32.7

ال

169

67.3

المجموع

251

100

 .1.6.11مجتمع الدراســة حســب قطاع العمل الثانوي:
إن  %90.2ممــن يعملــون عمــا ثانويــا مــن مجتمــع الدراســة
يعملــون فــي القطــاع الخــاص وبلــغ عددهــم  74مســتجيبا مــن
ـا ثانويــا.
أصــل  82مســتجيبا افــادوا بأنهــم يعملــون عمـ ً
ويالحظ أن من يعملون في القطاع الحكومي يمثلون نســبة
قليلــة مــن بيــن مــن يعملــون عمــا ثانويــا فقــد بلــغ عددهــم 8
مســتجيبين فقــط يمثلــون مــا نســبته  %3.2مــن مجمــوع
ـا ثانويا اخر
مجتمــع الدراســة الذيــن افــادوا بأنهــم يعملــون عمـ ً
إلــى جانــب عملهم الرئيســي.

0

53

قطاع العمل للعمل الثانوي

المسمى الوظيفي للعمل الثانوي

عدد المستجيبين

النسبة

حكومي

8

3.2

ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
ً

خاص

74

29.5

ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
ً

مجموع

82

32.7

ال يعمل

169

67.3

المجموع الكلي

251

100

%67

 .1.6.12مجتمــع الدراســة حســب المســمى الوظيفــي
للعمــل الثانــوي:

مــن بيــن العينــة التــي افــادت بانهــا تعمــل فــي عمــل
ثانــوي آخــر والبالــغ عددهــم  82مبحوثــا فــإن  17منهــم

%33

يعملــون كمراســلين صحفييــن وبنســبة  ،%20.7كمــا
يعمــل  9منهــم بوظيفــة تدريــب واستشــارات وبنســبة

1.2 1.2
1.2

 ،%11ويعمــل  8منهــم بوظيفــة محــرر صحفــي وبنســبة

2.4

 ،%9.8ويعمــل  6منهــم بوظيفــة مديــر تحريــر وبنســبة

2.4
2.4

.%7.3

20.7

3.7

وتســاوى مــن يعملــون بوظائــف مذيــع وكاتــب مقــال

3.7

وباحــث بواقــع  4مبحوثيــن لــكل وظيفــة مــن الوظائــف
الثــاث وبنســبة بلغــت  %4.9لــكل وظيفــة ،كمــا تســاوى

3.7

مــن يعملــون فــي  7وظائــف بواقــع  3مبحوثيــن لــكل
وظيفــة وبنســبة  %3.7لــكل وظيفــة وهــي وظائــف
رئيــس تحريــر ،ومديــر عــام ،ومعــد برامــج ،ومديــر مكتــب،

3.7

ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ

11.0

3.7

وتجــارة عامــة ،ومحاضــر ،وترجمــة.

3.7

وتســاوى من يعملون في  3وظائف بواقع مســتجيبين

3.7

9.8

لــكل وظيفــة وبنســبة  %2.4وهــي وظائــف ناشــر،

4.9

وموظــف حكومــي ،ومحامــي ،وتســاوى مبحوثــان

7.3

يعمــان بوظيفتيــن بواقــع مســتجيب واحــد لــكل وظيفــة

4.9

4.9

وبنســبة  %1.2وهمــا وظيفتــا محاســب ورئيــس مجلــس
ادارة ،ورفــض االجابــة مســتجيب
واحد.
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 .2القسم األول
حالة الحريات اإلعالمية في األردن
ليــس مــن قبيــل التــرف وصــف حالــة الحريــات االعالميــة
فــي األردن عــام  2015بالعــام الســيئ ،فقــد توســعت
الحكومــة فــي هــذا العــام بتطبيــق قوانيــن وتشــريعات
مقيــدة لحريــة اإلعــام وفــي مقدمتهــا قانونــا منــع
االرهــاب ،والجرائــم اإللكترونيــة.
وفــي عــام  2015تــم توقيــف  10مــن الصحفييــن ،كمــا
وصــل التوقيــف والســجن إلــى مواطنيــن عادييــن عبــروا
عــن آرائهــم علــى صفحــات وســائل التواصــل االجتماعــي
«الفيــس بــوك» وتمــت محاكمتهــم اســتنادا إلــى قانــون
منــع الجرائــم االلكترونيــة الــذي أصبح ســيفا مســلطا على
رقــاب الصحفييــن واالعالمييــن فضــا عــن المواطنيــن
العاديين.
ويســمح قانــون منع الجرائــم االلكترونية بتوقيف وحبس
الصحفييــن ،وهــي الظاهــرة التــي فرضــت نفســها بقــوة
علــى مشــهد الحريــات االعالميــة فــي األردن ســنة 2015
فقــد عــادت الحكومــة لتوقيــف الصحفييــن وحبســهم
ممــا أثــر ســلبا علــى حالــة الحريــات االعالميــة فــي األردن.
لقــد كــرس قــرار الديــوان الخــاص بتفســير القوانيــن
ً
خالفــا ألحــكام المــادة
ان جرائــم الــذم والقــدح المرتكبــة
 11مــن قانــون الجرائــم االلكترونيــة مــن خــال المواقــع
االلكترونيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي تســري عليها
باإلضافــة إلــى هــذه المــادة ،المــادة  114مــن قانــون
اصــول المحاكمــات الجزائيــة وليــس المادتــان  42و 45مــن
قانــون المطبوعــات والنشــر.
ووصــف الديــوان قانــون الجرائــم االلكترونيــة بالقانــون
الخــاص فــي قــراره قائــا انــه «أعــاد تنظيم بعــض األحكام
المتعلقــة بجرائــم الــذم والقــدح» ،مقــررا أن «جرائــم الــذم
ً
خالفــا ألحــكام المــادة
والقــدح المرتكبــة أو المقترفــة
 11مــن قانــون الجرائــم االلكترونيــة مــن خــال المواقــع
االلكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي تســري عليهــا
المــادة  11مــن قانــون الجرائــم االلكترونيــة والمــادة 114
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وليــس المادتــان
 42و  45مــن قانــون المطبوعــات والنشــر» ،وهــذا
تفســير يمنــح مســاحة أوســع للتضييــق علــى الحريــات
ومحاصرتهــا.

شــرعت
إن المــادة  11مــن قانــون الجرائــم االلكترونيــة
َّ
لتوقيف الصحفيين وحبسهم ،وهو ما اكدت عليه وحدة
المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن “ميــاد” التابعــة لمركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى القــرار رقــم  8الصــادر عــن
الديــوان الخــاص بتفســير القوانيــن بتاريــخ 2015/10/19
قائلــة فــي بيــان صــدر عنهــا أن «قانــون المطبوعــات
والنشــر رقــم  8لســنة  1998قانــون خــاص وهــو مــا
اســتقر عليــه التعامــل فــي القضــاء ،وهــو مــن الحوافــز
التــي قدمتهــا الحكومــة للمواقع االلكترونيــة منذ تعديله
عــام  2012وطلبــت بموجبــه الترخيــص وقــد نــص بشــكل
واضــح علــى عــدم جــواز التوقيــف نتيجــة إبــداء الــرأي
بالقــول والكتابــة وغيرهمــا مــن وســائل التعبيــر وخــا مــن
العقوبــات الســالبة للحريــة.
وأضافــت فــي بيانهــا أن «المــادة  1/42مــن قانــون
المطبوعــات والنشــر وهــو قانــون خــاص قــد نظمــت
إجــراءات المحاكمــة المتعلقــة بالصحفييــن وهــو القانــون
ً
وفقا
المطبوعــات والنشــر الــذي يحكــم إجــراءات التحقيــق
ألحكام المادة  /42د /42 ،ز /42 ،ح /42 ،ط  ،فلم يراع قرار
تفســير القوانيــن أن المــادة  42مــن قانــون المطبوعــات
والنشــر قــد نصــت صراحــة علــى القــول «علــى الرغــم
ممــا ورد فــي أي قانــون آخــر» ،أي أنهــا حصــرت محاكمــة
الصحفييــن بقانــون المطبوعــات والنشــر وهــو القانــون
الخــاص».
وأكــدت علــى أن «التطبيــق الســليم للقواعــد اإلجرائيــة
يســتوجب تطبيــق أحــكام المــادة /42ط 1/مــن قانــون
المطبوعات والنشر باعتبارها تسري على إجراءات دعوى
الحــق العــام وإجــراءات التوقيــف علــى خالف مــا ورد في
أحكام المادة  114من قانون أصول المحاكمات الجزائية،
وكان األحــرى بقــرار ديــوان تفســير القوانيــن اجــراء مقارنة
بيــن المــادة  11مــن قانــون الجرائــم االلكترونيــة مــع
المــادة  38مــن قانــون المطبوعــات والنشــر التــي تتحدث
عــن جرائــم القــدح والــذم ،حيــث أن المــادة  42تتحــدث
عــن االختصــاص ،والمــادة  45تتحــدث عــن العقوبــات،
وبالتالي فإن المقارنة للوصول لهذه النتائج باعتقادنا ال
تســتقيم مــع القواعــد القانونيــة».
وفــي ذلــك البيــان اعتبــر الرئيــس التنفيــذي لمركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن الزميــل نضــال منصــور «ان قــرار
ديــوان تفســير القوانيــن ســيفتح البــاب إلعــادة التوقيــف
فــي قضايــا اإلعــام علــى نطــاق واســع» ،مؤكــدا علــى
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«أن الحكومة تتراجع عن تعهداتها بأن قانون المطبوعات
والنشــر هــو قانــون خــاص واجــب التطبيــق ،وتتراجــع عــن
المزايــا التفضيليــة التــي قدمتهــا للمواقــع االلكترونيــة
مــن أجــل حثهــم علــى الترخيــص بعــد تعديــل قانــون
المطبوعــات والنشــر ،مشــيرة إلــى أنــه قانــون يخلــو مــن
العقوبــات الســالبة للحريــة».

لقــد تضافــرت العديــد مــن األســباب التــي أدت إلــى
اســتمرار تراجــع الحريــات االعالميــة عــام  2015إلــى جانــب
مــا أشــرنا إليــه ســابقا مــن التوســع فــي اســتخدام
قانونــي منــع الجرائــم االلكترونيــة ومنــع االرهــاب
والتشريع لعودة توقيف الصحفيين وحبسهم ،لعل من
أهمهــا تراجــع كامــل الوعــود الحكومية الســابقة بتحســين
البيئــة التشــريعية للقوانيــن الناظمــة للعمــل اإلعالمــي،
وازمات الصحف المالية وإغالق بعضها «العرب اليوم»،
واألزمــات الماليــة التــي تمــر بهــا صحــف اخــرى مثــل
الدســتور والــراي ،وتهديــد األمن الوظيفــي للصحفيين،
فهــذه كلهــا عوامــل تدفــع الصحفييــن للشــعور بتراجــع
منســوب الحريــات اإلعالميــة فــي األردن.

ولــم تتوقــف معارضــة قانــون الجرائــم االلكترونيــة عنــد
هــذا الحــد ،فقــد أصــدر المعهــد الدولــي للصحافــة تقريرا
بعنــوان «حريــة وســائل اإلعــام اإللكترونيــة فــي األردن
علــى المحــك» دعــا فيــه إلــى إلغــاء قانــون الجرائــم
االلكترونيــة قائــا أن «إعــادة إدخــال التوقيــف لصحفيــي
المواقــع اإللكترونيــة جذبــت االنتبــاه بعــد توقيــف عــدد
مــن الصحفييــن فــي أعقــاب صــدور تفســير عــن هيئــة
حكوميــة».

هــذه المعطيــات كلهــا أدت إلــى ازديــاد عــدد العينــة
المســتطلعة التــي تصــف حالــة الحريــات االعالميــة ســنة
 2015بالمتدنيــة وبنســبة بلغــت  %31.9وهــي اعلــى
نســبة تصــف هــذا الوضــع منــذ ســنة .2006

واســتنادا لقانــون منــع اإلرهــاب وتعديالتــه فــإن حالــة
الحريــات العامــة خــال عــام  2015شــهدت محاكمــة عــدد
مــن الناشــطين وهــو مــا اشــارت اليــه منظمــة هيومــن
رايتــس ووتــش فــي تقريرهــا عــن األردن ســنة 2015
حيــث قالــت فيــه أن الحكومــة اســتخدمت بشــكل متزايــد
قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب العتقــال ومالحقــة النشــطاء
والصحفييــن لجرائــم التعبيــر عــن الــرأي ،معتمــدة فــي
ذلــك بشــكل موســع علــى تعديــات قانــون مكافحــة
اإلرهــاب فــي العــام .2014

فقــد بلــغ مجمــوع مــن يعتقــدون بحصــول تقــدم فــي
حالــة الحريــات اإلعالميــة  29مســتجيبا مــن أصــل 251
وبنســبة اجماليــة بلغــت  %11.6منهــم  8مســتجيبين
يــرون انهــا تقدمــت بدرجــة كبيــرة وبنســبة  ، %3.2و17
مســتجيبا يــرون انهــا تقدمــت بدرجــة متوســطة وبنســبة
 ، %6.8ورأى أربعــة مســتجيبين فقــط أنهــا تقدمــت
بدرجــة قليلــة وبنســبة . %1.6
إن نســبة  %45.4مــن مجمــوع مجتمــع الدراســة يــرون أن
حالــة الحريــات اإلعالميــة تراجعــت ســنة  2015بدرجــات

هــل تعتقــد أن الحريــات اإلعالمية فــي األردن عام 2015
شــهدت تقدمــا أم تراجعــا أم أنهــا بقيــت علــى حالهــا
ولــم تتغيــر على اإلطالق؟
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كبيــرة ومتوســطة وقليلــة ،فمــن رأى انهــا تراجعــت بدرجــة
كبيــرة بلــغ عددهــم  52مســتجيبا وبنســبة  ، %20.7وبلــغ
عــدد مــن رأى انهــا تراجعــت بدرجــة متوســطة  54مســتجيبا
وبنســبة بلغــت  ، %21.5وبلــغ عــدد مــن رأى انهــا تراجعــت
بدرجــة قليلــة  8مســتجيبين وبنســبة . %3.2

قياســا بمعطيــات الســنوات الســابقة.
ووفقــا للجــدول التالــي فــإن معطيــات ســنة 2015
ســجلت أعلــى نســبة ارتفــاع فيمــن يصــف حالــة الحريــات
بانهــا متدنيــة قياســا بمعطيــات الســنوات الســابقة
فقــد بلغــت هــذه الســنة  %31.9بينمــا كانــت ســنة 2006
 %22.8وبلغــت ســنة  2014نســبة  %26.5وســجلت ســنة
 2013نســبة . %29.7

هــذه المعطيــات التــي أدلــت بهــا عينــة الدراســة كشــفت
عــن أن نســبة مــن يعتقــدون أن حالــة الحريــات اإلعالميــة
تراجعــت ســنة  2015أو بقيــت علــى حالهــا بلغــت %88.4
وهــي نســبة عاليــة جــدا تؤكــد علــى أن مجتمع الدراســة لم
يلمــس أي تقــدم فــي حالــة الحريــات اإلعالمية طيلة ســنة
 2015بــل بالعكــس شــعر بتراجــع شــديد.

وبالمقابــل فقــد ســجل مــن يصفونهــا بأنهــا مقبولــة
ارتفاعــا ملحوظــا عــن معطيــات ســنة  2014فقــد كانــت
نســبتها العــام الماضــي  %24.5لترتفــع ســنة 2015
لتصــل إلــى . %30.3

 .2.1كيــف تصــف /يــن حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي

وانخفضــت نســبة مــن يصفهــا بالمتوســطة ســنة 2015
لتصــل إلــى  %22.7بينمــا كانــت نســبتها ســنة 2014
 ، %31.7كمــا ســجل نســبة مــن يــرى أنهــا جيــدة انخفاضــا
ســنة  2015بنســبة  %1فقــد كانــت نســبة هــؤالء ســنة
 %14.9 2014بينمــا بلغــت نســبتهم ســنة %13.9 2015
لتتســاوى بذلــك مــع ذات المعطيــات ســنة  2013وهــي
الســنة التــي بــدأ فيهــا االنخفــاض الواضــح والملمــوس
فــي نســبة مــن يصفــون الحريــات اإلعالميــة فــي األردن
بأنهــا جيدة.

األردن ســنة 2015؟
وصــف  %31.9حالــة الحريــات اإلعالميــة ســنة  2015بأنهــا
متدنية ،مقابل  %30.3رأوا أنها مقبولة ،بينما رأى %22.7
بأنهــا متوســطة ،و  %13.9رأوا أنهــا جيــدة ،إال أن نســبة
مــن رأى أنهــا ممتــازة لــم تتعــد . %1.2
لقــد انعكســت هــذه المعطيــات علــى مؤشــر المتوســط
الحســابي لوصــف حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن
حيــث بلــغ  %24.5وهــي نســبة متدنيــة جــدا تكشــف مــا
وصلــت إليــه حالــة الحريــات فــي عــام  2015مــن تراجــع
واضــح.

إن معطيــات وصــف الحريــات اإلعالمية في األردن على
مــدى  10ســنوات  2015-2006بقيــت فــي حالــة صعــود
وهبــوط متقــارب ،إن معطيــات ســنة  2015ســجلت
انخفاضــات ملحوظــة عــن معطيــات الســنوات الســابقة
ممــا يكشــف عــن وجــود حالــة تراجــع فــي حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي األردن.

لقــد ســجلت العينــة المســتطلعة التــي تصــف حالــة
الحريــات اإلعالميــة فــي األردن بالمتدنيــة ســنة 2015
أدنــي نســبة منــذ ســنة  2006ممــا يكشــف عــن تراجــع
واضــح فــي نســبة مــن يصــف حالــة الحريــات بالممتــازة
كيــف تصــف  /تصفيــن حالــة الحريــات اإلعالميــة
في األردن عام 2015؟
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مــن يــرى أن التشــريعات االعالميــة قد شــكلت قيدا على
حريــة اإلعــام ســنة  2015لتصــل النســبة إلــى %58.2
وهــي النســبة األعلــى التــي يتــم تســجيلها منــذ ســنة
.2006

 .2.2أثر التشــريعات اإلعالمية على حرية االعالم:
يــرى أكثــر مــن نصــف العينــة المســتطلعة ان التشــريعات
اإلعالميــة فــي األردن شــكلت قيــدا علــى حريــة اإلعــام
وبنســبة  %58.2وبعدد  146مســتجيبا بينما بلغت نســبة
مــن يــرى أنهــا ســاهمت فــي تقــدم حريــة اإلعــام %10.4
ً
جــدا مقابــل
وبعــدد  26مســتجيبا وهــي نســبة قليلــة
نســبة مــن يــرى انهــا لــم تؤثــر على حريــة اإلعــام والبالغة
 %30.7بعــدد  77مســتجيبا.

0.8
30.7

2015

10.4

58.2

32.5
15.7

مــا هــو تقييمــك ألثــر التشــريعات اإلعالمية فــي األردن
علــى حريــة اإلعالم هــل تعتبرها؟

51.8

26

اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

ً
قيدا على حرية اإلعالم

146

58.2

لم تؤثر على حرية اإلعالم

77

30.7

ساهمت في تقدم حرية
اإلعالم

26

10.4

رفض االجابة

1

0.4

الاعرف

1

0.4

المجموع

251

100

55.7

2

2013

16.3
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39
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47.8
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لقــد ســجلت ســنة  2015أعلــى نســبة مســتجيبين يــرون
أن التشــريعات اإلعالميــة كانــت قيــدا علــى اإلعــام إذ
بلغت نســبتهم  %58.2وهي أعلى نســبة يتم تســجيلها
منــذ ســنة  2006وهــي الســنة التــي ســجلت فيهــا أعلــى
نســبة وبلغــت .%61.6

2010

16.2
41.8

2.5
48

2009

15.9

33.6

وارتفعــت نســبة مــن يــرون ان التشــريعات اإلعالميــة
تشــكل قيــدا علــى حريــة اإلعــام  %7.6عــن معطيــات
ســنة  2014والتــي وصلــت النســبة فيهــا إلــى %51.8
بينمــا وصلــت ســنة  2015إلــى . %58.2

0.8

40.9

2008

31.4
26.9

1.2

41.9

كمــا ســجلت نســبة مــن يــرون أنهــا ســاهمت فــي تقــدم
حريــة اإلعــام انخفاضــا ملموســا عنهــا ســنة  2014التــي
بلغــت  %15.7بينمــا تدنــت هــذه النســبة بشــكل واضــح
ســنة  2015لتصــل إلــى .%10.4
إن عــودة الحكومــة لتوقيــف الصحفييــن وحبســهم
اســتنادا لقانونــي منــع الجرائــم االلكترونيــة ومنــع
االرهاب قد ســاهم بشــكل مؤثر وكبير في ارتفاع نســبة
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 .3القسم الثاني
االنتهاكات
 .3.1التعرض للضغوطات واالنتهاكات:
ال يمكــن الفصــل بالمطلق بيــن االنتهاكات التي يتعرض
الصحفيــون لهــا وبيــن الضغوطــات التــي يتلقونهــا ،كمــا
أن توقيــف  10صحفييــن خــال عــام  2015يأتــي فــي
ســياق االنتهاكات والضغوط المباشــرة على الصحفيين.
إن صــدور قــرار الديــوان الخــاص لتفســير القوانيــن الــذي
اجــاز توقيــف وحبــس الصحفييــن وفقــا للمــادة  11مــن
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة والتوســع في تطبيــق قانون
منــع االرهــاب تضافــرا ليشــكال حالــة ضغــط مؤثــرة علــى
االعالمييــن ممــا أثــر ســلبا علــى حالــة الحريــات االعالميــة
فــي األردن ونتــج عــن ذلــك العديــد مــن الســلبيات ســواء
لجهــة مضمــون المحتــوى اإلعالمــي أو لجهــة فــرض
المزيــد مــن الرقابة الذاتية من قبل الصحفيين أنفســهم.
وطالــت احــكام قانونــي الجرائــم االلكترونيــة ومنــع
االرهــاب حتــى المواطنيــن العادييــن الذيــن يســتخدمون
منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي خاصــة الفيــس
بــوك ،وقــد شــهد عــام  2015محاكمــة مواطنيــن لكونهــم
نشــروا علــى صفحاتهــم الخاصــة علــى الفيــس بــوك
اراءهــم ومواقفهــم ممــا اعتبرتــه الحكومــة موضوعــا
يســتحق المحاكمــة والتجريــم.
لقــد ســجل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن  73انتهــاكا
مكــررا بحــق الصحفييــن األردنييــن خــال عــام  2015وهــي
نســبة مرتفعــة جــدا تنوعــت اشــكالها ومضامينهــا مــا بيــن
المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي  11انتهــاكا ،وبيــن
حجــز الوثائــق الرســمية ،والتهديــد باإليــذاء ،والرقابــة
المســبقة ،وحــذف محتويــات الكاميــرا ،بواقــع انتهــاك
واحــد لــكل منهــا.
وبحســب نتائــج التقريــر االولــي الــذي اصــدره مركــز حمايــة
وحرية الصحفيين في شــهر شــباط فبرير ســنة  2016عن
حالــة الحريــات االعالميــة فــي العالــم العربــي فــإن األردن
جــاء فــي المرتبــة الثانيــة عشــرة فــي ترتيــب الــدول مــن
حيــث االنتهــاكات بواقــع  73انتهــاكا خــال عــام .2015
بلــغ عــدد مــن تعرضــوا للضغوطــات والمضايقــات
 69مســتجيبا مــن عينــة الدراســة ســنة  2015وبنســبة
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 ،%27.5فيمــا أفــاد  182مســتجيبا وبنســبة  %72.5بأنهــم
لــم يتعرضــوا ألي ضغــوط أو مضايقــات.
وهــذا العــدد يختــص فقــط بعينــة الدراســة المســتجيبة،
وهنــاك حــاالت اخرى عديدة لم يشــملها هذا االســتطالع
ممــا أبقاهــا خارج الحســابات الخاصة بهذه النتائج.
هــل تعرضــت للضغوطــات أو للمضايقــات خــال العــام
الماضي  2015؟
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

نعم

69

27.5

ال

182

72.5

المجموع

251

100

ســجلت عمليــة حجــب المعلومــات أعلــى ارتفــاع خــال
الســنوات الخمــس الماضيــة  2015 - 2010لتكــون فــي
المرتبــة األولــى مــن حيــث الضغــوط والمضايقــات التــي
تعــرض لهــا الصحفيــون ســنة  2015وبنســبة كبيــرة
جــدا  %41مســجلة بذلــك ارتفاعــا مضاعفــا عنهــا فــي
اســتطالع ســنة  2014التــي وصلت نســبتها إلــى %21.4
وتكــررت هــذه النســبة أعــوام  2013و 2012و ،2011بينمــا
كانــت نســبتها  %35.2ســنة .2010
وتقدمــت مــن المرتبــة الثالثــة ســنة  2014إلــى المرتبــة
الثانيــة ســنة  2015عمليــة الــذم والقــدح مســجلة ارتفاعــا
كبيــرا ســنة  2015وبنســبة  ،%15مســتعيدة ذات النســبة
التــي ســجلتها ســنة  2012والتــي بلغــت فــي حينــه %15
بينمــا كانــت نســبتها  %6.7ســنة  2014وكانــت %10.2
ســنة .2013
وســجل التهديــد والمنــع مــن التغطيــة ارتفاعا ســنة 2015
بنســبة  %9.3لــكل منهمــا ،بينمــا كان التهديــد باعتباره أحد
المضايقــات قــد حــل ســنة  2014فــي المرتبــة الثانيــة
بنســبة  %8مســجال انخفاضــا قيمتــه  %0.7عــن معطيــات
ســنة  2013مــع مالحظــة ارتفاع نســبته فــي عامي 2012
و 2011بمتوســط حســابي  %12.2وهــي فتــرة الحــراك
الشعبي األردني.
ويالحــظ تضاعــف المنــع مــن التغطيــة ســنة  2015بأكثــر
مــن الضعفيــن علــى مــا كان عليــه ســنة  2014الــذي
كانــت نســبته  %4فــي الوقــت الــذي ســجل فيــه انخفاضــا
ملموســا بلغــت نســبته  %3ســنة  2013مقارنــة بما كانت

عليــه ســنة  2012حيــث بلغــت فــي حينــه .%7
وقفــز االســتدعاء األمنــي قفــزة مضاعفــة ســنة 2015
ليحــل فــي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث المضايقــات
مســجال بذلك اعلى نســبة يتم تسجيلها خالل السنوات
الخمــس الفائتــة وبنســبة ارتفــاع بلغــت  %5.6بينمــا كانــت
 %2.8ســنة  2010وارتفعــت ســنة  2011لتصــل إلــى
 %3.6لتعــود لالنخفــاض ســنة  2012لتصــل إلــى %1.6
وتواصل انخفاضها ســنة  2013بنســبة  %1.5ولتنخفض
ســنة  2014لتصــل إلــى أدنــى مســتوى لهــا يتــم تســجيله
فــي الســنوات الخمــس الماضيــة وبنســبة .%1.2
وتضاعــف حجــز الحريــة ســنة  2015بأكثــر مــن عشــرة
اضعــاف مــا كانــت عليــه ســنة  ،2014فقــد وصلــت
نســبته ســنة  %4.7 2015بينمــا كانــت  %0.4ســنة 2014
لتحــل هــذه الســنة فــي المرتبــة الخامســة مــن حيــث
المضايقــات التــي تعــرض الصحفيــون لهــا ســنة .2015
لقــد بقــي حجــز الحريــة فــي أدنــي مســتوياته طيلــة
الســنوات الخمــس الماضيــة ومحافظــا علــى منســوبه
بتغييــرات ال تــكاد تذكــر فقــد كانــت نســبته  %1.3ســنة
 ،2013وحافــظ علــى نســبته عامــي  2012و 2011بنســبة
 %1.4بينمــا كانــت نســبته  %0.6ســنة .2010
ويأتــي ذلــك بســبب تكــرار حــاالت توقيــف الصحفييــن
اســتنادا إلــى قانونــي منــع الجرائــم االلكترونيــة ومنــع
االرهــاب وتوقيــف  10صحفييــن واعالمييــن اســتنادا
لهذين القانونين ،فضال عن توقيف ومحاكمة مواطنين
اخريــن امــام محكمــة امــن الدولــة لنشــرهم اراء ومواقــف
لهــم علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي «فيســبوك».
وســجل اســتطالع  2015ايضــا تضاعــف حجــب المواقــع
االلكترونيــة بنســبة  %3.7مقارنــة مــع نســبتها البالغــة
 %1.6ســنة  2014ليحــل حجــب المواقــع فــي اســتطالع
ســنة  2015فــي المرتبــة السادســة مــن حيــث
المضايقــات التــي ســجلت غالبيتهــا نســب ارتفاعــات
مضاعفــة لــم تســجل فــي الســنوات الخمــس الماضيــة.
وباســتثناء ارتفــاع عــدد حجــب المواقــع ســنة  2013إلــى
ً
ً
إلكترونيــا والــذي انعكــس علــى اجابــات
موقعــا
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الصحفييــن المســتطلعين فــي تلــك الســنة ،فقــد
حافظــت هــذه النســبة البالغــة  %3.4علــى معطياتهــا
فــي عامــي  2010و ،2011وانخفضــت بشــكل ملمــوس
لتصــل إلــى  %2ســنة .2012

فقــد حجبــت هيئــة اإلعــام األردنيــة عــدة مواقــع اخباريــة
الكترونيــة منهــا موقــع الكــون نيــوز اإلخبــاري فــي شــهر
كانــون الثانــي ينايــر  ،2015وموقــع ســرايا ،كمــا نشــرت
إعالنــا مدفــوع األجــر فــي الصحــف اليوميــة بتاريــخ
 2015/11/22انــذرت فيــه  46موقعــا الكترونيــا باإلغــاق
والحجــب مــا لــم تقــم تلــك المواقــع بتصويــب اوضاعهــا
خــال عشــرة ايــام مــن تاريــخ نشــر االعــان.
وجــاء فــي إعــان هيئــة اإلعــام انهــا ســتقوم بحجــب
هــذه المواقــع التــي وصفتهــا بالمخالفــة مــا لــم تصــوب
اوضاعهــا خــال مهلــة األيــام العشــرة التــي منحتهــا لهــا
وهــذه المواقــع هــي:
وكالــة وهــج ،ايثــار ،الربــاط نيــوز ،بريــق المــاس ،هرمنــا،
وكالــة حصــاد االخباريــة ،قلعــة عجلــون االخباريــة ،ســطوع
النجــم االخبــاري ،وكالــة شــايفك اإلخباريــة ،االســتقالل
االخباريــة ،فرســان التغييــر ،نــور نيــوز ،تــاج الشــرق ،جــرش
نيــوز ،منوعــات واســرار االخباريــة ،عمــان األردنيــة ،قرايــا
نيــوز ،صامــد اإلخبــاري ،روعــة الخيمــة األردنيــة ،عمــرة،
صدق الرؤيا اإلخبارية ،المنبر النقابي ،ساكب نيوز ،الحرة
األردنيــة ،حريــات نيــوز ،الفجــر نيــوز ،أقــام ليالــي ،قلــم
البيــان ،رايتنــا األردنيــة ،صــدى األردن ،النصيــر االخباريــة،
أخبار صدى الناس ،االمتياز ،عرمرم ،صحفي جو ،رصين
جــو ،صــوت الرمثــا ،ابشــر ،وكالة عكاظ االخباريــة ،المعلم
التربــوي ،أبــو شــريك ،الكوفيــة نيــوز ،جلنــار ،عمــان
األردنيــة ،القمــة نيــوز ،فايــز نيــوز.
وقامــت هيئــة اإلعــام الحقــا بإشــعار  69موقعــا
الكترونيــا مخالفــا فــي مطلــع شــهر كانون األول ديســمبر
ســنة  2015عــن طريــق الجريدة الرســمية ضــرورة تصويب
اوضاعهــا ،وقام حوالــي  30موقعا بتصويب اوضاعهم.
ووفقــا لمــا اصدرتــه هيئــة اإلعــام فإنهــا اكــدت علــى
أنهــا ســتحيل إلــى المدعــي العــام مالك وناشــر اي موقع
الكترونــي يبــث أخبــارا مخالفــة لشــروط الترخيــص التــي
حصلــت علــى الترخيــص علــى اساســها ،وقامــت الهيئــة
بالفعــل بحجــب  10مواقــع حتــى نهايــة عــام .2015
وشــهد مطلــع شــهر كانــون األول ســنة  2015عقــد لقــاء
نظمتــه جمعيــة الصحافــة االلكترونية ناقشــت فيه كيفية
التعامــل مــع حجــب المواقــع اإللكترونيــة المتخصصــة
وقــرار ديــوان تفســير القوانيــن الذي اعتبر قانــون الجرائم
اإللكترونية في قضايا القدح والذم هو القانون الخاص
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ً
قانونيــا للمدعيــن العاميــن لتوقيــف
غطــاء
ممــا أعطــى
ً
اإلعالمييــن.
وأعلــن الرئيــس التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
الزميــل نضــال منصــور في ذلك االجتمــاع عن قلقه البالغ
مــن تزايــد أعــداد اإلعالمييــن الذيــن يتعرضــون للتوقيــف
قائــا ان القانــون بــات أداة للتقييد معلنا معارضته لحجب
المواقــع اإللكترونيــة ســواء أكانــت متخصصــة أو غير ذلك
ً
مبينــا أن هنــاك إشــكالية فــي تعريــف معنــى وحــدود

اإلعــام المتخصــص.

وأحالــت هيئــة اإلعــام قناة رؤيا في شــهر أيلول ســبتمبر
 2015إلــى النائــب العــام بتهمــة مخالفــة شــروط الترخيص
ً
مخالفا لعادات وقيم المجتمع.
وبث برنامج اعتبرته الهيئة
وتضاعــف ارتفــاع منســوب التحقيــق األمنــي فــي
اســتطالع ســنة  2015ليصــل إلــى  %2.8ليحــل فــي
المرتبــة الســابعة مــن حيــث ترتيــب المضايقــات التــي
تعــرض الصحفيــون لهــا ســنة  2015وهــي اعلــى نســبة
ارتفــاع يتــم تســجيلها خــال الســنوات الخمــس الماضيــة،
فيمــا كانــت نســبته  %1.2فــي اســتطالع ســنة .2014
يشــار إلــى نســبة التحقيــق األمنــي كانــت  %0.9فــي
اســتطالع ســنة  ،2013ونســبة  %1.4عامــي 2010
و ،2012و  %1.6فــي اســتطالع ســنة .2011
وارتفعــت ســنة  2015بأكثــر مــن ثالثــة أضعــاف نســب
االعتــداء الجســدي والمنــع مــن البــث الفضائــي وبنســبة
واحــدة مشــتركة ومكــررة لــكل منهمــا بلغــت  ،%1.9بينمــا
ســجل المنــع مــن التغطيــة والنشــر انخفاضــا مضاعفا عنه
ســنة  2014الــذي وصلــت نســبته فــي ذلــك العــام إلــى
 %4لتنخفــض بشــكل مضاعــف فــي ســنة  2015لتصــل
إلــى  %0.4لتحــل جميعهــا فــي المرتبــة الثامنــة مــن حيــث
ترتيــب المضايقــات التــي تعــرض الصحفيــون لهــا ســنة
.2015
ووفقا لمعطيات االســتطالعات خالل الســنوات الخمس
الســابقة فــان نســبة الضــرب واالعتــداء الجســدي عــل
الصحفييــن كانــت  %0.4ســنة  ،2014وكانــت  %0.7ســنة
 2013بانخفــاض مضاعــف عنهــا فــي ســنة  2012التــي
بلغــت  %1.6والتــي انخفضــت هــي األخــرى عــن معطيــات
ســنة  2011التــي بلغــت  %3وهــي الســنة التــي كان فيهــا
الحــراك الشــعبي األردنــي ناشــطا ،بينمــا ســجلت أدنــي
نســبة لهــا فــي ســنة  2010حيــث وصلــت إلــى  %0.2فقط.

62

وبالنســبة لمعطيــات اســتطالعات الــراي للســنوات
الخمــس الماضيــة المتعلقــة بالمنــع مــن البــث الفضائــي
أو التلفزيونــي فقــد كانــت النســبة  %0.4ســنة 2014
وبانخفــاض مضاعــف عــن معطيــات الســنوات الســابقة
فقــد كانــت  %1ســنة  ،2013وكانــت  %1ســنة ،2012
وســجلت اعلــى ارتفــاع لهــا طيلــة الســنوات الخمــس
الســابقة بنســبة  %2.2ســنة  ،2011وهــي ســنة الحــراك
الشــعبي األردنــي ،ووصلــت ســنة  2010إلــى %1.6
فقــط.
وســجل المنــع مــن التغطيــة ارتفاعــا بدرجــة واحــدة فــي
ســنة  2014حيــث وصلــت نســبته إلــى  %4بينمــا كانــت
نســبته  %3ســنة  2013وهــو العــام الــذي تــم فيــه حجــب
ً
ً
إلكترونيــا مــا انعكــس بشــكل الفــت علــى
موقعــا
291
إجابــات الصحفييــن المســتطلعين.
وكانــت نســبة المنــع مــن التغطيــة ســنة  2012فــي
اعلــى مســتوياتها خــال خمــس ســنوات حيــث وصلــت
إلــى  %7.1فيمــا لــم تســجل اية حوادث منع مــن التغطية
فــي عامــي  2010و 2011علــى التوالــي.
وتســاوت فــي المرتبــة التاســعة كل مــن االحالــة إلــى
محكمة امن الدولة ،والتحويل إلى مدع عام ،واالستدعاء
من قبل هيئة مكافحة الفســاد وبنســبة واحدة لكل منها
بلغــت  %1مســجلة بذلــك نســبة ارتفــاع خــال الســنوات
الخمــس الماضية.
وبقيــت اإلحالــة إلى محكمة امن الدولة مســتقرة بنســبة
 %0.9فقــط ســنة  2015عمــا كانــت عليــه نســبتها ســنة
 2014البالغــة  ،%0.8فيمــا كانــت نســبتها  %0.2ســنة
 ،2013و %0.4ســنة  ،2012ولــم يســجل طيلــة عامــي
 2010و 2011إحالــة أحــد مــن اإلعالمييــن إلــى محكمــة
امــن الدولــة.
ومن المهم اإلشــارة إلى ان إجابات العينة ال تمثل كافة
الضغــوط التــي يتعرض الجســم اإلعالمي لهــا ،كما انها
ليســت بالضــرورة ان تتطابــق مــع نتائــج الرصــد والتوثيــق
الميدانــي الــذي نعمــل عليــه بشــكل يومــي ونصــدر
تقاريرنــا الشــهرية حولهــا.
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 .3.2التوقيــف في قضايا اإلعالم:

وبالمقارنــة فــإن نســبة من تم توقيفهــم من اإلعالميين

ســجل العــام  2015ارتفاعــا ملحوظــا فــي نســبة توقيــف
الصحفييــن قياســا باألعــوام الخمســة الســابقة فقــد
تعــرض  %1.6مــن العينــة المســتجيبة للتوقيــف فــي
قضايا لها عالقة باإلعالم بينما كانت هذه النســبة ســنة
 2014ضئيلــة إذ بلغــت  %0.8بمعنــى انهــا تضاعفــت
فــي ســنة  2015عنهــا فــي ســنة .2014

ســنة  2012فــي قضايــا إعالميــة كانــت  ،%1.2وبلغــت
نســبتهم  %1ســنة  ،2011بينمــا ســجل عــام  2010أدنــي
نســبة توقيف . %0.6
إن أربعــة مســتجيبين فقــط مــن عينــة الدراســة أفــادوا
بأنهــم تعرضــوا للتوقيــف فــي قضايــا لهــا عالقــة
باإلعــام ســنة  2015وبنســبة ضئيلــة بلغــت  %1.6مــن

وبالمقارنــة مــع معطيــات الســنوات الســابقة فــان ســنة
 2013ســجلت نســبة مرتفعــة فــي قضايــا توقيــف
االعالمييــن اذ بلغــت النســبة  %1.7وبفــارق ضئيــل
عــن ســنة  2015ممــا يكشــف عــن العــودة إلــى قضايــا
التوقيــف فــي قضايــا لهــا عالقــة باإلعــام.

أصــل مجمــوع العينــة البالــغ عددهــا  251مســتجيبا ،ممــا
يعنــي أن  %98.4مــن عينــة الدراســة لــم يتعرضــوا نهائيـ ًـا
لقــرارات توقيــف فــي قضايــا لهــا عالقــة باإلعــام ســنة
.2015
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إن هــذه المعطيــات تختــص فقــط بعينــة الدراســة وال
تعنــي بالضــرورة عــدم وجود حــاالت توقيف أخرى إال أنها
لم تظهر في نتائج هذا االســتطالع لكونها فقط لم تكن
مــن مجتمــع الدراســة وعينتهــا.
هــل تعرضــت للتوقيــف فــي قضايــا لهــا عالقــة
باإلعــام خــال العــام  2015؟

اإلجابة

عدد
المستجيبين

النسبة

نعم

4

1.6

ال

247

98.4

المجموع

251

100

ومــن بيــن مــن افــادوا بأنهــم تعرضــوا للتوقيــف فــي
قضايــا إعالميــة ســنة  2015فــإن  3منهــم تــم توقيفهــم
مــن قبــل المدعــي العــام المدنــي وبنســبة  ،%75فــي
قضايــا هــي التشــهير بالشــركات ،وكتابة مقالــة رأي عام،
ونشــر مــادة صحفيــة عــن القطــاع الصحــي وبنســبة
متســاوية لــكل منهــا بلغــت .%33.3
اذكر الجهة التي قامت بتوقيفك /المدعي العام المدني
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

نعم

3

1.2

ال

1

0.4

مجموع من تم
توقيفهم في
قضايا اعالمية

4

1.6

مجموع من لم
يتم توقيفهم في
قضايا اعالمية

247

98.4

المجموع

251

100

سبب توقيف /المدعي العام المدني
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

قضايا الشركات -
تشهير

1

33.3

كتابة مقالة راي عام

1

33.3

نشر مادة صحفية
عن القطاع الصحي

1

33.3

المجموع

3

100

اذكر الجهة التي قامت بتوقيفك/المحكمة النظامية
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة المئوية

نعم

1

0.4

ال

3

1.2

مجموع من اوقفتهم
المحكمة النظامية

1

1.6

مجموع من لم يتم
توقيفهم

247

98.4

المجموع الكلي

251

100

ومــن بيــن الحــاالت األربــع التــي قالــت انهــا اوقفــت
فــي قضايــا اعالميــة ســنة  2015فــان قضيــة واحــدة تــم
توقيف صاحبها من قبل المحكمة النظامية بســبب ذمة
ماليــة مترتبــة جــراء قضيــة مطبوعــات ونشــر.
سبب توقيف/المحكمة النظامية
اإلجابة

عدد المستجيبين

ذمة مالية مترتبة جراء
مطبوعات ونشر

1

المجموع

1
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ووفقــا لمعطيــات الرصــد التــي قــام مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن بتوثيقهــا والتحقــق منهــا فــان  10حــاالت
توقيــف لصحفييــن واعالمييــن تمــت ســنة  2015وهــذه
الحــاالت هــي:

 1أسامه الراميني
اوقــف مرتيــن كانــت إحداهمــا توقيفــه بقــرار مــن مدعــي
عــام عمــان بتهــم مــن بينهــا عــدم تحــري الموضوعيــة
ً
خالفــا
وعــدم التــوازن فــي عــرض المــادة الصحفيــة
لقانــون منــع الجرائــم االلكترونيــة.

 2جمال أيوب
تــم توقيفــه مــن قبــل مدعــي عــام محكمــة أمــن الدولــة
بتهمــة تعكيــر صفــو العالقــات مــع دولــة اجنبيــة بموجــب
قانــون منــع االرهاب.
 3خليل يعقوب الحجاجرة مصور وكالة هوا األردن

اعتــدي عليــه بالضــرب والتوقيــف لعــدة ســاعات فــي
شــهر نيســان ابريــل  2015فــي مدينــة العقبــة.
 4هاشم الخالدي وسيف عبيدات سرايا نيوز

تــم ايقافهمــا بتهمــة اســتخدام وســائل اعالميــة للترويــج
ألفــكار جماعــة إرهابيــة ،والقيــام بأعمــال مــن شــانها ان
تعــرض األردنييــن لخطــر اعمــال عدائيــة وانتقاميــة خالفــا
االرهــاب رقــم
ألحــكام المادتيــن  ٣،٧مــن قانــون منــع ٍ
 ٢٠٠٦/٥٥وتعديالتــه ،كمــا قــرر مدعــي عــام أمــن الدولــة
إغــاق موقــع ســرايا.
 5عاطف الجوالني رئيس تحرير جريدة السبيل

تــم توقيفــه اســتنادا لنــص المــادة  11مــن قانــون منــع
الجرائــم اإللكترونيــة بتهمــة عــدم تحــري الدقــة والحقيقــة
فــي نشــر مــادة صحفيــة خالفــا للمــادة  4مــن قانــون
المطبوعات والنشــر ،وذم وشــتم وتحقير شــخص خالفا
للمــادة  190مــن قانــون العقوبــات ،وتحقيــر مؤسســة
رســمية وموظــف رســمي.
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 6ضيغم خريسات وضياء خريسات
ورامز أبو يوسف
تــم توقيفهــم بتهمــة مخالفــة المادتيــن « »7 ،5مــن
قانــون المطبوعــات والنشــر ،باإلضافــة إلــى جــرم إصدار
مطبوعــة بــدون ترخيــص خالفـ ًـا للمــادة « »48مطبوعــات
ونشــر ،وكذلــك نشــر مــا يشــتمل علــى ذم وقــدح خالفـ ًـا
للمــادة « »11مــن قانــون الجرائــم االلكترونيــة».

 7غازي مرايات
تــم توقيفــه مــن قبــل مدعــي عــام محكمــة امــن الدولــة
اســتنادا لقانــون منــع اإلرهــاب بتهمــة القيــام بأعمــال
مــن شــأنها تعريــض المملكــة لخطــر أعمال عدائيــة وتعكير
صالتهــا بدولــة أجنبيــة وتعريــض األردنييــن لخطــر أعمــال
ثأريــة وعدائية.
ان قــرار الديــوان الخــاص بتفســير القوانيــن الــذي منــح
للمدعــي العــام الحــق بالتوقيــف فــي قضايــا النشــر
الــذي صــدر بتاريــخ  2015 / 10/ 19قــد عــزز مــن التوجــه
الحكومــي الســتخدام التوقيف في قضايــا المطبوعات
والنشــر اســتنادا إلــى قانونــي منــع الجرائــم االلكترونيــة
ومنــع االرهــاب ،وهــو مــا يظهــر جليــا فــي االتهامــات
المســندة للصحفييــن الذيــن تــم توقيفهــم خــال عــام
.2015

الخالدي و عبيدات
أوقفا بتهمة الترويج
ألفكار جماعة إرهابية

 .3.3تعــرض االعالميين للمحاكمة:
ســجل العــام  2015ارتفاعــا ملحوظــا وغيــر مســبوق
مقارنــة بالســنوات الخمــس الماضيــة لإلعالمييــن الذيــن
تعرضــوا للمحاكمــة فــي قضايــا لها عالقــة باإلعالم ،فقد
تعــرض  29مســتجيبا مــن أصــل العينــة البالــغ عددهــا 251
مســتجيبا للمحاكمــة ســنة  2015وبنســبة مرتفعــة بلغــت
 %11.6وهــي اعلــى نســبة محاكمــات لإلعالمييــن يتــم
تســجيلها منــذ ســنة .2010
وبالمقارنــة بمعطيــات الســنوات الســابقة فقــد بلغــت
نســبة محاكمــات االعالمييــن ســنة  2010فــي قضايــا
اعالميــة  ،%6.1وفــي ســنة  2011انخفضــت النســبة
لتصــل إلــى  ،%5.2وحافظــت علــى ذات النســبة بفــارق
ضئيــل جــدا ســنة  2012حيــث بلغــت  ،%5.1لكنهــا ارتفعــت
ســنة  2013لتصــل إلــى  %6.7فيمــا شــهد عــام 2014
قفــزة كبيــرة فــي عــدد المحاكمــات وصلــت إلــى ،%9.6
ولتســجل ارتفاعــا اخــر ســنة  2015بلغــت فيــه .%11.6
ان مؤشــر تصاعــد المحاكمــات لإلعالمييــن فــي قضايــا
اعالميــة بــدأ باالرتفــاع منــذ ســنة  2013وبشــكل ملمــوس
ويعــود ذلــك إلــى احالــة قضايــا المطبوعــات إلــى محاكــم
خاصــة إلــى جانــب التشــدد فــي التشــريعات وتعديالتهــا
ممــا جعــل منهــا اداة تقييد علــى حرية اإلعالم ،وهي ذات
النتيجــة التــي خلصنــا اليهــا فــي اســتطالع ســنة ،2014
وهــو العــام الــذي أصبــح فيــه قانــون منــع االرهــاب ســاري
المفعول.
هــل تعرضــت للمحاكمــة فــي قضايــا لهــا عالقــة باإلعالم
خالل العام الماضي  2015؟
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

نعم

29

11.6
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222

88.4

المجموع

251

100

 .3.4الجهــات التــي رفعت دعاوى على اإلعالميين:
بقيــت الشــركات الخاصــة عــام  2015فــي صــدارة الجهــات
التــي رفعــت دعــاوى ضــد اإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا
للمحاكمــة والبالــغ عددهــم اإلجمالــي  29إعالميــا مــن
مجمــوع العينــة المســتطلعة البالــغ عددهــا  251مســتجيبا.

ورفعــت الشــركات الخاصــة  9دعــاوى على صحفيين ســنة
 2015وبنســبة  %31إال أن هذه النســبة ســجلت انخفاضا
واضحا وكبيرا عنها ســنة  2014فقد بلغت نســبة القضايا
التــي رفعتهــا الشــركات الخاصــة ضــد اإلعالمييــن الســنة
الماضيــة  ،%45.8بينمــا وصلــت نســبتها إلــى %35.5
ســنة  ،2013و %7.7ســنة  ،2012وبلغــت نســبتها
 %26.8ســنة .2011
وبحســب المعطيــات فــان نســبة المواطنيــن العادييــن
الذيــن رفعــوا دعــاوى صــد الصحفييــن تســاوت ســنة
 2015مــع الشــركات الخاصــة وبنســبة واحــدة هــي %31
مســجلين بذلــك ارتفاعــا كبيــرا جــدا عمــا رفعــوه مــن قضايا
ســنة  2014ضــد الصحفييــن فقــد كانــت نســبتها متدنيــة
جــدا  %4.2بينمــا كانــت نســبتها  %35.5ســنة  ،2013و
 %26.9ســنة  ،2012و %27ســنة .2011
ان تســاوي الشــركات الخاصــة والمواطنيــن العادييــن
فــي رفــع دعــاوى ضــد الصحفييــن وخاصــة الصحافــة
اإللكترونيــة ســنة  2015كان بســبب اتســاع الصــورة
النمطيــة عــن لجــوء اإلعــام االلكترونــي تحديــدا لالبتــزاز
وممارســة الضغط على الشــركات والمواطنين العاديين
مــن اجــل الحصــول علــى االعالنــات كمــا ان التشــريعات
نفســها ســمحت بالتوســع فــي رفــع الدعــاوى ضــد
ا لصحفييــن .
لقــد حــل المســؤولون فــي الحكومــة الذين رفعــوا دعاوى
ضــد الصحفييــن ســنة  2015فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة
 ،%24.1وكانــوا ســنة  2014قــد حلــوا ايضــا فــي المرتبــة
الثانيــة بعــد الشــركات الخاصــة وبنســبة  ،%25بينمــا كانــوا
الجهــة األولــى رفعــا للقضايــا ضد الصحفيين ســنة 2013
وبنسبة  ،%41.9كما كانوا في المرتبة األولى ايضا في
اســتطالع ســنة  2012وبنســبة %34.6بينمــا تســاووا فــي
المرتبــة الثالثــة مع الشــركات الخاصة ســنة  2011وبنســبة
 %26.8لــكل منهما.
وجــاء النــواب الحاليــون فــي المرتبــة الثالثــة ســنة 2015
مــن حيــث الجهــات التــي رفعــت دعــاوى ضــد الصحفييــن
وبنســبة  %17.2مســجلين بذلــك انخفاضــا طفيفــا عــن
ســنة  2014حيــث بلغــت نســبة القضايــا التــي رفعوهــا
.%20.8
لقــد بــدأ مجلــس النــواب ينشــط باتجــاه مقاضــاة
الصحفييــن بشــكل ملمــوس منذ ســنة  2014بينما ســجل
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نســبا متدنيــة جــدا فــي ســنة  2013حيــث بلغــت نســبة
القضايــا التــي رفعهــا ضــد الصحفييــن  %3.2بينمــا لــم
يرفــع ايــة قضيــة ســنة  ،2012وســجل ســنة  2011قضايــا
بنســبة  %3.8وهــي ايضــا نســبة متدنيــة جــدا.
ان توســع مجلــس النــواب فــي رفــع دعــاوى ضــد
الصحفييــن فــي العاميــن األخيريــن جــاء بســبب ضيــق
المجلــس باالنتقــادات التــي توجهها الصحافة له وخاصة
الصحافــة اإللكترونيــة ،وقــد وصــل هــذا الضيــق ايضــا
إلــى الصحــف الورقيــة اليوميــة.
وحلــت المؤسســات شــبه الحكوميــة فــي المرتبــة
الرابعــة مــن حيــث ترتيــب الجهــات فــي رفــع دعــاوى ضــد
الصحفييــن وبنســبة  %10.3فــي ســنة  2015مســجلة
بذلــك انخفاضــا عــن نســبتها ســنة  2014والتــي بلغــت
 ،%12.5بينمــا كانــت نســبتها  %25.8ســنة  ،2013و%7.7
ســنة  ،2012وبلغــت نســبتها  %22.8ســنة .2011
ويالحــظ تســاوي الحكومــة وقــادة مؤسســات المجتمــع
المدنــي فــي المرتبــة الخامســة مــن حيــث نســبة رفــع
الدعاوى ضد الصحفيين وبنســبة واحدة لكل منهما هي
%6.9ســنة .2015
وسجل قادة االحزاب قضية واحدة  ،ورفعت مؤسسات
المجتمــع المدنــي قضيتيــن ،بينمــا كانــت نســبة القضايــا
التــي رفعهــا قــادة مؤسســات المجتمــع المدنــي %4.2
ســنة  2014ممــا يكشــف عــن توســع قــادة المجتمــع
المدنــي فــي مقاضــاة الصحفييــن مقابــل تراجــع واضــح
لــدى الحكومــة التــي توســعت خــال الســنوات الســابقة
فــي مقاضــاة الصحفييــن فقــد بلغــت نســبة القضايــا
التــي رفعتهــا ضــد الصحفييــن  %35.5ســنة ،2013
و %23ســنة  ،2012و  %30.7ســنة  ،2011بينمــا كانــت
نســبة القضايــا التــي رفعهــا قــادة مؤسســات المجتمــع
المدنــي متدنيــة فقــد كانــت  %3.2ســنة  ،2013و%3.8
ســنة  ،2012و %11.4ســنة . 2011
وتقاســمت ثالث جهات المرتبة السادســة من حيث رفع
الدعــاوى ضــد الصحفييــن وبنســبة واحــدة مشــتركة هــي
 %3.4لــكل مــن االعيــان الحالييــن والنــواب الســابقين،
وقــادة األحــزاب.
وبالمقارنــة مــع معطيــات اســتطالعات الــراي للســنوات
الســابقة فقــد بقــي قــادة األحــزاب محافظيــن علــى
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نســبتهم في مقاضاة الصحفيين ،وبالرغم من تســجيل
انخفــاض فــي نســبة رفعهــم للقضايــا ســنة  2015عنهــا
فــي ســنة  2014فــان مقارنــة معطياتهمــا ال تشــير إلــى
تغيير واضح فقد بقيت المعطيات هي نفســها وبفارق
ضئيل جدا ال يغير كثيرا في معطيات األرقام ودالالتها،
فقد كانت نســبة القضايا التي رفعها قادة األحزاب ضد
الصحفييــن ســنة  %4.2 2014بينمــا كانــت مرتفعــة قليــا
ســنة  2013وبنســبة  %6.5بينمــا بقيــت محافظــة علــى
نســبتها البالغــة  %3.8فــي عامــي  2012و.2011
وعــاد النــواب الســابقون ســنة  2015لمقاضــاة
الصحفييــن وبنســبة  %3.4بعــد أن لــم يرفــع اي نائــب
ســابق دعــوى ضــد اي صحفــي ســنة  ،2014بينمــا
كانــت نســبة القضايــا التــي رفعوهــا ســنة  2013تصــل
إلــى  %12.9وهــي الســنة التــي جــرت فيهــا االنتخابــات
النيابيــة للمجلــس النيابــي الســابع عشــر الحالــي ،وكانــت
نســبة القضايــا التــي رفعهــا نــواب ســابقون ســنة 2012
تبلــغ  %7.7بينمــا لــم يشــهد عــام  2011رفــع ايــة قضايــا
علــى صحفييــن مــن نــواب ســابقين.
وتكشــف معطيــات االســتطالع ان األجهــزة األمنيــة
كانــت مــن بيــن الجهــات التــي ســجلت ألول مــرة منــذ
خمــس ســنوات عــدم رفعهــا ايــة قضيــة علــى الصحفيين
بينمــا بقيــت نســب رفعهــا للقضايــا فــي انخفــاض منــذ
ســنة  2011التــي بلغــت فيهــا النســبة  %7.9لتنخفــض
بمقــدار  %0.2ســنة  2012لتصبــح  %7.7ثــم تعــود فــي
ســنة  2013لتســجل انخفاضــا واضحــا بلغــت نســبته
 %6.5ولتنخفــض فــي ســنة  2014لتصــل إلــى  %4.2ثــم
تختفــي تمامــا فــي ســنة .2015
وال نحتــاج للتذكيــر ان توجــه األجهــزة األمنيــة لرفــع دعــاوى
قضائيــة ليــس مألوفا فهي تملك صالحيات االســتدعاء
والتحقيــق والضغــط وهــي لن تعنى بإقامــة قضايا في
المحاكــم.

وحافظــت هيئــة المرئــي والمســموع ودائــرة
المطبوعــات والنشــر اللتــان شــكلتا الحقــا هيئــة اإلعــام
إلــى جانــب األعيــان الســابقين علــى موقفهــم مــن عــدم
رفــع ايــة قضايــا علــى اإلعالمييــن ســنة  2015و2014
علــى التوالــي ،بينمــا كان االعيــان الســابقون قــد ســجلوا
نســبة  %3.2ســنة  2013ولــم يرفعــوا ايــة دعــاوى فــي
عامــي  2012و.2011
وتبقــى نســبة  %1.2مــن العينــة قدمــت إجابــات أخــرى
مثــل مؤسســات إعالميــة ،ووزراء ومســؤولين ونقابــات
مهنيــة ورجــال اعمــال وهــي نســبة متدنيــة جــدا وال تــكاد
تذكــر وليــس لهــا اي تأثيــر علــى المعطيــات الســابقة.
وفــي حــال تــم جمــع معطيــات الحكومــة والمســؤولين
فــي الحكومــة فــان الحكومــة تصبــح مــن ضمــن ثــاث
جهــات هــي األكثــر رفعــا للدعــاوى ضــد الصحفييــن ســنة
 2015إلــى جانــب الشــركات الخاصــة والمواطنيــن
العادييــن وبنســبة مشــتركة تبلــغ  %31وتتســاوى بذلــك

مــع نســبة الشــركات الخاصــة والمواطنيــن ،ولكننــا
إذا اضفنــا إلــى الحكومــة والمســؤولين الحكومييــن
المؤسســات شــبه الحكوميــة فــان النتيجــة ســتقفز إلــى
 %41.3وبذلــك تعــود الحكومــة لتتصــدر مشــهد الجهــات
األكثــر مقاضــاة للصحفييــن.
لقــد وصــل حاصــل جمــع المعطيــات للحكومــة
وللمســؤولين إلــى نســبة  %31لســنة  2015إال أن هــذه
المعطيــات تكشــف بالمقابــل عــن انخفــاض كبيــر عمــا تــم
تســجيله مــن حاصــل جمعهمــا فــي معطيــات ســنة 2014
حيــث وصلــت النســبة مجتمعــة إلــى  ،%45.8بينمــا
ســجلت ســنة  2013أعلــى نســبة ارتفــاع خــال خمــس
ســنوات وبنســبة  %77.4وهــي الســنة التــي تــم فيهــا
اغــاق المواقــع االلكترونيــة ،بينمــا وصلــت ســنة 2012
إلــى نســبة  %57.7مســجلة ارتفاعــا قــدره  %0.2فقــط
عــن ســنة  2011البالغــة .%57.5

الجهات التي رفعت دعاوى ضد االعالميين سنة 2015
35
31.0

31.0

ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ
ﻋﺎﺩﻳﻮﻥ

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ

30

24.1

25

20
17.2
15
10.3
10
6.9

ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻧﻮﺍﺏ ﺣﺎﻟﻴﻮﻥ

ﻗﺎﺩﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺪﻧﻲ

6.9

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺷﺒﻪ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

3.4

3.4

ﻗﺎﺩﺓ ﺃﺣﺰﺍﺏ

ﺃﻋﻴﺎﻥ
ﺣﺎﻟﻴﻮﻥ

3.4

ﻧﻮﺍﺏ
ﺳﺎﺑﻘﻮﻥ

5

0
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 .3.5االتهامــات الموجهــة للصحفييــن فــي القضايــا
المقامــة ضدهــم:
تصــدرت تهمــة عــدم تحــري الحقيقــة وااللتــزام بالدقــة
والحياديــة خالفــا للمــادة  5مــن قانــون المطبوعــات
المرتبــة األولــى مــن التهــم الموجهــة للصحفييــن فــي
القضايــا المقامــة ضدهــم ســنة  2015بنســبة %26.9
مســجلة بذلــك انخفاضــا كبيــرا وملموســا عــن معطيــات
اســتطالع ســنة  2014التــي وصلــت النســبة فيــه إلــى
 ،%45.8ممــا يعنــي تحســنا ملموســا وايجابيــا طــرأ علــى
توجيــه مثــل هــذه التهمــة للصحفييــن.
وحلــت تهمــة الــذم والقــدح والتحقيــر خالفـ ًـا للمــادة 188
من قانون العقوبات في المرتبة الثانية من حيث التهم
الموجهــة للصحفييــن فــي القضايــا المقامــة ضدهــم
بنســبة  %25فــي ســنة  2015مســجلة بذلــك ارتفاعــا
مضاعفــا بحوالــي  5مــرات عــن معطيــات اســتطالع
ســنة  2014التي كانت نســبة هذه التهمة فيه تصل إلى
 %5.7فقــط.

ً
خالفــا ألحــكام
وبالرغــم مــن ان تهمــة الــذم والقــدح
المــادة  38مــن قانــون المطبوعــات حلــت فــي المرتبــة
الثالثــة بنســبة  %23.1فــي اســتطالع ســنة  2015إال أنهــا
ســجلت انخفاضــا ملموســا عمــا كانــت عليــه نســبتها فــي
اســتطالع ســنة  2014البالغــة .%31.4
ومــن المالحــظ ان الصحفييــن ال يعرفون تماما القوانين
والمــواد القانونيــة التــي يحاكمــون علــى اساســها امــام
المحاكــم المختصــة ،علــى نحــو قضايــا القــدح والــذم،
فالصحفيــون يحاكمــون فيهــا علــى اســاس المــادة 38
والمــادة  42مــن قانــون المطبوعــات وليــس قانــون
العقوبــات فــي الغالــب.
وانخفضــت نســبة تهمــة عــدم مراعــاة التــوازن
والموضوعيــة خالفــا ألحــكام المــادة  7مــن قانــون
المطبوعــات لســنة  2015لتصــل إلــى  %7.7لتحــل فــي
المرتبــة الرابعــة مــن حيــث التهــم الموجهــة للصحفييــن
بينمــا كانــت هــذه النســبة  %11.4فــي اســتطالع ســنة
.2014

هــل تذكــر باختصــار مــا هــي التهمــة
أو التهــم الموجهــة لــك؟
ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٥
ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺮﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ.

1.9

1.9

ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٨٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺮ

1.9

1.9

ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٣٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ.
ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ

1.9
1.9
1.9
3.8

26.9
7.7

ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٧ﻣﻦ
ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ.
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ٤٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ
ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ٧٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻜﺮ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﺑﺪﻭﻟﺔ
ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺛﺄﺭﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١١٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.

23.1
25.0

ﺃﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ
ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻣﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ١٥٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ١١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /٢٠ﺝ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ.
ﺍﻻﺳﺎﺀﺓ ﻟﻸﺭﺩﻥ
ﺃﺧﺮﻯ

70

وحلــت تهمــة إصــدار مطبوعــة بــدون ترخيــص خالفــا
للمــادة  48مــن قانــون المطبوعــات والنشــر فــي المرتبــة
الخامســة مــن االتهامــات الموجهــة للصحفييــن فــي
القضايــا المقامــة ضدهــم وبنســبة .%3.8
وتســاوت فــي المرتبــة السادســة وبنســبة متســاوية
بلغــت  %1.9كل مــن تهــم توجيــه رســائل تهديــد أو إهانــة
أو رســائل منافيــة لــآداب خالفـ ًـا للمــادة  75مــن قانــون
االتصــاالت ،والكتابــات أو الخطــب التي تعــرض المملكة
لخطر أعمال عدائية أو تعكر صالتها بدولة اجنبية أو تعرض
األردنييــن ألعمــال ثأريــة خالفــا للمــادة  118مــن قانــون
العقوبــات ،وأثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة
أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف ومختلــف عناصــر
االمــة خالفــا ألحــكام المــادة  150مــن قانــون العقوبــات،
والــذم والقــدح والتحقيــر خالفــا ألحــكام المــادة  11مــن
قانــون الجرائــم االلكترونيــة ،ومخالفــة اتفاقيــة الترخيــص
خالفــا ألحــكام المــادة /20ج مــن قانــون اإلعــام المرئــي
والمســموع ،واإلســاءة لــأردن وأخرى.

 .3.6االحــكام القضائيــة غير القطعية:
ليــس مــن الممكــن اعتبــار هــذا العــام قــد شــهد تراجعــا
مؤثــرا وظاهــرا فــي صــدور األحــكام غيــر القطعيــة بحــق
الصحفييــن الذيــن تعرضوا للمحاكمة فقد بلغت النســبة
 %24.1ســنة  2015مقارنــة بســنة  2014التــي بلغــت
النســبة فيــه  %25وبمــا ال يعطــي مؤشــرات إيجابيــة
كافيــة العتبــار ان عــام  2015قــد شــهد تراجعــا حقيقيا في
صــدور األحــكام غيــر القطعيــة فبقيــت النســبة بين عامي
 2014و 2015تــراوح مكانهــا وإن بتغيــر نســبي طفيــف.
لقــد شــهد عــام  2010ارتفاعــا فــي نســبة صــدور مثــل
تلــك األحــكام وصلــت إلــى  %38.7لكنهــا انخفضــت عــام
 2011إلــى أكثــر مــن النصــف وبنســبة بلغــت %15.2
لتواصــل تراجعهــا لنحــو النصــف عــام  2012لتبلــغ ،%7.7
إال أنهــا عــاودت الصعــود التدريجــي لتصــل إلــى %19.4
عــام  ،2013ولترتفــع إلــى  %25عــام .2014

هل صدر بحقك حكم قضائي غير قطعي العام  2015؟
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

نعم

7

24.1

ال

22

75.9

مجموع من تعرضوا
لمحاكمات

29

100

مجموع من لم
يتعرضوا لمحاكمات

222

المجموع الكلي

251

 .3.7األحــكام غيــر القطعيــة الصــادرة بحــق الصحفييــن
الذيــن تعرضــوا للمحاكمــة:
توزعــت األحــكام القضائيــة غيــر القطعيــة الصــادرة بحــق
الصحفيين الذين تعرضوا للمحاكمة بين حكمين قضائيين
فقــط همــا ،الغرامــة الماليــة وبنســبة  ،%77.8والتعويــض
المدنــي وبنســبة .%22.2
لقــد شــهد عــام  2015ارتفاعــا ملحوظــا ومتواليــا فــي
صــدور أحــكام غيــر قطعيــة بإلــزام الصحفييــن دفــع غرامــات
ماليــة عنهــا فــي ســنة  2014حيــث بلغــت نســبتها العــام
الماضــي  ،%71بينمــا اســتقرت علــى نســبة  %40لعامــي
 2012و ،2013فيمــا كان معدلهــا لعامــي  2010و2011
حوالــي .%53
إذا كان قد صدر بحقك حكم فما هو؟
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

غرامة مالية

7

77.8

التعويض المدني

2

22.2

المجموع

9

100

71

 .3.8األحكام القضائية القطعية:

 .3.9ماهيــة األحــكام القطعية الصادرة بحق

انخفضــت نســبة األحــكام القطعيــة الصــادرة بحــق
الصحفيين ســنة  2015حيث وصلت نســبتها إلى %20.7
مســجلة بذلــك انخفاضــا ملموســا عنهــا ســنة  2014حيــث
وصلــت النســبة العــام الماضــي إلــى .%25
وكانــت اقــل نســبة اصــدار احــكام قطعيــة بحــق
الصحفييــن قــد تــم اصدارهــا ســنة  2011وبنســبة %11.6
وبلغــت ســنة  2010نســبة  %20وفــي ســنة  2012بلغــت
 %15.4وســجلت نســبة  16.1ســنة .2013
ان انخفــاض معــدل صــدور االحــكام القضائيــة القطعيــة
بحق الصحفيين ســنة  2015له اســبابه العديدة لعل في
مقدمتهــا عــدم تعــاون بعــض الصحفييــن فــي تقديــم
البينــات ،وارتفــاع حجــم وعــدد القضايــا المنظــورة امــام
القضــاء فــي قضايــا المطبوعــات ممــا رفــع مــن اعبــاء
المحاكــم ممــا ادى إلــى التراجــع فــي اصــدار االحــكام
القطعيــة ،إلــى جانــب قلــة عــدد القضــاة المختصيــن في
النظــر فــي قضايــا المطبوعــات والنشــر ممــا رفــع مــن
أعبــاء العمــل علــى القضــاة الحالييــن فــي ظــل ارتفــاع
عــدد القضايــا التــي ينظرونهــا والتــي تتراكــم عامــا بعــد
عــام.
هل صدر بحقك حكم قضائي قطعي العام  2015؟

72

اإلجابة

عدد
المستجيبين

النسبة

نعم

6

20.7

ال

23

79.3

مجموع من تعرضوا
لمحاكمات

29

100

مجموع من لم يتعرضوا
لمحاكمات

222

المجموع الكلي

251

الصحفييــن الذيــن تعرضوا للمحاكمة:
كان مؤشــر حصــاد األحــكام القطعيــة الصــادرة بحــق
الصحفيين ســنة  2015يميل إلى الحكم بالغرامة المالية
وبنســبة  %50بينمــا وصــل الحكــم بعــدم المســؤولية
إلــى نســبة  %40مســجلة بذلــك قفــزة كبيــرة ومضاعفــة
عنهــا ســنة  2014التــي وصلــت النســبة فيهــا إلــى %17
فقــط ،وبلغــت نســبة الحكــم بالتعويــض المدنــي %10
ســنة .2015
وتعكــس هــذه المعطيــات حالــة التفهــم الواســعة
التــي أصبــح القضــاة يملكونهــا بحكــم الخبــرة التــي
يمتلكونهــا فــي قضايــا المطبوعــات ،إلــى جانــب الجهــد
والخبــرة التــي يتمتــع بهــا المحامــون فــي تقديــم بينــات
الدفــاع خاصــة المحامــون الزمــاء فــي وحــدة المســاعدة
القانونية لإلعالميين «ميالد» التابعة لمركز حماية وحرية
الصحفييــن.
وســجل الحكــم بعــدم المســؤولية أعلــى نســبة لــه فــي
ســنة  2010التــي وصلــت النســبة فيهــا إلــى  %63وهــي
أعلــى نســبة يتــم تســجيلها خــال  6ســنوات ،بينمــا كانت
 %30ســنة  ،2013وفــي عــام  2011وصلــت النســبة إلــى
.%33
أن العــام  2015شــهد أعلــى نســبة ارتفــاع فــي األحــكام
الصــادرة بحــق الصحفييــن بعــدم المســؤولية منــذ ســنة
.2011
إذا كان قد صدر بحقك حكم فما هو

اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

غرامة مالية

5

50

عدم مسؤولية

4

40

التعويض المدني

1

10

المجموع

10

100

 .3.10الجهــات التــي تولــت الدفــاع عــن الصحفييــن
فــي القضايــا المقامــة ضدهــم أمــام المحاكــم
حافظــت وحدة المســاعدة القانونيــة لإلعالميين «ميالد»

كمــا ارتفعــت نســبة إســهام نقابــة الصحفييــن فــي
الدفــاع عــن اإلعالمييــن ســنة  2015حيــث بلغــت النســبة
 %6.9فيمــا كانــت النســبة  %4.2ســنة .2014

التابعــة لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى صدارتهــا
لقائمــة الجهــات التــي تولــت الدفــاع عــن الصحفييــن فــي
عــام  2015وبنســبة بلغــت  %44.8بالرغــم مــن تســجيلها
انخفاضــا ملموســا عــن معطيــات ســنة  2014التــي
وصلــت النســبة فيهــا إلــى .%66.7

مــن هــي الجهــة التــي تولــت الدفــاع عنــك فــي القضيــة
المقامــة ضــدك فــي المحكمــة
الجهة

عدد
المستجيبين

النسبة
المئوية

13

44.8

ومــن المهــم اإلشــارة إلــى ان وحدة المســاعدة القانونية
لإلعالمييــن «ميــاد» قــد وضعــت شــروطا جديــدة لقبول
الدعــاوى بســبب زيــادة األعبــاء الواقعــة عليهــا ،وقلصــت
عــدد القضايــا التــي تترافــع عنهــا.
لقــد وضعــت «ميالد» ســقفا لعــدد القضايا التــي تترافع
فيهــا لنفــس الصحفــي بمــا ال يزيــد عــن ثــاث قضايــا
فــي الحــد األعلــى فقــط ،باســتثناء القضايــا التــي يكــون
فيهــا الصحفــي موقوفــا وذلــك إلتاحــة الفرصــة امــام
الصحفيين الجدد لالستفادة من خدماتها وللحفاظ على

وحدة المساعدة القانونية
لالعالميين ميالد التابعة لمركز
حماية وحرية الصحفيين

محامي المؤسسة االعالمية
التي اعمل بها

ً
شخصيا
محام قمت بتوكيله
ٍ

7

5

24.1

17.2

جــودة الخدمــة القانونيــة التــي تقدمهــا الوحــدة بعــد ان
أصبــح محامــو الوحــدة يتحملــون أعبــاء كبيــرة جــدا ويترافــع

محامي نقابة الصحفيين

2

6.9

كل واحــد منهــم فــي أكثــر مــن  40قضيــة.
وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة  %24.1محامــو
المؤسســات االعالميــة التــي يعمــل الصحفيــون فيهــا
مســجلة بذلــك ارتفاعــا مضاعفــا عنهــا ســنة  2014حيــث
بلغــت النســبة فيهــا  ،%12.5فــي حيــن بلــغ معــدل
المحاميــن الذيــن تــم توكيلهــم بشــكل شــخصي مــن
قبــل االعالمييــن  %17.2وهــي نســبة قريبــة من النســبة
التي تم تســجيلها ســنة  2014والبالغة في حينه .%16.7

ال أحد

2

6.9
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 %63مــن األحــكام القضائيــة

الصــادرة بحــق الصحفييــن عام
 2015كانــت عــدم مســؤولية

73

 .4القسم الثالث
أساليب احتواء االعالميين
 .4.1تعــرض الصحفييــن لمحــاوالت احتــواء أو إغــراءات
أو امتيــازات:
يعنــي مفهــوم االحتــواء الســيطرة ومنــع التوســع
والحيلولــة دون االنتشــار والتملــك واالســتيالء ،وكلهــا
معان معجمية تدل على ســيطرة شــيء على شــيء آخر
إمــا بالقــوة واإلكــراه ،وإمــا بالتفاهــم والحــوار.
وفــي المفهــوم اإلعالمــي يعنــي االحتــواء التأثيــر علــى
الصحفييــن بحيــث يصبحــون جــزءا مــن سياســات الجهــات
التــي تقــوم بعمليــة االحتــواء وبطــرق متعــددة ومختلفــة
تســتهدف التأثيــر علــى الصحفييــن بحيــث يبتعــدون عــن
النقــد وكشــف الحقائــق للجمهــور ،والتــي لــن تكــون
فــي الغالــب فــي صالــح الجهــات التــي تقــوم بتنفيــذ
سياســات االحتــواء بحــق الصحفييــن.
لقــد افــاد  %17.1مــن العينــة المســتطلعة مــن
الصحفييــن واإلعالمييــن بأنهــم تعرضــوا لمحــاوالت
احتــواء أو اغــراءات أو امتيــازات اثنــاء ممارســتهم
لعملهــم الصحفــي ســنة  2015مقابــل  %82.9نفــوا ان
يكونــوا تعرضــوا لمثــل هــذه المحــاوالت.
وتشــكل هــذه النســبة المســجلة ســنة  2015انخفاضــا
ملموســا عمــا كانــت عليــه ســنة  2014والتــي وصلــت
إلــى  %22.5والتــي ظلــت فــي حدودهــا المســجلة ســنة
 2013والبالغــة  ،%21.5بينمــا تقاربــت نســبتها ســنة
 2015مــع النســبة المســجلة ســنة  2012والبالغــة هــي
األخــرى .%17.7
ان وجــود هــذه الظاهــرة الخطيــرة تثيــر القلــق لكونهــا تؤثــر
ســلبا علــى حريــة اإلعــام واإلعالمييــن وتمتــد تأثيراتهــا
الســلبية لتصــل إلــى الجمهــور نفســه مما يســتدعي من
الحكومــة والجهــات األخــرى معالجــة هــذه الظاهــرة باتبــاع
سياســات أكثر شــفافية وانفتاحا.
هــل تعرضــت لمحــاوالت احتــواء أو إغــراءات أو امتيــازات
أثناء ممارســتك لعملــك الصحفي عام 2015
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وباللجــوء إلــى توزيــع العينــة البالــغ عددهــا  43مســتجيبا
قالــوا انهــم تعرضــوا لمحــاوالت احتــواء فــي القطاعيــن
الحكومــي والخــاص فــان الجــدول التالــي يكشــف ان
محــاوالت االحتــواء للصحفييــن العامليــن فــي القطــاع
الخاص هي األكبر واألوســع ،فقد بلغ عدد من تعرضوا
لمحــاوالت االحتــواء فــي القطــاع الخــاص  34صحفيــا
وبنســبة  ،%17.7بينمــا بلــغ عــدد الصحفييــن العامليــن
فــي القطــاع العــام ممــن تعرضــوا لمحــاوالت االحتــواء 9
مســتجيبين وبنســبة .%15.3
هــل تعرضــت لمحــاوالت احتــواء أو اغــراءات أو امتيــازات
اثناء ممارســتك لعملك الصحفي
اإلجابة

خاص

حكومي

المجموع

العدد

النسبة
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النسبة

العدد

النسبة
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9
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34
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%84,7

158

%82.3

208

%82,9

المجموع

59

%100

192

100

251

%100

ان عمليــات االحتــواء المختلفــة والمتنوعــة وتعــدد
الجهــات التــي تقــف وراءهــا ترتبــط بالدرجــة االولــى بحالــة
الفســاد واإلفســاد للصحفييــن مــن خــال شــراء ذممهــم
وضمائرهــم ،وال تقــل هــذه الجريمــة فــي مضامينها عن
ايــة جرائــم فســاد أخــرى.
لقــد حــذر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــرارا وتكــرارا
وقبــل ســنوات مــن خطــورة هــذه الظاهــرة وتأثيرهــا
الســلبي علــى الصحفييــن اوال وعلــى حــق الجمهــور
بالحصــول علــى المعلومــات وبحقــه فــي المعرقــة
واســتقاء معلومــات حقيقيــة مــن مصادرهــا ،إال أن
احتواء الصحفيين وشراء ذممهم وضمائرهم لن يسمح
بتوفيــر المعلومــات الحقيقيــة للجمهــور ،ألن الصحفــي
في حالة موافقته على اغراءات الجهات األخرى سيكون
منحــازا للجهــة التــي تدفــع لــه ولــن ينشــر أو يذيــع اال مــا
يخــدم مصالحهــا ،وبالتالــي فــان الصحفــي ســيكون
شــريكا ومســاهما فــي نشــر معلومــات كاذبــة ومضللــة
عــن الجهــة التــي احتوتــه واشــترت ضميــره.

لقــد نشــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بيانــا فــي
شــهر شــباط فبرايــر ســنة  2012حــذر فيــه مــن انتشــار
هــذه الظاهــرة قائــا» ان الوســط االعالمــي ولألســف
لــم يتصــد لظاهــرة شــراء الذمــم رغــم كل الــكالم الــذي
كان يثــار عــن صحفييــن ومؤسســات اعالميــة كانــت
تقبــض ثمــن مواقفها ،بل كان البعــض يتفاخر ويتباهى
بعالقتــه بالســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا وتوظيفــه لــدوره
االعالمــي فــي خدمتهــا ،ورغــم أن اســتطالع مركــز حماية
وحريــة الصحفييــن فــي تقريــره لحالــة الحريــات االعالميــة
فــي عــام  2010 ،2009حــذر مــن انتشــار ظاهــرة االحتــواء
لإلعالمييــن وشــيوع الفســاد بينهــم فــان المؤسســات
الرقابيــة فــي الدولــة بقيــت مكتوفــة األيــدي ولــم تحــرك
ســاكنا».
واضــاف المركــز فــي بيانــه » ان المؤسســات االعالميــة
لــم تتحــرك بشــكل صــارم لرفــض كل أشــكال شــراء ذمــم
الصحفييــن ســواء كانــت هدايــا أو هبــات ماليــة أو تمريــر
مصالــح لإلعالمييــن ،ولــم تضــع هــذه المؤسســات
“مدونــات ســلوك” تحــرم هــذه الممارســات وتجرمهــا
وتخضعهــا للرقابــة والمســاءلة ،بــل علــى العكــس فــان
بعض المؤسسات كانت تشجع هذه الظواهر وترعاها».
وبالرغــم مــن ان بيــان مركــز حمايــة وحريــة الصحفيين صدر
إثــر نشــر معلومــات قالــت ان صحفييــن اردنييــن تلقــوا
رشــاوى مــن مديــر المخابــرات الســابق محمــد الذهبــي
اال انــه لــم يســتطع أحــد اثبات هــذه االتهامــات أو التحقق
منهــا ،إال أن هــذه الظاهــرة ال تــزال قائمــة بشــكل واضــح
وال أحــد يملــك تــرف إنكارهــا أو التشــكيك فيهــا.
وفــي كل تقاريــر حالــة الحريــات االعالميــة التــي يصدرهــا
مركــز حمايــة وحريــة الصحفيين ســنويا كان يركز على هذه
الظاهرة ويســلط الضوء عليها باعتبارها الظاهرة األخطر
فيمــا يتعلــق بالتدخــل الخارجــي فــي وســائل اإلعــام
ممــا يؤثــر ســلبا فــي توجهــات المؤسســات االعالميــة
واالعالميين واســتقالليتهم ونزاهتهــم وموضوعيتهم.

 .4.2الجهــات التــي قامــت بتقديــم محــاوالت االحتــواء
أو اإلغــراءات أو االمتيــازات:
تراجعــت الحكومــة فــي اســتطالع عــام  2015إلــى الدرجــة
الثانيــة فــي ســلم الجهات التي قامــت بتقديم محاوالت
االحتــواء أو اإلغــراءات أو االمتيــازات للصحفييــن لصالــح
رجــال األعمــال الذيــن تصــدروا الســلم وبنســبة  %29مــن
مجمــوع العينــة التــي أجابــت بانهــا تعرضــت لمحــاوالت
احتــواء مســجلين بذلــك ارتفاعــا كبيــرا وبمقــدار حوالــي
 10درجــات عــن نتائــج اســتطالع ســنة  2014حيــث بلغــت
نسبتهم فيه  ،%19.7تلتهم في المرتبة الثانية الحكومة
وبنســبة  %21بانخفــاض  4درجــات عــن العــام الماضــي
حيــث بلغــت نســبتها فيــه .%25
وحلــت الشــركات التجاريــة فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث
الجهــات التــي قامــت بمحــاوالت احتــواء للصحفييــن
وبنســبة  %14.5مســجلة انخفاضـ ًـا كبيــرا عــن نتائــج ســنة
 2014والتــي بلغــت نســبتها فيــه .%23.7
وحلــت مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات
شــبه الحكوميــة فــي المرتبــة الرابعــة مناصفــة وبنســبة
واحــدة لــكل منهمــا بلغــت  ،%8.1مســجلتين بذلــك
ارتفاعــا مضاعفــا عمــا كانتــا عليــه فــي اســتطالع عــام
 ،2014حيــث كانــت نســبة المؤسســات شــبه الحكوميــة
 ،%3.9ونسبة مؤسسات المجتمع المدني كانت ،%2.6
مما يعني ان المؤسســات شــبه الحكومية ومؤسســات
المجتمــع المدنــي قــد توســعتا بشــكل مضاعــف فــي
تقديــم االغــراءات الحتــواء الصحفييــن ســنة .2015
وجــاءت األحــزاب السياســية فــي المرتبــة الخامســة
مــن حيــث ترتيــب الجهــات التــي قامــت بمحــاوالت احتــواء
للصحفييــن ســنة  2015وبنســبة  %4.8مســجلة هــي
األخــرى ارتفاعــا بحوالــي الصعــف عما كانت عليه نســبتها
فــي اســتطالع ســنة  2014والبالغــة فــي حينــه .%2.6
وتقاســمت النقابــات المهنيــة واألجهــزة األمنيــة ونــواب
البرلمــان المرتبــة السادســة مناصفــة وبنســبة واحــدة
ومشــتركة بلغــت .%3.2
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ومــن المالحــظ فــي نتائــج االســتطالع لعــام  2015ان
النقابــات ســجلت ارتفاعــا متواضعــا عمــا كانــت نســبتها
عليــه فــي ســنة  2014حيــث بلغــت نســبتها فيــه ،%2.6
بينما سجلت األجهزة األمنية انخفاضا بنحو النصف عما
كانــت نســبتها عليه ســنة  2014والبالغــة فيه  ،%7.9فيما
سجل البرلمان انخفاضا ال يكاد يذكر عنه في سنة 2014
والبالغــة نســبته فيــه . %3.9
ورفــض اإلجابــة فــي تحديــد الجهــات التــي قامــت
بتقديــم االحتــواء  %3.2مــن مجمــوع مــن افــادوا انهــم
تعرضــوا لمحــاوالت احتــواء ســنة  ،2015فيمــا رأى %1.6
مــن العينــة ان جميــع مــن تــم ذكرهــم قامــوا بتقديــم
محــاوالت الحتــواء الصحفييــن.

مــن هــي الجهــات التــي قامــت بتقديــم محــاوالت

 .4.3هــل ســمعت عــن صحفييــن تعرضــوا لمحــاوالت
احتــواء أو اغــراءات أو امتيــازات اثنــاء ممارســتهم
للعمــل الصحفــي:
اعتــرف أكثــر مــن نصــف العينــة المســتجيبة مــن مجتمــع
الدراســة وبنســبة  %51.4بأنهــم ســمعوا عــن صحفييــن
تعرضــوا لمحــاوالت احتــواء أو اغــراءات أو امتيــازات اثنــاء
ممارســتهم للعمــل الصحفــي عــام  2015مقابــل %46.6
نفــوا ان يكونــوا ســمعوا بذلــك ،بينمــا كانــت نســبة مــن
اجــاب بأنهــم ال يعرفــون  %2فقــط.
وعلــى ضــوء هــذه اإلجابــات فــان مــن تعرضــوا لالحتــواء
بشــكل مباشــر ومــن ســمع عنــه يبلــغ  172مســتجيبا
وبنســبة اجماليــة وصلــت إلــى  %68.5وبذلــك تحافــظ
نســبة مــن تعرضــوا لمحــاوالت االحتــواء ومــن ســمعوا
عنهــا علــى نفــس مســتواها.

االحتــواء أو االغــراءات أو االمتيازات عام 2015
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 .4.4انتشــار ظاهــرة الواســطة فــي وســائل اإلعــام
المختلفــة:
ســعى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن منــذ العــام
الماضــي إلــى تشــخيص أكثــر تحديــدا لمظاهــر الفســاد
وأيــن تكثــر فــي وســائل اإلعــام بوضــع أســئلة محــددة
عــن مظاهــر اســتخدام الواســطة والرشــوة واالبتــزاز
ونشــر اخبــار وتحقيقــات مدفوعــة األجــر ،وقبــول الهدايــا
وعــدم االلتفــات إلــى تعــارض المصالــح.
وهــدف المركــز مــن ذلــك إلــى تســليط الضــوء بشــكل
مفصــل علــى هــذه الظواهــر الســلبية وأيــن تتركــز
وتحليــل أســبابها للتعامــل معهــا ومواجهتهــا.
ونعتقــد فــي مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ان بعــض
مظاهــر الفســاد أكثــر انتشــارا مــن غيرهــا في مؤسســات
إعالميــة بعينهــا ويرجــع هــذا إلــى حجمهــا واليــات عملهــا
ومرجعيتها.
ان ظاهــرة انتشــار الواســطة أكثــر انتشــارا فــي وســائل
اإلعــام الرســمي وفقــا لمــا كشــفته نتائــج العينــة
المســتطلعة اذ يعتقــد  %58.2بدرجــة كبيــرة انتشــار
ظاهــرة الواســطة فــي وســائل اإلعــام الرســمي بتــرا
واالذاعــة والتلفزيــون ،و  %25.9بدرجــة متوســطة و %8
بدرجــة قليلــة ،بينمــا نفــى  %6.8وجودهــا علــى االطــاق
وبلــغ المتوســط الحســابي . %79
وعــن مــدى وجــود ظاهــرة الواســطة فــي الصحــف
اليوميــة افــاد  %41وجودهــا بدرجــة كبيــرة ،واقــر بوجودها
بدرجــة متوســطة  ، %36.3وبدرجــة قليلــة  ، %12ولــم يقر
بوجودهــا علــى االطــاق  ، %7.2واجــاب  %3.6بأنهــم ال
يعرفون ان كانت موجودة ام ال ،وبلغ مؤشــر المتوســط

الحســابي . %71.8
واعتقــد  %24.7بوجــود هــذه لظاهــرة بدرجــة كبيــرة فــي
الصحــف االســبوعية ،و  %27.5بدرجــة متوســطة ،و
 %19.1بدرجــة قليلــة ،ونفــى وجودهــا علــى االطــاق
 ، %12.7واجــاب  %15.9بأنهــم ال يعرفــون ان كانــت هــذه
الظاهــرة موجــودة فــي الصحــف االســبوعية ام ال ،وبلــغ
مؤشــر المتوســط الحســابي . %58.8
وعبــر  %39.8عــن اعتقادهــم بانتشــار ظاهــرة الواســطة
فــي المواقــع االلكترونيــة بدرجــة كبيــرة ،و  %31.5اجابــوا
انهــا موجــودة بدرجــة متوســطة ،ورأى  %14.7انهــا
موجــودة فــي المواقــع االلكترونيــة بدرجــة قليلــة ،بينمــا
نفــى  %10وجودهــا علــى االطــاق ،واجــاب  %4بأنهــم
ال يعرفــون بوجودهــا أو عــدم وجودهــا فــي المواقــع
االلكترونيــة وبلغــت نســبة المتوســط الحســابي . %68.5
ورأى  %35.5وجودهــا بدرجــة كبيــرة فــي االذاعــات
الخاصــة ،وبدرجــة متوســطة  ، %33.9وبدرجــة قليلــة
 ، %15.9ونفــى وجودهــا علــى االطــاق  ، %7.2بينمــا
كانــت نســبة مــن ال يعرفــون  ، %7.6وبلــغ المتوســط
الحســابي . %68.5
واجــاب  %36.3بانهــا موجــودة فــي التلفزيونــات الخاصــة
بدرجــة كبيــرة ،و  %36.9بدرجة متوســطة ،و  %13.9بدرجة
قليلــة ،ونفــى وجودهــا علــى االطالق فــي التلفزيونات
الخاصــة  ، %7.2وأجــاب  %6.8بأنهــم ال يعرفــون ان كانــت
موجودة في التلفزيونات الخاصة ام ال ،وبلغ المتوسط
الحسابي . %69.5
من المالحظ ان ظاهرة الواسطة في وسائل اإلعالم ال
تختــص بقطــاع اعالمــي دون اخــر ،فهي ظاهرة ســلوكية
فــي المجتمــع األردنــي ،وتعتمــد هــذه الظاهــرة بالدرجــة
األولــى علــى العالقــات الشــخصية والقرابــة ،وتعتمــد
بالدرجــة الثانيــة على المؤسســة نفســها.
وانتشــار ظاهــرة الواســطة هــي إحــدى أشــكال االحتــواء
الناعم التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة لوسائل
اإلعالم وللصحفيين.
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االعتقــاد بــأن ظاهــرة الواســطة منتشــرة فــي
وســائل اإلعــام المختلفــة
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ

ﻻ ﺍﻋﺮﻑ

69.5

ﺩﺭﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

6.8

7.2

68.5

7.6

68.5

4

10

71.8
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ويالحــظ ان نتائــج اســتطالع عــام  2015اظهــرت انخفاضــا
واضحــا فــي اعتقــادات المســتجيبين الذيــن أقــروا بوجود
الواســطة فــي اســتطالع عــام  2014بـــ درجــة كبيــرة حيــث
كانــت فــي اإلعــام الرســمي  ،%59.4وفــي الصحــف
اليوميــة  ،%51.8مقارنــة بنســبة  %43فــي اإلعــام
اإللكترونــي ،وفــي األســبوعيات  ،%31.3وهــو مــا
يؤشــر إلى أن هذه الظاهرة الســلبية ســجلت تراجعا في
اســتطالع عــام  2015فيمــن يعتقــدون بوجودهــا بدرجــة
كبيــرة ،إال أن وجــود هــذه الظاهــرة بدرجــة كبيــرة ال يــزال
واضحــا فــي اإلعــام الرســمي بالدرجــة األولــى وفــي
الصحــف اليوميــة بالدرجــة الثانيــة ربمــا بســبب مســاهمة
الحكومــة فــي بعــض الصحــف اليوميــة.

33.9

15.9

31.5

14.7

15.9

12.7

7.2 3.6

6.8 0.8

36.9

13.9

7.2

58.8

ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ

19.1

12

8

36.3

25.9

 .4.5انتشــار ظاهــرة الرشــوة فــي وســائل اإلعالم
المختلفة:
اظهــرت مؤشــرات المتوســط الحســابي النتشــار ظاهــرة
الرشــوة فــي وســائل اإلعــام الرســمي بتــرا واالذاعــة
والتلفزيــون انخفاضــا طفيفــا فــي اســتطالع ســنة 2015
حيث بلغ المتوســط الحســابي  ، %50.3بينما كان مؤشــر
المتوســط الحســابي عــام  2014يشــير إلــى . %51.8
وهــذا االنخفــاض انعكــس فــي اجابــات مــن يعتقــدون
بوجــود ظاهــرة الرشــوة وانتشــارها فــي وســائل اإلعــام
الرســمي بدرجــة كبيــرة عــام  2015فقــد بلغــت النســبة
 %14.3وبدرجــة متوســطة  ، %28.3وبدرجــة قليلــة
 ، %21.9ونفــى وجودهــا علــى االطــاق  %15.9وبلغــت
نســبة مــن ال يعرفــون ان كانــت موجــودة ام ال . %19.1
وكانــت معطيــات عــام  2014تشــير إلــى ان اجابــات العينــة
رات وجودهــا بدرجــة كبيــرة  %.23وبدرجــة متوســطة
 ، %25.3وبدرجــة قليلــة  %18.1ونفــى وجودهــا علــى
االطــاق  %22.9واجــاب بــا أعــرف . %9.6
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وجودهــا علــى االطــاق  ، %14.7وبلغت نســبة من اجاب
بانــه ال يعــرف  %21.9وبلــغ مؤشــر المتوســط الحســابي
 %53.74بانخفــاض حوالــي  5درجــات عــن المتوســط
الحســابي الســتطالع عــام  2014حيــث بلغــت نســبته
. %58.7
36.3

ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

35.5

ﺍﻻﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

39.8

24.7

27.5

41

58.2

ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺘﺮﺍ  /ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ /ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

وســجل مؤشــر المتوســط الحســابي لوجــود ظاهــرة
الرشــوة فــي الصحــف اليوميــة انخفاضــا واضحــا ســنة
 2015فقــد بلغــت نســبة المتوســط الحســابي %51
بينمــا كان ذات المؤشــر ســنة  2014يبلــغ . %55.8
ورأى  %13.9وجــود هــذه الظاهــرة فــي الصحــف اليوميــة
بدرجــة كبيــرة ،و  %29.9بدرجــة متوســطة ،و  %23.9بدرجــة
قليلــة ،ونفــى وجودهــا علــى االطــاق  %14.3واجاب بال
اعرف . %17.5
لقــد كانــت اجابــات مــن يعتقــد بوجــود هــذه الظاهــرة
فــي الصحــف اليوميــة فــي اســتطالع عــام  2014بدرجــة
كبيــرة  ، %23.7وبدرجــة متوســطة  ، %29.7وبدرجــة قليلــة
 %20.1ونفــى وجودهــا علــى االطــاق  ، %16.5وال
اعــرف . %9.6
وعــن انتشــار ظاهــرة الرشــوة فــي الصحــف االســبوعية
افــاد  %17.1بوجودهــا بدرجــة كبيــرة ،ورأى  %28.3انهــا
موجودة بدرجة متوسطة ،و  %17.9بدرجة قليلة ،ونفى

وكانــت معطيــات اســتطالع عــام  2014تشــير إلــى ان مــن
يعتقدون بوجود ظاهرة الرشوة في الصحف االسبوعية
بدرجــة كبيــرة  %25.3وبدرجــة متوســطة  %26.1وقليلــة
 %20.5ونفــى وجودهــا علــى االطــاق  ، %12.4وبلغــت
نســبة مــن ال يعرفــون . %14.9
لقــد تصــدرت المواقــع الكترونيــة وســائل اإلعــام فــي
انتشــار ظاهــرة الرشــوة فيهــا فــي عــام  2015فقــد بلــغ
مؤشــر المتوســط الحســابي  %71.9مســجال زيــادة
طفيفــة عمــا كان عليــه عــام  2014حيــث بلــغ . %69.8
ويعتقــد  %37.1مــن عينــة االســتطالع عــام  2015انتشــار
ظاهــرة الرشــوة فــي المواقــع االلكترونية بدرجــة كبيرة ،و
 %30.7بدرجــة متوســطة ،و  %14.7بدرجــة قليلــة ونفــى
وجودهــا علــى االطــاق  %4.4ووصلــت نســبة مــن ال
يعــرف بوجودهــا . %12.7
وبالعــودة لنتائــج معطيــات اســتطالع ســنة  2014فــان
من كانوا يعتقدون بانتشــار ظاهرة الرشــوة في المواقع
االلكترونيــة بدرجــة كبيــرة كانــت  %37.8وهي ذات النســبة
تقريبــا فــي اســتطالع عــام  ،2015ومن يعتقد بانتشــارها
بدرجــة متوســطة  %28.5بانخفــاض نحــو درجتيــن فــي
اســتطالع  ،2015ودرجــة قليلــة  %16.5بارتفــاع حوالــي
درجتيــن ،ونفــى وجودهــا علــى االطــاق  %6.4بارتفــاع
درجتيــن ،وســجل مــن اجــاب ال اعــرف في اســتطالع ســنة
. %10.4 2014
ان ارتفــاع نســبة مــن يعتقــدون بوجــود ظاهــرة الرشــوة
وانتشــارها فــي المواقــع اإللكترونيــة يعتمــد فــي
األســاس علــى كــون معظــم هــذه المواقــع هــي مواقــع
شــخصية يملكها شــخص واحد في األغلب أو عدد قليل
جــدا وال توجــد لديهــم مدونــات ســلوك ومرجعيــات تحكــم
مســار عملهــم وال توجــد جهــات رقابــة علــى عملهــم.
ويالحظ ان ظاهرة قبول الرشاوى واالتهامات بها تتراجع
في وسائل اإلعالم الكبيرة التي تتعدد فيها المرجعيات
التخــاذ قــرار النشــر ،وال يوجــد فيهــا شــخص واحــد يملــك
القــرار دون رقيــب ،وينطبــق هــذا علــى وســائل اإلعــام
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الرسمية والصحف اليومية أكثر من اإلعالم االلكتروني.

يعتقدون بانتشــار ظاهرة الرشــوة في االذاعات الخاصة
بدرجــة كبيــرة بلغــت  ، %24.1وبدرجــة متوســطة %28.9
وبدرجــة قليلــة  %24.5ونفــى وجودهــا علــى االطــاق
 %8.4وبلغــت نســبة مــن ال يعرفــون بوجودهــا . %13.7

وارتفــع مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار ظاهــرة
الرشــوة فــي االذاعــات الخاصــة عــام  2015ثــاث درجــات
ليصــل إلــى  %63.2بينمــا كان المتوســط الحســابي لعــام
 2014قــد وصــل إلــى . %60
اوضــح  %23.1مــن العينــة المســتطلعة عــام 2015
انتشــار ظاهــرة الرشــوة فــي االذاعــات الخاصــة بدرجــة
كبيرة ،و  %34.7بدرجة متوسطة ،و  %16.3بدرجة قليلة،
ونفــى جودهــا علــى االطــاق  ، %7.6وبلغــت نســبة مــن
ال يعرفــون . %18.3

اتهامات بانتشار الرشوة في

المواقع االلكترونية بنسبة

ووفقــا لنتائــج اســتطالع عــام  2014فــان مــن كانــوا

 ٫٫ %72و باإلذاعات الخاصة %63.2

االعتقاد بان ظاهرة الرشوة منتشرة في
وسائل اإلعالم المختلفة

ﻻ ﺍﻋﺮﻑ

ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

63

ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ

17.5

63.2

7.2

18.3

71.9

12.7

53.7
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ﺩﺭﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ

7.6

4.4

21.9

51

17.5

50.3

19.1

17.9

34.3

16.3

34.7

23.1

14.7

15.9

ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

23.1

14.7

14.3

ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ

30.7

17.9

23.9

21.9

ﺍﻻﺫﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

37.1

28.3

ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

17.1

29.9

13.9

28.3

14.3

ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺘﺮﺍ  /ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ/
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

وأظهــرت نتائــج اســتطالع عــام  2015ارتفاعــا حوالــي
ثــاث درجــات فــي مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار
ظاهــرة الرشــوة فــي التلفزيونات الخاصــة حيث بلغ %63
بينمــا كان  %60فــي اســتطالع عــام .2014
ان  %23.1مــن العينــة يعتقــدون بدرجــة كبيــرة انتشــار
ظاهــرة الرشــوة فــي التلفزيونــات الخاصــة ،مقابــل
 %34.3يعتقــدون بانتشــارها بدرجــة متوســطة ،و %17.9
بدرجــة قليلــة ،وينفــي وجودهــا علــى االطــاق %7.2
ومــن ال يعرفــون بوجودهــا بلغــت نســبتهم . %17.5
لقــد كانــت نســبة مــن يعتقــدون بوجودهــا بدرجــة كبيــرة
 %23.3فــي اســتطالع عــام  ،2014وبدرجــة متوســطة
 ، %29.7وبدرجــة قليلــة  %25.3ونفــى وجودهــا بالمطلق
 %7.6وعبــر عــن عــدم معرفتهــم بوجودهــا . %13.7

 .4.6انتشــار ظاهــرة ممارســة االبتــزاز للحصــول علــى
مكاســب ماديــة فــي وســائل اإلعــام المختلفــة:
احتلــت المواقــع االلكترونيــة صــدارة اعتقــادات العينــة
المســتطلعة لعام  2015بانتشــار ظاهرة ممارسة االبتزاز
بمتوســط حســابي بلــغ  %77.3مســجال زيــادة واضحــة
عــن نتائــج اســتطالع عــام  2014بحولــي  5درجــات حيــث
بلــغ المتوســط الحســابي العــام الماضــي  ، %72.8بينمــا
ســجل اإلعــام الرســمي انخفاضــا فــي نتائــج عــام 2015
حيــث بلــغ المتوســط الحســابي  %44بينمــا كان %47.4
فــي اســتطالع عــام .2014
اظهــر  %12.7فقــط اعتقادهــم بانتشــار ظاهــرة ممارســة
االبتــزاز للحصــول علــى مكاســب ماديــة بدرجــة كبيــرة فــي
اإلعــام الرســمي ،و  %28.7بدرجــة متوســطة ،و %26.3
بدرجــة قليلــة ،ونفــى وجــود هــذه الظاهــرة بالمطلــق
 ، %24.7بينمــا كان  %7.2ال يعرفــون ان كانــت هــذه
الظاهــرة موجــودة فــي اإلعــام الرســمي ام ال.
وافــاد  %12.7بانتشــار هــذه الظاهــرة فــي الصحــف
اليوميــة بدرجــة كبيــرة ،و  %35.9بدرجــة متوســطة ،و
 %26.3بدرجــة قليلــة ،ونفــى وجودهــا علــى االطــاق
 %15.5واجــاب بــا أعــرف . %9.2
اظهــر مؤشــر المتوســط الحســابي لهــذه الظاهــرة فــي
الصحــف اليوميــة انخفاضــا بأقــل مــن درجــة واحــدة
عمــا تــم تســجيله فــي اســتطالع عــام  2014حيــث بلــغ

المتوســط الحســابي  %51.4بينمــا انخفــض فــي عــام
 2015ليصــل إلــى . %50.2
وارتفــع مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار ظاهــرة
االبتــزاز فــي الصحــف االســبوعية بأقــل مــن درجــة واحــدة
فــي اســتطالع عــام  2015حيــث وصــل إلــى %59.3
بينمــا كان  %58.7فــي اســتطالع عــام .2014
وقــال  %20.7مــن العينــة المســتطلعة ان ظاهــرة االبتــزاز
منتشــرة بدرجة كبيرة في الصحف االســبوعية ،و %33.9
بدرجــة متوســطة ،و  %15.5بدرجــة قليلــة ونفى وجودها
بالمطلــق  %11.6واجــاب  %17.9بعــدم معرفتهــم ان
كانــت هــذه الظاهــرة موجــودة فــي الصحــف االســبوعية
ام ال.
وظلــت المواقــع االلكترونيــة تتصــدر قناعــات العينــة
المســتطلعة بانتشــار ظاهــرة االبتــزاز فيهــا للســنة الثانية
علــى التوالــي بــل وســجلت زيــادة ملحوظــة بحوالــي 5
درجــات فــي عــام  2015وفقــا لمؤشــرات المتوســط
الحســابي الــذي بلــغ  %77.3بينمــا كان عــام  2014قــد
وصــل إلــى . %72.8
ان  %45مــن العينــة المســتطلعة عبــروا عــن قناعتهــم
بانتشــار ظاهــرة االبتــزاز فــي المواقــع االلكترونيــة بدرجــة
كبيــرة ،و  %35.1قالــوا انهــا منتشــرة بدرجــة متوســطة،
و  %11.2قالــوا انهــا بدرجــة قليلــة ،بينمــا رأى  %2فقــط
عــدم وجودهــا علــى االطــاق وقــال  %6.4بأنهــم ال
يعرفــون ان كانــت هــذه الظاهــرة موجــودة فــي المواقــع
االلكترونيــة أم ال.
وجــاءت االذاعــات الخاصــة فــي المرتبــة الثانيــة مباشــرة
بعــد المواقــع االلكترونيــة من حيث مؤشــرات المتوســط
الحســابي فــي انتشــار ظاهــرة االبتــزاز لعــام  2015حيــث
بلــغ  %65.6وبزيــادة كبيــرة عــن المتوســط الحســابي لعام
 2014بحوالــي  6درجــات حيــث بلــغ المتوســط الحســابي
عــام . %58.9 2014
افــاد  %26.7بــان ظاهــرة االبتــزاز منتشــرة بدرجــة كبيــرة
في االذاعات الخاصة ،وقال  %37.5انها منتشــرة بدرجة
متوســطة ،ورأى  %15.9انهــا منتشــرة بدرجــة قليلــة،
ونفــى وجودهــا بالمطلــق  %6.8وقــال  %12.7انهــم ال
يعرفــون ان كانــت هــذه الظاهــرة موجــودة ام ال.
وحلــت التلفزيونــات الخاصــة فــي المرتبــة الثالثــة وبفارق
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ال يــكاد يذكــر مــع االذاعــات الخاصــة وفقــا لمؤشــرات
المتوســط الحســابي النتشــار ظاهــرة االبتــزاز فــي
التلفزيونــات الخاصــة التــي ســجلت زيــادة بمقــدار حوالي
 5درجــات فــي اســتطالع عــام  2015حيــث بلــغ المتوســط
الحســابي  %65.1بينمــا كان فــي عــام  2014يبلغ . %60.1

يعرفــون ان كانــت منتشــرة ام ال . %12
 .4.7انتشــار ظاهــرة كتابــة أخبــار وتحقيقــات مدفوعــة
األجــر فــي وســائل اإلعــام:
انخفضــت مؤشــرات المتوســط الحســابي النتشــار
ظاهــرة كتابــة اخبــار وتحقيقــات مدفوعــة األجــر لــكل
مــن اإلعــام الرســمي والصحــف اليوميــة والصحــف
االســبوعية بينمــا ارتفعــت المؤشــرات بشــكل واضــح
لــكل مــن المواقــع االلكترونيــة واالذاعــات الخاصــة
والتلفزيونــات الخاصــة وفقــا لمعطيــات نتائــج اســتطالع

اعتبــر  %25.9مــن العينــة وجــود ظاهــرة االبتــزاز بدرجــة
كبيــرة فــي التلفزيونــات الخاصــة ،وارتفعــت نســبة مــن
يــرى وجودهــا بدرجــة متوســطة لتصــل إلــى ، %38.6
بينمــا رأى  %16.3بانهــا منتشــرة بدرجــة قليلــة ،ونفــى
وجودهــا بالمطلــق  ، %6.8وبلغــت نســبة مــن ال

االعتقاد بان ظاهرة ممارسة االبتزاز للحصول على مكاسب مادية
منتشرة في وسائل اإلعالم المختلفة
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عــام  2015ومقارنتهــا بــذات النتائــج لعــام .2014
وقــد انخفــض مؤشــر المتوســط الحســابي لظاهــرة
انتشــار كتابــة اخبــار وتحقيقــات مدفوعــة األجــر فــي
اإلعــام الرســمي إلــى  %50.3بينمــا كان المتوســط
الحســابي  %51.3فــي عــام .2014
وقــد رأى  %17.1ان ظاهــرة كتابــة اخبــار وتحقيقــات
مدفوعــة األجــر منتشــرة بدرجــة كبيــرة فــي اإلعــام
الرســمي ،ورأى  %31.9انهــا منتشــرة بدرجــة متوســطة،
و  %27.5بدرجــة قليلــة ،ونفــى جودهــا علــى االطــاق
 %17.9وبلغــت نســبة مــن ال يعرفــون بوجودهــا . %5.6
وانخفــض مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار ظاهــرة
كتابــة اخبــار وتحقيقــات مدفوعــة األجــر فــي الصحــف
اليوميــة مــن  %62.6لعــام  2014إلــى  %57.9لعــام
.2015
ويعتقــد  %19.9بانتشــار هــذه الظاهــرة بدرجــة كبيــرة فــي
الصحــف اليوميــة ،مقابــل  %40.2يعتقــدون بانتشــارها
بدرجــة متوســطة ،و  %23.1بدرجــة قليلــة ،ونفــى
وجودهــا علــى االطــاق  %10.8وقــال  %6انهــم ال
يعرفــون بوجودهــا.
وانخفــض مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هــذه
الظاهــرة في الصحف االســبوعية مــن  %67.7عام 2014
بحوالــي خمــس درجــات فــي عــام  2015حيــث وصــل
المتوســط الحســابي إلــى . %62.8
وبيــن  %24.3ان هــذه الظاهــرة منتشــرة بدرجــة كبيــرة
فــي الصحــف االســبوعية ،و  %31.9بدرجة متوســطة ،و
 %17.9بدرجــة قليلــة ،ونفى وجودها بالمطلق  %8وقال
 %17.9انهــم ال يعرفــون بوجودهــا.
وارتفــع مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هــذه
الظاهــرة فــي المواقــع االلكترونيــة مــن  %77.3عــام
 2014إلــى  %80.5عــام  2015حيــث احتفظــت المواقــع
االلكترونيــة بالصــدارة علــى مــدى عاميــن لــدى قناعــات
العينــة المســتطلعة بانتشــار ظاهــرة كتابــة اخبــار
وتحقيقــات متنوعــة مدفوعــة األجــر.

يعتقــد  %53.4بانتشــار هــذه الظاهــرة فــي المواقــع
االلكترونيــة بدرجــة كبيــرة ،و  %29.1بدرجــة متوســطة ،و
 %10.8بدرجــة قليلــة ،ونفــت وجدوهــا بالمطلــق نســبة
ضئيلــة جــدا بلغــت  %1.6وقــال  %4.8فقــط بأنهــم ال
يعرفــون بوجودهــا.
ان هــذه المعطيــات تكشــف عــن عــدم ثقــة العينــة
المســتطلعة بســلوكيات بعــض المواقــع االلكترونيــة
والتــي تبقــى وفقــا لنتائــج االســتطالعات مــن أكثــر
وســائل اإلعــام تعرضا للشــك وعدم الثقــة في أعمالها
وســلوكياتها.
وازدادت مؤشــرات المتوســط الحســابي لهــذه الظاهــرة
فــي االذاعــات الخاصــة مــن  %68.3عــام  2014إلــى %74
عــام  2015بزيــادة تجــاوزت حوالــي  5درجــات.
ان هــذه الزيــادة تكشــف هــي األخــرى عــن اهتــزاز
منســوب ثقــة العينــة المســتطلعة بســلوكيات االذاعــات
الخاصــة ،وقــد افــاد  %38.2بــان هــذه الظاهــرة منتشــرة
فــي االذاعــات الخاصــة بدرجــة كبيــرة ،و  %33.9بدرجــة
متوســطة ،و  %14.7بدرجــة قليلــة ،ونفــى وجودهــا
بالمطلــق  %2فقــط ،واعتــرف  %10.8بعــدم معرفتهــم
بوجودهــا.
واظهــر مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هــذه
الظاهــرة فــي التلفزيونــات الخاصــة زيــادة بحوالــي 6
درجــات مــن  %67.9عــام  2014لتصــل إلــى  %73.4فــي
عــام .2015
واشــار  %38.2بانتشــار هــذه الظاهــرة بدرجــة كبيــرة فــي
التلفزيونــات الخاصــة مقابــل  %34.7راوا انتشــارها
بدرجــة متوســطة ،و  %14.3قالــوا انهــا منتشــرة بدرجــة
قليلــة ،ونفــى  %2.8وجودهــا بالمطلــق ،وقــال %9.6
انهــم ال يعرفــون ان كانــت موجــودة ام ال.
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االعتقاد بوجود ظاهرة كتابة أخبار وتحقيقات مدفوعة األجر
منتشرة في وسائل اإلعالم المختلفة
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ

ﻻ ﺍﻋﺮﻑ

2.8

73.4

9.6

74

10.8

80.5

1.6 4.8

2

62.8

57.9

50.3

6

14.3

34.7

38.2

14.7

33.9

38.2

5.6

17.9

ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺍﻻﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

53.4

29.1

17.9

8

10.8

24.3

31.9

19.9

40.2

23.1

27.5

31.9

17.1

ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺘﺮﺍ  /ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ /ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

 .4.8انتشــار ظاهــرة قبــول الهدايــا فــي وســائل

 ،وافــاد  %10.4بأنهــم ال يعرفــون بوجودهــا.

اإلعــام المختلفــة:

كشــف مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هــذه
الظاهــرة فــي الصحــف اليوميــة انخفاضــا بحوالــي 5
درجــات مــن  %69.6عــام  2014إلــى  %64عــام  2015ممــا
يعــزز ولــو بنســبة متواضعــة من ثقة العينة المســتطلعة
بالصحــف اليوميــة فــي عــام .2015

ظلــت المتغيــرات التــي طــرأت علــى مؤشــرات
المتوســط الحســابي النتشــار ظاهــرة قبــول الهدايــا
فــي وســائل اإلعــام متفاوتــة ســواء فــي ازدياد نســبها
أو فــي انخفاضهــا ممــا يدفعنــا بالمجمــل للتأكيــد علــى
ان مؤشــرات المتوســطات الحســابية بقيــت فــي عــام
 2015فــي حــدود معطياتهــا عــام  2014بتغيــرات نســبية
محــدودة باســتثناء الصحــف اليوميــة التــي انخفضــت
نســبتها بحوالــي  5درجــات ،والصحــف االســبوعية
بحوالــي  8درجــات.
حافظ مؤشــر المتوســط الحسابي النتشار ظاهرة قبول
الهدايا في اإلعالم الرسمي على مستواه بتغير ال يكاد
يذكــر فمــن  %61.6عــام  2014إلــى  %61عــام ،2015
وقــد رأى  %28.3انهــا منتشــرة فــي اإلعــام الرســمي
بدرجة كبيرة ،و  %1.1راوا انها منتشــرة بدرجة متوســطة،
و  %17.1بدرجــة قيلــة ،ونفــى وجودهــا بالمطلــق %13.1
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ﺩﺭﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ

10.8

17.9

ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ

يعتقــد  %27.1بانتشــار هــذه الظاهــرة بدرجــة كبيــرة فــي
الصحــف اليوميــة ،و  %37.5بدرجــة متوســطة ،و %16.3
بدرجــة قليلــة ،ونفــى وجودهــا بالمطلــق  %8.8وقــال
 %10.4بأنهــم ال يعرفــون بوجودهــا.
وكشــف مؤشــر المتوســط الحســابي عــن انخفــاض
بحوالــي  8درجــات للمتوســط الحســابي النتشــار هــذه
الظاهــرة فــي الصحــف االســبوعية فمــن  %70.4عــام
 2014إلــى  %62.3عــام .2015
يــرى  %24.3بانتشــار هــذه الظاهــرة بدرجــة كبيــرة فــي
الصحــف األســبوعية ،و  %31.9بدرجــة متوســطة ،و
 %16.7بدرجــة قليلــة ،ونفــى وجودهــا بالمطلــق %9.2

االعتقاد بانتشار ظاهرة قبول الهدايا في وسائل اإلعالم المختلفة
ﻻ ﺍﻋﺮﻑ

ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

ﺩﺭﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ

ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ

ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

71.8

11.2

3.2

12.7

39.8

32.7

ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

71.6

11.6

2.8

12.7

41

31.5

ﺍﻻﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

77

1.6 8.8

62.3

64

61

13.1

17.9

10.4

10.4

31.9

9.2

8.8

13.1

وقــال  %17.9انهــم ال يعرفــون إن كانــت هــذه الظاهــرة
منتشــرة ام ال.
ظلــت المواقــع االلكترونيــة فــي صــدارة وســائل اإلعالم
التــي تعتقــد العينــة المســتطلعة انتشــار ظاهــرة قبــول
الهدايــا فيهــا ،ووفقــا لمعطيــات مؤشــر المتوســط
الحســابي فــان عــام  2015شــهد انخفاضـ ًـا بمقــدار %0.2
فقــط حيــث بلــغ  %77بينمــا كان  %77.2عــام  2014ممــا
يعنــي ان العينــة المســتطلعة بقيــت محافظــة علــى
اعتقادهــا علــى مــدى عاميــن بانتشــار هــذه الظاهــرة فــي
المواقــع االلكترونيــة.
قــال  %44.6ان ظاهــرة قبــول الهدايــا فــي المواقــع
االلكترونيــة منتشــرة بدرجــة كبيــرة ،مقابــل  %31.9قالــوا
انهــا منتشــرة بدرجــة متوســطة ،و  %13.1راوا انهــا
منتشــرة بدرجــة قليلــة بينمــا نفــى وجودهــا بالمطلــق
فــي المواقــع االلكترونيــة  %1.6واوضــح  %8.8بأنهــم ال
يعرفــون بوجودهــا.

44.6

16.7

16.3

31.9

37.5

17.1

ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

31.1

24.3

ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

27.1

ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

28.3

ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺘﺮﺍ  /ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ /ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

واظهــر مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار ظاهــرة
قبــول الهدايــا فــي االذاعــات الخاصــة ارتفاعــا بحوالــي
الدرجتيــن مــن  %69.3عــام  2014إلــى  %71.6عــام .2015
بيــن  %31.5ان هــذه الظاهــرة منتشــرة بدرجــة كبيــرة فــي
االذاعــات الخاصــة ،مقابــل  %41رأوا انهــا منتشــرة بدرجــة
متوســطة ،فيمــا افــاد  %12.7بانتشــارها بدرجــة قليلــة،
ونفــى وجودهــا بالمطلــق  %2.8ونفــى  %11.6علمهــم
بوجودهــا.
وارتفــع مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هــذه
الظاهــرة فــي التلفزيونات الخاصة من  %70.4عام 2014
إلى  ، %71.8حيث افاد  %32.7من عينة الدراسة بانتشار
هــذه الظاهــرة بدرجــة كبيــرة فــي التلفزيونــات الخاصــة و
 %39.8بدرجــة متوســطة ،و  %12.7بدرجــة قليلــة ،ونفــى
وجودهــا بالمطلــق  %3.2وقــال  %11.2انهــم ال يعرفــون
بانتشــارها.
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 .4.9ظاهــرة تعــارض مصالــح الصحفييــن فــي
وســائل اإلعــام المختلفــة:
نعنــي بتعــارض مصالــح الصحفييــن لجــوء الصحفــي
لتقديــم مصالحــه الشــخصية علــى حســاب واجباتــه
المهنيــة ،وهــي ظاهــرة بــدا انتشــارها واضحــا فــي
وســائل اإلعــام المختلفــة مــن خــال اجابــات عينــة
الدراســة.
ومــن أبــرز مظاهــر تعــارض المصالــح فــي وســائل
اإلعــام المختلفــة لجــوء مؤسســات حكوميــة وخاصــة
لتوظيف صحفيين كمستشارين لديها في الوقت الذي
يحتفظــون فيــه بوظائفهــم في مؤسســاتهم االعالمية
ممــا يشــكل تعارضــا واضحــا فــي المصالــح.
ووفقــا لشــبكة الصحفييــن الدولييــن فــان العديــد
مــن الصحفييــن يعملــون كمســؤولين إعالمييــن فــي
منظمات المجتمع المدني أو كمستشــارين في هيئات
ً
نادرا ما تقبــل تلك المنظمات
حكوميــة .ومــن المؤ ّكــد أنّ ــه
بتوظيــف صحفــي ليــس لديــه الخبــرة الكافيــة لشــغر هــذا
المنصــب ،ممــا يدفــع الصحفــي للوقــوع فــي حالــة مــن
مهمتــه األساســية فــي كشــف
تضــارب المصالــح بيــن
ّ
المعلومــات ،ووظيفتــه كمســؤول إعالمــي التــي تحتّ ــم
عليه إخفاء نقاط ضعف المؤسسة التي يعمل لصالحها
ويجمــل مــن صورتها.
ّ
لقــد اســتخدمت اتفاقيــة االمــم المتحــدة لمكافحــة
الفســاد عبــارة «تعارض المصالح» عــدة مرات في المواد
« 7و  »12محــذرة منهــا ومــن تأثيراتهــا الســلبية ،كمــا أن
الدســتور األردنــي نفســه حــذر مــن تعــارض المصالــح
للــوزراء والنــواب ،كمــا وردت عبارة تعــارض المصالح في
قوانين اردنية مثل قانون الكسب غير المشروع وقانون
اصــول المحاكمــات المدنيــة وقانــون نقابــة المحاميــن
االردنييــن وفــي مدونــة الســلوك الوظيفــي ومدونــة
الســلوك القضائــي وغيرهــا.
ولســنا هنــا بصــدد الخــوض فــي مبــدأ وقيمــة «تعــارض
المصالــح « وارتباطهــا العضــوي بمكافحــة الفســاد فــي
القطاعيــن العــام والخــاص ،وما ينســحب بالضــرورة على
اإلعــام وتأثيــرات ذلــك علــى قيــم النزاهــة والشــفافية
وثقــة الجمهــور باإلعــام ،بالقــدر الــذي نشــير فيــه إلــى
أن كل مؤشــرات المتوســطات الحســابية النتشــار
ظاهــرة تعــارض مصالــح الصحفييــن قــد انخفضــت فــي

86

اســتطالع عــام  2015ســواء بغــض الطــرف أو القبــول
فــي تغطيــة اخبــار أو مراقبــة عمــل جهــة مــن أجــل تحقيــق
امتيــازات ومنافــع خاصــة فــي وســائل اإلعــام المختلفة
باســتثناء المواقــع االلكترونيــة التي ظلــت محافظة على
نســبتها المرتفعــة خــال عامــي  2014و  2015وبنســبة
متوســط حســابي  %75.1عــام 2014و  %75.1عــام .2015
وانخفــض مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هــذه
الظاهــرة فــي اإلعــام الرســمي بنســبة قليلــة فــي عــام
 2015ليصــل إلــى  %60.6بينمــا كان  %62عــام .2014
ورأى  %25.9ان هــذه الظاهــر منتشــرة بدرجــة كبيــرة فــي
اإلعــام الرســمي مقابــل  %38.2قالــوا انهــا منتشــرة
بدرجــة متوســطة ،و  %18.3افــادوا بانهــا منتشــرة بدرجــة
قليلــة ،فيمــا نفــى وجودهــا بالمطلــق  12.4وقــال %5.2
انهــم ال يعرفــون بوجودهــا.
وانخفــض مؤشــر المتوســط الحســابي لهــذه الظاهــرة
فــي الصحــف اليوميــة مــن  %65.8عــام  2014إلــى %63
عــام .2015
يعتقــد  %25.5مــن العينــة انتشــار هــذه الظاهــرة
فــي الصحــف اليوميــة بدرجــة كبيــرة ،و  %39.8بدرجــة
متوســطة ،و  %19.9بدرجــة قليلــة ،ونفــى  %8وجودهــا
علــى االطــاق ،وقــال  %6.8انهــم ال يعرفــون بوجودهــا.
وســجل مؤشــر المتوســط الحســابي النتشــار هــذه
الظاهــرة فــي الصحــف االســبوعية انخفاضــا بحوالــي 6
درجــات حيــث بلــغ المتوســط الحســابي  %60.8عــام 2015
بينمــا كان  %66.7عــام .2014
ان  %22.1رأوا أن هــذه الظاهــرة منتشــرة بدرجــة كبيــرة
فــي الصحــف االســبوعية بينمــا رأى  %34.3انتشــارها
بدرجــة متوســطة ،و  %16.3بدرجــة قليلــة ،ونفــى %10.8
وجودهــا بالمطلــق ،وقــال  %15.5بأنهــم ال يعرفــون.
وتصــدرت المواقــع االلكترونيــة للســنة الثانيــة علــى
التوالــي المؤسســات االعالميــة التــي تعتقــد العينــة
المســتطلعة انهــا أكثــر المؤسســات التــي تتعــارض
مصالحهــا مــع عملهــا االعالمــي ،ففــي عــام  2014كان
مؤشــر المتوســط الحســابي يشــير إلــى  %75.1وبقــي
محافظــا علــى نســبته فــي عــام  2015حيــث بلغــت
.%75.14
يعتقــد  %44.6بدرجــة كبيــرة مــن العينــة المســتطلعة

انتشــار ظاهــرة تعــارض المصالــح فــي المواقــع
االلكترونيــة ،مقابــل  %34.7يعتقــدون ذلــك بدرجــة
متوســطة ،و  %12.4بدرجــة قليلــة ،فيمــا ينفــي
انتشــارها بالمطلــق  %4فقــط مقبــل  %4.4قالــوا انهــم
ال يعرفــون ذلــك.

واظهــر  %29.9مــن العينــة المســتطلعة قناعتهــم بوجــود
هــذه الظاهــرة بدرجــة كبيــرة ،وقــال  %41.8انهــا متوفــرة
بدرجــة متوســطة ،مقابــل  %14.3قالــوا انهــا متوفــرة
بدرجــة قليلــة بينمــا نفــى توفرهــا بالمطلــق  %6فــي
حيــن افــاد  %7.6بأنهــم ال يعرفــون.

وارتفعــت مؤشــرات المتوســط الحســابي لمــدى
انتشــار هــذه الظاهــرة فــي االذاعــات الخاصة مــن %66.7
إلــى  %68.3فــي عــام  ،2015حيــث أفــاد  %29.5بــان
هــذه الظاهــرة منتشــرة بدرجــة كبيــرة ،و  %42.2بدرجــة
متوســطة ،و  %13.9بدرجــة قليلــة ،ونفــى  %5.6توفرها
بالمطلــق فــي االذاعــات الخاصــة ،وقــال  %8.4انهــم ال
يعرفــون.

ان هــذه المعطيــات تؤكــد الحاجــة الماســة لضــرورة
ً
حــدا لهــذه
وجــود مدونــات ســلوك وأدلــة مهنيــة تضــع

ـا أن تســند لصحفــي
الظاهــرة ،فمــن غيــر المقبــول مثـ ً
مهمــة تغطيــة أخبــار وزارة محــددة ،ويكــون يعمــل معهــا
مستشـ ً
ـارا بشــكل دائــم أو غيــر دائــم فــي نفــس الوقــت،
أو أن يتلقــى منهــا مكافــآت ماليــة أو أي شــكل مــن
أشــكال الهبــات والفوائــد ،وهــذا هــو مــا قلنــاه وأكدنــا
عليــه فــي اســتطالع العــام الماضــي.

وبازديــاد حوالــي درجــة ونصــف درجــة كشــف مؤشــر
المســتوى الحســابي النتشــار ظاهــرة تعــارض المصالــح
فــي التلفزيونــات الخاصــة فــي ســنة  2015حيــث بلغــت
 %68بينمــا كانــت نســبتها  %66.2فــي مؤشــرات عــام
.2014

ظاهرة تعارض مصالح الصحفي سواء بغض الطرف أو القبول بتغطية اخبار أو مراقبة عمل جهة من أجل
تحقيق امتيازات ومنافع خاصة في وسائل اإلعالم المختلفة
ﻻ ﺍﻋﺮﻑ
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 .4.10تأثيــر بعــض الظواهــر الســلبية المنتشــرة فــي
الوســط الصحفــي علــى حريــة اإلعــام:
يقــر الصحفيــون بوجــود ظواهــر ســلبية عديــدة فــي
وســائل اإلعــام ويقــرون بخطورتهــا وبتأثيراتهــا الخطيــرة
إال أنهم ال يفعلون شــيئا من اجل معالجتها في الوقت
الــذي ترتفــع فيه مؤشــراتها بشــكل الفــت ،وترتفع معها
نســب الفساد.
ان معالجــة هــذه الظاهــرة تحتــاج إلــى ارادة نابعــة مــن
ضميــر الوســط الصحفــي نفســه ،وقــد يكــون مــن
المفيــد التأكيــد هنــا علــى ان اللجــوء إلــى تحقيــق مبــدأ
التنظيــم الذاتــي ســيخفف مــن هــذه الظاهــرة ،بمــا
فــي ذلــك انشــاء مجلــس شــكاوى اإلعــام الــذي قــد
يســاهم في محاصرة ظواهر ســلبية عديدة في الوسط
اإلعالمــي مثــل التهديــد واالبتــزاز واســتخدام المنابــر
اإلعالميــة النتهــاك الخصوصيــة والحــض علــى الكراهيــة
والقــدح والــذم وغيرهمــا مــن الظواهــر غيــر المهنيــة.
بلــغ المتوســط الحســابي لإلجابــات علــى تأثيــرات بعــض
الظواهــر الســلبية فــي الوســط الصحفــي علــى حريــة
اإلعــام درجــة عاليــة جدا وصلت إلى  %91.8مما يكشــف
عــن وضــوح حقيقــي لــدى الصحفييــن فــي االجابــة علــى
هــذا الســؤال واجمــاع الغالبيــة العظمــى علــى اعتبــار ان
مثــل هــذه الظواهــر تؤثــر ســلبا علــى حريــة اإلعــام وهــو
اعتــراف كامــل بخطــورة هــذه الظواهــر الســلبية التــي
يتوجــب معالجتهــا مــن خــال مدونــات ســلوك وادلــة
مهنيــة للصحفييــن لمعالجــة هــذه الظاهــرة.
وبالرغــم مــن انخفــاض الوســط الحســابي فــي عــام
 2015عنــه فــي عــام  2014والــذي بلــغ المتوســط
الحســابي فيــه  %95اال ان هــذه المســتويات الحســابية
تبقــى مرتفعــة مقارنــة باألعــوام الســابقة حيــث كان
الوســط الحســابي  %89ســنة  ،2013و  %91سنة ،2012
و  %90ســنة  2011ونســبة الوســط الحســابي في ســنة
 2010بلغــت . %92
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ان  %82.1مــن العينــة المســتطلعة يعتقــدون بتأثيــر مثــل
هــذه الظواهــر بدرجــة كبيــرة فــي عــام  2015مســجلة
انخفاضــا عــن عــام  2014بحوالــي  5درجــات حيــث وصلــت
النســبة فــي ذلــك العــام  %87مقارنــة بمــا نســبته %75
للعــام  2013و %80للعــام  ،2012و %77عــام  2011فــي
حيــن كانــت نســبتهم  %83للعــام .2010
وقــال  %13.1انهــم يعتقــدون بالتأثيــرات الســلبية لهــذه
الظواهــر علــى حريــة اإلعــام بدرجــة متوســطة مقابــل
 %2يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة ،بينمــا يعتقــد %2.4
بــان ال تأثيــر لهــا علــى اإلطــاق.
الــى اي درجــة تعتقــد أن انتشــار ظاهــرة الواســطة
والرشــوة واالبتــزاز فــي الوســط اإلعالمــي يؤثــر فــي
حريــة االعــام
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

الى درجة كبيرة

206

82.1

الى درجة متوسطة

33

13.1

ال يؤثر على
االطالق

6

2.4

الى درجة قليلة

5

2

الأعرف

1

0.4

المجموع

251

100

يقرون
 %92من الصحفيين ّ

بأن ظواهر الرشوة واالبتزاز

والواسطة تؤثر على حرية اإلعالم

 .5القسم الرابع
الرقابة الذاتية:
ال تــزال ظاهــرة انتشــار الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن
واالعالمييــن االردنييــن تمثــل مشــكلة حقيقيــة تســتحق
الدراســة والمتابعــة ،فليــس مــن المفضــل ان يعمــل
الصحفــي فــي غرفــة األخبــار وهــو يضع رقيبا في رأســه
وعلــى قلمــه وافــكاره ألن امامــه العديد مــن الممنوعات
والتابوهات التي ال يجرؤ على االقتراب منها أو الحديث
فيها.
ان الرقابــة الذاتيــة لــدى االعالمييــن األردنييــن ال تعنــي
فقــط الرقابــة علــى الحريــة المهنيــة للصحفــي بــل تصــل
إلــى االعتــداء علــى حــق الجمهــور بالحصــول علــى
المعلومــات والحقائــق ،ووجــود الرقابــة الذاتيــة تخــدش
هــذا الحــق وتمســه ســلبا.
ان التشــريعات االعالميــة تشــكل جــزءا رئيســا مــن
مكونــات البيئة التشــريعية التي تفرض على الصحفيين
واالعالمييــن فــرض رقابــة ذاتيــة طوعيــة علــى أنفســهم
ألن الخــوف مــن تلــك التشــريعات والعقوبــات ال بــد لهــا
وان تكــون حاضــرة فــي عقــل االعالمــي وهــو يمــارس
عملــه فــي غــرف األخبــار أو فــي الميــدان.
لقــد بقيــت مؤشــرات الرقابــة الذاتيــة لــدى االعالمييــن
االردنييــن تتأرجــح صعــودا وهبوطــا فــي مســتواها
المرتفــع أصــا ،وقــد تأرجحــت مؤشــرات الرقابــة الذاتيــة
لــدى الصحفييــن األردنييــن خــال الســنوات الماضيــة
صعـ ً
ـودا وهبوطـ ًـا ،ولكنهــا ظلــت ضمــن النســبة العاليــة
جـ ً
ـدا والتــي تحتــاج إلــى العمــل علــى إنهائهــا حتــى يتقدم
اإلعــام وينمــو فــي منــاخ أكثــر حريــة وشــفافية وانفتاحا.
لقــد هبــط مؤشــر الرقابــة الذاتيــة فــي عــام  2015إلــى
 %93.2عنــه فــي عــام  2014حيــث بلغــت النســبة %95.2
بعــد ان كانــت نســبتها  %91فــي عــام  ،2013كمــا ســجلت
انخفاضــا فــي عــام  2012وصلــت فيــه إلــى %85.8
بانخفــاض حوالــي درجتيــن عــن مؤشــرات عــام 2011
حيــث كانــت نســبتها  %87بينمــا كانــت  %93.5فــي عــام
.2010
وال بــد لنــا مــن تكرار ما كنا قــد توصلنا اليه في تقرير حالة
الحريــات فــي األردن لســنة  2014وهــو ان الرقابــة الذاتية
وثيقــة الصلــة باألمــن المعيشــي لإلعالمييــن ،فكلمــا

أصبحــت «لقمــة الخبــز» مهــددة كلمــا فــرض الصحفيــون
علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة ليحافظــوا علــى عملهــم،
ً
أيضــا بالتدخــات التــي تمــر بهــم خــال
وذات صلــة
ممارســتهم لعملهــم ،هــذا عــدا عــن البيئــة االجتماعيــة
المقيــدة والحــذر من تناول القضايا الدينية والتي تخضع
للتابوهــات ويفضــل الصحفيــون تجنــب االحتــكاك بهــا.
لقــد بلغــت نســبة االعالمييــن االردنييــن الذيــن يفرضون
علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة  %93.2وبلــغ عددهــم 234
ً
ـتجيبا مــن اجمالــي عينــة الدراســة البالــغ عددهــم 251
مسـ
اعالميــا واعالميــة اجابــوا علــى اســئلة االســتطالع ،بينما
نفــى  %6فقــط مــن المســتجيبين فــرض رقابــة علــى
أنفســهم وبلــغ عددهــم  15مســتجيبا مــن اجمالــي عينــة
الدراســة ،ورفض  0.8مســتجيبا فقط االجابة على ما إذا
كانــوا يفرضــون على أنفســهم رقابــة ذاتية ام ال.
هــل تقــوم بالرقابــة الذاتيــة علــى نفســك خــال عملــك
الصحفي
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

نعم

234

93.2

ال

15

6

رفض االجابة

2

0.8

المجموع

251

100

 .5.1مفهــوم الرقابة الذاتية:
كان لحــرص مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى دراســة
ومتابعــة مؤشــرات الرقابــة الذاتيــة لــدى االعالمييــن
االردنييــن منــذ عــام  2006وحتــى عــام  2015ان تشــكلت
لدينــا معطيــات معلوماتيــة هامــة اســتنادا لنتائــج تلــك
الدراســات االســتطالعية التــي اســتمرت علــى مــدى
 10ســنوات متواصلــة ،قمنــا فيهــا برصــد مفهــوم
الرقابــة الذاتيــة وتطــوره واســبابه حتــى نعــرف لمــاذا
تتــم مثــل هــذه الممارســة ،ومــا الــذي يثيــر خــوف
الصحفييــن ورعبهــم ويمنعهــم مــن االقتراب مــن قضايا
وموضوعــات تدفعهــم دفعــا لفــرض رقابــة ذاتيــة علــى
أنفســهم حتــى ال يتعرضــوا للعقــاب.
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ان مفاهيــم ورؤى اإلعالمييــن للرقابــة الذاتيــة تتنــوع
وتختلف لكنها في النهاية تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي
ان  %93.2مــن االعالمييــن والصحفييــن األردنييــن
يخضعــون أنفســهم وبمحــض ارادتهــم لرقابــة ذاتية تؤثر
وبالضــرورة علــى موضوعيتهــم وربمــا مصداقيتهــم
وحياديتهــم فــي صناعــة اخبارهــم وقصصهــم،
ويقدمــون للجمهــور منتجــا اعالميــا خضــع اصــا لرقابــة
ذاتيــة مــن كاتبــه قبــل ان يخضــع وبالضــرورة أيضــا لرقابــة
اخــرى مــن محــرره ومــن المســؤول.
ان تجنــب الصحفــي لنشــر أو بــث كل مــا يتعــارض مــع
األديان جاء في المرتبة األولى من حيث مفهوم الرقابة
الذاتيــة لــدى الصحفييــن وبنســبة بلغــت  %86.1فــي عــام
 2015بانخفــاض درجــة واحــدة فقــط عــن نتائــج عــام 2014
حيــث بلغــت النســبة  %87.1وهــي نســبة متقاربــة مــع
معطيــات الســنوات الســابقة التــي بلــغ متوســطها
الحســابي  ،%81وهــي النســبة التــي ال تــزال تــدور حــول
معطياتها فقد بلغت  %80.7ســنة  ،2013و %82.3ســنة
 ،2012و  %81ســنة  ،2011و  %83.6ســنة .2010
وجــاء االمتنــاع عــن نشــر أو بــث كل مــا يخالــف القانــون
فــي المرتبــة الثانية من حيث مفهوم الرقابة الذاتية لدى
الصحفييــن مســجال فــي عــام  2015اعلــى ارتفــاع لــه منــذ
ســنة  2010وبنســبة  %81.7لســنة  ،2015بازديــاد درجــة
واحــدة فقــط عــن معطيــات ســنة  2014حيــث بلغــت
النســبة  %80.7بينمــا كانــت  %75.1فــي عــام  ،2013و
 %74.8عــام  ،2012و  %74.1عــام  ،2011و  %76عــام
.2010
وجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة عــام  2015وبانخفــاض
حوالــي  5درجــات نســبة مــن يمتنــع عــن نشــر أو بــث كل
مــا يعتقــد انــه يخالــف العــادات والتقاليــد حيــث وصلــت
النســبة إلــى  %76.5بينمــا ســجلت نســبة  %81.1عــام
 ،2014وكانــت النســبة  %73.1عــام  ،2013و  %68.7عــام
 ،2012و  %70.3عــام  ،2011و  %72.9عــام .2010
وحــل االمتنــاع عــن نشــر أو بــث كل مــا يتعلــق باألمــور
الجنســية فــي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث مفهــوم الرقابــة
الذاتيــة بنســبة بلغــت  %76مســجال فــي الوقــت نفســه
انخفاضــا بأكثــر مــن  8درجــات عــن معطيــات عــام 2014
والتــي بلغــت النســبة فيهــا  %84.7بينمــا كانــت %71.4
عــام  ،2013و  %65عــام  ،2012و  %70.9عــام  ،2011و
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 %66.3عــام .2010
وبازديــاد حوالــي  6درجــات جــاء فــي المرتبة الخامســة من
يــرون ان مفهــوم الرقابــة الذاتيــة هــي أن أضــع لنفســي
تصـ ً
ـورا لمــا أعتقــد أنــه يمكــن بثــه ونشــره بغــض النظــر
عــن المحــددات المهنيــة وبنســبة  %57.8فــي اســتطالع
عــام  2015بينمــا كانــت النســبة  %51.0عــام  ،2014و
 %53.8عــام  ،2013و  %45.0عــام  ،2012و  %55.7عــام
 ،2011و  %55.8عــام .2010
لقــد ارتفعــت نســبة مــن يــرى ان الرقابــة الذاتيــة هــي
االلتــزام بسياســات مؤسســتي اإلعالميــة حتــى وإن
تعارضــت مــع الحقيقــة والموضوعيــة فــي اســتطالع
ســنة  2015بأقــل مــن درجــة واحــدة وبنســبة  %52.2عمــا
كانــت عليــه فــي عــام  2014حيــث بلغــت النســبة فــي
حينــه  %51.8لتحــل فــي المرتبــة السادســة.
وكانــت النســبة  %41.2عــام  ،2013و  %41.5عــام ،2012
و  %42.2عــام  ،2011و  %49.3عــام .2010

مفهوم الرقابة الذاتية
ﻧﻌﻢ

17.9

ﻻ

23.1

23.5
41.4

81.7

76.5

76.1
57.8

ﺃﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ
ﺑﺚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ
ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺃﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ
ﺑﺚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ
ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

ﺃﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ
ﺑﺚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ
ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﺃﺿﻊ ﻟﻨﻔﺴﻲ
ً
ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻟﻤﺎ
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺜﻪ
ﻭﻧﺸﺮه ﺑﻐﺾ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

وبانخفــاض ال يــكاد يذكــر جــاء فــي المرتبــة الســابعة مــن
يعتقــدون ان الرقابــة الذاتيــة تعنــي بالنســبة لهــم تجنــب
نشــر أو بث كل ما قد يســبب مشــاكل أو مضايقات لهم
وبنســبة  %50.2بينمــا كانــت فــي عــام %51.8 2014
وهــي اعلــى نســبة يتــم تســجيلها خــال ســت ســنوات،
فقــد كانــت  %40.1ســنة  ،2013و  %27.6عــام ،2012
و %30.3عــام  ،2011و  %39.6عــام .2010
وبانخفــاض بمقــدار حوالــي  4درجــات حــل مــن يعتقــدون
ان الرقابــة الذاتيــة هــي االلتــزام بتوجهــات االجهــزة
االمنيــة فــي الدرجــة الثامنــة وبنســبة  %49.4بينمــا كانــت
 %53.4عــام  ،2014و  %38.6عــام  ،2013و  %24.4عــام
 ،2012و  %31.2عــام  ،2011و  %45.7عــام .2010

فــي عــام  2014والتــي بلغــت النســبة فيهــا %43.8
 ،بينمــا كانــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك عــام 2013
 ، %39.3بينمــا ســجل عــام  2012أدنــى نســبة لهــا طيلــة
الســنوات الســت وبنســبة بلغــت ، %24.6وكانــت %27.4
عــام  ،2011و  %39.0عــام .2010
وجــاء فــي المرتبــة العاشــرة مــن يــرون ان الرقابــة الذاتيــة
هــي تجنــب قــول الحقيقــة تحقيقــا لمصالــح الصحفــي
الشــخصية وبازديــاد بمقــدار درجــة واحــدة فقــط فــي
اســتطالع عــام  2015حيــث بلغــت النســبة  %16.7بينمــا
كانــت  %15.7عــام  ،2014و  %13.9عــام  ،2013و %6.5
عــام  ،2012و  %7.0عــام  ،2011و  %10.9عــام .2010

وبازديــاد حوالــي  3درجــات حــل فــي الدرجــة التاســعة مــن
يعتقــدون ان الرقابــة الذاتيــة هــي االمتنــاع عــن نشــر أو
بــث كل مــا يتعــارض مــع سياســات ومواقــف الحكومــة
واألجهــزة التابعــة لهــا وبنســبة  %46.6عــام  2015عنهــا

13.9

49.4

53.4

49.4

47.8

82.9
96.8
86.1

49.4

46.6

50.2

52.2

16.7
3.2
ﺃﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ
ﺑﺚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ
ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

ﺃﺗﺠﻨﺐ ﻗﻮﻝ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻲ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ

ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺃﺗﺠﻨﺐ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ ﺑﺚ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ
ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺃﻭ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

ﺍﺗﺠﻨﺐ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ ﺑﺚ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ
ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ
ﺍﻻﺩﻳﺎﻥ

ﺃﺧﺮﻯ
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 .5.2مــا الــذي يدفــع الصحفييــن لفــرض الرقابــة
الذاتيــة علــى أنفســهم:
يمتلــك الصحفيــون العديــد مــن المبــررات لفــرض الرقابــة
الذاتيــة علــى أنفســهم ولديهــم دوافعهــم لتبريــر ذلــك
بــل وااللتــزام بهــا وعلــى رأســها المحافظــة علــى األمــن،
ومصالــح الوطــن ،واالنتمــاء للوطــن ،وعــدم إثــارة النعــرات
والمســاس بالوحــدة الوطنيــة ،والــوازع االخالقــي ،وهــي
ذاتها المبررات التي تتكرر باعتبارها االولويات االولى في
تلــك المبــررات عبر اســتطالعات الراي التــي درج مركز حماية
وحريــة الصحفييــن علــى إجرائها ســنويا.

وكانــت مؤشــرات الــوازع االخالقــي بلغــت  %94.5عــام
 ،2013و  %95.4عــام  ،2012و  %96.5عــام  ،2011و
 96.8عــام .2010

والمشــكلة األساســية تبــدأ مــن كــون الصحفييــن يتبنــون
مفاهيم فضفاضة وملتبســة في معظــم األحيان وتحتاج
إلعــادة ضبــط مفاهيمــي وقانونــي ،ولجوئهم الســتخدام
مفاهيم غير منضبطة وال يمكن االتفاق على تعريف واحد
ومحــدد لهــا ،يســعون إلــى إيجاد مبــرر ذاتي للقيــام بأفعال
تتنافــى مــع العمل المهني ويحاولــون ان يعززوا صورتهم
فــي إطــار الحــرص والمصلحــة الوطنيــة أو الدينيــة.

وتقــدم الــوازع الدينــي درجتيــن فــي عــام  2015وبنســبة
 %89.7عمــا كانــت نســبته عليــه عــام  2014حيــث بلغــت
فيــه  %87.8ليحــل فــي المرتبــة الخامســة مــن حيــث
اولويــات المبــررات بينمــا كانــت نســبته  %89.0عــام
 ،2013و  %85.3عــام  ،2012و  %87.5عــام  ،2011و
 %90.0عــام  2010وهــي النســبة األعلــى التــي تــم
تســجيلها لهــذا المبــرر خــال  6ســنوات.

لقــد جــاء مبــرر الحفــاظ علــى أمــن ومصالــح الوطــن فــي
المرتبــة األولــى مــن ضمــن دوافــع الصحفييــن لفــرض
الرقابــة الذاتيــة علــى أنفســهم وبنســبة  %98.7لعــام 2015
وهــي اعلــى نســبة يتم تســجيلها منــذ عــام  ،2010وبازدياد
حوالــي درجــة واحــدة فقط في اســتطالع العــام الحالي عن
نتائــج اســتطالع عــام  2014التــي وصلــت النســبة فيــه إلــى
 . %97.5بينمــا كانــت النســبة  %94.5عــام  ،2013و %96.8
عــام  ،2012و  %97.2عــام  ،2011و  %98.3عــام .2010

وانخفضــت نســبة مــن يفــرض الرقابــة الذاتيــة علــى
نفســه للحصــول علــى حوافــز معنويــة (احتــرام الــذات،
الســمعة ،الوصــول لألفضــل) حوالــي  4درجــات فــي
اســتطالع عــام  2015حيــث وصلــت إلــى  %79.9بينمــا
كانــت النســبة  %84.0عــام  ،2014و  %85.0عــام ،2013
و  %86.9عــام  ،2012و  %94.5عــام  2011وهــي اعلــى
نســبة يتــم تســجيلها خــال  6ســنوات ،بينمــا ســجل عــام
 2010أدنــى نســبة فــي  6ســنوات حيــث بلغــت . %76.5

وجــاء مبــرر عــدم اثــارة النعرات والمســاس بالوحــدة الوطنية
فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة  %97.9وهــي نفــس النســبة
التــي تــم تســجيلها في اســتطالع عــام  2014مما يعني ان
الصحفييــن حافظــوا تمامــا علــى ذلــك المبــرر طيلــة عاميــن
كاملين.

وبانخفــاض حوالــي  7درجــات حــل مبــرر التعــارض مــع
القيــم والعــادات والتقاليــد فــي اســتطالع عــام 2015
فــي المرتبــة الســابعة بنســبة  %76.5مقابــل %84.0
عــام  ،2014و  %72.1عــام  ،2013و  %72.5عــام  ،2012و
 %74.1عــام  ،2011و  %77.8عــام .2010

وكانــت نســبة هــذا المبــرر  %95.7عــام  ،2013و  %96.3عــام
 ،2012و  %97.4عــام  ،2011و  %98.5عــام .2010

وانخفضــت نســبة المعرفــة المســبقة عــن سياســة
المؤسســة التــي يعمــل الصحفيــون بهــا حوالــي 6
درجــات فــي اســتطالع عــام  2015لتصــل إلــى %73.1
بينمــا كانــت  %79.3فــي اســتطالع عــام  ،2014و %62.1
عــام  ،2013و  %58.7عــام  ،2012و  %57.7عــام  ،2011و
 %71.2عــام .2010

وجــاء مبــرر االنتمــاء للوطــن فــي المرتبــة الثالثــة فــي عــام
 2015وبنســبة  %97بانخفــاض نصــف درجــة فقط عن نتائج
اســتطالع عــام  2014الــذي بلغــت النســبة فيــه  %97.5ممــا
يعنــي ثبــات قناعــات الصحفيين المســتجيبين بهــذا المبرر.
لقــد كانــت نســبة هــذا المبــرر عــام  2013تســاوي %94.0
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وتكــررت نســبة  %96.8علــى مــدى عامــي  ،2012و،2011
وتوافقــت نســبة عــام  2010مــع ذات النســبة لعــام
.2014
وانخفضــت نســبة الــوازع االخالقــي بحوالــي درجتيــن
فــي اســتطالع عــام  2015حيــث بلغــت  %94.4بينمــا
كانــت  %96.6فــي اســتطالع عــام  ،2014ليحــل الــوازع
االخالقــي فــي المرتبــة الرابعــة.

وارتفعــت نســبة مــن يــرى وجــود تعليمــات فــي
المؤسســة التــي يعمــل فيهــا ال تمكنــه مــن النشــر أو
البــث حوالــي  3درجــات فــي اســتطالع عــام  2015حيــث
وصلــت النســبة إلــى  %67.9مقابــل  %64.1عــام ،2014
و  %61.7عــام  ،2013و  %56.0عــام  ،2012و  %65.8عــام
 ،2011و  %69.3عــام .2010
امــا مــن يــرى ان القوانيــن التــي تقيــد حريــة اإلعــام هــي
مــن يدفــع الصحفييــن لفــرض الرقابــة الذاتيــة فقد بلغت
نســبتهم  %65.8بازديــاد حوالــي  7درجــات عــن نتائــج
اســتطالع عــام  2014الــذي بلغــت النســبة فيــه ، %58.2
بينمــا كانــت  %43.1عــام  ،2013و  %37.6عــام  ،2012و
 %41.5عــام  %43.9 ،2011عــام .2010
وظــل مؤشــر الخــوف مــن الضغــوط والمضايقــات
المجتمعيــة يــراوح مكانــه فــي اســتطالع ســنة 2015
وبنســبة  %47.9وهــي ذات النســبة تقريبــا لســنة 2014
حيــث بلغــت  ، %47.3بينمــا كانــت  %33.1فــي عام ،2013
و  %30.0عــام  ،2012و  %27.8عــام  ،2011و  %31.1عــام
.2010
وبلغــت نســبة الخــوف مــن التعــرض للتوقيــف والســجن
 ، %46.2وارتفــع مؤشــر الخــوف مــن االســتدعاء األمنــي
بنســبة  %43.2عــام  2015عمــا كان عليــه فــي عــام 2014
حيــث بلغــت النســبة فــي العــام الماضــي ، %38.4
بينمــا كانــت  %26.2عــام ،2013و  %17.9عــام  ،2012و
 %19.9عــام  ،2011و  %27.8عــام .2010
وارتفــع مؤشــر الخــوف مــن الضغــوط والمضايقــات
مــن الجهــات االمنيــة بحوالــي  7درجــات فــي عــام 2015
مســجال بذلــك اعلــى نســبة له منذ عــام  2010حيث بلغت
النســبة  %42.7بينمــا كانــت  %35.0عــام  ،2014وكانــت
 %26.2عــام  ،2013و  %20.2عــام  ،2012و  %20.8عــام
 ،2011و  %27.5عــام .2010

وانخفضــت نســبة مــن يفــرض الرقابــة الذاتيــة علــى
نفســه للحصــول علــى حوافــز ماديــة أو دخــل مــادي
أفضــل  10درجــات عــام  2015حيــث وصلــت النســبة إلــى
 %10.7بينمــا كانــت  %20.7عــام  2014حينمــا ســجلت
اعلــى معــدل ارتفــاع لهــا خــال  6ســنوات ،حيــث كانــت
 %8.3خــال عامــي 2013و  ،2012و  %9.6عــام ،2011
و  %7.4عــام  2010وهــو أدنــى مســتوى لــه خــال 6
ســنوات.
وحــل الخــوف مــن عــدم الحصــول علــى ترقيــة إلــى
منصــب مقبــل فــي المرتبــة قبــل األخيــرة حســب
معطيــات العــام  2015حيــث انخفضــت نســبة مــن يــرى
ذلــك بحوالــي  7درجــات حيــث وصلــت النســبة إلــى %9.8
مقارنــة مــع نتائــج عــام  2014التــي بلغــت النســبة فيــه
 %16.9بينمــا كانــت  %6.7عــام  ،2013و  %6.2عــام ،2012
و  %8.3عــام  ،2011و  %8.7عــام .2010
وبلغــت نســبة مــن رأى وجــود عوامــل اخــرى تدفــع
الصحفييــن لفــرض رقابــة ذاتيــة علــى أنفســهم %2.1
وهــي نســبة ال تؤثــر بالمطلــق على المعطيات الســابقة
نهائيــا.

 %98.7من اإلعالميين

يتذرعون بممارسة الرقابة

الذاتية للحفاظ على أمن الوطن

كمــا ســجل الخــوف مــن االتهــام بــان الصحفــي مــن
المعارضــة اعلــى معدالته منذ عام  ،2010عندما وصلت
النســبة إلــى  %16.7عــام  ،2015بينمــا كانــت %15.2
عــام  ،2014وكانــت  12.9%عــام  ،2013و  %11.5عــام
 ،2012و  %10.2عــام  2011وهــي أدنــى نســبة مســجلة
خــال ســت ســنوات ،و  %13.1عــام .2010
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ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ

65.8

33.8

43.2

ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻻﻣﻨﻲ

ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ
ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ

56.4

42.7

ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

56.8

51.7

47.9

16.7

ﺣﺘﻰ ﻻ ﺍﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻘﺒﻞ

9.8

ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ
ﺩﺧﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﺃﻓﻀﻞ

10.7

82.5

89.7

88.9

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺪﻱ ﻋﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ

73.1

ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮه ﺃﻭ ﺑﺜﻪ

26.5

31.9

67.9

76.5

ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

22.6

89.7

ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ

94.4

ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻻﺧﻼﻗﻲ

5.1

98.7

1.3

ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻮﻃﻦ
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2.6

ﻋﺪﻡ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ
ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

97.9

ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻦ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ

ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
)ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻸﻓﻀﻞ(
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ

ﺃﺧﺮﻯ 2.1
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9.8

2.1

19.7

79.9

53.4

46.2

97.9

 .5.3الجهــات التــي يتجنب اإلعالميون انتقادها:
ظلــت القــوات المســلحة والديــوان الملكي فــي مقدمة
الجهــات التــي يتجنــب االعالميــون األردنيــون انتقادهــا
وبدرجــة اقــل الجهــات االمنيــة والســلطة القضائيــة فــي
اســتطالع عــام  2015وفــي كل االســتطالعات التــي
انجزهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،ومنــذ عــام 2010
وحتــى اليــوم ظلــت القــوات المســلحة تتصــدر مشــهد
أكثــر الجهــات التــي يتحاشــى الصحفيــون انتقادهــا أو
االقتــراب منهــا.
وازدادت نســبة مــن يتجنــب انتقــاد القــوات المســلحة
فــي اســتطالع عــام  2015بأكثــر مــن درجــة واحــدة عــن
اســتطالع عــام  2014والــذي بلغــت النســبة فيــه %93.2
بينمــا وصلــت فــي اســتطالع هــذا العــام إلــى %94.8
وهــي ثانــي اعلــى نســبة يتــم تســجيلها منــذ عــام 2010
الــذي شــهد هــو اآلخــر تســجيل اعلــى نســبة حيــث بلغــت
 %96.6بينمــا كانــت  %87.6عــام  ،2013و  %91.3عــام
 ،2012و  %89.8عــام .2011
وحافظــت نســبة مــن يتجنــب انتقــاد الديــوان الملكــي
علــى حــدود مؤشــراتها فــي اســتطالع عامــي 2015
و ،2014حيــث بلغــت النســبة  %90.8عــام  2015بينمــا
كانــت  %90.4عــام  ،2014فــي حيــن كانــت أدنــى نســبة
لهــا عــام  2013عندمــا قــال  %6.3فقــط انهــم يتجنبــون
انتقــاد الديــوان الملكــي والعائلــة المالكــة ،بينمــا لــم
يتــم طــرح هــذا الســؤال فــي اســتطالعات الســنوات
الســابقة.
ويأتــي تحاشــي انتقــاد االجهــزة االمنيــة فــي المرتبــة
الثالثــة مــن ضمــن قائمــة الجهــات التــي يتحاشــى
الصحفيــون انتقادهــا وبنســبة  %86.1فــي عــام 2015
محققــة بذلــك اعلــى نســبة يتــم تســجيلها خــال 6
ســنوات وبزيــادة حوالــي  3درجــات عــن معطيــات عــام
 2014الــذي بلغــت فيــه نســبة مــن يعتقــد ذلــك ، %83.9
فــي حيــن كانــت النســبة  %73.1عــام  ،2013و  %67.9عام
 ،2012و  %65.3عــام  ،2011و  %85.5عــام .2010
وظهــر االنخفــاض واضحــا وبحوالــي  5درجــات فــي نتائــج
مــن يتجنبــون انتقــاد الســلطة القضائيــة إذ بلغــت نســبة
مــن يعتقــد ذلــك  %81.7عــام  2015بينمــا كانــت النســبة
 %86.3عــام  ،2014و  %83.3عــام  ،2012و  %84.1عــام
 ،2012و  %80.1عــام  ،2011و  %89.5عــام .2010

ان نســبة مــن يتحاشــون انتقــاد شــيوخ ووجهــاء العشــائر
انخفضــت فــي ســنة  2015بحوالــي  9درجــات مســجلة
نســبة  %77.7بينما كانت  %86.7عام  ،2014في حين كانت
النســبة  %76.6عــام  ،2013و  %75.4عــام  ،2012و %79.7
عــام  ،2011و  %85.3عــام .2010
وتراجعــت نســبة مــن يتجنبــون انتقــاد زعمــاء الــدول العربيــة
فــي عــام  2015بحوالــي ســت درجــات عمــا كانــت عليــه فــي
اســتطالع عــام  2014الــذي بلغــت النســبة فيــه  %81.5بينما
وصلــت فــي العــام الحالــي إلــى  ، %75.3فــي حيــن كانــت
النســبة  %69.8عــام  ،2013و  %53.7عــام  ،2012و %48.4
عــام  ،2011و  %78.8عــام .2010
ويتجنــب  %73.7مــن العينــة المســتطلعة البحــث فــي
القضايــا الدينيــة بانخفــاض حوالــي درجتيــن فــي عــام 2015
عمــا كانــت عليــه عــام  2014حيــث بلغــت  %75.1كمــا كانــت
 %75.7عــام  ،2013و  %77.4عــام  ،2012و  %78.2عــام
 ،2011و  %81.0عام  2010وهي اعلى نســبة تم تســجيلها
خــال  6ســنوات.
وبانخفــاض حوالــي  6درجــات فــي عــام  2015قــال %72.9
انهــم يتجنبــون مناقشــة المواضيــع المتعلقــة بالجنــس
مقابــل  %78.3فــي عــام  2014الذيــن قالــوا ذلــك ،بينمــا
كانــت نســبة مــن يتجنبــون ذلــك عــام  2013حوالــي  %72.9و
 %71.5عام  ،2012و  %77.8عام  ،2011و  %76.4عام .2010
وقــال  %71.3انهــم يتجنبــون انتقــاد زعمــاء الــدول الصديقة
بانخفــاض حوالــي درجتيــن عــن معطيــات نتائــج اســتطالع
عام  2014حيث كانت نسبة من يتجنبون ذلك  ، %73.1في
حيــن كانــت النســبة  %63.1عــام  ،2013و  %56.7عــام ،2012
و  %51.0عــام  ،2011و  %68.9عــام .2010
وتراجعــت نســبة من يتجنبــون انتقــاد رجال الديــن بحوالي 6
درجات في اســتطالع عام  2015حث بلغت النســبة %65.7
بينمــا كانت النســبة  %71.5عــام  ،2014و  %72.9في عامي
 2013و ،2012و  %69.8عــام  ،2011و  %80.0عــام 2010
وهــي اعلــى نســبة يتــم تســجيلها خــال  6ســنوات لكنهــا
تراجعت ســريعا في االعوام التالية.
وارتفعــت نســبة مــن يتجنبــون انتقــاد زعمــاء الــدول
االجنبيــة  4درجــات فــي عام  2015لتســجل اعلى معدل لها
خالل  6ســنوات حيث بلغت نســبة من يتجنب ذلك %60.2
مقارنــة مــع عــام  2014الــذي بلغــت النســبة فيــه . %56.2
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وتراجعــت نســبة مــن يتجنبــون انتقــاد الحكومــة فــي
اســتطالع عــام  2015بحوالــي  5درجــات عمــا كانــت عليــه
عــام  2014الــذي بلغــت النســبة فيــه  %45.4واصبحــت
 %40.2عــام .2015

وقفــز مؤشــر مــن يتجنــب انتقــاد القيــادات الحزبيــة فــي
عــام  2015حوالــي  8درجــات حيــث بلغــت نســبة مــن
يتجنــب ذلــك  %23.5بينمــا كانــت النســبة  %15.3عــام
 ،2014و  %26.2عــام  ،2013و  %20.9عــام  ،2012و
 %21.4عــام  ،2011و  %22.8عــام .2010

وكانــت نســبة مــن يتجنبــون انتقــاد الحكومــة فــي عــام
 2013وصلــت إلــى  %43.6و  %37.0عــام  ،2012و
 %35.3عــام  ،2011بينمــا ســجلت اعلــى نســبة فــي عــام
 2010حيــث بلغــت . %.59

وتضاعفــت نســبة مــن يتجنــب البحــث فــي المشــكالت
المحليــة عــام  2015حيــث وصلــت النســبة إلــى %9.2
مقارنــة مــع عــام  2014الــذي بلغــت النســبة فيــه %3.2
فقــط ،فــي حيــن كانــت  %12.1عــام  ،2013و  %5.1عــام

الجهات والموضوعات التي يتجنب اإلعالميون انتقادها
ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

59

40.2

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

73.7

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ

72.9

25.9
25.9

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ

13.5

86.1

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

23.9

75.3

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ

39

60.2

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ

2.3

71.3

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺷﻴﻮﺥ ﻭﻭﺟﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ

21.9

77.7

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ

76.1

23.5

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

6.0

93.6

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

9.2

89.6

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

94.8

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

81.7

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ )ﻧﻮﺍﺏ ﻭﺍﻋﻴﺎﻥ(
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

ﺃﺧﺮﻯ
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5.2
17.9
33.5

65.7
8.8

90.8
8.4

90.8
100

 ،2012و  %8.4عــام  ،2011و  %8.1عــام .2010
وارتفعــت نســبة مــن يتجنــب انتقــاد البرلمانييــن نــواب
واعيــان حوالــي الدرجتيــن فــي اســتطالع  2015حيــث
بلغــت النســبة  %8.8بينمــا كانت عــام  ، %6.4 2014وهي
أدنــي نســبة يتــم تســجيلها خــال  6ســنوات ،حيــث كانــت
النسبة  %20.0عام  ،2013و  %11.4عام  ،2012و %18.3
عــام  ،2011و  %14.3عــام .2010
وازدادت نســبة مــن يتجنبــون البحــث فــي المشــكالت
االقتصاديــة حوالــي درجتيــن فــي عــام  2015حيــث بلغــت
 %6مقارنــة مــع مــا كانــت عليــه فــي عــام  2014حيــث
بلغــت  ، %4.4بينمــا كانــت  %10.8عــام  ،2013و %5.5
عــام  ،2012و  %5.4عــام  ،2011و  %8.5عــام .2010
 .5.4اهــم ثالثة مواضيــع يتجنبها االعالميون:
حيــن طلبنــا مــن االعالمييــن المســتجيبين ألســئلة
االســتطالع هــذا العــام ترتيــب اهــم ثالثــة مواضيــع
يتجنبــون انتقادهــا حســب االولويــة جــاءت االجابــات
متقاطعــة تمامــا مــع اجابــات اســتطالع عــام  2014حيــث
تصــدر الديــوان الملكــي قائمــة المواضيــع التــي يتجنــب
الصحفيــون انتقادهــا ثــم القــوات المســلحة واالجهــزة
االمنيــة ثــم الســلطة القضائيــة والبحــث فــي القضايــا
الدينيــة.
ان نســبة مــن يتجنبــون انتقــاد الديــوان الملكــي بلغــت
 %26.7ليكــون فــي الصــدارة وبارتفــاع حوالــي  5درجــات
عــن نتائــج عــام  2014حيــث بلغــت النســبة فيــه %21.6
يليــه تجنــب القــوات المســلحة فــي المرتبــة الثانيــة
وبنســبة  %21.6وبانخفــاض حوالــي درجــة واحــدة عــن
اســتطالع عــام  2014حيــث بلغــت النســبة فيــه ،%22.4
وجــاء تجنــب انتقــاد األجهــزة األمنيــة فــي المرتبــة الثالثــة
وبنســبة  %16.0وبارتفــاع  3درجــات عمــا تــم تســجيله فــي
عــام  2014حيــث بلغــت النســبة فيــه  ، %13ثــم الســلطة
القضائيــة فــي المرتبــة الرابعــة وبنســبة  %9.7ثــم البحــث
فــي القضايــا الدينيــة فــي المرتبــة الخامســة وبنســبة
. %7.5

وفــي المرتبــة السادســة مــن حيــث االولويــات جــاءت
مناقشــة المواضيــع المتعلقــة بالجنــس وبنســبة %4.2
 ،وفــي المرتبــة الســابعة انتقــاد زعمــاء الــدول العربيــة
وبنســبة  ، %3.5وجــاء انتقــاد رجــال الديــن فــي المرتبــة
الثامنــة وبنســبة . %3.3
وفــي المرتبــة التاســعة جــاء انتقــاد شــيوخ ووجهــاء
العشــائر بنســبة  ، %2.4وفــي المرتبــة العاشــرة جــاء
انتقــاد زعمــاء الــدول الصديقــة بنســبة . %1.8
ان المعطيــات الســابقة تتقاطــع تمامــا مــع اجابــات
العينــة المســتطلعة حــول الجهــات التــي يتجنــب
االعالميــون انتقادهــا ومناقشــتها ،فقــد جــاء الديــوان
الملكي والقوات المســلحة واألجهزة االمنية والســلطة
القضائية وقضايا الجنس وشــيوخ العشــائر في مقدمة
ما يتجنبون انتقاده وبالتالي يقومون بفرض رقابة ذاتية
علــى أنفســهم عندمــا تكــون هــذه الجهــات والقضايــا
محــورا للنشــر والبــث.
اذكــر اهــم ثالثــة مواضيــع يتجنبهــا االعالميــون حســب
االولويــة
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

انتقاد الديوان
الملكي

192

26.7

انتقاد القوات
المسلحة

155

21.6

انتقاد االجهزة
االمنية

115

16
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 .6القسم الخامس
وسائل التواصل االجتماعي
توســعت اشــتراكات وحســابات األردنييــن علــى منصــات
مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي الســنوات األخيــرة
بشــكل مضاعــف نتــج عنهــا فــي عــام  2015ان جعلــت مــن
األردن الدولــة العربيــة الثالثــة فــي اســتخدام الفيســبوك
بعــد قطــر واالمــارات العربيــة المتحــدة وبنســبة .%60
لقــد تســارعت بشــكل واســع اشــتراكات األردنييــن فــي
منصــات التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك والتويتــر
والواتــس اب ولينــك دن وســناب شــات ،إال ان شــبكة
الفيــس بــوك والواتــس اب تمثــان المنصــات األكثــر
اتســاعا وانتشــارا فــي األردن.
بلــغ عــدد اشــتراكات األردنييــن فــي شــبكة الفيــس بــوك
فــي نهايــات عــام  2015حوالــي  4.1مليــون اشــتراك
ممــا يمنــح شــبكة الفيــس بوك ميــزة تختزل الجانــب األكثر
شــعبية فــي اســتخدام األردنييــن لوســائل التواصــل
االجتماعــي.
هــذه النســبة العاليــة جــدا ممــن يســتخدمون منصــات
التواصــل االجتماعــي مــن األردنييــن تكشــف عــن حجــم
الكــم الهائــل مــن المعلومــات التــي يتلقاهــا األردنيــون
أو يعيــدون نشــرها وانتاجهــا احيانــا دون تمحيــص أو
تدقيــق فــي مصداقيتهــا وموضوعيتهــا وفــي مــدى
خلوهــا مــن خطابــات الكراهيــة أو التحريــض أو التدخــل
فــي خصوصيــات النــاس ،أو نشــر معلومــات كاذبــة
ومضللــة ،أو مــا تحتويــه مــن خطابــات كراهيــة واغتيــال
للشــخصية .
لقــد تحولــت وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى منصات
إعالميــة مؤثــرة جــدا جعلــت مــن هــذه المنصــات وخاصــة
شبكة الفيس بوك واحدة من أخطر واوسع شبكات نقل
المعلومــات ونشــرها.
ان مــن أبــرز مــا يمكــن قولــه فــي منصــات التواصــل
االجتماعــي انهــا منصــات شــخصية لــكل مشــترك يكتــب
وينشر ما يروق له ويخدم أهدافه وتوجهاته وقيمه دون
التــزام بالمعاييــر المهنية لألعالم المحتــرف مثل المهنية
والتــوازن وعــرض اآلراء والحيــاد.
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وربمــا يقــول كثيــرون ان وســائل التواصــل االجتماعــي
ليست مطالبة بان تلعب دور اإلعالم المحترف وارتهانها
لقواعــد صارمــة ،ولكــن ذلك ال يبرر أيضا نشــر الشــائعات
والتلفيــق وانتهــاك الخصوصيــة والحــض علــى العنــف
ونشــر الفوضــى.
ولعــل مــن أبــرز مــا يمكــن التأكيــد عليــه فــي هــذا
الجانــب ان وســائل التواصــل االجتماعــي تحولــت إلــى
منصــات إعالميــة تســتند اليهــا وســائل اعــام تســتقي
منهــا المعلومــات ،كمــا انهــا هــي نفســها تحولــت إلــى
مراكــز بــث اعالمــي ســواء مــن خــال الكلمــة أو الصــوت
أو الصــورة أو الفيديــو ،ممــا ســاهم فــي رفــع حجــم تأثيــر
وســائل التواصــل االجتماعــي فــي البيئــة المعلوماتيــة
للمجتمــع األردنــي ،وفــي كيفيــة تلقــي المعلومــات
واســتعادتها وإعــادة انتاجهــا وبثهــا وســط غيــاب كامــل
للمعاييــر المهنية واألخالقية الناظمة للعمل اإلعالمي.
ان التطــور الــذي حصــل في الســنوات األخيــرة في أجيال
أجهــزة االتصــاالت الخلويــة وتوفرهــا فــي ايــدي النــاس
وتطــور شــبكات االتصــاالت بمــا فيهــا شــبكة االنترنــت
فــي األردن جعــل مــن اســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي األمــر األكثــر ســهولة ويســرا للتواصــل بيــن
النــاس ،ووفقــا لإلحصائيــات األخيــرة فــان هنــاك حوالــي
 11مليــون اشــتراك خلــوي فــي األردن وهــي نســبة
مرتفعــة جــدا تكشــف عــن حجــم مــا يمكــن ان يقدمــه ذلــك
فــي تســهيل اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي.
ووفقــا لــكل الدراســات المحليــة والعالميــة فــان النســبة
األعلــى فــي اســتخدام موقــع الفيــس بــوك يتــم مــن
خــال الهواتــف الذكية ،فيما تشــير اإلحصاءات الرســمية
األردنيــة إلــى ان عــدد مســتخدمي اإلنترنــت فــي األردن
ســنة  2015بلــغ  6مالييــن مســتخدم ،وان نســبة
مســتخدمي الفيــس بــوك إلــى مســتخدمي اإلنترنــت
بشــكل عــام تصــل إلــى حوالــي %68
ووفقــا لإلحصائيــات نفســها فــان عــدد األردنييــن الذيــن
يســتخدمون التويتــر فــي األردن يصــل إلــى حوالــي
ربــع مليــون مســتخدم ســنة  2015وبنســبة  %63مــن
مســتخدمي الشــبكة بينمــا حــل األردن فــي المرتبــة
األولــى عربيــا باســتخدام اليوتيــوب وبنســبة .%75
ولعــل الالفــت لالنتبــاه ان الحكومــة ومــن خــال قانونــي
منع اإلرهاب ومنع الجرائم اإللكترونية جعلت من وسائل

التواصــل االجتماعــي ميدانــا لتطبيــق القانــون علــى كل
مــن يخالــف هذيــن القانونيــن وبالتالــي خضعــت وســائل
التواصــل االجتماعــي للمالحقــة القانونيــة وللتوقيــف
وللســجن ممــا قــد يؤثــر ســلبا علــى حجم ومضمــون حرية
الــرأي والتعبيــر فــي المملكــة.
ان عــددا مــن المواطنيــن األردنييــن احيلــوا إلــى القضــاء
بسبب ما نشروه من اراء وتعليقات على شبكة الفيس
بــوك والتويتــر خــال عــام  ،2015ومــن هنــا كان ال بــد مــن
التوقــف امــام ظاهــرة وســائل التواصــل االجتماعــي
ومــدى تأثيــر عقوبــات التوقيــف والحبــس فــي قانونــي
منــع اإلرهــاب والجرائــم اإللكترونيــة لمعرفــة اراء الوســط
اإلعالمــي حــول تأثيــرات ذلــك علــى المحتــوى اإلعالمــي
الــذي يتــم نشــره علــى منصــات شــبكات التواصــل
االجتماعــي.
 .6.1ثقة الناس بوســائل التواصل االجتماعي:
كشــف مؤشــر المتوســط الحســابي ان  %66.1مــن
مجمــوع العينــة المســتطلعة تعتقــد بتوفــر ثقــة لــدى
النــاس بوســائل التواصــل االجتماعــي ،ومــن يعتقــد
ذلــك بدرجــة كبيــرة كانــوا  %31.1ومــن يعتقــد ذلــك بدرجــة
متوســطة  %43.0وبدرجــة قليلــة . 19.1
ويعتقــد  %6.8فقــط بــان وســائل التواصــل االجتماعــي
ال تحــوز علــى ثقة النــاس على االطالق.
ان معطيــات اجابــات العينــة تكشــف عــن ان وســائل
التواصــل االجتماعــي تحــوز علــى مســتوى متوســط
مــن ثقــة النــاس قياســا لمؤشــرات المتوســط الحســابي
إلجابــات العينــة.
الــى أي درجــة تعتقــد أن وســائل التواصــل االجتماعــي
تحــوز علــى ثقــة النــاس
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

بدرجة متوسطة

108

43

بدرجة كبيرة

78

31.1

بدرجة قليلة

48

19.1

ال تحوز على
ثقة الناس على
االطالق

17

6.8

المجموع

251

100

 .6.2انتشــار اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي
فــي األردن:
وبحســب اعتقــاد العينــة المســتطلعة فــان انتشــار
اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي األردن
يصــل إلــى  %92.4بدرجــة كبيــرة ،و  %7.6منتشــرة
بدرجــة متوســطة ،وبلــغ المتوســط الحســابي إلجابــات
العينة  %97.4وهي نسبة عالية جدا تؤكد على االنتشار
الوســع جــدا لوســائل التواصــل االجتماعــي فــي األردن.
إلــى أي درجــة تعتقــد أن اســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي منتشــر فــي األردن
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

الى درجة كبيرة

232

92.4

الى درجة متوسطة

19

7.6

المجموع

251

100

 .6.3مــدى مســاهمة وســائل التواصــل االجتماعــي
فــي تعزيــز مشــاركة النــاس وإبــداء آرائهــم فــي
االردن:
وبــدت نســبة مســاهمة وســائل التواصــل االجتماعــي
في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم في االردن كبيرة
جدا وفقا لمؤشــر المتوســط الحســابي البالغ . %91.7
ان  %79.7مــن العينــة المســتطلعة تــرى انهــا ســاهمت
بذلــك بدرجــة كبيــرة ،ويعتقــد  %15.9بانهــا ســاهمت
بدرجــة متوســطة ،و  %3.2يــرون انهــا ســاهمت بدرجــة
قليلــة ،فيمــا رأى  %0.8فقــط انهــا لــم تســاهم بذلــك
علــى االطــاق.
ان هــذا يثيــر قضيــة ان الحكومــات مهمــا بلغــت قوتهــا لم
تعــد قــادرة علــى فــرض رقابتهــا علــى مــا يقولــه النــاس،
واألهــم ان هــذا يفتــح البــاب واســعا لمشــاركة النــاس
وتفاعلهــم واطالعهــم علــى اآلراء األخــرى ،وهــو مــا لــم
تكن توفره لهم وســائل اإلعالم التقليدية بشــكل واسع.
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إلــى أي درجــة تعتقــد أن وســائل التواصــل االجتماعــي
ســاهمت فــي تعزيــز مشــاركة النــاس وإبــداء آرائهــم
فــي األردن
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

بدرجة كبيرة

200

79.7

بدرجة متوسطة

40

15.9

بدرجة قليلة

8

3.2

لم تساهم على االطالق

2

0.8

الاعرف

1

0.4

المجموع

251

100

 .6.4مــدى مســاهمة وســائل التواصــل االجتماعــي
فــي توفيــر قنــوات جديــدة للمعرفــة للمتابعيــن
وللنــاس فــي األردن:
يكشــف مؤشــر المتوســط الحســابي ان  %87.9مــن
مجــوع العينــة المســتطلعة تعتقــد بــان وســائل التواصــل
االجتماعي ســاهمت في توفير قنوات جديدة للمعرفة
للمتابعيــن وللنــاس فــي األردن.
ويــرى  %70.5مــن المســتجيبين ان وســائل التواصــل
االجتماعــي ســاهمت بدرجــة كبيــرة فــي توفيــر قنــوات
جديــدة للمعرفــة للمتابعيــن وللناس فــي األردن ،مقابل
 %23.9يعتقــدون ان مســاهمتها هــذه كانــت بدرجــة
متوســطة ،فيمــا اعتقــد  %3.2بانهــا ســاهمت بذلــك
بدرجــة قليلــة ،ويعتقــد  %2فقــط مــن العينــة بانهــا لــم
تســاهم بذلــك علــى االطــاق.
إلــى أي درجــة تعتقــد أن وســائل التواصــل االجتماعــي
قــد ســاهمت فــي توفيــر قنــوات جديــدة للمعرفــة
للمتابعيــن والنــاس فــي األردن
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اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

الى درجة كبيرة

177

70.5

الى درجة متوسطة

60

23.9

الى درجة قليلة

8

3.2

لم تساهم على االطالق

5

2

الاعرف

1

0.4

المجموع

251

100

 .6.5هــل لعبــت وســائل التوصــل االجتماعــي دورا
فــي تعزيــز ادوات للمســاءلة االجتماعيــة:
أظهــر حوالــي نصــف العينــة اعتقادهــم بــان وســائل
التواصــل االجتماعــي قــد لعبــت دورا فــي تعزيــز ادوات
المســاءلة االجتماعيــة وبدرجــة كبيــرة بلغــت  %53وبدرجــة
متوســطة  ، %38.2وبدرجــة قليلــة . %5.2
ونفــى أي دور لعبتــه علــى االطــاق  %2.4فقــط،
ورفــض  %0.4االجابــة ،وقــال  %0.8فقــط انهــم ال
يعرفــون.
واظهــر المتوســط الحســابي ان  %81.2مــن العينــة
المســتطلعة تعتقــد بــان وســائل التواصــل االجتماعــي
قــد لعبــت دورا فــي تعزيــز ادوات المســاءلة االجتماعيــة
وهــي نســبة مرتفعــة تكشــف عــن مــدى قناعــات العينــة
بــدور هــذه الوســائل فــي تعزيــز المســاءلة المجتمعيــة
فــي االردن.
إلــى أي درجــة تعتقــد بــأن وســائل التواصــل االجتماعي
ً
دورا في تعزيز أدوات للمســاءلة المجتمعية
قــد لعبــت
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

بدرجة كبيرة

133

53

بدرجة متوسطة

96

38.2

بدرجة قليلة

13

5.2

لم تلعب دورا على
االطالق

6

2.4

الاعرف

2

0.8

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

251

100

 .6.6التزام وســائل التواصل االجتماعي بنشــر:
أظهــرت المتوســطات الحســابية نســبا متدنيــة لمــدى
التــزام وســائل التواصــل االجتماعــي بالمصداقيــة
واحتــرام حقــوق االنســان وعــدم انتهاكهــا وعــدم بــث
خطــاب الكراهيــة أو التحريــض علــى العنــف ،وعــدم بــث
االشــاعات ،ومــدى التزامهــا باحتــرام الــراي االخــر.
وتكشــف االجابــات ان اعتقــادات العينــة هــذه قليلــة جــدا
ممــا يجعــل مــن وســائل التواصــل االجتماعــي فــي هــذا
الجانــب محــل شــك وعــدم ثقــة بمــا ينشــر فيهــا وعبرهــا.

واظهــرت المعطيــات التناقــض والوجــه االخــر لمنصــات
التواصــل االجتماعــي فهــي مــن جهــة تحــوز علــى ثقــة
النــاس واســهمت فــي مشــاركتهم ،وعــززت أدوار
المســاءلة المجتمعيــة ووفــرت قنــوات للمعرفــة ،لكــن
هــذه المنصــات مــن جانــب اخــر تواجــه ازمــة المصداقيــة
واحتــرام حقــوق االنســان.
ولربمــا تطــرح خــال هــذه المفارقــة أســئلة هامــة مثــل
هــل يمكــن تحســين جــودة المحتــوى لوســائل التواصــل
االجتماعــي؟ وهــل يمكن ان تحكمها ضوابط أخالقية غير
المالحقــة القانونيــة؟
لقــد بلــغ المتوســط الحســابي لمــن يعتقــد مــن العينــة
المســتطلعة ان وســائل التواصــل االجتماعــي تلتــزم
بنشــر معلومــات ذات مصداقيــة  %40وهــي نســبة
متدنيــة بالتأكيــد ،فقــد افــاد  %6.4فقــط بانهــا تلتــزم
بذلــك بدرجــة كبيــرة ،ويعتقــد  %32.7بانهــا تلتــزم بنشــر
معلومــات ذات مصداقيــة بدرجــة متوســطة ،وبلغــت
نســبة مــن يــرى التزامهــا بدرجــة قليلــة  ، %35.5مقابــل
 %25.1قالــوا انهــا ال تلتــزم بذلــك علــى االطــاق.
وعــن مــدى قناعــة العينــة بالتــزام وســائل التواصــل
االجتماعــي باحتــرام حقــوق االنســان فــان المتوســط
الحســابي ســجل نســبة متدنيــة بلغــت  %39.8حيــث افــاد
 %7.6فقــط بانهــا تلتــزم بذلــك بدرجــة كبيــرة ،مقابــل
 %32.7قالــوا انهــا تلتــزم بدرجــة متوســطة ،و %31.5
بدرجــة قليلــة ،فيمــا يعتقــد  %28.3بانهــا ال تلتــزم بذلــك
علــى االطــاق.
ان قناعــة المســتجيبين بعــدم التــزام وســائل التواصــل
االجتماعــي بعــدم بــث خطــاب كراهية كانــت مرتفعة فقد
افــاد  %32.3بانهــا ال تلتــزم بذلــك علــى االطــاق ،مقابــل
 %9.6يعتقــدون انهــا تلتــزم بدرجــة كبيــرة ،و  %28.7قالــوا
انهــا تلتــزم بدرجــة متوســطة ،مقابــل  %29.1يــرون انهــا
تلتــزم بدرجــة قليلــة.
ان قناعــة العينــة وفقــا لمؤشــرات المتوســط الحســابي
البالغــة  %38.5تكشــف عــن قناعــة المســتجيبين بالتــزام
وســائل التواصــل االجتماعــي بعــدم بــث خطــاب كراهيــة
هــي نســبة متدنية.

كشــفت توزيعــات العينــة عــن ان  %12.7يعتقــدون ذلــك
بدرجــة كبيــرة ،و  %28.3بدرجــة متوســطة ،و %28.7
بدرجــة قليلــة ،بينمــا افــاد  %29.9بانهــا لــم تلتــزم بذلــك
علــى االطــاق.
وســجل المتوســط الحســابي إلجابــات العينــة عــن مــدى
التزام وســائل التواصل االجتماعي بعدم انتهاك حقوق
االنســان نســبة متدنيــة حيــث بلغت نســبة مــن يعتقدون
ذلــك . %34.4
ان  %37.1مــن العينــة المســتطلعة قالــت ان وســائل
التواصــل االجتماعــي ال تلتــزم علــى االطــاق بعــدم
انتهــاك حقــوق االنســان بينما رأى انها تلتــزم بدرجة كبيرة
 ، %8.4وبدرجــة متوســطة  %23.5وبدرجــة قليلــة . %30.7
وحــول مــدى التــزام وســائل التواصــل االجتماعــي
بعــدم بــث االشــاعات والمعلومــات الكاذبــة والمضللــة
فــان المتوســط الحســابي إلجابــات العينــة اظهــر أن %36
فقــط يعتقــدون بذلــك.
لقــد نفــى  %35.9مــن المســتطلعين بالمطلــق ان
تكــون وســائل التواصــل االجتماعــي تلتــزم بعــدم بــث
االشــاعات والمعلومــات الكاذبــة والمضللــة ،مقابــل
 %9.6يعتقــدون انهــا ملتزمــة بدرجــة كبيــرة ،و %25.1
يعتقــدون انهــا ملتزمــة بدرجــة متوســطة ،بينمــا قــال
 %29.1انهــا ملتزمــة بدرجــة قليلــة.
ان مخرجــات المتوســط الحســابي لمــن يعتقــدون ان
وســائل التواصــل االجتماعــي تحتــرم االختــاف والــراي
اآلخــر بلغــت  %39وهــي ايضــا نســبة متدنيــة تؤكــد علــى
ان هــذه الوســائل علــى اتســاع انتشــارها وتأثيرهــا ال
تحتــرم الــراي االخــر بنســبة كبيــرة.
لقــد افــاد  %32.7مــن العينــة ان وســائل التواصــل
االجتماعــي تلتــزم باحتــرام الخــاف والــراي االخــر بدرجــة
قليلــة ،مقابــل  %33.5يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة،
بينمــا يعتقــد  %5.6فقــط بــان وســائل التواصــل
االجتماعــي تلتــزم باحتــرام االختــاف والــراي االخــر بدرجــة
كبيــرة ،بينمــا يعتقــد  %28أنهــا ال تلتــزم علــى اإلطــاق
باحتــرام االختــاف والــرأي اآلخــر٫

وحــول مــدى التــزام وســائل التواصــل االجتماعــي بعــدم
التحريــض علــى العنــف كشــف المتوســط الحســابي عــن
ان  %41.3مــن مجمــوع اجابــات العينــة تعتقــد بذلك ،وقد
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الى أي درجة تعتقد ان وســائل التواصل االجتماعي تلتزم بنشــر ...
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 .6.7هــل حظيــت وســائل التواصــل االجتماعــي
باالهتمــام والمتابعــة بــدال مــن وســائل اإلعــام
التقليديــة:
تكشــف مؤشــرات المتوســط الحســابي عــن ان وســائل
التواصــل االجتماعــي قــد حظيــت باالهتمــام والمتابعــة
بــدال مــن وســائل اإلعــام التقليديــة بنســبة %80.6
وهــي نســبة عاليــة جــدا تكشــف عــن حجــم شــعبية
وامتــداد واتســاع مســتخدميها مــن المواطنيــن علــى
حســاب وســائل اإلعــام التقليديــة.
ان  %55.4مــن العينــة المســتطلعة يعتقــدون ان وســائل
التواصــل االجتماعي حظيت باالهتمام والمتابعة بدرجة
كبيــرة بــدال مــن وســائل اإلعــام التقليديــة ،كمــا يعتقــد
 %33.9بانهــا حظيــت بذلــك بدرجــة متوســطة ،وقــال %8
انهــا حظيــت بذلــك بدرجــة قليلــة ،بينمــا نفــى  %2.8ان
تكــون حظيــت بذلــك االهتمــام علــى االطــاق.

 .6.8مــدى اعتمــاد مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي فــي معلوماتهــم علــى وســائل اإلعــام
التقليديــة:
تكشــف اجابــات العينــة المســتطلعة عــن ان مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي ال يعتمــدون فــي تلقــي
المعلومــات علــى وســائل اإلعــام التقليديــة أكثــر مــن
وســائل التواصــل االجتماعــي بالرغــم مــن ان افــادات
العينــة المســتطلعة فــي الســؤال الســابق اكــدت علــى
ان وســائل التواصــل االجتماعــي تحظــى باالهتمــام
والمتابعــة أكثــر مــن وســائل اإلعــام التقليديــة.
اوضــح مؤشــر المتوســط الحســابي لمــدى اعتمــاد
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي فــي
معلوماتهــم علــى وســائل اإلعــام التقليديــة ان %69.5
مــن اجابــات العينــة المســتطلعة يعتقــدون بذلــك.

وبالرغــم مــن هــذه النســب العاليــة فــي تقديــر متابعــة
وســائل التواصــل االجتماعي بــدال من اإلعالم التقليدي
اال ان اجابــات العينــة تنفــي تمامــا ان تكــون وســائل
التواصــل االجتماعــي بديــا عــن وســائل اإلعــام األخــرى
وبنســبة  %73.3مقابــل  %26.3مــن العينــة المســتطلعة
يعتقــدون بذلك.

وقــال  %31.5مــن العينــة المســتطلعة ان مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي يعتمــدون علــى وســائل
اإلعــام التقليديــة فــي معلوماتهم بدرجــة كبيرة ،مقابل
 %49قالــوا انهــم يعتمــدون عليهــا بدرجــة متوســطة،
فيمــا يعتقــد  %15.1انهــم يعتمــدون علــى وســائل
اإلعــام التقليديــة بدرجــة قليلــة ،مقابــل  %4قالــوا انهــم
ال يعتمــدون فــي ذلــك علــى االطــاق.

إلــى أي درجــة تعتقــد أن وســائل التواصــل االجتماعــي
حظيــت باالهتمــام والمتابعــة بــدال مــن وســائل اإلعــام
التقليدية

ان االجابــات الســابقة تكشــف عــن ان وســائل اإلعــام
التقليديــة ال تــزال تشــكل مصــدرا للمعلومــات مــن قبــل
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي التــي لــم
تســتطع الغــاء اإلعــام التقليــدي والقيــام بــدوره كمصدر
للمعلومــات.

اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

بدرجة كبيرة

139

55.4

بدرجة متوسطة

85

33.9

بدرجة قليلة

20

8

لم تحظ على
االطالق

7

2.8

المجموع

251

100

إلــى أي درجــة تعتقــد أن مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي يعتمــدون فــي معلوماتهــم علــى وســائل
اإلعــام التقليدية
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

بدرجة متوسطة

123

49

بدرجة كبيرة

79

31.5

بدرجة قليلة

38

15.1

ال يعتمدون على
االطالق

10

4

ال اعرف

1

0.4

المجموع

251

100
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 .6.9هــل اصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي

ً
مهمــا لإلعــام:
مصــدر معلومــات

االجتماعــي للترويج لنفســها:

لــم تختلــف كثيــرا مؤشــرات المتوســط الحســابي بيــن
مــن يعتقــدون ان مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي يعتمــدون فــي اســتقاء معلوماتهــم علــى
وســائل اإلعــام التقليديــة وبيــن مــن يعتقــدون ان هــذه
ً
مهمــا لإلعــام.
الوســائل اصبحــت مصــدر معلومــات

يعتقــد أكثــر مــن نصــف العينــة المســتجيبة ان وســائل
اإلعالم بحاجة إلى وســائل التواصل االجتماعي وبدرجة
كيــرة للترويــج لنفســها ،ورأى  %28.3انهــا بحاجــة لذلــك
بدرجــة متوســطة ،وقــال  %9.2ان وســائل اإلعــام
بحاجــة لذلــك بدرجــة قليلــة ،مقابــل  %4.4نفــى بالمطلــق
ان تكــون وســائل اإلعــام بحاجــة لوســائل التواصــل
االجتماعــي للترويــج لنفســها.

ان المتوســط الحســابي لمــن يعتقــدون ان وســائل
التواصــل االجتماعــي اصبحــت مصــدر معلومــات مهمـ ًـا
لإلعــام بلغــت  %69.2بفــارق ضئيــل لــن يؤثــر علــى
المعطيــات عــن المتوســط الحســابي للســؤال الســابق
البالــغ . %69.5
ان اجابــات العينــة علــى هــذا الســؤال تؤكــد علــى ان
وســائل التواصــل االجتماعــي تحولــت ألن تقــوم بــدور
المصدر المهم لوســائل اإلعالم في تلقي المعلومات
واألخبــار فــي غــرف التحريــر ممــا يمنــح وســائل التواصــل
االجتماعــي ميــزة جديدة وهي تحولها لمصدر معلومات
وليســت فقــط مجــرد وســيلة ســهلة ورخيصــة الثمــن
للتواصــل بيــن النــاس.
ان  %34.7مــن العينــة المســتطلعة يعتقــدون ان وســائل
التواصــل االجتماعــي اصبحــت مصــدر معلومــات مهمـ ًـا
لإلعــام بدرجــة كبيــرة ،مقابــل  %43.4يعتقــدون ذلــك
بدرجــة متوســطة ،فيمــا يعتقــد بذلــك  %15.9بدرجــة
قليلــة ،بينمــا نفــى  %5.6بالمطلــق ان تكــون وســائل
التواصــل االجتماعــي مصــدر معلومــات مهمـ ًـا لوســائل
االعــام.
إلــى أي درجــة تعتبــر أن وســائل التواصــل االجتماعــي
باتــت مصــدر معلومــات مهمـ ًـا لإلعالم
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 .6.10هــل تحتــاج وســائل اإلعــام لوســائل التواصل

اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

بدرجة متوسطة

109

43.4

بدرجة كبيرة

87

34.7

بدرجة قليلة

40

15.9

ال تعتبر مصدر على
االطالق

14

5.6

الاعرف

1

0.4

المجموع

251

100

ان مؤشــرات المتوســط الحســابي كشــفت عــن ان %80
مــن اجابــات العينــة المســتطلعة تعتقــد ان وســائل
اإلعــام بحاجــة للترويــج لنفســها مــن خــال وســائل
التواصــل االجتماعــي.
إلــى أي درجــة تعتقــد أن وســائل اإلعــام بحاجــة إلــى
وســائل التواصــل االجتماعــي للترويــج لنفســها
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

الى درجة كبيرة

145

57.8

الى درجة متوسطة

71

28.3

الى درجة قليلة

23

9.2

ليست بحاجة على
االطالق

11

4.4

الاعرف

1

0.4

المجموع

251

100

 .6.11هــل ســتكون وســائل التواصــل االجتماعــي
بديــا عــن وســائل االعــام:
وبالرغــم مــن اتســاع وامتــدادات اســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي وتأثيراتهــا وشــعبيتها اال انهــا ال
تســتطيع ان تحــل محــل وســائل اإلعــام وال تســتطيع ان
تقــوم بدورهــا.
ان  %73.3مــن اجابــات العينــة المســتطلعة نفت ان تكون
وســائل التواصــل االجتماعــي بديــا عن وســائل اإلعالم
مقابــل  %26.3مــن العينة المســتطلعة يعتقــدون بذلك.

هــل تعتقــد ان وســائل التواصــل االجتماعــي ســتكون
بديــا عــن وســائل االعالم
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

نعم

66

26.3

ال

184

73.3

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

251

100

 .6.12تأثيــر توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه:
ادت العــودة إلــى التوقيــف والحبــس فــي قضايــا
النشــر وتعديــات القوانيــن والتشــريعات إلــى اخضــاع
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي للمالحقــة
القانونيــة فــي اتهامــات تصــل عقوباتهــا إلــى الســجن
ممــا جعــل مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
مســتهدفين ومراقبيــن.
ان تعديالت قانون محاربة االرهاب والجرائم االلكترونية
ســمحت بإخضاع وســائل التواصل االجتماعي للمالحقة
القانونيــة اســوة باإلعالمييــن والصحفييــن وســمحت
كذلــك بالعــودة إلــى التوقيــف والحبــس فــي قضايــا
تتعلــق بحريــة الــرأي والنشــر والتعبيــر.
ان مجمــوع المتوســط الحســابي إلجابــات العينــة
المستطلعة على سؤال إلى ماذا سيؤدي جواز توقيف
وحبس مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي بسبب
مــا ينشــرونه كشــفت بمجملهــا عــن تخوفــات كبيــرة
وبنســب عاليــة مــن التأثيــرات الســلبية التــي ســتنتج عــن
ذلــك فيمــا يتعلــق بزيــادة الرقابــة الذاتيــة والحــذر مــن
الكتابــة والنشــر بمــا يتجــاوز القانــون والخطــوط الحمــراء
وتجنــب انتقــاد الدولــة واالجهــزة االمنيــة والقــوات
المســلحة والحكومة والقدح والذم لألشخاص العاديين.
ان مؤشــر المتوســط الحســابي فيمــا يتعلــق بزيــادة
الرقابــة الذاتيــة وصــل إلــى  %78.7وهــي نســبة كبيــرة
تجمــل توجهــات واعتقــادات العينــة المســتطلعة التــي
يــرى أكثــر مــن نصفهــا  %56.2ان توقيــف وحبــس
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا

ينشــرونه ســيزيد مــن الرقابة الذاتية بدرجــة كبيرة ،مقابل
 %30.3يعتقــدون انهــا ســتكون بدرجــة متوســطة ،بينمــا
يــرى  %6بــان زيــادة الرقابــة الذاتيــة ســتكون بدرجــة قليلــة،
فيمــا يعتقــد  %7.2بانهــا لــن تــؤدي لذلــك علــى االطــاق.
وحــول تأثيــرات توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل
التواصل االجتماعي بســبب ما ينشــرونه على زيادة حذر
المســتخدمين مــن الكتابــة أو النشــر الذي يتجــاوز القانون
فــان المتوســط الحســابي بلــغ . %79.5
ان أكثــر مــن نصــف العينــة  %53تــرى حــدوث ذلــك بدرجــة
كبيــرة ،ويــرى  %35.5ان ذلــك ســيحدث بدرجــة متوســطة،
مقابــل  %4يعتقــدون انــه لــن يحــدث ذلك علــى االطالق.
وعــن حــذر المســتخدمين مــن تجــاوز الخطــوط الحمــراء
نتيجــة توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعي بسبب ما ينشرونه فان المتوسط الحسابي
يكشــف عــن ان  %83.5مــن العينــة المســتجيبة يعتقــدون
بحــدوث ذلــك.
ان أكثــر مــن نصــف العينــة  %59يعتقــدون حــدوث
ذلــك بدرجــة كبيــرة ،و  %31.9يعتقــدون ذلــك بدرجــة
متوســطة ،مقابــل  %2.4يعتقــدون بانــه لــن يحــدث ذلــك
علــى االطــاق.
وكشــف المتوســط الحســابي ان توقيــف وحبــس
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا
ينشــرونه ســيزيد من تجنب انتقاد الدولة بنسبة . %76.2
لقــد افــاد نصــف العينــة المســتطلعة بــان توقيــف
وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بسبب ما ينشرونه سيزيد من تجنب انتقاد الدولة بدرجة
كبيــرة وبنســبة  %50.2مقابــل  %33.5افــادوا بــان ذلــك
ســيحدث بدرجــة متوســطة ،بينمــا يعتقــد  %9.2بــان ذلــك
ســيحدث ولكــن بدرجــة قليلــة ،فيمــا نفــى  %6.4حــدوث
ذلــك مطلقــا.
ان  %81نســبة المتوســط الحســابي لمــن يعتقــد مــن
العينــة المســتطلعة ان توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه
ســيؤدي إلــى تجنــب نقــد األجهــزة األمنية ،حيث افــاد أكثر
مــن نصــف العينــة المســتطلعة ان ذلــك ســيحدث بدرجــة
كبيــرة  ،%58.2مقابــل  %31.1قالــوا انــه ســيحدث بدرجــة
متوســطة ،و  %5.2يعتقدون انه ســيحدث بدرجة قليلة،
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فيمــا قــال  %5.2ان ذلــك لــن يحــدث مطلقــا.

يــرى أكثــر مــن نصــف العينــة المســتطلعة ان توقيــف
وحبــس مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي
بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى تجنــب انتقــاد القــوات
المســلحة بدرجــة كبيــرة وبنســبة  ، %66.9مقابــل %22.7
يــرون حــدوث ذلــك بدرجــة متوســطة بينمــا يــرى  %5.2ان

لقــد بلــغ المتوســط الحســابي اعلــى مؤشــراته فيمــن
يعتقــد ان توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه ســيؤدي إلــى
تجنــب انتقــاد القــوات المســلحة وبنســبة . %84.5

الى أي درجة تعتقد ان جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي بسبب
ما ينشرونه سيؤدي الى..

ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

ﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻃﻼﻕ

72

70.8

7.6

9.2

12.4

13.5

36.3

32.7

43.4

44.2

ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ

ﺗﺠﻨﺐ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ

84.5

81

4.4
5.2

5.2
5.2

22.7

76.2

6.4
9.2

31.1
33.5

66.9
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ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ

ﺗﺠﻨﺐ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

58.2

ﺗﺠﻨﺐ ﻧﻘﺪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ

50.2

ﺗﺠﻨﺐ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ذلــك ســيحدث بدرجــة قليلــة فيمــا يعتقــد  %4.4ان ذلــك
لــن يحــدث علــى االطــاق.
وبحســب مؤشــر المتوســط الحســابي فــان  %70.8مــن
اجابــات العينــة المســتطلعة تعتقــد ان توقيــف وحبــس
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا
ينشــرونه ســيؤدي إلــى تجنــب انتقــاد الحكومــة ،حيــث
افــاد  %44.2ان ذلــك ســيحدث بدرجــة كبيــرة ،مقابــل
 %32.7يعتقــدون حــدوث ذلــك بدرجــة متوســطة ،بينمــا
يعتقــد  %13.5ان ذلــك ســيحدث بدرجــة قليلــة ،فيمــا يــرى
 %9.2ان ذلــك لــن يحــدث علــى االطــاق.

وفيمــا يتعلــق بــان مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعي سيتجنبون القدح والذم لألشخاص العاديين
بســبب التوقيــف والحبــس فــان المتوســط الحســابي
اظهــر ان  %72مــن العينــة المســتطلعة تعتقــد ذلــك.
ان  %43.4مــن المســتجيبين يعتقــدون بدرجــة كبيــرة ان
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي ســيتجنبون
القــدح والــذم لألشــخاص العاديين بســبب خشــيتهم من
التوقيــف والحبــس علــى خلفيــة مــا ينشــرونه ،مقابــل
 %36.3يعتقــدون حــدوث ذلــك بدرجــة متوســطة ،مقابــل
 %12.4يــرون ان ذلــك ســيحدث بدرجــة قليلــة ،فيمــا نفــى
 %7.6حــدوث ذلــك بالمطلــق.
ان النتائــج المترتبــة علــى توقيــف وحبــس مســتخدمي
وســائل التواصــل االجتماعــي بســبب مــا ينشــرونه
ستؤدي بمجملها إلى عدم توفر بيئة قانونية وتشريعية
كافيــة تســمح لوســائل التواصــل االجتماعــي بالقيــام
بدورهــا الرقابــي المجتمعــي بســبب تلــك التشــريعات
وعقوبــات التوقيــف والحبــس التــي تنــص عليهــا.

83.5

79.5

78.7

2.4
4.8

4.0
6.8

7.2
6.0

35.5

30.3

53

56.2

ﺣﺬﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ

31.9

59

ﺣﺬﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

ان أبــرز النتائــج التــي ســتترتب علــى ذلــك ايضــا ان دور
وســائل التواصــل االجتماعــي ســيتراجع كثيــرا باعتبارهــا
مصــدر معلومــات ،ممــا ســيؤثر علــى الحــق االنســاني
للجمهــور بالمعرفــة واســتقاء المعلومــات واســتعادتها
وتبادلهــا ونشــرها.
وبالنتيجــة فــان التوقيــف والحبــس لمســتخدمي وســائل
التواصــل االجتماعــي ســيؤدي إلــى التأثيــر ســلبا علــى
المنــاخ العــام للحريــات فــي االردن.
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 .7القسم السادس
دعم وسائل اإلعالم
واالمن الوظيفي للصحفيين
يشــكل عــدم شــعور الصحفييــن باألمــان الوظيفــي
والمعيشــي أحــد أبــرز واهــم المشــكالت التــي تواجههــم
في حياتهم العملية خاصة من يعمل منهم في القطاع
الخــاص لكونهــم أكثــر تعرضــا لمثل هذا الشــعور بالتهديد
وبفقــدان األمــان الوظيفــي.
فــي الســنوات القليلــة األخيــرة اتســعت مياديــن العمــل
اإلعالمــي فــي األردن بعــد ثــورة المواقــع االلكترونيــة
والتوســع في تأسيســها وانتشــارها فضال عن تأســيس
اإلذاعــات والتلفزيونــات الخاصــة والتحــاق المئــات
مــن الشــباب األردنــي بالعمــل فــي مختلــف القطاعــات
اإلعالميــة ولكــن درجــة توفــر األمــان الوظيفــي فــي
غالبيتهــا تــكاد تكــون معدومــة أو فــي حدودهــا الدنيــا.
لقــد شــهد عــام  2015اغــاق احــدى أبــرز الصحــف اليوميــة
وهــي صحيفــة العــرب اليــوم وهــو االغــاق الثانــي لهــا
ودون ان يحصــل صحافيوهــا والعاملــون فيهــا علــى
حقوقهــم الوظيفيــة والمهنيــة ،كمــا ان مؤسســات
إعالمية أخرى مثل جريدة الدستور اعسرت تماما بالوفاء
فــي دفــع الرواتــب الشــهرية لصحافييهــا وموظفيهــا
بانتظــام ممــا إثــر ســلبا علــى حيــاة الصحفييــن وأدى
بالنتيجــة إلــى اإلحســاس المتنامــي بفقــدان األمــان
الوظيفــي باعتبــاره أحــد أبــرز واهــم مــا يتوجــب علــى
الصحفي اإلحســاس به ليســتطيع العمل بشكل أفضل
وليكــون أكثــر حصانــة امــام مغريــات االحتــواء.
وتعانــي جريــدة الــرأي هــي األخــرى مــن اوضــاع ماليــة
صعبــة فــي عــام  2015اثــرت علــى مجمــوع المكتســبات
التــي حققهــا الصحفيــون خــال الســنوات الماضيــة.
وتعانــي المواقــع االلكترونيــة هــي األخــرى مــن اوضــاع
مالية صعبة مما ينعكس سلبا على مداخيل االعالميين
العامليــن فيهــا ،فضــا عن عدم توفــر األمان الوظيفي،
وفــي غالبيــة المواقــع االلكترونيــة فــان الصحفييــن
العامليــن فيهــا ال يحصلــون علــى تامين صحــي ،أو حتى
علــى اشــتراكات فــي الضمان االجتماعي وهــي من أبرز
االحتياجــات التــي يحتاجهــا الصحفيــون لتنميــة شــعورهم
باألمــان الوظيفــي.
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ان التأكيــد هنــا علــى عالقــة االمــان الوظيفــي بالحريــات
االعالميــة ،وبمؤشــرات الفســاد ،واالحتــواء هــي عالقة
أكثــر مــن عضويــة ،ففــي ظــل فقــدان األمــان الوظيفــي
وتدنــي األجــور وعدم انتظامهــا يضطر بعض الصحفيين
وتحــت ضغــط الحاجــة للقبــول بالمغريــات التــي تقدمهــا
لهــم جهــات متعــددة في ســبيل احتوائهم ،وهــو ما يؤثر
ســلبا علــى مســتوى الحريــات االعالميــة ،ويفتــح البــاب
لسياســة االحتــواء وبالتالــي الفســاد ،ألن ايــة عمليــة
احتــواء ألي صحفــي هــي فــي حقيقتهــا عمليــة فســاد
ناجحــة تحتــاج للمســاءلة والتدقيــق.

 .7.1مــدى تأثيــر فقــدان االمــن المعيشــي علــى
حريــة اإلعــام:
كشــف مؤشــر المتوســط الحســابي ان احســاس
الصحفييــن بعــدم الشــعور باألمــن المعيشــي يؤثر على
حريــة اإلعــام ان  %92.7يشــعرون بذلــك وهــي نســبة
عاليــة جــدا تؤكــد علــى ان عالقــة إحســاس الصحفييــن
بالشــعور باألمــن المعيشــي ومســتوى حريــة اإلعــام
هــي عالقــة مرتبطــة بشــكل كبيــر ومؤثــر.
ان  %82.1مــن مجمــوع العينــة المســتطلعة تعتقد بدرجة
كبيــرة بالعالقــة المترابطــة بيــن حريــة اإلعــام وإحســاس
الصحفييــن بالشــعور باألمــن المعيشــي وهــي نســبة
عاليــة جــدا تؤكــد علــى ان الغالبيــة العظمــى مــن العينــة
المســتطلعة تعتقــد بذلــك ،مقابــل  %14.3يعتقــدون ان
هــذا الشــعور متوفــر بدرجــة متوســطة ،فيمــا قــال %1.2
فقــط ان عالقــة إحســاس الصحفييــن بالشــعور باألمــن
المعيشــي ومســتوى حريــة اإلعــام يتوفر بدرجــة قليلة،
فــي الوقــت الــذي نفــى فيــه بالمطلــق  %1.6وجــود أيــة
عالقــة بينهمــا.
ان عــدم شــعور الصحفــي باألمــن المعيشــي ســيؤثر
ســلبا علــى حريــة اإلعــام ألن الصحفييــن ســيخضعون
بالضــرورة لمحــاوالت االحتــواء مــن جهــات عديــدة وقــد
يســتجيبون لهــذه المحــاوالت تحــت ضغــط ظروفهــم
المعيشــية الســيئة ممــا ســيحولهم إلــى موظفيــن
وناطقين باسم الجهات التي نجحت باحتوائهم مستغلة
فقدانهــم ألمنهــم المعيشــي.

الــى اي درجــة تعتقــد أن إحســاس الصحفييــن بعــدم
الشــعور باألمــن المعيشــي يؤثــر علــى حريــة اإلعــام
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

الى درجة كبيرة

206

82.1

الى درجة متوسطة

36

14.3

ال يؤثر على
االطالق

4

1.6

الى درجة قليلة

3

1.2

الاعرف

2

0.8

المجموع

251

100

 .7.2هــل انتهــت الصحافــة الورقيــة فــي األردن وال
مســتقبل لهــا:
بانتشــار الصحافــة اإللكترونيــة ووســائل التواصــل
االجتماعــي وانتشــار األجهــزة الخلويــة الذكيــة وســهولة
اســتخدام االنترنــت والوصــول اليــه واســتخدامه مقابــل
رســوم ماليــة زهيــدة أصبحــت الصحافــة الورقيــة تعانــي
بشــدة مــن عــدم المنافســة أوال ،ومــن انخفــاض
مســتوى انتشــارها ثانيــا.
ان هــذه التأثيــرات كلهــا أدت إلــى انكمــاش الصحافــة
الورقيــة وتراجــع دورهــا فــي المجتمــع فضــا عمــا
احدثتــه كل تلــك الســلبيات والتراجعــات مــن تأثيرات على
الصحفييــن العامليــن فــي الصحافــة الورقيــة وبــدأ
شــعورهم بفقــدان األمــن المعيشــي وحتــى الوظيفــي
هــو مــن أكثــر التهديــدات التــي يواجههــا الصحفيــون في
الصحــف الورقيــة.

الماليــة التــي تمر بها ،ووفقا لمؤشــر الوســط الحســابي
فــان  %58.4يعتقــدون ان الصحافــة الورقيــة قــد انتهــت
فــي األردن وال مســتقبل لهــا.
ان  %23.9مــن العينــة المســتطلعة يعتقــدون بدرجــة
كبيــرة ان الصحافــة الورقيــة قــد انتهــت فــي األردن وال
مســتقبل لهــا ،مقابــل  %42.2يعتقــدون ذلــك بدرجــة
متوســطة ،و  %18.3يعتقــدون ذلــك بدرجــة قليلــة ،فيمــا
أكــد  %15.1علــى ان الصحافــة الورقيــة فــي األردن لــن
تنتهــي بالمطلــق.
الــى اي درجــة تعتقــد أن الصحافــة الورقيــة قــد انتهــت
فــي األردن وال مســتقبل لهــا
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

الى درجة متوسطة

106

42.2

الى درجة كبيرة

60

23.9

الى درجة قليلة

46

18.3

ال يؤثر على
االطالق

38

15.1

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

251

100

 .7.3هــل تؤيــد تقديــم الحكومــة دعمـ ًـا ماليـ ًـا مباشـ ً
ـرا
للصحــف الورقيــة لمســاعدتها للتغلــب علــى أزمتهــا
الماليــة واالقتصاديــة:
ان  %51.3مــن العينــة المســتطلعة وفقــا لمؤشــر
المتوســط الحســابي تؤيــد تقديــم الحكومــة دعمـ ًـا ماليـ ًـا
ً
مباشــرا للصحــف الورقيــة لمســاعدتها فــي التغلــب

فــي عــام  2015وكمــا أشــرنا ســابقا فــان العديــد مــن
الصحفييــن فقــدوا وظائفهــم تمامــا وأصبحــوا عاطليــن
عــن العمل بســبب اغالق صحفهــم الورقية مثل صحيفة
العــرب اليــوم ،كمــا ان تراجــع انتشــار الصحافــة الورقيــة
وعائداتهــا الماليــة أدت بجريــدة مثــل جريــدة الدســتور
لعــدم الوفــاء بدفــع رواتــب موظفيهــا وعامليهــا ألشــهر
متتاليــة ،بينمــا رضــي عشــرات الصحفييــن فــي صحــف
ورقيــة عديــدة للقبــول بتســويات ماليــة يقدمــون
بموجبهــا اســتقاالتهم مــن عملهــم.

أعلــن  %42.6مــن العينــة المســتطلعة تأييدهــم بشــدة
لتقديــم الحكومــة دعمـ ًـا ماليـ ًـا مباشـ ً
ـرا للصحــف الورقيــة
لمســاعدتها للتغلــب علــى أزمتهــا الماليــة واالقتصاديــة،
مقابــل تأييــد  %20.7فقــط.

ومــع كل هــذه المعطيــات فــان الصحافــة الورقيــة فــي
األردن ال تــزال تصــدر بشــكل منتظــم رغــم األوضــاع

واخــذ  %5.2جانــب الحيــاد فــي هــذه المســألة ،مقابــل
 %12.7قالــوا انهــم ال يؤيــدون ذلــك ،فيمــا قــال %18.3

علــى أزمتهــا الماليــة واالقتصاديــة وهــي نســبة تمثــل
نصــف العينــة المســتجيبة ممــا يعنــي ان النصــف االخــر
مــن العينــة ال يؤيــد ذلــك.
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ً
ً
ماليــا
دعمــا
انهــم ال يؤيــدون بشــدة تقديــم الحكومــة
ً
مباشــرا للصحــف الورقيــة لمســاعدتها للتغلــب علــى
أزمتهــا الماليــة واالقتصاديــة.

الســابق عــادوا ليؤكــدوا علــى ان هــذا الدعــم ســيؤثر
علــى اســتقاللية الصحــف الورقيــة ،وهــي اجابــة تحمــل
فــي مضامينهــا تناقضــا ظاهرا وواضحا بيــن الموقفين.

ً
ً
ً
مباشــرا للصحــف
ماليــا
دعمــا
ان تقديــم الحكومــة
الورقيــة لمســاعدتها للتغلــب علــى أزمتهــا الماليــة
واالقتصاديــة ســيدخل هذه الصحف فــي عباءة االحتواء
الحكومــي المباشــر لإلعــام ،وبالتالــي فــان مــدى التــزام
هــذه الصحــف بالمعاييــر الموضوعيــة واألخالقية للعمل
الصحفــي ســيصبح قياســها وااللتــزام بهــا وتطبيقهــا
وفقــا لمــا تمثلــه مــن دعايــة للحكومة ،وســتفقد الصحف
الورقيــة فــي هــذه الحالــة مصداقيتهــا امــام الجمهــور
الــذي ســيتأثر حقــه اإلنســاني بالحصــول علــى معلومات
حقيقيــة وليســت معلومــات دعائيــة يتــم ترويجهــا لصالــح
الحكومــة التــي تمــول وتدعــم تلــك الصحــف ،وبالنتيجــة
فــان حريــة اإلعــام ســتتأثر ســلبا وبشــكل كبيــر.

كشــف المتوســط الحســابي ان  %78.4مــن الصحفييــن
المســتجيبين يعتقــدون ان تدخــل الحكومــة لمســاعدة
ً
ماليــا ســيؤثر علــى حريتهــا واســتقالليتها
الصحــف
وبمجمــوع  %87.2مــن اجابــات مــن قالــوا ان الدعــم
ســيؤثر على اســتقاللية الصحف الورقية وسيؤثر بدرجة
متوســطة وبدرجــة قليلــة.

إلــى أي مــدى تؤيــد بــأن تقــوم الحكومــة بتقديــم دعــم
مالــي مباشــر للصحــف الورقيــة لمســاعدتها للتغلــب
علــى أزمتهــا الماليــة واالقتصاديــة
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

أؤيد بشدة

107

42.6

أؤيد

52

20.7

ال أؤيد بشدة

46

18.3

ال أؤيد

32

12.7

محايد

13

5.2

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

251

100

يعتقــد  %64.1بدرجــة كبيــرة ان تدخــل الحكومــة لمســاعدة
ً
ماليــا يؤثــر علــى حريتهــا واســتقالليتها ،كمــا
الصحــف
يعتقــد  %18.7ان ذلــك ســيؤثر بدرجــة متوســطة مقابــل
 %4.4يعتقــدون بتأثيــر ذلــك ولكــن بدرجــة قليلــة ،فيمــا
يعتقــد  %12.4بــان تدخــل الحكومــة لمســاعدة الصحــف
ماليـ ًـا لــن يؤثــر بالمطلــق علــى حريتهــا واســتقالليتها.
الــى اي درجــة تعتقــد أن تدخــل الحكومــة لمســاعدة
ً
ماليــا يؤثــر علــى حريتهــا واســتقالليتها
الصحــف
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

الى درجة كبيرة

161

64.1

الى درجة متوسطة

47

18.7

ال يؤثر على
االطالق

31

12.4

الى درجة قليلة

11

4.4

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

251

100

 .7.5الــى اي درجــة تعتقــد أن علــى الجامعــات أغــاق
 .7.4الــى أي درجــة تعتقد أن تدخل الحكومة لمســاعدة

يعــد يســتوعب خريجيــن جـ ً
ـددا:

مــن المفارقــات الغريبــة في اجابــات العينة المســتطلعة
هنــا أن  %63.3ممــن أيــدوا وأيــدوا بشــدة تقديــم
الحكومــة لدعــم مالــي للصحــف الورقيــة فــي الســؤال

يدعــم  %45.2مــن مجمــوع اجابــات العينــة المســتطلعة
قيــام الجامعــات بإغالق تخصــص الصحافة واالعالم ألن
ً
جددا وفقا لمعطيات
الســوق لم يعد يســتوعب خريجين
مؤشــر المتوســط الحســابي.

الصحــف ماليـ ًـا يؤثر على حريتها واســتقالليتها:

110

تخصــص الصحافــة واالعــام وذلــك ألن الســوق لــم

عبــر  %25.9عــن دعمهــم وبدرجــة كبيــرة لقيــام الجامعــات
بإغــاق تخصــص الصحافــة واالعــام لكــون الســوق لــم
يعــد يســتوعب خريجيــن جـ ً
ـددا ،مقابــل  %20.7عبــروا عــن
دعمهــم لهــذا المقتــرح لدرجــة متوســطة ،وعبــر %15.9
عــن ذلــك بدرجــة قليلــة.
ان  %37.1من العينة المســتطلعة أكدوا على اعتقادهم
بــان قيــام الجامعــات بإغالق تخصــص الصحافة واالعالم
لــن يؤثــر بالمطلــق علــى اســتيعاب الســوق للخريجيــن
الجدد.

الــى اي درجــة تعتقــد أن علــى الجامعــات إغــاق
تخصــص الصحافــة واإلعــام وذلــك ألن الســوق لــم
ً
جــددا
يعــد يســتوعب خريجيــن
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

ال يؤثر على
االطالق

93

37.1

الى درجة كبيرة

65

25.9

الى درجة متوسطة

52

20.7

الى درجة قليلة

40

15.9

رفض االجابة

1

0.4

المجموع

251

100

توفــر التعليــم الجيــد لــأوالد فــي المرتبــة الخامســة مــن
مجمــوع التحديــات التــي تواجــه اإلعالمييــن فيمــا يتعلــق
بأمنهــم الوظيفــي وبنســبة .%11.5
وحلــت مشــكلة عــدم توفــر ســكن مالئــم لإلعالميين في
المرتبــة السادســة وبنســبة  %10.8مــن مجمــوع إجابــات
العينــة المســتطلعة ،بينمــا جــاء تحــدي عدم توفــر الحماية
للصحفييــن مــن التشــريعات والتوقيــف والحبــس
والفصــل ،وتحــدي «أخــرى» فــي المرتبــة الســابعة
وبنســبة  %1.6لــكل منهمــا.

مــا هــي أبــرز التحديــات التــي تواجــه اإلعالمييــن
فيمــا يتعلــق بأمنهــم الوظيفــي
1.6 1.6
10.8
27.1
11.5

12.8
21.4

 .7.6أبــرز التحديــات التــي تواجــه اإلعالمييــن فيمــا

13.1

يتعلــق بأمنهــم الوظيفــي:
تأتــي قلــة الرواتــب واألجــور التي يتقاضاهــا االعالميون
فــي صــدارة التحديــات التــي تواجههــم فــي أمنهــم
الوظيفــي وبنســبة  %27.1مــن مجمــوع إجابــات العينــة
المســتطلعة ،يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة %21.4
عــدم توفــر فــرص العمــل فــي المجــال اإلعالمــي.
وتحتــل مشــكلة عــدم االهتمــام بتدريــب الصحفييــن
وتأهيلهم لمواكبة التطورات في المرتبة الثالثة وبنسبة
 ، %13.1ثم عدم توفر التامين الصحي المالئم وبنسبة
 %12.8وجــاء ذلــك فــي المرتبــة الرابعــة ،فيمــا حــل عــدم

ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ

ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﺪﺭﻳﺒﻬﻢ
ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻸﻭﻻﺩ

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ
ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺃﺧﺮﻯ
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 .7.7الحلــول المقترحــة لحــل مشــكلة اإلعالمييــن

ً
ً
ماليــا لإلعالمييــن الذيــن فقــدوا
تعويضــا
تقديــم
وظائفهــم.

تعــددت المقترحــات التــي يدعمهــا الصحفيــون لحــل
مشــكلة اإلعالمييــن الذيــن فقــدوا وظائفهــم ،وجــاء في
مقدمتها اقتراح إلزام المؤسسات الرسمية «الحكومية»
بتعيينهــم وبنســبة  ، %26.1وجــاء مقتــرح ان تتولــى
نقابــة الصحفييــن االســتثمار فــي مشــروع اعالمــي كبيــر
الســتيعاب المتعطليــن وبنســبة  %22.1فــي المرتبــة
الثانية.

وفــي المرتبــة الخامســة حــل اقتــراح صــرف مســاعدات
ماليــة شــهرية مــن الحكومــة لإلعالمييــن للذيــن فقــدوا
وظائفهــم وبنســبة  ، %8.9بينمــا حــل مقتــرح اصــدار
نظــام يتبــع نقابــة الصحفييــن يضمــن دفــع بــدل بطالــة
فــي المرتبــة السادســة وبنســبة  ، %6.3تــاه فــي
المرتبــة الســابعة مقتــرح إلــزام نقابــة الصحفييــن بتقديم
مســاعدات ماليــة منتظمــة لإلعالمييــن المتعطليــن عــن
العمــل وبنســبة . %6

الذيــن فقــدوا وظائفهــم:

ودعم  %15.6من العينة المســتطلعة مقترح المســاعدة
فــي توفيــر فــرص عمــل لهــم فــي الــدول العربيــة ليأتــي
فــي المرتبــة الثالثــة مــن بيــن جــدول المقترحــات لحــل
مشــكلة اإلعالمييــن الذيــن فقــدوا وظائفهم.

وجــاءت مقترحــات أخــرى ودون توضيــح أو تحديــد فــي
المرتبــة الثامنــة وبنســبة  ،%3.1والمقترحــات األخــرى
التي تمثلت بمنع غير الصحفيين من العمل في اإلعالم
وبنســبة  ، %0.7ورفــع ســعر اإلعــان وتخفيــف الضرائب
وبنســبة . %0.2

وحــل فــي المرتبــة الرابعــة مــا نســبته  %10.9يؤيــدون

ما هي الحلول المقترحة لحل مشكلة اإلعالميين
الذين فقدوا وظائفهم
ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

0.2

ﻣﻨﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ

0.7

ﺃﺧﺮﻯ

3.1

ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻬﻢ

6.0

ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ
ﻳﻀﻤﻦ ﺩﻓﻊ ﺑﺪﻝ ﺑﻄﺎﻟﺔ

6.3

ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﻢ

8.9

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﻢ

10.9

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ
ﻋﻤﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

15.6

ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻄﻠﻴﻦ

22.1

ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ

26.1
30
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 .8القسم السابع
مجلس شكاوى االعالم
ال يــزال الجــدل بيــن الحكومــة والوســط اإلعالمــي حــول
تأســيس مجلس شــكاوى اإلعالم يراوح مكانه بالرغم من
الشــوط الكبيــر الــذي قطعــه الطرفــان فــي المناقشــات
والحــوارات وصــوال إلــى دخــول مجلــس النــواب علــى
حلقة تلك الحوارات من خالل الورشــة التي نظمتها لجنة
التوجيــه الوطنــي النيابية بهذا الخصوص والتي نتج عنها
تشــكيل لجنــة متابعــة مــن نــواب واعالمييــن وقانونييــن
مختصيــن مــن اجــل تجــاوز نقــاط الخــاف بيــن الحكومــة
والوســط اإلعالمــي حــول تأســيس هذا المجلــس واليات
عمله وضمانات استقالليته القانونية واألخالقية وآليات
إلــزام المؤسســات اإلعالميــة واإلعالميين بما يصدر عنه
مــن قــرارات وتوصيــات.
لقــد قــدم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مبكــرا مســودة
مشــروع قانــون حــول مجلــس الشــكاوى بعــد سلســلة
مطولــة مــن المناقشــات والحــوارات المعمقــة مــا بيــن
الحكومــة واإلعالمييــن والقانونييــن وبعــد االطــاع علــى
تجارب العديد من الدول في هذا المضمار ،واعتماد انجح
التجــارب والممارســات الفضلــى في عمل هذا المجلس.
وتضمنــت مســودة المشــروع النهائيــة التــي نوقشــت
مــن قبــل خبــراء قانونييــن واعالمييــن تأســيس مجلــس
شــكاوى اإلعالم يتمتع بشــخصية اعتبارية ذات اســتقالل
مالــي وإداري ولــه بهــذه الصفــة تملك األمــوال المنقولة
وغيــر المنقولــة الالزمــة لتحقيــق أهدافــه والقيــام بجميــع
التصرفــات القانونيــة بمــا في ذلــك إبرام العقــود وقبول
المســاعدات والتبرعــات والمنــح والهبــات ولــه حــق
محام أو
ٍ
التقاضــي وينــوب عنه فــي اإلجراءات القضائيــة
أكثر يوكله لهذه الغاية ،ويكون مقره الرئيسي في عمان
ولــه فتــح مكاتــب داخــل المملكــة وخارجهــا ،ويتألــف مــن
مجلســين همــا مجلــس المفوضيــن ،والجهــاز التنفيــذي.
ويهــدف المجلــس بموجــب مســودة المشــروع لتحقيــق
الغايــات التاليــة:
 .1تطويــر مهنيــة وحريــة واســتقاللية اإلعــام بمــا يتفــق
ويتــواءم والدســتور والمعاهــدات الدوليــة.

 .2تعزيــز قيــم وأدوات التنظيــم الذاتــي لوســائل
اإلعــام ،وااللتــزام بمدونــات الســلوك المهنــي
واألخالقــي.
 .3ترســيخ حــق اإلعــام فــي الحصــول علــى
المعلومــات ودوره فــي نقلهــا للجمهــور بصــدق
وموضوعيــة دون اجتــزاء أو تضليــل.
 .4التــزام وســائل اإلعــام بالموضوعية والتوازن في
عرض اآلراء والتنوع واالنصاف.
 .5تعزيــز ثقــة الجمهــور بوســائل اإلعــام وحقــه فــي
المراقبــة علــى أعمالهــا ومســاءلتها.
 .6قبــول شــكاوى وتظلمــات المجتمــع بحــق اإلعــام
لفــض المنازعــات بمــا يعــزز قيــم اإلنصــاف والتصحيــح
واالعتذار.
وعالجــت مســودة القانــون مســألة التمويــل المالــي
ومــدى ارتبــاط التمويــل باســتقاللية المجلــس ،بحيــث
يكــون التمويــل المالــي للمجلــس عــن طريــق المبالــغ
الســنوية المخصصــة لــه فــي الموازنــة العامــة ،ومــن
التبرعــات والهبــات والمنــح واي مــوارد أخــرى يحصــل
عليهــا المجلــس ،ومــن اقتطــاع مــا نســبته  %1فــي نهايــة
كل ســنة مــن المجمــوع العــام للضرائــب المســتحقة
علــى كافــة المؤسســات اإلعالميــة الناشــئة عــن بيــع
اإلعالنــات وفــق أحــكام قانــون الضريبــة العامــة علــى
المبيعــات المعمــول بــه ويتــم تخصيــص هــذه النســبة
لصنــدوق المجلــس.
ومــن بيــن المــواد التــي اقترحتهــا مســودة مشــروع
القانــون إلــى جانــب المــواد المنظمــة للشــؤون اإلداريــة
للمجلــس اقتــراح بتشــكيل هيئــة أو أكثــر تســمى هيئــة
فــض النزاعــات بتنســيب مــن الرئيــس التنفيــذي وتضــم
ـاض متقاعــد مــن
فــي عضويتهــا خمســة أعضاءهــم :قـ ٍ
قضــاة الدرجــة األولــى ،وإعالميــان مارســا مهنــة اإلعــام
مــدة ال تقــل عــن خمــس عشــرة ســنة ،ورئيــس أو مديــر
مؤسســة مجتمــع مدنــي تعنــى بحقــوق اإلنســان
ـام عمــل أسـ ً
والحريــات العامــة ،ومحـ ٍ
ـتاذا مــدة ال تقــل عــن
عشــر ســنوات ،ومــدة عضويتهــا  3ســنوات تجــدد لمــرة
واحــدة بتنســيب مــن الرئيــس التنفيــذي.
ومنحــت مســودة مشــروع القانــون للهيئــة صالحيــة
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اســتدعاء الشــهود وســماع شــهادتهم وإلــزام الخصــوم
بإبراز مســتندات تحت يدهم ومخاطبة الجهات المختصة
لجلــب أيــة أوراق تعتبــر ضروريــة للفصــل فــي النــزاع
وتحليــف اليميــن واالســتعانة بالخبــراء وإصــدار مذكــرات
التبليــغ والحضــور.
وألزمــت مســودة القانــون الهيئــة الفصــل فــي النــزاع
وإصــدار القــرار النهائــي خــال مــدة ال تتجــاوز ثالثــة
أشــهر تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ عقــد أول جلســة
مــن جلســات نظــر النــزاع ،وللهيئــة أثبــات مــا اتفــق عليــه
الفرقــاء مــن صلــح فــي أي مرحلــة مــن مراحــل نظــر النــزاع.
ووفقــا لنــص المــادة رقــم  31فــي مســودة مشــروع
القانــون فــان العقوبــات التــي تفرضهــا الهيئــة علــى
اإلعالمــي تتمثــل بمــا يلــي:

فقــد قــال  %14.3مــن العينــة المســتطلعة انهــم ال
يؤيــدون إنشــاء هــذا المجلــس علــى اإلطــاق.
الى أي درجة تؤيد إنشاء مجلس شكاوى مستقل
ينصف المجتمع من أخطاء اإلعالم
اإلجابة

عدد المستجيبين

النسبة

بدرجة كبيرة

178

70.9

ال أؤيد على
االطالق

36

14.3

بدرجة متوسطة

31

12.4

بدرجة قليلة

6

2.4

المجموع

251

100

 .1نشر مادة إعالمية.
 .2نشر اعتذار.
 .3نشر تصحيح واعتذار.
 .4نشر القرار الصادر في النزاع.
ويكــون للقــرارات الصــادرة عــن هيئــة فــض النزاعــات
قــوة القــرار الصــادر عــن المحكمــة النظاميــة ويعاقــب كل
مــن يمتنــع عــن تنفيــذ قــرار هيئــة فــض النــزاع بالغرامــة
ألــف دينــار.

 .8.1الى أي درجة تؤيد إنشــاء مجلس شــكاوى
مســتقل ينصف المجتمع من أخطاء اإلعالم:
ان نســبة كبيــر جــدا مــن اإلعالمييــن األردنييــن أصبحــوا
أكثــر ميــا ودعمــا لتأســيس مجلــس الشــكاوى ووفقــا
لمؤشــرات المتوســط الحســابي فــان  %79.9مــن العينــة
المســتجيبة تؤيــد إنشــاء مجلــس شــكاوى مســتقل
ينصــف المجتمــع مــن أخطــاء اإلعــام.
لقــد عبــر  %70.9مــن العينــة المســتطلعة عــن دعمهــم
إلنشــاء مثــل هــذا المجلــس بدرجــة كبيــرة ،مقابــل %12.4
يؤيــدون إنشــاءه بدرجــة متوســطة ،فيمــا يؤيــد إنشــاءه
بدرجــة قليلــة  %2.4فقــط.
والمالحــظ ان انعكاســات الخــاف حــول إنشــاء هــذا
المجلس انعكست أيضا في إجابات العينة المستطلعة
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 .8.2هل تؤيد تأســيس مجلس شــكاوى اإلعالم
وفــق قانــون ،نظام ،تنظيم ذاتي ؟
جــزء مــن خالفــات الوســط اإلعالمــي والحكومــة علــى
إنشــاء مركــز الشــكاوى تأتــي بســبب الخــاف حــول
األســاس الــذي ســيتم عليــه إنشــاء المركــز وهــل ســيكون
بقانــون مســتقل ام بنظــام ام ضمــن تنظيــم ذاتــي
يتولــى االعالميــون وضعــه ام القضــاء نفســه ام ضمــن
تنظيــم مشــترك مــا بيــن اإلعالمييــن والحكومــة.
وفقــا لمعطيــات نتائــج االســتطالع فــان %48.2
مــن العينــة المســتطلعة تؤيــد انشــاءه بموجــب قانــون
مســتقل ،ويؤيــد  %42.7تأسيســه بتنظيــم ذاتــي يضــع
االعالميــون إطــاره بأنفســهم ،بينمــا يــرى  %6.8ان يتــم
تأسيســه بموجــب نظــام خــاص يصــدره مجلــس الــوزراء.
هــذه هــي أكثــر المقترحــات الثــاث التــي تحظــى بتأييــد
اإلعالمييــن ممن شــكلوا مجتمع الدراســة االســتطالعية
الحالية ،بينما ترى قلة غير مؤثرة وفقا لنتائج االستطالع
ومجتمــع الدراســة ان يتولــى القضــاء نفســه إنشــاءه
وبنســبة  ، %0.9أو أن يكــون ضمــن تنظيــم حكومــي
وخــاص ومشــترك وبنســبة . %0.5

هل تؤيد تأسيس مجلس شكاوى اإلعالم وفق
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻭﺧﺎﺹ
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ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ
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6.8

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻳﻀﻊ ﺇﻃﺎﺭه
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
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 .8.3إلــى أي حــد تعتقــد أن تأســيس مجلــس شــكاوى
سيســاهم في:
يعتقــد  %59.1مــن العينــة المســتطلعة أن تأســيس
مجلــس الشــكاوى سيســاهم فــي الحــد مــن جرائــم
القــدح والــذم بدرجــة كبيــرة مقابــل  %34.9يعتقــدون بانــه
سيســاهم بذلــك بدرجــة متوســطة ،بينمــا يعتقــد %5.1
بــان درجــة مســاهمته ســتكون قليلــة.
ان مؤشــرات المتوســط الحســابي إلجابــات مــن
يعتقدون ان تأســيس مجلس الشــكاوى سيســاهم في
الحــد مــن جرائــم القــدح والــذم وصــل إلــى اعلــى نســبة
قياسا بنسب اإلجابات على األسئلة األخرى حيث بلغت
. %84.4
ويــرى  %56.7مــن العينــة المســتطلعة ان تأســيس
مجلــس شــكاوى سيســاهم فــي إنصــاف المتضرريــن
مــن تجــاوزات اإلعــام بدرجــة كبيــرة ،ويــرى  %38.1ان
مســاهمته فــي ذلــك ســتكون بدرجــة متوســطة ،مقابــل
 %4.2يــرون ان مســاهمته ســتكون بدرجــة قليلــة.

20

10

0

شــكاوى اإلعالم سيســاهم في إنصاف المتضررين من
تجــاوزات االعــام.
وحــول مســاهمة تأســيس مجلس الشــكاوى فــي تطوير
االحتــراف المهنــي فــان  %56.3يــرون انه سيســاهم في
ذلك بدرجة كبيرة ،مقابل  %34.4يعتقدون ان مساهمته
في تطوير االحتراف المهني ستكون بدرجة متوسطة
فيمــا يــرى  %7فقــط ان مســاهمته ســتكون بدرجــة
قليلــة ،مقابــل نســبة قليلــة جــدا تبلــغ  %2.3ال تؤثــر علــى
معطيــات النتائــج تنفــي ان يكــون لــه أي تأثيــر بالمطلــق
علــى تطويــر االحتــراف المهنــي.
ويكشــف مؤشــر المتوســط الحســابي ان  %81.5مــن
العينــة المســتجيبة تــرى ان تأســيس مجلــس الشــكاوى
سيســاهم فــي تطويــر االحتــراف المهنــي.
وبحســب معطيــات مؤشــر المتوســط الحســابي فــان
 %82.8مــن مجمــوع العينة المســتطلعة ترى ان تأســيس
مجلــس الشــكاوى سيســاهم فــي الحــد مــن التجــاوزات
علــى اخالقيــات المهنــة.

ويكشــف مؤشــر المتوســط الحســابي عــن ان %83.9
مــن العينــة المســتجيبة تعتقــد ان تأســيس مجلــس
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ان  %55.3مــن العينــة المســتجيبة يــرون أن تأســيس
مجلــس الشــكاوى سيســاهم فــي الحــد مــن التجــاوزات
علــى اخالقيــات المهنة بدرجة كبيرة ،بينما يرى  %37.7ان
مســاهمته ســتكون بدرجــة متوســطة ،كمــا ان  %6يــرون
انــه سيســاهم بدرجــة قليلــة فــي الحــد مــن التجــاوزات
علــى اخالقيــات المهنــة.

مســاهمته ســتكون بدرجــة متوســطة ،مقابــل  %6يــرون
ان مســاهمته ســتكون بدرجــة قليلــة ،بينمــا يعتقــد %1.4
بانــه لــن يســاهم بذلــك علــى اإلطــاق وهــي نســبة
قليلــة جــدا لــن تؤثــر على معطيــات ونتائج قناعــات العينة
المســتطلعة فــي هــذه الدراســة.
ان أكثــر مــن نصــف العينــة المســتجيبة تعتقــد بدرجــة
كبيــرة ان تأســيس مجلــس شــكاوى اإلعــام سيســاهم
بالحــد مــن التجــاوزات علــى اخالقيــات المهنــة ،والحــد
مــن جرائــم القــدح والــذم ،وتطويــر االحتــراف المهنــي،
وانصــاف المتضرريــن مــن تجــاوزات اإلعالم وسيســاهم
فــي إنشــاء آليــة إنصــاف ســريعة وعادلــة.

وفيمــا يتعلــق بــان تأســيس مجلــس شــكاوى سيســاهم
فــي انشــاء آليــة إنصــاف ســريعة وعادلــة فــان مؤشــر
المتوســط الحســابي يؤكــد علــى ان  %81.4مــن العينــة
المســتطلعة تــرى انــه سيســاهم فــي إنشــاء آليــة
إنصــاف ســريعة وعادلــة.
يعتقــد  %52.6مــن العينــة المســتطلعة ان تأســيس
مجلــس الشــكاوى سيســاهم فــي انشــاء آليــة إنصــاف
ســريعة وعادلــة بدرجــة كبيــرة مقابــل  %39.1يــرون ان

هــذه المعطيــات تشــكل فــي حــد ذاتهــا بيئــة إعالميــة
جيــدة داعمــة لتأســيس مجلس شــكاوى ســتكون جزءا من
مهماتــه التــي ســيتولى القيــام بها تلــك التوقعات التي
أجابــت العينــة المســتطلعة عليهــا ســواء بدرجــة كبيــرة أو
متوســطة أو قليلــة.

الــى أي حــد تعتقــد ان تأســيس مجلــس شــكاوى
سيســاهم فــي..
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ

ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
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ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ

ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺡ
ﻭﺍﻟﺬﻡ

ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ

مــن محطــة اإلعــام العــام المســتقلة التــي ســتقوم
بمهمــة تكريــس مبــدأ اإلعــام العمومــي ،وعــن مــدى
اســتقالليتها ،وســقف الحريــات الــذي ســتعمل بــه،
ومــدى قدرتهــا علــى المنافســة ومــدى رهانهــا علــى
كســب ثقــة الجمهــور األردنــي بهــا.

 .8.4محطة اإلعالم المســتقلة:
قبــل أكثــر مــن خمــس ســنوات تحدثــت اســتراتيجية
اإلعــام عــن أهميــة دعــم اإلعــام العمومي فــي األردن
لمواجهــة ســيطرة الحكومــة علــى التلفزيــون واإلذاعــة،
وتعالــت الكثيــر مــن األصــوات المناديــة بوجــود تلفزيــون
يعبــر عــن موقــف الدولــة وليــس موقــف الحكومــة
ويســتعيد ثقــة النــاس ويتمتــع باســتقاللية حقيقية على
غــرار تجــارب دول مثــل تجربــة الــــ  BBCفــي بريطانيــا.

كشــفت معطيــات االســتطالع عــن ان  %81.3مــن
العينــة المســتطلعة ال تــرى ان المحطــة الفضائيــة
الجديــدة ســتكون مســتقلة عــن الحكومــة وهــي نســبة
تكشــف مبكــرا عــن ان اســتقاللية تلــك الفضائيــة محــل
شــك واســع النطــاق مــن قبــل الوســط اإلعالمــي،
مقابــل  %13.1تــرى انهــا ســتكون مســتقلة ،فيمــا قــال
 %5.6بأنهــم ال يعرفــون ان كانــت ســتكون مســتقلة عــن
الحكومــة أم ال؟

وفــي شــهر حزيــران أصــدرت الحكومــة نظــام تأســيس
محطــة اإلعــام العــام المســتقلة ،واختلفــت ردود فعــل
اإلعالمييــن والجمهــور والموقف منها حتى قبل ان تبدأ
تلــك المحطــة بالعمــل والبــث.
وفــي هــذا االســتطالع أردنــا معرفــة موقــف اإلعالميين

وحــول مســاهمة المحطــة الفضائيــة الجديــدة فــي رفــع

أنشــأت الحكومــة محطــة فضائيــة مســتقلة هــل
تــرى ان هــذه المحطــة حيــن تبــدأ البــث ســتعمل
علــى..
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ســقف الحريــات اإلعالميــة فــي األردن فــان  %70.9ال
يــرون انهــا ســتفعل ذلــك مقابــل  %23.1يعتقــدون بانهــا
ســتعمل علــى رفــع ســقف الحريــات اإلعالميــة ،بينمــا
بقيــت نســبة مــن ال يعرفــون ان كانــت ســترفع ســقف
الحريــات ام ال تــراوح مكانهــا وبنســبة . %5.6

ان المعطيــات الرقميــة الســابقة تكشــف عــن ان
موقــف اإلعالمييــن األردنييــن ممــن شــاركوا فــي
اإلجابــة علــى أســئلة هــذا االســتطالع ال يثقون بالفضائية
اإلعالميــة الجديــدة ويعتقــدون بانهــا لــن تضيف شــيئا جديدا
إلــى مــا هــو موجــود.

وال يعتقــد  %74.1مــن العينــة المســتطلعة ان الفضائيــة
الجديدة ستكون قادرة على منافسة الفضائيات العربية
مقابــل  %17.5يعتقــدون ذلــك ،بينمــا ارتفعت نســبة من
ال يعرفــون إلــى %8

ولــم يوضــح االعالميــون لمــاذا يتخــذون هــذا الموقــف
المســبق من فضائية لم تبث حتى االن وهي في طور
التشــكيل والتأســيس إال أذا كانــوا يقيســون علــى تجربــة
التلفزيون األردني التي يبدو انها ال تحظى برضا قطاع
عريــض من اإلعالمييــن األردنيين.

وأظهــر  %61مــن العينــة المســتطلعة عــدم قناعتهــم
بــأن الفضائيــة األردنيــة الجديــدة ســتطور مــن األداء
التلفزيونــي فــي األردن مقابــل  %29.9يرون ذلك ،فيما
حافــظ مــن ال يعرفــون علــى نســبتهم البالغــة . %8
وينفــي  %59.4مــن العينــة المســتطلعة ان تكــون
الفضائيــة الجديــدة قــادرة علــى كســب ثقــة المواطنيــن
واســتقطاب متابعتهــم مقابــل  %28.7يــرون ان
الفضائيــة الجديــدة ســتكون قــادرة علــى ذلــك فيمــا
ارتفعــت نســبة مــن ال يعرفــون إلــى  ، %10مقابــل %2
رفضــوا اإلجابــة.

 %61مــن الصحفييــن يعتقدون
أن محطــة اإلعــام المســتقلة

ســتطور مــن األداء التلفزيونــي
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ان إجابــات العينــة المســتطلعة تكشــف أيضــا عــن ان
الوســط اإلعالمــي األردنــي ال يشــكل بيئــة إعالميــة
داعمــة للفضائيــة الجديــدة بقــدر مــا يشــكل بيئــة ناقــدة
ورافضــة لتجربــة الفضائيــة الجديــدة التــي ســتعتمد فــي
األســاس علــى مبــدأ خدمــة اإلعــام العمومــي وهــي
خدمــة جديــدة فــي األردن قــد تجــد عوامــل النجــاح لهــا.
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القسم االول :حالة احلرايت و التشريعات االعالمية

 -010هل تعتقد أن الحريات اإلعالمية في األردن عام  2015شهدت تقدما ام تراجعا أم أنها بقيت على حالها ولم تتغير على االطالق وهل
هذا التقدم /التراجع بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة
تقدما

0
بدرجة كبيرة
5
بدرجة متوسطة
3
بدرجة قليلة
4
بدرجة كبيرة
2
بدرجة متوسطة
6
بدرجة قليلة
7
بقيت على حالها ولم تتغير على االطالق
6
رفض االجابة
2
الاعرف
 -015كيف تصف  /تصفي حالة الحريات اإلعالمية في األردن عام : 5102
تراجعا

متدنية
مقبولة
متوسطة

|__|

0
5
3

جيدة
ممتازة
رفض االجابة

4
2
7

الاعرف

|__|

6

 -013ما هو تقييمك أل ثر التشريعات اإلعالمية في األردن على حرية اإلعالم هل تعتبرها :
قيدا على حرية اإلعالم

0

ساهمت في تقدم حرية اإلعالم

5

لم تؤثر على حرية اإلعالم

|__|

3

رفض االجابة

7
6

الاعرف

القسم الثاني :االنتهاكات

 -510هل تعرضت للضغوطات أو للمضايقات خالل العام الماضي ( )5102مثل :
 .0حجب المعلومات

 .2التحقيق االمني

 .5الذم والقدح (ونقصد بالذم والقدح :توجيه عبارات
والفاظ نابية من شأنها النيل من كرامة الصحفي سواء
كانت بشكل مباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل
االتصال)

 .6حجز الحرية(وضع الشخص في أحد
النظارات أو في أحد مراكز التوقيف أو في أي
مكان آخر دون سبب مشروع أو بشكل تعسفي)

 .3التهديد

 .4االستدعاء االمني
 03اخرى (حدد)____________

 .7االعتداء الجسدي

 .6حجب موقع تديره /تعمل به /تمتلكه

 .2تكسير ادوات عمل الصحفي أو
مصادرتها
 .01المنع من البث الفضائي
(التلفزيوني)
 .00المنع من التغطية

|__|
|__|
|__|

 .05االحالة لمحكمة امن الدولة

 -515هل تعرضت للتوقيف في قضايا لها عالقة باإلعالم خالل العام الماضي (:)5102
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نعم
ال
رفض االجابة

5

انتقل الى سؤال 514

7

انتقل الى سؤال 514

ال اعرف

6

انتقل الى سؤال 514

0

2

|__|

 -513إذا كنت ممن تعرضوا للتوقيف العام الماضي ..باختصار اذكر الجهة التي قامت بتوقيفك وما هو السبب؟
جهة التوقيف

نعم

ال

رفض االجابة

سبب التوقيف

0

المدعي العام المدني

1

2

7

|__|

|__||__|

5

مدعي عام أمن الدولة

1

2

7

|__|

|__||__|

3

المحكمة النظامية

1

2

7

|__|

|__||__|

4

محكمة أمن الدولة

1

2

7

|__|

|__||__|

 -514هل تعرضت للمحاكمة في قضايا لها عالقة باإلعالم خالل العام الماضي ()5102؟
0
نعم
انتقل الى سؤال 505
5
ال
انتقل الى سؤال 505
7
رفض االجابة
ال اعرف

-512

5
3
4
2
6
7
6
2
01
00
05
03
04

انتقل الى سؤال 505

6

إذا كنت ممن تعرضوا للمحاكمة العام الماضي فمن المشتكي الذي "رفع" الدعوى ضدك ؟
المشتكي

0

|__|

الحكومة
مسؤولون في الحكومة
شركات خاصة

مؤسسات شبه حكومية
مواطنون عاديون
هيئة اإلعالم

االجهزة االمنية
نواب حاليون

نواب سابقون
أعيان حاليون

أعيان سابقون
قادة احزاب

قادة مؤسسات مجتمع مدني

أخرى  (..حدد):

نعم

ال

رفض االجابة

الاعرف

0

5

7

6

0

5

7

6

0

5

7

6

0

5

7

6

0

5

7

6

0

5

7

6

0

5

7

6

0

5

7

6

0

5

7

6

0

5

7

6

|__|

0

5

7

6

|__|

0

5

7

6

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|
|__|

|__|

|__||__|

 -516إذا كنت ممن تعرضوا للمحاكمة عام  .. 5102هل تذكر باختصار ما هي التهمة أو التهم الموجهة لك؟
عدم تحري الحقيقة وااللتزام بالدقة والحيادية خالفاً للمادة  5من قانون المطبوعات
عدم مراعاة التوازن والموضوعية خالفاً ألحكام المادة  7من قانون المطبوعات
الذم والقدح خالفاً ألحكام المادة  83من قانون المطبوعات
توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية لآلداب خالفاً للمادة  75من قانون االتصاالت
الكتابات أو الخطب التي تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صالتها بدولة أجنبية أو تعرض األردنيين
ألعمال ثأرية خالفاً للمادة  113من قانون العقوبات
الذم والقدح والتحقير خالفاً للمادة  133من قانون العقوبات
استخدام أي وسيلة نشر أو إعالم أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيمات
تقوم بأعمال إرهابية ،أو الترويج ألفكارها أو تمويلها خالفاً للفقرة ( ه ) من المادة (  ) 8من قانون منع اإلرهاب
أصدار مطبوعة بدون ترخيص خالفا للمادة  83من قانون المطبوعات والنشر
أثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر االمة خالفا الحكام المادة
 151من قانون العقوبات
الذم والقدح والتحقير خالفا الحكام المادة  11من قانون الجرائم االلكترونية
التأثير على سير العدالة خالفا الحكام المادة  11من قانون انتهاك حرمة المحاكم
نشر اخبار المحاكمات السرية خالفا الحكام المادة  11من قانون انتهاك حرمة المحاكم
مخالفة اتفاقية الترخيص خالفا الحكام المادة /11ج من قانون االعالم المرئي والمسموع
بث ما يخدش الحياء العام أو يحض على الكراهية أو االرهاب أو العنف خالفا الحكام المادة /11ل من قانون
االعالم المرئي والمسموع
اخرى (حدد)_________________
3

1
2
3
4
5
6
7
6
2

|__||__|

01
00
05
03
04
02
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 -517هل صدر بحقك حكم قضائي غير قطعي العام الماضي ()5102؟(قابل للطعن او االستئناف)

-516

نعم

0

ال

5

انتقل الى سؤال 512

رفض االجابة

7

انتقل الى سؤال 512

الاعرف

6

انتقل الى سؤال 512

إذا كان قد صدر بحقك حكم فما هو؟(ممكن اكثر من اجابة في حال صدر بحق الصحفي أكثر من حكم في أكثر من قضية)
 .1براءة

-512

-501

 .2عدم مسؤلية

 .3غرامة مالية

 .4حبس

|__|

 .5غرامة وحبس  .6التعويض المدني

|__|

هل صدر بحقك حكم قضائي قطعي العام الماضي ()5102؟(غير قابل للطعن او االستئناف)
نعم

0

ال

5

انتقل الى سؤال 500

رفض االجابة

7

انتقل الى سؤال 500

ال اعرف

6

انتقل الى سؤال 500

|__|

إذا كان قد صدر بحقك حكم فما هو؟(ممكن اكثر من اجابة في حال صدر بحق الصحفي أكثر من حكم في أكثر من قضية)
 .1براءة

-500

|__|

 .2عدم مسؤلية

 .3غرامة مالية

 .4حبس

|__|

 .5غرامة وحبس  .6التعويض المدني

|__|

من هي الجهة التي تولت الدفاع عنك في القضية المقامة ضدك في المحكمة؟
وحدة المساعدة القانونية لالعالميين (ميالد) التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين

0

محامي المؤسسة االعالمية التي اعمل بها

5

محامي نقابة الصحفيين

3

محامي قمت بتوكيلة شخصيا

4

أخرى(حدد)

2

رفض االجابة

7

ال اعرف

6

|__|

اعتبر قرار ديوان تفسير القوانين أن المادة  11من قانون الجرائم اإللكترونية هي الواجبة التطبيق في قضايا القدح والذم والتي ترتكب بواسطة
اإلعالم اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي ،وقد اجازت هذه المادة التوقيف والحبس
-505

0
5
3
4
2
6

122

إلى أي درجة تعتقد أن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس سيعمل على (زيادة الرقابة الذاتية لدى الصحفيين )......هل سيعمل بدرجة

كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،لن يعمل على االطالق؟
البند

بدرجة
كبيرة

متوسطة

بدرجة

بدرجة
قليلة

لن يعمل على
االطالق

ال
أعرف

رفض
االجابة

زيادة الرقابة الذاتية لدى الصحفيين
زيادة الرقابة المسبقة على الصحفيين من قبل إدارة
المؤسسات اإلعالمية
تراجع مؤشر الحريات اإلعالمية لألردن في التقارير
الدولية
ضبط ما يكتبه الناس على وسائل التواصل االجتماعي
تخوف مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي من الكتابة
دون ضوابط
تراجع االهتمام باالستثمار اإلعالمي وخاصة في اإلعالم
اإللكتروني

0

5

3

4

7

6

|__|

0

5

3

4

7

6

|__|

0

5

3

4

7

6

|__|

0

5

3

4

7

6

|__|

0

5

3

4

7

6

|__|

0

5

3

4

7

6

|__|

4

 -503هل تعتقد أن الحكومة تدخلت في وسائل االعالم خالل العام الماضي ()5102؟
0
نعم
انتقل الى سؤال 502
5
ال
انتقل الى سؤال 502
7
رفض االجابة
ال اعرف

|__|

انتقل الى سؤال 502

6

 -504هل تعتقد أن هذا التدخل من قبل الحكومة في وسائل االعالم خالل العام الماضي ( )5102قد ادى الى:
رفع سقف حرية االعالم
انخفاض سقف حرية االعالم
لم يكن له تاثير على حرية االعالم

رفض االجابة
ال اعرف

0
5

|__|

3
7
6

 -502هل تعتقد أن شركات اإلعالن أو المعلنين تؤثر في سياسات المؤسسات اإلعالمية بشكل ايجابي أم سلبي والى أي درجة
ايجابي

كبيرة

0

متوسطة

5

قليلة

3

سلبي

كبيرة

4

متوسطة

2

قليلة

6

ال تؤثر في سياسات المؤسسات اإلعالمية على االطالق

|__|

7

رفض االجابة

6

ال اعرف

2

القسم الثالث :أساليب احتواء اإلعالميين
-310

هل تعرضت لمحاوالت أحتواء أو إغراءات أو امتيازات أثناء ممارستك لعملك الصحفي عام 5102؟
نعم

-315

ال

5

رفض االجابة

7

الاعرف

6

انتقل الى سؤال 313
انتقل الى سؤال 313
انتقل الى سؤال 313

|__|

من هي الجهات التي قامت بتقديم محاوالت االحتواء أو االغراءات أو االمتيازات عام ( :5102ممكن اكثر من اجابة)

حكومية
رجال اعمال
احزاب سياسية
مؤسسات مجتمع مدني
نقابات
مؤسسات شبه حكومية

أجهزة أمنية
شركات تجارية أو أعالنية

أخرى (حدد)

رفض االجابة
ال اعرف

-313

0

0
5
3
4
2
6
7
6
2
27
26

|__|
|__|

|__||__|

هل سمعت عن صحفيين تعرضوا لمحاوالت احتواء أو اغراءات أو امتيازات اثناء ممارستهم للعمل الصحفي عام 5102؟
نعم
ال

رفض االجابة

ال اعرف

0
5
7
6

|__|

5
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-314
-312
-316

الى درجة كبيرة

الى درجة متوسطة

الى درجة قليلة

3

الصحف االسبوعية

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

4

المواقع االلكترونية

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

5

االذاعات الخاصة

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

6

التلفزيونات الخاصة

0

االطالق

4

7

6

0

5

0

3

االطالق

-317
-316
-312

0

5

3

4

7

6

5

3

4
4

7
7

6
6

0
0

5
5

3
3

االطالق

7

اخرى(حدد)

5

3

غير منتشرة على

رفض االجابة

الأعرف

الى درجة كبيرة

الى درجة متوسطة

الى درجة قليلة

5

الصحف اليومية

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

غير منتشرة على

رفض االجابة

الأعرف

الى درجة كبيرة

الى درجة متوسطة

الى درجة قليلة

رفض االجابة

الأعرف

االعالم الرسمي ,بت ار
االذاعة والتلفزيون

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

غير منتشرة على

الوسائل

0

4

7

4

6
6

7

الى أي درجة تعتقد ان ظاهرة كتابة أخبار وتحقيقات مدفوعة األجر منتشرة في (االعالم الرسمي ,بت ار االذاعة والتلفزيون)......؟
الى أي درجة تعتقد ان ظاهرة قبول الهدايا منتشرة في (االعالم الرسمي ,بت ار االذاعة والتلفزيون)......؟
الى أي درجة تعتقد ان ظاهرة تعارض مصالح الصحفي سواء بغض الطرف أو القبول في تغطية اخبار أو مراقبة عمل جهة من أجل تحقيق
امتيازات ومنافع خاصة منتشرة في (االعالم الرسمي ,بت ار االذاعة والتلفزيون)......؟
الهدايا
 .316قبول
 .317كتابة أخبار وتحقيقات مدفوعة األجر
 .312تعارض مصالح الصحفي
سواء بغض........
الى درجة كبيرة

الى درجة متوسطة

الى درجة قليلة

3

الصحف االسبوعية

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

4

المواقع االلكترونية

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

5

االذاعات الخاصة

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

6

التلفزيونات الخاصة

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

االطالق

االطالق

-301

االطالق

7

اخرى(حدد)

غير منتشرة على

رفض االجابة

ال أعرف

الى درجة كبيرة

الى درجة متوسطة

الى درجة قليلة

5

الصحف اليومية

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

غير منتشرة على

رفض االجابة

ال أعرف

الى درجة كبيرة

الى درجة متوسطة

الى درجة قليلة

رفض االجابة

ال أعرف

االعالم الرسمي ,بت ار
االذاعة والتلفزيون

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

غير منتشرة على

الوسائل

0
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الى أي درجة تعتقد ان ظاهرة الواسطة منتشرة في (االعالم الرسمي ,بت ار االذاعة والتلفزيون)......؟
الى أي درجة تعتقد ان ظاهرة قبول الرشوة منتشرة في (االعالم الرسمي ,بت ار االذاعة والتلفزيون)......؟
الى أي درجة تعتقد ان ظاهرة ممارسة االبتزاز للحصول على مكاسب مادية منتشرة في (االعالم الرسمي ,بت ار االذاعة والتلفزيون)....؟
 .316ممارسة االبتزاز للحصول
 .312الرشوة
 .314الواسطة
على مكاسب مادية

الى اي درجة تعتقد أن انتشار مثل هذه الظواهر في الوسط االعالمي (الواسطة ,الرشوة ,االبتزاز.....الخ) يؤثر في حرية االعالم
الى درجة كبيرة

0

الى درجة متوسطة

5

الى درجة قليلة

3

ال يؤثر على االطالق

4

رفض االجابة

7

ال اعرف

6

|__|

6

القسم الرابع :الرقابة الذاتية

 -410هل يعني لك مفهوم الرقابة الذاتية لدى الصحفي
البند

 .1أن أمتنع عن نشر أو بث كل ما أعتقد أنه يخالف القانون

نعم

ال

رفض

الاعرف

0

5

7
االجابة

6

 .2أن أمتنع عن نشر أو بث كل ما أعتقد أنه يخالف العادات والتقاليد

0

5

7

6

|__|

 .3أن أمتنع عن نشر أو بث كل ما أعتقد أنه يتعلق باألمور الجنسية

0

5

7

6

|__|

 .4أن أضع لنفسي تصو اًر لما أعتقد أنه يمكن بثه ونشره بغض النظر عن المحددات المهنية

0

5

7

6

|__|

 .5أن أمتنع عن نشر أو بث كل ما أعتقد أنه يتعارض مع سياسات ومواقف الحكومة واألجهزة التابعة لها

0

5

7

6

|__|

 .6أن أتجنب قول الحقيقة تحقيقا لمصالحي الشخصية

0

5

7

6

|__|

 .7االلتزام بتوجيهات األجهزة االمنية

0

5

7

6

|__|

 .8أتجنب نشر أو بث كل ما أعتقد أنه قد يسبب مشاكل أو مضايقات لي

0

5

7

6

|__|

 .9االلتزام بسياسات مؤسستي اإلعالمية حتى وان تعارضت مع الحقيقة والموضوعية

0

5

7

6

|__|

 .11أن أتجنب نشر أو بث كل ما أعتقد أنه يتعارض مع االديان

0

5

7

6

|__|

|__|

|__||__|

 .11اخرى (حدد)________________

|__||__|

 -415هل تقوم بالرقابة الذاتية على نفسك خالل عملك الصحفي؟(الرقابة ال تشمل المحددات والقواعد المهنية )
نعم
ال
رفض االجابة

0
5

انتقل الى سؤال 414

7

انتقل الى سؤال 414

|__|

 -413مالذي يدفعك الى القيام بالرقابة الذاتية
االسباب

نعم

ال

رفض االجابة

0

القوانين التي تقيد حرية االعالم

0

5

7

|__|

5

الخوف من االستدعاء االمني

0

5

7

|__|

3

الخوف من الضغوط والمضايقات من الجهات االمنية

0

5

7

|__|

0

5

7

|__|

5

7

|__|

7

|__|
|__|

4

الخوف من الضغوط والمضايقات

2

حتى ال اتهم أني من المعارضة

0

6

الخوف من عدم الحصول على ترقية الى منصب افضل

0

5

7

للحصول على حوافز مادية أو دخل مادي افضل

0

5

7

6

المعرفة المسبقة لدي عن سياسة المؤسسة التي اعمل بها

0

5

7

|__|

2

وجود تعليمات من قبل مؤسستي بما اليمكن نشره او بثه

0

5

7

|__|

01

التعارض مع القيم والعادات والتقاليد

0

5

7

|__|

00

الوازع الديني

0

5

7

|__|

05

الوازع االخالقي

0

5

7

|__|

03

المحافظة على أمن ومصالح الوطن

0

5

7

|__|

04

االنتماء للوطن

0

5

7

|__|

15

عدم اثارة النعرات والمساس بالوحدة الوطنية

0

5

7

|__|

06

الحصول على حوافز معنوية (أحترام الذات ,السمعة ,الوصول لالفضل)

0

5

7

|__|

0

5

7

|__|

07
06

المجتمعية

الخوف من التعرض للتوقيف والسجن

أخرى (حدد)____________

|__||__|

7
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 -414هل تعتقد ان االعالميين يتجنبون (انتقاد: ).......

(للباحث :اذا كانت االجابة بنعم في سؤال  414على بديل واحد فقط ضعه في المرتبة االولى و انتقل لسؤال)510

 -412ومن بين هذه المواضيع اذكر اهم ثالثة مواضيع يتجنبها االعالمين حسب االولوية:

هل تعتقد ان االعالميون يتجنبون

ومن بين هذه المواضيع اذكر
اهم ثالثة مواضيع يتجنبها
االعالمين حسب االولوية:

نعم

ال

رفض
االجابة

ال
اعرف

0

انتقاد الحكومة

0

5

7

6

|__|

5

البحث في القضايا الدينية

0

5

7

6

|__|

3

مناقشة المواضيع المتعلقة بالجنس

0

5

7

6

|__|

4

انتقاد االجهزة االمنية

0

5

7

6

|__|

2

انتقاد زعماء الدول العربية

0

5

7

6

|__|

6

انتقاد زعماء الدول االجنبية

0

5

7

6

|__|

7

انتقاد زعماء الدول الصديقة

0

5

7

6

|__|

6

انتقاد شيوخ ووجهاء العشائر

0

5

7

6

|__|

2

انتقاد القيادات الحزبية

0

5

7

6

|__|

01

البحث في المشكالت االقتصادية

0

5

7

6

|__|

00

البحث في المشكالت المحلية

0

5

7

6

|__|

05

انتقاد القوات المسلحة

0

5

7

6

|__|

0

5

7

6

|__|

0

5

7

6

|__|

0

5

7

6

|__|

0

5

7

6

|__|

البدائل

03
04
02
06
07

انتقاد السلطة القضائية
انتقاد رجال الدين
انتقاد البرلمانيين(نواب واعيان)
انتقاد الديوان الملكي

اخرى (حدد)

االول |___|

|__|

الثاني |___|

|__|

|__|

الثالث |___|

القسم الخامس :وسائل التواصل االجتماعي
-210

الى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تحوز على ثقة الناس ،هل تحوز على ثقة الناس بدرجة كبيرة ،متوسطة ،قليلة،
ال تحوز على االطال ق؟

بدرجة كبيرة
بدرجة متوسطة
بدرجة قليلة
ال تحوز على ثقة الناس على االطالق
رفض االجابة
الاعرف

1
2
3
4
7
8

|__|

 -215إلى أي درجة تعتقد أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي منتشر في األردن ،هل هي منتشرة بدرجة كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،غير
منتشرة على االطالق؟
1
الى درجة كبيرة
2
الى درجة متوسطة
3
الى درجة قليلة
4
غير منتشرة على االطالق
|__|
7
رفض االجابة
8
الاعرف
 -213إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس وابداء آرائهم في األردن ،هل ساهمت بدرجة
كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،لم تساهم على االطالق؟
1
بدرجة كبيرة
2
بدرجة متوسطة
3
بدرجة قليلة
4
لم تساهم على االطالق
|__|
7
رفض االجابة
8
الاعرف
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 -214إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي قد ساهمت في توفير قنوات جديدة للمعرفة للمتابعين والناس في األردن ،هل
ساهمت بدرجة كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،لم تساهم على االطالق؟
بدرجة كبيرة

1

بدرجة متوسطة
بدرجة قليلة
لم تساهم على االطالق

2
3
4

رفض االجابة
الاعرف

-212

7
8

إلى أي درجة تعتقد بأن وسائل التواصل االجتماعي قد لعبت دو ار في تعزيز أدوات للمساءلة المجتمعية ،هل لعبت دو ار بدرجة كبيرة،
متوسطة ،قليلة ،لم تلعب دو ار على االطالق؟

بدرجة كبيرة

1

بدرجة متوسطة
بدرجة قليلة

2
3

لم تلعب دو ار على االطالق

|__|

4

رفض االجابة
الاعرف
-216

|__|

7
8

إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تلتزم (بنشر معلومات ذات مصداقية )......هل تلتزم بدرجة كبيرة ،متوسطة ،قليلة
ال تلتزم على االطال ق؟
بدرجة
كبيرة
0

بدرجة
متوسطة
5

بدرجة
قليلة
3

ال تلتزم على
االطالق
4

ال
أعرف
7

رفض
االجابة
6

|__|

5

بأحترام حقوق اإلنسان

0

5

3

4

7

6

|__|

3

بعدم بث خطاب الكراهية

0

5

3

4

7

6

|__|

0

5

3

4

7

6

|__|

0

5

3

4

7

6

|__|

0

5

3

4

7

6

|__|

0

5

3

4

7

6

|__|

البند
0

4
2
6
7

بنشر معلومات ذات مصداقية

بعدم التحريض على العنف

بعدم انتهاك الخصوصية للناس

بعدم بث اإلشاعات والمعلومات الكاذبة والمضللة

بأحترام االختالف والرأي اآلخر

 -217إلى أي درجة تعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي حظيت باالهتمام والمتابعة بدال من وسائل اإلعالم التقليدية (الصحف ،االذاعة،
التلفزيون ، )..هل حظيت بدرجة كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،لم تحظى على االطالق؟
بدرجة كبيرة
بدرجة متوسطة
3
بدرجة قليلة
4
لم تحظى على االطالق
|__|
7
رفض االجابة
8
الاعرف
 -216إلى أي درجة تعتقد أن مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي يعتمدون في معلوماتهم على وسائل اإلعالم التقليدية (الصحف،
االذاعة ،التلفزيون..الخ)  ،هل تعتمد بدرجة كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،ال تتمد على االطالق؟
1
2

بدرجة كبيرة
بدرجة متوسطة
بدرجة قليلة
ال يعتمدون على االطالق
رفض االجابة
الاعرف

1
2
3
4

|__|

7
8

9
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 -212إلى أي درجة تعتبر أن وسائل التواصل االجتماعي باتت مصدر معلومات مهم لإلعالم (الصحف ،االذاعة ،التلفزيون ..المواقع
اإللكترونية الخ)  ،هل تعتبر مصدر بدرجة كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،ال تعتبر مصدر على االطالق؟
بدرجة كبيرة

1

بدرجة متوسطة
بدرجة قليلة
ال تعتبر مصدر على االطالق

-201

2
3

|__|

4

رفض االجابة
الاعرف

7
8

إلى أي درجة تعتقد أن وسائل االعالم بحاجة الى وسائل التواصل االجتماعي للترويج لنفسها ،هل هي بحاجة الى درجة كبيرة،
متوسطة ،قليلة ،ليست بحاجة على االطالق؟

الى درجة كبيرة
الى درجة متوسطة
الى درجة قليلة

1
2
3

ليست بحاجة على االطالق
رفض االجابة
الاعرف

|__|

4
7
8

 -200هل تعتقد ان وسائل التواصل االجتماعي ستكون بديال عن وسائل االعالم؟

-205

نعم

1

ال

2

رفض االجابة

7

الاعرف

8

|__|

إلى أي درجة تعتقد أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي بسبب ما ينشروه سيؤدي الى (زيادة الرقابة
الذاتية )......هل سيؤدي الى درجة كبيرة ،متوسطة ،قليلة لن يؤدي على االطالق؟
البند

الى
درجة
كبيرة
0

الى
درجة
متوسطة
5

الى
درجة
قليلة
3

4

5

3

4

7

3

4

7

6

4

7

6

|__|

7

6

|__|

6

|__|
|__|
|__|

لن يؤدي
على االطالق

ال
أعرف

رفض
االجابة

7

6

|__|

6

|__|
|__|

0

زيادة الرقابة الذاتية

5

حذر المستخدمين من الكتابة أو النشر الذي يتجاوز القانون

0

3

حذر المستخدمين من تجاوز الخطوط الحمراء

0

5

0

5

3

0

5

3

4

0

5

3

4

7

0

5

3

4

7

6

0

5

3

4

7

6

4
2
6
7
6

تجنب نقد الدولة

تجنب نقد األجهزة األمنية

تجنب نقد الجيش والقوات المسلحة

تجنب نقد الحكومة

تجنب القدح والذم لألشخاص العاديين

القسم السادس :دعم وسائل االعالم واالمن الوظيفي للصحفيين
-610

الى اي درجة تعتقد أن إحساس الصحفيين بعدم الشعور باألمن المعيشي يؤثر على حرية اإلعالم؟
الى درجة كبيرة

0

الى درجة متوسطة

5

الى درجة قليلة

128

3

ال يؤثر على االطالق

4

رفض االجابة

7

ال اعرف

6

10

|__|

-615

-613

الى اي درجة تعتقد أن الصحافة الورقية قد انتهت في األردن وال مستقبل لها؟
الى درجة كبيرة

0

الى درجة متوسطة

5

الى درجة قليلة

3

ال يؤثر على االطالق

4

رفض االجابة

7

ال اعرف

6

|__|

إلى أي مدى تؤيد بأن تقوم الحكومة بتقديم دعما ماليا مباش ار للصحف الورقية لمساعدتها للتغلب على أزمتها المالية واالقتصادية؟
أؤيد بشدة

أؤيد

محايد

ال أؤيد

ال أؤيد بشدة

رفض االجابة

ال اعرف

0
5
3
4
2

|__|

7
6

 -614الى اي درجة تعتقد أن تدخل الحكومة لمساعدة الصحف ماليا يؤثر على حريتها واستقالليتها؟

-612

-616

الى درجة كبيرة

0

الى درجة متوسطة

5

الى درجة قليلة

3

ال يؤثر على االطالق

4

رفض االجابة

7

ال اعرف

6

|__|

الى اي درجة تعتقد أن على الجامعات أغالق تخصص الصحافة واالعالم وذلك ألن السوق لم يعد يستوعب خريجين جدد؟
الى درجة كبيرة

0

الى درجة متوسطة

5

الى درجة قليلة

3

ال يؤثر على االطالق

4

رفض االجابة

7

ال اعرف

6

|__|

ما هي أبرز التحديات التي تواجه اإلعالميين فيما يتعلق بأمنهم الوظيفي؟
عدم توفر فرص العمل في المجال اإلعالمي
قلة الرواتب واألجور
عدم توفر التأمين الصحي المالئم
عدم توفر التعليم الجيد لألوالد
عدم توفر المسكن
عدم االهتمام بتدريبهم وتأهيلهم لمواكبة التطورات
أخرى (حدد)_______________________
رفض االجابة
ال اعرف

0
5
3
4
2
6
7
27
26

11

|__|
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 -617بأعتقادك ،ما هي الحلول المقترحة لحل مشكلة اإلعالميين الذين فقدوا وظائفهم؟
إلزام المؤسسات الرسمية بتعيينهم
تقديم تعويض مالي لهم
صرف مساعدات مالية شهرية من الحكومة لهم
إلزام نقابة الصحفيين بتقديم مساعدة مالية منتظمة لهم
إصدار نظام يتبع نقابة الصحفيين يضمن دفع بدل بطالة
تتولى النقابة االستثمار في مشروع إعالمي كبير الستيعاب المتعطلين عن العمل

0
5
3
4
2

|__|

6

المساعدة على توفير فرص عمل لهم في الدول العربية

7

أخرى (حدد)_______________________

6

رفض االجابة

27

ال اعرف

26

|__|
|__|

القسم السابع :مجلس شكاوى اإلعالم

 -710الى أي درجة تؤيد إنشاء مجلس شكاوى مستقل ينصف المجتمع من أخطاء اإلعالم  ،هل تؤيد بدرجة كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،ال أؤيد
على االطالق؟
بدرجة كبيرة
بدرجة متوسطة
بدرجة قليلة
ال أؤيد على االطالق
رفض االجابة
الاعرف

0
5
3
4
7
6

|__|
انتقل الى سؤال 714
انتقل الى سؤال 714
انتقل الى سؤال 714

 -715هل تؤيد تأسيس مجلس شكاوى اإلعالم وفق ؟
قانون مستقل
نظام يصدره مجلس الوزراء
تنظيم ذاتي يضع إطاره اإلعالميين أنفسهم
أخرى (حدد)_________________
رفض االجابة
الاعرف

1
2
3

|__|

4
77
78

إلى أي درجة تعتقد أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في (الحد من التجاوزات على أخالقيات المهنة )......هل سيساهم بدرجة كبيرة،
-713
متوسطة ،قليلة ،لن يساهم على االطالق؟
رفض
ال
لن يساهم
بدرجة بدرجة
بدرجة
البند
0
5
3
4
2

الحد من التجاوزات على أخالقيات المهنة
الحد من جرائم القدح والذم

تطوير االحتراف المهني
إنصاف المتضررين من تجاوزات اإلعالم
إنشاء آلية إنصاف سريعة وعادلة

كبيرة
0

متوسطة
5

قليلة
3

على االطالق
4

أعرف
7

االجابة
6

|__|

0

5

3

4

7

6

|__|

0
0
0

5
5
5

3
3
3

4
4
4

7
7
7

6
6
6

|__|
|__|
|__|

 -714أنشأت الحكومة نظام محطة اإلعالم المستقلة؛ هل ترى أن هذه المحطة حين تبدأ بثها (ستكون مستقلة عن الحكومة)...؟
البند

0
5
3
4
2

130

ستكون مستقلة عن الحكومة
سترفع سقف الحريات اإلعالمية
ستطور اإلعالم التلفزيوني في األردن
ستكون قادرة على منافسة الفضائيات اإلعالمية العربية
ستكسب ثقة المواطنين وتستقطب متابعتهم

12

نعم

ال

ال أعرف

رفض االجابة

0
0
0
0
0

5
5
5
5
5

7
7
7
7
7

6
6
6
6
6

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

القسم السابع :البيانات التعريفية 
610

العمر:

612

رفض اإلجابة

615

|__|__|

26

الجنس

ذكر

0

انثى

5

613

المستوى التعليمي:

أعدادي  /أساسي
ثانوي
دبلوم متوسط

بكالوريوس

دراسات عليا

رفض اإلجابة

614

مندوب صحفي

0

مذيع

8

مخرج

02

محرر صحفي

5

رئيس تحرير

9

معد برامج

06

مراسل صحفي

3

رئيس قسم

11

مقدم برامج

07

مدير تحرير

4

كاتب مقال

11

مدير مكتب

06

مستشار اعالمي

2

مصور صحفي

12

اخرى(حدد)

02

سكرتير تحرير

6

مصور برامج

13

51

رسام كاركاتير

7

مدير عام

14

50

616
|__|

0
5

انتقل الى 612

3
4

|__|

2
6

|__|__|

هل تعمل عمل اخر ثانوي

نعم
ال
رفض االجابة

617

انتقل الى 612

المسمى الوظيفي للعمل الرئيسي في مجال الصحافة

0
5
6

اتتهت االستمارة
اتتهت االستمارة

|__|__|

قطاع العمل للعمل الثانوي

حكومي

0

خاص

5

|__|__|

انتقل الى 612

التخصص:
 .226رفض االجابة

616
|__|__|

المسمى الوظيفي للعمل الثانوي
 .226رفض االجابة

|__|__|

للباحث/ة :اشكر المستجيب/ة وبين له احتمالية االتصال مرة اخرى

13
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الباب الثاني

واقع الشكاوى واالنتهاكات 2015

 .1.5وخــال العاميــن الماضييــن  2014و ،2015اســتمر
المركــز فــي إصــدار تقاريــر رصديــة شــهرية وفصليــة حــول

 .1مقدمة

واقــع االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون ،إضافــة

 .1.1حــرص مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن منــذ إصــداره

إلــى إصــدار المواقــف ذات الطابــع الحقوقــي ،وذلــك بهــدف

األول لتقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن عــام 2001
إلــى تطويــر آلياتــه فــي رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
ً
عامــا مضــت مــن عمــر
علــى حريــة اإلعــام ،وخــال 15
ً
حريصــا علــى تطويــر منهجيتــه واالســتعانة
التقريــر ال يــزال
بالخبــراء مــن حقوقييــن وأكاديمييــن ،وظــل هاجســه تطويــر
برنامجــه الخــاص برصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى

الوصــول بشــكل أمثــل إلــى الصحفييــن واإلعالمييــن لحثهــم
علــى اإلفصــاح عــن االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا.
 .1.6ونجــح المركــز فــي إيصــال المعلومــات واســتقبالها
عندمــا وضــع خطتــه لنشــر تقاريــره ومواقفــه حيــال االنتهاكات
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون بشــكل أوســع باســتخدام
بوابــات وســائل التواصــل االجتماعــي ،وذلــك إلبقــاء

اإلعالمييــن فــي األردن «عيــن».

التمــاس المباشــر مــع الصحفييــن وحثهــم علــى اإلفصــاح

 .1.2لقــد عــزز المركــز خبرتــه فــي الســنوات الخمــس الماضيــة

ومتابعــة مشــكالتهم.

عندمــا توســع فــي إعــداد القســم الخــاص برصــد وتوثيــق

 .1.7وتابــع المركــز مــن خــال تقاريــره الرصديــة مــا يصــدر

االنتهــاكات عــام  ،2010وأدخــل علــى منهجيتــه عناصــر
جديــدة مكنتــه مــن تقديــم التقاريــر الحقوقيــة علــى أعلــى
المســتويات ،فقــد تمكــن المركــز مــن إعداد تقريــره الحقوقي
الخــاص باالعتــداء علــى الصحفييــن فــي ســاحة النخيــل عــام
 2011أمــام االســتعراض الــدوري الشــامل فــي األمــم
المتحــدة ،وتمكــن عــام  2015مــن تقديــم تقريــر حقوقــي
ً
وأيضــا أمــام لجنــة
موســع أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب،

مــن إجــراءات مــن الســلطات الثــاث بشــكل عــام ،التنفيذيــة
والتشــريعية والقضائيــة ،ورصــد التعليقــات ذات الصلــة
بالتزامــات األردن الدوليــة فــي ملــف حريــة الصحافــة
واإلعــام ،والتــي قــد تصدرهــا منظمــات إقليميــة ودوليــة،
ً
وأيضــا تقاريــر المؤسســات الوطنيــة والمتعلقــة برصــد
ومتابعــة اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الحكومــة لتنفيــذ
توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل ،والجهــود التــي

ميثــاق حقــوق اإلنســان فــي جامعــة الــدول العربيــة.

بذلتهــا للوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة.

 .1.3وينبغــي القــول بــأن برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات

 .1.8كمــا واســتمر المركــز ،ومنــذ العــام  ،2013فــي رصــد

الواقعــة علــى اإلعالمييــن «عيــن» ،قــد اكتســب المزيــد
مــن الخبــرات مــن خــال تجربتــه اإلقليميــة خــال الســنوات
األربعــة الماضيــة فــي رصــد وتوثيــق االنتهــاكات ،وذلــك
مــن خــال نشــاطها فــي إعــداد التقريــر الســنوي حــول حالــة
الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي والــذي تنفــذه شــبكة
المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي «ســند»

ومتابعــة تنفيــذ الحكومــة لتوصيــات االســتعراض الــدوري
الشــامل لحقــوق اإلنســان  2013والمتعلقــة بحريــة اإلعــام،
وذلــك مــن خــال تقاريــر دوريــة متخصصــة ،وذلــك فــي
إطــار برنامجــه «تغيير..إلصــاح اإلعــام فــي األردن» والــذي
يهــدف إلــى حمايــة وتعزيــز حريــة اإلعــام فــي األردن علــى
أســاس معاييــر حقــوق اإلنســان العالميــة مــن خــال إصــاح

التــي يتولــى إدارتهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن.

السياســات واألطــر القانونيــة التــي تنظــم وســائل اإلعــام،

 .1.4وتمكــن المركــز مــن خــال تعزيــزه للجانــب الحقوقــي

والحــد مــن االنتهــاكات ضــد حريــة اإلعــام ،وحمايــة حــق

فــي عمليــة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام ،بالحصــول علــى بعــض المكتســبات ،أهمهــا أن
مراقبــة االنتهــاكات ومتابعــة مــا ينتــج عنهــا باعتبارهــا تشــكل
خرقـ ًـا لطيــف واســع مــن الحقــوق اإلنســانية التــي يتعــرض
لهــا اإلعالميــون بمناســبة عملهــم اإلعالمــي ،أمـ ً
ـرا يســهم
ً
نســبيا ،كمــا
إلــى الحــد مــن وقــوع هــذه االنتهــاكات ولــو
يفضــي إلــى الحــد مــن تكــرار االنتهــاكات الجســيمة.

النــاس فــي المعرفــة والحصــول علــى المعلومــات لتعزيــز
بنــاء الديمقراطيــة وضمــان المســاءلة فــي المؤسســات
العامــة.
 .1.9وبشــكل أساســي ،بينــت عمليــة الرصــد التــي أجراهــا
المركــز عــام  2015بــأن األردن يقــف فــي المنطقــة الرماديــة
فــي تعاملــه مــع التزاماتــه الدوليــة ،فهــو ال يقــوم بإنفاذهــا
وال يتجاهلهــا فــي ذات الوقــت ،وعلــى الرغــم مــن بــروز
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بعــض التطــورات والمســتجدات والتــي انعكســت بشــكل
إيجابــي علــى الممارســات الحكوميــة ،خاصــة مــا يتعلــق

 .1.1.2الفصــل الثانــي :االلتزامــات القانونيــة الدوليــة

بالتنســيق بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي

والمحليــة.

أن كل مــا تمخــض عــن هــذه االجتماعــات لــم يتطــور ليصبــح

 .1.1.3الفصــل الثالــث :اإلطــار القانونــي المتعلــق بحريــة

متابعــة تنفيــذ توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل ،إال
ً
ً
مؤسســيا.
واقعــا
ً
ً
حــدا الســتمرار
جليــا أن الحكومــة لــم تضــع
 .1.10وظهــر

الصحافــة وحريــة التعبيــر فــي األردن.
 .1.1.4الفصــل الرابــع :واقــع انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن

االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام ،فقــد اســتمرت

والحريــات اإلعالميــة فــي .2015

ً
أيضــا االنتهــاكات
االنتهــاكات علــى الصحفييــن ،واســتمرت

 .1.1.5الفصل الخامس :التوصيات.

والتــي ال يتــم التحقيــق مــع مرتكبيهــا وال ُيقدمــون للمســاءلة
القانونيــة.
 .1.11مــن ناحيــة أخــرى؛ ال تــزال مشــكلة عــدم إفصــاح
اإلعالمييــن عــن االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا تــراوح
مكانهــا ،وهــي مشــكلة طرحهــا المركــز منــذ إصــداره األول،
وركــز عليهــا منــذ إصــداره الثانــي عــام  ،2002وعمــل علــى حــث

 .2الفصل األول :منهجية العمل وإعداد التقرير
 .2.1يعتمــد التقريــر فــي إعــداده علــى المنهج االســتقصائي
والتحليلــي ،باســتخدام أدوات الرصــد والمالحظــة العلميــة
وتحليــل المضمــون ،وذلــك لمالئمتــه وطبيعــة موضوعــه.

اإلعالمييــن لإلفصــاح عــن المشــكالت التــي يتعرضــون لهــا
بهــدف الحــد مــن وقوعهــا وتكرارهــا.

وع َمـ َـد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي هــذا التقريــر
َ .2.2
إلــى التركيــز علــى االنتهــاكات الماســة بحقــوق اإلعالمييــن

 .1.12وإلــى جانــب المشــكالت التــي يواجههــا اإلعالميــون

اإلنســانية ،واســتخدم فــي ســبيل تحقيــق ذلــك اإلجــراءات

والتــي تحــد مــن حريتهــم وحريــة مهنتهــم ،بــات واضحـ ًـا لمركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن أن تحديــات األمــن المعيشــي تؤثــر
سـ ً
ـلبا علــى حريــة اإلعــام وتزيــد مــن ســكوت الصحفييــن عــن
االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا.
 .1.13والحــظ مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن اســتمرار لجــوء
الســلطات العامــة إلــى اســتخدام القانــون كأداة لتكميــم
أفــواه اإلعالمييــن ،واســتمر إصــدار التعاميــم الرســمية التــي
تحظــر نشــر معلومــات عــن األجهــزة األمنيــة أو تــداول بعــض
القضايــا التــي اعتبرهــا القانــون ماســة بأمــن الدولــة بشــكل
مباشــر ،كمــا اســتمر إحالــة الصحفييــن إلــى محكمــة أمــن
الدولــة ،واألهــم واألبــرز العــودة بشــكل متزايــد لتوقيــف

التعاقديــة المتبعــة فــي األمــم المتحــدة ،والتثبــت مــن مــدى
احتــرام الدولــة وتطبيقهــا لالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة.
 .2.3أسئلة التقرير
يسعى هذا التقرير إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .2.3.1مــا هــي االلتزامــات القانونيــة الدوليــة والمحليــة
والتــي علــى األردن تطبيقهــا وإنفاذهــا فــي نطــاق حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام؟.
 .2.3.2مــا هــو اإلطــار القانونــي المتعلــق بحريــة الصحافــة
وحريــة التعبيــر فــي األردن؟.
 .2.3.3مــا هــو واقــع انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن والحريــات

ً
ـتنادا إلــى قانــون الجرائــم اإللكترونيــة.
وحبــس اإلعالمييــن اسـ

اإلعالميــة فــي األردن عــام 2015؟ ،وتتضمــن:

 .1.14يركــز هــذا البــاب مــن التقريــر علــى رصــد وتوثيــق ســائر

 .2.3.3.1النتائج العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات .2015

االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي األردن،
ويقــف بشــكل مكثــف علــى االنتهــاكات الجســيمة وسياســة
اإلفــات مــن العقــاب واســتخدام القانــون كأداة لتقييــد
الحريــات اإلعالميــة ،ويهتــم بمعالجــة الحــاالت التــي وثقهــا
مــن زاويــة حقوقيــة وباالعتمــاد علــى االتفاقيــات الدوليــة
التــي صــادق عليهــا األردن ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية،
والتزاماتــه التعاقديــة تجاههــا ،ويتضمــن التالــي:
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 .1.1.1الفصل األول :منهجية العمل وإعداد التقرير.

 .2.3.3.2استمارات الشكوى والبالغات وعمليات الرصد.
 .2.3.3.3حصيلــة االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام
فــي األردن .2015
 .2.3.3.4االنتهــاكات الجســيمة (اإلفــات مــن العقــاب
وانعــدام ســبل االنتصــاف والوصــول إلــى العدالــة).

 .2.3.3.5االنتهاكات الثابتة والمستقرة وغير المستقرة.
 .2.3.3.6الجهــات المنتهكــة لحريــة الصحافــة وحقــوق
ا إل عال مييــن .
 .2.3.3.7واقــع االنتهــاكات الماســة بحقــوق اإلعالمييــن

 .2.5.2يعمــل الباحثــون والراصــدون فــي برنامــج رصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام «عيــن» التابــع
لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى متابعــة ورصــد وجمــع
المعلومــات عــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون
واإلعالميــون ،ويســتخدمون فــي ســبيل ذلــك مــا أمكــن مــن

والحريــات اإلعالميــة عــام .2015

الســبل والوســائل المتاحــة للوصــول إلــى المعلومــات التــي

 .2.3.4مــا هــي التوصيــات والمالحظــات المقترحــة لــكل مــن

يريدونهــا ،إضافــة إلــى محــاوالت الوصــول للضحايــا بهــدف

الحكومــة األردنيــة ،مجلــس النــواب األردنــي ،ومنظمــات

التثبــت مــن وقوعهــا وتصنيفهــا علــى أســس حقوقيــة

المجتمــع المدنــي والمؤسســات العاملــة فــي الدفــاع عــن

صحيحــة.

حريــة التعبيــر وحريــة اإلعــام؟.

 .2.5.3يؤمــن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــأن رصــد
وتوثيــق االنتهــاكات عمليــة يوميــة مســتمرة ال تتوقــف عنــد
وقــت معيــن ،وتحتــاج إلــى تطويــر دائــم ومســتمر وذلــك

 .2.4أهداف التقرير
يهــدف هــذا التقريــر إلــى رصــد وتحليــل واقــع الحريــات
اإلعالميــة

واالنتهــاكات

الواقعــة

علــى

اإلعالمييــن

والمؤسســات اإلعالميــة ،ويتفــرع عــن هــذا الهــدف األهداف
الفرعيــة التاليــة:
 .2.4.1البحــث فــي أســباب االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام فــي األردن ،واتجاهاتهــا ،وتأثيراتهــا علــى الحقــوق
اإلنســانية والعامــة للصحفييــن ،وذلــك للحــد مــن وقوعهــا
وتكرارهــا.
 .2.4.2تحليــل بعــض القوانيــن الدوليــة والتشــريعات
واألنظمــة المحليــة المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام
والتــي تكفــل حقــوق اإلعالمييــن وممارســة العمــل
اإلعالمــي فــي األردن.

ً
اســتعدادا ألي مســتجدات قــد تطــرأ علــى واقــع الحريــات
اإلعالميــة وحقــوق اإلعالمييــن والمشــهد اإلعالمــي بشــكل
عــام.
 .2.5.4التصنيــف الحقوقــي الــذي اعتمــده التقريــر جــاء بعــد
اختبــار واجتهــاد طويــل امتــد لمــدة خمــس ســنوات ،وبنــاء
علــى معاييــر القانــون الدولــي اإلنســاني ،وقــد اســتقر
ً
وشــكال مــن أنــواع وأشــكال االنتهــاكات
نوعــا
علــى ()39
ً
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون ومؤسســات اإلعــام بســبب
عملهــم اإلعالمــي.
 .2.5.5يهتــم التقريــر بدراســة الجهــات المنتهكــة ولــو بقــدر
قليــل مــن التحليــل ،وقــد عمــل فريــق اإلعــداد علــى فــرز
أنــواع االنتهــاكات التــي تقــدم عليهــا تلــك الجهــات وترتكبهــا
مــن خــال االدعــاءات الموثقــة فــي اســتمارتي الشــكاوى

 .2.4.3المســاهمة فــي وضــع رؤيــة للحــد مــن االنتهــاكات

والبالغــات التــي يقدمهــا الصحفيــون عنــد تعرضهــم

الواقعــة علــى حريــة اإلعــام والتــي تســاعد علــى تعزيــز حريــة

النتهــاكات ومشــكالت بســبب عملهــم اإلعالمــي.

اإلعــام فــي األردن.

 .2.5.6اســتندت عمليــة فــرز االنتهــاكات التــي يثبــت

 .2.4.4محاولــة التعــرف علــى مســتقبل حالــة الحريــات

صدقيتهــا ووقوعهــا فــي الشــكاوى والبالغــات وعمليــة

اإلعالميــة فــي األردن.

الرصــد التــي يجريهــا الراصــدون فــي برنامــج «عيــن» إلــى
معاييــر محــددة وواضحــة ،حيــث يصــار إلــى فــرز المؤسســات

 .2.5أهمية التقرير
 .2.5.1تبــرز أهميــة هــذا التقريــر مــن أهميــة موضوعــه فــي
أنــه  -وفــي حــدود علــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن – ال
توجــد تقاريــر تحليليــة معاصــرة لواقــع الحريــات اإلعالميــة في
األردن .وبمــا أنــه ال توجــد تقاريــر متكاملــة عــن هــذا الواقــع،
يأتــي هــذا التقريــر ليبــرز واقــع حريــة الصحافــة بجوانبــه
المختلفــة بمــا فيهــا مــن تحديــات ومشــكالت.

اإلعالميــة حســب نوعهــا مســتقلة أو عامــة ،كمــا يفــرق بيــن
االنتهــاكات التــي تقــع بشــكل جماعــي أو بشــكل فــردي فــي
الحــاالت التــي يوثقهــا التقريــر.
 .2.5.7عمليــة الرصــد والتوثيــق التــي يقــوم بهــا برنامــج
«عيــن» ال تعتمــد فقــط علــى الوصــول للضحايــا مــن
الصحفييــن للتثبــت مــن االنتهــاكات التــي وقعــت بحقهــم،
بــل تســتقبل الشــكاوى والبالغــات المكتوبــة مــن الضحايــا
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وشــهود العيــان التــي يتقــدم بهــا صحفيــون وإعالميــون

 .2.6.1.3.1الحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم التعــرض

مباشــرة ،وتبحــث فــي تقاريــر المنظمــات والمؤسســات

للمعاملــة القاســية والمهينــة والتعذيــب.

الحقوقيــة الناشــطة فــي الدفــاع عــن حريــة اإلعــام ،إضافــة
إلــى عمليــة الرصــد الذاتــي التــي تقــوم بها الوحــدة عن طريق
تتبــع مــا تنشــره وســائل اإلعــام المحليــة عــن انتهــاكات تطــال
ً
وأيضــا البحــث فــي وســائل التواصــل
الحريــات اإلعالميــة،
االجتماعــي.

 .2.6آلية رصد وتوثيق االنتهاكات
فيمــا يأتــي عــرض لمنهجيــة العمــل التــي طبقهــا برنامــج
رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي
األردن «عيــن» فــي عــام  2015فــي مجــال رصــد االنتهــاكات
الواقعــة علــى اإلعــام واإلعالمييــن ،مــع اإلشــارة إلــى
اإلطــار المرجعــي القانونــي والحقوقــي الناظــم لهــذه
العمليــة ومــا اعتراهــا مــن صعوبــات وتحديــات:

 .2.6.1.3.3الحق في المحاكمة العادلة.
 .2.6.1.3.4الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم.
 .2.6.1.3.5حق الحصول على المعلومات.
 .2.6.1.3.6الحق في التملك.
 .2.6.1.3.7الحق في معاملة غير تمييزية.

 .2.6.2الرصد والتوثيق
 .2.6.2.1جمع المعلومات والتحقق منها
 .2.6.2.1.1إن رصــد االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا
اإلعالميــون ليــس باألمــر اليســير ،فهــو بالــغ الصعوبــة

 .2.6.1الحقوق والحريات المشمولة بالرصد:

والتعقيــد .هنــاك أســباب عديــدة ومختلفــة تقــف وراء

 .2.6.1.1ال يقــوم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن خــال

ذلــك أهمهــا :سياســة عــدم اإلفصــاح عــن االنتهــاكات لــدى

برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام
«عيــن» إال برصــد االنتهــاكات التــي تقــع علــى الحقــوق
والحريــات اإلنســانية المعتــرف بهــا لســائر األشــخاص بمــن
فيهــم اإلعالميــون ،باإلضافــة طبعـ ًـا إلى الحريــات اإلعالمية،
وال يســعى برنامــج «عيــن» إلــى رصــد االعتــداءات التــي تنال
مــن هــذه الحقــوق والحريــات إال إذا كان ســببها أو الباعــث

اإلعالمييــن ،وطريقــة ارتــكاب بعــض االنتهــاكات مثــل
التهديــد مــن خــال الهاتــف أو اإليميــل أو تعليــق فــي موقــع
إلكترونــي ،أو الرقابــة المســبقة مــن قبــل رئيــس التحريــر،
أو التعــرض العتــداء بدنــي أو لفظــي مــن قبــل أشــخاص
مجهولــي الهويــة ...إلــخ.
 .2.6.2.1.2وقــد اعتمــد برنامــج «عيــن» لرصــد وتوثيــق

إليهــا ممارســة العمــل اإلعالمــي.

االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام عـ ً
ـددا مــن الوســائل لجمــع

 .2.6.1.2وبمعنــى آخــر ،فــإن الحقوق والحريات المســتهدفة

المعلومــات والتحقــق منهــا بغيــة إثبــات وقــوع مختلــف

بالرصــد والتوثيــق مــن جانــب المركــز فــي إطــار برنامــج
«عيــن» هــي التــي يجــري االعتــداء عليهــا بمناســبة ممارســة
اإلعالمييــن لعملهــم وأنشــطتهم .وقــد عمــل البرنامــج فــي
العــام  2015كمــا فــي األعــوام الســابقة علــى دراســة وتحليل
األســباب غيــر المباشــرة لالنتهــاكات ،ولــم يقتصــر العمــل
علــى األســباب المباشــرة مــن قبيــل تأثيــر األمــن الوظيفــي
لإلعالمييــن واالســتقطاب السياســي واأليديولوجــي علــى

االنتهــاكات ومــن أهــم هــذه األدوات :اســتمارة المعلومــات
التــي قــد تنطــوي علــى شــكوى أو بــاغ ،واســتمارة الرصــد
الذاتــي ،وهــي كلهــا تتعلــق بحــاالت تخــص مزاعــم أو شــبهة
انتهــاك.
 .2.6.2.1.3ويســتقي الرنامــج معلوماتــه وأدلتــه كذلــك
مــن وثائــق أخــرى مثــل التصريحــات الرســمية ،والتقاريــر
الوطنيــة والدوليــة التــي تتعلــق بالحريــات اإلعالميــة وحقــوق

ممارســة الحريــات اإلعالميــة.

اإلنســان ،ومــن خــال المقابــات ،والشــهود ،والقرائــن

 .2.6.1.3ويهــدف برنامــج «عيــن» التابــع للمركــز إلــى رصــد

المحيطــة بالحالــة وســياقاتها.

وتوثيــق االنتهــاكات التــي تقــع علــى الحقــوق والحريــات

 .2.6.2.1.4ويمكــن تصنيــف أهــم مصــادر جمــع المعلومــات

اإلعالميــة بشــكل عــام ،إال أنــه فــي العــام  2015رصــد
ووثــق الحقــوق اإلنســانية اآلتيــة:
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 .2.6.1.3.2الحق في الحرية واألمان الشخصي.

واألدلــة التــي اتبعهــا برنامــج «عيــن» علــى النحــو اآلتــي:

 .2.6.2.1.4.1استمارة المعلومات الخاصة بـ «بالشكوى»:

ورقــم الشــكوى ،وتاريخهــا وكيفيــة تقديمهــا.

وهــي اســتمارة أعدهــا برنامــج «عيــن» بهــدف الحصــول علــى

• معلومــات عــن المشــتكي مــن قبيــل اســمه ،والمؤسســة

معلومــات حــول مــا تعــرض لــه اإلعالميــون مــن مشــكالت
تمــس حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم اإلعالميــة بمناســبة
ممارســتهم لعملهــم اإلعالمــي ،وتشــكل أحــد أهــم أدوات
البرنامــج فــي عمليــة رصــد االنتهــاكات التــي تنطــوي علــى
شــكوى تخــص انتهــاكا أو أكثــر لحقــوق اإلعالمييــن وحرياتهــم
اإلعالميــة.
 .2.6.2.1.4.2ويقصــد بالشــكوى فــي هــذا الســياق ادعــاء
ً
إعالميــا بصــرف النظــر
عمــا
مــن جانــب شــخص يمــارس
ً
عــن وضعــه النقابــي ،يزعــم فيــه أن حقوقــه اإلنســانية أو

اإلعالميــة التــي يتبــع لهــا وطبيعتهــا ،ومســماه الوظيفــي،
وعنوانــه.
• معلومــات عــن االنتهــاك المزعــوم تتضمــن نــوع االعتــداء

المدعــى بوقوعــه ،وملخصــا عــن االعتــداء ،وتاريــخ وقوعــه،
ومكانــه ،والجهــة المســؤولة عنــه وأيــة وثائــق مــن شــأنها أن
تعــزز الشــكوى وتيســر إثباتهــا.
• شــرحا مفصــا مــن قبــل المشــتكي للوقائــع والتفاصيــل

الخاصــة بالمشــكلة ،التــي تعــرض لهــا.

حرياتــه اإلعالميــة قــد انتهكــت فــي موقــف معيــن ،أيـ ًـا كان

• توقيع المشتكي.

بالشــكوى هنــا «شــكوى بمعناهــا الحقوقــي ألغــراض العمــل

• الغايــة التــي يتوخــى المشــتكي تحقيقهــا مــن تقديــم
ً
قضائيــا ،أو
الشــكوى مثــل مالحقــة الجنــاة ،أو مســاءلتهم

مصــدر االنتهــاك أو الجهــات المســؤولية عنــه ..والمقصــود
الداخلــي داخــل برنامــج «عيــن» وليــس شــكوى بالمعنــى
الجزائــي المعمــول بــه فــي القوانيــن الوطنيــة» ،فالشــكوى
يتقــدم بهــا الضحيــة ذاتــه إلــى الوحــدة بأيــة وســيلة متاحــة لــه.
 .2.6.2.1.4.3وقد تأخذ الشــكاوى شــكل طلب ،أو التماس،
أو مراســلة ،أو اتصــال هاتفــي ،أو تعبئــة اســتمارة الشــكوى
المعــدة مــن قبــل البرنامــج لهــذه الغايــة باليــد ،وال يشــترط
فــي الشــكاوى التــي يتابعهــا البرنامــج أن تكــون مكتوبــة،
فالبرنامــج يســتقبل ســائر أشــكال الشــكاوى ســواء أكانــت
مكتوبــة أم شــفوية أم إلكترونيــة ،شــريطة أن تكــون ضمــن
الشــروط والمحــددات التــي وضعهــا لقبولهــا ومتابعتهــا،
فقــد يتلقــى البرنامــج الشــكاوى مــن خــال الهاتــف ،أو
الفاكــس ،أو البريــد اإللكترونــي أو مــن خــال تعبئــة اســتمارة
الشــكوى باليــد.
 .2.6.2.1.4.4ولهــذه الغايــة ،قــام برنامــج «عيــن» ببنــاء
اســتمارة معلومــات خاصــة بشــكوى تتضمــن ســائر البيانــات
والمعلومــات الضروريــة لفحصهــا ومتابعتهــا ،كمــا حــرص
البرنامــج علــى أن يكــون بنيــان الشــكوى مــن حيــث الشــكل
ً
متطابقــا إلــى حــد كبيــر مــع نمــوذج الشــكاوى
والمضمــون
المعتمــد مــن قبــل الهيئــات التعاهديــة المعنيــة باتفاقيــات
حقــوق اإلنســان وأجهــزة األمــم المتحــدة الرقابيــة العاملــة
فــي هــذا المجــال.

حمايــة اإلعالمييــن أو الــردع وتوثيــق االنتهــاك.
• التدابيــر واإلجــراءات التــي تمــر بهــا الشــكوى داخــل وحــدة

«عيــن» بهــدف فحصهــا ،وتحليلهــا ،والتثبــت مــن وقوعهــا
وتبويبهــا ،وتشــمل هــذه اإلجــراءات كذلــك المراجعــة
القانونيــة والعلميــة للشــكوى والتوصيــات النهائيــة بشــأنها.
 .2.6.2.1.4.6إن مجرد تقديم شــكوى ال يعني أن االنتهاك
ـا ،فهــي ال تعــدو
الــوارد فيهــا أو المدعــى بــه قــد وقــع فعـ ً
كونهــا مجــرد ادعــاء أو زعــم بوقــوع انتهــاك ،ولهــذا الســبب،
ينبغــي علــى المشــتكي أن يتحــرى توثيــق الوقائــع بشــكل
منطقــي ،ومتماســك ،ومفصــل ودقيــق ،فبرنامــج «عيــن»
ليــس بمقــدوره أن يســتخلص مــن مجــرد تقديــم شــكوى
ـا ،فــا بــد مــن تحليلهــا وإقامــة
وجــود االنتهــاك المزعــوم فعـ ً
األدلــة التــي تؤيدهــا وتثبــت وقــوع االنتهــاك.
 .2.6.2.1.4.7ومــن المســائل المهمــة عند تقديم الشــكوى،
أن يســعى المشــتكي إلــى إرفــاق أكبــر عــدد ممكــن مــن
الوثائــق والمســتندات التــي تعــزز شــكواه ،وتشــمل هــذه
الوثائــق عــادة:
• أيــة شــكوى أخــرى جــرى تقديمهــا إلــى هيئــات رســمية أو

غيــر حكوميــة تتعلــق باالنتهــاك المزعــوم.

• أي حكــم قضائــي ،أو قــرار إداري أو قــرار بعــدم االختصــاص

 .2.6.2.1.4.5وتشــمل البيانــات والمعلومــات الواجــب

بنظــر قضيــة مــا تتعلــق باالنتهــاك المزعــوم في الشــكوى.

• معلومــات خاصــة بوحــدة «عيــن» مــن قبيــل اســم الراصــد،

• أســماء الشــهود الذيــن شــهدوا الوقائــع المذكــورة فــي
الشــكوى.

توافرهــا فــي الشــكوى اآلتــي:
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• التقارير الطبية.
• صور فوتوغرافية أو غيرها ذات صلة بموضوع الشكوى.
• تقاريــر وســائل اإلعــام المختلفــة المتعلقــة بموضــوع
الشــكوى.
 .2.6.2.1.4.8وتجــرى عمليــة تعبئــة اســتمارة الشــكوى عــادة
بإشــراف الراصديــن التابعيــن لبرنامــج «عيــن» ،والذيــن قــام

مهمـ ًـا إلثبــات واقعــة ضرب إعالمــي ،أو احتجازه ،أو معاملته
بشــكل غيــر الئــق ومهيــن ،أو منعــه مــن نشــر مــادة صحفيــة.
 .2.6.2.1.4.13المقابــات والزيــارات الميدانيــة :قــد
تســتوجب عمليــة تقصــي الحقائــق وجمــع المعلومــات إجــراء
زيــارة ميدانيــة للموقــع الــذي وقــع فيــه االعتــداء ،أو مقابلــة
الضحايــا بهــدف تقييــم واقــع الحــال واســتخالص النتائــج.
ففــي حالــة تعــرض إعالمــي للتعذيــب أو لمعاملــة قاســية

المركــز بإعدادهــم لهــذه المهمــة.

علــى ســبيل المثــال ،فــإن مقابلتــه قــد تشــكل اإلجــراء األهــم

 .2.6.2.1.4.9اســتمارة معلومــات خاصــة بـ»بــاغ»:

لتقصــي الحقائــق والتحقــق مــن الحالــة ،وقــد تكــون زيــارة

ويتعامــل برنامــج «عيــن» مــع البالغــات بالطريقــة ذاتهــا التــي

موقــع االعتــداء مهمــة كذلــك للتثبــت ممــا ذكــره الشــهود.

يطبقهــا ويتبعهــا بشــأن الشــكاوى ،ولكــن االختــاف الوحيــد
بيــن البــاغ والشــكوى يتمثــل فــي أن البــاغ ال يتقــدم بــه
المعتــدى عليــه أو الضحيــة بــل شــخص ثالــث أو شــخص آخــر
علــم باالنتهــاك أو شــاهده ورغــب بإحاطــة الشــبكة بــه.
 .2.6.2.1.4.10اســتمارة الرصــد الذاتــي :وإضافــة إلــى
اســتمارة المعلومــات الخاصــة بالشــكوى والبــاغ ،قــام
برنامــج «عيــن» ببنــاء اســتمارة أخــرى مشــابهة لهمــا مــن
حيــث المضمــون والشــكل ،ولكــن يتــم اســتخدامها عندمــا
يقــع فــي علــم الراصديــن التابعيــن للوحــدة أن انتهـ ً
ـاكا وقــع

 .2.6.2.1.4.14القرائــن والمصــادر غيــر المباشــرة :ربمــا
يتعــذر فــي بعــض الحــاالت الحصــول علــى أدلــة مباشــرة
للتحقــق مــن وقــوع االنتهــاك المزعــوم ،كمــا فــي حالــة احتجــاز
صحفــي دون شــهود لمــدة قصيــرة ،أو إخضاعــه للتعذيــب
واإلفــراج عنــه بعــد شــفائه ،وبالــذات إذا اتخــذ التعذيــب شــكل
حرمانــه مــن النــوم أو الطعــام ،وقــد يكــون ســبب اســتحالة
الحصــول علــى أدلــة مباشــرة خــوف الشــهود.

علــى إعالمــي ولــم يتقــدم أحــد بشــأنه بشــكوى أو بــاغ.
فالبرنامــج يقــوم بعمليــة رصــد تلقائــي بهــدف التوصــل

 .2.6.2.1.4.15المواقــف الحكوميــة :قــد تســتند عمليــة

إلــى معلومــات حــول مــا يلحــق باإلعالمييــن فــي األردن مــن

تقصــي الحقائــق علــى المواقــف التــي تتبناهــا الســلطات

مشــكالت تمــس حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم اإلعالميــة

الرســمية داخــل الدولــة ،فقــد تقــر هــذه الســلطات

مــن خــال الراصديــن العامليــن فــي البرنامــج.

باالنتهــاكات المزعومــة ،خاصــة إذا كانــت الشــكوى صلبــة

 .2.6.2.1.4.11الوثائــق والمســتندات المكتوبــة :تعــد
الوثائــق والمســتندات المكتوبة مــن أهم مصادر المعلومات
التــي يتــم اللجــوء إليهــا فــي عمليــة تقصــي الحقائــق وجمــع
األدلــة .وفــي ســياق رصــد االنتهــاكات الواقعــة علــى
اإلعــام واإلعالمييــن ،يمكــن القــول أن األدلــة المكتوبــة
تشــمل القوانيــن والتشــريعات ،واألحــكام القضائيــة،

ومفصلــة وغيــر متناقضــة ،فربمــا يتقــدم أحــد اإلعالمييــن
بشــكوى موضوعهــا االعتــداء عليــه وحجــز حريتــه عقــب أحــداث
معينــة ،وتتناقــل الصحــف والمواقــع اإللكترونيــة المختلفــة
الخبــر ،ثــم يفــرج عنــه بعــد ســاعات ،ففــي حالــة كهــذه قــد ال
يكــون بمقــدور الســلطات العامــة أن تنكــر الواقعــة ،فتعتــرف
ً
ً
جزئيــا أو بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
كليــا أو
بهــا

والتقاريــر الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ،والتصريحــات الرســمية،
والمراســات ،والصــور ،وأي مســتندات وأدلــة أخــرى مثــل
االعترافــات واإلقــرارات.

 .2.6.2.1.4.16مواقــف الهيئــات والمنظمــات الدوليــة:
مــن بيــن المصــادر األخــرى التــي اســتند عليهــا برنامــج «عيــن»
فــي رصــد انتهــاكات الحريــات اإلعالميــة مــا يصــدر عــن

 .2.6.2.1.4.12الشــهود :يعــد الشــهود كذلــك مــن المصادر
المهمــة فــي عمليــة تقصــي الحقائــق وجمــع األدلــة فــي
مجــال رصــد االنتهــاكات الواقعــة علــى حقــوق اإلنســان بمــا
فــي ذلــك الحريــات اإلعالميــة ،فالشــهود يشــكلون مصـ ً
ـدرا
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المنظمــات الدوليــة مــن مواقــف وتقاريــر وتوصيــات بشــأن
واقــع العمــل اإلعالمــي والحريــات اإلعالميــة فــي األردن،
مثــل التقاريــر التــي يصدرهــا مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع
لألمــم المتحــدة .

 .2.6.3النظر في الحالة وتحليلها
 .2.6.3.1حــرص مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى النظــر
فــي الحــاالت التــي يســتقبلها برنامــج «عيــن» ســواء أكانــت
شــكاوى أم بالغــات أم اســتمارات رصــد ذاتــي ،وفحصهــا
وتحليلهــا علــى أســاس علمــي ومنهجــي متبصــر ،ذلــك
أن الهــدف األساســي مــن وراء برنامــج «عيــن» هــو رصــد

 .2.6.4.2والشــرط األول الــذي حــرص البرنامــج علــى توافــره
هــو الشــرط المتعلــق بانتهــاك حقــوق اإلعالمييــن والحريــات
ً
حصــرا ،ولهــذا
اإلعالميــة بمناســبة ممارســتهم لعملهــم
الســبب فــإن ســائر الحــاالت التــي اســتقبلها برنامــج «عيــن»
فــي عــام  2015خارجــة عــن ســياق هــذه االنتهــاكات ،جــرى
حفظهــا لوقوعهــا خــارج االنتهــاكات التــي يرصدهــا البرنامــج.

االنتهــاكات بمعناهــا الفنــي الدقيــق ،وتوثيقهــا حســب

 .2.6.4.3وأمــا الشــرط الثانــي فــإن برنامــج «عيــن» تقــوم

ً
ووفقــا للحقــوق اإلنســانية المعتــرف بهــا فــي
األصــول،

برصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا صحفيــون

الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

مــن جنســيات أجنبيــة يعملــون فــي األردن ،كالمراســلين

 .2.6.3.2ويســتند علــى النظــر فــي الشــكاوى وفحصهــا
وتحليلهــا علــى مراحــل متعــددة ،حيــث تخضــع الشــكاوى
ـداء لمراجعــة قانونيــة وعلميــة شــاملة ،وقبــل النظــر فــي
ابتـ ً

الصحفييــن وغيرهــم ،طالمــا تعرضــوا لهــا داخــل النطــاق
الجغرافــي للدولــة التــي تعمــل بهــا الوحــدة وتعنــى برصدهــا
وتوثيقهــا.

ـا يتــم التحقــق مــن توافــر
صحــة الحالــة ووجــود انتهــاك فعـ ً
شــروط صحــة ومقبوليــة الحالــة مــن حيــث الشــكل ،فــإن ثبــت
أن الشــروط الشــكلية متوافــرة ،يتــم فحــص أســاس الحالــة
أو موضوعهــا ،وبالنتيجــة فإنهــا قــد تكــون منطويــة بالفعــل
علــى انتهــاك للحريــات اإلعالميــة وحقــوق اإلعالمييــن أو ال

 .3الفصل الثاني :المشهد العام للحريات الصحافية
في عام 2015
 .3.1الوفاء بااللتزامات القانونية الدولية والمحلية

تكــون.

 .3.1.1بعــد مــرور أكثــر مــن عاميــن ونصــف العــام علــى

 .2.6.3.3ويمكــن إيجــاز عمليــة النظــر فــي الحــاالت التــي

توصيــات مجلــس حقــوق اإلنســان وقبــول األردن لمجمــوع

يتلقاهــا والتــي يقــوم برنامــج «عيــن» برصدهــا علــى النحــو
اآلتــي:
 .2.6.3.3.1المراجعة القانونية والعلمية.
 .2.6.3.3.2تحليل موضوع الحالة وتصنيفها.

التوصيــات المتعلقــة باإلعــام ،فــإن الــذي تحقــق مــن هــذه
التوصيــات ال يــزال متواضعـ ًـا جـ ً
ـدا وال يمكــن النظر إليه باعتباره
منجزا سـ ً
ً
ـريعا وملموسـ ًـا ،بعكس االســتجابة الفورية للحكومة
تجــاه التوصيــات التــي قبلتهــا ضمن آليــة االســتعراض الدوري
الشــامل فــي مجلــس حقــوق اإلنســان بجنيــف.
 .3.1.2لــم تــراع الحكومــة مبــادئ المواءمــة الكاملــة وتعديــل

 .2.6.4الشــروط الشــكلية لصحــة اســتمارة الشــكوى أو

البــاغ أو الرصــد الذاتــي

 .2.6.4.1ال يســتقبل برنامــج «عيــن» التابــع لمركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن إال الحــاالت التــي تتعلــق باإلعالمييــن،

التشــريعات الوطنيــة اســتجابة لتعهداتهــا الطوعيــة بتنفيــذ
توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل ،وأن مــا قامــت بــه
الحكومــة هــو تعديــات إجرائيــة ال تمــس جوهــر حمايــة حريــة
الــرأي والتعبيــر وحريــة الصحافــة.

فالبرنامــج ينحصــر نشــاطها فــي الرصــد والتوثيــق علــى

 .3.1.3لــم تقــم الحكومــة بضمــان الحــق فــي ممارســة حريــة

الحــاالت التــي تتعلــق بانتهــاك حقــوق اإلعالمييــن وحرياتهــم

ً
كامــا ،ولــم يتــم تعديــل اللوائــح المتعلقــة
ضمانــا
التعبيــر
ً

اإلعالميــة بمناســبة ممارســتهم لعملهــم اإلعالمــي ،ألن

بوســائط اإلعــام بمــا فــي ذلــك حريــة اإلنترنــت ،كمــا لــم تقدم

مهمتــه األساســية تتمثــل فــي حمايــة اإلعالمييــن والدفــاع

ضمانــات كافيــة لممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر وفقـ ًـا للعهــد

عــن الحريــات اإلعالميــة ذات الصلــة بالعمــل المهنــي

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

اإلعالمــي ،وال يدخــل ضمــن صالحياتــه رصــد انتهــاكات

 .3.1.4لــم تبــذل الحكومــة جهـ ً
ـودا كافيــة للبــدء بإجــراء تعديــات

الحقــوق الماليــة أو العماليــة لإلعالمييــن ،إال إذا كانــت
متعلقــة بعملهــم اإلعالمــي وحرياتهــم.

ً
ـتنادا
علــى بعــض القوانيــن الضاغطــة والمقيــدة لإلعــام اسـ
إلــى موافقتهــا علــى التوصيــات باالســتعراض الــدوري
الشــامل.
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االنتهــاكات وسياســة اإلفــات مــن العقــاب مســتمرة ،ولــم

 .3.1.5لــم تجــ ِر الحكومــة مواءمــة بيــن التشــريعات
الوطنيــة والمــادة  19مــن العهــد الدولــي بالحقــوق المدنيــة

تقــم الحكومــة أو األجهــزة المكلفــة بإنفــاذ القانــون بمســاءلة

والسياســية ،حيــث لــم تج ـ ِر التعديــات المطلوبــة علــى عــدد

أي مــن المتهميــن بممارســة هــذه االنتهــاكات ،ولــم تقــم

مــن التشــريعات ذات الصلــة بحريــة اإلعــام ومنهــا علــى
ســبيل المثــال قانــون المطبوعــات والنشــر وقانــون نقابــة
الصحفييــن وقانــون العقوبــات وقانــون محكمــة أمــن الدولــة
وقانــون منــع اإلرهــاب.
 .3.1.6لــم تقــم الحكومــة بإجــراء مراجعــة لقانــون المطبوعات

والنشــر الــذي طالــه النقــد الكثيــر لغايــة اآلن ،ولــم ترفــع الكثيــر
مــن القيــود التــي يتضمنهــا ومــن بينهــا شــرط الترخيــص
ً
منوهــا بــأن قانــون منــع اإلرهــاب
للمواقــع اإللكترونيــة،
قــد أتــاح محاكمــة الصحفييــن أمــام محكمــة أمــن الدولــة،
وتضمــن عقوبــات ســالبة للحريــة فــي القضايــا التــي يالحــق
الصحفيــون عليهــا بموجبــه.
 .3.1.7بالرغــم مــن مــرور أكثــر مــن ثمانــي ســنوات علــى
إصــدار قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات فــإن إنفــاذه
ً
محــدودا ،وال تــزال كثيــر مــن
وتطبيقــه حتــى اآلن مــا زال
الــوزارات والمؤسســات لــم تصنــف المعلومــات حتــى اآلن
ولــم تضــع آليــات إلنفــاذه ،وبقيــت االســتثناءات الــواردة فــي
القانــون موســعة بشــكل غيــر مبــرر مــا يتعــارض مــع المــادة
 19مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية.
 .3.1.8ال تــزال وســائل اإلعــام تحاكــم بموجــب قانــون
العقوبــات الــذي يتضمــن عقوبــات ســالبة للحريــة فــي قضايا
اإلعــام ،وقــد شــكلت وزارة العــدل لجنــة لتعديــل القانــون
ووضعــت هــذه اللجنــة مســودة أوليــة ،ولكــن لــم يتــم تعديــل
أو إلغــاء أي مــن مــواد أو بنــود مــن القانــون حتــى اآلن.

حتــى بمراجعــة قواعــد التحقيــق بتحويلهــم إلــى القضــاء
المدنــي بــدل اللجــوء إلــى محاكــم الشــرطة.
 .3.1.11لــم تجــ ِر الحكومــة تحقيقــات نزيهــة ومســتقلة
فــي جميــع حــاالت االعتــداء علــى الصحفييــن ومضايقتهــم
وترهيبهــم وتقديــم الجنــاة إلــى العدالــة ،كمــا لــم تُ َف ِّعــل كمــا

يجــب الحــوار مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن والمجتمــع
المدنــي بهـــدف مراجعــة القوانيــن التــي تفــرض قيـ ً
ـودا علــى
اإلعــام.
 .3.1.12لــم تنجــز الحكومــة التزاماتهــا الــواردة فــي
االســتراتيجية اإلعالميــة بالســرعة الممكنــة ،وخاصــة مــا
يتعلــق بتأســيس مجلــس الشــكاوى والتوجــه نحــو اإلعــام
ا لعمو مــي .
 .3.1.13لــم تضــع الحكومــة آليــات ومؤشــرات قيــاس
لمراقبــة تحقيــق التزاماتهــا ،حيــث بينــت تقاريــر الرصــد الــذي
يقــوم بــه المركــز أن مراجعــة الحكومــة للبيئــة التشــريعية
المنظمــة لوســائل اإلعــام زالــت محــدودة جـ ً
ـدا ،ولــم تقــدم
الحكومــة إلــى البرلمــان مشــاريع قوانيــن معدلــة للتجــاوب
مــع التوصيــات.
 .3.1.14واســتمرت الحكومــة فــي ممارســة الضغــوط
والترهيــب بحــق اإلعالمييــن عبــر التوقيف التعســفي الذي ال
ينســجم مــع قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ،فالتوقيــف
يتــم اللجــوء لــه لحمايــة المجتمــع مــن الخطــر ،و /أو التأثيــر
علــى العدالــة ،و /أو عــدم توفــر مــكان إقامــة معــروف ،وهــو

 .3.1.9لــم تجــر الحكومــة مراجعــة للمــادة /3أ مــن قانــون

مــا ال ينطبــق علــى مــا يســمى جرائــم حريــة التعبيــر واإلعالم،

محكمــة أمــن الدولــة بحيــث يعــدل النــص القانونــي بمــا

هــذا عــدا عــن اســتمرار التعامــل مــع هــذه القضايــا باعتبارهــا

يتضمــن نــزع اختصــاص محكمــة أمــن الدولــة فــي النظــر

قضايــا جنائيــة «جزائيــة» ،فــي حيــن اســتقر التعامــل معهــا

بقضايــا المطبوعــات والنشــر و/أو اإلعــام المرئــي

فــي الــدول الديمقراطيــة بأنهــا قضايــا مدنيــة عقوباتهــا

والمســموع ،بحيــث يقتصــر األمــر علــى محكمــة البدايــة.

الغرامــات الماليــة.

 .3.1.10لــم تبــذل الحكومــة جهـ ً
ـدا لتنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة
التــي قدمتهــا فــي االســتعراض الــدوري الشــامل فــي
مجلــس حقــوق اإلنســان ،فعلــى الصعيــد التشــريعي؛
فــإن أغلبيــة التوصيــات التــي وافقــت عليهــا تتعلــق بتعديــل
التشــريعات وخاصــة قانــون المطبوعــات والنشــر ،وضمــان
حــق الحصــول علــى المعلومــات ،وحتــى نهايــة العــام 2015
ً
شــيئا ،وعلــى صعيــد الممارســات؛ فــإن
فإنهــا لــم تنجــز
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 .3.2محطــات دوليــة هامــة لحريــة الصحافــة فــي األردن

عــام 2015

 .3.2.1تقريــر الحكومــة أمــام لجنــة األمــم المتحدة التفاقية

مناهضــة التعذيــب وتقارير المنظمــات غير الحكومية

 .3.2.1.1قدمــت الحكومــة تقريرهــا الــدوري الثالــث الخــاص

بمناهضــة التعذيــب أمــام لجنــة األمــم المتحــدة التفاقيــة

 .3.2.1.8ووجــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن وبعــد

مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة

االطــاع علــى التقريــر الحكومــي الــذي قدمتــه أمــام لجنــة

القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة ،بتاريــخ  ،2015/7/3وتــم

مناهضــة التعذيــب ،ومقارنتــه بااللتزامــات الدوليــة ،أن

عرضــه ومناقشــته يومــي  20و 23نوفمبــر /تشــرين الثانــي

الحكومــة ال تــزال مســتمرة فــي تراجعهــا بتوصيتيــن بضمــان

.2015

احتــرام التشــريعات والدولــة للمادتيــن  19و 21مــن العهــد

 .3.2.1.2قــدم عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي
تقاريــر ظــل موازيــة لتقريــر الحكومــة وناقشــت تقاريرهــا أيضـ ًـا
أمــام اللجنــة األمميــة فــي جنيــف.
 .3.2.1.3وجــاء التقريــر الخــاص بمناهضــة التعذيــب فــي
إطــار التــزام الحكومــة باإلجابــة على قائمة المســائل الســابقة
لتقديــم التقريــر الــدوري الثالــث لــأردن ،والتــي اعتمدتهــا
لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي دورتهــا الســابقة عــام ،2012
واقرتهــا بشــكل رســمي فــي ينايــر مــن العــام .2013
 .3.2.1.4وتضمنــت المــادة الثانيــة مــن قائمــة المســائل
التــي وضعتهــا لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي األمــم المتحــدة
مــا يتعلــق بالمعاملــة المهينــة التــي تعــرض لهــا صحفيــون
وإعالميــون باســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل ضبــاط
مديريــة األمــن العــام فــي  2011/7/15خــال مظاهــرة فــي
ســاحة النخيــل.
 .3.2.1.5لــم يتضمــن تقريــر الحكومــة اإلجابــة علــى قائمــة
واف ،خاصــة مــا يتعلــق بإجــراء تحقيقــات
ٍ
بشــكل
المســائل
ٍ

ومالحقــات قضائيــة تتعلــق بواقعــة «ســاحة النخيــل» كمــا
هــو مطلــوب منهــا ،بــل أوردت معلومــات عامــة عــن آليــات
المعاقبــة والتحقيــق فــي مثــل هــذه الحــاالت ،دون اإلشــارة
المباشــرة لالعتــداءات التــي وقعــت فــي «ســاحة النخيــل».
 .3.2.1.6وقــد أعربــت لجنــة مناهضــة التعذيــب عــن تقديرهــا
لقبــول الحكومــة إجــراءات اإلبــاغ المبســطة ولتقديمهــا
التقريــر الــدوري ،حيــث أن ذلــك يعمــل علــى تحســين التعــاون
بيــن الدولــة الطــرف واللجنــة ويســمح لحــوار أكثــر دقــة
وفعاليــة.
 .3.2.1.7وقــدم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن «تقريــر
ظــل» موازيـ ًـا بمناســبة عــرض التقريــر الــدوري الثالــث لــأردن
الــذي قدمتــه إلــى اللجنــة المعنيــة بمناهضــة التعذيــب
بموجــب أحــكام المــادة  19مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب،
وشــارك الرئيــس التنفيــذي للمركــز الزميــل نضــال منصــور
فــي اجتماعــات مناقشــة التقريــر الحكومــي الخــاص بــاألردن

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،اللذيــن
يكفــان حريــة التعبيــر وحريـــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع،
إضافــة إلــى تعزيــز وحمايــة حريــة وســائط اإلعــام والحـــق
فــي حريـــة التعـــبير وضمــان مواءمــة التشــريعات وممارســة
الدولــة مــع المــادة  19مـــن العهـــد الـــدولي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية.
 .3.2.1.9ورحــب المركــز بتقديــم معلوماتــه إلــى لجنــة األمــم
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب مــن أجــل حــوار بنــاء مــع الحكومة
األردنيــة لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســانية أو المهينــة والتــي وقــع عليهــا األردن.
 .3.2.1.10وعــرض التقريــر الــذي قدمــه المركــز أبرز التطورات
التــي تضمنتهــا قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم التقريــر
الــدوري الثالــث لــأردن ،والتــي اعتمدتهــا اللجنــة فــي دورتهــا
التاســعة واألربعيــن ( 29تشــرين األول /أكتوبــر  23 -تشــرين
الثاني/نوفمبــر .)2012
 .3.2.1.11أكــدت الحــاالت التــي عرضهــا تقريــر المركــز
أن سياســة اإلفــات مــن العقــاب إزاء مــا يرتكــب بحــق
اإلعالمييــن مــن انتهــاكات مــا زالــت شــائعة فــي األردن.
 .3.2.1.12لــم يســجل المركــز أي حالــة اســتحق فيهــا الضحايــا
مــن الصحفييــن الذيــن تعرضــوا للتعذيــب ولســوء معاملــة
إلــى جبــر مــا لحــق بهــم مــن الضــرر وفــي التعويــض العــادل
المالئــم وفــي رد االعتبــار ،أو تدابيــر أخــرى ،أو ضمــان حــق
الضحايــا فــي األمــن والوقايــة الصحيــة ومنــع تكــرار مــا
تعرضــوا لــه مــن اعتــداءات.
 .3.2.1.13يعتقــد المركــز أن الحــاالت التــي عرضهــا تقريــره
المتعلــق بأحــداث ســاحة النخيــل فــي عــام  2011تتضمــن
ً
انتهــاكا فــي عــدم إبــاغ المحتجزيــن والموقوفيــن مــن
الصحفييــن بحقوقهــم وقــت االحتجــاز ،ولــم يبلــغ بعضهــم
بالتهــم الموجهــة إليهــم حســب الفــرع (أ) مــن البنــد ( )3مــن
المــادة ( )2مــن قائمــة المســائل.

والتــي نظمــت فــي مبنــى األمــم المتحــدة بجنيــف لمناقشــة
التقريــر.
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 .3.2.1.14لــم يتمكــن الصحافيــون المذكــورون فــي الحاالت

األماكــن ،عمــا يمكــن أن يكونــوا تعرضــوا لــه مــن ســوء

المعروضــة فــي تقريــر المركــز المتعلــق بأحــداث ســاحة

معاملــة أو تعذيــب.

النخيــل مــن االســتعانة فـ ً
ـورا بمحــام مســتقل وإجــراء فحــص
طبــي مســتقل حســب الفــرع (ب) ،كمــا لــم تبلــغ أســرهم
علــى النحــو الواجــب حســب الفــرع (ج) لــذات البنــد ،ولــم يمثــل
ـاض حســب الفــرع (د)،
بعضهــم علــى وجــه الســرعة أمــام قـ ٍ
وأخيـ ً
ـرا ال تتوفــر «غــرف محاميــن» فــي مرافــق االحتجــاز تتيــح
ســرية المشــاورات بيــن المحامــي وموكلــه حســب الفــرع (هـــ).
 .3.2.1.15وتقــدم مركــز حمايــة وحريــة الصحافييــن بعــدد

ومصــرح عنهــا فــي
 .3.2.1.15.6انتهــاج سياســة علنيــة ُ
توفيــر الحمايــة للتجمعــات والتظاهــرات الســلمية بمــا يتفــق

مــع التزامــات األردن ،ومعاقبــة أفــراد األجهــزة األمنيــة الذيــن
تورطــوا فــي اعتــداءات جســدية أو حاطــة بالكرامة اإلنســانية،
ومنهــا االعتــداءات علــى الصحفييــن ،وإصــدار تعليمــات بهــذا
الخصــوص علــى نحــو علنــي ُيعــزز مــن جديــة هــذه السياســة.
 .3.2.1.15.7فتــح تحقيــق بمشــاركة مراقبيــن مــن منظمــات

مــن التوصيــات أبرزهــا:

حقــوق اإلنســان المســتقلة ومنظمــات المجتمــع المدنــي

 .3.2.1.15.1الشــروع الفــوري فــي إدخــال تعديــات

فــي كافــة أحــداث االعتــداء والمعاملــة القاســية أو الــا

تشــريعية تمنــع بشــكل مطلــق شــمول ُمرتكبــي أعمــال

إنســانية أو الحاطــة بالكرامــة ،منــذ عــام  ،2011وتمكيــن

التعذيــب بــأي قوانيــن عفــو ،والنــص صراحـ ًـة وبمــا ال يقبــل

القائميــن علــى التحقيــق مــن الوصــول إلــى كافــة مصــادر

التأويــل علــى عــدم جــواز شــمول العفو االنتهاكات الجســيمة

األدلــة المتوفــرة ،ومقابلــة الشــهود ،ومعاينــة الوثائــق،

لحقــوق اإلنســان مثــل التعذيــب ،وأن هــذه الجرائــم ال تخضــع

وزيــارة المواقــع ،وإصــدار تقريــر مســتقل حــول مســؤولية

لإلســقاط ،وأنــه ينبغــي محاكمــة مرتكبــي هــذه الجرائــم.

المتورطيــن فــي هــذه االعتــداءات.

 .3.2.1.15.2كفالــة حــق ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة

 .3.2.1.15.8تمكيــن مكتــب االدعــاء العــام مــن تحريــك

أو أي مــن ضــروب المعاملــة القاســية والــا إنســانية فــي

قضايــا ضــد كافــة المتورطيــن فــي اعتداءات جســيمة تشــمل

االنتصــاف وجبــر الضــرر مــن خــال اللجــوء إلــى محاكــم مدنيــة

التعذيــب والمعاملــة القاســية ،باســم الحــق العــام.

للشــكوى والتظلــم ورفــع القضايــا.

 .3.2.1.15.9ضمــان حــق األفــراد فــي المطالبــة بجبــر الضــرر
والتعويــض عمــا لحــق بهــم مــن تعذيــب أو معاملــة قاســية

 .3.2.1.15.3إزالــة اختصــاص محاكــم الشــرطة فــي النظــر

فــي ســياق إجــراءات قضائيــة عادلــة وشــفافة.

فــي القضايــا المتعلقــة بممارســة أفــراد األجهــزة األمنيــة

 .3.2.1.15.10وبعــد تقديــم الحكومــة لتقريرهــا الخــاص

وضبــاط الشــرطة للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة

بمناهضــة التعذيــب ،إضافــة إلــى تقاريــر الظــل التــي

القاســية والــا إنســانية والحاطــة بالكرامــة ،وإحالــة أي قضايــا

قدمتهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي شــاركت فــي

فــي هــذا اإلطــار للمحاكــم الجزائيــة المختصــة.

االجتماعــات أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب ،وواجهــت التقريــر
الحكومــي ضمــن قائمــة المســائل ،نشــرت لجنــة مناهضــة

 .3.2.1.15.4ضمــان حــق المحتجزيــن فــي االتصــال
بالمحاميــن وبأفــراد مــن األســرة ،وإيقــاع العقوبــات بأفــراد

التعذيــب علــى موقعهــا الرســمي المالحظــات الختاميــة
ً
عــددا مــن
علــى التقريــر الــدوري الثالــث لــأردن ،وتضمــن
المالحظــات المتعلقــة ببالغــات االعتــداء علــى الصحفييــن،

الشــرطة واألجهــزة األمنيــة فــي حــال امتناعهــم أو قصورهــم

وجــاءت كمــا يلــي:

لهــم اإلبــاغ عــن ســوء المعاملــة أو التعذيــب لجهــات خــارج

• المالحظــة رقــم  :27عبــرت اللجنــة عــن قلقهــا حيــال
بالغــات وتقاريــر تزعــم االســتخدام المفــرط لقــوات الشــرطة

فــي ضمــان ممارســة المحتجزيــن لهــذا الحــق ،وبمــا يكفــل
أماكــن االحتجــاز.

فــي تفريــق المظاهــرات والتــي قــد يتعــرض لهــا علــى
وجــه الخصــوص الصحفيــون ،والتــي قــد تبلــغ درجــة ســوء

 .3.2.1.15.5ضمــان ســرية وخصوصيــة االتصــاالت بيــن
المحاميــن والمحتجزيــن فــي أماكــن االحتجــاز بمــا يكفــل
لهــم حريــة الحديــث ،وبمنــأى عــن رقابــة العامليــن فــي هــذه
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المعاملــة أو التعذيــب.

وعبــرت اللجنــة عــن قلقهــا فــي التحقيقــات بشــأن لجــوء
قــوات الشــرطة واألمــن العــام الســتخدام القــوة ضــد
الصحفييــن فيمــا يتعلــق بالمظاهــرات التــي جــرت فــي شــهر
(إبريــل /نيســان) وشــهر (تمــوز /يوليــو ) لعــام  ،2011والتــي
تمــت مــن قبــل مديريــة األمــن العــام ،والتــي تمثــل الجنــاة
المزعوميــن ،ونتــج عنهــا تدابيــر تأديبيــة فقــط ضــد الجنــاة،
رغــم أنــه لــم تتــم مقاضــاة أي مــن الجنــاة.

 .3.3موقــف المنظمــات الدوليــة مــن وضــع حريــة الصحافة

في األردن

 .3.3.1اســتمرار تراجــع األردن علــى مؤشــر حريــة الصحافــة

العالمــي 2015

 .3.3.1.1تراجــع ترتيــب األردن درجتيــن علــى مؤشــر حريــة
الصحافــة فــي العالــم وذلــك ضمــن المؤشــر الــذي أصدرتــه
بدايــة شــهر أيلــول /ســبتمبر منظمــة مراســلون بــا حــدود

• المالحظة رقم  :28يتوجب على الدولة الطرف:

للعــام  ،2015حيــث حصــل األردن علــى المرتبــة  143مــن بيــن

أ .إجراء تحقيقات ســريعة ونزيهة وشــاملة وفعالة بخصوص

 180دولــة ،بعــد أن كان فــي المرتبــة  141العــام الماضــي.

جميــع المزاعــم باســتخدام القــوة المفرطــة ،ومــن ضمنهــا
التعذيــب وســوء المعاملــة مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون ,والتكفــل بــأن األشــخاص المشــتبه بأنهــم
أعمــاال مماثلــة يتــم فصلهــم مــن مهامهــم فــورا
ارتكبــوا
ً
طــوال مــدة التحقيــق ،مــع التقيــد بمبــدأ افتــراض البــراءة.
ب .مقاضــاة كل األشــخاص المشــكوك بتورطهــم فــي
ارتــكاب التعذيــب وســوء المعاملــة ضــد الصحفييــن باألحــداث
الســالفة الذكــر.

 .3.3.1.2وفقــد األردن خــال األعــوام الخمســة الماضيــة 23
درجــة علــى المؤشــر العالمــي ،حيــث اســتمر التراجــع علــى
المؤشــر العالمــي بشــكل الفــت منــذ العــام  2002عندمــا
حــل فــي المرتبــة  99مــن أصــل  134دولــة ،حتــى بــدأ بمزيــد
مــن التراجــع عــام  2010عندمــا حــل فــي المرتبــة  120مــن بيــن
 173دولة.
 .3.3.1.3وقفــز مؤشــر األردن بشــكل الفــت فــي العــام
الماضــي  2014عندمــا حــل فــي المرتبــة  141مــن بيــن 180

ت .اتخــاذ إجــراءات فوريــة مــن أجــل القضــاء علــى جميــع

دولــة ،فيمــا جــاء األردن بالمرتبــة التاســعة عربيـ ًـا بعــد الكويــت

أشــكال التعذيــب وســوء المعاملــة عــن طريــق إنفــاذ القوانين

ولبنــان وقطــر والجزائــر واإلمــارات والســودان والمغــرب

خــال المظاهــرات ،وضمــان أن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن

وفلســطين.

مدربــون علــى أســاليب احترافيــة بعــدم اســتخدام أو اللجــوء
إلــى القــوة إال فــي حالــة الضــرورة القصــوى ،ومــا دامــت
مطلوبــة إلــى حــد مــا للقيــام بواجبهــم.
• المالحظــة رقــم  :29عبــرت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء التعريــف
المبهــم للفعــل اإلرهابــي فــي قانــون منــع اإلرهــاب بمــا
فيهــا تهمــة إضــرار العالقــات مــع دولــة أجنبيــة ،ووجــود أحــكام
تقييديــة فــي قانــون العقوبــات األردنــي علــى حريــة اإلعــام
والنشــر نتــج عنهــا وجــود قيــود كبيــرة علــى عمــل الصحفييــن،
أكثرهــم كانــوا موضعـ ًـا لالحتجــاز التعســفي فــي ظــل غيــاب
ً
تهمــا جزائيــة أمــام محكمــة
الضمانــات اإلجرائيــة ،وواجهــوا
أمــن الدولــة بزعــم انتهــاك القوانيــن.
• المالحظــة رقــم  :30أوصــت اللجنــة بإزالــة العواقــب التــي
لهــا تأثيــر علــى عمــل الصحفييــن ومنهــا إدخــال التعديــات
الالزمــة علــى قانــون منــع اإلرهــاب ،وقانــون العقوبــات،
وتوفيــر حمايــة فعالــة ضــد االعتقــال واالحتجــاز التعســفي
للصحفييــن ،وذلــك لضمــان مقاضــاة ومعاقبــة األشــخاص
المســؤولين عــن أعمــال مماثلــة.

 .3.3.2موقــف هيومــن رايتــس ووتــش بشــأن التعديــات
المقترحــة علــى قانــون العقوبــات لعــام 1960

 .3.3.2.1وجهــت منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش» رســالة
إلــى رئيــس الــوزراء د .عبــد اللــه النســور نُ شــرت بتاريــخ
 ،2015/9/13ذكــرت خاللهــا أن «علــى األردن تعزيــز التعديــات
المقترحــة علــى قانــون العقوبــات لعــام  1960لتوفيــر حمايــة
أفضــل لحقــوق اإلنســان».
 .3.3.2.2وكانــت اللجنــة القانونيــة التابعــة لــوزارة العــدل قــد
صاغــت تعديــات مقترحــة تشــمل  186مــادة مــن قانــون
العقوبــات الحالــي ،وهــي قيــد المراجعــة فــي «ديــوان
التشــريع والــرأي» التابــع لمكتــب رئيــس الــوزراء ،ولــم تمــر
علــى مجلســي األعيــان والنــواب حتــى إعــداد التقريــر.
 .3.3.2.3وقــد أشــارت «هيومــن رايتــس ووتــش» فــي
رســالتها أن علــى رئيــس الــوزراء ضمــان إدراج تعديــات
إضافيــة علــى مــواد قانــون العقوبــات التــي تحــد دون مبــرر
حريتــي التعبيــر والتجمــع الســلمي ،حيــث أخفقــت
مــن
ّ
التعديــات المقترحــة فــي معالجــة األحــكام التــي لطالمــا
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طبقتهــا األجهــزة األمنيــة وأعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة

مهمتــه الرســمية فــي األردن فــي الفتــرة مــن  19إلــى

للحــد مــن الحقــوق األساســية فــي حريــة التعبيــر والتجمــع

 21أيــار للضغــط إلحــداث تغييــرات فــي نظــام الترخيــص

الســلمي.

ولجمــع الحقائــق المتعلقــة بتطويــر مشــروع المعهــد الدولــي

مثــاال علــى المــادة  118مــن
 .3.3.2.4وتضمنــت الرســالة
ً
قانــون العقوبــات ،علــى ســبيل المثــال ،والــذي ينــص علــى

للصحافــة للترويــج للســامة الرقميــة وحمايــة حريــة اإلعــام
اإللكترونــي.

عقوبــة ال يقــل حدهــا األدنــى عــن  5ســنوات بحــق كل مــن

 .3.3.3.3وقــال مديــر المعهــد فــي شــؤون حشــد التأييــد

«أقــدم علــى أعمــال أو كتابــات أو خطــب لــم تجزهــا الحكومــة

واالتصــاالت الســيد ســتيفن إلليــس أن التغييــر يشــكل

مــن شــأنها أن تعــرض المملكــة لخطــر أعمــال عدائيــة أو تعكــر

«خطــوة الــى الــوراء لحريــة اإلعــام فــي األردن مثيــرة

تعــرض األردنييــن ألعمــال ثأريــة
صالتهــا بدولــة أجنبيــة أو
ّ

للقلــق» ،وحــث الليــس المشــرعين األردنييــن علــى اتخــاذ

تقــع عليهــم أو علــى أموالهــم».

 .3.3.2.5وذكــرت الرســالة بــأن الصياغــة الغامضــة

إجــراءات فوريــة لضمــان تطبيــق الحظــر علــى توقيــف
ا لصحفييــن .

والفضفاضــة للمــادة  118تســمح للســلطات بحبــس األفــراد

 .3.3.3.4وأشــار إلليــس إلــى أنــه «باإلضافــة إلــى مــا

لمجــرد التعبيــر عــن آرائهــم التــي ال تعجــب الحكومــة أو التــي

ً
دائمــا مــن إمكانيــات هائلــة
تتضمنــه قوانيــن القــدح والــذم

ال توافــق عليهــا ،وقــد ّ
وثقــت هيومــن رايتــس ووتــش

لســوء المعاملــة ،فــإن هــذا البنــد الجديــد ،كمــا هــو مفســر،

حــاالت اســتُ خدمت فيهــا هــذه المــادة لســجن الصحفييــن

يجــرد صحفييــن معينيــن مــن الحمايــة التــي حصــل عليهــا

والمواطنيــن بســبب االنتقــاد الســلمي لــدول أجنبيــة.

التقيــد بقانــون المطبوعــات
جميــع الصحفييــن مقابــل
ّ

 .3.3.2.6وقالــت هيومــن رايتــس ووتــش أن التعديــات
المقترحــة أخفقــت أيضــا فــي معالجــة مــواد أخــرى مبهمة من

والنشــر»« ،ال يجــب أن يواجــه الصحفيــون مخاطــرة أكبــر
بتوقيفهــم لمجــرد أنهــم يعملــون علــى االنترنــت».

قانــون العقوبــات أو تتعــارض مــع الحــق فــي حريــة التعبيــر،

 .3.3.3.5وقــدم تقريــر المعهــد الدولــي للصحافــة سلســلة

والتــزام األردن بحمايــة هــذا الحــق .وهــي تشــمل المــواد

مــن التوصيــات ،منهــا الخاصــة بالحكومــة األردنيــة وهــي:

( 122تحقيــر دولــة أجنبيــة أو جيشــها أو علمهــا أو شــعارها
الوطنــي ،أو رئيــس وزرائهــا أو ممثلهــا السياســي) ،و132
(نشــر أخبــار كاذبــة أو مبالــغ فيهــا فــي الخــارج مــن شــأنها أن
تنــال مــن هيبــة الدولــة) ،و( 191ذم مجلــس األمــة والهيئــات
الرســمية والمحاكــم ،ومــا إلــى ذلــك) ،و( 195إهانــة الملــك).

 .3.3.3.5.1إعــادة صياغــة البنــد  11مــن قانــون مكافحــة
الجرائــم اإللكترونيــة لتأكيــد الحظــر فــي قانــون المطبوعــات
والنشــر علــى عقوبــة الســجن والتأكــد مــن أنــه يشــمل
الصحفييــن الذيــن يعملــون علــى االنترنــت.
 .3.3.3.5.2التحــرك لتعديــل قانــون المطبوعــات والنشــر
فــي األردن إلســقاط نظــام الترخيــص واألحــكام التــي تقيــد

 .3.3.3دعــوة المعهــد الدولــي للصحافــة لإلصــاح

القانونــي فــي مجــال حريــة الصحافــة

 .3.3.3.1بتاريــخ  2015/11/19دعــا المعهــد الدولــي للصحافــة

اإللكترونيــة ،والحيلولــة دون إلقــاء مســؤولية محتــوى
تعليقــات القــراء علــى محــرري المواقــع والكتــاب.

( )IPIاألردن إلــى إلغــاء القانــون الجديــد الــذي يقضــي بإدخــال

 .3.3.3.5.3إصــاح قانــون نقابــة الصحفييــن فــي األردن

التوقيــف كعقوبــة محتملــة للصحفييــن العامليــن علــى

ً
وأيضــا الســماح للصحفييــن
للســماح بعضويــة أوســع

ً
أيضــا رئيــس هيئــة اإلعــام إلــى االلتــزام
اإلنترنــت ودعــا

بتشــكيل نقابــات أو جمعيــات بديلــة تمثلهــم.

ببــدء عمليــة اســتبدال متطلبــات ترخيــص المواقــع اإلخباريــة
بنظــام تســجيل.

 .3.3.3.5.4تعديــل قانــون مكافحــة اإلرهــاب للتعريــف
بشــكل واضــح ودقيــق التعبيــرات الفضفاضــة ،مــع ضمــان

 .3.3.3.2وكان المعهــد الدولــي للصحافــة قــد أطلــق تلــك

حــق الجمهــور فــي تبــادل وتلقــي المعلومــات مــن أجــل

الدعــوات كاشـ ً
ـفا النقــاب فــي تقريــر لــه عــن «حريــة وســائل

المصلحــة العامــة.

اإلعــام اإللكترونيــة فــي األردن علــى المحــك» خــال
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مــن قــد يعمــل كرئيــس تحريــر فــي أحــد المواقــع اإلخباريــة

 .3.3.3.5.5ضــرورة أن تتوافــق القوانيــن بخصــوص

 .4.1.2وتوفــر االتفاقيــات أعــاه ضمانــات لعــدم تعــرض

اإلســاءات( ،مثــل القــدح والــذم ،والتــي تمنــع انتقــاد

الصحافيين لالســاءة أو المعاملة القاســية أو الال إنســانية خالل

الحكومــة) مــع المعاييــر الدوليــة وان يتــم التعامــل معهــا

أداء عملهــم ،أو بســبب أداء عملهــم ،وتمنــع التمييــز ضدهــم

علــى اســاس القانــون المدنــي ،وليــس الجنائــي ،وكحــد
أدنــى ،إلغــاء أيــة أحــكام مــن شــأنها أن تســمح بتوقيــف

لنفــس األســباب ،كمــا توفــر ُمرشـ ً
ـدا للصحافيين والمؤسســات

الصحافيــة فــي االلتــزام بحظر نشــر األفكار القائمة على التفوق

أو حبــس الصحفييــن بســبب عملهــم.

العنصري أو التي تبث الكراهية العنصرية؛ باإلضافة الى حماية

 .3.3.3.5.6إلغــاء القوانيــن التــي تســمح أن يحاكــم

حريــة التعبيــر وصيانتهــا ،وضمــان حقهــم فــي العمــل والتنظيم.

الصحفيــون أمــام محاكــم عســكرية.

 .4.1.3ونظــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وهــي اللجنــة

 .3.3.3.5.7دعــوة علنيــة لألردنييــن لالمتنــاع عــن أي

المنــاط بهــا الرقابــة علــى تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق
ُ

تخويــف أو مضايقــة الصحفييــن.
 .3.3.3.5.8الترويــج للســامة الرقميــة واســتخدام
أدوات التشــفير لحمايــة ســامة الصحفييــن وعــدم
الكشــف عــن المصــادر اإلعالميــة اإللكترونيــة للصحفييــن
و ا لمســتهلكين .

المدنيــة والسياســية ،فــي التقريــر الــدوري الرابــع المقــدم مــن
األردن فــي جلســتيها فــي  13و 14تشــرين األول/أكتوبــر ،2010

وبعــد أن تأخــر األردن عــن تقديــم تقريــره الــدوري لمــدة اثني عشــر
عامـ ًـا.
 .4.1.4أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق االنســان فــي مالحظاتهــا
علــى تقريــر األردن الــدوري الرابــع علــى« :ينبغــي للدولــة الطــرف
أن تعيــد النظــر فــي تشــريعاتها وممارســاتها بمــا يضمــن حمايــة

 .4الفصــل الثالــث :اإلطــار القانونــي المتعلــق
بحريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر فــي األردن
 .4.1القانــون الدولــي لحقوق االنســان
 .4.1.1صــادق األردن علــى  14معاهــدة واتفاقيــة
دوليــة ،منهــا اتفاقيــات تحتــوي علــى ضمانــات لممارســة
الصحافييــن عملهــم بحريــة وتكفــل حقوقهــم فــي التعبيــر.
ويســتند القانــون الدولــي لحقــوق االنســان الــى جملــة
التعاقــدات الواقعــة بيــن الــدول علــى شــكل اتفاقيــات
أو معاهــدات ،باإلضافــة الــى األعــراف المســتنبطة مــن
تطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــات بمــا ُيعــرف بـــ «القانــون

العرفــي» .ومــن االتفاقيــات التــي تمــس بشــكل مباشــر
عمــل الصحافييــن وحقهــم فــي حريــة التعبيــر ،مــا يلــي:
 .4.1.1.1بتاريــخ  1991/11/13صــادق األردن علــى
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.
 .4.1.1.2بتاريــخ  1974/5/30صــادق األردن علــى
االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز

الصحفييــن ووســائل اإلعــام مــن العقوبــات الجنائيــة بســبب
إبــداء رأي انتقــادي ،وأن تتأكــد مــن أن أيــة قيــود مفروضــة علــى
ً
عموما تتفق تمامـ ًـا مع أحكام
أنشــطة الصحافــة وأجهــزة اإلعــام
الفقــرة  3مــن المــادة  19مــن العهــد».
 .4.1.5توفــر المــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية اطـ ً
ـارا قانونيـ ًـا دوليـ ًـا لحمايــة الحــق فــي حرية
التعبيــر وحريــة الصحافــة .كمــا ويوفــر التعليــق العــام ( 34علــى
المــادة  19مــن العهــد) والصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق
االنســان ،إطـ ً
ـارا لفهــم الــدور الــذي تلعبــه الصحافــة فــي ضمــان
حريــة التعبيــر ،وتنــص الفقــرة  13مــن التعليــق علــى:
«ال غنــى ألي مجتمــع عــن الصحافــة أو غيرهــا مــن وســائط
اإلعــام التــي تكــون حــرة وغيــر خاضعــة للرقابــة وتعمــل بــدون
عراقيــل وذلــك لضمــان حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر والتمتــع
بالحقــوق األخــرى المنصــوص عليهــا فــي العهــد .وتشــكل
الصحافــة أو وســائط اإلعــام األخــرى حجــر الزاويــة لمجتمــع
تســوده الديمقراطيــة .وينــص العهــد علــى الحــق الــذي يجيــز
لوســائط اإلعــام تلقــي معلومــات تســتند إليهــا فــي أداء
مهامهــا .ويعتبــر تبــادل المعلومــات واآلراء بحريــة حــول مســائل

ا لعنصــر ي .

تتعلــق بالشــؤون العامة والشــؤون السياســية بيــن المواطنين

 .4.1.1.3بتاريــخ  1975/5/28صــادق األردن علــى العهــد

أمرا أساسـ ً
والمرشــحين والممثلين المنتخبين ً
ـيا .وينطوي ذلك

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

علــى وجــود صحافــة حــرة ووســائط إعــام أخــرى قــادرة علــى
التعليــق علــى المســائل العامــة بــدون رقابــة أو قيــد وعلــى
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إعــام الــرأي العــام .ويتمتــع الجمهــور أيضـ ًـا بحــق مقابــل فــي

وتكريسـ ًـا للمبــدأ الــذي ينــص علــى ســمو االتفاقيــات الدوليــة

تلقــي مــا تنتجــه وســائط اإلعــام».

الخاصــة بحقــوق االنســان علــى القوانيــن والتشــريعات

 .4.1.6تنــص المــادة  19مــن العهــد الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية علــى مــا يلــي:

هــذه االتفاقيــات أضحــت جـ ً
ـزءا مــن القانــون األردنــي النافــذ،
وبالنتيجــة يتوجــب علــى المحاكــم العمــل بهــا .وبمقــدور

 .1لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

اإلعالمييــن إذا انتهكــت حقوقهــم وحرياتهــم االحتجــاج بهــا

 .2لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر .ويشــمل هــذا الحــق

للمطالبــة بالتعويــض والحصــول علــى إنصــاف عــادل.

حريتــه فــي التمــاس مختلف ضــروب المعلومــات واألفكار

 .4.1.10أصــدرت محكمــة التمييــز قــرارات اســتندت فيهــا

وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ،ســواء
علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو
بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.
 .4.1.7نظــرت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري ،وهــي
اللجنــة المعنيــة بالنظــر فــي التــزام الــدول األعضــاء باالمتثــال
لالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
العنصــري ،فــي تقريــر األردن فــي جلســاتها المنعقــدة فــي
 1و 2مــارس/آذار  2012وفــي  8آذار/مــارس  .2012وبالرغــم
مــن خلــو مالحظــات اللجنــة الختاميــة الموجهــة لــأردن مــن
إشــارة محــددة للصحافــة واإلعــام وحريــة التعبيــر ،إال أنهــا
أدرجــت توصيــة تتســق مــع مجموعــة واســعة مــن التوصيــات

إلــى أن المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة تســمو علــى
القانــون الوطنــي ،وذهــب أيضـ ًـا بعــض قضاة محاكــم البداية
واالســتئناف إلــى هــذا التوجــه فــي قضايــا المطبوعــات.
 .4.1.11وعلــى ســبيل المثــال؛ فقــد احتجــت محكمــة
االســتئناف بالمــادة ( )19مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية لفســخ قــرار باإلدانــة كانــت
أصدرتــه محكمــة البدايــة ،وقالــت المحكمــة فــي قرارهــا
بالقضيــة رقــم ( :2009 /550نجــد أن دور الصحفــي انحصــر
فــي نقــل المعلومــات واألخبــار واآلراء لغايــات تداولهــا بيــن
النــاس ،وهــذا الحــق منصــوص عليــه فــي الدســتور األردنــي
بموجــب المــادة « »15التــي تنــص علــى حريــة الصحافــة

األمميــة األخــرى المتعلقــة بقانــون العقوبــات:

ضمــن حــدود القانــون ،وهــذا مــا نصــت عليــه المــواد (،4 ،3

(الفقــرة « )10توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بالنظــر فــي

 )6والتــي تنــص علــى أن حريــة الصحافــة تشــمل:

ً
وفقـــا ألحكـــام المادتيــن  ٤و(٥أ)
تعديــل قانــون العقوبــات،
و(٥ب) مــن االتفاقيــة ،بغيــة ضمــان الحمايــة الكاملــة لجميـــع
األشـــخاص المقيميــن ضمــن الواليــة القضائيــة للدولــة
الطــرف .وتلفــت اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف ،عنــد قيامهــا
بذلــك ،إلــى توصيتهــا العامــة رقــم  )٧(١٩٨٥بشــأن التشــريع
المتعلــق بالقضــاء علـــى التمييــز العنصــري.
 .4.1.8وكمــا ورد بالتفصيــل فــي الفصــل األول ،الفقــرة
 .3.1مــن هــذا التقريــر ،فقــد قدمــت حكومــة األردن تقريرهــا
الــدوري الثالــث الخــاص بمناهضــة التعذيــب أمــام لجنــة األمــم
المتحــدة التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة،
بتاريــخ  ،2015/7/3وتــم عرضــه ومناقشــته يومــي  20و23
نوفمبــر /تشــرين الثانــي (ُ .2015يرجــى الرجــوع للفصــل

األول ،الفقــرة  .3.2للمزيــد).

ُ .4.1.9يشــكل قيــام الســلطات المختصــة فــي األردن
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الوطنيــة .ممــا يعنــي مــن الناحيتيــن القانونيــة والعمليــة أن

ـ اطــاع المواطــن علــى األحــداث واألفــكار فــي جميــع
المجــاالت.
ـ حــق الحصــول علــى المعلومــات واألخبــار التــي تهــم
المواطنيــن مــن مصادرهــا المختلفــة وتحليلهــا وتداولهــا
ونشــرها والتعليــق عليهــا.
 .4.1.12وكذلــك المــادة ( )19مــن العهــد الدولــي للحقــوق
المدنيــة والسياســية ،ونجــد أن مــا قــام بــه المســتأنف ينــدرج
فــي إطــار التحقيــق الصحفــي ،كونــه يتعلــق بالصالــح العــام
وهــو واجــب قانونــي تقتضيــه المصلحــة العامــة علــى اعتبــار
ً
دورا اجتماعيـ ًـا هامـ ًـا فــي نشــر الثقافــة والعلــوم
أن للصحافــة
واألخبــار التــي تهــم المواطــن مــن مصادرهــا المختلفــة
ونشــرها والتعليــق عليهــا.
 .4.2القانون الوطني
 .4.2.1شــهد األردن خــال الســنوات األخيــرة تعديــات

بنشــر عــدد مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة

تشــريعية لكنهــا لــم تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق

بحقــوق اإلعالمييــن وحرياتهــم فــي الجريــدة الرســمية؛ اقـ ً
ـرارا

ً
عيوبــا كبيــرة
اإلنســان .وال تــزال القوانيــن تكشــف عــن أن

ً
قيــودا علــى
ال تــزال قائمــة .وتفــرض التشــريعات األردنيــة

 .4.2.5وتســمح قوانيــن العفــو لمرتكبــي أعمــال التعذيــب

حريــة التعبيــر واإلعــام ،وتتعــدد التشــريعات التــي تتضمــن
ـدءا مــن العقوبــات الســالبة للحريــة ،وامتـ ً
مــواد مقيــدة ،بـ ً
ـدادا

بالتهــرب مــن المحاكمــة بمــا ُيشــكل انتهــاكا ألحــكام اتفاقيــة

مناهضــة التعذيــب .ويجــب أال يشــمل العفــو االنتهــاكات

لغرامــات ماليــة مغلظــة.

الجســيمة لحقــوق اإلنســان مثــل التعذيــب .وعــاوة علــى

ً
عــددا مــن
 .4.2.2يتضمــن قانــون العقوبــات األردنــي

ذلــك ،فــإن القوانيــن المتعلقــة بإســقاط الدعــاوى أو

النصــوص القانونيــة التــي تقيــد حريــة اإلعــام والنشــر
وتجعــل الصحفييــن عرضــة للمالحقــة القانونيــة إذا قامــوا
بانتقــاد جاللــة الملــك ،أو دولــة أخــرى أجنبيــة أو دعــوا إلــى
تغييــر جــذري بالنظــام السياســي وهيكلتــه ،فقــد يتهمــون

العقوبــات ال تتناســب مــع واجبــات الدولــة كمــا هــو مبيــن
فــي االتفاقيــة .ويجــب أن يكــون هنــاك حكـ ٌـم ينــص صراحــة

علــى أن جرائــم التعذيــب ال تخضــع لإلســقاط ،وأنــه ينبغــي
محاكمــة مرتكبــي هــذه الجرائــم.

بجرائــم مــن قبيــل إطالــة اللســان ،أو تعكيــر صفــو العالقــات

 .4.2.6وليــس هنــاك آليــة فعالــة لضمــان مســاءلة ومعاقبــة

مــع دولــة أجنبيــة ،أو الدعــوة لتقويــض نظــام الحكــم .وقــد

الجنــاة مرتكبــي التعذيــب وخضوعهــم للعدالــة ،وبمــا ال يتفــق

اســتخدم قانــون العقوبــات األردنــي فــي أكثــر مــن حالــة

مــع التزامــات الــدول األطــراف بموجــب المــادة  )1( 4مــن

التهــام صحفييــن بالجرائــم المذكــورة جــراء قيامهــم بنشــر

االتفاقيــة علــى تجريــم التعذيــب ومعاقبــة مرتكبيــه.

مــواد صحفيــة تتنــاول هــذه المســائل.

 .4.2.7باإلضافــة إلــى مــا ورد فــي المــادة  61مــن قانــون
العقوبــات ،فــا ُيعفــى الشــخص مــن المســؤولية الجنائيــة

 .4.2.3وال تــزال وســائل اإلعــام تحاكــم بموجــب قانــون
العقوبــات الــذي يتضمــن عقوبــات ســالبة للحريــة فــي
قضايــا اإلعــام ،وقــد شــكلت وزارة العــدل لجنــة لتعديــل
القانــون ووضعــت هــذه اللجنــة مســودة أوليــة ،ولكــن لــم
يتــم فــي المســودة تعديــل أو إلغــاء أي مــن المــواد أو البنــود
اإلشــكالية فــي هــذا القانــون والمتعلقــة باإلعــام والتــي
أوال بإحالــة الصحفييــن إلــى محكمــة أمــن
تعطــي الحــق
ً
الدولــة ،كمــا أنــه يتضمــن عقوبــات ســالبة للحريــة ،وكذلــك
يصنــف جرائــم حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام باعتبارهــا جرائــم
تقــع علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي.

فــي حالــة ارتــكاب جريمــة التعذيــب وغيــره مــن أنــواع المعاملة

ً
وفقــا ألمــر
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة أو العقــاب
صــادر عــن موظــف فــي رتبــة عليــا أو عــن ســلطة عامــة،
ســواء عســكرية أو مدنيــة.
 .4.2.8موجبــات تعديــل التشــريعات األردنيــة فيمــا يتعلــق
بحمايــة حريــة الصحافييــن والحــق فــي التعبيــر

 .1ضمــان توافــق هــذه التشــريعات مــع الدســتور
والمعاهــدات الدوليــة التــي صــادق عليها األردن وتتماشــى
مــع االســتراتيجية اإلعالميــة.
 .2وجــود توافــق بيــن الحكومــة والبرلمــان والمؤسســات
اإلعالميــة والمجتمــع المدنــي علــى ضــرورة إجــراء

 .4.2.4كمــا وتعتبــر «تهمــة تعكيــر صفــو العالقــات مــع دولــة
أجنبيــة» بعــد تعديــل قانــون منــع اإلرهــاب عــام  2014مــن
اختصــاص محكمــة أمــن الدولــة ،ويعاقــب عليهــا بالســجن
لمــدة  5ســنوات بحســب المــادة  118قانــون العقوبــات،
فيمــا قــد تصــل العقوبــة إلــى  15عامـ ًـا فــي حــال حكــم عليهــا
ً
اســتنادا إلــى قانــون منــع
باألشــغال الشــاقة المؤقتــة
اإلرهــاب ،وقــد انتقــدت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش
التعديــات التــي أجريــت علــى هــذا القانــون معتبــرة أنــه
ً
تهديــدا للحريــات والحقــوق ويوســع إلــى حــد بعيــد
يشــكل
مــن فئــات األعمــال اإلرهابيــة.

تعديــات علــى بعــض التشــريعات.
 .3تجربــة التطبيــق للتشــريعات وخاصــة عنــد إقامة الدعاوى
القضائيــة أثبتــت الحاجــة الملحة الجــراء تعديل ومراجعة.
 .4موافقــة الحكومــة األردنيــة علــى توصيــات بتعديــل
التشــريعات خــال المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق
اإلنســان فــي مجلــس حقــوق اإلنســان فــي جنيــف عــام
.2013
 .5الرؤيــة الملكيــة طالبــت بمراجعــة القوانيــن اإلعالميــة
والصحفيــة واالســتثمارية الخاصــة بالصحافــة واإلعــام.
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 .4.2.9القوانيــن ذات الصلــة باإلعــام والتــي تحتــاج إلــى

• الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات للنــاس ال يجــوز
ربطــه بمفهــوم المصلحــة المشــروعة.

 .4.2.10قانون المطبوعات والنشــر :القانون األكثر تماسـ ًـا

• ال يمكــن تطبيــق قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات

مســتمر حولــه خاصــة بعــد إخضــاع المواقــع اإللكترونيــة لــه.

• ال توجــد مســاءلة وعقوبــة علــى مــن ال يلتــزم بتقديــم
المعلومــة لطالبهــا.

تعديــل ومراجعــة

ً
كثيــرا منــذ عــام  ،1993والجــدل
بعمــل اإلعــام ،وقــد عــدل
 .4.2.10.1القضايــا األكثــر إشــكالية فــي قانــون المطبوعــات
والنشر

• التعريفــات فــي القانــون تحتــاج إلــى مراجعــة وتدقيــق
وتعديــل خاصــة بعــد تأســيس هيئــة اإلعــام.
• ما تزال بعض النصوص القانونية الواردة فضفاضة وغير

منضبطة.

• تعدد المواد القانونية التي تجرم الصحفي.
• جرم التحقير ال يقع بواسطة جرائم النشر.
• تعديــل القانــون ليضمــن أن ال يحــال ويحاكــم الصحفــي إال

بموجــب قانــون المطبوعــات والنشــر.

• المدد القانونية وصفة االستعجال.
• إلزامية الترخيص للمواقع اإللكترونية.

• ال توجــد عقوبــة ومســاءلة علــى مــن يتلــف المعلومــات

والوثائــق.

• المــدة الزمنيــة إلجابــة طلــب المعلومــات للنــاس طويلــة
وال بــد مــن تقصيرهــا ،ومــن الضــروري إضافــة حــق طلــب
معلومــات بشــكل عاجــل لتســتفيد منــه وســائل اإلعــام.
• إن االســتثناءات الــواردة فــي القانــون فيهــا توســع غيــر
مبــرر ويتنافــى مــع هــذا الحــق ويتعــارض مــع المــادة «»19
مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية.
• قرارات مجلس المعلومات غير ملزمة للجهات الرسمية.
• الكشــف عــن المعلومــات حتــى لــو كانــت ســرية بعــد مــرور

زمــن محــدد علــى ذلــك.

 .4.2.13قانــون العقوبــات :ال زال قانــون العقوبــات

ً
جــزءا مــن المــادة الصحفيــة ومالحقــة
• اعتبــار التعليقــات
رئيــس التحريــر والكاتــب ومالــك الموقــع.

يتضمــن عقوبــات ســالبة للحريــة فــي قضايــا اإلعــامُ ،يحاكــم

• اشتراط وجود رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين.

 2014لجنــة لتعديــل القانــون ،وقــد اســتقبلت العديــد مــن

• االحتفاظ بسجالت التعليقات.

الصحافيــون بموجبهــا ،وشــكلت وزارة العــدل منــذ نيســان
المالحظــات مــن بينهــا مقترحــات قدمهــا مركــز حمايــة وحريــة

الصحفييــن لتعديــل المــواد التــي تجيــز التوقيــف والحبــس،

• إعطاء الحق لمدير هيئة اإلعالم بتوقيف وحجب الموقع.

وحتــى اآلن لــم تعلنــه الحكومــة أو تقــدم مشــروع قانــون

 .4.2.11قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات:

معــدل للبرلمــان.

رغــم مــرور أكثــر مــن تســع ســنوات علــى إصــدار القانــون فــإن

 .4.2.14القضايــا اإلشــكالية بقانــون العقوبــات والمتعلقــة

ً
محــدودا .وال تــزال كثيــر
إنفــاذه وتطبيقــه حتــى اآلن مــا زال

باإلعــام:

اآلن ولــم تضــع آليــات إلنفــاذه .كمــا وال يخــدم هــذا القانــون

• يعطي الحق بإحالة الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة.

مــن الــوزارات والمؤسســات لــم تصنــف المعلومــات حتــى
الصحفييــن ألنــه ال يلبــي حاجاتهــم لإلجابــة علــى أســئلتهم
بشــكل عاجــل.
 .4.2.12القضايــا األكثــر إشــكالية فــي قانــون حــق الحصــول
علــى المعلومــات
• ال توجــد ضوابــط علــى تصنيــف المعلومــات وال توجــد
جهــة مســتقلة تتولــى ذلــك ،وال يمكــن الطعــن فــي تصنيــف
المعلومــات.
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بشــكل فعــال فــي ظــل قانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة.

• يصنــف جرائــم حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام باعتبارهــا
جرائــم تقــع علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي.
 .4.2.15قانــون محكمــة أمــن الدولــة :علــى الرغــم مــن أن
قانــون المطبوعــات والنشــر قانــون خــاص واجــب التطبيــق
فــي القضايــا المقامــة علــى وســائل اإلعــام ،إال أن
العديــد مــن القضايــا التــي حركــت ضــد الصحفييــن أحيلــت
إلــى محكمــة أمــن الدولــة ،وجــرى توقيــف الصحفييــن لمــدد
طويلــة قبــل إصــدار أي قــرار قضائــي.

 .4.2.16وقدمــت وحــدة المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن

االجتماعــي يســري عليهــا تطبيــق المــادة  11مــن قانــون

«ميــاد» التابعــة للمركــز مطالعــة قانونيــة للحكومــة

الجرائــم اإللكترونيــة ،والمــادة  114مــن قانــون أصــول

والبرلمــان تطالــب بضــرورة إجــراء تعديــل علــى قانــون محكمــة

المحاكمــات الجزائيــة ،وليــس المادتــان  42و 45مــن قانــون

أمــن الدولــة.

المطبوعــات والنشــر».

 .4.2.16.1القضيــة اإلشــكالية فــي قانــون محكمــة أمــن

 .4.2.18.1القضايا اإلشكالية في قانون الجرائم اإللكترونية:

الدولــة والمتعلقــة بقضايــا الصحافــة واإلعــام:

• قــرار ديــوان تفســير القوانيــن اعتبــر قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة قانونـ ًـا خاصـ ًـا فيمــا يتعلــق بالمواقــع اإللكترونيــة

• يتوجــب مراجعــة المــادة  /3أ بحيــث يعــدل النــص القانونــي

بمــا يتضمــن نــزع اختصــاص محكمــة أمــن الدولــة فــي
النظــر بقضايــا المطبوعــات والنشــر و /أو االعــام المرئــي
والمســموع ،بحيــث يقتصــر األمــر علــى محكمــة البدايــة.
 .4.2.17قانــون منــع اإلرهــاب :منــذ إقــرار قانــون منــع
اإلرهــاب أحيــل صحفيــون للمحاكمــة بموجــب هــذا القانــون
وجــرى توقيفهــم .كمــا أتــاح قانــون منــع اإلرهــاب محاكمــة
الصحفييــن أمــام محكمــة أمــن الدولــة ،ويتضمــن القانــون
علــى عقوبــات ســالبة للحريــة فــي القضايــا التــي يالحــق

ووســائل التواصــل االجتماعــي.
• أجــازت المــادة ( )11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة
والمتعلقــة بجرائــم القــدح والــذم توقيــف وحبــس الصحفيين.
• المطلــوب اســتثناء الصحافــة اإللكترونيــة مــن هــذا القانــون
حتــى ترفــع عقوبــات التوقيــف والحبــس.

 .4.3االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق االنســان فــي
مجلــس األمــم المتحــدة لحقــوق االنســان

الصحفيــون عليهــا بموجبــه؛ باإلضافــة الــى تكريســه ازدواجية

ً
ً
دوريــا
اســتعراضا
 .4.3.1يجــري مجلــس حقــوق االنســان

تطبيــق النصــوص العقابيــة.

شــامال لحقــوق اإلنســان مــرة كل أربــع ســنوات ونصــف
ً

 .4.2.17.1القضايــا اإلشــكالية بقانــون منــع اإلرهــاب
والمتعلقــة

باإلعــام:

• ازدواجيــة التجريــم والعقــاب فــي هــذا القانــون إضافــة
لقانــون العقوبــات.
• تشــدد هــذا القانــون فــي العقوبــات التــي تتعلــق بقضايــا
حريــة التعبيــر واإلعــام لتصــل حــد عقوبــة اإلعــدام.

• ســمح للمدعــي العــام بحريــة اإلحالــة بقضايــا المطبوعــات

والنشــر مــا بيــن محكمــة البدايــة أو محكمــة أمــن الدولــة.

 .4.2.18قانــون الجرائــم االلكترونيــة :أقــر مجلــس النــواب
ـا علــى قانــون الجرائــم اإللكترونيــة فــي شــهر حزيــران
تعديـ ً
 2015للتعامــل مــع قضايــا االحتيــال والقرصنــة اإللكترونيــة،

الســنة لــكل دولــة عضــو فــي الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة.
 .4.3.2تقــدم الدولــة المعنيــة تقريرهــا الوطنــي والــذي تعــده
الحكومــة ،كمــا تســمح اآلليــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
االنســان والمنظمــات غيــر الحكوميــة المســتقلة بتقديــم
تقاريرهــا الخاصــة .وتتلخــص حصيلــة االســتعراض بتقديــم
توصيــات للدولــة المعنيــة ،مــن قبــل أعضــاء مجلــس حقــوق
االنســان ،تهــدف الــى تحســين حالــة الحقــوق فــي الدولــة،
وقــد تقبــل حكومــة الدولــة هــذه التوصيــات أو ترفضهــا،
وفــي حــال قبولهــا لهــا ،تصبــح جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن التزاماتهــا
الدوليــة.
 .4.3.3جــرى اســتعراض األردن فــي الــدورة الســابعة التــي
عقــدت فــي  24تشــرين األول/أكتوبــر  ،2013واعتمــد الفريــق

وتعــرض القانــون فــي ذلــك الوقــت لالنتقــاد بســبب تعرضــه

العامــل المعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل فــي جلســته

للمواقــع اإللكترونيــة ،فــي حيــن قدمــت الحكومــة تطمينــات

الرابعــة عشــرة المعقــودة فــي  31تشــرين األول/أكتوبــر 2013

بــأن هــذا القانــون يتعلــق بقضايــا االحتيــال والقرصنــة

التقريــر المتعلــق بــاألردن.

اإللكترونيــة وال يمــس اإلعــام ،وبــأن قانــون المطبوعــات
والنشــر هــو القانــون الــذي يطبــق علــى المواقــع اإللكترونيــة.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد صــدر قــرار ديــوان تفســير
القوانيــن بتاريــخ  2015/10/19والــذي ينــص علــى «أن جرائــم
ً
خالفــا ألحــكام المــادة
الــذم والقــدح المرتكبــة أو المقترفــة
 11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل

 .4.3.4وتضمنــت جميــع التوصيــات التــي قدمتهــا الــدول
وعددهــا  173توصيــة مــن بينهــا  18توصيــة تتعلــق بحريــة
التعبيــر وحريــة اإلعــام وحريــة االنترنــت ،وقــد وافقــت
الحكومــة األردنيــة علــى  126توصيــة ورفضــت  33توصيــة
فيمــا علقــت  13توصيــة للدراســة.
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 .4.3.5وفــي نهايــة المطــاف قبــل الوفــد الحكومــي بـــ

 )12إجــراء تحقيقــات نزيهــة فــي جميــع حــاالت االعتــداء

 15توصيــة تتعلــق بحريــة التعبيــر وحريــة اإلعــام وحريــة

علــى الصحفييــن ومضايقتهــم وترهيبهــم وتقديــم الجنــاة

اإلنترنــت ،وكانــت علــى النحــو التالــي:

إلــى العدالــة.

 )1إلغــاء أو تعديــل جميــع مــواد قانــون العقوبــات التــي

 )13تعديــل قانــون الصحافــة والمنشــورات للســماح

تفــرض قيــودا غيــر مقبولــة علــى حريــة التعبيــر.

بقنوات مفتوحـــة لالتصال الجماهيري المطبوع ووســائط

 )2تعديــل القانــون لكفالــة مزيــد مــن الضمانــات لحريــة
الــرأي والتعبيــر تمشــيا مــع المــادة  15مــن الدســتور
األردنــي المعــدل والمــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
 )3اتخــاذ الخطــوات التشــريعية المناســبة لضمــان الحمايــة
الكاملــة للحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،ال ســيما فيمــا
يخــص المنشــورات اإللكترونيــة والـــصحافة علــى اإلنترنــت.
 )4ضمــان احتــرام التشــريعات والدولــة للمادتيــن 19
و 21مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة

المعلومــات العامــة لكــي يشــارك المواطنــون مشــاركة
أكثــر داللــة فــي المجــال العــام.
 )14بــدء حــوار مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن والمجتمــع
المدنــي بهـــدف مراجعــة قانــون الصحافــة والمنشــورات
وتعديالتــه األخـــيرة المعتمـــدة فــي أيلـــول /ســبتمبر .2012
 )15مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تنفيــذ اســتراتيجية
وســائط اإلعـــام الوطنيــة بالتعــاون مــع جميــع الشــركاء
المعنييــن.

والسياســية ،اللذيــن يكفــان حريــة التعبيــر وحريـــة تكويــن

 .4.3.6بالمقابــل لــم تحــظ ثــاث توصيــات بموافقة الحكومة

الجمعيــات والتجمــع.

تتعلــق بحريــة التعبيــر وحريــة اإلعــام واإلنترنــت ،ووضعتهــا

 )5تعزيــز وحمايــة حريــة وســائط اإلعــام والحـــق فــي حريـــة

قيــد الدراســة ،وهــي:

التعـــبير وضمــان مواءمــة التشــريعات وممارســة الدولــة

 )1إبطــال التعديــات األخيــرة لقانــون العقوبــات

مــع المــادة  19مـــن العهـــد الـــدولي الخــاص بالحقــوق

وقانــون الـــصحافة والمنشــورات وقانــون جرائــم أنظمــة

المدنيــة والسياســية.

ا لمعلومــا ت .

 )6اســتعراض قانــون الصحافــة والمنشــورات بغيــة

 )2تعديــل قانــون الصحافــة والمنشــورات لتعزيــز صـــحافة

ضمــان حريــة التعبيــر بشــكل كامــل.

مفتوحـــة وحــرة ،بوســائل منهــا توســيع تعريــف الصحفــي

ـا،
 )7ضمــان الحــق فــي ممارســة حريــة التعبيــر ضمانــا كامـ ً
بمــا فــي ذلـــك حريــة اإلنترنــت ،وفــي هــذا الصــدد ،تعديل
اللوائح المتعلقـة بوسـائط اإلعـالم اإللكترونية.
 )8ضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر وفقــا للعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
 )9مراجعــة قانــون الصحافــة والمنشــورات لتخفيــف
القيــود المفروضـــة علــى المعلومــات علــى اإلنترنــت.
 )10ضمــان الممارســة القضائيــة بموجــب القانــون،
وتناســب األحكـــام المتعلقــة بجرائــم التشــهير أو التعبيــر.
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اإلعــام اإللكترونيــة وبمزيــد مـــن فـــرص الوصــول إلــى

وإلغــاء الغرامــات وشــرط الحـــصول علــى إذن قبــل النشــر،
وضمــان حريــة وســائط اإلعــام علــى اإلنترنــت.
 )3اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز حريــة وســائط اإلعالم واســتقاللها،
ال ســـيما وســائط اإلعــام اإللكترونيــة ،والنظــر فــي إلغــاء
شرط التسجيل لمواقـــع اإلنترنـــت المستقلة.

 .5الفصــل الرابــع :واقــع انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن
والحريــات اإلعالميــة فــي 2015
 .5.1مقدمة عن رصد وتوثيق االنتهاكات

 )11إعــادة تقييــم التعديــات األخيــرة لقانــون الصحافــة

 .5.1.1اســتمر برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة

والمنـــشورات ،وقانــون جرائــم نظــم المعلومات ،وقانون

علــى حريــة اإلعــام فــي األردن «عيــن» والتابــع لمركــز حمايــة

العقوبــات التــي تهــدد الحــق فــي حريــة التعبيــر ،ال ســيما

وحريــة الصحفييــن عملــه برصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي

علــى اإلنترنــت.

يتعــرض لهــا الصحفيــون ومؤسســات اإلعــام.

 .5.1.2وخــال العــام 2015؛ حــرص القائمــون علــى البرنامــج

عمــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات والتبليــغ عنهــا للمؤسســات

ً
توثيقــا لحــاالت
بإصــدار تقاريــر شــهرية رصديــة تتضمــن

المعنيــة.

االعتــداء علــى حريــة اإلعــام ،وذلــك مــن خــال عمليــات
الرصــد ،ومقابلــة الضحايــا مــن الصحفييــن الذيــن تعرضــوا
النتهــاكات واعتــداءات بســبب عملهــم ونشــاطهم اإلعالمي.

 .5.1.8الجديــد فــي تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي
األردن للعــام  2015أنــه يقــارن واقــع االنتهــاكات التــي تمكــن
مــن رصدهــا وتوثيقهــا بالتزامــات األردن الدوليــة بحقــوق

 .5.1.3وظــل الســعي وراء تطويــر التقاريــر الدوريــة ســواء

اإلنســان ،والتــي تتــم مراجعتهــا أمــام االســتعراض الــدوري

الشــهرية أو الســنوية هــو أحــد األهــداف الرئيســة لبرنامــج

الشــامل أمــام لجنــة حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة.

«عيــن» ،وذلــك مــن ضمــن األهــداف األخــرى للحــد مــن وقوع
انتهــاكات حريــة اإلعــام وتكرارهــا.

 .5.1.9ويؤمــن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــأن رصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن هــو أحــد

 .5.1.4وكما تشــير منهجية رصد وتوثيق االنتهاكات المتبعة

جوانــب عمليــة رصــد ومتابعــة أداء الحكومــة تجــاه التزامــات

فــي هــذا التقريــر ،فــإن جميــع الحــاالت الموثقــة ســواء مــن

األردن الدوليــة بشــأن حقــوق اإلنســان ،خاصــة مــا يتعلــق

خــال الرصــد أو مــن الشــكاوى التــي يتلقاهــا البرنامــج مــن

بتنفيــذ توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل الخاصــة

الضحايــا مــن الصحفييــن ،أو مــا يتلقــاه الراصــدون مــن

بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام.

بالغــات ،جميعهــا تحــال إلــى المراجعــة القانونيــة والحقوقيــة
للتثبــت مــن وقوعهــا ولتحديــد نــوع وشــكل االنتهــاكات
التــي قــد تتضمنهــا كل حالــة ،إضافــة إلــى تحديــد الحقــوق
اإلنســانية المعتــدى عليهــا فــي كل حالــة.
 .5.1.5ويعمــل برنامــج «عيــن» إلــى جانــب وحــدة المســاعدة
القانونيــة لإلعالمييــن «ميــاد» التابعــة لمركــز حمايــة وحريــة
أوال لرصــد وتوثيــق االنتهاكات،
الصحفييــن بشــكل مشــتركً ،

ً
وثانيــا لتقديــم العــون القانونــي لإلعالمييــن إن احتاجــوا
لذلــك.

 .5.1.10ورغــم الجهــود التــي يبذلهــا فريــق برنامــج «عيــن»
لتغطيــة االنتهــاكات الدارجــة علــى حريــة اإلعــام ،إال أنــه ال
يــزال يواجــه صعوبــات إثبــات انتهــاكات حجــب المعلومــات
عــن الصحفييــن والرقابــة المســبقة عليهــم.
 .5.1.11ويشــير معــدل الشــكاوى التــي وردت لبرنامــج
«عيــن» والتــي بلغــت أدنــى معدالتهــا منــذ عشــرة أعــوام
إلــى عــزوف الصحفييــن عــن تقديــم الشــكاوى عــن االنتهاكات
التــي يتعرضــون لهــا ،لكــن مــن المهــم فــي الوقــت نفســه
اإلشــارة الــى أن العــام  2015لــم يشــهد اعتــداءات ممنهجــة

 .5.1.6ومــن المهــم اإلشــارة بــأن حالــة اعتــداء واحــدة علــى

وواســعة النطــاق علــى الصحفييــن ،والــذي قــد يكــون أحــد

صحفــي و /أو مؤسســة إعالميــة قــد تتضمــن أكثــر مــن

أســبابه هــو غيــاب التجمعــات االحتجاجيــة والمظاهــرات.

انتهــاك ،وقــد تتعــدد أنــواع االنتهــاكات فــي الحالــة الواحــدة
مــا يــؤدي إلــى تعــدد الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا،
وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ فــإن تعــرض أحــد الصحفييــن
للمنــع مــن التغطيــة واالعتــداء الجســدي وحجــز الحريــة فــي
نفــس الزمــان والمــكان واألســباب يتضمــن أكثــر مــن انتهــاك
كمــا يتضمــن أكثــر مــن اعتــداء علــى الحقــوق كاالعتــداء علــى
حــق الحصــول علــى المعلومــات بمنــع التغطيــة ،واالعتــداء
علــى الحــق فــي الحريــة والســامة الشــخصية بحجــز الحريــة
إضافــة إلــى االعتــداء علــى الحــق فــي ســامة الجســد
كالتعــرض لالعتــداء الجســدي.
 .5.1.7ومنــذ تقريــره األول الصــادر عــام  ،2001أشــار مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن إلــى صعوبــة رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى الصحفييــن وذلــك ألســباب
مختلفــة أبرزهــا إحجــام الصحفييــن أنفســهم عــن اإلفصــاح

 .5.1.12ومــن الواضــح أن تراجــع االنتهــاكات و /أو اإلفصــاح
عنهــا يعــود ألكثــر مــن ســبب ،ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن أن مــن بيــن األســباب التوســع فــي توقيــف
ً
اســتنادا لقانونــي «منــع اإلرهــاب»
وحبــس اإلعالمييــن
و»الجرائــم اإللكترونيــة» ،ممــا فــرض علــى اإلعالمييــن تجنــب
ذلــك مــن خــال االبتعــاد عــن الكتابــة والنشــر فــي القضايــا
اإلشــكالية ،وهــذا يعنــي بشــكل أو بآخــر اللجــوء إلــى فــرض
ً
حكمــا بتراجــع
رقابــة ذاتيــة علــى أنفســهم ،ويتســبب هــذا
االنتهــاكات ألن مســاحات االحتــكاك مــع الســلطة تتراجــع عنــد
ممارســة الرقابــة الذاتيــة.
 .5.1.13التوقيــف التعســفي لإلعالمييــن كان أبــرز مظاهــر
االنتهــاكات علــى الصحفييــن ،حيــث تعــرض  10إعالمييــن
للتوقيــف عــام  2015علــى خلفيــة قضايــا صحفيــة ،واألســوأ
مــن ذلــك هــو إحالــة بعــض الصحفييــن إلــى محكمــة أمــن
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الدولــة والتــي ال تتوفــر بهــا معاييــر وشــروط المحاكمــة

ولــو كان ذلــك علــى المــدى المتوســط أو البعيــد إضافــة

العادلــة ،فهــي قضــاء اســتثنائي ،وقضاتهــا عســكريون

إلــى نشــر فكــرة الرصــد والتوثيــق العلمــي والمنهجــي

ومدنيــون ،وال توجــد بهــا كل درجــات التقاضــي ،وقضاتهــا

النتهــاكات الحريــات اإلعالميــة.

العســكريون يتبعــون للقضــاء العســكري.
 .5.1.14وإلــى جانــب رصــد وتوثيــق انتهــاكات حريــة اإلعــام؛

وتوثيقــه ومــا تلقــاه برنامــج «عيــن» مــن بالغــات ،وإلــى

يتابــع فريــق «عيــن» مســألة إفــات منتهكــي حريــة اإلعــام

جانــب ذلــك يعــرض التالــي:

مــن العقــاب وعــدم مســاءلتهم عــن االنتهــاكات التــي أقدموا
علــى ارتكابهــا تجــاه اإلعالمييــن وبالتالــي عــدم محاكمتهــم
ووصولهــم إلــى العدالــة ،وهــي مســألة فــي غايــة األهميــة،
إذ أن عــدم مســاءلة منتهكــي حريــة اإلعــام يدفــع إلــى
تكــرار نســق االعتــداءات علــى الصحفييــن ومؤسســاتهم
اإلعالميــة.
 .5.1.15ولــم تســجل التقاريــر الصــادرة عــن مركز حماية وحرية
الصحفييــن منــذ  15عامـ ًـا أي حــاالت تعــرض بهــا منتهكــو حريــة
اإلعــام للمســاءلة والعقــاب ،وباالتجــاه المعاكــس ســجل
المركــز حــاالت لصحفييــن تعرضــوا العتــداءات مــن األجهــزة
األمنيــة ،وقامــوا برفــع شــكاوى للنظــر فــي االعتــداءات التــي
تعرضــوا لهــا وكانــت النتيجــة أنهــم أصبحــوا مــن مشــتكين
ومبلغيــن إلــى مشــتكى عليهــم ،األمــر الــذي يســمح بالقــول

 .1حصيلــة نــوع وشــكل االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام فــي األردن .2015
 .2الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا وتعــرض لهــا
صحفيــون ومؤسســات إعالميــة وعالقتهــا بالتزامــات
األردن الدوليــة تجــاه االتفاقيــات التــي صــادق عليهــا
وتمــس االعتــداءات المعروضــة.
 .5.2تعريفــات ومصطلحــات مســتخدمة فــي عمليــة توثيق

الحــاالت الــواردة فــي التقرير

 .5.2.1رصــد حقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة:
مراقبــة االحتــرام الكامــل والفعــال للحقــوق اإلنســانية
المعتــرف بهــا فــي القانونيــن الدولــي والوطنــي ،والتــي
يتعيــن علــى الســلطات العامــة احترامهــا وضمانهــا

أن القانــون أســتخدم كأداة لقمــع الصحفييــن.

ً
بشــرا ،باإلضافــة إلــى حقوقهــم
لإلعالمييــن بوصفهــم

 .5.1.16وممــا تقــدم فــإن األســباب الدافعــة للمركــز للقيــام

وحرياتهــم األخــرى الالزمــة لتمكينهــم مــن أداء مهامهــم

بعمليــة رصــد انتهــاكات الحريــات اإلعالميــة وتوثيقهــا تتمثــل

وأدوارهــم بحريــة ودون تبعــات.

فــي عــدد مــن النقــاط أهمهــا:

 .5.2.2االنتهــاكات :االعتــداء علــى حــق يكفلــه القانــون

 .1التحقــق مــن مــدى احتــرام األردن للمعاييــر الدوليــة
المعمــول بهــا فــي مجــال الحريــات اإلعالميــة وحقــوق
اإلنســان ذات الصلــة.
 .2تعبئــة الــرأي العــام المحلــي ضــد الممارســات المنطوية
علــى انتهــاكات لهــذه الحريــات والحقوق.
 .3فهم أنماط االنتهاكات السائدة في األردن وأسبابها.

الدولــي لحقــوق االنســان ،بموجــب اتفاقيــة أو معاهــدة
عضــو فيهــا ،أو بموجــب التزامــات تقــع علــى عاتــق
الدولــة
ٌ

الدولــة بســبب عضويتهــا فــي اتفاقيــات أخــرى ال تبيــح
االعتــداء علــى هــذه الحقــوق .كمــا يعتبــر اإلخفــاق فــي حمايــة
ـداء عليهــا ،حتــى
وصيانــة هــذه الحقــوق مــن قبــل الدولــة ،اعتـ ً
ً
طرفــا فيــه.
لــو لــم تكــن الدولــة

 .5.2.3توثيــق االنتهــاكات :تدويــن وتســجيل وتبويــب

 .4تقديــم أدلــة وأســس صالحــة لمالحقــة مرتكبــي

المعلومــات واألدلــة المتحصــل عليهــا مــن خــال عمليــة

االنتهــاكات الجســيمة بحــق اإلعالمييــن ،ومنــع الجنــاة مــن

تقصــي الحقائــق والرصــد ،بطريقــة تســمح باســترجاعها

اإلفــات مــن العقــاب.

واســتخدامها بســهولة ألغــراض مختلفــة .فعمليــة التوثيــق ال

 .5تحفيــز اإلعالمييــن علــى توثيــق مــا يتعرضــون لــه مــن
مشــكالت وانتهــاكات ،ورفــع وعيهــم بأهميــة الحريــات
والحقــوق اإلنســانية واإلعالميــة لهــم لتمكينهــم مــن
القيــام بعملهــم بســهولة ويســر ،وللحــد مــن االعتــداءات
التــي قــد يتعرضــون لهــا بســبب عملهــم اإلعالمــي حتــى
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 .5.1.17يعــرض هــذا الفصــل حصيلــة عامــة لمــا تــم رصــده

تقتصــر فحســب علــى تدويــن المعلومــات واألدلــة المتعلقــة
بــأي انتهــاك يســتهدف حقــوق اإلعالمييــن وحرياتهــم،
ولكنهــا تشــمل كذلــك إيجــاد منظومــة منهجيــة وعلميــة
مدروســة لتبويــب االنتهــاك وتطبيقــه ،وتيســير الرجــوع إليــه
واســتخدامه كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

 .5.2.4الشــكوى :ينصــرف مفهــوم الشــكوى فــي ســياق
رصــد االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن إلــى إدعــاء
ً
إعالميــا بصــرف النظــر
عمــا
مــن جانــب شــخص يمــارس
ً
عــن وضعــه النقابــي ،يزعــم فيــه أن حقوقــه اإلنســانية أو/

وحرياتهــم اإلعالميــة بمناســبة ممارســتهم لنشــاطهم
اإلعالمــي ،وقــد تتــم مــن خــال متابعــة ســائر وســائل
اإلعــام المرئــي والمســموع والمكتــوب واإللكترونــي .ومــا
ً
بنــاء
ذاتيــا وليــس
يميــز هــذه الحالــة هــي أن المركــز يتحــرك
ً

وحرياتــه اإلعالميــة قــد انتهكــت فــي موقــف معيــن ،أيـ ًـا كان

علــى معلومــات وردتــه مــن آخريــن بشــأن مشــكلة بعينهــا.

مصــدر هــذا االنتهــاك أو الجهــة المســؤولة عنــه .فالشــكوى

 .5.2.9اســتمارة االنتهــاكات :اســتطالع يجريــه المركــز

بالنســبة للمركــز قــد تــرد فــي بــاغ طلب،يأخذ شــكل التماس،
أو مراســلة ،أو اتصــال هاتفــي أو رســالة إلكترونيــة  ،أو قــد
تتــم مــن خــال تعبئــة اســتمارة معلومــات معــدة ســلفا مــن
قبــل المركــز أو بــاغ .وال يشــترط أن تكــون مكتوبــة ،فالمركــز
يســتقبل ســائر ضــروب الشــكاوى المكتوبــة والشــفوية
واإللكترونيــة.
ُ .5.2.5مدعــي االنتهــاك :هــو كل شــخص يدعــي أن

الحقــوق اإلنســانية و /أو الحريــات اإلعالميــة المعتــرف بهــا
فــي القانونيــن الدولــي والوطنــي قــد انتهكــت فــي موقــف
معيــن ،ســواء بالنســبة لــه أم لشــخص آخــر ،أيـ ًـا كان مصــدر
هــذا االنتهــاك أو الجهــة المســؤولة عنــه.
 .5.2.6االســتمارة :هــي اســتمارة أعدهــا المركــز بهــدف

مــن خــال االتصــال بالزمــاء والزميــات اإلعالمييــن بغيــة
اإلجابــة علــى أســئلة معــدة سـ ً
ـلفا وكاشــفة عــن المشــكالت
التــي تعرضــوا لهــا وتمــس حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم
الصحفيــة بمناســبة نشــاطهم اإلعالمــي ،وهــي تشــكل
وســيلة محوريــة فــي عمليــة رصــد االنتهــاكات مــن جانــب
المركــز.
 .5.2.10الضحيــة :كل إعالمــي يثبــت أنــه كان عرضة النتهاك
حــق مــن حقوقــه اإلنســانية أو حريــة مــن الحريــات اإلعالميــة
المعتــرف بهــا أو أكثــر بمناســبة ممارســته لعملــه أو لنشــاطه
اإلعالمــي ،بصــرف النظــر عــن وضعــه النقابــي.

الحصــول علــى معلومــات بشــأن مــا تعــرض لــه اإلعالميــون

 .5.3النتائج العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات 2015

مــن مشــكالت تمــس حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم

 .5.3.1علــى مــدار العــام 2015؛ ســجل تقريــر حالــة الحريــات

اإلعالمية بمناســبة ممارســتهم لعملهم اإلعالمي .وتشــكل

ً
انتهــاكا لحقــوق اإلعالمييــن
اإلعالميــة فــي األردن 57

أحــد أهــم أدوات المركــز فــي عمليــة رصــد االنتهــاكات .وفــي

والحريــات اإلعالميــة ،وقــد وقعــت هــذه االنتهــاكات فــي

أغلــب األحيــان تنطــوي هــذه االســتمارة علــى شــكوى تتعلــق

 23حالــة اعتــداء ،منهــا  19حالــة فرديــة ،و 4حــاالت جماعيــة

بانتهــاك أحــد الحقــوق اإلنســانية لإلعالمييــن أو الحريــات

اســتهدفت عمــوم الصحفييــن ،وذلــك ضمــن عمليــات الرصد

اإلعالميــة أو أكثــر.

والتوثيــق التــي أجراهــا الراصــدون والباحثــون فــي برنامــج

 .5.2.7البــاغ :هــو إخبــار يقدمــه إعالمــي أو أكثــر إلــى

«عيــن» لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالميين

المركــز بأيــة وســيلة وبصــرف النظــر عــن شــكل هــذه

فــي األردن والتابعــة لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن.

الوســيلة ،ويتعلــق بتعرضــه هــو أو إعالمــي آخــر لمشــكلة

ً
إعالميــا وإعالميــة
 .5.3.2وتعــرض لتلــك االنتهــاكات 19

تمــس الحقــوق اإلنســانية لإلعالمييــن وحرياتهــم الصحفيــة

مــن مؤسســات إعالميــة مختلفــة ســواء مــن العامليــن فــي

بمناســبة ممارســتهم لنشــاطهم اإلعالمــي .وقــد يحصــل

الصحافــة المطبوعــة أو اإللكترونيــة أو مــن قنــوات فضائيــة

المركــز علــى البــاغ مــن خــال اســتمارة المعلومــات أو

ومراســلين صحفييــن ،والمالحــظ أن جميــع الصحفييــن الذيــن

الهاتــف أو الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي أو أيــة وســيلة

تعرضــوا النتهــاكات يعملــون فــي مؤسســات إعالميــة

أخــرى .وأســوة باســتمارة المعلومــات ،ينطــوي البــاغ فــي

خاصــة ومســتقلة.

العــادة علــى شــكوى بشــأن انتهــاك للحريــات اإلعالميــة أو
حقــوق اإلعالمييــن.

 .5.3.3وإضافــة إلــى الصحفييــن واإلعالمييــن الذيــن
تعرضــوا النتهــاكات خــال  ،2015فقــد تعرضــت 15

 .5.2.8رصــد الحالــة :هــي عمليــة يتبعهــا المركــز مــن

مؤسســة إعالميــة النتهــاكات أيضـ ًـا ،ويقصــد بالمؤسســات

تلقــاء ذاتــه بهــدف التوصــل إلــى معلومــات حــول مــا لحــق

اإلعالميــة فــي هــذا اإلطــار المواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة

باإلعالمييــن مــن مشــكالت تمــس حقوقهــم اإلنســانية

التــي تعرضــت للحجــب اإللكترونــي ،والقنــوات الفضائيــة
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التــي تعرضــت للمنــع مــن البــث الفضائــي و /أو التحريــض،

 .5.3.5وبالنظــر إلــى توزيــع عــدد االنتهــاكات والحــاالت

ً
أيضــا أن جميــع المؤسســات اإلعالميــة التــي
ويالحــظ

ومجمــوع الصحفييــن والمؤسســات اإلعالمية التي تعرضت

ً
أيضــا مــن القطــاع اإلعالمــي
تعرضــت النتهــاكات هــي

النتهــاكات خــال الفتــرة مــن  1ينايــر ولغايــة  31ديســمبر

الخــاص والمســتقل.

 ،2015يظهــر الجــدول أدنــاه أن الراصديــن فــي برنامــج «عين»
قــد ســجلوا أعلــى معــدالت الحــاالت المرصــودة فــي شــهر

 .5.3.4ويمكــن القــول بجمــع الصحفييــن والمؤسســات

مايــو /أيــار بواقــع  3حــاالت تضمنــت  11انتهـ ً
ـاكا تعــرض لهــا

اإلعالميــة التــي تعرضــت النتهــاكات بــأن  %56مــن

صحفــي و 9مؤسســات إعالميــة ،فيمــا ســجل شــهر تشــرين

االنتهــاكات تعــرض لهــا إعالميــون ،و %44مــن االنتهــاكات

الثانــي /نوفمبــر أعلــى معــدل باالعتــداء علــى الصحفييــن

تعرضــت لهــا مؤسســات إعالميــة.

فــي حــاالت فرديــة حيــث بلــغ عــدد الصحفييــن الذيــن تعرضــوا
النتهــاكات  5صحفييــن وإعالمييــن.
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 .5.4اســتمارات الشــكاوى والبالغــات
وعمليــات

الرصــد

 .5.4.1اســتقبل

مركــز

حمايــة

12

وحريــة

الصحفييــن  12اســتمارة شــكوى خــال العــام

ﺷﻜﻮﻯ

 ،2015وجميعهــا تضمنــت انتهــاكات بحــق

52.2%

حريــة اإلعــام ،فيمــا تلقــى المركــز بالغيــن،
ورصــد فريــق برنامــج «عيــن»  9حــاالت
تضمنــت

انتهــاكات،

بعضهــا

فــي تعاميــم صــادرة عــن هيئــة
اإلعــام وتضمنــت انتهــاكات
تمــس حريــة اإلعــام طالــت جميع

2

مؤسســات اإلعــام والصحفيين

ﻧﻮﻉ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﺑــﻼﻍ

بحظــر النشــر.

8.7%

 .5.4.2وبالمقارنــة مــع األعــوام الســابقة فــإن
المركــز اســتقبل أقــل عــدد مــن اســتمارات
الشــكوى التــي وردت إليــه مــن الصحفييــن،
حيــث اســتقبل عــام  2010لوحده  117اســتمارة
وكان أكثــر األعــوام التــي تلقــى خاللهــا المركــز
اســتمارات شــكاوى مــن الصحفييــن.
 .5.4.3ومــن المالحــظ بأهميــة أن المركــز
اســتقبل خــال األعــوام  2010و 2012و2013
أكثــر عــدد مــن الشــكاوى ،مــا يشــير إلــى
تأثــر مســتوى الحريــات اإلعالميــة بالواقــع

9

ﺭﺻﺪ

40%

السياســي واالجتماعــي ،حيــث شــهد أواخــر
العــام  2010بواكيــر الحــراك الشــعبي واســتمر
بزخــم عــام  ،2011وهــو مــا أطلــق عليــه «الربيــع
العربــي».

ﻋﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ،
ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺻﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ 2015
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ﻋﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2005ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ 2015
 2015-2005ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

639

ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ

2006

29
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

2012

2010

2008

78 117 40 33 33 31

2005

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

2007

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

2009

2014

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

96
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

2011

99
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

69
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

2013

14
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

2015

ً
واضحــا أن بدايــة الحــراك الشــعبي عــام 2010
 .5.4.4يبــدو

أدى إلــى تراجــع اإلعالمييــن عــن تقديــم الشــكاوى ،ســواء

قــد شــهدت اعتــداءات واســعة النطــاق علــى الصحفييــن أثنــاء

للمؤسســات األهليــة الوطنيــة المعنيــة بالدفــاع عــن

تغطيتهــم الميدانيــة للمســيرات والتظاهــرات االحتجاجيــة.

حقــوق اإلنســان وحريــة اإلعــام ،أو لديــوان المظالــم فــي

ففــي العــام  2011تقلــص عــدد الشــكاوى الــواردة للمركــز

األمــن العــام.

رغــم اســتمرار االعتــداءات الممنهجــة بحــق الصحفييــن مثــل
االعتــداء الــذي وقــع فــي ســاحة النخيــل ،األمــر الــذي دفعهــم
لممارســة الرقابــة الذاتيــة أكثــر علــى أنفســهم إضافــة إلــى
ارتفــاع منســوب القبضــة األمنيــة عليهــم.

 .3مــن الواضــح أن التعاميــم التــي تصدرهــا هيئــة اإلعــام
و /أو األجهــزة األمنيــة قــد دفعــت اإلعالمييــن لاللتــزام
بهــا خشــية مــن تعرضهــم للتوقيــف واالســتدعاء مــن قبــل
المدعيــن العاميــن فــي المحاكــم ،خاصــة محكمــة أمــن

 .5.4.5عــادت معــدالت الشــكاوى باالرتفــاع عامــي 2012

الدولــة ،األمــر الــذي قلــص مــن حجــم االنتهــاكات التــي

تقبــا لفكــرة تقديــم
و 2013حيــث أصبــح اإلعالميــون أكثــر
ً
ً
تأثــرا
الشــكاوى والبالغــات ،وأكثــر رغبــة فــي ردع المعتديــن

قــد يتعرضــون لهــا فــي حالــة النشــر.

بارتــدادات الحــراك الشــعبي .وفــي العــام  2014تدنــى عــدد
الشــكاوى التــي تلقاهــا المركــز مــع اســتمرار موجــة مــن الحــذر
والرقابــة الذاتيــة التــي مارســها الصحفيــون علــى أنفســهم
مــع تراجــع الحــراك الشــعبي وارتداداتــه علــى واقــع العمــل
اإلعالمــي.
 .5.4.6ويؤشــر تراجــع عــدد الشــكاوى بشــكل كبيــر فــي العــام
 2015إلــى عــدة احتمــاالت أبرزهــا:

 .4الخــوف مــن تــردي األمــن الوظيفــي والمعيشــي مــا
ً
تحفظــا وحيطــة عنــد قيامهــم
يجعــل اإلعالمييــن أكثــر
بواجبهــم المهنــي داخــل مؤسســاتهم اإلعالميــة وخارجهــا
كــي ال يصبحــوا عرضــة لفقــدان مهنتهــم التــي يعتاشــون
منهــا.
 .5افتقــاد اإلعالمييــن األردنييــن للمعرفــة بقضايــا حقــوق
اإلنســان وباألخــص الحقــوق والحريــات التــي ترتبــط
بعملهــم اإلعالمــي ،وانعــكاس ضعــف المعرفــة علــى

 .1تراجــع اعتقــاد اإلعالمييــن بالــدور الحيــوي للشــكاوى

مواقفهــم واتجاهاتهــم إزاء االنتهــاكات التــي يتعرضــون

والبالغــات رغــم أنهــم خرجــوا مــن فكــرة الخشــية مــن

لهــا.

عواقــب تقديــم الشــكاوى ،وهــي مســألة تتعلــق بالوعــي
الحقوقــي لــدى اإلعالمييــن وبعــدم إدراكهــم ألهميــة
هــذه اآلليــة لــردع المعتديــن وحمايــة حرياتهــم وحقوقهــم.
 .2يبــدو أن اســتخدام القانــون كأداة لقمــع الصحفييــن

 .5.4.7ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن مــا يــرد لبرنامــج «عيــن»
مــن «شــكاوى» تشــير إلــى حــدوث مــا يعتبــره الصحفيــون
المشــتكون انتهــاكات بحقهــم فــي اتجاهــات مختلفــة ،وال بــد
مــن قــول التالــي:

 .1إن مــا ينشــر فــي هــذا التقريــر ليــس كل مــا تعــرض
لــه الصحفيــون مــن مشــكالت أو انتهــاكات ،وهــذا األمــر
يعــود إلــى تراجــع الصحفييــن باإلفصــاح عــن االنتهــاكات
التــي قــد يتعرضــون لهــا بســبب عملهــم اإلعالمــي.
 .2الحظ الباحثون في برنامج «عين» أن بعض الصحفيين
يقومــون بعــرض مــا يتعرضــون لــه مــن مشــكالت حــال
وقوعهــا ،ثــم يتراجعــون عــن ذلــك ويســحبون شــكواهم
بســبب خضوعهــم إمــا لضغــوط ،أو لموافقتهــم علــى
التصالــح والتوصــل إلــى حــل ودي ،أو قبــول «االعتــذار
الشــفوي» الــذي عــادة مــا يحصــل عنــد ضلوعهــم بتقديــم
شــكاوى ضــد منتهكــي االنتهــاكات بحقهــم خاصــة مــن
رجــال األمــن العــام المكلفيــن بإنفــاذ القانــون.
 .3يعتقــد بعــض الصحفييــن أن المشــكلة التــي تعرضــوا
لهــا ال تســتحق التقــدم بشــكوى.
 .5.5حصيلــة االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي
األردن 2015
 .5.5.1ســجل تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن
مــن خــال مــا ورد مــن شــكاوى وبالغــات وعمليــات الرصــد
التــي أجراهــا الباحثــون والراصــدون فــي برنامــج «عيــن»
ً
ً
نوعــا مــن االنتهــاكات جــاء أبرزهــا
انتهــاكا تــوزع علــى 17
57
المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي ،التوقيــف ،حجــز
الحريــة ،التحريــض علــى العنــف ،المنــع مــن التغطيــة وحجــب
المعلومــات ،والمحاكمــة غيــر العادلــة.
 .5.5.2ويالحــظ بالنظــر إلــى كافــة االنتهــاكات الدارجــة فــي
الجــدول أدنــاه؛ أن نوعيــة وطبيعــة االنتهــاكات جــاءت بهــدف
المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات وحظــر نشــرها ،وأمــا
التوقيــف فهــو شــكل مــن أشــكال العقوبــة المســبقة التــي
قــد يتعــرض لهــا الصحفيــون نتيجــة نشــرهم لمــواد إعالميــة
محظــورة النشــر و /أو تالمــس الخطــوط الحمــراء فــي النشــر.
 .5.5.3ويمكــن القــول أن توقيــف الصحفييــن الــذي لوحــظ
عــام  2015بشــكل الفــت ،وهــو عنــوان التقريــر برمتــه
«خلــف القضبــان» ،مــا هــو إال أحــد أشــكال الــردع التــي قــد
تســتخدمها الســلطات بهــدف الحــد مــن النشــر غيــر المرغــوب
لديهــا ،وســنتوقف عنــد جميــع الحــاالت التــي تعــرض لهــا
الصحفيــون للتوقيــف بشــكل مفصــل.
 .5.5.4ويوضــح الجــدول اآلتــي مختلــف االنتهــاكات التــي
ادعــى مقدمــو الشــكاوى أنهــم تعرضــوا لهــا فــي عــام ،2010
إلــى جانــب مــا ورد مــن ادعــاءات فــي البالغــات ،ومــا وجــده
الباحثــون فــي برنامــج «عيــن» أنــه يشــكل انتهــاكات مــن
عمليــات الرصــد التــي تمــت:

حصيلة االنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم عام 2015
نوع االنتهاك

التكرار

%

المنع من البث اإلذاعي
والفضائي

10

17.5

التوقيف

10

17.5

المحاكمة غير العادلة

7

12.3

حجز الحرية

5

8.8

المنع من التغطية

4

7

حجب المعلومات

3

5.3

التحريض

3

5.3

المنع من النشر والتوزيع

3

5.3

المعاملة المهينة

2

3.5

حجب المواقع االلكترونية

2

3.5

االعتداء الجسدي

2

3.5

االعتداء على أدوات العمل

1

1.8

التحقيق األمني

1

1.8

المضايقة

1

1.8

التهديد باإليذاء

1

1.8

حذف محتويات الكاميرا

1

1.8

اإلصابة بجروح

1

1.8

57

%100

المجموع

 .5.5.5وبالرغــم مــن ذلــك؛ وبالعــودة إلــى ســؤال
الصحفييــن فــي اســتطالع الــرأي الــوارد فــي البــاب األول
مــن هــذا التقريــر حــول تعرضهــم للضغوطــات أو لمضايقــات
فــي العــام  ،2015فقــد أجــاب وادعــى  107صحفييــن مــن
أصــل  251مــن المســتطلعين علــى أســئلة االســتطالع
أنهــم تعرضــوا لضغوطــات ،وكان ردهــم أنهــم تعرضــوا
للضغوطــات والمضايقــات التاليــة:

159

إجابــات الصحفييــن فــي اســتطالع الــرأي حــول تعرضهــم

لضغوطــات ومضايقــات عــام 2015
نوع الضغوط

تبلــغ مــن الشــدة مــا ال يمكــن مواصلــة اعتبارهــا تنــدرج حصـ ً
ـرا
فــي نطــاق االختصــاص الداخلــي للــدول» بحســب مــا تشــير

العدد

%

اليــه وثائــق مجلــس حقــوق االنســان التابــع لألمــم المتحــدة،

حجب المعلومات

44

41

الذم والقدح

أي يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي .وقــد اســتخدم مصطلــح

16

15

المنع من التغطية

10

9.3

االنتهــاكات الجســيمة ،للمــرة األولــى ،مــن قبــل لجنــة حقــوق

10

9.3

االستدعاء األمني

6

5.6

مــارس /آذار .1967

حجز الحرية

5

4.7

 .5.6.2عــاوة علــى ذلــك ،تشــير «االنتهــاكات الجســيمة» إلــى

حجب موقع تديره  /تعمل به /
تمتلكه

4

3.7

التحقيق األمني

3

2.8

اإلعتداء الجسدي

2

2

المنع من البث الفضائي

2

2

منع النشر

2

2

اإلحالة لمحكمة أمن الدولة

1

1

التحويل إلى مدعي عام

1

1

اإلستدعاء من قبل هيئة
مكافحة الفساد

وتعويــض المتضرريــن عــن االنتهــاكات والخســائر التي تعرضوا

1

1

لهــا ،إضافــة إلــى مســاءلة المنتهكيــن ومحاســبتهم حســب

107

100

القوانيــن المحليــة ،والمعاييــر الدوليــة المصــادق عليها من قبل

التهديد

المجموع

 .5.5.6وبالنظر إلى الجدولين الســابقين ،فإن األمر المشــترك
بينهمــا هــو الغايــة مــن وقــوع الضغوطــات واالنتهــاكات ،إذ
تتشــابه أشــكال وأنــواع االنتهــاكات فيمــا بينهمــا ممــا يســمح
بالقــول أن «حجــب المعلومــات» ومنــع الحصــول عليهــا و /أو
نشــرها كان سـ ً
ـببا فــي تعــرض الصحفييــن لالنتهــاكات ،وهــو
الســمة األبــرز طيلــة الســنوات الماضيــة.
 .5.5.7وإلــى جانــب المضايقــات والضغوطــات ،فقــد أجــاب 4
صحفيين مســتطلعين أنهم تعرضوا للتوقيف بســبب عملهم
اإلعالمــي ،فيمــا أجــاب  29صحفيـ ًـا أنهــم تعرضــوا لمحاكمــات
علــى خلفيــة قضايــا مطبوعــات ونشــر.
 .5.5.8وتكشــف إجابات االســتطالع وتؤكد على أن الصحفيين
ً
غالبا ال يلجؤون لإلفصاح وتوثيق االنتهاكات التي تقع عليهم،
هــذا مــع االفتــراض أن بعضهــم ينظــر لحجــب المعلومــات علــى
أنــه حــق للدولــة ،وهــو مــا يدعونــا لالعتقــاد بــأن االنتهــاكات
الحقيقيــة أعلــى ممــا تــم رصــده وتوثيقــه.

االنســان فــي األمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم  8الصــادر فــي

االنتهــاكات التــي تقــع علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والتــي تحــدث فــي
أي جــزء مــن العالــم وتحــت أي ظــرف مــن الظــروف ،بمــا فــي
ذلــك حــاالت النــزاع المســلح ،أو االنتهــاكات المتعلقــة بالقانــون
الدولــي اإلنســاني أو تهديــد الســام.
 .5.6.3ويرتبــط التعــرض النتهــاكات جســيمة بجبــر الضــرر

األردن كطــرف.
 .5.6.4ويــرى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــأن عــدم مســاءلة
ومعاقبــة المنتهكيــن لوقائــع االعتــداءات الجســيمة علــى
الصحفييــن والســكوت عــن هــذه الوقائــع دون رادع ،مــؤداه
اســتمرار ارتكابهــا وتكرارهــا إن لــم يكــن تزايدهــا وانتشــارها.
ً
انتهاكا
 .5.6.5خــال العــام  2015رصــد برنامــج «عيــن» ووثــق 15
جسـ ً
ـيما تعــرض لــه  11صحفيـ ًـا علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي،
ً
انتهــاكا يوثقهــا هــذا التقريــر ،وقــد بلغــت
وذلــك مــن بيــن 57
نســبة االنتهــاكات الجســيمة  %26.3مــن مجمــوع االنتهــاكات.
 .5.6.6وتشــير البيانــات التــي وثقهــا التقريــر أن االنتهــاكات
الجســيمة قد ارتكبتها ســلطات قضائية ما يشــير إلى استخدام
القانــون كأداة لمعاقبــة الصحفييــن ،فالتوقيــف يعتبــر عقوبــة
مســبقة علــى الصحفييــن بســبب عملهــم اإلعالمــي ،وقــد تــم
توقيــف  10صحفييــن العــام  2015علــى خلفيــة ادعاءات بحقهم
بســبب النشــر.
 .5.6.7وقــد تعــرض صحفيــان لالعتــداء الجســدي فــي حالتيــن
منفصلتيــن أثنــاء ممارســتهما لعملهمــا اإلعالمــي مــن قبــل

 .5.6االنتهــاكات الجســيمة (اإلفــات مــن العقــاب وانعــدام

ســبل االنتصــاف والوصــول إلــى العدالــة)

 .5.6.1تتوفــر فــي «االنتهــاكات الجســيمة» مواصفات تجعلها

160

األجهــزة األمنيــة ،أحدهمــا تعــرض للمعاملــة المهينــة بكامــل
أركانهــا وأصيــب بجــروح نتيجــة االعتــداء الجســدي عليــه بنفــس
الوقت ،فيما تعرض صحفي آخر وبواقعة منفصلة للمعاملة
المهينــة أيضـ ًـا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة.

 .5.6.8وتتمثل المشكلة في االنتهاكات الجسيمة وجبر الضرر

الصحفييــن ال يزالــون يحجمــون عــن اإلفصــاح عــن االنتهــاكات

بــأن الشــكاوى والتبليــغ عــن هــذه االنتهــاكات دون اتخــاذ وســائل

التــي يتعرضــون لهــا ،وهــم يحجمــون عــن تقديــم الشــكاوى

االنتصاف المتاحة بموجب القانون المحلي واستنفاذها وفقا

لــدى الســلطات الرســمية المختصــة عنــد تعرضهــم العتــداءات

لمبــادئ القانــون الدولــي المعتــرف بهــا عمومــا ،ودون احتوائهــا

جســيمة ألســباب عديــدة تــم ذكرهــا ،وهــو مــا يجعل من مســألة
ً
ً
دارجــا.
أمــرا
اإلفــات مــن العقــاب

لدليــل توثيقــي ألي قــرار نهائــي صــادر عــن محكمــة قضائيــة أو
غيرهــا مــن الســلطات المختصــة فــي الدولــة المعنيــة ،فإنــه ال

 .5.6.11وال يعــول القانــون الدولــي لحقــوق االنســان علــى

يمكــن بعــد ذلــك المطالبــة بالتعويــض وجبــر الضرر.

شــرط «اســتنفاذ ســبل االنتصــاف» فــي حــال كانــت هــذه

 .5.6.9وبالرغــم ممــا ســبق ،فيمكــن ألي فــرد أو مجموعــة مــن

الســبل «غيــر فعالــة أو تســتغرق وقتـ ًـا يتجــاوز حدود المعقــول».

األفــراد أو المنظمــات غيــر الحكوميــة التقــدم بشــكوى إلجــراءات

علــى ســبيل المثــال ،ال ُيطلــب مــن المشــتكي اســتنفاذ ســبل
قيــد ســير اإلجــراءات الواجبــة بفعــل
االنتصــاف المحليــة عندمــا ُي َّ

الشــكاوى الخاصــة بمجلــس حقــوق اإلنســان ،وهــو إجــراء اتبعــه
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن منــذ العــام  2011عندمــا قــدم

القانــون (علــى ســبيل المثــال عــدم وجــود ســلطة قضائيــة

تقريـ ً
ـرا باالعتــداءات التــي وقعــت علــى الصحفييــن فــي ســاحة

مســتقلة) ،أو عندمــا يتــم منــع وصول المشــتكي و /أو الضحية

النخيــل ،وقــام بإعــداد تقريــره الخــاص أمــام لجنــة مناهضــة

إلــى ســبل االنتصــاف ،أو الحيلولــة دون اســتنفاذها.

التعذيــب فــي نوفمبــر مــن العــام الماضي يوثق حــاالت تخالف

 .5.6.12وفــي حــال إدعــاء الدولــة المعنيــة بعدم اســتنفاذ جميع

اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها األردن ،وارتكبتها

ســبل االنتصــاف المحليــة المتاحةُ ،يمكن أن ُيطلب مــن الدولة،

األجهــزة األمنيــة خــال الفتــرة مــن العــام  2012وحتــى .2015

تقديــم تفاصيــل بشــأن ســبل االنتصــاف الفعالــة المتاحــة

للضحايــا المزعوميــن فــي ظــل الظــروف الخاصــة بالقضيــة.

 .5.6.10وتمــت اإلشــارة فــي موضــع ســابق إلــى أن
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 .5.6.13وبالعــودة إلــى مــا وثقــه برنامــج «عيــن» مــن

 .5.6.14ومــن الجــدول أدنــاه ،فــإن األرقــام تمكننــا مــن

انتهــاكات جســيمة خــال األعــوام الســتة الماضيــة ،وبالرغــم

القــول بــأن  %11.6مــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا

مــن نــدرة الشــكاوى والبالغــات التــي اســتقبلها البرنامــج

الصحفيــون األردنيــون جســيمة ،وأن جميــع هــذه االنتهــاكات

عــام  ،2015إال أن معــدل االنتهــاكات الجســيمة بقــي شــبه

قــد أفلــت مرتكبوهــا مــن العقــاب ،وأن القانــون خاصــة فــي

مســتقر ،وجــاء بمعــدل أعلــى مــن معدالتــه التــي ســجلها

العــام  2015قــد اســتخدم التوقيــف كعقوبــة مســبقة علــى

فــي األعــوام  2010و.2012

الصحفييــن ،وهــي عقوبــة ســالبة تعــارض التزامــات األردن
الدوليــة وعلــى رأســها حمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر

االنتهاكات الجسيمة
خالل الفترة 2015-2010

واإلعــام.

2010

2015

2010
5

2

2014

13
5

26

2012

1

2

2013
16

10

2014

2012

2011
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ

1

2013

ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

2015
2014

2014 1

5

1

2

ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ

2010

2013
1

2014

ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ
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2010
10

2015

3

2
9

2

2015

2014

ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ

2011
26

2012
11

2013
10

2014
34

2015
15

«االعتــداء

الجســدي»

أكثــر

االنتهــاكات الجســيمة التــي

تعــرض لهــا اإلعالميــون خــال األعــوام
الســتة الماضيــة

 .5.6.15وتؤكــد الحــاالت التــي يعرضهــا التقريــر أن سياســة

 .5.6.18وفــي العــام  2015اســتمر اســتخدام القانــون

اإلفــات مــن العقــاب إزاء مــا يرتكــب بحــق اإلعالمييــن مــن

لمالحقــة ومعاقبــة المشــتكين والمبلغيــن مــن الصحفييــن

انتهــاكات مــا زالــت شــائعة فــي األردن .فالســطات الرســمية

عــن االعتــداءات التــي تعرضــوا لهــا مــن قبــل عناصــر مــن

لــم تتخــذ أيــة خطــوات حقيقيــة أو جديــة لوقــف العمــل بهــذه

األمــن العــام ،وقــد وثــق مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن حالــة

السياســة التــي تنتهجهــا منــذ ســنوات طويلــة والتخــاذ

أو أكثــر تعــرض خاللهــا أحــد الصحفييــن للمســاءلة رغــم أنــه

التدابيــر الالزمــة إلنصــاف الضحايــا ومســاءلة الجنــاة عــن

المشــتكي عــن اعتــداءات وقعــت بحقــه.

االنتهــاكات الماســة بحقــوق الصحفييــن.
 .5.6.16وعلــى الرغــم مــن حــاالت االنتهــاكات التــي يعرضهــا
هــذا التقريــر إال أن االدعــاء العــام لــم يتحــرك مــن تلقاء نفســه
للتحقيــق فــي هــذه االنتهــاكات بغيــة الوقــوف علــى هويــة
األشــخاص المســؤولين والمتورطيــن فيهــا وإحالتهــم إلــى
المحاكــم المختصــة لمحاكمتهــم ومعاقبتهــم ،خاصــة وأن
القانــون األردنــي يوجــب فــي الحــاالت التــي تنطــوي علــى
شــبهة جرميــة علــى االدعــاء العــام أن ينهــض بصالحياتــه
واختصاصاتــه المنوطــة بــه.
 .5.6.17ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفيين بأن سياســة
اإلفــات مــن العقــاب التــي تتبناهــا الجهــات األمنيــة وغيرهــا
مــن الهيئــات المختصــة فــي األردن إزاء االنتهــاكات الجســيمة
التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون ،تســاهم فــي اتســاع حجــم
وعــدد هــذا النــوع مــن االنتهــاكات ،وتضــع الحريــات اإلعالميــة
فــي األردن فــي وضــع صعــب .كمــا يذكــر المركــز بــأن تصنيــف
األردن علــى مؤشــر حريــة اإلعــام لمنظمــة مراســلون بــا

 .5.7االنتهاكات الثابتة والمستقرة وغير المستقرة
 .5.7.1منــذ العــام  2010وحتــى العــام  2015رصــد
ً
انتهــاكا وقعــت علــى صحفييــن
برنامــج «عيــن» ووثــق 922
ومؤسســات إعالميــة فــي األردن .وتظهــر بيانــات تقريــر حالــة
الحريــات اإلعالميــة فــي األردن منــذ الســتة أعــوام الماضيــة
تعــدد االنتهــاكات وتنوعهــا ،وقــد بلــغ عــدد أشــكال االنتهــاكات
التــي قــد يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي األردن إلــى  35نوعـ ًـا
مــن أشــكال االنتهــاكات بشــكل مفصــل.
 .5.7.2ويتبيــن بالنظــر إلــى نــوع االنتهــاكات التــي تكــررت
خــال األعــوام الســتة الماضيــة بشــكل ملحــوظ أن مــن
ً
ً
انتهــاكا
نوعــا مــن أنــواع االنتهــاكات هنــاك 12
ضمــن 35
درج تكرارهــا بنســب متفاوتــة ،ومــن ضمــن تلــك االنتهــاكات
الدارجــة التكــرر هنــاك  8أنــواع اســتقر تكرارهــا بمعــدالت
مرتفعــة ،بــل ســجلت أعلــى معــدالت االنتهــاكات تكـ ً
ـرارا خــال
الفتــرة المذكــورة ،وهــي:

حــدود قــد تراجــع بشــكل ملمــوس بســبب هــذه االنتهــاكات
منــذ العــام .2011
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 .1حجــب المواقــع اإللكترونيــة؛ وتكــرر علــى مــدار األعــوام
الســتة الماضيــة  319مــرة كان أعالهــا عــام  2013عندمــا حجبــت
الحكومــة  291موقعـ ًـا بموجــب التعديــات التــي أجريــت علــى
قانــون المطبوعــات والنشــر وتضمنــت ترخيــص المواقــع
اإلعالمية اإللكترونية .وبلغت النســبة المئوية لهذا االنتهاك
مــن مجمــوع االنتهــاكات  ،%34.6األمر الذي يســمح بالقــول أن
هــذا النــوع مــن االنتهــاكات بــات دارجـ ًـا ومسـ ً
ـتقرا.
 .2المنــع مــن التغطيــة؛ لقــد تكــرر انتهــاك المنــع مــن التغطيــة
خــال األعــوام الســتة الماضيــة  89مــرة ،وهــو مــا تمكــن فريق
برنامــج «عيــن» مــن رصــده وتوثيقــه خــال الفتــرة المذكــورة،
وبلغــت نســبة تكــراره المئويــة من المجموع العــام لالنتهاكات
 ،%9.7ودرج تكــراره بشــكل الفــت خــال األعــوام  2012و2013
و ،2014وهو من أكثر االنتهاكات الدارجة ولكن يصعب إثباتها
كمــا أشــرنا سـ ً
ـابقا فــي مقدمــة فصــل االنتهــاكات إلــى جانــب
انتهــاك حجــب المعلومات.
 .3التهديد باإليذاء؛ رغم أن العام  2015ســجل أدنى معدالت
االدعــاءات بتعــرض صحفييــن وإعالمييــن للتهديــد باإليــذاء،
إال أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات درج فــي األعــوام الســابقة
بشــكل ملحــوظ ،وقــد تكــرر خــال األعــوام الســتة الماضيــة 75
مــرة بمعــدل بلــغ  %8مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وقــد ســجل
أعلــى معدالتــه عــام  2011عندمــا وثــق التقريــر تكــرر ادعــاءات
التعــرض للتهديــد باإليــذاء  22مــرة.
 .4المضايقــة؛ وحلــت ادعــاءات التعــرض للمضايقــة فــي
المرتبــة الرابعــة وقــد تكــرر خــال األعــوام الســتة الماضيــة 57
مرة وبنسبة بلغت  %6.2من مجموع االنتهاكات ،وقد سجل
ً
صحفيا
التقرير عام  2010أعلى معدالت تكراره حيث ادعى 27
أنهــم تعرضــوا للمضايقــات أثنــاء قيامهــم بعملهــم المهنــي
بالتغطيــة ،وهــو نــوع دارج مــن االنتهــاكات من الصعوبة إثباته
وتوثيقــه دون أن يقــوم الصحفيــون أنفســهم باإلفصــاح عمــا
يتعرضــون لــه مــن مضايقات بســبب عملهــم اإلعالمي ،كما
يصعــب إثباتــه لغيــاب األدلــة التــي تثبــت وقوعــه.
 .5حجــب المعلومــات؛ مــن الــدارج والثابــت حجــب المعلومــات
عن الصحفيين في األردن ،ويمكن القول أن الصحفيين عادة
مــا يتعرضــون لحجــب المعلومــات عنهم بشــكل يومــي ،وقد
تكررت االدعاءات التي تلقاها برنامج «عين» بحجب المعلومات
 56مــرة وبنســبة بلغــت  %6مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وهــو ما
أفصــح عنــه صحفيــون خــال هــذه الفتــرة وتثبــت للراصديــن
وقوعه .وبالعودة إلى استطالع رأي الصحفيين للعام ،2015
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فقــد أجــاب  44صحفيـ ًـا مــن أصــل  251أنهــم تعرضــوا لحجــب
المعلومــات وبلغــت نســبتهم مــن مجمــوع المســتطلعين
 ،%41وهــي أعلــى اإلجابــات علــى الســؤال المتعلــق بتعرض
اإلعالمييــن للمضايقــات والضغوطات.
 .6االعتــداء الجســدي؛ ويعــد مــن االنتهــاكات الجزائيــة
والجســيمة التــي قــد يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي األردن
خاصــة عنــد تغطيتهــم للتجمعــات ومســيرات االحتجــاج ،وهــو
مــن االنتهــاكات الدارجــة ومســتقرة الوقــوع حيــث ســجلت
بيانــات برنامــج «عيــن» تكــرر االعتداء الجســدي  61مرة وبنســبة
بلغــت  %6.6مــن مجمــل االنتهــاكات التــي وقعــت فــي
األعوام الســتة الماضية باســتثناء العام  2013حيث لم ترد أي
شــكوى بتعرض صحفيين لالعتداء الجســدي بســبب عملهم
اإلعالمــي .وســجل برنامــج «عيــن» فــي العــام  2011أعلــى
معدالت االعتداء الجسدي على صحفيين ،حيث ثبت تعرض
 26صحفيـ ًـا وصحفيــة العتــداءات واســعة النطــاق وممنهجــة
مــن قبــل رجــال األمــن العــام وذلــك أثنــاء قيامهــم بتغطيــة
المسيرات وتجمعات االحتجاج التي نظمها الحراك الشعبي
فــي ذلــك العــام ،ومــن ضمــن األحــداث البــارزة التــي وثقهــا
تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة  2011أحــداث ســاحة النخيــل.
 .7حجــز الحريــة؛ لقــد تكــررت االدعــاءات بحجــز الحريــة وثبــت
لبرنامــج «عيــن» وقوعهــا وعلــى مدار األعوام الســتة الماضية
 45مــرة وبنســبة بلغــت  %5مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وعــادة
مــا يتعــرض صحفيــون لحجــز الحريــة أثنــاء قيامهــم بواجبهــم
المهنــي بالتغطيــة فــي الميدان بهدف منعهــم من التغطية
وحجــب المعلومــات عنهــم .وتلقى برنامج «عين» خــال العام
 2014الماضــي أكثــر الشــكاوى باحتجــاز الحريــة حيــث ادعــى 19
صحفيـ ًـا أنهــم تعرضوا لحجــز الحرية ،وقد ثبتــت ادعاءاتهم لدى
الباحثيــن فــي البرنامــج.
 .8االعتداء اللفظي؛ ثبت لبرنامج «عين» أن االعتداء اللفظي
علــى صحفييــن قــد تكــرر خــال األعــوام الســتة الماضيــة 39
مــرة وبنســبة بلغــت  %4.2مــن مجمــوع االنتهــاكات ،باســتثناء
العام  2015حيث لم يتلق الراصدون في البرنامج أية شكاوى
أو بالغــات بتعرض صحفيين العتــداءات لفظية.
 .9باقــي االنتهــاكات تكــررت بنســب متدنيــة ومتفرقــة ،وال
يمكــن لبرنامــج «عيــن» أن يقــول بأنهــا انتهــاكات ذات طابــع
مســتقر ومســتمر ،وتبــدو متفرقــة ومتقطعــة التكــرار وغيــر
مســتقرة علــى النحــو الــوارد فــي الجــدول التالــي:
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االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل الفترة 2015-2010
نوع االنتهاك

2010

2011

2012

2013

2014

2015

المجموع

%

13

3

1

291

9

2

319

34.5

10

42

30

4

89

9.7

التهديد باإليذاء

14

22

11

14

13

1

75

8

االعتداء اللفظي

2

4

14

8

11

39

4.2

8

12

9

1

57

6.2

10

5

13

2

61

6.6

19

2

4

19

5

45

5

5

7

3

56

6

3

2

10

1

4

2

7

0.7

1

2

4

0.4

8

3

21

2.3

2

3

5

0.5

2

3

6

0.6

1

1

4

0.4

3

0.3

3

0.3

حجب المواقع اإللكترونية
المنع من التغطية

المضايقة

3

27

االعتداء الجسدي

5

االعتقال التعسفي

2

حجز الحرية

4

10

34

7

حجب المعلومات

26

1

مصادرة أدوات العمل

5

القرصنة اإللكترونية

1

االعتداء على أدوات العمل
الرقابة المسبقة

3

9

1

الرقابة الالحقة
التحريض

1

التحقيق األمني
االعتداء على الممتلكات الخاصة

اإلضرار باألموال
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16

3
3
3

1

نوع االنتهاك

المجموع

%

2

0.2

15

1.5

2

0.2

2

0.2

29

3

2

0.2

7

0.7

الحرمان من العالج

1

1

0.1

الخسائر بالممتلكات

1

1

0.1

حجز أدوات العمل

1

1

0.1

حذف محتويات الكاميرا

1

2

0.2

6

0.6

8

0.8

1

0.1

10

10

1

المحاكمة غير العادلة

7

7

0.7

المعاملة المهينة

2

2

0.2

132

91

74

4015

153

57

922

%14.3

%10

%8

%45

%16.6

%6.2

%100

2010

2011

2012

2013

التهديد بالقتل
التوقيف

2
2

3

المنع من العمل اإلعالمي

1

االعتداء على مقار العمل

1

المنع من النشر والتوزيع

2014

9

1
2

15

التمييز
اإلصابة بجروح

5

الفصل التعسفي

4

عدم منح تصريح تغطية

3

10

1

2
1

3

1

1

2
5

التعذيب

1

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

المجموع

2015

%100
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المنتهكة
 .5.8الجهات ُ
 .5.8.1تعــددت الجهــات التــي أقدمــت علــى انتهــاك حريــة
اإلعــام واالعتــداء علــى الصحفييــن أو يشــتبه بضلوعهــا
بالقيــام بهــذه االنتهــاكات ووقعــت فــي  23حالــة مــن
االعتــداءات وثقهــا برنامــج «عيــن» فــي .2015
 .5.8.2وبلــغ عــدد الجهــات المنتهكــة بحســب مــا اجتهــد معدو
التقريــر فــي فــرزه واســتنباطه مــن واقــع األدلــة والثبوتــات
ســت جهــات ،علمـ ًـا بــأن هــذه الجهــات يمكــن تصنيفهــا إلــى
نوعيــن :جهــات رســمية و /أو مكلفــة بإنفــاذ القانــون ،وجهــات
مدنيــة وغيــر رســمية مختلفــة.
 .5.8.3يالحــظ أن المراتــب الثــاث األولــى مــن حيــث عــدد
االنتهــاكات والحــاالت الموثقــة يشــتبه بــأن األجهــزة األمنيــة
والســلطات القضائيــة ومؤسســات حكوميــة رســمية قــد
ارتكبتهــا ،وهــي جميعهــا جهــات رســمية تابعة للدولــة ،ويليها
انتهــاكات مارســها مجلــس النــواب خاصــة بمنــع الصحفييــن
مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات.
 .5.8.4وعلــى أيــة حــال علــى الدولــة أن تتحمــل التزامــا
متعــدد األبعــاد مــن أجــل ضمــان التمتــع بحقــوق اإلنســان،
فباإلضافــة إلــى واجــب اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات
تشــريعية وغيرهــا مــن اإلجــراءات فينبغــي أن تتدخــل فــي
أربعــة مجــاالت رئيســة هــي :منــع االنتهــاكات ،واحتــرام،
وحمايــة ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان.
 .5.8.5واجــب االحتــرام يقــوم علــى التــزام الدولــة باالمتنــاع
عــن األعمــال التــي مــن شــأنها أن تنتهــك حقــوق اإلنســان،
أمــا واجــب الحمايــة فيقــوم علــى التــزام الدولــة بحمايــة
األشــخاص مــن األعمــال التــي مــن شــأنها أن تحــول دون
ً
وأخيــرا واجــب التعزيــز الــذي يقــوم
تمتعهــم بحقوقهــم،
علــى التــزام الدولــة باتخــاذ إجــراءات لنشــر حقــوق اإلنســان،
والتدريــب عليهــا ،وتعليمهــا.
 .5.8.6وتفــرض حمايــة جميــع حقــوق اإلنســان علــى الدولــة
اتخــاذ تدابيــر إجرائيــة توفــر مــا يكفــي مــن ســبل اإلنصــاف،
وكــذا إجــراءات الحمايــة والتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق
اإلنســان .وأمــا الجهــات التــي ادعــى مقدمــو الشــكاوى
والبالغــات التــي تلقاهــا برنامــج «عين»بأنهــا ارتكبــت
مخالفــات وانتهــاكات بحقهــم ،وتلــك التــي قــام البرنامــج
برصدهــا فهــي كالتالــي:
 .1األجهــزة األمنيــة :تلقــى برنامــج «عيــن» إدعــاءات بــأن
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األجهــزة األمنيــة المكلفــة بإنفــاذ القانــون قــد ارتكبــت 19
انتهــاكا مــن بيــن  57انتهـ ً
ـاكا وثقهــا التقريــر فــي  6حــاالت
منفصلــة ،وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات
 ،%33.3وســيتم عــرض الحــاالت التــي ارتكبتهــا األجهــزة
األمنيــة فــي فصــل الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا
بشــكل خــاص.
 .2الســلطات القضائيــة :وأمــا حــاالت التوقيــف
والمحاكمــات غيــر العادلــة وبعــض القــرارات الصــادرة عــن
محكمتــي بدايــة عمــان وأمــن الدولــة فقــد صنفهــا معــدو
التقريــر علــى أنهــا انتهــاكات ارتكبتهــا «ســلطات قضائية»،
وبلغــت  17انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  6حــاالت وبنســبة بلغــت
 %29.8مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة.
 .3مؤسســات ودوائــر حكوميــة :لقــد وثــق التقريــر ورصــد
 13انتهـ ً
ـاكا يشــتبه بــأن مؤسســات ودوائــر حكوميــة وعلــى

وجــه الخصــوص هيئــة اإلعــام قامــت بارتكابهــا فــي 5
حــاالت ،مــا يشــكل  %22.8مــن مجمــوع االنتهــاكات،
حيــث صــدرت قــرارات عــن الهيئــة بمنــع البــث اإلذاعــي
والفضائــي لـــ  10قنــوات فضائيــة ،فيمــا منعــت 3
مؤسســات إعالميــة مــن نشــر مــواد إعالميــة.
 .4مجلــس النــواب :وســجل التقريــر  4انتهــاكات وقعــت
فــي  4حــاالت وبنســبة بلغــت  %7مــن مجمــوع االنتهــاكات
كانــت الجهــة المنتهكــة وراءهــا مجلــس النــواب األردنــي،
فبتعليمــات مــن إدارة المجلــس تــم منــع الصحفييــن مــن
التغطيــة بشــكل جماعــي  3مــرات ،وهــو مــا أدى إلــى
حجــب المعلومــات عــن الصحفييــن  3مــرات ،فيمــا تعــرض
الصحفيــون للمضايقــة فــي حالــة واحــدة مــن قبــل إدارة
البرلمــان.
 .5تنظيــم «داعــش» :بشــكل واضــح أقــدم مــا يســمى
تنظيــم «داعــش» علــى ارتــكاب  3انتهــاكات فــي حالــة
واحــدة فرديــة ،حيــث تعرضــت قنــاة رؤيــا ومالكهــا ومديرهــا
للتحريــض علــى العنــف علــى القنــاة ومالكهــا ميشــيل
الصايــغ ومديرهــا فــارس الصايــغ مــن خــال فيديــو
يوتيــوب بثــه التنظيــم علــى إحــدى قنواتــه.
 .6مجهولــو الهويــة :وتعــرض رســام الكاريكاتيــر أســامة
حجــاج للتهديــد باإليــذاء فــي حالــة فرديــة واحــدة لــم يتمكــن
الباحثــون فــي برنامــج «عيــن» مــن تحديــد هويــة أو الجهــة
التــي قامــت بتهديــد الحجــاج باإليــذاء مــن خــال رســائل
وصلتــه علــى بريــده اإللكترونــي.

ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ

ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ

6

%26

1

%4

%33.3

3

%5.3

19

ﺗﻨﻈﻴﻢ »ﺩﺍﻋﺶ«

ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ

6

%26

1

%4

%29.8

1

%1.8

17

ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

5

%22

4

13

%23

4

والحريــات اإلعالميــة فــي عــام 2015

 .5.9.1تمكــن برنامــج «عيــن» مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
فــي عــام  2015مــن التحقــق مــن وقــوع عــدد مــن االنتهــاكات
المتنوعــة الماســة بحقــوق اإلعالمييــن وبالحريــات اإلعالميــة،

%7

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﺋﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

 .5.9واقــع االنتهــاكات الماســة بحقــوق اإلعالمييــن

%17.5

 .5.9.2وتبيــن مــن خــال ( )14شــكوى وبــاغ تلقاهــا برنامــج
«عيــن» و( )9حــاالت رصدهــا البرنامــج فــي  ،2015أن ()57
انتهـ ً
ـاكا قــد تضمنتهــا الشــكاوى والبالغــات والرصــد تنطــوي
علــى انتهــاك يتعلــق بحــق أو أكثــر مــن حقــوق اإلعالمييــن أو
مــن الحريــات اإلعالميــة.

وقــد توافــر للمركــز معلومــات بشــأنها مــن خــال الشــكاوى

 .5.9.3وفيمــا يأتــي جــدول يبيــن عــدد الشــكاوى التــي

التــي اســتقبلها والحــاالت التــي رصدهــا ذاتيــا دون

اســتقبلها المركــز والحــاالت التــي رصدهــا فــي عــام 2015

شــكوى ،وفــي كلتــا الحالتيــن خضعــت المســألة آلليــة النظــر

وتنطــوي علــى انتهــاك ألحــد الحقــوق والحريــات اإلعالميــة

واالســتقصاء والتحليــل المذكــورة فــي فصــل الشــكاوى.

أو أكثــر:
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ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻧﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ
ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻓﻲ 2015
ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ

12
26
45.6 %

ﺷﻜﻮﻯ

ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

2
4
7%

 .5.9.4وشــملت االنتهــاكات التــي تحقــق لبرنامــج «عيــن»
وقوعهــا فــي عــام  2015طيفـ ًـا واسـ ً
ـعا مــن الحقــوق :الحــق
فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو العقوبــة القاســية أو الــا
إنســانية أو المهينــة ،الحــق فــي الحريــة الشــخصية واألمــان،
حريــة التعبيــر واإلعــام ،حــق الحصــول علــى المعلومــات،
الحــق فــي الســامة الشــخصية ،الحــق فــي التملــك إضافــة
إلــى الحــق فــي المحاكمــة العادلــة.
 .5.9.5ويعــرض التقريــر االنتهــاكات التــي رصدهــا «عيــن»
فــي  ،2015وعددهــا وفقـ ًـا لــكل حــق مــن الحقــوق المذكــورة،
ً
ً
عــددا ال بــأس بــه مــن هــذه االنتهــاكات وقعــت
علمــا بــأن
علــى أكثــر مــن حــق مــن هــذه الحقــوق ولكــن «عيــن» صنفهــا
بحســب الطابــع األبــرز واألغلــب لالنتهــاك:
 .5.9.5.1ويظهــر أن االنتهــاكات الماســة فــي الحــق بحريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام قــد جــاء بالمرتبــة األولــى ،بمعــدل
 18انتهـ ً
ـاكا ،وبنســبة بلغــت  %31.6مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة.

9
27
47.4 %

ﺭﺻﺪ

انتهــاكات وبنســبة .%12.3
 .5.9.5.4فــي المرتبــة الرابعــة جــاءت االنتهــاكات الماســة
بالحــق فــي الســامة الشــخصية والحــق فــي عــدم الخضــوع
للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة بمعــدل  6انتهــاكات
وبنســبة .%10.5
 .5.9.5.5حــل انتهــاك الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة
بالمرتبــة الخامســة بمعــدل  3انتهــاكات وبنســبة  ،%5.3يليــه
فــي المرتبــة السادســة واألخيــرة االنتهــاكات الماســة بالحــق
فــي التملــك بمعــدل انتهــاك واحــد وبنســبة .%1.8
 .5.9.6ويؤكــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أنــه ال ينبغــي
أن يســتنتج مــن الجــدول الســابق أن الحقــوق والحريــات
المدرجــة فيــه هــي وحدهــا التــي يعتنــي المركــز برصــد
االنتهــاكات التــي تشــملها ،ولكــن هــذه الحقــوق والحريــات
محــا
هــي التــي تبيــن للمركــز فــي عــام  2015أنهــا كانــت
ً
لالنتهــاك .فالمركــز ُيعنــى برصــد االنتهــاكات التــي تطــال

 .5.9.5.2وحــل فــي المرتبــة الثانيــة االنتهــاكات الماســة

ســائر الحقــوق والحريــات ذات الصلــة باإلعالمييــن والعمــل

ً
انتهــاكا
فــي الحــق بالحريــة واألمــان الشــخصي بمعــدل 15

اإلعالمــي.

وبنســبة  %26.3مــن مجمــوع االنتهــاكات.
 .5.9.5.3حــل انتهــاك حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي
المرتبــة الثالثــة بمعــدل  7انتهــاكات وبنســبة بلغــت %12.3
مــن مجمــوع االنتهــاكات ،كمــا حــل فــي المرتبــة الثالثــة أيضـ ًـا
االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي محاكمــة عادلــة بمعــدل 7
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ﺑــﻼﻍ

 %ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا
وتكرارهــا ونســبها المئويــة

 .5.9.7لقــد وثــق التقريــر انتهــاكات ارتكبتهــا الحكومــة
وأجهزتهــا األمنيــة وبلــغ عــدد هــذه االنتهــاكات  34انتهـ ً
ـاكا مــن
بيــن  57انتهـ ً
ـاكا وثقهــا التقريــر وقعــت فــي  12حالــة وبنســبة
 %52.2مــن مجمــوع الحــاالت وبنســبة

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ

18

%31.6

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

15

تبلــغ  %59.6مــن مجمــوع االنتهــاكات،
مــا يعنــي أن غالبيــة االنتهــاكات
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون
ومؤسســاتهم

اإلعالميــة

حقيقــة األمــر غالبـ ًـا مــا تكون
وأجهزتهــا

الحكومــة

األمنيــة هــي الجهــة

%26.3

المنتهكــة ،وهــو مــا
يشــير

ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

7

فــي

فــي
إلــى

الوقــت

ذات
أن

تــف
ِ
الحكومــة لــم

%12.3

بتعهداتهــا والتزاماتهــا
الدوليــة بشــأن الحــق
فــي

ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

7

حريــة

والتعبيــر واإلعــام،

%12.3

إلــى

جانــب

التزاماتهــا
الحقــوق

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

6

%10.5

الــرأي

األخــرى
فــي

انتهاكاتهــا

عــدم

بضمــان
اإلنســانية
المصحوبــة
الواقعــة

علــى اإلعــام واإلعالمييــن.

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ

3

%5.3

ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ

1

%1.8
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ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ

ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ

ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻧﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

12

%52.2

11

%47.8

34

%59.6

23

%40.4

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
 .5.10االنتهاكات الماسة بحرية الرأي والتعبير واإلعالم
 .5.10.1مقدمة
ً
عــددا مــن
 .5.10.1.1اســتقبل برنامــج «عيــن» فــي 2015
الشــكاوى ،ورصــد حــاالت متعــددة تتعلــق كلهــا بحريــة التعبيــر
والــرأي واإلعــام ،وقــد ثبــت أن جـ ً
ـزءا منهــا يتضمــن بالفعــل
ً
انتهـ ً
عددا من أشــكال
ـاكا لهــذه الحريــة ،وقــد تضمنــت الحاالت
االنتهــاكات وهــي :المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي،
والمنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات ،المضايقــة ،المنــع
مــن النشــر والتوزيــع ،التحقيــق األمنــي ،حجــب المواقــع
اإللكترونيــة وحــذف محتويــات الكاميــرا.

 .5.10.1.3ويعــد الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر مــن
الحقــوق األساســية المالزمــة لعمــل اإلعالمييــن ،فليــس
باإلمــكان تصــور أن يتمكــن اإلعالميــون مــن مباشــرة أعمالهم
وأنشــطتهم علــى النحــو المطلــوب إذا لــم يكفــل حقهــم فــي
حريــة الــرأي والتعبيــر ويعنــي الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
فــي ســياق العمــل اإلعالمــي حريــة المشــتغلين فــي قطــاع
اإلعــام بشــتى أشــكاله ووســائله باإلفصــاح عــن آرائهــم ومــا
يتوافــر لهــم مــن معلومــات بحريــة ودون أن تترتــب عليهم أية
تبعــات مــن جــراء ذلــك .كمــا أنــه يشــمل حقهــم فــي التمــاس
ســائر ضــروب المعلومــات ونقلهــا ،وتداولهــا وإشــاعتها
بحريــة وانســيابية .ويحمــي الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
المعلومــات المتوافــرة لــدى اإلعالمييــن ،ومصادرهــا وســائر

الحق المعتدى عليه
الحق في حرية الرأي والتعبير
واإلعالم

االنتهاكات

%

18

31.6

وســائل التعبيــر عنهــا.
 .5.10.1.4وقــد الحــظ مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي
تقاريــره الســابقة ،كمــا هــو الحــال فــي تقريــره الحالــي،
أن هــذه االنتهــاكات قــد تصــدر مــن الســلطات العامــة أو
الهيئــات الخاصــة أو مــن أشــخاص عامليــن فــي وســائل
اإلعــام المختلفــة كرؤســاء التحريــر.

 .5.10.1.2وإضافــة إلــى االنتهــاكات المشــار إليهــا أعــاه،
إال أن هنــاك انتهــاكات تتعلــق بإســاءة المعاملــة والحرمــان
مــن الحريــة تشــتمل بالضــرورة علــى انتهــاك لحريــة التعبيــر
واإلعــام ،وســيتم ذكرهــا فــي موضــع آخــر ،لكــن الحــاالت
ً
حصريــا باالنتهــاكات
التــي ســيتناولها التقريــر هنــا تتعلــق
الماســة بحريــة التعبيــر واإلعــام ولــم تقتــرن باعتــداء آخــر
أفضــى إلــى انتهــاك هــذه الحريــة.
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 .5.10.1.5وقــد أفضــت الممارســة المتعلقــة بعرقلــة
التمتــع الفعلــي بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام إلــى بــروز
ظاهــرة «التقييــد الذاتــي» أو الرقابــة الذاتيــة ،بحيــث أضحــى
اإلعالميــون يحــددون مســاحة الحريــة الخاصــة بهــم فــي
ضــوء معرفتهــم بالمســموح بــه وبالخطــوط الحمــراء التــي
ال يقبــل تجاوزهــا ألســباب دينيــة ،أو سياســية ،أو ثقافيــة
أو اجتماعيــة ،وهــي ظاهــرة تشــكل تهديـ ً
ـدا لحريــة اإلعــام،

ويســعى المركــز إلــى رصدهــا مــن خــال برنامــج «عيــن»
والوقــوف علــى حقيقتهــا ومداهــا.
 .5.10.2موجــز االنتهــاكات التــي شــملت حريــة التعبيــر

واإلعــام

 .5.10.2.1االنتهــاكات الماســة بحريــة الــرأي والتعبيــر

واإلعــام والتــي وقعــت بفعــل مؤسســات الدولــة

وأجهزتهــا األمنيــة

 .5.10.2.1.1التحقيــق األمنــي مــع المشــرف علــى

الموقــع اإللكترونــي لصحيفــة الســبيل «عيســى شــقفة»
بمناســبة عملــه فــي الصحيفــة

تســليمي جــوازي ،واعديــن بعــدم تعطيلــي مــرة أخــرى».
 .5.10.2.1.1.4ويــرى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي
ً
ـتهدافا ال مبــرر لــه بحــق صحافــي يمــارس عملــه
الحادثــة اسـ
ـاال الفتــراض
بشــكل علنــي وعلــى نحــو ثابــت بمــا ال يــدع مجـ ً
عملــه فــي أي مهنــة أخــرى مــن شــأنها تبريــر تعطيلــه واحتجــاز
أوراقــه الثبوتيــة ومــن ثــم اســتجوابه عــن طبيعــة عملــه
الصحافــي .ويــرى المركــز أن أي موجــب لالشــتباه بالصحافــي
لدواعــي أمنيــة أو لحمايــة الســامة العامــة ،ســقط فــي
اللحظــة التــي تــم التحقيــق معــه عــن صالحيــات النشــر عبــر
موقــع الجريــدة ،كمــا ُيكــرس طلــب المحققيــن منــه معــاودة

ـاء غير مقبول برغبــة األجهزة األمنية
زيارتهــم مــرات أخــرى ،ايحـ ً

 .5.10.2.1.1.1بتاريــخ  2015/2/10قــام الموظف المســؤول

التداخــل أو التأثيــر علــى اســتقاللية العمــل الصحافــي.

علــى الحــدود األردنيــة الســعودية بتأخيــر الصحفــي «عيســى

ويعطــي القانــون «ســلطة تقديريــة»
ُ .5.10.2.1.1.5

الســبيل اليوميــة علــى الحــدود بمــا يقــارب الســاعة ،وذلــك

معينــة وفــق
القانــون ،للتصــرف فــي ظــروف ومواقــف
ّ

بتســليم جــوازه لألجهــزة األمنيــة ،وأخــذت منــه معلومــات

باالســتناد إلــى قواعــد التكافــؤ وطبيعــة الظــروف.

شــقفة» المشــرف علــى الموقــع اإللكترونــي لصحيفــة
أثنــاء ذهابــه لألراضــي الســعودية ،وقــام الموظــف بــدوره
عــن مــكان الســكن ورقــم الهاتــف والعنــوان وطبيعــة العمــل،
وطلــب منــه بعــد ذلــك االنتظــار بقاعــة الجلــوس ،حيــث تســلم
ُ

جــوازه بعدهــا بنحــو ســاعة ،وعنــد عودتــه مــن الســعودية بعــد
عشــرة أيــام تــم حجــز جــواز ســفره مــن قبــل الســلطات األمنيــة
علــى حــدود العمــري ،وتــم إعــادة تفتيــش ســيارته مــرة أخــرى
وتفتيشــه بشــكل شــخصي ،دون باقي المســافرين حســبما
قالــه فــي الشــكوى المقدمــة لبرنامــج «عيــن».
 .5.10.2.1.1.2وأفــاد شــقفة لفريــق رصــد وتوثيــق

االنتهــاكات الواقعــة علــى االعــام فــي األردن «عيــن» فــي
شــكواه« :عنــد ســؤالي عــن ســبب اإلجــراءات التــي أتخــذت
بحقــي لــم تكــن هنــاك إجابــة واضحــة ،وكانــت اإلجابــة فقــط:
«هيــك (هكــذا) التعليمــات» ،وتــم إعطائــي ورقــة لمراجعــة
األجهــزة األمنيــة يــوم  ،2015/2/26وورقــة أخــرى للخــروج مــن
نقطــة الحــدود».
 .5.10.2.1.1.3وأضــاف «راجعــت األجهــزة األمنيــة حســب
الموعــد المقــرر وتــم التحقيــق معــي ،ثــم طلــب منــي مراجعة
الدائــرة يــوم  1مــارس ،وذهبــت وقابلــت ضابــط التحقيــق
ويجلــس بجانبــه محقــق آخــر ،وتــم ســؤالي عــن أســباب
ســفري لبعــض الــدول وأســبابها والهــدف منهــا ،وطبيعــة
عملــي فــي صحيفــة الســبيل والموقــع الــذي أشــغله ،وعــن
صالحياتــي بنشــر األخبــار علــى الموقــع ،وطلبــوا منــي أن
يكــون لــي زيــارات للدائــرة ومقابلــة ضابــط التحقيــق وتــم

لألجهــزة والهيئــات والموظفيــن العامليــن علــى إنفــاذ
ضميــر المســؤول أو الوكالــة الرســمية أو رأيهــا المــدروس

 .5.10.2.1.1.6ويــرى المركــز أن الســلطة التقديريــة
التــي مارســتها األجهــزة األمنيــة فــي اســتدعاء الصحافــي
وتعطيلــه ،قــد تــم تفســيرها ،أو إســاءة تفســيرها مــن قبــل
هــذه األجهــزة ،علــى نحــو يتعــارض مــع جوهــر وفحــوى مــا
يقــوم عليــه مبــدأ منــح الســلطة التقديريــة ،بمــا يرتقــي إلــى
ويقصــد بالتعســف هنــا ،هــو غيــاب أي ســند
درجــة التعســفُ .

قانونــي للتعطيــل وحجــز األوراق الثبوتيــة ومــن ثــم التحقيــق.

لــم يتــم توجيــه أي تهمــة للصحافــي ،وال تــم إيضــاح ســبب
االســتدعاء للتحقيــق.
 .5.10.2.1.1.7ورأت اللجنــة المعنيــة بحقــوق االنســان فــي
التعليــق  34علــى المــادة  19مــن العهــد الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية ،وفــي الفقــرة  45أنــه:
«ويتعــارض عــادة مــع الفقــرة  3القيــام بتقييــد حريــة
الصحفييــن وغيرهــم مــن األشــخاص الذيــن يلتمســون
ممارســة حقهــم فــي حريــة التعبيــر ويرغبــون فــي الســفر
خــارج الدولــة الطــرف».
 .5.10.2.1.2حجــب المعلومــات عــن الصحفــي «طــارق

الدعجــة» مــن صحيفــة الغــد اليوميــة

 .5.10.2.1.2.1بتاريــخ  2015/5/7قــام األميــن العــام لــوزارة
الصناعــة والتجــارة بالوكالــة بالــرد علــى اتصــال منــدوب جريــدة
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الغــد الصحفــي «طــارق الدعجــة» بطريقــة غيــر جديــة وتحمــل

المعلومــات إذا مــا أخــذ باالقتــران مــع المــادة  25مــن العهــد،

الســخرية وأصــر علــى عــدم إعطــاء منــدوب الصحيفــة أي

يشــمل حــق حصــول وســائط اإلعــام علــى معلومــات عــن

معلومــات وذلــك فــي إطــار متابعــة شــحنة القمــح البولنديــة

الشــؤون العامــة( ) ،وحــق الجمهــور فــي تلقــي مــا تنتجــه

بعــد قــرار الحكومــة بإعــادة تصديرهــا لمخالفــة الشــحنة

وســائط اإلعــام».

للقاعــدة الفنيــة.
 .5.10.2.1.2.2وأفــاد الدعجــة لبرنامــج «عيــن» بقولــه« :في

العــام  ،34علــى أنــه «إلعمــال الحــق فــي الحصــول علــى

إطــار متابعــة شــحنة القمــح البولنديــة بعــد قــرار الحكومــة

المعلومــات ،ينبغــي للــدول األطــراف أن تتيــح للعمــوم

بإعــادة تصديرهــا لمخالفــة الشــحنة للقاعــدة الفنيــة ،حصلــت

بصــورة اســتباقية معلومــات حكوميــة ذات أهميــة عامــة.

علــى تصريحــات مــن مديــر عــام الشــركة األردنيــة للصوامــع

وينبغــي للــدول األطــراف أن تبــذل كل الجهــود لضمــان

والتمويــن المهنــدس حســوني محيــان ،كشــف خاللهــا عــن

الحصــول علــى هــذه المعلومــات بطريقــة ســهلة وفوريــة

عــدم إمكانيــة تصديــر شــحنة القمــح البولنديــة فنيــا».

وفعالــة وعمليــة».

 .5.10.2.1.2.3وأضــاف «حاولــت االتصــال بوزيــرة الصناعــة

 .5.10.2.1.2.8وبالرغــم مــن إشــارة اللجنــة فــي الفقــرة 19

والتجــارة للــرد علــى تصريحــات محيــان ،إال أن الوزيــرة لــم

مــن تعليقهــا العــام  34الــى ضــرورة قيــام الــدول بإصــدار

تســتجب للمكالمــات رغــم تكــرار المحاولــة عــدة مــرات ،األمــر

«اإلجــراءات الضروريــة التــي تمكــن الفــرد مــن الحصــول

الــذي دفعنــي إلرســال رســالة نصيــة معرفــا بنفســي ،علــى

علــى المعلومــات ،بطــرق منهــا ســن تشــريع يكفــل حريــة

أمــل الحصــول علــى تصريــح رســمي ،ولــو مقتضــب حــول

الحصــول علــى المعلومــات» فــإن مقصدهــا فــي اقتــراح

الملــف ،إال أن جميــع المحــاوالت لــم تنجــح».

ســن التشــريعات ُيقصــد منــه التســهيل ،وليــس االشــتراط.

 .5.10.2.1.2.4وقــال الدعجــة «ولــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا

 .5.10.2.1.2.9وعلــى أســاس مــا ســبق ،فــإن طلــب

الحــد ،ففــي اليــوم الثانــي قمــت باالتصــال مــع أميــن عــام

الصحافــي للمعلومــات مــن ممثــل لهيئــة عامــة ينــدرج فــي

وزارة الصناعــة والتجــارة بالوكالــة وبعــد قيامــي بالتعريــف عــن

هــذا اإلطــار ،وال يــرى مركــز حمايــة وحريــة الصحافييــن أن عــدم

نفســي وتوجيــه الســؤال حــول اإلجــراءات التــي ســتقوم بهــا

تقــدم الصحافــي بطلــب رســمي للحصــول علــى المعلومات

الــوزارة بعــد التصريــح بعــدم إمكانيــة تصديــر الشــحنة ،كان رده

يســمح للمســؤول الحكومــي التــذرع بحجبهــا ،وهــو فــي فــي

ـي بطريقــة تنــم عــن الســخرية وعــدم الجديــة :كيــف حالــك
علـ ّ

ـا لــم يشــترط ذلــك.
هــذه الحالــة أصـ ً

انــت؟!» ،وقمــت بإعــادة طــرح التســاؤل مــرة أخــرى علــى
األميــن العــام حــول إجــراءات الــوزارة المقبلــة ،فــرد أميــن عــام
الــوزارة مــرة أخــرى :كيــف حالــك؟ ،ومــن ثــم تــم إنهــاء المكالمــة
بعــد إصــرار المســؤول علــى عــدم الــرد علــى استفســارات
الغــد».
 .5.10.2.1.2.5فســرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق االنســان
فــي األمــم المتحــدة ،الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  19مــن
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
علــى أنهــا «تكفــل حــق االطــاع علــى المعلومــات التــي
تكــون بحــوزة الهيئــات العامــة .وتتضمــن هــذه المعلومــات
الســجالت التــي تحتفــظ بهــا الهيئــة العامــة بصــرف النظــر
عــن الشــكل الــذي تحفــظ فيــه ومصدرهــا وتاريــخ إعدادهــا»
بحســب مــا ورد فــي الفقــرة  18مــن التعليــق العــام  34للجنــة.
 .5.10.2.1.2.6وأكــدت اللجنــة كذلــك ،فــي الفقــرة  18مــن
تعليقهــا العــام رقــم  ،34علــى أن « ....حــق الحصــول علــى
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 .5.10.2.1.2.7وذكــرت اللجنــة فــي الفقــرة  19مــن تعليقهــا

 .5.10.2.1.3المطالبــة بوقــف البــث لـــ  9قنــوات فضائيــة
(هــوا األردن ،وصــوت األردن ،وعيــن األردن ،ومورفــن،

ومــزاج ،ومزايــا ،والــكل ،واألولــى)all TV ،

 .5.10.2.1.3.1قــام مدعــي عــام عمــان بمخاطبــة شــركة
القمــر الصناعــي نــور ســات بتاريــخ  ،2015/5/10لوقــف بــث
 9فضائيــات أردنيــة بســبب عــدم حصولهــا علــى ترخيــص
وذلــك لــدى تحقيقــه بالشــكوى المقدمــة إليــه بخصــوص
عــدم امتــاك عــدة قنــوات فضائيــة ترخيصـ ًـا رسـ ً
ـميا ،ووفقـ ًـا
للقــرار القضائــي فــإن القنــوات المطلــوب وقــف بثهــا فـ ً
ـورا
هــي (هــوا األردن ،وصــوت األردن ،وعيــن األردن ،ومورفــن،
ومــزاج ،ومزايــا ،والــكل ،واألولــى.)all TV ،
 .5.10.2.1.3.2وبالتحقــق فــي هــذه الواقعــة قــال جمــال
المحتســب مالــك فضائيتــي «عيــن األردن» و»صــوت
األردن» لبرنامــج «عيــن»« :بدأنــا بإجــراءات الترخيــص لتذليــل
المشــكلة ،وكان المطلــوب شــهادة بنكيــة «كفالــة» بقيمــة

 50ألــف دينــار ،ورســوم ألول مــرة  15ألــف دينــار ،وكل عــام

األمــر إلــى إغــاق قنواتهــم الفضائيــة بســبب ارتفــاع أجــور

تجديــد بـــ  5آالف دينــار».

الترخيــص.

 .5.10.2.1.3.3واعتبــر المحتســب أن «إجــراءات الترخيــص

 .5.10.2.1.3.10وقامــت بعــض القنوات بإجراءات تصويب

وســيلة ضغــط علــى الفضائيــات مــن أجــل الترخيــص،

أوضاعهــا للترخيــص ،فيمــا قــرر البعــض إغــاق القنــاة بســبب

وأعتبرهــا وســيلة جبايــة لتوفيــر المزيــد مــن المــوارد الماليــة

عــدم القــدرة علــى شــروط الترخيــص الماليــة ،بينمــا صوبــت

لهيئــة اإلعــام».

قنــوات أخــرى أوضاعهــا وقامــت بالترخيــص التزامـ ًـا بتعليمــات

ـاء علــى طلــب مــن هيئــة
 .5.10.2.1.3.4وتابــع بالقــول «بنـ ً

اإلعــام وجــه المدعــي العــام مذكــرة إلــى القمــر الفضائــي

هيئــة المرئــي والمســموع.
 .5.10.2.1.3.11ويدعــي مالكــو هــذه الفضائيــات أن هيئــة

نورســات ،يطالبهــا بوقــف بــث محطــات ألنهــا تبــث بــدون

اإلعــام خالفــت القانــون بطلبهــا مــن المدعــي العــام توجيــه

ترخيــص ،وأن ذلــك مخالــف للقانــون».

مذكــرة إلــى القمــر الفضائــي نورســات بوقــف بــث محطــات

 .5.10.2.1.3.5وأضــاف أن «إدارة نورســات عندمــا تلقــت
قــرار المدعــي العــام أبلغــت الحكومــة األردنيــة بــأن اتفاقيتهــا
ال تشــترط الترخيــص لمــن يرغــب بالبــث ،وأنــه منــذ عشــر
ســنوات تقــوم بهــذا األمــر ســندا لالتفاقيــة الموقعــة مــع
الحكومــة األردنيــة».
 .5.10.2.1.3.6وأوضــح الزميــل جهــاد أبــو بيــدر مالــك
فضائيــة «وســط البلــد» لوحــدة «عيــن» أنــه بــادر بترخيــص
الفضائيــة وفــق اإلجــراءات المعمــول بهــا ،وقــال أننــا بدأنــا
بإجــراءات الترخيــص لتذليــل المشــكلة ،وكان المطلــوب
شــهادة بنكيــة «كفالــة» بقيمــة  50ألــف دينــار ،ورســوم ألول
مــرة  15ألــف دينــار ،وكل عــام تجديــد بـــ  5آالف دينــار ،وكلهــا
ً
اقتصاديــا وال تتوافــق مــع
متطلبــات مــن الصعــب تأمينهــا
الدخــل الــذي تنتجــه الفضائيــة مــن البــث.
 .5.10.2.1.3.7وقــال مالــك فضائيــة «هــوا األردن»
اإلعالمــي بســام الرقــاد فــي اتصــال هاتفــي مــع وحــدة
رصــد وتوثيــق االنتهــاكات «عيــن» أن «قــرار إغــاق فضائيــة
هــوا األردن إداري بســبب االســتعداد النطالقــة جديــدة

ألنهــا تبــث بــدون ترخيــص ،إال أن إدارة نورســات عندمــا تلقــت
قــرار المدعــي العــام أبلغــت الحكومــة األردنيــة بــأن اتفاقيتهــا
ال تشــترط الترخيــص لمــن يرغــب بالبــث ،وأنــه منــذ عشــر
ســنوات تقــوم بهــذا األمــر ســندا لالتفاقيــة الموقعــة مــع
ً
أيضــا تلتــزم بــأي قــرار
الحكومــة األردنيــة ،ولكــن نورســات
قضائــي صــادر عــن الســلطات الرســمية فــي أي بلــد عربــي
بوقــف البــث الفضائــي عــن أي تــردد مــن القمــر نورســات.
 .5.10.2.1.3.12وفــي  2015/3/24أكــد مديــر هيئــة اإلعــام
أمجــد القاضــي أنــه وبعــد جــدل تحــت قبــة البرلمــان حــول
إضافــة فقرتيــن إلــى قانــون المرئــي والمســموع تمنــح هيئــة
اإلعــام إغــاق فضائيــات غيــر مرخصــة وإيقــاف برامــج أثنــاء
بثهــا.

.5.10.2.1.3.13
وأقــر المجلــس بعــد جــدل إضافــة فقــرة
ّ
إلــى قانــون المرئــي والمســموع تمنــح هيئــة اإلعــام وقــف
بــث برامــج أو مــواد إعالميــة أثنــاء بثهــا إذا كانــت المــواد
المبثوثــة تمــس األمــن الوطنــي واألمــن المجتمعــي أو
كانــت مــواد «إباحيــة».

ستشــهدها الفضائيــة قبــل شــهر رمضــان المبــارك وليــس

 .5.10.2.1.3.14واشــترط المجلــس إليقــاف تلــك البرامــج

لــه عالقــة بموضــوع ترخيــص الفضائيــات».

بعــد حصــول هيئــة اإلعــام علــى قــرار مــن قاضــي األمــور

 .5.10.2.1.3.8وأكــد الرقــاد أن «وقــف بــث الفضائيــة ليــس

المســتعجلة.

ً
مرتبطــا بــأي قــرار حكومــي ،ويأتــي فــي ضــوء االنطالقــة

 .5.10.2.1.3.15ووافــق مجلــس النــواب علــى منــح هيئــة

الجديــدة للفضائيــة التــي ستشــكل إضافــة قويــة لهــا ،وبدأنــا

اإلعــام صالحيــة إيقــاف برامــج أثنــاء بثهــا بعــد الحصــول

بإجــراءات ترخيــص الفضائيــة بعــد مخاطبــة هيئــة اإلعــام

علــى قــرار قضائــي وعلــى منــح هيئــة اإلعــام صالحيــة

أصحــاب المحطــات لتصويــب أوضاعهــا».

إغــاق المحطــات الفضائيــة التــي تبــث مــن األردن دون

 .5.10.2.1.3.9لقــد تبيــن لبرنامــج «عيــن» أن مالكــي

الحصــول علــى ترخيــص.

الفضائيــات يــرون أن إجــراءات الترخيــص التــي طلبــت منهــم

 .5.10.2.1.3.16وبتاريــخ  2015/6/1نشــرت الجريــدة

تشــكل وســيلة ضغــط عليهــم بحيــث يضطــرون فــي نهايــة

الرســمية فــي عددهــا رقــم  5343قانــون اإلعــام المرئــي
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والمســموع رقــم  26لســنة  ،2015وتضمــن البنــد (ط/

 .5.10.2.1.4.1بتاريــخ  2015/5/28أصــدرت هيئــة اإلعــام

 )21منــه علــى (تســديد رســوم الترخيــص الســنوية التــي

تعميمــا لوســائل اإلعــام ألزمــت بموجبــه عــدم نشــر أو بــث

تســتوفيها الهيئــة عنــد اســتحقاقها ،وفــي حــال التأخيــر

أخبــار ومعلومــات عــن المنتجــات األردنيــة الزراعيــة والصناعيــة

يتــم فــرض غرامــة تســتحق مــن تاريــخ االســتحقاق ،وفــي

بصــورة ســلبية إال بعــد الرجــوع إلــى الجهــات المختصــة ،وجــاء

حــال عــدم االلتــزام تضاعــف الغرامــة حتــى  %50مــن رســوم

فــي التعميــم الــذي صــدر عــن هيئــة اإلعــام « فباإلشــارة

منــح الرخصــة ،وفــي حــال عــدم الدفــع يتــم إلغــاء الرخصــة

إلــى كتــاب معالــي وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام رقــم

الممنوحــة وذلــك وفــق نظــام يصــدر لهــذه الغايــة).

 7/11/1/22789تاريــخ  ،2015/5/18وكتــاب معالــي وزيــر

 .5.10.2.1.3.17وضعــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق االنســان
ً
ً
واضحــا ألزمــت بموجبــه الــدول
اطــارا
فــي األمــم المتحــدة
األعضــاء فــي العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،
تجنــب «فــرض شــروط صعبــة ورســوم باهظــة علــى ترخيــص
وســائط اإلعــام اإلذاعيــة ،بمــا فــي ذلــك فــي المحطــات
المجتمعيــة والمحطــات التجاريــة .وينبغــي أن تكــون المعاييــر
الالزمــة لتطبيــق هــذه الشــروط ورســوم الترخيــص معقولــة

 ،2015/5/13يرجــى عــدم التســرع بنشــر أو بــث أي معلومــة
عــن المنتجــات األردنيــة الزراعيــة والصناعيــة بصــورة ســلبية
إال بعــد أن يتــم الرجــوع إلــى الجهــات الرســمية المختصــة،
وذلــك حفاظــا علــى ســمعة المنتجــات األردنيــة فــي الخــارج
ومــا يســببه ذلــك مــن تأثيــر ســلبي علــى حجــم الصــادرات
األردنيــة إلــى الخــارج».

وموضوعيــة وواضحــة وشــفافة وغيــر تمييزيــة وأن تكــون

 .5.10.2.1.4.2ولجــأ برنامــج «عيــن» بعــد رصــده لهــذا

فيمــا عــدا ذلــك متمشــية مــع العهــد .وينبغــي أن توفــر

التعميــم إلــى مديــر وحــدة المســاعدة القانونيــة «ميــاد»

النظــم المتعلقــة بالترخيــص بالبــث اإلذاعــي بوســائط

المحامــي خالــد خليفــات الستشــارته بمــا يتضمنــه التعميــم

اإلعــام المحــدودة القــدرات مثــل الخدمــات الســمعية

مــن محتــوى قــد يمــس حريــة اإلعــام والــرأي والتعبيــر،

ً
عــادال لفــرص
تخصيصــا
والبصريــة األرضيــة والســاتلية
ً

فقــال« :ال يوجــد ســند قانونــي لتأصيــل هــذه التعليمــات،

النفــاذ والتــرددات بيــن مؤسســات البــث اإلذاعــي العامــة

فاألخبــار المتعلقــة بالزراعــة والصناعــة ،ليســت مــن األخبــار

والتجاريــة والمجتمعيــة» .بحســب الفقــرة  39مــن التعليــق

المحظــور نشــرها».

العــام  34للجنــة.

 .5.10.2.1.4.3لكــن القانــون الدولــي لحقــوق االنســان ال

 .5.10.2.1.3.18ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن
طلــب المدعــي العــام مــن قمــر نورســات وقــف بــث عــدد مــن

ُيجيــز حظــر النشــر ،ســواء اقتــرن ذلــك بتعليمــات حكوميــة ،أم

مــن دونهــاـ إال فــي حالتيــن بموجــب المــادة  20مــن العهــد

القنــوات الفضائيــة أنــه يشــكل انتهــاكا للمــادة  19مــن العهــد

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي تنــص

بنــاء علــى
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،
ً

علــى:

مــا تقــدم ،وفــي ضــوء أن قــرار وقــف هــذه المحطــات عــن
البــث لــم ُيوفــر آليـ ًـة للطعــن القضائــي ،أو اإلداري ،عليــه.
 .5.10.2.1.3.19ويــرى المركــز أن اإلعــام الحــر والمتعــدد

والمســتقل ضــروري لــكل مجتمــع للتعزيــز وحمايــة حريــة الــرأي
والتعبيــر وحقــوق اإلنســان ،وبالتالــي فــإن إغــاق أو وقــف
بــث قنــاة فضائيــة لــم تتجــاوز المعاييــر الدوليــة فــي مضمــون
برامجهــا يحــرم المواطنيــن مــن الوصــول إلــى المعلومــات
والمشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة ،وهــو الحــق المرتبــط
بصحافــة حــرة تتطــرق للقضايــا العامــة وتعمــل علــى إعــام
الجمهــور دون رقابــة أو قيــود.
 .5.10.2.1.4تعميــم لوســائل اإلعــام بعــدم بــث أخبــار

ومعلومــات عــن المنتجــات األردنيــة الزراعيــة والصناعيــة
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الصناعــة والتجــارة والتمويــن رقــم  19/1/6/13854تاريــخ

بصــورة ســلبية

 .1تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
 .2تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو
العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــا علــى التمييــز أو
العــداوة أو العنــف.
 .5.10.2.1.4.4وشــددت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان
فــي تعليقهــا العــام رقــم  ،34الفقــرة  ،52علــى عــدم إلــزام
الــدول األطــراف بفــرض حــاالت حظــر قانونيــة إال فيمــا
يتعلــق باألشــكال المحــددة للتعبيــر المشــار إليهــا فــي المــادة
(أعــاه) .وفــي كل حالــة تلجــأ فيهــا الدولــة إلــى تقييــد حريــة
التعبيــر ،يكــون مــن الضــروري تبريــر حــاالت الحظــر واألحــكام
المتعلقــة بهــا بشــكل يتطابــق تمامـ ًـا مــع المــادة .19
 .5.10.2.1.4.5وال يوفــر التعميــم الصــادر عــن هيئة اإلعالم

أي ســند قانونــي مــن شــأنه تأييــد مطلبهــا بحظــر النشــر ،ولم

القانونيــة للبــث مــن خــال هيئــة اإلعــام» ،مشــيرة إلــى

تعــززه بطلــب قضائــي أو حكــم قضائــي قــام فــي جوهــره

أنــه «تــم إعــام رئيــس مجلــس إدارتهــا فــي حينــه بالموافقــة

علــى تفحــص ودراســة اســتيفاء الطلــب المذكــور بالحظــر

علــى البــث بمباركــة كل مــن وزيــر اإلعــام األســبق ســميح

لمتطلبــات المــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق

المعايطــة ونقيــب الصحفييــن طــارق المومنــي».

المدنيــة والسياســية.
 .5.10.2.1.5إغــاق أســتوديوهات البــث المباشــر لـ«قنــاة

 .5.10.2.1.5.7وأكــدت إدارة قنــاة اليرمــوك التزامهــا
بالقوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا ،وقالــت إنهــا قدمــت

اليرمــوك الفضائيــة»

جميــع األوراق المطلوبــة وقامــت بإجــراءات الترخيص الالزمة.

 .5.10.2.1.5.1بتاريــخ  2015/8/31قامــت هيئــة اإلعــام

 .5.10.2.1.5.8وحســب الوثائــق التــي زودتنــا بهــا قنــاة

المرئــي والمســموع بإغــاق اســتديوهات البــث المباشــر

اليرمــوك فإنهــا تشــير إلــى اســتيفاء القنــاة لكافــة الشــروط

لقنــاة اليرمــوك الفضائيــة بالشــمع األحمــر ،وأكــد مديــر

القانونيــة والموضوعيــة التــي كانــت هيئــة اإلعــام المرئــي

هيئــة اإلعــام الدكتــور أمجــد القاضــي ذلــك «ألن القنــاة غيــر

والمســموع قــد قدمتهــا لوزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام فــي

مرخصــة».

خطــاب رســمي بتاريــخ .2013/4/21

 .5.10.2.1.5.2وأفــاد المديــر العــام لقنــاة اليرمــوك خضــر

 .5.10.2.1.5.9وجــاء فــي الوثائــق بــأن «شــركة اليرمــوك

أحمــد المشــايخ لفريــق برنامــج «عيــن» فــي اســتمارة شــكوى

للبــث الفضائــي» والمســجلة فــي ســجل الشــركات ذات

حــول إغــاق القنــاة أنــه« :فــي الســاعة  12.30مــن ظهــر

المســؤولية المحــدودة فــي وزارة الصناعــة والتجــارة تقدمــت

اإلثنيــن  2015/8/31قامــت هيئــة اإلعــام مصحوبــة باألجهــزة

لهيئــة اإلعــام المرئــي والمســموع بطلــب للحصــول علــى

األمنيــة بإغــاق اســتوديو قنــاة اليرمــوك فــي عمــان بالشــمع

رخصــة بــث البرامــج التلفزيونيــة بكافــة أنواعهــا بواســطة

األحمــر بحجــة عــدم الترخيــص دون إذن مســبق».

األقمــار الصناعيــة «الســواتل».

 .5.10.2.1.5.3وأوضــح بــأن «قنــاة اليرمــوك قــد اســتكملت

 .5.10.2.1.5.10وورد فــي خطــاب هيئــة االعــام المرئــي

أوراق الترخيــص كاملــة ،وتــم اســتدعاء رئيــس مجلــس اإلدارة

والمســموع إلــى وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام بأنــه «حيــث

المهنــدس وائــل الســقا والمديــر العــام يــوم 2013/3/10

أن الشــركة مقدمــة الطلــب قــد اســتوفت كافــة الشــروط

إلبالغهــم بالموافقــة علــى الترخيــص بحضــور وزيــر اإلعــام

ً
طبقــا ألحــكام قانــون
القانونيــة والموضوعيــة للترخيــص

ســميح المعايطــة ونقيــب الصحفييــن طــارق المومنــي».

اإلعــام المرئــي والمســموع المؤقــت رقــم ( )71لســنة

 .5.10.2.1.5.4وأكــد المشــايخ فــي إفادتــه أن هيئــة اإلعالم
قامــت بالفعــل برفــع التوصيــة بالموافقــة إلــى وزيــر اإلعــام
الجديــد محمــد المومنــي بتاريــخ  ،2013/4/21إال أن القنــاة لــم
تســتلم الــرد المكتــوب بالموافقــة حتــى اللحظــة ولــم تبلــغ

 2002وفــق الوثائــق والبيانــات المرفقــة والتــي وجــدت
الهيئــة بأنهــا مطابقــة لتلــك الشــروط ،وبعــد التنســيق مــع
عمــا بأحــكام المادتيــن ()5
هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت
ً
و( )19مــن القانــون».

كذلــك بوقــف البــث أو عــدم الترخيــص».

 .5.10.2.1.5.11وأصــدرت الهيئــة بخطابهــا توصيــة للوزيــر

 .5.10.2.1.5.5وأصــدرت قنــاة اليرمــوك بيانـ ًـا بتوقيع رئيس

بالتنســيب إلــى مجلــس الــوزراء التخــاذ القــرار المناســب

مجلــس إدارتهــا وائــل أكــرم الســقا قالــت فيــه أنهــا تفاجــأت
بقيــام هيئــة اإلعــام مصحوبــة باألجهــزة األمنيــة بإغــاق
األســتوديوهات التــي تبــث مــن خاللهــا القنــاة دون ســابق
إنــذار ،ممــا تســبب فــي توقــف البــث المباشــر لبرامجهــا.
 .5.10.2.1.5.6وجــاء فــي البيــان أن «األســتديوهات التــي
أغلقــت تعــود لشــركة يربطهــا عقــد بالقنــاة ،وتقــدم خدمــات
فنيــة لهــا منهــا البــث المباشــر» ،موضحــة أنهــا «باشــرت
العمــل منــذ ثــاث ســنوات بعدمــا اســتوفت كل الشــروط

بخصــوص منــح الشــركة المذكــورة أعــاه الرخصــة المطلوبــة
وفــق أحــكام المــادة (/3ب) مــن نظــام رخــص البــث اإلذاعــي
والتلفزيونــي والرســوم المســتوفاة عنهــا رقــم ( )163لســنة
 2003وتعديالتــه لمــدة خمــس ســنوات علــى أن يتــم تنظيــم
اتفاقيــة الترخيــص مــع الهيئــة».
ً
نائبــا فــي البرلمــان األردنــي
 .5.10.2.1.5.12وكان 26
وجهــوا مذكــرة إلــى الحكومــة طالبــوا فيهــا بإعــادة بــث قنــاة
اليرمــوك ،وإعــادة النظــر بالقــرار الــذي اتخذتــه هيئــة اإلعــام
بإغالقهــا قبــل  3أيــام.
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 .5.10.2.1.5.13وقــال النــواب فــي المذكــرة أن هــذا القــرار

 .5.10.2.1.6.3وقــررت هيئــة اإلعــام وقــف برنامــج

ســينعكس علــى حريــة اإلعــام والصحافــة ،خاصــة وأن القناة

«محطــات مفروضــة» الســاخر بعدمــا أثــار ردود فعــل واســعة

بــدأت بثهــا مســتوفية كافــة الشــروط الفنيــة والموضوعيــة

علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،كمــا تعرضــت القنــاة

وال زالــت ملتزمــة باألنظمــة والقوانيــن.

لحملــة انتقــادات واســعة بعــد أن اتهــم نشــطاء علــى وســائل

 .5.10.2.1.5.14وجــاء فــي المذكــرة :نطالــب الحكومــة
اإليعــاز بالعــدول عــن قــرار إغــاق االســتوديوهات والتــي

ً
مجتمعيــا.
يعتبــر غيــر مقبــول

ســتؤثر قطعـ ًـا علــى مركــز األردن فــي مجــال حقــوق اإلنســان

 .5.10.2.1.6.4وفتــح البرنامــج البــاب لحملــة تطالــب بإغــاق

ً
عربيــا.
واحتاللــه المركــز األول

القنــاة ومقاطعتهــا ،فيمــا ذهبــت أصــوات للتشــهير وتوجيــه

 .5.10.2.1.5.15وكانــت القنــاة قــد تعرضــت النقطــاع
بثهــا بشــكل مفاجــئ خــال شــهر نوفمبــر مــن العــام ،2012
وقالــت القنــاة وقتهــا أن بثهــا توقــف فجــأة دون وجــود أيــة
أســباب ماليــة أو فنيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى ذلــك ،وأنهــا
أوفــت بكافــة التزاماتهــا الماليــة تجــاه شــركة البــث وال مبــرر
لقطــع بثهــا.
 .5.10.2.1.5.16وكان مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن قــد
أصــدر بيانـ ًـا أعــرب فيــه عــن قلقــه مــن إغــاق اســتوديو البــث
المباشــر لقنــاة اليرمــوك فــي عمــان.
 .5.10.2.1.5.17وكان المركــز وقتهــا قــد دعــا الحكومــة إلــى
ضــرورة التجــاوب مــع طلبــات القنــاة بالترخيــص ومزاولــة

االتهامــات الطائفيــة ،وذلــك بســبب مقطــع فــي البرنامــج
اتهــم بترويــج الشــذوذ وترديــد عبــارات خادشــة للحيــاء العــام
وخصوصــا لألطفــال ،كمــا طالــب العشــرات بإغــاق قنــاة رؤيــا
التــي اتهمــت بأنهــا بثــت عبــارات وإيحــاءات جنســية خــال
برنامــج شــبابي جــريء قالــت القنــاة أنــه موجــه للكبــار فيمــا
اتهمــت بأنــه مخصــص لألطفــال.
 .5.10.2.1.6.5وأصــدرت قنــاة رؤيــا بيانـ ًـا توضيحيـ ًـا اعتــذرت
فيــه عــن ســوء الفهــم الــذي قــد تســبب بــه البرنامــج .وقالــت
القنــاة فــي بيانهــا أنهــا تابعــت النقــاش والجــدل الدائــر علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــام المختلقــة
حــول مــا تــم بثــه ضمــن فقــرات برنامج «محطــات مفروضة»،
والــذي هــو أحــد البرامــج الســاخرة الكوميديــة التــي تقدمهــا

عملهــا اإلعالمــي.

القنــاة لجمهورهــا ،ويهــدف إلــى انتقــاد مــا تفرضــه بعــض

 .5.10.2.1.5.18ويــرى المركــز أن المنــع مــن البــث اإلذاعــي

وســائل اإلعــام مــن محتــوى علــى مشــاهديها .وأكــدت

والفضائــي ،بالرغــم مــن اســتيفاء القنــاة لشــروط الترخيــص
ً
ً
تعســفيا
منعــا
علــى النحــو الــذي أثبتتــه وثائقهــا ،يشــكل
يخالــف بشــكل أساســي التزامــات الدولــة بموجــب متطلبــات
حمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر والــواردة فــي المــادة  19مــن
العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
 .5.10.2.1.6منــع بــث برنامــج «محطــات مفروضــة»
و»التحريــض» علــى قنــاة رؤيــا  ..و«حظــر نشــر» مــا يتعلــق

بالقضيــة التحقيقيــة ضــد القنــاة

 .5.10.2.1.6.1طلبــت هيئــة اإلعــام مــن النائــب العــام
يــوم  2015/9/7مالحقــة «قنــاة رؤيــا» بعــد أن بثــت حلقــة
عــن برنامــج «محطــات مفروضــة» اعتبرتــه مخالفــة لشــروط
الترخيــص ويحمــل إســاءات لقيــم المجتمــع.
 .5.10.2.1.6.2وصــرح رئيــس هيئــة اإلعــام د .أمجــد
القاضــي لوســائل اإلعــام أن القنــاة خالفــت شــروط
الترخيــص الممنــوح لهــا وقانــون الهيئــة ببثها البرنامج المشــار
إليــه ،األمــر الــذي اســتدعى إحالــة القضيــة إلــى النائــب العــام.
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التواصــل اإلعالمــي أن البرنامــج يحمــل إيحــاءات جنســية مــا

علــى أن الفقــرة  -التــي تــم تداولهــا  -مــن البرنامــج هدفــت
إلــى تقديــم نقــد ســاخر لحــال مــا وصلــت اليــه بعــض
وســائل اإلعــام العربيــة فــي تقديمهــا للبرامــج المخصصــة
لألطفــال ،بعيــدا عــن الضوابــط التربويــة الحقيقيــة ،القائمــة
علــى ثقافتنــا العروبيــة والدينيــة ،ومــا نتــج عنهــا مــن تداخــل
كبيــر للثقافــات الغربيــة ،كمــا هدفــت الفقــرة إلــى انتقــاد حــال
مــا وصلــت اليــه القصــص التربويــة المخصصــة لبنــاء القيــم
واالتجاهــات لــدى أطفالنــا.
 .5.10.2.1.6.6وقدمــت القنــاة اعتذارهــا عــن أي ســوء فهــم
أو إزعــاج نتــج عــن مضمــون البرنامــج ،وحــذرت بالمقابــل مــن
محــاوالت اإلســاءة لســمعتها وتشــويهها ،ومحاولــة تضليــل
المشــاهد األردنــي مــن خــال المبالغــة وعــدم التحقــق مــن
هــدف البرنامــج.
ً
ً
واســعا كانــت
نقاشــا
 .5.10.2.1.6.7الحلقــة التــي القــت
قــد عرضــت علــى قنــاة رؤيــا فــي وقــت ســابق ونشــرت علــى
تطبيــق اليوتيــوب منــذ تاريــخ  2015/8/12ومدتهــا  23دقيقــة،

وتــم اجتــزاء نحــو  3دقائــق مــن الحلقــة مــن قبــل نشــطاء علــى

معلومــات فــي القضيــة التحقيقيــة المتعلقــة بقنــاة رؤيــا،

ً
عرضــا مــن قصــص
مواقــع التواصــل االجتماعــي تحتــوي

حيــث أن «منــع نشــر محاضــر التحقيــق خاصــة فــي إطــار

مفترضــة تتضمــن إشــارات وإيحــاءات جنســية ،وهــو مــا تــم

القضايــا العامــة إجــراء يخالــف المعاييــر الدوليــة لحريــة التعبيــر

تناقلــه علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.

واإلعــام».

 .5.10.2.1.6.8وبعــد يوميــن مــن إحالــة قنــاة رؤيــا للقضــاء

 .5.10.2.1.6.13وإضافــة إلــى مــا ســبق فــإن حظــر النشــر

قــرر مدعــي عــام عمــان القاضــي عبداللــه أبــو الغنــم حظــر

كمــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان يشــكل

نشــر أيــة أخبــار ومعلومــات عــن موضــوع القضيــة التحقيقيــة

قيـ ً
ـدا علــى الصحافــة بمفهومها الواســع مرئية أو مســموعة.

الخاصــة بالقنــاة فيمــا يتعلــق ببرنامــج محطــات مفروضــة.

 .5.10.2.1.6.14ويتعــارض مــع العهــد الدولــي الخــاص

 .5.10.2.1.6.9ونشــرت هيئــة اإلعــام يــوم 2015/9/10

بالحقــوق المدنيــة والسياســية «حظــر إظهــار قلــة االحتــرام

ً
ً
موجهــا إلــى محطــات البــث الفضائــي واإلذاعــي
تعميمــا

لديــن أو نظــام عقائــدي آخــر ،بمــا فــي ذلك قوانين التجديـــف.

المرخصــة والمعتمــدة ،والمواقــع اإللكترونيــة إضافــة إلــى

ً
أيضــا أن تكــون حــاالت الحظــر تلــك متمشــية مــع
ويجــب

المطبوعــات الصحفيــة جــاء فيــه« :بنــاء علــى كتــاب ســعادة

الشــروط الصارمــة الــواردة فــي الفقــرة  3مــن المــادة 19

مدعــي عــام عمــان رقــم ( )2015/6686تاريــخ ،2015/9/10

ـا عــن مــواد ،مثــل المــواد  2و 5و 17و 18و .»26بحســب
فضـ ً

ً
وحفاظــا علــى ســرية التحقيــق ،يحظــر نشــر أي خبــر أو

الفقــرة  48مــن التعليــق العــام رقــم  34للجنــة المعنية بحقوق

معلومــات عــن موضــوع القضيــة التحقيقيــة الخاصــة

االنســان فــي األمــم المتحــدة.

بقنــاة رؤيــا الفضائيــة ومســار التحقيــق ،وذلــك تحــت طائلــة
ً
علمــا بــأن النيابــة العامــة ســتقوم
المســؤولية الجزائيــة،
بمالحقــة كل مــن يخالــف مضمــون هــذا القــرار بــأي طريقــة
كانــت ســواء عــن طريــق المواقــع اإللكترونيــة أو وســائل
التواصــل االجتماعــي أو غيرهــا مــن وســائل اإلعــام والنشــر
ً
فنيــا مــن مصــدر النشــر».
بعــد أن يتــم التثبــت
 .5.10.2.1.6.10ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن
قنــاة رؤيــا وبالعــودة للمعاييــر الدوليــة قــد تعرضــت العتــداء
علــى حريــة الــرأي والتعبيــر مــن خــال منــع بــث برنامجهــا
«محطــات مفروضــة» بقــرار مــن هيئــة اإلعــام ،كمــا
تعرضــت لالعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة مــن
خــال التحريــض الــذي تعرضــت لــه مــن مواطنيــن عادييــن عبــر
مواقــع التواصــل االجتماعــي.
 .5.10.2.1.6.11ويعتقــد المركــز أنــه مــن حيــث المبــدأ
فاألصــل هــو حمايــة حريــة التعبيــر بأشــكالها المتعــددة ،كمــا
أن األصــل هــو حمايــة التنــوع والتعــدد فــي التعبيــر وحريــة
اآلراء ،كمــا تمثــل حريــة تــداول المعلومــات حقـ ًـا أساسـ ً
ـيا مــن
حقــوق اإلنســان وحجــر الزاويــة لــكل الحريــات ،وذلــك كمــا
نــص عليــه القــرار  59الصــادر ســنة  1984عــن الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة.
 .5.10.2.1.6.12ويجــد أن «منــع النشــر» انتهــاك مارســه
االدعــاء العــام ضــد وســائل اإلعــام فــي القــرار الــذي اتخــذه
المدعــي العــام وعممتــه هيئــة اإلعــام بحظــر نشــر أي خبــر أو

 .5.10.2.1.6.15كمــا أكــدت اللجنــة فــي الفقــرة  9مــن
تعليقهــا العــام رقــم  34علــى «خضــوع جميــع أشــكال التعبيــر
عــن الــرأي للحمايــة ،بمــا فــي ذلــك اآلراء التــي لهــا طابــع
سياســي أو علمــي أو تاريخــي أو أخالقــي أو دينــي».
 .5.10.2.1.6.16كمــا الحظــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق
االنســان فــي تعليقهــا العــام رقــم  22أن « مفهــوم األخــاق
مســتمد مــن تقاليــد اجتماعيــة وفلســفية ودينيــة عديــدة؛
وعليــه ،يجــب أن تســتند القيــود المفروضــة  ...بغــرض حمايــة
األخــاق إلــى مبــادئ غيــر مســتمدة حصـ ً
ـرا مــن تقليــد واحــد».
ويجــب أن تفهــم هــذه القيــود فــي ضــوء عالميــة حقــوق
اإلنســان ومبــدأ عــدم التمييــز».
 .5.10.2.1.7الضغــط علــى موقــع «عمــان نــت» لحــذف

تقريــر إحصائــي تضمــن عــدد أيــام الزيــارات الخارجيــة للملــك
عبداللــه الثانــي خــارج البــاد

 .5.10.2.1.7.1بتاريــخ  2015/12/31نشــر موقــع «عمــان
نــت» تقريـ ً
ـرا إعالميـ ًـا يرصــد زيــارات ورحــات الملــك عبداللــه
الثانــي خــارج األردن ،ويصنــف طبيعــة تلــك الرحــات
والزيــارات بطريقــة «اإلنفوجرافيــك» ،كمــا يتضمــن أســماء
األمــراء الذيــن نابــوا عــن الملــك خــال زياراتــه الخارجيــة ،وعــدد
األنظمــة التــي أصدروهــا خــال غيابــه عــن البــاد.
 .5.10.2.1.7.2وبعــد نشــر المــادة اإلعالميــة التــي أعدهــا
الصحفيــان مصعــب الشــوابكه ومحمــد الخمايســة لصالــح
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راديــو البلــد ،تعرضــت إدارة الموقــع فــي نفــس اليــوم 31

 .5.10.2.1.7.8وتابــع «حوالــي الســاعة الرابعــة مســاء

ديســمبر  2015لضغوطــات بإزالــة المــادة اإلعالميــة مــن

اتصــل مديــر إدارة اإلعــام فــي المخابــرات العامــة مــع الزميل

الموقــع مــن قبــل وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق

المديــر العــام (داود كتــاب) وقــال لــه (معــك  10دقائــق والزم

الرســمي باســم الحكومــة د .محمــد المومنــي ،فيمــا تلقــى

تنشــطب المــادة مــن الموقــع) ،وفعــا تــم حــذف المــادة عــن

مديــر البرامــج فــي موقــع عمــان نــت «فيليــب مدانــات»

الموقــع ألكثــر مــن  6ســاعات قبــل أن تعــود فــي اليــوم

اتصــاال مــن قبــل رئيــس هيئــة اإلعــام د .أمجــد القاضــي
ً

التالــي كرابــط فقــط دون أن تظهــر المــادة علــى الموقــع،

ً
أيضــا ،إال أن إدارة
وطلــب منــه إزالــة المــادة اإلعالميــة
الموقــع لــم تســتجب لحــذف المــادة ،وذلــك بحســب شــكوى
تلقاهــا برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى
اإلعالمييــن «عيــن».

 .5.10.2.1.7.9وبيــن أنــه «يــوم الجمعــة 2016/1/1
اتصــل مديــر إدارة اإلعــام فــي المخابــرات العامــة مــع
الزميــل المديــر العــام (داود كتــاب) مــرة أخــرى وطلــب منــه

 .5.10.2.1.7.3وحوالــي الســاعة الرابعــة مســاء مــن ذات

حــذف المــادة الخاصــة بالتقريــر وقــد نشــرت علــى صفحــة

إتصــاال آخــر
اليــوم تلقــى مديــر موقــع البلــد «داود كتــاب»
ً

الفيســبوك الخاصــة بالراديــو بقولــه (معــك  10دقائــق والزم

مــن قســم اإلعــام فــي دائــرة المخابــرات العامــة يطلــب إزالة

تشــطب منشــور الفيســبوك) ،وفعــا هــذا مــا حــدث ،حيــث

المــادة اإلعالميــة مــرة أخــرى ،ولــم يتــم االســتجابة للطلــب.

تــم حــذف جميــع منشــورات الفيســبوك الخاصــة بالتقريــر

 .5.10.2.1.7.4وعلــق مصعــب الشــوابكة أحــد معــدي المــادة

علــى صفحــات راديــو البلــد وموقــع عمــان نــت».

اإلعالميــة علــى حســابه الخــاص علــى «فيســبوك» أن

 .5.10.2.1.7.10وأضــاف الشــوابكة فــي شــكواه« :يــوم

مضمــون تقريــره هــو مــادة صحفيــة إحصائيــة رصديــة

الســبت  2016/1/2تــم االتصــال مــرة أخــرى بالزميــل المديــر

اعتمــدت علــى بيانــات وأخبــار منشــورة علــى موقــع الملــك

العــام (داود كتــاب) وطلــب حــذف المــادة ألن الرابــط مــا

اإللكترونــي والجريــدة الرســيمة الصــادرة عــن رئاســة الــوزراء،

زال يعمــل ،لكــن الزميــل رفــض وتــم دعوتــه إلــى لقــاء مــع

إضافــة إلــى بيانــات دائــرة اإلعــام فــي الديــوان الملكــي».

مســؤول اإلعــام فــي دائــرة المخابــرات ،لكــن بعــد نشــر

 .5.10.2.1.7.5وبيــن فــي تعليقــه أن «إدارة الموقــع قامــت
بتعديــل العنــوان فــي البدايــة .ومــن ثــم بتغييــر بعــض

موقــع رأي اليــوم عــن الضغوطــات تــم إلغــاء موعــد الزيــارة
إلــى الدائــرة».

الكلمــات .واســتمر مسلســل الضغــط حتــى قــام الموقــع

 .5.10.2.1.7.11وأكــد الشــوابكة فــي شــكواه أن «التقريــر

بتنزيــل المــادة عــن الصفحــة الرئيســة وإخفائها بتوجيه مباشــر

الــذي تــم نشــره حــول ســفر الملــك ،هــو تقريــر مهنــي،

مــن المديــر العــام بعــد الضغــط عليــه مــن ضابــط أمنــي».

موضوعــي ،حيــادي ،يتحلــى بأخالقيــات العمــل الصحفــي

 .5.10.2.1.7.6وقــدم الصحفــي «مصعــب الشــوابكة»
لبرنامــج «عيــن» شــكوى قــال فيهــا« :بعــد نشــر موقــع
«عمــان نــت» مــادة صحفيــة إحصائيــة ،رصديــة عــن ســفر
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وجــاء ذلــك بعــد حــوار طويــل مــع المديــر العــام».

بشــهادة كبــار الصحافييــن حيــث لــم يحمــل وجهــة نظــر واحــدة،
كمــا أنــه اتبــع أدق معاييــر الرصــد واإلحصــاء ،واعتمــد علــى
مصــادر أوليــة فقــط».

الملــك ،يــوم الخميــس الموافــق  ،2015 /12/31تلقــى المدير

 .5.10.2.1.7.12ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن

العــام للموقــع (داود كتــاب) اتصــاالت حكوميــة مباشــرة وغيــر

أن الحالــة تتضمــن المضايقــة والضغــط علــى إدارة موقــع

مباشــرة مــن هيئــة اإلعــام ،ووزارة اإلعــام ،تبعهــا اتصــال

«عمــان نــت» لحــذف مــادة إعالميــة بحســب مــا أفــاد بــه

مــن ضابــط فــي المخابــرات العامــة ،تطالــب بحــذف المــادة

الصحفــي مصعــب الشــوابكة أحــد معــدي المــادة اإلعالميــة

مــن الموقــع».

ممــا يتعــارض مــع ضمــان حريــة اإلعــام واســتقالليته.

 .5.10.2.1.7.7وقــال« :اســتجابت إدارة الموقــع وقامــت

 .5.10.2.1.7.13ويجــد الباحثــون أن الحالــة تتضمــن انتهــاك

بتغييــر العنــوان ،ثــم بتغييــر كلمــات داخــل المــادة ،وتوالــت

«المنــع مــن النشــر والتوزيــع» وهــو مــا يخالــف الحــق فــي

االتصــاالت مــن قبــل ضابــط المخابــرات بضــرورة ســحب

حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،كمــا تخالــف المــادة )1( 15

المــادة ،حيــث قامــت إدارة الموقــع بحــذف المــادة مــن

مــن الدســتور األردنــي المعــدل ،إلــى جانــب المــادة  19مــن

الصفحــة الرئيســة ووضعهــا فــي أســفل الموقــع تحــت

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،

عنــوان تحقيقــات».

طرفــا بهــا يحمــي الحــق فــي حريــة التعبيــر
ً
والتــي يعتبــر األردن

فــي قاعــة المرحــوم عاكــف الفايــز للبحــث فــي قضيــة مــا بــات

بمــا فــي ذلــك «حريــة التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات

يعــرف بـــ «البيــع اآلجــل فــي منطقــة وادي موســى».

وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ،ســواء
علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو أيــة
وســيلة أخــرى يختارهــا».

 .5.10.2.2.1.5وأضــاف «قــرار رئيــس المجلــس بمنــع
الصحفييــن مــن حضــور ذلــك االجتمــاع جــاء فــي إطــار تحويــل
الجلســة مــن جلســة مفتوحــة إلــى جلســة مغلقــة ممــا حــال

ً
أيضــا
 .5.10.2.1.7.14ويضيــف المركــز بــأن الحالــة تخالــف

دون مشــاركة الصحفييــن فــي تلــك الجلســة لالطــاع علــى

مــا تعهــد بــه األردن بااللتــزام بــه أمــام االســتعراض الــدوري

خفايــا تلــك القضيــة وأســبابها وتداعياتهــا ومواقــف النــواب

الشــامل ،حيــث لــم تتخــذ الحكومــة خطــوات تشــريعية مناســبة

والحكومــة منهــا ،مــا نتــج عنــه وبالضــرورة منــع الصحفييــن

لضمــان الحمايــة الكاملــة للحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،ال

مــن تغطيــة جلســة تناقــش قضيــة عامــة تهــم الجمهــور

ســيما فيمــا يخــص المنشــورات اإللكترونيــة والـــصحافة علــى

األردنــي وبالتالــي منــع تدفــق المعلومــات وانتقالهــا مــن

اإلنترنــت.

الحكومــة والنــواب إلــى المواطنيــن والجمهــور».

 .5.10.2.2االنتهــاكات الماســة بحريــة الــرأي والتعبيــر

 .5.10.2.2.1.6وقــال الصحفــي أحمــد أبــو حمــد مــن راديــو

واإلعــام والتــي وقعــت بفعــل مجلــس النــواب

 .5.10.2.2.1حجــب معلومــات عــن اإلعالمييــن فــي مجلــس

النواب

 .5.10.2.2.1.1بتاريــخ  2015/6/9منعــت األجهــزة األمنيــة
فــي مجلــس النــواب الصحفييــن مــن دخــول قاعــة عاكــف
الفايــز التــي عقــد فيــه اجتمــاع لبحــث قضيــة مــا بــات يعــرف
بـــ البيــع اآلجــل فــي منطقــة وادي موســى ،بقــرار مــن رئيــس
مجلــس النــواب عاطــف الطراونــة ،وتــم الســماح لعــدد مــن
المصوريــن بالدخــول اللتقــاط بعــض الصــور فيمــا تــم رفــض
دخــول أي صحفــي للقاعــة .حيــث طلــب رئيــس المجلــس مــن
ً
مغلقــا وغيــر
الصحفييــن عــدم دخــول القاعــة كــون االجتمــاع
مفتــوح .والصحفيــون هــم :ســحر المحتســب ،وليــد حســني،
شــادي الزيناتــي ،طــارق أبــو عبيــد ،محمــد فضيــات وجــورج

البلــد لوحــدة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات «عيــن» أنــه «تــم
الســماح لعــدد مــن المصوريــن بالدخــول اللتقــاط بعــض
الصــور فيمــا تــم رفــض دخــول أي صحفــي للقاعــة .حيــث
طلــب الطراونــة مــن الصحفييــن عــدم دخــول القاعــة كــون
ً
مغلقــا وغيــر مفتــوح».
االجتمــاع المعقــود
 .5.10.2.2.1.7يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن
منــع الصحفييــن مــن حضــور جلســات لمناقشــة قضايــا تهــم
الــرأي العــام يتســبب فــي حجــب المعلومــات عــن الجمهــور،
وهــو مــا يتعــارض مــع قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى
المعلومــات ،كمــا يتعــارض مــع نــص المــادة ( )19مــن العهــد
الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية ،وال تنطبــق عليــه
االســتثناءات الــواردة بنــص المــادة.
 .5.10.2.2.2منــع الصحفــي «شــادي الزيناتــي» مــن دخــول

برهــم.

مبنــى مجلــس النــواب للتغطيــة علــى خلفية مقالــة صحفية

 .5.10.2.2.1.2تنص المادة  85من الدســتور (تكون جلســات

 .5.10.2.2.2.1قــام أفــراد مــن األمــن العــام بتاريــخ 2015/8/25

كل مــن المجلســين علنيــة علــى أنــه يجــوز عقــد جلســات ســرية

بمنــع الصحفــي مــن وكالــة رم لألنبــاء «شــادي الزيناتــي» مــن

بنــاء علــى طلــب مــن الحكومــة أو طلــب خمســة مــن األعضــاء

دخــول مبنــى مجلــس النــواب لتغطية الجلســة المنعقدة في

ثــم يقــرر المجلــس قبــول الطلــب الواقــع أو رفضــه).

ذات اليــوم ،وذلــك حســب قــرار مــن رئيــس مجلــس النــواب،

 .5.10.2.2.1.3وهــذا يعنــي أن األصــل علنيــة جلســات
واجتماعــات مجلــس األمــة «النــواب واألعيــان» ،والســرية لهــا
شــروط أهمهــا موافقــة المجلــس.
 .5.10.2.2.1.4تحــدث الصحفــي البرلمانــي وليــد حســني
لبرنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات «عيــن» بالقــول« :قــرر
رئيــس مجلــس النــواب المهنــدس عاطــف الطراونــة منــع
الصحفييــن مــن حضــور جلســة مناقشــة خاصــة دعــا لعقدهــا

وبتوجيــه مــن المستشــار اإلعالمــي لرئيــس مجلــس النــواب،
وكانــت ذريعــة المنــع عــدم الحصــول علــى تصريــح للدخــول،
بالرغــم مــن أن الزيناتــي يقــوم بتغطيــة أخبــار المجلــس منــذ
عاميــن وبشــكل دائــم ومســتمر ،كمــا وأن هنــاك تصريحـ ًـا مــن
قبــل المجلــس للوكالــة التــي يعمــل بهــا لتلــك الغايــات.
 .5.10.2.2.2.2وفــي إفادتــه لبرنامــج رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن فــي األردن «عيــن»،
قــال الزيناتــي« :حضــرت إلــى مجلــس النــواب لتغطيــة
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الجلســة المنعقــدة بتاريــخ  ،2015/8/25وعنــد وصولــي
تفاجــأت بمنعــي مــن قبــل أفــراد األمــن العــام بقــرار مــن
رئيــس المجلــس عاطــف الطراونــة وبتوجيــه مباشــر مــن عطــا
اللــه الحنيطــي مستشــاره اإلعالمــي ،علــى خلفيــة مقــال
كنــت قــد كتبتــه بحــق الطراونــة قبــل الحادثــة بيــوم».

اإلعــام المحليــة المختلفــة قبــل االجتمــاع الخــاص لمناقشــة
قانــون االنتخــاب بيــوم؛ أن اللجنــة ســتواصل اجتماعاتهــا
لمناقشــة مشــروع قانــون االنتخــاب وفــق جــدول زمنــي
تــم اإلعــان عنــه ســابقا يتضمــن مشــاركة مختلــف شــرائح

 .5.10.2.2.2.3وأضــاف« :كانــت حجــة المنــع أننــي لــم

المجتمــع األردنــي ،مشــيرا إلــى أن األمانــة العامــة للمجلــس

أحصــل علــى تصريــح للدخــول علمــا بانــي أقــوم بتغطيــة

ســتوجه دعــوات لمختلــف هــذه الشــرائح لحضــور اجتماعــات

المجلــس منــذ عاميــن وبشــكل دائــم ومســتمر وهنــاك

اللجنــة لالســتماع إلــى آرائهــم ومقترحاتهــم حيــال القانــون

تصريــح مــن قبــل وكالتــي للمجلــس لتلــك الغايــة».

للخــروج بصيغــة تحظــى بأكبــر قــدر ممكــن مــن التوافــق عليهــا.

 .5.10.2.2.2.4تنطــوي الحالــة باعتقــاد مركــز حمايــة وحريــة

 .5.10.2.2.3.3وأكــد العمــاوي علــى أن اجتماعــات اللجنــة

الصحفييــن علــى انتهــاك «المنــع مــن التغطيــة» مــا يعــد

مفتوحــة للكافــة دون اســتثناء ،الفتــا إلــى أنــه تــم تحميــل

ً
تعديــا علــى الحــق فــي «حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام»

مشــروع القانــون علــى الموقــع اإللكترونــي لمجلــس النــواب

مــن قبــل مجلــس النــواب .وال ُيبــرر الــرأي النقــدي الــذي أبــداه

الســتقبال أيــة اقتراحــات مــن المواطنيــن إزاء هــذا القانــون،

ً
إطالقــا منعــه
الصحافــي بشــخص رئيــس مجلــس النــواب
مــن دخــول مجلــس النــواب وتغطيــة شــؤونه.

وســتكون هــذه االقتراحــات محــط عنايــة واهتمــام اللجنــة.
 .5.10.2.2.3.4وللتوثــق مــن منــع الصحفييــن مــن تغطيــة

 .5.10.2.2.2.5كمــا وال يجيــز العهــد الدولــي الخــاص

الجلســة المذكــورة وحجــب المعلومــات عنهــم ،فقــد ذكــرت

المقيــد إال
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،نظــم االعتمــاد
ّ

محــررة الشــؤون البرلمانيــة لموقــع وكالــة جراســا اإلخباريــة

عندمــا تكــون هنــاك ضــرورة لمنــح الصحفيين امتيـ ً
ـازا للوصول

إلــى أماكــن و/أو مناســبات معينــة .وينبغــي أن تطبــق هــذه

الصحفيــة «ســحر المحتســب» لبرنامــج «عيــن» بقولهــا:
ً
هاتفيــا مــن ســكرتاريا مجلــس النــواب
اتصــاال
«تلقيــت
ً

النظــم بطريقــة غيــر تمييزيــة ومتالئمــة مــع المــادة  19ومــع

لحضــور االجتمــاع الخــاص لمناقشــة قانــون االنتخــاب،

األحــكام األخــرى للعهــد علــى أســاس معاييــر موضوعيــة

وبنــاء علــى الدعــوة ذهبــت لحضــور الجلســة ،وبــدأ االجتمــاع

وبمراعــاة أن الصحافــة مهنــة تتشــارك فيهــا طائفــة واســعة

بكلمــات ترحيبيــة مــن رئيــس مجلــس النــواب عاطــف الطراونــة

مــن الجهــات الفاعلــة.

وبحضــور عــدد مــن رؤســاء الــوزراء الســابقين ،إال أن رئيــس

 .5.10.2.2.2.6وفــي حــال طبــق مجلــس النــواب األردنــي
«المقيــد» للصحافييــن المخــول لهــم تغطيــة
نظامـ ًـا لالعتمــاد
ُ
شــؤونه ،فاألصــل هــو تبيــان وشــرح أســس هــذا النظــام

ومعلــن ،وعلــى أن ُيتــاح للصحافييــن الطعــن
بشــكل واضــح ُ
فــي إجــراءات قبولهــم أم رفضهــم أمــام هيئــة قضائيــة،

فــي ظــل أن المجلــس هــو هيئــة عامــة وغيــر خاصــة.
 .5.10.2.2.3حجــب معلومــات عــن الصحفييــن عنــد
مناقشــة قانــون االنتخابــات فــي مجلــس النــواب

 .5.10.2.2.3.1منــع رئيــس مجلــس النــواب المهنــدس
عاطــف الطراونــة ورئيــس اللجنــة القانونيــة النائــب مصطفــى
العمــاوي يــوم  2015/10/4الصحفييــن مــن حضــور االجتمــاع
الخــاص لمناقشــة قانــون االنتخــاب ،علمــا أن المجلــس وجــه
دعــوات لوســائل اإلعــام لتغطيــة االجتمــاع.
 .5.10.2.2.3.2وكان رئيــس اللجنــة القانونيــة النيابيــة النائــب
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العمــاوي أكــد فــي تصريــح صحفــي لــه ونشــرته وســائل

اللجنــة القانونيــة مصطفــى العمــاوي عنــد نهايــة الكلمــة
الترحيبيــة قــال بــأن «الجلســة مغلقــة» وليســت مفتوحــة
كمــا ورد فــي الدعــوة التــي وجهــت للصحفييــن مــا أدى
إلــى انســحاب كامــل اإلعالمييــن والصحفييــن مــن قاعــة
االجتمــاع».
 .5.10.2.2.3.5وأكــد محــرر الشــؤون البرلمانيــة فــي صحيفة
الغــد اليوميــة الزميــل «جهــاد المنســي» والــذي كان متواجـ ً
ـدا
لحضــور االجتمــاع المذكــور مــا روته الزميلة المحتســب لبرنامج
«عيــن» بقولــه« :منعنــا بعــد ذلــك مــن حضــور الجلســة ،وهذا
يؤثــر علــى حقنــا فــي الوصــول للمعلومات».
 .5.10.2.2.3.6وأفــاد مســاعد رئيــس تحريــر صحيفــة
الدســتور للشــؤون البرلمانيــة الزميــل مصطفــى ريــاالت
لبرنامــج «عيــن» بالقــول« :تلقينــا دعــوة لحضــور اجتمــاع
قانــون االنتخــاب فــي مجلــس النــواب علــى أســاس أنــه
اجتمــاع مفتــوح للجميــع ،وهــو اجتمــاع لالســتماع إلــى

آراء عــدد مــن رؤســاء الــوزراء الســابقين حــول القانــون وال

أصــدر بيانـ ًـا فــي الواقعة عبر فيه عن اســتيائه واســتهجانه من

يتضمــن إصــدار قــرارات».

منــع الصحفييــن مــن حضــور االجتمــاع المخصــص لمناقشــة

 .5.10.2.2.3.7وبيــن الريــاالت أنــه تلقــى دعــوة لحضــور

مشــروع قانــون االنتخــاب فــي قاعــة الصــور بمجلــس النــواب.

االجتمــاع وتغطيتــه مــن خــال البريــد اإللكترونــي إضافــة إلــى

 .5.10.2.2.3.14وقــال المركــز فــي بيانــه أن «إخــراج

االتصــال الهاتفــي مــن ســكرتاريا مجلــس النــواب.

الصحفييــن مــن القاعــة بعــد حضورهم بناء على دعوة رســمية

 .5.10.2.2.3.8وتابــع إفادتــه بالقــول« :لقــد طلــب رئيــس
مجلــس النــواب ورئيــس اللجنــة القانونيــة النيابيــة مــن
الصحفييــن فقــط إخــاء القاعــة» ،مبينـ ًـا أن منــع الصحفييــن

ً
وتضييقا على
مــن اللجنــة القانونيــة ،يعتبــر إهانة لإلعالمييــن
حريــة اإلعــام ومنــع الصحفييــن مــن الوصــول للمعلومــات،
علــى الرغــم مــن أهميــة هــذا االجتمــاع للــرأي العــام».

مــن تغطيــة هــذا االجتمــاع ال يالئــم حريــة اإلعــام ألن األصل

 .5.10.2.2.3.15وبــرر رئيــس اللجنــة القانونيــة النائــب

فــي األعــراف والتقاليــد الديمقراطيــة والبرلمانيــة فــي هــذه

مصطفــى العمــاوي فــي اتصــال برنامــج «عيــن» معــه الطلــب

الحالــة توفيــر اإلمكانيــات للصحفييــن للتغطيــة ،وإعطــاء

مــن الصحفييــن مغــادرة االجتمــاع بأنــه جــاء بنــاء علــى طلــب

التصريحــات للصحفييــن ،وتوفيــر أماكــن مخصصــة لهــم

مــن أحــد رؤســاء الحكومــات الســابقين الــذي أصــر علــى ضرورة

ً
مفتوحــا
للتغطيــة ،وكان مــن األفضــل أن يكــون االجتمــاع

مغــادرة الصحفييــن ،أو أنهــم أي رؤســاء الــوزراء سينســحبون

ً
وشــفافا ،خاصــة وأن االجتمــاع عبــارة عــن جلســة اســتماع

مــن اللقــاء ،ممــا اضطرنــا لهــذا اإلجــراء.

آلراء وليــس بشــأن اتخــاذ قــرارات ،وغيابنــا يؤثــر علــى قدرتنــا
بالحصــول علــى المعلومــات ويســهم فــي حجبهــا».

 .5.10.2.2.3.16وباعتقاد مركز حماية وحرية الصحفيين فإن
عــدم تمكيــن الصحفييــن مــن الحضــور ومتابعــة االجتماعــات

 .5.10.2.2.3.9محــرر الشــؤون البرلمانيــة فــي وكالــة عمــون

العامــة المفتوحــة يتعــارض مــع قانــون المطبوعــات والنشــر

اإلخباريــة «محمــد الزيــود» أفــاد لبرنامــج «عيــن» بالقــول:

الــذي ينــص علــى حــق وســائل اإلعــام بحضــور االجتماعــات

«تلقيــت دعــوة بشــكل شــخصي مــن رئيــس اللجنــة القانونيــة

العامــة ،كمــا نــرى أن منعهــا يــؤدي إلــى حجــب المعلومــات

النيابيــة مصطفــى العمــاوي لحضــور االجتمــاع ،وحصلــت

عنهــا ،وهــو مــا يتعــارض مــع قانــون ضمــان حــق الحصــول

علــى تصريــح خــاص منــه قبــل االجتمــاع بيــوم بــأن االجتمــاع

ً
وأيضــا المــادة ( )19مــن العهــد الدولــي
علــى المعلومــات،

ســيفتح الحــوار حــول قانــون االنتخــاب».

للحقــوق المدنيــة والسياســية.

 .5.10.2.2.3.10وتابــع الزيــود قولــه« :تــم االتصــال بــي

 .5.10.2.2.4منــع الصحفييــن غيــر األعضــاء فــي نقابــة

مــن ســكرتاريا مجلــس النــواب والتأكيــد علــى الدعــوة عــدة
مــرات كان آخرهــا فــي نفــس يــوم االجتمــاع ،وعنــد حضــور
االجتمــاع للتغطيــة وبعــد كلمــة رئيــس المجلــس الترحيبيــة
تفاجأنــا بطلــب رئيــس اللجنــة القانونيــة مصطفــى العمــاوي
مــن الصحفييــن إخــاء قاعــة االجتمــاع بقولــه (أرجــو مــن
الصحفييــن إخــاء القاعــة)».
 .5.10.2.2.3.11وأشــار إلــى أن «طلــب إخــاء القاعــة مــن
الصحفييــن كان بنــاء علــى رغبــة رؤســاء الــوزراء الســابقين
الذيــن لــم يرغبــوا بنشــر آرائهــم حــول القانــون فــي وســائل

الصحفييــن مــن دخــول مجلــس النــواب

 .5.10.2.2.4.1بتاريــخ  2015/11/23وصلــت معلومــات إلــى
مركــز حريــة وحمايــة الصحفييــن تفيــد بــأن بعــض الصحفييــن
مــن غيــر األعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن األردنييــن ،تعرضــوا
للمنــع مــن دخــول مجلــس النــواب ممــا ترتــب عليــه منعهم من
ممارســة عملهــم الصحفــي داخــل المجلــس.
 .5.10.2.2.4.2وبالبحــث والتدقيــق تأكــد للمركــز بــأن
الصحفييــن منعــوا مــن الدخــول للبرلمــان ألنهم ليســوا أعضاء
فــي نقابــة الصحفييــن ،وهــو شــرط وضعــه مجلــس النــواب

اإلعــام».

لمنــح تصاريــح للصحفييــن لتغطيــة اجتماعاتــه وأنشــطته،

 .5.10.2.2.3.12وانتقــد الزيــود إغــاق االجتمــاع ومنــع

ـا ذلــك بــأن منعــه دخــول الصحفييــن غيــر األعضــاء بنقابــة
معلـ ً

الصحفييــن مــن تغطيتــه باعتبــار أن االجتمــاع مفصلــي ويهــم

الصحفييــن مــن دخــول البرلمــان يأتــي بنــاء علــى مذكــرة

الشــأن العــام األردنــي حســب تعبيــره.

رســمية مــن نقابــة الصحفييــن.

 .5.10.2.2.3.13وكان مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن قــد
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 .5.10.2.2.4.3محــررة الشــؤون البرلمانيــة فــي موقــع

الصحفييــن الممارســين واتخــذ الصحافــة مهنــة لــه وفــق أحــكام

«جراســا نيــوز» اإلخبــاري الزميلــة «ســحر المحتســب» قالــت

هــذا القانــون.

لبرنامــج «عيــن» مــن خــال االتصــال الهاتفــي معهــا أن
«المنــع يأتــي بتعليــل عــدم حصولــي علــى عضويــة نقابــة
الصحفييــن األردنييــن ،مشــيرة إلــى صــدور قــرار عــن المكتــب
الدائــم للمجلــس يــوم  2015/11/18بمنــع دخــول أي صحفــي
غيــر مســجل فــي نقابــة الصحفييــن األردنييــن وممارســة
أعمالــه الصحفيــة بالمجلــس» ،موضحــة أنهــا تقــوم بعملهــا

المطبوعات والنشــر بـــأن الصحفـــي« :عضو النقابة المســجل
فــي ســجلها واتخــذ الصحافــة مهنــة لــه وفــق أحــكام قانونهــا».
 .5.10.2.2.4.11ونصــت المــادة ( )18مــن قانــون النقابــة
علــى:

الصحفــي فــي المجلــس منــذ عشــر ســنوات إال أنهــا اآلن ال

أـ يحظــر علــى غيــر الصحفييــن الممارســين  ...اإلعــان

تســتطيع الدخــول والقيــام بعملهــا تحــت هــذه الحجــة».

عــن أنفســهم بصفــة صحفــي أو بــأي عبــارة تعطــي هــذا

 .5.10.2.2.4.4ولمزيــد مــن التقصــي قــام الرئيــس

المعنــى  ....إلــخ.

التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن الزميــل نضــال

ً
طبقــا
ب تتولــى النقابــة اصــدار البطاقــات الصحفيــة

منصــور باالتصــال مــع النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب

لســجال تها .

مصطفــى عمــاوي يــوم  ،2015/11/25للتوثــق مــن صحــة
المعلومــات التــي وردت لفريــق رصــد وتوثيــق االنتهــاكات
«عيــن» مــن منــع الصحفييــن غيــر أعضــاء النقابــة مــن دخــول
مجلــس النــواب بهــدف التغطيــة اإلعالميــة.

جـــ كل مــن يخالــف أحــكام الفقرة (أ) الســابقة يعاقب بغرامة
ال تقــل عــن مائتــي دينــار وال تزيــد علــى خمســماية دينــار
أو بالحبــس لمــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد علــى ثالثــة
أشــهر ،أو بكلتــا العقوبتيــن مــع الحكــم بإزالــة المخالفــة،

 .5.10.2.2.4.5ونفــى النائــب األول لرئيــس مجلــس النواب
مصطفــى عمــاوي أن يكــون المجلــس الدائــم فــي مجلــس
النــواب قــد اتخــذ قـ ً
ـرارا بمنــع اإلعالمييــن ممــن هــم ليســوا
أعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن مــن دخــول المجلــس.

وتتضاعــف العقوبــة فــي حالــة التكــرار.
 .5.10.2.2.4.12ونصــت المــادة ( )10مــن قانون المطبوعات
والنشــر علــى« :ال يجــوز لغيــر الصحفييــن ممارســة مهنــة
الصحافــة بــأي شــكل مــن أشــكالها بمــا فــي ذلــك مراســلة

ً
جميعــا ســيدخلون
 .5.10.2.2.4.6وأكــد أن «اإلعالمييــن

المطبوعــات الدوريــة ووســائل االعــام الخارجيــة أو تقديــم

«باجــات»

نفســه علــى أنــه صحفــي وال يشــمل ذلــك مــن يقتصــر عملــه

المجلــس

دون

قيــود،

وســيصرف

لهــم

و»ســتكرات» لدخــول ســياراتهم ،وهــؤالء وجودهــم ال
يســبب إربـ ً
ـاكا لعمــل المجلــس» ،مضيفـ ًـا أن «مــا حــدث هــو
فقــط إجــراءات تنظيميــة».

علــى كتابــة المقــاالت».
 .5.10.2.2.4.13ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
أن تنظيــم عمــل وســائل اإلعــام فــي البرلمــان ال اعتــراض

 .5.10.2.2.4.7وقــام الزميــل منصــور باالتصــال أيضـ ًـا مــع

عليــه شــريطة أن ال يتحــول مفهــوم التنظيــم إلــى قيــد ,فحــق

المستشــار اإلعالمــي لرئيــس مجلــس النــواب عطــا اللــه

التغطيــة لوســائل اإلعــام يجــب أن يكفــل للجميــع ســواء كانــوا

الحنيطــي الــذي أفــاد بــأن «نقابــة الصحفييــن طالبــت مجلــس

أعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن أم خــارج مظلتهــا.

النــواب باعتمــاد الصحفييــن أعضــاء النقابــة سـ ً
ـندا للقانــون،
وأن المكتــب الدائــم يعلــم بهــذه اإلجــراءات».
 .5.10.2.2.4.8وكان مجلــس النــواب قــد تلقــى فــي وقــت
ســابق مــن حزيــران العــام الماضــي  2014كتابـ ًـا مــن النقابــة
تطالــب فيــه مجلــس النــواب بتطبيــق القانــون عنــد اعتمــاد
الصحفييــن لــدى المجلــس ،بحيــث يتــم اعتمــاد أعضــاء النقابــة
فقــط.
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 .5.10.2.2.4.10وبمثــل ذلــك عرفــت المــادة ( )2مــن قانــون

 .5.10.2.2.4.14ويجــد أن منــع الصحفييــن مــن تغطيــة
أعمــال البرلمــان ال يفــرض قيــودا علــى حريــة اإلعــام فقــط,
بــل يضــع قيــودا علــى حــق المجتمــع فــي المعرفــة والرقابــة.
 .5.10.2.2.4.15ويشــير المركــز إلــى أن إلزاميــة العضويــة
وأحاديــة التمثيــل النقابــي تتعــارض مــع العهــد الدولــي
للحقــوق المدنيــة والسياســية التــي صــادق عليــه األردن ،وكان
الملــك عبداللــه الثانــي قــد أعلــن فــي لقــاء مــع اإلعالمييــن

 .5.10.2.2.4.9وقــد عرفــت المــادة ( )2مــن قانــون النقابــة

بنيويــورك عــام  2000بــأن إلزاميــة العضويــة مشــكلة ،وأنــه

الصحفــي بأنــه :عضــو النقابــة المســجل فــي ســجل

ســيعمل علــى إلغائهــا.

 .5.10.2.2.4.16ومــن الجديــر بالذكــر أن لجنــة األجنــدة
الوطنيــة لعــام  2005أوصــت بعــدم إلــزام الصحافــي

الحريــة الشــخصية إلعالمييــن وحرمانهــم مــن حريتهــم
ً
تعســفا وبشــكل غيــر قانونــي ،وشــكلت حــاالت التوقيــف

باالنتســاب للنقابــة ،ممــا أدى الــى احتجاجــات كبيــرة مــن قبــل

التــي وثقهــا المركــز أبــرز ســمات االنتهــاكات التــي تعرضــت

النقابــة وبعــض الكتــاب لمــا لهــذه التوصيــة مــن تأثيــر علــى

لهــا حريــة اإلعــام فــي األردن عــام  ،2015حيــث جــرى

تنظيــم ورقابــة مهنــة الصحافــة فــي األردن.

االحتجــاز التعســفي و /أو التوقيــف أو الحرمــان مــن الحريــة لـــ

 .5.10.2.2.4.17إضافــة إلــى مــا ســبق؛ فــإن المركــز ينبــه
مــن اللجــوء إلــى اســتغالل النقــاش الدائــر حــول «تعريــف

ً
ـتنادا إلــى قانــون محكمــة أمــن الدولــة وكذلــك
 9إعالمييــن اسـ
لقانــون الجرائــم اإللكترونيــة.

الصحفــي» ،حيــث تعــرف غالبيــة قوانيــن نقابــات الصحافــة

 .5.11.1.3ويقــع االحتجــاز التعســفي عندمــا يقــوم موظــف

العربيــة باإلضافــة إلــى نقابــة الصحفييــن األردنييــن علــى أن

عمومي أو أي شــخص آخر يعمل بصفة رســمية أو بتحريض

الصحفــي هــو «عضــو النقابــة» المســجل لديهــا ،األمــر الــذي

رســمي منــه أو برضــاه أو موافقتــه ،بحرمــان شــخص ،بــدون

دفــع النقابــة إلــى توجيــه خطابــات رســمية لدوائــر حكوميــة

ســبب مشــروع ،مــن حريتــه عــن طريــق احتجــازه فــي ســجن أو

تشــير إلــى عــدم التعامــل وتوجيــه الدعــوات للصحفييــن غيــر

فــي أي مرفــق احتجــاز آخــر أو وضعــه تحــت اإلقامــة الجبريــة.

المنضويــن بالنقابــة بحجــة أنهــم غيــر معتــرف بهــم قانونـ ًـا وال
يجــوز التعامــل معهــم باعتبارهم صحفييــن ،رغم أن المادة 19
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،
طرفــا بهــا يحمــي الحــق في حريــة التعبير
ً
والتــي يعتبــر األردن
بمــا فــي ذلــك «حريــة التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات
وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ،ســواء
علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو أيــة
وســيلة أخــرى يختارهــا» ،كمــا ينــص العهــد علــى طوعيــة
االنتســاب للنقابــات ،مــا يســمح بالقــول أن قانــون النقابــة
يخالــف الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ،وأن منــع أي
صحفــي مــن تغطيــة أعمــال وجلســات مجلــس النــواب ســواء
كان عضـ ً
ـوا فــي النقابــة أم ال يشــكل منعـ ًـا للتغطيــة.

 .5.11.1.4ومــن المعــروف أن المــادة ( )9مــن العهــد الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية تحظــر التوقيف التعســفي.
 .5.11.1.5والتوقيــف التعســفي أو الحرمــان مــن الحريــة ال
يجــوز أن يقتصــر فقــط إن تــم خــارج مظلــة القانــون ،ولكــن
يجــب أن يتــم التدقيــق فــي القانــون ذاتــه ،ليســأل إن كان
هــذا القانــون ال يخــرج عــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان
وليــس تعسـ ً
ـفيا ،وفــي هــذا الســياق؛ يجــب أن تفســر مــواد
ً
تفســيرا أوســع للتدقيــق إن
القانــون التــي تبيــح التوقيــف
كانــت معقولــة ومتناســبة وليســت ظالمــة.
 .5.11.1.6ويجــب التذكيــر بــأن الفريــق العامــل فــي حــاالت
الحرمــان التعســفي اعتبــر أن «الحرمــان مــن الحريــة» يعــد

 .5.11االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان

ا لشــخصي

ً
ً
ناجمــا عــن ممارســة الحقــوق أو الحريــات
تعســفيا إذا كان
التــي تضمنتهــا المــواد ( )21 ،20 ،19 ،18 ،14 ،13 ،7مــن
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان.
 .5.11.1.7وهــو ذات التوجــه والقــرار الــذي اعتمــده الفريــق

الحق المعتدى عليه

االنتهاكات

%

15

26.3

الحق في الحرية واألمان
الشخصي

العامــل فــي دورتــه  65وفــي مداولتــه رقــم  9بشــأن تعريــف
ونطــاق الحرمــان التعســفي ،إذ طالــب بفحــص شــامل لمــدى
شــرعية أي تدبيــر يحــرم إنسـ ً
ـانا مــن حريتــه ومــدى معقوليــة
ذلــك وتناســبه وضرورتــه.
 .5.11.1.8وبالتطبيــق علــى هــذه القواعــد الدوليــة فــإن كل

 .5.11.1مقدمة
 .5.11.1.1حلــت االنتهــاكات الماســة فــي الحــق بالحريــة
واألمــان الشــخصي فــي المرتبــة الثانيــة وبمعــدل  15انتهـ ً
ـاكا
بنســبة  %26.3مــن مجمــوع االنتهــاكات.
 .5.11.1.2وتمكــن المركــز مــن توثيــق اعتــداءات شــملت

حــاالت التوقيــف للصحفييــن متعلقــة وناجمــة عــن ممارســة
الحقــوق وعلــى رأســها حريــة التعبيــر المضمونــة فــي المــادة
ً
قيــودا
( ،)19وجــاءت مــواد القانــون لتزهــق الحــق وتضــع
عليــه ،وســمحت بالتوقيــف والحرمــان مــن الحريــة ،وهــي
تدابيــر ال تتســم بالمعقوليــة والضــرورة.

185

 .5.11.1.9ويعتبــر توقيــف اإلعالمييــن قبــل صــدور أحــكام

 .5.11.1.14وأمــا الحرمــان غيــر القانونــي مــن الحريــة فهــو

قضائيــة قطعيــة بحقهــم عقوبــة مســبقة فــي قضايــا

ً
منصوصــا عليــه فــي القانــون.
تقييــد الحريــة لســبب ليــس

اإلعــام ،وفيهــا انتهــاك للمعاييــر الدوليــة لحريــة اإلعــام،

أمــا الحرمــان التعســفي مــن الحريــة فهــو تقييــد الحريــة عنــد

فقضايــا اإلعــام ال يجــوز النظــر والتعامــل معهــا بأنهــا قضايا

عــدم توافــر أي شــرط مــن شــرطي الضــرورة والتناســب.

جزائيــة ،بــل قضايــا مدنيــة ال تســتوجب التوقيــف والحبــس.

وفــي كال هاتيــن الحالتيــن ،يعــد حرمــان الشــخص مــن حريتــه

 .5.11.1.10تكفــل االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان

ً
محظــورا بموجــب قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي.

حــق كل إنســان بالحريــة الشــخصية واألمــان ،ويعــد هــذا

 .5.11.1.15وينبغــي التأكيــد علــى أن حرمــان اإلعالمــي

الحــق مــن الحقــوق األساســية التــي ال يجــوز حرمــان اإلنســان

مــن حريتــه بســبب يتعلــق بممارســته لعملــه خاصــة عندمــا

منــه إال لســبب قانونــي أو بشــكل غيــر تعســفي .وقــد يتخــذ

يصــدر قــرار التوقيــف عــن جهــة غيــر جهــة االختصــاص ،حيــث

الحرمــان مــن الحريــة أكثــر مــن شــكل أو صــورة ،فقــد يكــون:

اعتــد المشــرع األردنــي بالتوقيــف وبيــن أحكامــه فــي المــواد

قبضـ ًـا ،أو توقيفـ ًـا ،أو حبسـ ًـا ،وقــد يكــون حجـ ً
ـرا للحريــة دون

( )120 -111مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي

أن يتوافــر لــه أي وصــف مــن األوصــاف المذكــورة.

رقــم ( )9لســنة  1961واعتبــره مــن اختصــاص الســلطة

 .5.11.1.11ويقصــد بالقبــض حرمــان اإلنســان مــن حريتــه
الشــخصية وتقييدهــا ألغــراض االســتدالل والتحقيــق .ويتــم
القبــض فــي العــادة فــي إطــار االشــتباه بارتــكاب فعــل
جنائــي ،ويتــم مــن قبــل رجــال الضابطــة العدليــة (األمــن
العــام) ألغــراض جمــع األدلــة والتحقيــق فــي جريمــة مــا .وهــو
مشــروط فــي القانــون األردنــي بــأن ال يزيــد عــن ( )24ســاعة،
ويجــب أن يدعــو إليــه أســاس معقــول وينــص القانــون عليــه.
 .5.11.1.12أمــا التوقيــف؛ فيعنــي احتجــاز إنســان
وتقييــد حريتــه مــن قبــل المدعــي العــام أو المحكمــة فــي
إطــار االشــتباه بارتــكاب هــذا الشــخص جريمــة مــا ،أو فــي
إطــار محاكمتــه عــن جــرم أســند إليــه ارتكابــه .وفــي األحــوال
ً
مشــروطا بشــروط أهمهــا :أن
جميعهــا ،يكــون التوقيــف
يكــون منصوصـ ًـا عليــه فــي القانــون ،وأن يتــم وفقـ ًـا لــه ،وأن
يكــون ضروريـ ًـا ومتناسـ ً
ـبا مــع الغايــة التــي شــرع مــن أجلهــا

القضائيــة فحتــى يكــون التوقيــف ســليما ومرتبــا آلثــاره يجــب
أن تتوافــر فيــه بعــض الشــروط ،ومــن أهمهــا أن يصــدر
األمــر بالتوقيــف مــن الجهــة القضائيــة المختصــة وعليــه فــا
يصــدر األمــر بالتوقيــف إال مــن جهــة قضائيــة ذات اختصــاص
تملــك واليــة القضــاء كالنيابــة العامــة والمحكمــة المختصــة،
أمــا بالنســبة لرجــال الضابطــة العدليــة فــا يجــوز لهــم إصــدار
مذكــرات توقيــف .ويشــترط لألمــر بالتوقيــف القضائــي
باعتبــاره إجــراء تحقيــق ،وقــوع جريمــة وتوافــر الدالئــل الكافيــة
ضــد المشــتكى عليــه علــى أن تكــون مــدة التوقيــف محــددة
تحديــدا دقيقــا.
 .5.11.1.16وطبقــا للمــادة  3مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان فــإن «لــكل فــرد حــق فــي الحيــاة والحريــة وفــى
األمــان علــى شــخصه» .كمــا تنــص المــادة  9مــن اإلعــان
العالمــي علــى أنــه «ال يجــوز اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو

ً
قضائيــا
وأن يخضــع قــرار التوقيــف إلــى إمكانيــة الطعــن

نفيــه تعســفا».

به.أمــا الحبــس ،فيعنــي تقييــد حريــة فــرد مــا أو حرمانــه منــه

 .5.11.1.17وتكفــل المــادة  )1( 9مــن العهــد الدولــي

بمقتضــى عقوبــة صــادرة بحقــه بقــرار قضائــي قطعــي.

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية «لــكل فــرد حــق فــي

ً
اســتثنائيا،
 .5.11.1.13ويعــد الحرمــان مــن الحريــة إجــراء

الحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه .وال يجــوز توقيــف أحــد أو

ويجــب أن ال يتــم اللجــوء إليــه إال فــي أضيــق الحــدود ،وعلــى
ً
تحديــدا
أســاس شــروط ومعاييــر شــديدة الدقــة ومحــددة

اعتقالــه تعســفا .وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب
ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراء المقــرر فيــه».

وافيـ ًـا .وأي تقييــد للحريــة الشــخصية أو احتجــاز للشــخص فــي

 .5.11.1.18وأشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان

غيــر هــذه الحــاالت ،باإلضافــة إلــى حــاالت الحجــر الصحــي أو

فــي األمــم المتحــدة إلــى أن «الفقــرة  1تنطبــق علــى جميــع

الحرمــان مــن الحريــة بســبب مــرض نفســي أو عصبــي ال

حــاالت الحرمــان مــن الحريــة ،ســواء كانــت فــي قضايــا جنائيــة

بــد أن يتوافــر فيهــا الشــروط المذكــورة ،يعــد وفقـ ًـا للمعاييــر

أم فــي قضايــا أخــرى ،مثــل المــرض العقلــي والتشــرد

الدوليــة لحقــوق اإلنســان حرمانـ ًـا غيــر مشــروع مــن الحريــة.

وإدمــان المخــدرات واألغــراض التربويــة والســيطرة علــى
الهجــرة ،الــخ».
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 .5.11.1.19ويعتبــر االحتجــاز التعســفي أو حجــز الحريــة مــن

 .5.11.1.25وال يجــوز احتجــاز األشــخاص المحتجزيــن إال

انتهــاكات حــق الفــرد فــي الحريــة واألمــن علــى شــخصه،

فــي أماكــن احتجــاز معتــرف بهــا رســميا وأن تتلقــى أســرهم

حيــث يقــع انتهــاك الحــق فــي الحريــة عندمــا يقــوم موظــف

معلومــات كافيــة عنهــم وعــن ظروفهــم.

عمومي أو أي شــخص آخر يعمل بصفة رســمية أو بتحريض
رســمي منــه أو برضــاه أو موافقتــه ،بحرمــان شــخص ،بــدون
ســبب مشــروع ،مــن حريتــه عــن طريــق احتجــازه فــي ســجن أو
فــي أي مرفــق احتجــاز آخــر أو وضعــه تحــت اإلقامــة الجبريــة.
 .5.11.1.20وأول مــا تتضمنــه المــادة  9مــن العهــد الخــاص
بالحقــوق المدنيــة واالقتصاديــة هــو متطلــب قانونيــة

 .5.11.1.26وينبغــي فصــل األحــداث عــن البالغيــن والنســاء
عــن الرجــال والمحكــوم عليهــم عن األشــخاص الذيــن ينتظرون
المحاكمة.
 .5.11.1.27وتتولــى ســلطة قضائيــة أو ســلطة مناظــرة لها
اتخــاذ القــرارات بشــأن مــدة وقانونيــة االحتجــاز .ولــكل محتجــز
الحــق فــي المثــول أمــام ســلطة قضائيــة وفــي اســتعراض

التوقيــف واالحتجــاز .وال ُيســمح بالحرمــان مــن الحريــة إال

قانونيــة احتجــازه.

انتهــاك لمبــدأ القانونيــة إذا تعــرض شــخص للتوقيــف أو

 .5.11.2موجــز االنتهــاكات التــي شــملت الحــق فــي الحريــة

عندمــا يتــم ألســباب وطبقــا إلجــراءات يقررهــا القانــون .ويقــع
االحتجــاز ألســباب غيــر مقــررة تقريــرا واضحــا فــي القانــون أو
تتنافــى مــع هــذا القانــون.

واألمان الشــخصي

 .5.11.2.1توقيــف الصحافييــن هاشــم الخالــدي وســيف

 .5.11.1.21وثانــي مــا تحظــره المــادة  9مــن العهــد الخــاص

عبيــدات وحجــب موقــع ســرايا نيــوز

بالحقــوق المدنيــة والسياســية هــو التوقيــف التعســفي،

 .5.11.2.1.1أحيــل الصحفيــان هاشــم حســن ســعيد

ويتجــاوز مفهــوم «التعســف» مفهــوم القانونيــة.

الخالــدي وســيف نــواف حســين عبيــدات وموقــع ســرايا نيــوز

 .5.11.1.22وينــص حظــر التعســف علــى قيــد إضافــي

االلكترونــي بتاريــخ  2015/1/28إلــى مدعــي عــام محكمــة أمــن

علــى إمكانيــة حرمــان شــخص مــن حريتــه .وال يكفــي أن
يكــون الحرمــان مــن الحريــة منصوصــا عليــه فــي القانــون،
كمــا يجــب أال يكــون القانــون نفســه تعســفيا ويجــب أال يتــم
إنفــاذ القانــون تعســفا.
 .5.11.1.23و«التعســف» يزيــد عــن كونــه مجــرد مخالفــة
القانــون أو مــا هــو قانونــي .ويجــب تفســيره تفســيرا أوســع
ليشــمل عناصــر الظلــم وعــدم المعقوليــة وعــدم التناســبية.

الدولــة للتحقيــق معهــم حــول نشــر الموقــع بــذات التاريــخ
خبــرا صحفيــا تحــت عنــوان «محامــي التنظيمــات اإلســامية:
صفقــة التبــادل مــع داعــش تمــت وســاجدة الريشــاوي
أصبحــت بالعــراق» ،وقــد صــدر بحقهمــا مذكــرة توقيــف علــى
ذمــة التحقيــق لمــدة أربعــة عشــر يومــا.
 .5.11.2.2توقيف الكاتب جمال أيوب
 .5.11.2.2.1بتاريــخ  2015/4/23أوقــف مدعــي عــام محكمــة

ولذلــك فــإن حــاالت الحرمــان مــن الحريــة التــي ينــص عليهــا

بدايــة عمــان الكاتــب «جمــال أيــوب» لمــدة  15يومــا علــى

متنبــأ بهــا ،ويجــب أال تكــون الطريقــة المحــددة التــي يقــع

ـاال
ذمــة التحقيــق فــي ســجن مــاركا ،علــى خلفيــة نشــره مقـ ً
بعنــوان «لمــاذا شــنت الســعودية حربـ ًـا علــى اليمــن» ،وبعــد

القانــون يجــب أال تكــون غيــر تناســبية أو غيــر عادلــة أو غيــر
بهــا التوقيــف تمييزيــة ،ويجــب أن تكــون مالئمــة بالنظــر إلــى

المثــول أمــام المحكمــة برفقــة الصحفــي أســامة الرامينــي

ظــروف الحالــة.

الــذي ســمح لــه بالمغــادرة دون توقيــف أو إجــراء قانونــي آخــر.

 .5.11.1.24وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن أن يفضــي

 .5.11.2.2.2وبتاريــخ  2015/4/26تقــدم المحامــي طاهــر

انتهــاك حقــوق األشــخاص الموقوفيــن المشــار إليــه فــي
المــادة  9مــن العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
أو مجموعــة مــن االنتهــاكات لتلــك الحقــوق ،إلــى االحتجــاز
التعســفي .ومثــال ذلــك أن اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان
قــد قــررت أن األشــخاص الذيــن تــم توقيفهــم بــدون أمــر
توقيــف ولــم يتــم إبالغهــم بأســباب التوقيــف كانــوا محتجزين
احتجــازا تعســفيا.

نصــار الــذي يتولــى الدفــاع عــن أيــوب بطلــب كفالــة فــي
محكمــة البدايــات التــي رفضــت الكفالــة كــون القضيــة ليســت
مــن اختصاصهــا ،وجــرى تحويلهــا إلــى محكمــة أمــن الدولــة.
 .5.11.2.2.3وأفــاد المحامــي نصــار لبرنامــج «عيــن»
بالقــول« :إن موكلــي الموقــوف هــو ســجين حريــة رأي
وتعبيــر ،فاألصــل أن يتــم وضعــه مــع موقوفيــن متهميــن
بتهــم شــبيهة كالتــي تعــرض لهــا ،وليــس مــع أصحــاب القيود
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والســوابق الجرميــة والــا أخالقيــة ،وأن موكلــي يحتــاج إلــى

صحيفــة الغــد فــي محافظــة الكــرك علــى إثــر شــكوى بالحــق

عالجــات كونــه مريــض فهــي غيــر متوفــرة داخــل الســجن».

العــام تقدمــت بهــا رئاســة جامعــة مؤتــة ضــده مــع بقيــة

 .5.11.2.2.4وجــرى توقيــف أيــوب فــي ســجن مــاركا لمــدة
 15يومــا علــى ذمــة التحقيــق باعتبــار أنــه هــو مــن كتــب
المقــال وهــو مــن نشــره علــى أكثــر مــن  17موقعــا بعضهــا

الجامعــة أثنــاء تغطيتــه العتصامــات العامليــن فــي جامعــة
مؤتــة للمطالبــة بحقــوق عماليــة.

أردنــي وبعضهــا اآلخــر عربــي يبــث مــن خــارج األردن ،كمــا أن

 .5.11.2.3.2وقــدم العضايلــة شــكوى لبرنامــج رصد وتوثيق

أيــوب قــام بنشــر المقــال علــى صفحتــه علــى الفيســبوك.

االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن «عيــن» قــال فيهــا:

 .5.11.2.2.5وحتــى شــهر يوليــو /تمــوز  2015رفضــت
المحكمــة العديــد مــن طلبــات الكفالــة منــذ توقيفــه.
 .5.11.2.2.6ولــم توجــه للكاتــب جمــال أيــوب فــي بدايــة
محاكمتــه فــي محكمــة أمــن الدولــة الئحــة اتهــام إال بعــد 85
ً
يومــا مــن ســجنه ،ولــم يمنــع المحامــي المــوكل مــن قبلــه

«عنــد مراجعتــي لمدعــي عــام المــزار الجنوبــي وجــه المدعــي
لــي خمــس تهــم وهــي :التجمهــر غيــر المشــروع ،االعتــداء
علــى موظــف عــام ،التحريــض علــى الشــغب ،اقتحــام مبنــى
عمومــي ،مقاومــة رجــال األمــن .وقــرر توقيفــي لمــدة
أســبوع ،وتحويلــي إلــى مركــز أمــن المــزار الجنوبــي حيــث
تــم حجــز حريتــي لغايــة الســاعة الثالثــة عصـ ً
ـرا ،وبعدهــا قــام

ً
يومــا.
مــن زيارتــه ،وتــم إخــاء ســبيله بكفالــة بعــد 119

المحامــي بطلــب اســتئناف القــرار لــدى محكمــة بدايــة الكــرك،

 .5.11.2.2.7وبقــي أيــوب موقوفـ ًـا ويحاكــم أمــام محكمــة

والتــي قــررت فســخ قــرار التوقيــف ،وتــم تكفيلــي وإخــاء

أمــن الدولــة بتهمــة «تكديــر الصــات بدولــة أجنبيــة»،
وبموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب ،وقــد رفضــت المحكمــة
العديــد مــن طلبــات الكفالــة منــذ توقيفــه ،إلــى أن أفــرج عنــه

ســبيلي بعــد اصطحابــي إلــى محافــظ الكــرك برفقــة ثالثــة
رجــال مــن األمــن العــام لتوقيــع تعهــد بالحفــاظ علــى األمــن
واالســتقرار فــي البلــد وعمــل كفالــة ماليــة».

بكفالــة ماليــة بتاريــخ .2015/8/17

 .5.11.2.3.3وبيــن العضايلــة فــي شــكواه أنــه «بتاريــخ

 .5.11.2.2.8يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن

 2015/5/12جــرت اعتصامــات للعامليــن فــي جامعــة مؤتــة

أن الحالــة تنطــوي علــى انتهــاك المحاكمــة غيــر العادلــة
والتوقيــف بســبب العمــل اإلعالمــي ،فقــد وجهــت للضحيــة
تهمــة «تعكيــر صفــو العالقــات مــع دولــة أجنبيــة» ،وهــي
تهمــة باتــت تشــكل مصــدر قلــق للصحفييــن والكتــاب حــال
انتقادهــم أو التعبيــر عــن آرائهــم حــول سياســات دولــة مــا
حتــى ولــو عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وبخاصــة إن
كان األردن يعتبرهــا دولــة صديقــة.
 .5.11.2.2.9وتعتبــر «تهمــة تعكيــر صفــو العالقــات مــع
دولــة أجنبيــة» بعــد تعديــل قانــون منــع اإلرهــاب عــام 2014
مــن اختصــاص محكمــة أمــن الدولــة ،ويعاقــب عليهــا بالســجن
لمــدة  5ســنوات بحســب المــادة  118قانــون العقوبــات،
فيمــا قــد تصــل العقوبــة إلــى  15عامـ ًـا فــي حــال حكــم عليهــا

للمطالبــة بحقــوق عماليــة ،وكنــت اقــوم بالتغطيــة لهــذه
االعتصامــات .وجــرى اقتحــام أمنــي لمبنــى رئاســة الجامعــة،
حيــث قمــت بعمليــة تصويــر للحــدث ،وقمــت بنشــر الخبــر
فــي صحيفــة الغــد علــى مــدار يوميــن ،وفوجئــت بأنــه تــم
تقديــم شــكوى حــق عــام بحقــي مــن قبــل رئاســة الجامعــة مــع
بقيــة المشــتكى عليهــم».
علــي مــن
 .5.11.2.3.4وأضــاف العضايلــة «تــم التعميــم
ّ

قبــل األجهــزة الرســمية ،وقمــت يــوم الثالثــاء2015/6/12
بمراجعــة مدعــي عــام المــزار الجنوبــي ،وفــور حضــوري أمامــه
تــا علــي الئحــة االتهــام وهــي خمــس تهــم :التجمهــر غيــر
المشــروع ،االعتــداء علــى موظــف عــام ،التحريــض علــى
الشــغب ،اقتحــام مبنــى عمومــي ،مقاومــة رجــال األمــن.

ً
اســتنادا إلــى قانــون منــع
باألشــغال الشــاقة المؤقتــة

وقــرر توقيفــي لمــدة أســبوع».

اإلرهــاب.

 .5.11.2.3.5وقــال «قــام المحامــي الخــاص بــي بطلــب

 .5.11.2.3حجــز الحريــة لمنــدوب صحيفــة الغــد الصحفــي

اســتئناف القــرار لــدى محكمــة بدايــة الكــرك .والتــي قــررت

«هشــال العضايلــة» علــى إثــر خبــر صحفــي

 .5.11.2.3.1بتاريــخ  2015/6/2قامــت األجهــزة األمنيــة
بالتعميــم علــى الصحفــي «هشــال العضايلــة» منــدوب
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المشــتكى عليهــم ،بعــد تصويــره القتحــام مبنــى رئاســة

فســخ قــرار التوقيــف وتــم تكفيلــي وإخــاء ســبيلي ،والحقــا
قامــت شــرطة المــزار الجنوبــي بإرســالي إلــى محافــظ الكــرك
لتوقيــع تعهــد وعمــل كفالــة ماليــة .ووقعــت علــى تعهــد
بالحفــاظ علــى األمــن واالســتقرار فــي البلــد».

 .5.11.2.3.6ويــرى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن

 .5.11.2.5.2ووفقــا للمستشــار القانونــي لصحيفــة

الزميــل العضايلــة تعــرض لحجــز الحريــة مــدة  3ســاعات دون

الســبيل المحامــي مصطفــى نصــر اللــه فــإن التهــم الموجهة

قــرار قضائــي ،وذلــك بعــد فســخ قــرار التوقيــف ،إذ ال يجــوز

للجوالنــي هــي« :عــدم تحــري الدقــة والحقيقــة فــي

تجريــد الفــرد مــن حريتــه إال بنــاء علــى األســباب التــي يحددهــا

نشــر مــادة صحفيــة خالفــا للمــادة  4لقانــون المطبوعــات

القانــون وطبقــا لإلجــراءات المقــررة فيــه ،كمــا نــص عليــه

والنشــر» ،باإلضافــة إلــى «ذم وشــتم وتحقيــر شــخص

البنــد رقــم  1مــن المــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص

خالفــا للمــادة  190مــن قانــون العقوبــات ،وذم مؤسســة

بالحقــوق المدنيــة والسياســية (لــكل فــرد الحــق فــي الحريــة

رســمية وموظــف رســمي».

وفــي األمــان علــى شــخصه .وال يجــوز توقيــف أحــد أو
اعتقالــه تعســفا .وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب
ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراءات المقــررة فيــه).
 .5.11.2.4توقيــف «غــازي المرايــات» علــى خلفيــة مــادة
صحفيــة بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب

 .5.11.2.5.3وأوضــح نصــر اللــه لفريــق برنامــج «عيــن» أن
«توقيــف المدعــي العــام للجوالنــي اســتند علــى المــادة
 11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة الــذي ُأقـ ّـر بدايــة حزيــران/

يونيــو الماضــي».

 .5.11.2.5.4وأفرجــت محكمــة عمــان عــن الجوالنــي بعــد

 .5.11.2.4.1بتاريــخ  2015/7/8قــرر مدعــي عــام محكمــة أمــن

نحــو ســاعة مــن احتجــازه بعــد أن فوجــئ بمغــادرة المدعــي

الدولــة توقيــف الصحفــي بجريــدة الــرأي «غــازي مرايــات» 15

العــام قبيــل تقديــم طلــب الكفالــة .

يومـ ًـا فــي مركــز إصــاح وتأهيــل مــاركا لعــدم االلتــزام بقــرار
منــع النشــر فــي قضيــة المخطــط اإلرهابــي اإليرانــي ضــد
األردن ،وأســند المدعــي العــام للزميــل مرايــات تهمــة القيــام
بأعمــال مــن شــأنها تعريــض المملكــة لخطــر أعمــال عدائيــة
وتعكيــر صالتهــا بدولــة أجنبيــة وتعريــض األردنييــن لخطــر
أعمــال ثأريــة وعدائيــة.

 .5.11.2.5.5وقــال الجوالنــي لبرنامــج «عيــن» في اســتمارة
شــكوى« :قامــت دائــرة المواصفــات والمقاييــس برفــع
قضيــة علــى خلفيــة نشــر مقــال فــي الصحيفــة قبــل نحــو
ثالثــة شــهور حــول رفــض شــحنة اســطوانات غــاز بمبــرر عــدم
موافقتهــا للمواصفــات ،حيــث تــم بعــد ذلــك بيــع الشــحنة
لشــركة إيطاليــة وتنافســت علــى شــرائها أربــع شــركات

 .5.11.2.4.2واحتجــزت األجهــزة األمنيــة المرايــات لمــدة 4

أوروبيــة ،وقــد طرحــت تســاؤالت بخصــوص ذلــك علــى

أيــام للتحقيــق بموجــب المــادة  /3ب مــن قانــون مكافحــة

مقــاال
رئيــس الــوزراء خــال لقائــه رؤســاء التحريــر ونشــرت
ً

اإلرهــاب األردنــي ،التــي تحظــر «القيــام بأعمــال مــن شــأنها

بالخصــوص».

أن تعــرض المملكــة لخطــر أعمــال عدائيــة أو تعكــر صالتهــا
بدولــة أجنبيــة أو تعــرض األردنييــن لخطــر أعمــال ثأريــة تقــع
عليهــم أو علــى ممتلكاتهــم» .وتحمــل التهمــة عقوبة الســجن
لمــدة  20-3عامـ ًـا ،وأفــرج عنــه بكفالــة.
 .5.11.2.5توقيــف رئيــس تحريــر صحيفــة «الســبيل»

 .5.11.2.5.6وتابــع الجوالنــي شــكواه بالقــول «راجعــت
المدعــي العــام بنــاء علــى طلبــه فــي  2015/8/18وأجبت على
استفســاراته أثنــاء التحقيــق ،وقــرر فــي النهايــة توقيفــي
لمــدة أســبوع ،وأصــدر مذكــرة بذلــك وغــادر مكتبــه علــى الفــور
فــي حــدود الواحــدة والنصــف ظهـ ً
ـرا ،حيــث تــم إيداعــي فــي

اليوميــة علــى خلفيــة مقالــة صحفيــة

النظــارة نحــو ســاعة قبــل أن يتــم تكفيلــي وإخــاء ســبيلي».

 .5.11.2.5.1وجــه مدعــي عــام محكمــة عمـ ّـان رامــي الطراونــة

 .5.11.2.5.7وعنــد استفســار الباحثيــن فــي «عيــن»

بتاريــخ  2015/8/18ثــاث تهــم لرئيــس تحريــر صحيفــة الســبيل

عــن تفاصيــل التوقيــف قــال الجوالنــي أن «النيــة مبيتــة

اليوميــة «عاطــف الجوالنــي» علــى إثــر شــكوى مقدمــة بحقــه

ً
جالســا لــدى المدعــي
لتوقيفــي بســبب وجــود رجــل األمــن

مــن قبــل مديــر مؤسســة المواصفــات والمقاييــس ،حيــدر

العــام قبــل دخولــي إلــى غرفــة التحقيــق ،وقــد حذرنــي

الزبــن ،بســبب مقــال بعنــوان «أســطوانات الغــاز  ..هــل نحــن

المحامــي الخــاص بالصحيفــة مصطفــى نصراللــه مــن ذلــك

أكثــر حرصــا مــن ‹›الطليــان››؟ كان قــد نشــر فــي الصحيفــة

عندمــا تفاجأنــا بوجــود شــرطي األمــن داخــل غرفــة التحقيــق

بتاريــخ .2015/6/17

ً
جالســا وهــو أمــر غيــر معتــاد فــي مثــل هــذه الحــاالت».
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 .5.11.2.5.8وأكــد الجوالنــي أن المدعــي العــام قــد غــادر

 .5.11.2.5.15ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن

مباشــرة بعــد أن قــام بكتابــة مذكــرة التوقيــف وأمــر رجــل األمــن

الحالــة تتضمــن علــى انتهاكــي «حجــز الحريــة» و»التوقيــف»

باصطحابــي إلــى غرفــة التوقيــف.

مــا يعــد تعديـ ًـا علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي،

 .5.11.2.5.9وحــول ظــروف التوقيــف قــال الجوالنــي «عندما
صــدرت مذكــرة التوقيــف رافقنــي رجــل األمــن إلــى الطابــق
الســفلي حيــث «النظــارة» ،وقــد ســمحوا لــي بإجــراء االتصــال
لمــدة  5دقائــق قبــل إدخالــي إلــى النظــارة».
 .5.11.2.5.10وتابــع «لقــد حصــل التوقيــف لمــدة  45دقيقــة
ً
جــدا مســاحتها  4متــر
داخــل «النظــارة» ،وهــي غرفــة ضيقــة
ً
شــخصا مــن المتهميــن
فــي  4متــر ،وتواجــد بهــا نحــو 30
غالبيتهــم موقوفــون علــى خلفيــة جرائــم جنائيــة ،وهــي غرفــة
تعــج بالدخــان حيــث صعوبــة التنفــس إضافــة إلــى الروائــح
الكريهــة ،وتخلــو مــن أي نوافــذ للتهويــة».
 .5.11.2.5.11وحــول القضيــة التــي تــم توقيــف الجوالنــي
بســببها قــال «ال أعــرف تمامـ ًـا مــاذا ســيحصل بالقضيــة التــي
وجهــت لــي بســبب المقــال وتــم توقيفــي علــى إثرهــا ،لكــن
رئيــس االدعــاء طلــب تقديــم مذكــرة مــن المحامــي مصطفــى
نصراللــه لكونــه اســتمع إلــى المشــتكي مديــر مؤسســة
المواصفــات والمقاييــس حيــدر الزبــن ،كمــا أن المدعــي العــام
يملــك إيقــاف القضيــة أو االســتمرار بهــا ثــم يقــوم القاضــي
بالبــت فيهــا ،فإمــا أن يقــوم المدعــي العــام بإنهــاء القضيــة أو
تحويلهــا إلــى المحكمــة».
 .5.11.2.5.12وأشــار الجوالنــي أنــه تعــرض لمصــادرة حريتــه
بخــاف إرادتــه بتوقيفــه دون مبــرر ،كمــا تعــرض إلــى التوقيــف
داخــل «النظــارة» ،وأنــه كان مــن الممكــن إجــراء التحقيــق دون
توقيفــه كونــه ال يشــكل خطـ ً
ـرا علــى المجتمــع وال يوجــد هنــاك
خــوف مــن هروبــه خــارج البــاد.
 .5.11.2.5.13مــن جانبــه قــال المستشــار القانونــي لصحيفة
الســبيل المحامــي مصطفــى نصــر اللــه لفريــق رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام فــي األردن «عيــن» أن:
«القضيــة التــي يواجههــا رئيــس تحريــر صحيفة الســبيل عاطف
الجوالنــي ال زالــت عنــد المدعــي العــام قيــد التحقيــق بهــا».
 .5.11.2.5.14وقــال نصــر اللــه أن «المدعــي العــام بتقديــري
وعلــى األغلــب ســيقوم بتحويــل القضيــة إلــى محكمــة البدايــة
ألن لديــه تكييفـ ًـا قانونيـ ًـا بهــا تحــت تهمــة الــذم والشــتم وعــدم
توخــي الدقــة والحقيقــة فــي المقالــة الصحفيــة ،إضافــة
لنشــر المقالــة علــى موقــع إلكترونــي وذلــك سـ ً
ـندا لقانونــي
المطبوعــات والنشــر والجرائــم اإللكترونيــة».
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وتنطــوي كذلــك علــى مخالفــة ألحــكام المــواد ( )7و( )9و()19
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
التــي تكفــل حريــة الــرأي واإلعــام ،والمــواد ( )1و( )2و()16
مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو
المهينــة ،وهمــا اتفاقيتــان منشــورتان فــي الجريــدة الرســمية
فــي األردن.
 .5.11.2.6توقيــف ناشــر ورئيــس تحريــر موقــع أخبــار

البلــد اإلخبــاري «أســامة الرامينــي» علــى خلفيــة مادتيــن
إعالميتيــن

 .5.11.2.6.1بتاريــخ  2015/10/20أصــدر مدعــي عــام عمــان
القاضــي رامــي الطراونــة قــرارا بتوقيــف رئيــس تحريــر
ً
يومــا علــى
موقــع أخبــار البلــد الزميــل أســامة الرامينــي 14
ذمــة التحقيــق فــي ســجن الســلط علــى خلفيــة اتهامــه
بمخالفــة أحــكام قانــون المطبوعــات والنشــر وقانــون الجرائــم
اإللكترونيــة ،وأفــرج عنــه فــي اليــوم التالــي مــن توقيفــه
بكفالــة ،فيمــا ال تــزال قضيتــه منظــورة أمــام المدعــي العــام
حتــى إعــداد هــذا التقريــر.
 .5.11.2.6.2وفــي اليــوم التالــي بتاريــخ  2015/10/21قــام
المحامــي مصطفــى الرامينــي رئيــس الدائــرة القانونيــة فــي
أخبــار البلــد بتقديــم كفالــة إلــى هيئــة االدعــاء العــام وتــم
الموافقــة عليهــا إلخــاء ســبيل شــقيقه الصحفــي أســامة
الرامينــي ،حيــث تــم إخــاء ســبيله بكفالــة عدليــة مقدارهــا
 1000دينــار.
 .5.11.2.6.3وفي نفس اليوم من توقيف الراميني؛ أجرى
ـاال مــع الزمــاء الصحفييــن
الراصــدون فــي برنامج»عيــن» اتصـ ً
فــي موقــع «أخبــار البلــد» للحصــول علــى معلومــات حــول
توقيــف الرامينــي وأســبابه ،وتبيــن للراصديــن أن الرامينــي
خــرج مــن مقــر عملــه بشــكل معتــاد ليتصــل مــع الزمــاء
العامليــن معــه بعــد ســاعة مــن خروجــه ويخبرهــم عمــا حصــل
معــه مــن قــرار القاضــي الطراونــة بتوقيفــه فــي ســجن
الســلط علــى خلفيــة قضيــة مطبوعــات ،ولــم يذكــر للزمــاء
تفاصيــل أكثــر مــن ذلــك ،وقــد نشــر الصحفيــون فــي الموقــع
الــذي يملكــه ويــرأس تحريــره الرامينــي خبـ ً
ـرا بتوقيفــه.

 .5.11.2.6.4وتواصــل الراصــدون مــع محامــي وحــدة

(جديــدة) ضــدي علــى خلفيــة نشــر خبــر عــن إحــدى المــدارس

المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن «ميــاد» التابعــة لمركــز

التعليميــة وعنــوان الخبــر (نــداء إلــى مديريــة تربيــة الطفيلــة:

حمايــة وحريــة الصحفييــن ،والتــي كلفــت مــن إدارة المركــز

بغــل فــي مدرســة أبــو بنــا للحراثــة وزغاليــل للمديــر) ،ووردت

مــن أجــل التدخــل الســريع بتوفيــر الحمايــة القانونيــة والتحــرك

ً
معلمــا
وقائــع فــي الخبــر تتحــدث عــن شــكاوى قدمهــا ()17

بالســرعة الممكنــة بمــا يضمــن إطــاق ســراح الزميــل

عــن مخالفــات وتجــاوزات خطيــرة بحــق الطلبــة ،وتــم نشــر هــذا

الرامينــي بأســرع وقــت ممكــن ،والحصــول علــى معلومــات

الخبــر بمواقــع أخــرى غيــر موقــع أخبــار البلــد ،وعنــد التحقيــق

عــن خلفيــة توقيفــه.

معــي مــن قبــل المدعــي العــام رامــي الطراونــة عــن ســبب

 .5.11.2.6.5وفــي صبــاح اليــوم التالــي  2015/10/21قــام
المحامــي مــروان ســالم مــن وحــدة «ميــاد» بزيــارة الزميــل
الرامينــي فــي مركــز إصــاح الســلط ،وأجــرى لقــاء معــه
لمعرفــة أســباب توقيفــه ومــا جــرى بينــه وبيــن المدعــي العام
رامــي الطراونــة مــن نقــاش عنــد إصــدار قــرار التوقيــف ،حيــث
أبلــغ المحامــي ســالم راصــدي وحدة «عيــن» بالتالي« :ذهبت
ً
صباحــا لغايــات لقــاء الصحفــي
إلــى مركــز إصــاح الســلط
أســامة الرامينــي الــذي تــم توقيفــه بتاريــخ ،2015/10/20

كتابــة الخبــر ،أخبرتــه أنهــا بنــاء علــى شــكوى وهــي موجــودة
لــدي ،وعنــد مناقشــتي عــن جزئيــات الخبــر والوقائــع الــواردة
فيــه باألمثلــة التاليــة .1 :إحضــار بغــل لحراثــة المدرســة .2 ،أن
مديــر المدرســة يطلــب وجبــات زغاليــل .3 ،مخالفــات مســلكية
وإداريــة فــي مديريــة الطفيلــة وبحــق مديــر مدرســة أبــو بنــا
الــذي جــرى التحقيــق معــه مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم.
وقمــت بتفنيــد جميــع مــا تــم مناقشــته أعــاه مــن قبــل
المدعــي العــام».

نتيجــة قضيــة مطبوعــات ونشــر تــم توقيفــه عليهــا مــن قبــل

 .5.11.2.6.8وتابــع الرامينــي« :بعــد انتهــاء التحقيــق،

مدعــي عــام عمــان القاضــي رامــي الطراونــة».

أخبرنــي المدعــي العــام (أننــي ســوف أعمل علــى توقيفك)،

 .5.11.2.6.6وتابــع« :عنــد لقائــي الصحفــي الرامينــي
وســؤاله عــن مــا حصــل معــه ،أجــاب أنــه :بتاريــخ 2015/10/20
ذهبــت إلــى المدعــي العــام بســبب وجــود شــكوى ضــدي
موضوعهــا مخالفــة أحــكام قانــون المطبوعــات والنشــر،
وكانــت الســاعة عنــد وصولــي دائــرة المدعــي العــام الواحــدة
ً
ظهــرا ،وأخبرنــي المدعــي العــام بــأن أنتظــر ،وعنــد الســاعة
ً
ظهــرا دخلــت للتحقيــق معــي ،لســبب قضيــة مقامــة
2:10
علــي تتعلــق بمســتثمر أردنــي (هانــي وليــد أبــو أصفــر) ،حيث
كان موضــوع الخبــر أن هــذا المســتثمر وعــد بتقديــم مليــون

أخبرتــه أنهــا صالحياتــك (بــس ليــش بــدك توقفنــي؟) ،رد
قائــا أن (هنالــك بعــض الكلمــات
علــي المدعــي العــام
ً
جارحــة وقويــة) ،وقــال أن (هنــاك الكثيــر مــن القضايــا علــى
موقــع أخبــار البلــد بعكــس المواقــع األخــرى) ،فقلــت (أننــا
فــي موقــع أخبــار البلــد نتعــرض إلــى حملــة تحريضيــة مــن
آخريــن لتقديــم شــكاوى علــى الموقــع) ،فأخبرنــي المدعــي
العــام (ال؛ ســأعمل علــى توقيفــك) ،فقلــت لــه (أقــدم إخــاء
ســبيل؟) ،أخبرنــي (قــدم ولكــن قبــل الســاعة الثالثــة) ،علمـ ًـا أن
وقــت الــدوام قــد انتهــى».

دينــار لداعــش لمــن يحضــر رأس أبــو بكــر البغــدادي ،وأن عليــه

 .5.11.2.6.9وقــال محامــي وحــدة «ميــاد» مــروان

قضايــا احتيــال ،وتــزوج ســيدة أردنيــة زوجهــا مديــر عالقــات

ســالم أنــه« :عنــد ســؤال الصحفــي الرامينــي عــن إجــراءات

عامــة فــي جامعــة البتــراء ،وأن األخيــر أي مديــر العالقــات

التحقيــق ،أفــاد بأنهــا لــم تكــن مخالفــة للقانــون وكان موضــوع

العامــة وزع خبـ ً
ـرا يتعلــق باحتيــال هــذا الشــخص وكيــف خطــف

الشــكايتين جــرم مخالفــة أحــكام مــواد قانــون المطبوعــات

زوجتــه وهــي متزوجــة عــن طريــق دعــوى إبطــال عقــد زواج

والنشــر ،وســألته هــل نظــرت إلــى الشاشــة وشــاهدت

أمــام المحاكــم الشــرعية ،هــذه هــي الوقائــع التــي وردت في

الجرائــم المســندة لــك ،أخبرنــي بالنفــي (ال).

الخبــر المتعلــق بالمســتثمر وتــم ســؤالي عنهــا مــن المدعــي
العــام ،وقدمــت أوراقـ ًـا تثبــت صحــة مــا ورد فــي الخبــر أمــام
المدعــي العــام ،وهــي أوراق الدعــوى المرفوعــة مــن مديــر
العالقــات ضــد المســتثمر ،وهــي مرافعــات المحاميــن فــي
قضيــة إبطــال عقــد الــزواج ووثائــق أخــرى تثبــت صحــة النشــر».

 .5.11.2.6.10وتابــع محامــي «ميــاد» قولــه« :أجريــت
ـاال هاتفيـ ًـا مــع شــقيق الصحفــي المحامــي مصطفــى
اتصـ ً
الرامينــي لســؤاله عــن الكفالــة المقدمــة مــن قبلــه لشــقيقه،
حيــث أفــاد أنــه حصــل علــى إخــاء ســبيل للصحفــي أســامة،
وأنــه بطريقــه إلــى مركــز إصــاح وتأهيــل الســلط ،حيــث ســبق

 .5.11.2.6.7وقــال الرامينــي لمحامــي وحــدة «ميــاد»:

وأن قــام شــقيقه بأخــذ وكالــة منــه وتقديــم طلــب إخــاء

«أنــه وبعــد انتهــاء التحقيــق كانــت قــد وردت قضيــة أخــرى

ســبيل بالكفالــة مــن قبــل المحامــي مصطفــى الرامينــي».
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 .5.11.2.6.11وبعــد خروجــه مــن التوقيــف بيوميــن؛ قــدم
الزميــل أســامة الرامينــي شــكوى لبرنامــج «عيــن» قــال
فيهــا« :يــوم  2015/10/20قمــت بمراجعــة مدعــي عــام عمــان
القاضــي رامــي الطراونــة بنــاء علــى طلبــه فــي قضيــة
رفعهــا المســتثمر األردنــي (هانــي األصفــر) وعلــى خمســة
مواقــع إلكترونيــة أخــرى مضمونهــا (متــزوج مــن امــرأة علــى
ذمــة رجــل آخــر) ،حيــث نشــر الخبــر قبــل شــهر مــن اســتدعائي
للتحقيــق بشــأنها».
 .5.11.2.6.12وتابــع «وأثنــاء مراجعتــي لهــذه القضيــة
أحيلــت إلــي قضيــة أخــرى تــم توقيفــي عليهــا أيضـ ًـا تتعلــق
ً
عاما فــي محافظة
بالمدرســة التــي لــم ينجــح بهــا أحــد منــذ 11
ً
معلمــا هــم ســبب فشــل المدرســة إلــى
الطفيلــة ،وأن 22
جانــب مديرهــا ،فوجهــت إلــي قضيــة رفعهــا مديــر المدرســة
بشــكاية رســمية يــوم مراجعتــي بشــأن القضيــة األولــى
ليصبــح علــي قضيتــان فــي نفــس الوقــت أوقفــت علــى
أثرهمــا».
 .5.11.2.6.13وقــال «لحظتهــا دعانــي المدعــي العــام
الطراونــة للجلــوس وأخــرج ملــف قضيــة المدرســة وقــال
لــي (أســندت لــك تهــم مخالفــة أحــكام قانــون منــع الجرائــم
اإللكترونيــة وأحــكام قانــون المطبوعــات والنشــر بعــدم
توخــي الدقــة فــي عــرض المــادة الصحفيــة) ،وثــم قــال لــي
(ســتوقف علــى قضيــة المدرســة) ،فأجبتــه أنــه ال يوجــد
فــي المــادة التــي نشــرتها عــن المدرســة إســم مديرهــا أو
اســم أي معلــم ،وهــي مــادة تتحــدث عــن اســتخدام بغــل
لحراثــة أرض المدرســة وواعــد أحــد الطلبــة الــذي جلــب البغــل
ً
نقــودا مقابــل حراثــة
للحراثــة بالنجــاح ،إال أن الطالــب أراد
األرض وعلــى هــذا األســاس أصبــح الموضــوع ذا جــدل بيــن
الطرفيــن ،إضافــة إلــى قيــام مديــر المدرســة بطلــب تنــاول
الزغاليــل أثنــاء دوامــه الرســمي».
 .5.11.2.6.14وتابــع الرامينــي شــكواه بالقــول« :بعــد ذلــك
ســألني المدعــي العــام عــن موضــوع تنــاول مديــر المدرســة
للزغاليــل أثنــاء دوامــه الرســمي فأجبتــه أني نشــرت هذا الخبر
بنــاء علــى شــكوى وردت إلــى بريــد الموقــع (أخبــار البلــد)،
وقــد عرضــت الشــكوى انسـ ً
ـجاما مــع عملــي الصحفــي ،لكــن
المدعــي العــام قــال لــي (يجــب أن توقــف) ،وطلــب منــي
إحضــار شــخص لكفالتــي ،ثــم عــاد ليقــول لي (بصراحــة عليكم
شــكاوى كثيــرة) ومنهــا مــا يتعلــق بالــذم والقــدح والتحقيــر».
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 .5.11.2.6.15وبيــن الرامينــي بالقــول «قــام المدعــي العــام

باســتدعاء الشــرطي والــذي بــدوره اصطحبنــي إلــى النظــارة
ً
ـخصا مــن
فــي مركــز أمــن الحســين مــن خــال بــاص فيــه  12شـ
الموقوفيــن ،وعنــد وصولنــا إلــى المركــز قامــوا بتكبيــل يــدي
بالقيــود بشــكل مشــترك مــع متهــم بقضيــة دعــارة مــن أصــل
أوال فــي قفــص الحجــز مقيـ ً
ـدا ،وبعــد
بنغالــي ،ووضعونــي ً
اتصــاالت وتدخــات تحســن ســلوك رجــال األمــن فــي المركــز
معــي ،ثــم تــم نقلــي إلــى مركــز أمــن وســط عمــان ،ثــم نقلــت
بســيارة (بيــك أب) إلــى ســجن الســلط ،وهنــاك اســتقبلني
مديــر ســجن الســلط بشــكل جيــد ،وعوملــت بشــكل جيــد،
وقدمــت لــي بطانيــة جديــدة وأفرهــول جديــد ،ووضعــت فــي
وحــدة غيــر المدخنيــن ،وهــي عبــارة عــن غرفــة مســاحتها  4فــي
 4متــر مربــع ،بداخلهــا  7أســرة طابقيــة مزدوجــة ،ويحجــز بهــا 7
أشــخاص منهــم متهمــون بقضايــا القتــل».
 .5.11.2.6.16وتابــع بالقــول« :فــي صبــاح اليــوم التالــي،
حضــر ناشــطون لالطــاع علــى حالــة وظــروف توقيفــي حيــث
طلــب منــي مقابلــة ممثــل مــن ديــوان المظالــم التابــع لألمــن
العــام ،وممثــل عــن المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان،
وممثــل عــن المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان وغيرهــم ،إلــى
أن حضــر أخــي المحامــي مصطفــى الرامينــي لتكفيلــي».
 .5.11.2.6.17وأشــار الرامينــي بالقــول «بقيــت إجــراءات
تكفيلــي مــن قبــل أخــي المحامــي معطلــة ،حتــى حضــور
نقيــب الصحفييــن طــارق المومنــي الــذي قــام بتكفيلــي حيــث
ً
فــورا بعــد ذلــك مباشــرة مــن الســجن».
خرجــت
 .5.11.2.6.18وكان نقيــب الصحفييــن األردنييــن طــارق
المومنــي قــد توجــه إلــى االدعــاء العــام لتقديــم طلــب بتكفيل
الزميــل الرامينــي والــذي تمــت الموافقــة عليــه بكفالــة ماليــة
قيمتهــا ألــف دينــار أردنــي.
 .5.11.2.6.19بــدوره أصــدر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
ً
بيانــا عبــر فيــه عــن قلقــه مــن توقيــف الزميــل الرامينــي 14
ً
ً
يومــا علــى ذمــة التحقيــق فــي ســجن الســلط ،مؤكــدا علــى
رفــض التوقيــف فــي قضايــا اإلعــام باعتبارهــا عقوبــة
مســبقة وتتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة.
 .5.11.2.6.20وأكــد الرئيــس التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن الزميــل نضــال منصــور أن تكــرار قضايــا التوقيــف
للصحفييــن أمــر مقلــق ويصــب فــي االنتهــاكات المســتمرة
ً
مشــيرا إلــى أن «اســتمرارها يدفعنــا
ضــد اإلعالمييــن،
ً
مجــددا بضــرورة تعديــل التشــريعات لضمــان إزالــة
للمطالبــة
كل العقوبــات الســالبة للحريــة».

 .5.11.2.6.21وطالــب منصــور البرلمــان بالتحــرك لمســاندة

بطلــب إخــاء ســبيل الزمــاء بالكفالــة لكــن المدعــي العــام

جهــود الصحفييــن بضــرورة التصــدي لعقوبــات التوقيــف

رفــض الطلــب ،واســتأنف المحامــون القــرار لكــن المحكمــة

والســجن عبــر تســريع إصــاح القوانيــن ورفــع العقوبــات

قــررت رد االســتئناف المقــدم علــى قــرار المدعــي العــام

الســالبة للحريــة منهــا.

برفــض إخــاء الســبيل.

 .5.11.2.6.22ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن

 .5.11.2.7.4ووافــق المدعــي العــام بعــد يوميــن مــن

أن الحالــة تتضمــن علــى انتهــاك الحــق فــي عــدم التعــرض

توقيــف الزمــاء علــى اإلفــراج عنهــم بالكفالــة ،فأفــرج عــن

للتوقيــف والحبــس مــن دون صــدور أحــكام قضائيــة قاطعــة،

الزميليــن خريســات ولــم يخــرج مديــر التحريــر رامــز أبــو يوســف

وفــي اطــار مــن المحاكمــات العادلــة ،وتنطــوي كذلــك علــى

مــن الســجن بحجــة عــدم إنجــاز كفالــة لــه.

مخالفــة ألحــكام المــواد ( )7و( )9و( )19مــن العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تكفــل حريــة
الــرأي واإلعــام.

 .5.11.2.7.5وتابــع محامــو «ميــاد» قضيــة اســتمرار
توقيــف الزميــل أبــو يوســف ،واســتعجلت إرســال ملــف
القضيــة مــن محكمــة اســتئناف عمــان إلــى النائــب العــام،

 .5.11.2.6.23إضافــة إلــى أن الدســتور األردنــي وقانــون

ومــن ثــم إلــى قلــم بدايــة الجــزاء ،وبعدهــا إلــى قاضــي

أصــول المحاكمــات الجزائيــة وقانــون المطبوعــات والنشــر

المطبوعــات إلنهــاء إجــراءات تكفيلــه مــن قبــل شــقيقه بعــد

قــد نصــت جميعهــا علــى قواعــد قانونيــة واجبــة اإلتبــاع وال
يجــوز خرقهــا وال المســاس بهــا؛ وهــي قواعــد قانونيــة تكفــل
حــق الدفــاع المقــدس بشــقيه اإلجرائــي والموضوعــي،
وعلــى رأس هــذه القواعــد عــدم جــواز توقيــف الصحفييــن
فــي قضايــا التعبيــر والــرأي.
 .5.11.2.7توقيــف صحفيــي جريــدة «الحيــاة» األســبوعية

وحجــب موقعهــا اإللكترونــي

 .5.11.2.7.1بتاريــخ  2015/11/16قــرر مدعــي عــام عمــان رامــي
الطراونــة توقيــف كل مــن رئيــس مجلــس إدارة صحيفــة
الحيــاة األســبوعية الزميــل ضيغــم خريســات ،ورئيــس تحريــر
الصحيفــة المســؤول ضيــاء خريســات ،ومديــر التحريــر رامــز

ً
موقوفــا ،حيــث أخلــي ســبيله مــن
مضــي أيــام إضافيــة
الســجن مســاء يــوم الثالثــاء الموافــق  24نوفمبــر.
 .5.11.2.7.6وأفــاد ضيغــم خريســات فــي شــكوى قدمهــا
لبرنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات «عيــن» التابعــة لشــبكة
«ســند»« :جــاءت الشــكوى بحقنــا لــدى المدعــي العــام
بعــد سلســلة مــن المــواد التــي نشــرتها الصحيفــة وتتعلــق
بقضايــا فســاد ،إال أننــا لــم نذكــر فيهــا أيــة أســماء ،وتــم
االســتناد فــي التوقيــف إلــى المــادة  ١١مــن قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة».
 .5.11.2.7.7وأشــار إلــى أن «توقيــف الناشــر يعتبــر
ً
تجــاوزا للقانــون ،حيــث أن عقوبــة الناشــر وفــق القانــون

أبــو يوســف لمــدة أســبوع فــي ســجن مــاركا ،وحجــب موقــع

عقوبــة ماديــة وليســت جزائيــة ،وهــذا يــدل علــى اســتهداف

الجريــدة اإللكترونــي ،وذلــك بعــد أن اســتمع المدعــي العــام

الصحافــة ،وهــو مــا بــدأت بــه الحكومــات األردنيــة المتعاقبــة

ألقوالهــم إثــر شــكوى حركهــا رئيــس ديــوان التشــريع والــرأي

منــذ عــام  ٢٠١٠بقــرار منــع االشــتراكات عــن الصحــف ،األمــر

نوفــان العجارمــة وأميــن عــام الديــوان عبداللطيــف النجــداوي

الــذي أدى إلــى إغــاق العديــد مــن الصحــف الورقيــة التــي

علــى خلفيــة مــادة صحفيــة نُ شــرت عبــر صفحــات أســبوعية

ـوال إلــى القوانيــن التــي تتعلــق
أصابتهــا أزمــات ماليــة ،وصـ ً

الحيــاة.

بالمواقــع اإللكترونيــة».

ُ .5.11.2.7.2
وأســندت إلــى جريــدة «الحيــاة» وموقعهــا

ً
محجوبــا،
 .5.11.2.7.8وبيــن أن «موقــع الصحيفــة ال يــزال

تهمــة مخالفــة المادتيــن  ٥و ٧مــن قانــون المطبوعــات

علــى الرغــم مــن أن المواقــع التابعــة لبعــض الصحــف قــد

والنشــر ،باإلضافــة الــى جــرم «إصــدار مطبوعــة بــدون

مهــا لترخيــص مواقعهــا».
ُمنحــت
ً

ترخيــص» خالفـ ًـا للمــادة  ٤٨مطبوعــات ونشــر ،وكذلــك «نشــر
مــا يشــتمل علــى ذم وقــدح» خالفـ ًـا للمــادة  ١١مــن قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة.

 .5.11.2.7.9وعلــق فــي تقريــر نشــرته جريــدة الحيــاة بتاريــخ
 2015/11/19علــى توقيفــه مــع رئيــس تحريــر الصحيفــة ومدير
تحريرهــا بــأن «القضيــة تهــدف لثنــي الصحيفــة وموقعهــا عن

 .5.11.2.7.3وتقــدم محامــو وحــدة المســاعدة القانونيــة

دوريهمــا فــي مراقبــة األداء العــام وكشــف التجــاوزات ،وهــو

لإلعالمييــن «ميــاد» التابعــة لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن

الــدور الــذي ينســجم مــع روح الصحافــة وأسســها المهنيــة،
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ً
ـتنادا إلــى كتــاب التكليــف الســامي ورؤيــة جاللــة الملــك
اسـ

وال المســاس بهــا؛ وهــي قواعــد قانونيــة تكفــل حــق الدفــاع

فــي حريــة ســقفها الســماء».

المقــدس بشــقيه اإلجرائــي والموضوعــي ،وعلــى رأس

 .5.11.2.7.10وأكــد علــى أن «المــادة المكتوبــة ال عالقــة
لهــا بالمشــتكين ،وأن التوقيــف بســبب مــا أعتبــر إيحــاءات

هــذه القواعــد عــدم جــواز توقيــف الصحفييــن فــي قضايــا
التعبيــر والــرأي.

بعيـ ً
ـدا كل البعــد عــن حقيقــة مــا تــم نشــره مــا دامــت المــادة

 .5.11.2.7.14.2انتهــاك «حجــب المواقــع اإللكترونيــة»:

الصحفيــة لــم تشــر إلــى شــخص أو مســؤول بعينــه».

ويجــد الباحثــون أيضـ ًـا أن حجــب الموقــع اإللكترونــي لصحيفــة

 .5.11.2.7.11وأشــار بــأن «جهــة بعينهــا تريــد اغتيــال
شــخصيته بــأي وســيلة نتيجــة لمــا تقــوم الصحيفــة وموقعهــا
بنشــر معلومــات حــول قضايــا فســاد أبطالهــا ال زالــوا

الحيــاة ،يشــكل اعتــداء علــى حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام،
كمــا يشــكل تعديـ ًـا علــى حــق الجمهــور بالمعرفــة.
 .5.12االنتهاكات الماسة بالحق في معاملة غير تمييزية

طلقــاء».
 .5.11.2.7.12وقــد أصــدر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
ً
بيانــا عبــر فيــه عــن رفضــه لقــرار توقيــف الزمــاء بجريــدة
الحيــاة ،وطالــب باإلفــراج الفــوري عنهــم .وقــال الرئيــس
التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن الزميــل نضــال

الحق المعتدى عليه

االنتهاكات

%

الحق في معاملة غير تمييزية

3

5.3

منصــور أن «قــرار ديــوان تفســير القوانيــن باعتبــار أن قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة هــو القانــون الخــاص الــذي يحاكــم
بموجبــه الصحفيــون فــي جرائــم القــدح والــذم أجــاز توقيــف
وحبــس اإلعالمييــن وفتــح البــاب واسـ ً
ـعا لمالحقــة الصحفيين
والتضييــق عليهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة».
 .5.11.2.7.13وأشــار منصــور الــى أن اســتمرار توقيــف
الصحفييــن فــي قضايــا اإلعــام يســيء لــأردن ويســاهم
فــي تراجــع موقعــه في مؤشــر حرية اإلعــام والديمقراطية،
ً
داعيــا البرلمــان الــى ضــرورة البــدء بتعديــل قانــون الجرائــم
االلكترونيــة لوقــف اســتخدامه للتضييــق علــى حريــة اإلعــام.
 .5.11.2.7.14ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــأن
الزمــاء فــي جريــدة الحيــاة قــد تعرضــوا لالنتهــاكات التاليــة
وفــق المعاييــر الدوليــة:
 .5.11.2.7.14.1التوقيــف دون صــدور أحــكام قضائيــة:
يجــد الباحثــون أن الحالــة تتضمــن علــى انتهــاك «حجــز الحريــة»
بنــاء علــى توقيــف الصحفييــن الثالثــة فــي الســجن ،مــا
ً
تعديــا علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي،
يعــد
وتنطــوي كذلــك علــى مخالفــة ألحــكام المــواد ( )7و( )9و()19
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
التــي تكفــل حريــة الــرأي واإلعــام ،حيــث أن التوقيــف فــي
قضايــا اإلعــام عقوبــة مســبقة وتتعــارض مــع المعاييــر
الدوليــة .إضافــة إلــى أن الدســتور األردنــي وقانــون أصــول
المحاكمــات الجزائيــة وقانــون المطبوعــات والنشــر قــد نصــت
جميعهــا علــى قواعــد قانونيــة واجبــة اإلتبــاع وال يجــوز خرقهــا
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 .5.12.1مقدمة
 .5.12.1.1فــي المرتبــة الخامســة حلــت االنتهــاكات الماســة
بالحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة ووردت فــي حالــة واحــدة
تضمنــت  3انتهــاكات وبنســبة  %5.3مــن مجمــوع االنتهــاكات.
 .5.12.1.2وتتضمــن االنتهــاكات الماســة لهــذا الحــق نوعيــن
مــن االنتهــاكات همــا« :التحريــض علــى العنــف» و»التمييــز
علــى أســاس اللــون والعــرق والديــن والفكــر».
 .5.12.1.3ويفــرض القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان
معاييــر الحمايــة المتســاوية وعــدم التمييــز.
 .5.12.1.4وينــص اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي
المــادة  7علــى أن «النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون،
وهــم يتســاوون فــي حــق التمتــع بحمايــة القانــون دونمــا
تمييــز ،كمــا يتســاوون فــي حــق التمتــع بالحمايــة مــن أي
تمييــز ينتهــك هــذا اإلعــان ومــن أي تحريــض علــى مثــل هــذا
التمييــز».
 .5.12.1.5وتنــص المــادة  )1( 2مــن العهــد الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية علــى أن «تتعهــد كل دولــة طــرف فــي
هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه ،وبكفالــة
هــذه الحقــوق لجميــع األفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا
والداخليــن فــي واليتهــا ،دون أي تمييــز بســبب العــرق ،أو
اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو الــرأي سياســيا

أو غيــر سياســي ،أو األصــل القومــي أو االجتماعــي ،أو

أو االقتصــادي أو االجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان

الثــروة ،أو النســب ،أو غيــر ذلــك مــن األســباب».

آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة».

 .5.12.1.6وتنــص المــادة  26مــن العهــد الخــاص بالحقــوق

ً
أيضــا بالمــادة  5مــن اتفاقيــة القضــاء
وعمــا
.5.12.1.11
ً

المدنيــة والسياســية علــى حــق مســتقل فــي المســاواة:

علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،تتعهــد الــدول

«النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي

األطــراف بحظــر التمييــز العنصــري والقضــاء عليــه بكافــة

تمييــز بحــق متســاو فــي التمتــع بحمايتــه .وفــي هــذا الصــدد

أشــكاله وبضمــان حــق كل شــخص فــي المســاواة أمــام

يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص

القانــون ،والســيما فــي التمتــع بحقــوق معينــة .وتنــص

علــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز ألي ســبب ،كالعــرق

التوصيــة العامــة العشــرون (الــدورة الثامنة واألربعــون) للجنة

أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو

القضــاء علــى التمييــز العنصــري علــى أن «المــادة  5مــن

غيــر سياســي ،أو األصــل القومــي أو االجتماعــي ،أو الثــروة

االتفاقيــة تتضمــن التــزام الــدول األطــراف بضمــان التمتــع،

أو النســب ،أو غيــر ذلــك مــن األســباب».

بالحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة

 .5.12.1.7وقــد الحظــت اللجنــة المعنية بحقوق اإلنســان أن
المــادة  :26ال تكــرر فقــط الضمــان المنصــوص عليــه بالفعــل
فــي المــادة  2ولكنهــا تنــص علــى حــق مســتقل .فهــي تحظــر
التمييــز فــي القانــون أو فــي الواقــع فــي أي ميــدان تنظمــه
وتحميــه الســلطات العامــة .وهكــذا عندمــا تعتمــد دولــة مــن
الــدول األطــراف تشــريعا فيجــب أن يمتثــل لمتطلبــات المــادة
 26فــي أال ينطــوي محتــواه علــى أي تمييــز.
 .5.12.1.8وبموجــب المــادة  4مــن العهــد الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية ،ال يجــوز تضييــق الحــق فــي عــدم
التعــرض للتمييــز ،أي ال يمكــن تعطيلــه حتــى فــي حــاالت
الطــوارئ االســتثنائية.
 .5.12.1.9وتنــص المــادة  )2( 2مــن العهــد الخــاص بالحقــوق

واالجتماعيــة والثقافيــة مــن دون تمييــز عنصــري .وينبغــي
مالحظــة أن الحقــوق والحريــات المذكــورة فــي المــادة  5ال
تشــكل قائمــة جامعــة مانعــة» .وعمــا بالمادتيــن  2و 5مــن
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،
يقــع علــى الــدول األطــراف التــزام بكفالــة التنفيــذ الفعــال
لالتفاقيــة.
 .5.12.1.12وأول ســؤال يتــم طرحــه لتقريــر مــا إن كان قــد
وقــع انتهــاك للحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة هــو مــا إن
كان هنــاك تمييــز موجــود بالفعــل .وأي تفرقــة بيــن األفــراد
المتشــابهين فــي الحالــة يجــب تبريرهــا علــى أســاس معاييــر
معقولــة وموضوعيــة .أي هــل يتصــل التمييــز علــى نحــو
معقــول أو موضوعــي بالهــدف الــذي يرمــي إليــه القانــون
أو ترمــي إليــه الممارســة؟ وهــل هــذا الهــدف نفســه ال

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى مــا يلي:

يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا؟.

«تتعهــد الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بــأن تضمــن جعــل

 .5.12.1.13واالختبــار الثانــي للتمييــز هــو مــا إن كان هنــاك

ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد بريئــة
مــن أي تمييــز بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة،
أو الديــن ،أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي ،أو األصــل
القومــي أو االجتماعــي ،أو الثــروة ،أو النســب ،أو غيــر ذلــك

أثــر تمييــزي للقانــون أو الممارســة .وتطبيــق هــذا االختبــار هــو
مــا يكشــف عــن التمييــز «الخفــي» ،مثــل التمييــز الــذي يؤثــر
بطريقــة روتينيــة علــى جماعــات األقليــات والنســاء .وإذا كان
األمــر كذلــك ،يجــب علــى موظــف حقــوق اإلنســان أن يقيــم

مــن األســباب».

مــا إن كانــت الدولــة قــد امتثلــت مثــا اللتزامهــا بموجــب

 .5.12.1.10كمــا أن المــادة  )1( 2مــن االتفاقيــة الدوليــة

العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية (المــادة )26

للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري تحظــر التمييــز
العنصــري .وتعــرف المــادة « 1التمييــز العنصــري» بأنــه:
«أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم علــى
أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو األصــل القومــي أو
اإلثنــي ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة االعتــراف
بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أو التمتــع بهــا أو
ممارســتها ،علــى قــدم المســاواة ،فــي الميــدان السياســي

بــأن تكفــل «لجميــع األشــخاص علــى الســواء حمايــة فعالــة
مــن التمييــز».
 .5.12.1.14ومــن الواضــح أنــه إذا كان التمييــز يشــكل
سياســة متعمــدة مــن جانــب الحكومــة ،فقــد تكــون قــد
أخفقــت فــي الوفــاء بالتزامهــا المنصــوص عليــه فــي
المــادة  .26وقــد يكــون مــن الصعــب تقييــم نيــة القصــد لــدى
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الحكومــة ،ولكــن قــد يســتدل عليــه مثــا مــن وضــوح و/أو
فــرط التمييــز أو مــا ينطــوي عليــه مــن عواقــب وخيمــة أو ممــا
يتصــل بــه مــن ســلوك مــن جانــب الســلطات أو ممــا تدلــي
بــه مــن تصريحــات.
 .5.12.1.15وحتــى إذا لــم يكــن التمييــز مقصــودا ،فــإن
العهــد «يتطلــب أحيانــا مــن الــدول األطــراف اتخــاذ إجــراءات
إيجابيــة لتخفيــف أو للقضــاء علــى الظــروف التــي تفضــي
إلــى ارتــكاب التمييــز الــذي يحظــره العهــد أو تســاعد علــى
ارتكابــه» .ومثــال ذلــك أنــه فــي أي دولــة تمنــع فيهــا األوضــاع
العامــة جــزءا معينــا مــن الســكان مــن التمتــع بحقــوق اإلنســان
أو تضــر بتمتعهــم بهــا ،ينبغــي للدولــة أن تتخــذ إجــراءات
معينــة لتصحيــح هــذه األوضــاع .وقــد تشــمل هــذه اإلجــراءات
منــح الجــزء المعنــي مــن الســكان معاملــة تفضيليــة معينــة
لبعــض الوقــت فــي أمــور محــددة وذلــك بالمقارنــة مــع بقيــة
الســكان .علــى أنــه طالمــا أن هــذا اإلجــراء مطلــوب لتصحيــح
التمييــز الواقــع فالمســألة إذن هــي قضيــة تمييــز مشــروع
بموجــب العهــد».
 .5.12.1.16وباإلضافــة إلــى ذلــك ،إذا اســتند التمييــز إلــى
«العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني»
فــإن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري
تتطلــب بــذل جهــود إيجابيــة كبيــرة لكفالــة المســاواة.
 .5.12.1.17وتنــص المــادة ( )1( 2ج) مــن اتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري علــى أن «تتخــذ كل
دولــة طــرف تدابيــر فعالــة إلعــادة النظــر فــي السياســات
الحكوميــة القوميــة والمحليــة ،ولتعديــل أو إلغــاء أو إبطــال
أيــة قوانيــن أو أنظمــة تكــون مؤديــة إلــى إقامــة التمييــز
العنصــري أو إلــى إدامتــه حيثمــا يكــون قائمــا».
 .5.12.1.18وتتضمــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة حكمــا مشــابها فــي المــادة  4التــي تنــص
علــى أنــه «ال يعتبــر اتخــاذ الــدول األطــراف تدابيــر خاصــة
مؤقتــة تســتهدف التعجيــل بالمســاواة الفعليــة بيــن الرجــل
والمــرأة تمييــزا».
 .5.12.1.19وبموجــب المــادة  14مــن اتفاقيــة القضــاء علــى
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري يجــوز أليــة دولــة طــرف أن
تعلــن فــي أي حيــن أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجنــة فــي
اســتالم ودراســة الرســائل المقدمــة مــن األفــراد أو مــن
جماعــات األفــراد الداخليــن فــي واليــة هــذه الدولــة الطــرف
والذيــن يدعــون أنهــم ضحايــا أي انتهــاك مــن جانبهــا ألي حــق
مــن الحقــوق المقــررة فــي هــذه االتفاقيــة.

196

 .5.12.2موجــز حــاالت االعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة
غيــر تمييزيــة

 .5.12.2.1التحريض على العنف
 .5.12.2.1.1بتاريــخ  2015/2/14تعــرض مالــك قنــاة رؤيــا
«ميشــيل الصايــغ» ومديرهــا العــام «فــارس الصايــغ» إلــى
حملــة تحريــض بعــد أن قــام تنظيــم الدولــة اإلســامية ومــا
يطلــق عليــه «داعــش» بتكفيــره علــى خلفيــة فيديــو نشــره
التنظيــم علــى قناتــه علــى اليوتيــوب.
 .5.12.2.1.2وقــام الباحثــون فــي برنامــج «عيــن» بمعاينــة
الفيديــو الــذي احتــوى علــى المفاوضــات التــي أجراهــا منظــر
التيــار الســلفي فــي األردن عاصــم البرقــاوي المعــروف
بـــ «أبــي محمــد المقدســي» مــع التنظيــم لإلفــراج عــن
ً
الحقــا معــاذ
الطيــار األردنــي الــذي تبيــن أنــه استشــهد
الكساســبة ،وقــد تضمــن الفيديــو عبــارات التحريــض علــى
الكراهيــة والعنــف والتمييــز علــى أســاس الديــن تجــاه «قنــاة
رؤيــا الفضائيــة» التــي قامــت بإجــراء مقابلــة متلفــزة فــي
اســتوديو األخبــار بمقــر القنــاة مــع المقدســي الــذي هاجــم
خــال حــواره المتلفــز تنظيــم «داعــش» بتاريــخ  ،2015/2/6كمــا
تضمــن الفيديــو اســم مالــك القنــاة ومديرهــا.
 .5.12.2.1.3لقــد ثبــت لبرنامــج «عيــن» للرصــد والتوثيــق
تكفيــر تنظيــم «داعــش» لمالكــي قنــاة رؤيــا ،ممــا يشــكل
ً
تهديــدا لســامتهم وأمنهــم .فمــن المعــروف أن التكفيــر
قــد يكــون مــؤداه فــي بعــض الحــاالت إباحــة دم الشــخص،
وهــو مــا يجعلــه عرضــة للعنــف والتهديــد مــن أتبــاع ومناصــري
التنظيــم.
 .5.12.2.1.4لــم يتحــرك االدعــاء العــام واألجهــزة األمنيــة
بإنفــاذ القانــون حســب المعلومــات المتوفــرة كإجــراء احتــرازي
فــي التحقيــق لمعرفــة مصــدر وجديــة هــذه التهديــدات ،ممــا
ً
تقصيــرا فــي توفيــر الحمايــة والســامة ومالحقــة
يعتبــر
الجنــاة ،ســواء لمالكــي القنــاة أو العامليــن فيهــا.

 .5.13االنتهاكات الماسة بالحق في السالمة الشخصية

 .5.13.1.5وينــدرج ضمــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الــا إنســانية التهديــد ،أو االحتجــاز ألســباب غيــر معروفــة
ً
ألمــا
أو التدخــات والضغــوط التــي مــن شــأنها أن تلحــق

الحق المعتدى عليه

االنتهاكات

الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو الال إنسانية أو المهينة والحق في
السالمة الشخصية
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%

باإلعالمــي.
 .5.13.1.6أمــا المعاملــة أو العقوبــة المهينــة ،فتعنــي

10.5

إلحــاق الــم جســدي ،أو نفســي أو عقلــي بإعالمــي بهــدف
الحــط مــن قــدره ،أو ســمعته أو كرامتــه أمــام نفســه ،أو أمــام
اآلخريــن.
 .5.13.1.7ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن هنــاك انتهــاكات

 .5.13.1مقدمة

مركبــة تنطــوي علــى تعذيــب واحتجــاز تعســفي فــي آن

 .5.13.1.1جــاءت االنتهــاكات الماســة فــي عــدم الخضــوع

واحــد ،أو علــى معاملــة ال إنســانية وحرمــان مــن الحريــة غيــر

للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة والحــق فــي الســامة
الشــخصية بالمرتبــة الرابعــة بمعــدل  6انتهــاكات وبنســبة

ً
معــا.
قانونــي
 .5.13.1.8وعمــا بالمــادة  5مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان« :ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة

 %10.5مــن مجمــوع االنتهــاكات.

أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة».

 .5.13.1.2وتشــمل انتهــاكات الحــق فــي الســامة

كمــا تضمــن المــادة  7مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق

الشــخصية التــي رصدهــا برنامــج «عيــن» فــي  2015االعتــداء
الجســدي ،التهديــد باإليــذاء ،اإلصابــة بجــروح والمعاملــة
المهينــة.
 .5.13.1.3ويقصــد بالتعذيــب أي ســلوك ســواء أكان إيجابيـ ًـا
ً
ً
ً
ً
نفســيا
جســديا أو
ألمــا
ســلبيا ،ويلحــق بالمعتــدى عليــه
أم
ً
ً
شــديدا ويرتكبــه ،أو يســكت عليــه أو يحــض عليــه
عقليــا
أو
شــخص رســمي أو أي شــخص آخر يعمل لصالحه أو لحســابه
أو باتفــاق معــه ،ويســتهدف المعتــدي منــه الحصــول علــى
معلومــات ،أو إقــرار أو معاقبــة المعتــدى عليــه علــى عمــل
اقترفــه ،أو تخويفــه ،أو إرغامــه علــى ســلوك أو التمييــز
ضــده .فالتعذيــب بهــذا المعنــى قــد يقــع مــن خــال ضــرب
إعالمــي ،أو احتجــازه لمــدة طويلــة دون ســند قانونــي فــي
ـديا أو نفسـ ً
ظــروف ســيئة ،أو بتهديــده باالعتــداء عليــه جسـ ً
ـيا
أو علــى شــخص ثالــث يتصــل بــه بقرابــة مــا ،أو مــن خــال
االمتنــاع عــن تزويــده بالطعــام عنــد احتجــازه أو حرمانــه مــن
النــوم.
 .5.13.1.4أمــا فيمــا يتعلــق بالمعاملــة أو العقوبــة القاســية

المدنيــة والسياســية الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب.
وتشــير اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي تعليقهــا العــام
علــى المــادة  7إلــى أنــه ال يجــوز تضييــق هــذا الحكــم حتــى
فــي حــاالت الطــوارئ االســتثنائية.
 .5.13.1.9وتنــص المــادة  )1( 10مــن العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن «يعامــل
جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية ،تحتــرم
الكرامــة األصيلــة فــي الشــخص اإلنســاني» .وتفســر اللجنــة
المعنيــة بحقــوق اإلنســان المــادة  )1( 10فــي تعليقهــا العــام
 21بأنهــا تنطبــق علــى «أي شــخص محــروم مــن حريتــه
بموجــب قوانيــن الدولــة وســلطتها ويحتجــز فــي الســجون أو
المستشــفيات ،وبخاصــة مستشــفيات األمــراض العقليــة،
أو مخيمــات االحتجــاز أو اإلصالحيــات أو فــي أي مــكان
آخــر 38».وفــي تعليقهــا علــى العالقــة بيــن المادتيــن  7و10
مــن العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،تنــص
اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي التعليــق  21علــى أنــه:
 .5.13.1.10وتحظــر جميــع اتفاقيــات حقــوق اإلنســان

أو الــا إنســانية ،فهــي خضــوع اإلعالمــي إلــى ســلوك مــا

التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو المهينــة:

ً
ً
ً
ً
عقليــا
نفســيا أو
جســديا ،أو
ألمــا
مــن شــأنه أن يلحــق بــه

(المــادة  )2( 5مــن االتفاقيــة األمريكيــة والمــادة  5مــن

ً
شــديدا ،ويصــدر عــن شــخص رســمي أو أي شــخص آخــر
يعمــل لحســابه أو باالتفــاق معــه.

ميثــاق بنجــول والمــادة  3مــن االتفاقيــة األوروبيــة) .كمــا
تنــص االتفاقيــة األمريكيــة فــي المــادة  )1( 5علــى أن
«لــكل شــخص الحــق فــي احتــرام ســامته البدنيــة والعقليــة
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واألخالقيــة ».وعمــا بالمــادة  5م ميثــاق بنجــول « ،لــكل فــرد
الحــق فــي احتــرام كرامتــه واالعتــراف بشــخصيته القانونيــة».
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك معاهدتــان إقليميتــان تنصبــان
خصيصــا علــى التعذيــب ،وهمــا االتفاقيــة األمريكيــة لمنــع
التعذيــب والمعاقبــة عليــه ،واالتفاقيــة األوروبيــة لمنــع
التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة الالإنســانية أو المهينــة».
 .5.13.1.11ويقــع انتهــاك الحــق فــي الســامة الشــخصية
عندمــا تطبــق الدولــة ،مــن خــال وكالئهــا أو أي شــخص
آخــر يعمــل بصفــة رســمية بتحريــض منهــا أو بموافقتهــا أو
بتغــاض منهــا ،التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو اإلنســانية
أو المهينــة موقعــة بذلــك معانــاة بدنيــة أو نفســية أو
أخالقيــة .وكلمــا ازدادت شــدة األلــم والمعانــاة والتعمــد فــي
إلحاقهما،كلمــا ازداد االحتمــال فــي أن تنطــوي المعاملــة
علــى اعتــداء علــى ســامة الشــخص.

 .5.13.2.1.1االعتــداء والمعاملــة المهينــة للمصــور
الصحفــي خليــل الحجاجــرة

 .5.13.2.1.1.1بتاريــخ  2015/4/11تعــرض مصــور وكالــة هــوا
األردن «خليــل يعقــوب الحجاجــرة» العتــداء بالضــرب واإلســاءة
بألفــاظ نابيــة والمنــع مــن التغطيــة وحــذف محتويــات الكاميــرا
مــن قبــل  7أفــراد مــن األمــن العــام والــدرك خــال تغطيتــه
حملــة أمنيــة إلزالــة البســطات مــن الوســط التجــاري.
 .5.13.2.1.1.2وتقــدم المصــور الصحفــي خليــل الحجاجــرة
بشــكوى لبرنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى
اإلعــام «عيــن» وقــال فيهــا« :تعرضــت العتــداء بالضــرب
واإلســاءة بألفــاظ نابيــة لــي أمــام أهالــي العقبــة مــن قبــل
األمــن العــام والــدرك خــال حملــة أمنيــة إلزالــة البســطات مــن
الوســط التجــاري ،وأثنــاء قيامــي بتأديــة واجبــي منعــت مــن
التغطيــة حيــث كان الــدرك واألمــن العــام يقومــون بضــرب

 .5.13.1.12وعمــا بالمــادة  16مــن اتفاقيــة مناهضــة

أحــد المواطنيــن بطريقــة مســيئة ممــا دفعنــي إلــى تصويــر

التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية

الحادثــة ،وتفاجــأت بقيــام أحــد الدركييــن بمهاجمتــي وقــد

أو الالإنســانية أو المهينــة ،تنطبــق االلتزامــات الــواردة فــي

وضــع رأســي تحــت (إبطــه) وبــدأ بســحلي علــى الشــارع العــام

المــواد  10و 11و 12و 13علــى كل مــن التعذيــب وغيــره

وأنــا أصــرخ بأننــي صحفــي دون أي فائــدة ،ومــا لبث أن تكاتف

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية

علــي عــدد مــن الدركييــن والشــرطة وقامــوا بضربــي بطريقــة

أو المهينــة .ومــن هنــا فــإن المادتيــن  12و 13تتطلبــان

مبرحــة ومهينــة أمــام الجميــع ،ومســح الصــور مــن هاتفــي،

مــن الــدول كفالــة تقصــي الشــكاوى بشــأن وقــوع أعمــال

ومــن ثــم تــم ســحبي إلــى الزنزانــة وتحويلــي إلــى المركــز

تنطــوي علــى تعذيــب أو معاملــة أو عقوبــة قاســية أو ال

األمنــي حيــث تــم توقيفــي فــي النظــارة لعــدة ســاعات ،ومــن

إنســانية أو مهينــة علــى الســواء .وبالمثــل ،عمــا بالمادة ،10

ثــم وبعــد جهــود كبيــرة مــن إدارة وكالتــي اإلخباريــة تــم نقلــي

يتعيــن علــى الــدول أن تــدرج فــي تدريــب الموظفيــن بإنفــاذ

إلــى المستشــفى مــن قبــل الدفــاع المدنــي عبــر ســيارة

القوانيــن والموظفيــن الطبييــن والموظفيــن العمومييــن،

إســعاف بســبب تدهــور حالتــي الصحيــة».

الــخ تثقيفــا ومعلومــات بشــأن حظــر التعذيــب /المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.

 .5.13.2.1.1.3وأضــاف الحجاجــرة فــي شــكواه «فقــدت
التــوازن وذلــك إثــر الكدمــات التــي تعرضــت لهــا مــن قبــل

 .5.13.1.13ويشــكل التعذيــب والمعاملــة القاســية أو

نحــو  7أفــراد وضابــط مــن الــدرك واألمــن وتــم إيصالــي

الالإنســانية أو المهينــة انتهــاكا لحقــوق اإلنســان يجــب علــى

للمستشــفى لغايــة الكشــف الطبــي حيــث تعرضــت إلــى

موظفــي حقــوق اإلنســان جمــع معلومــات عنــه واإلبــاغ

إصابــات فــي منطقــة الوجــه وآالم فــي الخاصــرة وجــروح

عنــه.

فــي منطقــة الجبيــن وكدمــات علــى الــرأس والقــدم والظهــر،

 .5.13.2موجــز حــاالت االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم

الخضــوع لمعاملــة قاســية ومهينــة واالعتــداء علــى

الســامة الشــخصية

 .5.13.2.1االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الســامة

الشــخصية والتــي وقعــت بفعــل الموظفيــن المكلفيــن

بإنفــاذ القانــون

وتفاجــأت برفــض معالجتــي إال بعــد دفــع مبلــغ ( )650دينـ ً
ـارا
بــدل قيمــة اإلجــراءات الطبيــة بشــكل أظــن أنــه تعجيــزي أن
يتوفــر هكــذا مبلــغ معــي أو مــع ذوي الذيــن هرعــوا إلــى
المستشــفى ،حيــث وبعــد عــدة محــاوالت مــع الطبيــب
المنــاوب اســتطعت الحصــول علــى التقريــر الطبــي ومــن
ثــم تــم إعادتــي إلــى النظــارة بعــد إجبــار والــدي علــى التوقيــع
بخروجــي مــن المستشــفى العســكري علــى مســؤوليتنا
الشــخصية لعــدم توفــر المبلــغ المالــي المطلــوب».
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 .5.13.2.1.2االعتــداء الجســدي علــى مراســل قنــاة «رؤيــا»

أثنــاء تغطيــة اعتصــام شــعبي

 .5.13.2.1.2.1ادعــى مراســل قنــاة رؤيــا الفضائيــة «أميــن
ســليم العطلــة» فــي اســتمارة شــكوى قدمهــا لبرنامــج رصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام «عيــن» أنــه تعــرض
بتاريــخ  2015/10/9لالعتــداء الجســدي ومنــع التصويــر مــن قبــل
عناصــر مــن قــوات الــدرك فــي ســاحة مســجد الكالوتــي فــي
منطقــة الرابيــة فــي العاصمــة عمــان ،وذلــك أثنــاء قيامــه
بتغطيــة فــض األجهــزة األمنيــة اعتصامــا نفــذه حراكيــون
وأحــزاب يســارية أمــام مســجد الكالوتــي ،نصــرة للمســجد
األقصــى ،ومنــددة باالعتــداءات المتكــررة علــى المقدســات
اإلســامية والمســيحية فــي القــدس المحتلــة.
 .5.13.2.1.2.2وفــي التفاصيــل أفــاد العطلــة فــي شــكواه
بالقــول« :أثنــاء تغطيتــي العتصــام مســجد الكالوتــي قامــت
قــوات الــدرك بفــض االعتصــام الــذي أقامــه حراكيــون بعــد
صــاة الجمعــة بالقــوة ،مســتعملة العصــي والهــراوات،
وقامــوا باعتقــال عــدد مــن المشــاركين فــي االعتصــام ،وخــال
تغطيتــي لعمليــة االعتقــال حــاول أحــد عناصــر الــدرك منعــي
مــن التصويــر مهــددا باعتقالــي ،وطلــب منــي االبتعــاد عــن
مــكان االعتصــام ،إال أننــي واصلــت تغطيــة االعتقــاالت ،فقــام
عناصــر مــن رجــال الــدرك عددهــم  3إلــى  4عناصــر بمحاصرتــي،

الدولــة اإلســامية «داعــش» ،وتاليـ ًـا نــص رســالة التهديــد:
«إلــى متــى ســوف تبقــى ترســم المســلمين والمجاهديــن
بهــذه الصــورة الســيئة ،وترســم مــن يقتلــون المســلمين مــن
مشــارق األرض ومغاربهــا بصــورة المــاك ،إتقــي اللــه فــي
رســوماتك وال تكــن مــع الكفــار والفئــة الضالــة ،ال تكــن عونـ ًـا
لهــم علــى المســلمين ،واعلــم يــا مــن يقولــون عنــك رسـ ً
ـاما
ً
حــرا ،ومــا أنــت إال ذيــل كغيــرك للكفــار ترســم مــا يملونــه
عليــك أســيادك ،لمــاذا ال تهاجــم الكفــار والحــكام العــرب
الخونــة كمــا تهاجمنــا ،جبــان ،علــى كل حــال ابقــى علــى مــا
أنــت عليــه وســوف تكــون عمــا قريــب عبــرة لمــن غيــرك ،مــا
عليــك إال االنتظــار فإنــا علــى تقصيــك لقــادرون».
 .5.13.2.1.3.2وقــال حجــاج فــي شــكوى لبرنامــج «عيــن»:
«تلقيــت رســالة عبــر بريــدي اإللكترونــي عنوانهــا «آخــر تنبيــه»
ونصهــا تهديــد وتوعــد بالعقــاب إذا اســتمريت بالرســم عــن
تنظيــم الدولــة اإلســامية ،علمـ ًـا بأننــي أرســم كاريكاتــورات
مركــزة عــن تنظيــم داعــش وبشــكل مكثــف منــذ قيامهــم بقتل
الشــهيد الطيــار معــاذ الكساســبة ،وقمــت منــذ ذلــك الحيــن
برســم شــعار يحمــل جملــة (كلنــا معــاذ) ممثلــة بطائــرة بألــوان
العلــم األردنــي ،ولقــد انتشــرت بشــكل كبيــر فــي عــدة دول
حــول العالــم ،وذلــك بعــد قيــام جاللــة الملكــة رانيــا العبداللــه
بنشــرها علــى صفحتهــا علــى اإلنســتغرام».

ومنهــم مــن قــام بضربــي وضــرب الكاميــرا التــي أســتعملها،

 .5.13.2.1.3.3وتابــع الحجــاج شــكواه بالقــول «منــذ ذلــك

وقامــوا بأخــذي لســيارة الــدرك ،وفــي الطريــق للمركبــة

الحيــن كانــت تأتينــي شــتائم عابــرة علــى رســوماتي علــى

شــاهدهم قائــد الكتيبــة وطلــب منهــم إخــاء ســبيلي وقــام

صفحتــي الخاصــة علــى الفيســبوك ،وكانــت بالنســبة لــي

باالعتــذار لــي».

عاديــة ألنهــا أمــر روتينــي بالنســبة لرســام كاريكاتــوري ،أمــا

 .5.13.2.1.2.3وحــاول الراصــدون فــي «عيــن» الوصــول

الرســالة األخيــرة فكانــت مختلفــة وخاصــة طريقــة اللهجــة

لصحفييــن ومصوريــن صحفييــن كانــوا متواجديــن فــي ســاحة

والتهديــد».

الكالوتــي لتغطيــة االعتصــام يــوم االعتــداء علــى الزميــل

 .5.13.2.1.3.4علــى الرغــم مــن تقديــم حجــاج شــكوى

العطلــة ،وعــرف منهــم الصحفيــة «دانــا جبريــل» مــن موقــع
«حبــر» اإلعالمــي ،والتــي أبلغــت فريــق «عيــن» بالتالــي:
«أثنــاء محاولــة الزميــل أميــن العطلــة تصويــر عمليــة فــض
واعتقــال أشــخاص مــن المعتصميــن ،قامــت عناصــر مــن
الــدرك بمحاولــة احتجــازه ألنــه رفــض إنــزال كاميرتــه».
 .5.13.2.1.3التهديد باإليذاء لرسام الكاريكاتور أسامة حجاج
 .5.13.2.1.3.1بتاريــخ  2014/4/20تلقــى الرســام الكاريكاتــوري
«أســامة حجــاج» ويعمــل فــي صحيفــة العــرب اليــوم رســالة
تهديــد عبــر بريــده اإللكترونــي بعنــوان «آخــر تنبيــه» توعــد فيهــا

ً
وأيضــا نشــرت شــكواه عــن تعرضــه
للســلطات العامــة
لتهديــدات تشــكل خطـ ً
ـرا علــى ســامته فــي وســائل اإلعــام
المحليــة ،إال أن الســلطات العامــة وجهــات إنفــاذ القانــون لــم
ً
تحقيقــا للتوصــل
تتابــع بجديــة هــذه التهديــدات ولــم تفتــح
إلــى الشــخص أو الجهــة التــي قامت بتوجيه رســائل التهديد،
ولــم تتخــذ التدابيــر الالزمــة لتأميــن الحمايــة لــه.
 .5.13.2.1.3.5ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن
الســلطات العامــة قصــرت فــي توفيــر الحمايــة وبــذل جهــد
فــي فتــح تحقيــق جــاد بالحالــة.

المرســل بالعقــاب للحجــاج إذا اســتمر بالرســم عــن تنظيــم
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 .5.14االنتهاكات الماسة بالحقوق في مجال القضاء

ً
بعضــا منهــم
فــي األردن علــى احترامهــا وضمانهــا ،ولكــن
قــد يتأثــر بالمــوروث الثقافــي ،والتاريخــي واالجتماعــي
الســائد فــي األردن ،وبالنتيجــة يقــف موقفـ ًـا متشـ ً
ـددا مــن

الحق المعتدى عليه
الحقوق في مجال شؤون
القضاء

االنتهاكات

%

7

12.3

اإلعالمييــن الذيــن يتناولــون هــذا المــوروث بالنقــد.
 .5.14.1.5وتشــمل إدارة شــؤون القضــاء أداء واســتقالل
المحاكــم ،ودور أعضــاء النيابــة ،ودور المحاميــن ،ودور
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ،وحقــوق اإلنســان
أثنــاء التحقيقــات الجنائيــة والتوقيــف واالحتجــاز ،والحــق

 .5.14.1مقدمة
 .5.14.1.1حلــت االنتهــاكات الماســة بالحقــوق فــي مجــال
القضــاء بالمرتبــة الثالثــة بمعــدل  7انتهــاكات وبنســبة %12.3
مــن مجمــوع االنتهــاكات.
 .5.14.1.2ويشــمل المســاس بالحقــوق فــي مجــال شــؤون
القضــاء المحاكمــات غيــر العادلــة ،حيــث ســجل التقريــر 5
محاكمــات غيــر عادلــة تعــرض لهــا  5إعالمييــن عــام  ،2015إلــى
جانــب الحكــم علــى موقعيــن إعالمييــن بالحجــب.
 .5.14.1.3ويرصــد برنامــج «عيــن» مــدى احتــرام عناصــر
وركائــز الحــق فــي المحاكمــة العادلــة فــي القضايــا المرفوعــة
ضــد إعالمييــن بشــأن مــواد إعالميــة قامــوا بنشــرها أو
بعرضهــا .فقــد الحــظ المركــز ،وباألخــص وحــدة المســاعدة
القانونيــة لإلعالمييــن (ميــاد) ،أن لألفــكار والمفاهيــم
ً
دورا فــي
النمطيــة الســائدة فــي ثقافــة المجتمــع األردنــي
التأثيــر علــى القضــاة والمحاكــم ،وفــي أحكامهــم الصــادرة
فــي هــذه القضايــا .فثمــة موضوعــات ذات صلــة بــاألدوار
النمطيــة الســائدة فــي المجتمــع األردنــي ،أو بالمفاهيــم
واألفــكار االجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة الموروثــة التــي
إن تناولهــا اإلعالميــون بالنقــد فــي المــواد التــي يعدونهــا،
قــد تــؤدي فــي بعــض الحــاالت إلــى إقامــة دعــاوى ضدهــم
علــى أســاس أنهــا تنتهــك األخــاق العامــة أو النظــام العــام
أو اآلداب.
ً
عــددا مــن القضــاة
 .5.14.1.4وقــد الحــظ المركــز أن
يتعاطفــون مــع المشــتكين علــى أســاس أن اإلعالمــي
المشــتكى عليــه قــد تعــدى الســائد فــي ثقافــة المجتمــع
األردنــي ،وهــي مســألة تتعــارض مــع كل مــن :قرينــة البــراءة
المفترضــة ،والمســاواة بيــن جهــة االتهــام وجهــة الدفــاع،
والحــق فــي النظــر المنصــف ،والحيــاد فــي نظــر الدعــوى.
وهــي كلهــا مــن مكونــات الحــق فــي المحاكمــة العادلــة
كمــا يكفلــه القانــون الدولــي واألردنــي ،ويحــرص القضــاة
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فــي محاكمــة منصفــة ،ومعاييــر حمايــة الســجناء ،والتدابيــر
غيــر االحتجازيــة ،وإدارة شــئون قضــاء األحــداث ،وحقــوق
األقليــات وغيــر المواطنيــن والالجئيــن ،وحقــوق اإلنســان
الخاصــة بالمــرأة فــي النظــام القانونــي ،وحمايــة وســبل
انتصــاف ضحايــا الجرائــم وإســاءة اســتعمال الســلطة،
وإدارة شــئون القضــاء فــي حــاالت الطــوارئ ،واإلحضــار أو
الحــق فــي الحمايــة أو وســائل االنتصــاف المشــابهة ،ودور
المحاكــم فــي حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
 .5.14.1.6وتنــص المــادة  10مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان علــى أن «لــكل إنســان ،علــى قــدم المســاواة التامة
مــع اآلخريــن ،الحــق فــي أن تنظــر قضيتــه محكمــة مســتقلة
ومحايــدة ،نظــرا منصفــا وعلنيــا ،للفصــل فــي حقوقــه
والتزاماتــه وفــى أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه».
 .5.14.1.7وهــذه المــادة توســعها المــادة  )1( 14مــن العهــد
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تنــص علــى مــا
يلــي« :النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء .ومــن حــق كل
فــرد ،لــدى الفصــل فــي أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي
حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة ،أن تكــون قضيتــه
محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة
مســتقلة حياديــة ،منشــأة بحكــم القانــون».
 .5.14.1.8وهنــاك حمايــة أكثــر صراحــة الســتقالل وعــدم
تحيــز المحاكــم اعتمدهــا مؤتمــر األمــم المتحــدة الســابع لمنــع
الجريمــة ومعاملــة المجرميــن فــي المبــادئ األساســية بشــأن
اســتقالل الســلطة القضائيــة .وينــص المبــدأ  1علــى أن
«تكفــل الدولــة اســتقالل الســلطة القضائيــة وينــص عليــه
دســتور البلــد أو قوانينــه .ومــن واجــب جميــع المؤسســات
الحكوميــة وغيرهــا مــن المؤسســات احتــرام ومراعــاة
اســتقالل الســلطة القضائيــة» .وينــص المبــدأ  2علــى أن
«تفصــل الســلطة القضائيــة فــي المســائل المعروضــة
عليهــا دون تحيــز ،علــى أســاس الوقائــع ووفقــا للقانــون،

ودون أيــة تقييــدات أو تأثيــرات غيــر ســليمة أو أيــة إغــراءات

 .5.14.1.13وتعتــرف المبــادئ األساســية بشــأن دور

أو ضغــوط أو تهديــدات أو تدخــات ،مباشــرة كانــت أو غيــر

المحاميــن بــأن الحمايــة الكاملــة لحقــوق اإلنســان تقتضــي

مباشــرة ،مــن أي جهــة أو ألي ســبب».

الوصــول الفعــال إلــى الخدمــات القانونيــة التــي يقدمهــا

 .5.14.1.9وينــص المبــدأ  10مــن المبــادئ األساســية
بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة علــى أنــه « يتعيــن أن
يكــون مــن يقــع عليهــم االختيــار لشــغل الوظائــف القضائيــة

مهنيــون قانونيــون مســتقلون وتقــرر التزامــات للحكومــات
لتوفيــر اتصــال الجميــع ،بفعاليــة وعلــى قــدم المســاواة،
بالمحاميــن بــدون تمييــز.

أفــرادا مــن ذوى النزاهــة والكفــاءة ،وحاصليــن علــى تدريــب

 .5.14.1.14وتضمــن المبــادئ إمكانيــة االســتعانة

أو مؤهــات مناســبة فــي القانــون» .ويتطلــب المبــدأ  12أن

بالمحاميــن والحصــول علــى الخدمــات القانونيــة وضمانــات

«يتمتــع القضــاة ،ســواء أكانــوا معينيــن أو منتخبيــن ،بضمــان

خاصــة فــي مســائل العدالــة الجنائيــة ومعاييــر للمؤهــات

بقائهــم فــي منصبهــم إلــى حيــن بلوغهــم ســن التقاعــد

والتدريــب وحمايــة اســتقالل وأداء المحاميــن وحريــة التعييــر

اإللزاميــة أو انتهــاء الفتــرة المقــررة لتوليهــم المنصــب ،حيثمــا

وتكويــن الرابطــات و الرابطــات المهنيــة للمحامين واإلجراءات

يكــون معمــوال بذلــك».

التأديبيــة.

 .5.14.1.10وتشــدد اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان علــى

 .5.14.1.15وتكفــل المــواد  9و 14و 15مــن العهــد الخــاص

مــا يلــي:

بالحقــوق المدنيــة والسياســية بصــورة أساســية الحــق فــي

تنطبــق أحــكام المــادة  14علــى جميــع المحاكــم التــي تقــع

محاكمــة منصفــة.

ضمــن نطــاق هــذه المــادة ســواء أكانــت محاكــم عاديــة أم

 .5.14.1.16وفيمــا يتعلــق بــأي قضيــة جنائيــة يشــمل العهــد

متخصصــة .وتالحــظ اللجنــة وجــود محاكــم عســكرية أو محاكــم

حــق أي شــخص يتــم توقيفــه فــي إبالغــه ســريعا بأيــة تهــم

خاصــة لمحاكمــة المدنييــن فــي كثيــر مــن البلــدان .ويطــرح

توجــه إليــه ،وفــي تقديمــه ،ســريعا ،إلــى أحــد القضــاة أو

ذلــك مشــاكل خطيــرة فيمــا يتعلــق بــاإلدارة المنصفــة وغيــر

إلــى موظــف قضائــي مماثــل لتقييــم قانونيــة التوقيــف،

المتحيــزة والمســتقلة لشــئون القضــاء .والســبب وراء إنشــاء

وفــي المعاملــة المتســاوية أمــام القضــاء ،وفــي أن تكــون

هــذه المحاكــم فــي كثيــر جــدا مــن الحــاالت هــو تمكيــن تطبيــق

قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة

اإلجــراءات االســتثنائية التــي ال تمتثــل لمعاييــر العدالــة

مختصــة مســتقلة حياديــة ،منشــأة بحكــم القانــون ،وفــي أن

العاديــة .وفــي حيــن ال يحظــر العهــد هــذه األنــواع مــن

يعتبــر بريئــا ،وفــي إعالمــه ســريعا وبالتفصيــل ،وفــي لغــة

المحاكــم ،فــإن مــا يضعــه بوضــوح مــن شــروط تشــير إلــى

يفهمهــا ،بطبيعــة التهمــة الموجهــة إليــه وأســبابها ،وفــي

أن محاكمــة المدنييــن أمــام هــذه المحاكــم ينبغــي أن يقتصــر

أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيالت مــا يكفيــه إلعــداد

علــى الحــاالت االســتثانية وأن يتــم تحــت شــروط تكفــل

دفاعــه ولالتصــال بمحــام يختــاره بنفســه ،وفــي أن يحاكــم

بصــورة حقيقيــة الضمانــات الكاملــة المنصــوص عليهــا فــي

دون تأخيــر ال مبــرر لــه ،وفــي أن يحاكــم حضوريــا ،وفــي أن

المــادة .»14

يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره،

 .5.14.1.11ويتطلــب المبــدأ  10المبــادئ األساســية بشــأن
اســتقالل الســلطة القضائيــة أن «تكــون مناصــب أعضــاء
النيابــة العامــة منفصلــة تمامــا عــن الوظائــف القضائيــة».
 .5.14.1.12وينــص المبــدأ  12علــى أنــه «علــى أعضــاء
النيابــة العامــة أن يــؤدوا واجباتهــم وفقــا للقانــون ،بإنصــاف
واتســاق وســرعة ،وأن يحترمــوا كرامــة اإلنســان ويحموهــا
ويســاندوا حقــوق اإلنســان ،بحيــث يســهمون فــي تأميــن
ســامة اإلجــراءات وســامة ســير أعمــال نظــام العدالــة
الجنائيــة».

وفــي أن يخطــر بــأن المحكمــة ســتزوده بمحــام يدافــع عنــه إذا
لــم يكــن يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع أجــر هــذا المحامــي
وإذا كانــت مصلحــة العدالــة تقتضــي ذلــك ،وفــي أن
يناقــش شــهود االتهــام ،بنفســه أو مــن قبــل غيــره ،وفــي
أن يحصــل علــى الموافقــة علــى اســتدعاء شــهود النفــي
بــذات الشــروط المطبقــة فــي حالــة شــهود االتهــام ،وفــي
أن يــزود مجانــا بمترجــم إذا كان ال يفهــم أو ال يتكلــم اللغــة
المســتخدمة فــي المحكمــة ،وفــي أال يكــره علــى الشــهادة
ضــد نفســه أو علــى االعتــراف بذنــب ،وفــي حــق اللجــوء،
وفقــا للقانــون ،إلــى محكمــة أعلــى كــي تعيــد النظــر في قرار
إدانتــه ،وفــي تعويضــه عــن أي عقوبــة يثبــت بالدليــل القاطــع
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أنهــا وقعــت عليــه بســبب خطــأ قضائــي ،وفــي أال يتعــرض

وســيف فــي مركــز إصــاح وتأهيــل مــاركا ،وقــد فــوض

مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة ســبق أن أديــن بهــا

هاشــم وســيف محامــي الوحــدة للدفــاع عنهــم فــي القضيــة

أو بــرئ منهــا بحكــم نهائــي (عــدم محاكمتــه علــى ذات الجــرم

بموجــب وكالــة خاصــة منظمــة وفقــا لألصــول القانونيــة.

مرتيــن) ،وفــي أال يــدان بأيــة جريمــة بســبب فعــل لــم يكــن
وقــت ارتكابــه يشــكل جريمــة بمقتضــى القانــون الوطنــي أو
الدولــي (حظــر تطبيــق القانــون الجنائــي بأثــر رجعــي) ،وفــي
أن يســتفيد مــن أي تخفيــف الحــق فــي العقوبــة.

إلــى محكمــة أمــن الدولــة /قلــم النيابــة العامــة لتوديــع
الوكالــة الخاصــة بالملــف التحقيقــي ،ومباشــرة تقديــم
الطلبــات التــي تكفــل للزميليــن ممارســة حقهمــا فــي الدفــاع

 .5.14.1.17وتنــص المــادة  10مــن العهــد الخــاص بالحقــوق

أثنــاء مرحلــة التحقيــق ،وتبيــن أنــه لــم يــرد لقلــم النيابــة العامــة

المدنيــة والسياســية علــى أن «يعامــل جميــع المحروميــن

فــي محكمــة أمــن الدولــة إضبــارة الملــف ،وأن اإلضبــارة

مــن حريتهــم معاملــة إنســانية ،تحتــرم الكرامــة األصيلــة فــي

ترســل علــى الفــور إلــى قلــم نيابــة أمــن الدولــة فــي مديريــة

الشــخص اإلنســاني».

القضــاء العســكري وفــق مــا أفــاد قلــم نيابــة محكمــة أمــن

 .5.14.1.18وتنــص المــادة  7علــى أنــه «ال يجــوز إخضــاع أحــد

الدولــة للمحامــي.

للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية

 .5.14.2.1.4بعــد ذلــك توجــه محامــي وحــدة «ميــاد» إلــى

أو الحاطــة بالكرامــة».

مديريــة القضــاء العســكري وقــام بمراجعــة قلــم نيابــة أمــن

 .5.14.1.19وتنــص المــادة  )3( 9مــن العهــد الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه «ال يجــوز أن يكــون
احتجــاز األشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة

الدولــة هنــاك ،حيــث أفــاده أيضا أن ســجل القضايا التحقيقية
ـال مــن أيــة قضيــة تحقيقيــة تتضمــن
الورقــي واإللكترونــي خـ ٍ
أســماء الصحفييــن أو الموقــع اإللكترونــي.

العامــة ،ولكــن مــن الجائــز تعليــق اإلفراج عنهــم على ضمانات

 .5.14.2.1.5وقــام المحامــي بمراجعــة دوريــة لقلــم النيابــة

لكفالــة حضورهــم المحاآمــة فــي أيــة مرحلــة أخــرى مــن مراحــل

العامــة منــذ تاريــخ  2015/1/31وحتى تاريــخ  2015/2/10وكانت

اإلجــراءات القضائيــة ،ولكفالــة تنفيــذ الحكــم عنــد االقتضــاء».

إجابــة القلــم فــي كل يــوم هــي ذات اإلجابــة :أن إضبــارة

 .5.14.2موجــز الحــاالت التــي تتضمــن انتهــاكات ماســة

بالحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء (وقــد وردت فــي
مواضــع أخــرى مــن هــذا التقريــر فــي إطــار العــرض العــام للحقــوق

األخــرى التــي يتناولهــا التقريــر)

 .5.14.2.1إحالــة الصحفييــن هاشــم الخالــدي وســيف

عبيــدات إلــى مدعــي عــام محكمــة أمــن الدولــة

 .5.14.2.1.1أحيــل الصحفيــان هاشــم الخالــدي وســيف
عبيــدات بتاريــخ  2015/1/28إلــى مدعــي عــام محكمــة أمــن
الدولــة للتحقيــق معهمــا حــول نشــر الموقــع بــذات التاريــخ
خبــرا صحفيــا تحــت عنــوان «محامــي التنظيمــات اإلســامية:
صفقــة التبــادل مــع داعــش تمــت وســاجدة الريشــاوي
أصبحــت بالعــراق» ،وقــد صــدر بحقهمــا مذكــرة توقيــف علــى
ذمــة التحقيــق لمــدة أربعــة عشــر يومــا.
 .5.14.2.1.2وعلــى إثــر ذلــك وبتكليــف مــن مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن لوحــدة المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن
«ميــاد» ،توجــه المحاميــان مــروان ســالم وعبــد الرحمــن
الشــراري بتاريــخ  2015/1/31إلــى زيــارة الصحفييــن هاشــم
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 .5.14.2.1.3وبتاريــخ  2015/2/1توجــه المحامــي الشــراري

القضيــة التحقيقيــة لــم تــرد إلــى قلــم النيابــة العامــة ولــم
تقيــد ولــم تحصــل علــى رقــم قضيــة تحقيقيــة فــي ســجل
التسلســل لقيــد القضايــا التحقيقيــة.
 .5.14.2.1.6وقــد مــدد المدعــي العــام قــرار توقيــف
ً
يومــا علــى
الزميليــن الخالــدي وعبيــدات بعــد مــرور 14
توقيفهمــا ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن وحــدة «ميــاد»
للمســاعدة القانونيــة لــم تتمكــن مــن القيــام بدورهــا
القانونــي ويتلخــص بالتالــي:
 .1عــدم االختصــاص النوعــي فــي التحقيــق لمدعــي عــام
محكمــة أمــن الدولــة.
 .2طلب إخالء السبيل.
 .3طلب إلغاء قرار حجب الموقع اإللكتروني.
 .5.14.2.1.7وبتاريــخ  2015/2/11أرســلت وحــدة «ميــاد»
مطالعــة قانونيــة إلــى وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام /الناطــق
الرســمي باســم الحكومــة الدكتــور محمــد المومنــي وجــاء
فيهــا« :إن الدســتور األردنــي والعهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية وقانــون أصــول المحاكمــات

الجزائيــة وقانــون المطبوعــات والنشــر قــد نصــت جميعهــا

العــام فــواز العتــوم مــع هاشــم الخالــدي وطلــب منــه الحضــور

علــى قواعــد قانونيــة واجبــة اإلتبــاع وال يجــوز خرقهــا وال

إلــى دائــرة المخابــرات العامــة ،حيــث وصــل الخالــدي وعبيــدات

المســاس بهــا؛ قواعــد قانونيــة تكفــل حــق الدفــاع المقــدس

الســاعة الخامســة ،وحقــق معهمــا المــازم عامــر علــوان حــول

بشــقيه اإلجرائــي والموضوعــي ،وعلــى رأس هــذه القواعــد

الخبــر المنشــور ،ممــا دفــع هاشــم الخالــدي بالســؤال إذا كان

عــدم جــواز توقيــف الصحفييــن فــي قضايــا التعبيــر والــرأي

هنــاك توقيــف ،فكانــت اإلجابــة نعــم ،وتــم تعصيــب عينيهمــا

حتــى وإن كانــت تتعلــق بأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي».

وتقييدهمــا مــن الخلــف ونقلهمــا بواســطة ســيارات إلــى

 .5.14.2.1.8وجــاء فــي المطالعــة أن «توقيــف الصحفييــن

ســجن مــاركا وبقيــا قيــد االعتقــال».

بهــذه الطريقــة فيــه خــرق صــارخ للقانــون وقواعــد العدالــة

 .5.14.2.1.13واســتمر فريــق برنامــج رصــد وتوثيــق

ً
مــرورا بضمانــات
ابتــداء ببــراءة المتهــم حتــى تثبــت إدانتــه،

االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن «عيــن» إلــى جانــب

المحاكمــة العادلــة التــي يتوجــب تطبيقهــا مــن لحظــة إلقــاء

وحــدة المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن «ميــاد» التابعــة

القبــض علــى الصحفييــن وتمكينهــم مــن ممارســة حقهــم

لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بمتابعــة حالــة توقيــف

فــي الدفــاع عــن أنفســهم أثنــاء التحقيــق وأثنــاء المحاكمــة،

الصحفييــن هاشــم الخالــدي وســيف عبيــدات وحجــب موقــع

وانتهــاء بحقهــم فــي الطعــن بكافــة القــرارات التــي تصــدر

ســرايا نيــوز.

عــن ســلطة التحقيــق أو المحكمــة ،وهــو مــا لــم يحصــل فــي
قضيــة هاشــم وســيف».

 .5.14.2.1.14ولــم يتمكــن المحامــون فــي وحــدة «ميــاد»
مــن تقديــم طلبــات إلخــاء ســبيلهما أو طلب عــدم اختصاص

 .5.14.2.1.9وأفــادت المطالعــة «إن اســتمرار عــدم وجــود

المحكمــة ،وكذلــك المطالبــة بإلغــاء حجــب الموقــع ألن

ً
خرقــا للقواعــد
قيــد إلضبــارة القضيــة التحقيقيــة يشــكل

إضبــارة القضيــة التحقيقيــة غيــر موجــودة ،ال فــي محكمــة

القانونيــة ويعطــل تنفيــذ أحــكام القانــون ،ويحــرم الصحفييــن

أمــن الدولــة ،وال فــي مديريــة القضــاء العســكري.

هاشــم وســيف مــن ممارســة حقهمــا فــي الدفــاع ،ويحــول
دون تقديــم الطلبــات المشــار إليهــا ،واســتمرار ذلــك
يســتدعي عــرض هــذا األمــر علــى أصحــاب القــرار والمكلفيــن
بتنفيــذ أحــكام الدســتور والمعاهــدات الدوليــة التــي صادقــت
عليهــا المملكــة ،والقوانيــن المرتبطــة بهــذا الخصــوص».
 .5.14.2.1.10مــن جهتــه أفــاد المحامــي مــروان ســالم مــن
وحــدة «ميــاد» فــي اســتمارة بــاغ لبرنامــج «عيــن» وبعــد
زيارتــه إلــى ســجن الهاشــمية ومقابلــة الصحافييــن هاشــم
الخالــدي وســيف عبيــدات ،بــأن« :موقــع ســرايا اإلخبــاري
ً
هاتفيــا مــن قبــل محامــي التنظيمــات
تلقــى اتصــاال
اإلســامية موســى العبدالــات يفيــد بــأن الصفقــة تمــت
بيــن داعــش واألردن ،حيــث تــم تســليم ســاجدة الريشــاوي
المحكومــة باإلعــدام والموجــودة فــي الســجون األردنيــة بعــد
قيامهــا بمحاولــة تفجيــر فنــادق فــي عمــان ،وســيتم اســتالم
معــاذ الكساســبة».
 .5.14.2.1.11وتابــع المحامــي ســالم قولــه «وفــي تمــام
الســاعة الثالثــة نفــى وزيــر الخارجيــة ناصــر جــودة أنــه تــم
تســليم ســاجدة الريشــاوي مقابل اســتالم معاذ الكساســبة،
حيــث قــام العاملــون فــي موقــع ســرايا بشــطب الخبــر».
 .5.14.2.1.12وقــال« :فــي الســاعة الرابعــة اتصل المدعي

 .5.14.2.1.15ووجــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن
توقيــف الصحفييــن بهــذه الطريقــة فيــه خــرق صــارخ للقانــون
وقواعــد العدالــة ،ابتــداء ببــراءة المتهــم حتــى تثبــت إدانتــه،
ً
مــرورا بضمانــات المحاكمــة العادلــة.
ً
ـتمرارا لمتابعــة هذه القضية،
 .5.14.2.1.16وبنــاء عليــه واسـ
أرســل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن يــوم 2015/2/11
رســالة إلــى وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الدكتــور محمــد
ً
«صونــا للعدالــة وحمايــة
المومنــي للمطالبــة بالتدخــل
لحقــوق الصحفييــن».
 .5.14.2.1.17وتضمنــت الرســالة مطالعــة قانونيــة مــن
محامــي وحــدة «ميــاد» التابعــة للمركز المحامــي عبد الرحمن
الشــراري ،والتــي يوضــح فيهــا كل اإلجــراءات التــي اتخــدت
لمتابعــة قضيــة الخالــدي وعبيــدات قانونيـ ًـا ،والمشــاكل التــي
يواجههــا المركــز بســبب غيــاب ملــف القضيــة ورقمهــا بمــا
يخــل بضمانــات حــق الدفــاع المقــدس ومعاييــر المحاكمــات
العادلــة.
 .5.14.2.1.18ويــوم  2015/2/23أرســل المركــز رســالة إلــى
عطوفــة مديــر القضــاء العســكري مهنــد حجــازي جــاء فيهــا
أن «اســتمرار عــدم وجــود ملــف للقضيــة التحقيقيــة يشــكل
ً
ً
ومانعــا مــن ممارســة المحاميــن لعملهــم ،وبالتالــي
عائقــا
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حرمــان الصحفييــن والموقــع مــن أبســط حقــوق الدفــاع التــي

 .5.14.2.2.6وأضــاف المحامــي نصــار أن «مدعــي عــام

كفلهــا الدســتور األردنــي والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق

عمــان قــام بتوجيــه تهمــة تعكيــر صفــو العالقــات مــع دولــة

المدنيــة والسياســية ،وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة،

صديقــة ،وقــام بتوقيفــه  15يومــا علــى ذمــة التحقيــق فــي

وقانــون المطبوعــات والنشــر».

ســجن مــاركا يــوم الخميــس  2015/4/23أثنــاء مثولــه أمــام

 .5.14.2.1.19وأطلــق ســراح الزميليــن الخالــدي وعبيــدات

مدعــي عــام عمــان محكمــة بدايــة عمــان».

يــوم .2015/3/8

 .5.14.2.2.7وقــال المحامــي نصــار أن «مدعــي عــام عمــان

 .5.14.2.2توقيــف وحبــس الكاتــب «جمــال أيــوب» فــي

أبلغــه أن الموقــع اإلخبــاري الرئيســي الــذي قــام بنشــر

محكمــة أمــن الدولــة علــى خلفيــة مقــال

 .5.14.2.2.1بتاريــخ  2015/4/23أوقــف مدعــي عــام محكمــة
بدايــة عمــان الكاتــب «جمــال أيــوب» لمــدة  15يومــا علــى
ـاال
ذمــة التحقيــق فــي ســجن مــاركا ،علــى خلفيــة نشــره مقـ ً
بعنــوان «لمــاذا شــنت الســعودية حربـ ًـا علــى اليمــن» ،وبعــد
المثــول أمــام المحكمــة برفقــة الصحفــي أســامة الرامينــي
رئيــس تحريــر الموقــع اإللكترونــي الــذي كان قــد نشــر المقــال
وحقــق معــه ولــم يتــم توقيفــه.
مــن بيــن مواقــع أخــرىُ ،
 .5.14.2.2.2وأبلــغ نجــل الموقــوف محمــد جمــال أيــوب
برنامــج «عيــن» أن «مدعــي عــام عمــان طلــب حضــور والــدي
للمحكمــة بعــد كتابــة مقــال بعنــون لمــاذا شــنت الســعودية
حربــا علــى اليمــن ،بعدمــا تــم نشــر المقــال فــي أكثــر مــن 17
موقعــا  13منهــا أردنيــة».
 .5.14.2.2.3وبيــن نجــل الموقــوف أن «المدعــي العــام
طلــب حضــور والــدي برفقــة الصحفــي أســامة الرامينــي
للمحكمــة يــوم األربعــاء  ،2015/4/22وتأجلــت إلــى صبــاح
اليــوم التالــي» ،مضيفــا أنــه «بعــد أن قــام المدعــي العــام
بالتحقيــق مــع والــدي تــم إيقافــه فــي ســجن مــاركا  15يومــا
علــى ذمــة التحقيــق».
 .5.14.2.2.4وأضــاف نجــل الصحفــي أيــوب أنــه «وبتاريــخ
 2015/4/26تقــدم محامــي والــدي بطلــب كفالــة فــي محكمــة
البدايــات التــي رفضــت الكفالــة كــون القضيــة ليســت مــن
اختصاصهــا ،وجــرى تحويلهــا إلــى محكمــة أمــن الدولــة».
 .5.14.2.2.5وأفــاد المحامــي طاهــر نصــار الــذي يتولــى
الدفــاع عــن أيــوب لبرنامــج «عيــن» بالقــول« :زرت يــوم
الســبت  2015/4/25موكلــي الموقــوف فــي ســجن مــاركا
علــى خلفيــة نشــره مقــاال بعنــوان عاصفــة الصحــراء والهجوم
علــى اليمــن ،وكان يــرى موكلــي فــي هــذا المقــال أن تقديــم
المعونــات للشــعب اليمنــي أولــى مــن شــن الحــرب عليــه».

المقــال هــو موقــع أخبــار البلــد ،أمــا باقــي المواقــع األخــرى
فهــي قامــت باقتبــاس المقــال».
 .5.14.2.2.8وبيــن المحامــي نصــار أن «موكلــي الموقــوف
هــو ســجين حريــة رأي وتعبيــر ،فاألصــل أن يتــم وضعــه مــع
موقوفيــن متهميــن بتهــم شــبيهة كالتــي تعــرض لها ،وليس
مــع أصحــاب القيــود والســوابق الجرميــة والــا أخالقيــة ،وأن
موكلــي يحتــاج إلــى عالجــات كونــه مريضـ ًـا فهــي غيــر متوفــرة
داخــل الســجن».
 .5.14.2.2.9وأوضــح المحامــي نصــار فــي معــرض توضيــح
موقــف موكلــه« ،أن قضيــة موكلــي هــي قضيــة مطبوعــات
ونشــر وال يجــوز التوقيــف فيهــا وفقــا لقانــون المطبوعــات
والنشــر ،فضــا عــن أنهــا عبــارة عــن وجهــة نظــر الكاتــب ،وهذه
وجهــة النظــر مكفولــة فهــو لــم يشــتم أو يســب ،وإنمــا قــام
بعــرض وجهــة النظــر مكفولــة بنصــوص الدســتور ،إال أن
المحكمــة حملــت النــص مــا ال يحتمــل ،هــذا مــا حصــل مــع
قضيــة موكلــي ومــن بــاب تكميــم األفــواه والتضييــق علــى
الحريــات العامــة».
 .5.14.2.2.10وبيــن المحامــي نصــار أنــه «وبتاريــخ
 2015/4/26قمــت بطلــب تقديــم كفالــة مــن أجــل إخالء ســبيل
موكلــي الموقــوف لكــن المحكمــة اعتــذرت عــن الكفالــة كــون
القضيــة ليســت مــن اختصاصهــا ،وأنــه تــم إحالــة ملــف
القضيــة إلــى محكمــة أمــن الدولــة».
 .5.14.2.2.11مــن جهتــه أفــاد الصحفــي أســامة الرامينــي
لبرنامــج «عيــن» أنــه «بتاريــخ  2015/4/22اتصلــت معــي مديرة
مكتــب مدعــي عــام محكمــة بدايــة عمــان وطلبــت حضــوري
علــى خلفيــة قضيــة وشــكوى جــرى تســجيلها ضــدي».
 .5.14.2.2.12وبيــن الرامينــي «طلبــت أن يتــم تأجيــل
حضــوري إلــى المدعــي العام إلى يــوم الخميس ،2015/4/23
لكــن مديــرة المكتــب اعتــذرت عــن ذلــك ،حيــث قمــت باإلتصال
مــع المدعــي العــام وطلبــت أن يؤجــل الموعــد إلــى يــوم
الخميــس  2015/4/23كونــي كنــت فــي ارتبــاط مهنــي
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وظيفــي خــارج العاصمــة ،فاســتجاب المدعــي العــام لطلبــي،

استفســر أحــد ضبــاط األمــن عــن هــذا االســتثناء أجابــه األخيــر

ثــم توجهــت فــي موعــد الجلســة إلــى مكتــب المدعــي العــام

بــأن تعليمــات وردتــه بمنعــه مــن اســتخدام الهاتــف.

مــع الكاتــب جمــال أيــوب والــذي نشــر مقــاال علــى موقــع أخبــار
البلــد اإللكترونــي بعنــوان لمــاذا تقصــف الســعودية الشــعب
اليمنــي وشــرعية السيســي».

 .5.14.2.2.18وعــن غرفــة التوقيــف التــي تــم احتجــازه بهــا
لحيــن نقلــه إلــى «ســجن مــاركا» ،أفــاد أيــوب أنــه احتجــز فــي
غرفــة توقيــف مركــز أمــن الحســين ،وهــي غرفــة مســاحتها ال

 .5.14.2.2.13وأضــاف «بعــد ذلــك مثلــت أمــام المدعــي

تتجــاوز (متريــن × متريــن) ،وكان يتواجــد بهــا مــن المحتجزيــن

العــام لوحــدي وبــدون محــام ،حيــث لــم يســمح المدعــي العــام

ً
شــخصا ،وأن جميعهــم موقوفــون بتهــم جنائيــة،
نحــو 19

لمنــدوب نقابــة الصحفييــن بحضــور التحقيــق كــون حضــوره

كمــا أن غرفــة التوقيــف ال يوجــد بهــا ســوى «مرحــاض غيــر

غيــر قانونــي ،فســألني المدعــي العــام إن كنــت أرغــب اإلدالء

صحــي وقــذر» ال يصلــح لالســتخدام ،إضافــة أنــه لــم ُيســمح

بإفادتــي وحــدي أو مــع وجــود محــام فاختــرت الخيــار األول وبــدأ
التحقيــق الــذي اســتمر حوالــي الســاعة حــول موضــوع المقــال
وعنوانــه ومحــاوره وبعــض المقتطفــات التــي تضمنهــا هنــا

لــي بالوضــوء للصــاة.

 .5.14.2.2.19وبعــد ســاعتين مــن توقيفــه فــي مركــز أمــن
الحســين ،اقتيــد الكاتــب الصحفــي جمــال أيــوب إلــى «ســجن

وهنــاك».

ً
مقيــدا ،وتــم وضعــه فــي غرفــة اســتقبال ضيقــة
مــاركا»

 .5.14.2.2.14وأوضــح الرامينــي أنــه «تــم توجيــه عــدة تهــم

ً
شــخصا غالبيتهــم متهمــون
تواجــد بهــا مــا يزيــد عــن 30

بحقــي مثــل تعكيــر صفــو العالقــات مــع دولــة أجنبيــة ،والقــدح

بجرائــم جنائيــة.

والــذم ،وعــدم تحــري الدقــة والموضوعيــة ،وعــدم التــوازن
فــي عــرض المــادة الصحفيــة واإلســاءة لمؤسســات عســكرية،
ـي مــن قبل الشــرطة
وبعدهــا طلــب المدعــي العــام التحفــظ علـ ّ
لحيــن اســتكمال التحقيــق مــع الطــرف اآلخــر الكاتــب جمــال أيوب

ليصــدر قــراره بتركــي وشــأني حــرا بــدون توقيــف».

 .5.14.2.2.20بعــد ذلــك تــم اقتيــاده للحجــز فــي الغــرف
الدائمــة ،حيــث يتــوزع «ســجن مــاركا» إلــى ثالثــة أقســام
للحجــز الدائــم ،هــي :قســم (أ)؛ وهــو قســم خــاص بمحتجــزي
القضايــا العامــة ،قســم (ب)؛ وهــو قســم خــاص بمحتجــزي
المخــدرات ،وقســم (ج)؛ وهــو قســم خــاص بمحتجــزي

 .5.14.2.2.15أمــا بخصــوص الكاتــب جمــال أيــوب بيــن

الســرقات ،وقــد تــم وضــع الكاتــب أيــوب فــي قســم

الرامينــي أنــه «جــرى توقيفــه فــي ســجن مــاركا لمــدة  15يومــا

المخــدرات ( 7ب) ،وهــي عبــارة عــن غرفــة فــي القســم

علــى ذمــة التحقيــق باعتبــار أن أيــوب هــو مــن كتــب المقــال

ً
ً
ً
متهمــا.
مزدوجــا ،ويحتجــز بهــا 11
ســريرا
تحتــوي علــى 11

وهــو مــن نشــره علــى أكثــر مــن  17موقعــا بعضهــا أردنــي
وبعضهــا اآلخــر عربــي يبــث مــن خــارج األردن ،كمــا أن أيــوب

 .5.14.2.2.21وأفــاد الكاتــب أيــوب أن إدارة الســجن هــي
مــن تحــدد الغرفــة والقســم الــذي يقيــم فيــه الســجناء ،وأنــه

قــام بنشــر المقــال علــى صفحتــه علــى الفيــس بــوك».

تــم تصنيفــه تحــت بنــد متهــم «خطيــر جـ ً
ـدا» ،وهــو تصنيــف

 .5.14.2.2.16وبقــي الكاتــب الصحفــي «جمــال أيــوب»

لــه عالقــة بطريقــة نقــل الســجين مــن الســجن إلــى المحكمــة

ً
موقوفــا ويحاكــم أمــام محكمــة أمــن الدولــة بتهمــة «تكديــر

وبالعكــس نتيجــة شــدة التقييــد ،ممــا يســبب اإلرهــاق

الصــات بدولــة أجنبيــة» ،وبموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب،

الشــديد.

وقــد رفضــت المحكمــة العديــد مــن طلبــات الكفالــة منــذ
توقيفــه ،إلــى أن أفرجــت عنــه بكفالــة ماليــة بتاريــخ .2015/8/17

 .5.14.2.2.22لقــد ادعــى الكاتــب جمــال أيــوب بحســب
شــهادته أنــه تعــرض لســوء المعاملــة داخــل الســجن ،وقــد

 .5.14.2.2.17وحــول ظــروف احتجــازه وتوقيفــه علــى خلفيــة

منعــت إدارة الســجن مــن زيارتــه باســتثناء المقربيــن مــن

القضيــة التــي وجهــت لــه ،أفــاد الكاتــب الصحفــي جمــال أيــوب

عائلتــه (زوجتــه وأوالده) فقــط ،ومنــع أي شــخص آخــر مــن

لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن االدعــاء العــام أمــر بتوقيفــه

زيارتــه ،وقــام بتقديــم شــكوى لمــا تعــرض لــه مــن ســوء

فــي نظــارة مركــز أمــن الحســين ،وتم توقيفه في هــذه النظارة

معاملــة إلــى إدارة الســجن ،إال أن إدارة الســجن لــم تتجــاوب

لمــدة ســاعتين ،وقــد ســمحوا لجميــع الموقوفيــن والمحتجزيــن

مــع شــكواه ،وأجابتــه أن التعامــل معــه يأتــي فــي ســياق

باســتخدام الهاتــف لالتصــال مــع ذويهــم و /أو محاميهــم ،وتــم

«التعليمــات».

اســتثناؤه ومنعــه مــن اســتخدام الهاتــف لالتصــال ،وأنــه عندمــا
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 .5.14.2.2.23وادعــى أيــوب أنــه تعــرض التهامــات مغرضة

 .5.14.2.2.30وتابــع برنامــج «عيــن» مجريــات قضيــة أيــوب،

مــن إدارة الســجن بعــدم إعجابــه بالقوانيــن والتشــريعات

وحصــل الباحثــون فــي البرنامــج علــى القــرار الخــاص فــي

الوطنيــة ،وتــم إجــراء تحقيــق معــه بهــذا الخصــوص ،إال

هــذه القضيــة ،حيــث أصــدرت محكمــة أمــن الدولــة برئاســة

أنــه قــام بإعــان اإلضــراب عــن الطعــام والشــراب نتيجــة مــا

القاضــي رائــد زمقنــا وعضويــة القاضييــن عــادل حميــدات

تعــرض لــه مــن ســوء معاملــة واتهامــات باطلــة ،وطلــب مــن

وفرحــان مبيضيــن بتاريــخ  2015/10/25قــرارا يقضــي بحبــس

إدارة الســجن اللقــاء مــع نشــطاء حقــوق اإلنســان ،إال أن

أيــوب أربعــة شــهور.

مطالبــه بــاءت بالفشــل وقــد راجعــه عــدد مــن ضبــاط الســجن
ليتراجــع عــن اإلضــراب عــن الطعــام ومقابلــة نشــطاء حقــوق

 .5.14.2.2.31وعدلــت الهيئــة فــي قرارهــا التهمة المســندة
للكاتــب أيــوب مــن جنايــة القيــام بأعمــال مــن شــأنها تعكيــر

اإلنســان.

صــات المملكــة مــع دولــة أجنبيــة باالشــتراك وفقــا ألحــكام

 .5.14.2.2.24لقــد ادعــى أيــوب أنــه حــاول إدخــال مصحــف

المــواد  /3ب مــن قانــون منــع اإلرهــاب وبداللــة المادتيــن

بخــط كبيــر ليتمكــن مــن القــراءة ولــم تســمح إدارة الســجن

 2/118و 76مــن قانــون العقوبــات إلــى جنحــة تحقيــر دولــة

بذلــك ،وأنــه تمكــن مــن شــراء «فوطــة التنشــيف» بعــد

أجنبيــة وجيشــها باالشــتراك وفقــا ألحــكام المادتيــن  122و76

 3أســابيع مــن محاولتــه الحصــول عليهــا ،وقــد منــع مــن

مــن قانــون العقوبــات.

الحصــول عليهــا مــن خــارج الســجن ،كمــا تمكــن بعــد  45يومـ ًـا
مــن طلبــه القيــام بـ»تقصيــر الســروال» خاصتــه لــدى مخيطــة
الســجن ،وقــد عومــل معاملــة مهينــة مــن أجــل التمكــن مــن
ذلــك ،حيــث فــي كل مــرة كان يراجــع بهــا «خيــاط الســجن»
ينظــر لــه األخيــر نظــرات «اشــمئزاز» و»احتقــار» ،ووصفهــا
األيوبــي بقولــه «كان ينظــر إلــي بطريقــة قــذرة».
 .5.14.2.2.25وأفــاد أيــوب أنــه اقتيــد للمحاكمة من «ســجن
ً
مقيــدا بالسالســل
مــاركا» إلــى قصــر العــدل نحــو  3مــرات
لكونــه مصنفـ ًـا «خطــر جـ ً
ـدا» ،كمــا اقتيــد بنفــس الطريقــة إلــى
محكمــة أمــن الدولــة نحــو  4مــرات.
 .5.14.2.2.26ولــم توجــه للكاتــب جمــال أيــوب فــي بدايــة
محاكمتــه فــي محكمــة أمــن الدولــة الئحــة اتهــام إال بعــد 85
ً
يومــا مــن ســجنه ،ولــم يمنــع المحامــي المــوكل مــن قبلــه
مــن زيارتــه ،وتــم إخــاء ســبيله بكفالــة بعــد  119يومـ ًـا.
 .5.14.2.2.27وحتــى شــهر يوليــو /تمــوز  2015رفضــت
المحكمــة العديــد مــن طلبــات الكفالــة منــذ توقيــف أيــوب.

 .5.14.2.2.32واكتفــت المحكمــة بمــدة العقوبــة بالنســبة
للكاتــب أيــوب حيــث جــرى توقيفــه مــن قبــل مدعــي عــام
عمــان رامــي الطراونــة منــذ تاريــخ  4/23وحتــى تاريــخ 8/17
بمــدة توقيــف اســتمرت  118يومــا قبــل أن يتــم إخــاء ســبيله
بالكفالــة مــن قبــل المحكمــة.
 .5.14.2.3توقيــف «غــازي المرايــات» علــى خلفيــة مــادة
صحفيــة بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب

 .5.14.2.3.1بتاريــخ  2015/7/8قــرر مدعــي عــام محكمــة أمــن
الدولــة توقيــف الصحفــي بجريــدة الــرأي «غــازي مرايــات» 15
يومـ ًـا فــي مركــز إصــاح وتأهيــل مــاركا لعــدم االلتــزام بقــرار
منــع النشــر فــي قضيــة المخطــط اإلرهابــي اإليرانــي ضــد
األردن ،وأســند المدعــي العــام للزميــل مرايــات تهمــة القيــام
بأعمــال مــن شــأنها تعريــض المملكــة لخطــر أعمــال عدائيــة
وتعكيــر صالتهــا بدولــة أجنبيــة وتعريــض األردنييــن لخطــر
أعمــال ثأريــة وعدائيــة.
 .5.14.2.3.2واحتجــزت األجهــزة األمنيــة المرايــات لمــدة 4

 .5.14.2.2.28وأكــد نجــل الموقــوف محمــد جمــال أيــوب

أيــام للتحقيــق بموجــب المــادة  /3ب مــن قانــون مكافحــة

ً
موقوفــا بعــد رفــض
لبرنامــج «عيــن» أن والــده ال يــزال

اإلرهــاب األردنــي ،التــي تحظــر «القيــام بأعمــال مــن شــأنها

المحكمــة لطلبــات الكفالــة ،وكان آخــر موعــد لجلســته فــي

أن تعــرض المملكــة لخطــر أعمــال عدائيــة أو تعكــر صالتهــا

المحكمــة يــوم اإلثنيــن الموافــق  ،2015/8/3إال أن الجلســة

بدولــة أجنبيــة أو تعــرض األردنييــن لخطــر أعمــال ثأريــة تقــع

تأجلــت بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي فــي المحكمــة ،دون

عليهــم أو علــى ممتلكاتهــم» .وتحمــل التهمــة عقوبة الســجن

تحديــد موعــد محــدد لعقــد جلســة جديــدة.

لمــدة  20 3عامـ ًـا ،وأفــرج عنــه بكفالــة.

 .5.14.2.2.29وحتــى يــوم  2015/8/17وافقــت محكمــة

 .5.14.2.3.3وذكــر رئيــس تحريــر صحيفــة الــرأي طــارق

أمــن الدولــة علــى اإلفــراج عــن أيــوب بكفالــة ماليــة.

المومنــي التــي يعمــل لصالحهــا المرايــات ،أن «الصحيفــة
لــم تتلــق أي تعميــم مكتــوب مــن النيابــة يفــرض حظــر النشــر
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فــي مخطــط فيلــق القــدس اإليرانــي» التــي حررهــا المرايــات

ً
ـتمرا رغــم التعهــدات الرســمية بــأن
توقيــف الصحفييــن مسـ

فــي الصحيفــة تحــت عنــوان «تفاصيــل المخطــط اإلرهابــي

ال يتعــرض الصحفيــون لعقوبــات ســالبة للحريــة ،وتســتخدم

اإليرانــي ضــد األردن» ،والتــي نشــرت فــي الثامــن مــن

التشــريعات كأداة تقييــد للعمــل اإلعالمــي».

تمــوز /يوليــو وهــو ذات اليــوم الــذي اعتقــل فيــه.
 .5.14.2.3.4وكانــت هيئــة اإلعــام ،وهــي هيئــة تتبــع
للحكومــة ،قامــت بتوزيــع العديــد مــن التعميمــات التــي تحظــر
النشــر فــي قضايــا تتعلــق بـ«اإلرهــاب» ،فباإلضافــة إلــى
مخطــط «فيلــق القــدس» اإلرهابــي الــذي أشــار لــه المرايــات
فــي مادتــه المنشــورة بصحيفــة الــرأي ،كانــت هيئــة اإلعــام
قــد نشــرت تعميمـ ًـا علــى وســائل اإلعــام فــي وقــت ســابق
يحظــر نشــر مــا يصــدره تنظيــم مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة
اإلســامية «داعــش» ،مــن صــور أو أخبــار بشــأن الطيــار
األردنــي المغــدور معــاذ الكساســبة ،عــاوة علــى التصريحات
التــي تنتقــد الجيــش األردنــي بعــد انضمامــه إلــى حملــة

 .5.14.2.3.10ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن
توقيــف المرايــات يعــد انتهـ ً
ـاكا لحريــة اإلعــام ،وفــق التالــي:
 .1التوقيف عقوبة سالبة للحرية.
 .2عــدم االختصــاص النوعــي فــي التحقيــق لمدعــي عــام
محكمــة أمــن الدولــة.
 .3المــادة  15مــن الدســتور األردنــي ،والعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،وقانــون أصــول
المحاكمــات الجزائيــة ،وقانــون المطبوعــات والنشــر،
قــد نصــت جميعهــا علــى قواعــد قانونيــة واجبــة اإلتبــاع
وال يجــوز خرقهــا وال المســاس بهــا؛ وهــي قواعــد

القصــف ضــد «داعــش».

قانونيــة تكفــل حــق الدفــاع المقــدس بشــقيه اإلجرائــي

 .5.14.2.3.5وكانــت صحيفــة الــرأي قــد نشــرت فــي اليــوم

والموضوعــي ،وعلــى رأس هــذه القواعــد عــدم جــواز

مقــاال جــاء فيــه أن «محكمــة
التالــي مــن توقيــف المرايــات
ً

توقيــف الصحفييــن فــي قضايــا التعبيــر والــرأي حتــى وإن

أمــن الدولــة أمــرت هيئــة اإلعــام األردنيــة بتوزيــع تعميــم

كانــت تتعلــق بأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي.

مكتــوب لحظــر النشــر فــي قضيــة «فيلــق القــدس» ،لكــن

 .4وبموجــب المــادة  3-9مــن العهــد الدولــي« ،ال يجــوز أن

ـاال آخــر فــي اليــوم التالــي قالــت فيــه
الصحيفــة نشــرت مقـ ً

يكــون احتجــاز األشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو

ً
ـفهيا».
أن «أمــر حظــر النشــر بمخطــط فيلــق القــدس جــاء شـ

القاعــدة العامــة».

ـاال
 .5.14.2.3.6وأجــرى الراصــدون فــي برنامــج «عيــن» إتصـ ً

 .5ال ينســجم التوقيــف مــع المــادة  19مــن العهــد الدولــي

مــع المرايــات لتوثيــق حالــة توقيفــه علــى خلفيــة مــادة
إعالميــة ،وتواصلــت معــه بعــد اإلفــراج عنــه ،لكــن المرايــات
اعتبــر مــا تعــرض لــه مــن توقيــف ال يشــكل انتهـ ً
ـاكا بحقــه دون

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،وتحديـ ً
ـدا الفقــرة
( 2لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر .ويشــمل هــذا الحــق
حريتــه فــي التمــاس مختلف ضــروب المعلومــات واألفكار

أن يفصــح عــن أيــة معلومــات تتعلــق بقضيتــه.

وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ،ســواء

 .5.14.2.3.7وأصــدر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن

علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو

ً
بيانــا قــال فيــه أن «قانــون منــع اإلرهــاب مــا زال يســتخدم
للتضييــق علــى حريــة اإلعــام ،ومــا تــزال محكمــة أمــن الدولــة
ً
جرما»،
تحاكــم وتالحــق الصحفييــن بســبب نشــرهم ما تعتبــره
ً
مؤكــدا علــى «ضــرورة أن ال يحــال الصحافيــون إال للمحاكــم
المدنيــة وبموجــب قانــون المطبوعــات والنشــر».
 .5.14.2.3.8وتابــع البيــان قولــه «نحــن نقــف بشــكل نهائــي
ضــد العقوبــات الســالبة للحريــة فــي قضايــا اإلعــام ونعتبــر
التوقيــف عقوبــة مســبقة وال تتفــق مــع المعاييــر الدوليــة
لحريــة الصحافــة».

بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا).
 .5.14.2.4محاكمــة الصحفــي خليــل الحجاجــرة كمبلــغ عــن

انتهــاكات وقعــت بحقــه

 .5.14.2.4.1بتاريــخ  2015/4/11تعــرض مصــور وكالــة هــوا
األردن «خليــل يعقــوب الحجاجــرة» العتداء بالضرب واإلســاءة
بألفــاظ نابيــة والمنــع مــن التغطيــة وحــذف محتويــات الكاميــرا
مــن قبــل  7أفــراد مــن األمــن العــام والــدرك خــال تغطيتــه
حملــة أمنيــة إلزالــة البســطات مــن الوســط التجــاري لمدينــة
العقبــة.

 .5.14.2.3.9وقــال الرئيــس التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن الزميــل نضــال منصــور «مــا زال مسلســل
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 .5.14.2.4.2وأفــاد الحجاجــرة فــي شــكوى قدمهــا لبرنامــج

 .5.16االنتهاكات الماسة بحق الحصول على المعلومات

«عيــن» بالقــول« :تــم إيصالــي للمستشــفى لغايــة الكشــف
الطبــي حيــث تعرضــت إلــى إصابــات فــي منطقــة الوجــه
وآالم فــي الخاصــرة وجــروح فــي منطقــة الجبيــن وكدمــات

الحق المعتدى عليه

االنتهاكات

%

علــى الــرأس والقــدم والظهــر ،وبعــد عــدة محــاوالت مــع
الطبيــب المنــاوب اســتطعت الحصــول علــى التقريــر الطبــي
ومــن ثــم تمــت إعادتــي إلــى النظــارة ،وتــم تحويلــي صباحــا

حق الحصول على المعلومات

7

12.3

إلــى المدعــي العــام فــي محكمــة العقبــة حيــث توصلنــا
إلــى حــل عشــائري مــع المشــتكين الذيــن هــم فــي األســاس
(المعتديــن) وانتهــت القضيــة بصلــح داخــل المحكمــة بعــد
ســحب التقريــر الطبــي الخــاص بــي وبهــم وإنهــاء القضيــة،
علمــا بأننــي مظلــوم ولــم أعتــد علــى أحــد ولكــن القانــون فــي
صفهــم كونهــم حصلــوا علــى تقاريــر طبيــة مشــابهة وهــي

 .5.16.1مقدمة
 .5.16.1.1حلــت االنتهــاكات الماســة بحــق الحصــول علــى
المعلومــات فــي المرتبــة الثالثــة بمعــدل  7انتهــاكات وبنســبة
بلغــت  %12.3مــن مجمــوع االنتهــاكات.

كيديــة بالطبــع».

 .5.16.1.2وتشــمل انتهــاكات حــق الحصــول علــى

 .5.15االنتهاكات الماسة بالحق في التملك

المعلومــات علــى المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات.
 .5.16.1.3ويشــكل حــق الحصــول علــى المعلومــات أحــد

الحق المعتدى عليه

االنتهاكات

%

الحق في التملك

1

1.8

المكونــات الرئيســية للحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،فهــذا
األخيــر يشــمل بحســب االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان
– حــق التمــاس ســائر ضــروب المعلومــات ،بمــا فــي ذلــك
طبعـ ًـا المعلومــات الموجــودة تحــت يــد الســلطات والهيئــات
العامــة أو المتوافــرة لهــم.
 .5.16.1.4تقــوم فكــرة حــق الحصــول علــى المعلومات على

 .5.15.1مقدمة
 .5.15.1.1حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي التملــك
بالمرتبــة السادســة بمعــدل انتهــاك واحــد وبنســبة  %3.5مــن
مجمــوع االنتهــاكات.
 .5.15.2موجــز االنتهــاكات التــي تضمنــت االعتــداء علــى

لــدى الســلطات العامــة ألن هــذه األخيــرة مؤتمنــة عليهــا،
ً
ملــكا للدولــة ولســلطاتها
وهــي أي المعلومــات ليســت
العامــة ولكنهــا تحصلــت عليهــا بحكــم أنشــطتها ،ومهامهــا
ووظائفهــا .وتقتضــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،وحريــة اإلعــام
والديمقراطيــة أن تكــون هــذه المعلومــات متاحــة للعمــوم

الحــق فــي التملــك

وفــق مبــدأ الكشــف األقصــى والعلنــي عنهــا .فينبغــي أن

 .5.15.2.1االعتــداء علــى أدوات عمــل مراســل قنــاة «رؤيــا»

يكــون الوصــول إلــى هــذه المعلومــات والحصــول عليهــا

أثنــاء التغطية

 .5.15.2.1.1ادعى مراســل قناة رؤيا الفضائية «أمين ســليم
العطلــة» فــي اســتمارة شــكوى قدمهــا لبرنامــج رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام «عيــن» أن عـ ً
ـددا مــن رجــال
الــدرك قامــوا باالعتــداء بالضــرب علــى الكاميــرا التــي كانــت
بحوزتــه أثنــاء تغطيتــه العتصــام شــعبي أمام مســجد الكالوتي
أقامــه حراكيــون بعــد صــاة الجمعــة يــوم  ،2015/10/9وذلــك
أثنــاء قيــام عناصــر الــدرك بمنعــه مــن التغطيــة.
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حــق كل شــخص بــأن يحصــل علــى المعلومــات الموجــودة

ـوال فــي القانــون والممارســة .ويتعيــن كذلــك أن يكــون
مكفـ ً
لإلعالمييــن وضــع خــاص فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة حتــى
يتمكنــوا مــن ممارســة عملهــم الرقابــي علــى أكمــل وجــه،
وحتــى يتســنى لهــم تعزيــز الديمقراطيــة داخــل الدولــة.
 .5.16.1.5وقــد كفــل القانــون األردنــي حــق الحصــول
علــى المعلومــات مــن خــال قانــون ضمــان حــق الحصــول
علــى المعلومــات ،الــذي يشــترط تقديــم طلــب للحصــول
علــى المعلومــات إلــى الهيئــة المعنيــة بــه .ويتضمــن تدابيــر

محــددة للطعــن فــي قــرار رفــض االســتجابة للطلــب .وبالرغــم

 .5.16.2.3بتاريــخ  2015/6/9منعــت األجهــزة األمنيــة فــي

مــن أن القانــون يتضمــن هنــات وثغــرات عديــدة ،ويتعــارض

مجلــس النــواب الصحفييــن مــن دخــول قاعــة عاكــف الفايــز

إلــى حــد كبيــر مــع حــق الحصــول علــى المعلومــات كمــا أقــرت

التــي عقــد فيــه اجتمــاع لبحــث قضيــة مــا بــات يعــرف بـــ

بــه اتفاقيــة حقــوق اإلنســان ،ومــع المعاييــر والمبــادئ التــي

البيــع اآلجــل فــي منطقــة وادي موســى ،بقــرار مــن رئيــس

أعلنهــا مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص بحريــة الــرأي والتعبيــر

مجلــس النــواب عاطــف الطراونــة ،وتــم الســماح لعــدد مــن

بشــأنه ،إال أنــه يتوجــب علــى اإلعالمييــن االطــاع عليــه،

المصوريــن بالدخــول اللتقــاط بعــض الصــور فيمــا تــم رفــض

ً
وفقــا
وذلــك لتقديــم طلبــات للحصــول علــى معلومــات

دخــول أي صحفــي للقاعــة .حيــث طلــب رئيــس المجلــس مــن

لألصــول واإلجــراءات المدرجــة فيه .فإذا كان القانون المذكور

الصحفييــن عــدم دخــول القاعــة كــون االجتمــاع مغلقـ ًـا وغيــر

يشــكل بحــد ذاتــه انتهـ ً
ـاكا لحــق الحصــول علــى المعلومــات،
إال أنــه ينبغــي أن يبــادر اإلعالميــون إلــى تقديــم طلبــات
للحصــول علــى معلومــات وفقـ ًـا لهــذا القانــون حتــى يكــون
رصــد االنتهــاك الواقــع علــى حــق الحصــول علــى المعلومــات
أيســر ،وأكثــر وضوحـ ًـا وتحديـ ً
ـدا.
 .5.16.2موجــز لالنتهــاكات الماســة بحــق الحصــول علــى

المعلومــات (الحــاالت مختصــرة وتقتصــر فقــط علــى الجانــب
المتعلــق بحجــب المعلومــات والمنــع مــن التغطيــة ،وعرضــت

بشــكل واســع فــي مواضــع أخــرى مــن هــذا الفصــل)

مفتــوح.
 .5.16.2.4قــام أفــراد مــن األمــن العــام بتاريــخ 2015/8/25
بمنــع الصحفــي مــن وكالــة رم لألنبــاء «شــادي الزيناتــي» مــن
دخــول مبنــى مجلــس النــواب لتغطيــة الجلســة المنعقــدة
فــي ذات اليــوم ،وذلــك حســب قــرار مــن رئيــس مجلــس
النــواب ،وبتوجيــه مــن المستشــار اإلعالمــي لرئيــس مجلــس
النــواب.
 .5.16.2.5منــع رئيــس مجلــس النــواب المهنــدس عاطــف
الطراونــة ورئيــس اللجنــة القانونيــة النائــب مصطفــى

 .5.16.2.1بتاريــخ  2015/4/11تعــرض مصــور وكالــة هــوا

العمــاوي يــوم  2015/10/4الصحفييــن مــن حضــور االجتمــاع

األردن «خليــل يعقــوب الحجاجــرة» للمنــع مــن التغطيــة

الخــاص لمناقشــة قانــون االنتخــاب ،علمــا أن المجلــس وجــه

وحــذف محتويــات الكاميــرا مــن قبــل  7أفــراد مــن األمــن

دعــوات لوســائل اإلعــام لتغطيــة االجتمــاع.

العــام والــدرك خــال تغطيتــه حملــة أمنيــة إلزالــة البســطات
مــن الوســط التجــاري بمدينــة العقبــة.

 .5.16.2.6بتاريــخ  2015/10/9منــع عناصــر مــن قــوات
الــدرك الصحفييــن المتواجديــن بتغطيــة اعتصــام فــي ســاحة

 .5.16.2.2بتاريــخ  2015/5/7قــام األميــن العــام لــوزارة

مســجد الكالوتــي فــي منطقــة الرابيــة فــي العاصمــة عمــان

الصناعــة والتجــارة بالوكالــة بالــرد علــى اتصــال منــدوب جريــدة

مــن التصويــر ،وذلــك أثنــاء قيامهــم بتغطيــة فــض األجهــزة

الغــد الصحفــي «طــارق الدعجــة» بطريقــة غيــر جديــة وتحمــل

األمنيــة لالعتصــام الــذي نفــذه حراكيــون وأحــزاب أمام مســجد

الســخرية وأصــر علــى عــدم إعطــاء منــدوب الصحيفــة أي

الكالوتــي ،نصــرة للمســجد األقصــى.

معلومــات وذلــك فــي إطــار متابعــة شــحنة القمــح البولنديــة
بعــد قــرار الحكومــة بإعــادة تصديرهــا لمخالفــة الشــحنة
للقاعــدة الفنيــة.
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 .6الفصل الخامس:

التوصيات

 .6.1إلى الحكومة األردنية
 .6.1.1العمــل علــى تعديــل قانــون المطبوعــات والنشــر

بمــا يحقــق اآلتــي:

 .6.1.1.1إلغــاء شــرط الترخيــص لتأســيس المواقــع
ا إل لكتر و نيــة .
 .6.1.1.2اعتبــار الجرائــم التــي تقــع بواســطة المطبوعــة
الصحفيــة قضايــا مدنيــة وليســت جزائيــة.
 .6.1.1.3االلتــزام بمبــدأ شــخصية العقوبــة فــي إســناد
االتهامــات للصحفييــن ،وإنهــاء المســؤولية المفترضــة
لرئيــس التحريــر.
 .6.1.1.4إلغــاء ســلطة رئيــس هيئــة اإلعــام فــي حجــب
المواقــع اإللكترونيــة.
 .6.1.1.5إضافــة نــص قانونــي يضمــن أن ال يحــال وال

ً
يومــا
بتعليــل أســباب رفــض الترخيــص خــال مــدة ثالثيــن
قابــا للطعــن.
ويكــون هــذا القــرار
ً
 .6.1.3.2إلغــاء أيــة رقابــة مســبقة أو الحقــة أو قيــد علــى
البــث.
 .6.1.3.3تحديد كيفية الدخول إلى الخدمة العامة.
 .6.1.3.4تخفيــض الرســوم علــى البــث وإعــادة البــث
التلفزيونــي واإلذاعــي المجتمعــي و/أو المحلــي حتــى
تتحــول هــذه المحطــات إلــى مبــدأ الخدمــة العامــة المعمــول
بــه فــي اغلــب دول العالــم.
 .6.1.4تعديــل قانــون نقابــة الصحافييــن بمــا يتيــح التوافــق
مــع معاييــر القانــون الدولــي لحقــوق االنســان ،وباألخــص

المــواد الــواردة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية ،والتــي تعــارض إلزاميــة العضويــة

يحاكــم الصحفــي إال بموجــب قانــون المطبوعــات والنشــر.

فــي نقابــة الصحفييــن كشــرط لممارســة مهنــة الصحافــة.

 .6.1.2تعديــل قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات

 .6.1.5تعديــل قانــون العقوبــات علــى نحــو يتفــق مــع

ليســهم فــي صيانــة حــق المجتمــع واإلعالمييــن فــي
المعرفــة ،وذلــك بمراعــاة مــا يلــي:

 .6.1.2.1وضــع عقوبــات علــى مــن ال يلتــزم بتقديــم
المعلومــات فــي المؤسســات العامــة.
 .6.1.2.2إلغــاء االســتثناءات الــواردة فــي القانــون والتــي
تتعــارض مــع المــادة ( )19مــن العهــد الدولــي للحقــوق
المدنيــة والسياســية.
 .6.1.2.3إعطاء صفة اإللزامية لقرارات مجلس المعلومات.
 .6.1.2.4حــق الحصــول علــى المعلومــات ال يجــوز ربطــه

االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ،ومنهــا:

 .6.1.5.1عــدم االختصــاص فــي النظــر بقضايــا المطبوعــات
والنشــر و /أو قضايــا اإلعــام المرئــي والمســموع.
 .6.1.5.2إلغــاء المــادة التــي تجيــز إحالــة الصحفييــن لمحكمــة
أمــن الدولــة.
 .6.1.5.3وقــف تصنيــف واعتبــار أن جرائــم حريــة التعبيــر
واإلعــام جرائــم تقــع علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي.
 .6.1.6االلتــزام بنشــر معلومــات عــن حالــة تنفيــذ الحكومــة
اللتزاماتهــا بموجــب التوصيــات التــي قبلتهــا أمــام

بمفهــوم «المصلحــة المشــروعة».

االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان ،واتفاقيــة

 .6.1.2.5إعطــاء حــق الحصــول علــى المعلومــات صفــة

مناهضــة التعذيــب ،وغيرهــا مــن االتفاقيــات الماســة بحريــة

الســمو علــى المــواد المقيــدة فــي قانــون وثائــق وأســرار

التعبيــر وحريــة اإلعــام.

الدولــة.

 .6.2إلى مجلس النواب األردني

 .6.1.3إعــادة النظــر بقانــون المرئــي والمســموع؛ بمــا

 .6.2.1تعديــل النظــام الداخلــي للمجلــس الــذي يتيــح عقــد

يســمح بـــ:
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 .6.1.3.1تعديــل المــادة ( )18بحيــث يقــوم مجلــس الــوزراء

جلســات مغلقــة ومنــع الصحافييــن مــن تغطيتهــا ،علــى

ً
انتهــاكا
قاعــدة أن ال ُيشــكل مبــدأ عقــد الجلســات المغلقــة

للحــق فــي الوصــول الــى المعلومــات التــي توفرهــا هيئــة

الرقابــة علــى تنفيــذ الحكومــة اللتزماتهــا الدوليــة المتعلقــة
بحمايــة حقــوق اإلنســان وحريــة التعبيــر.

عامــة.

 .6.3.2رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الوقعــة علــى مجمــل

المقيــد للصحافييــن
 .6.2.2إنهــاء العمــل بنظــام االعتمــاد ُ

الحقــوق التــي كفلهــا القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان،

الراغبيــن فــي تغطيــة أعمــال المجلــس ،واالكتفــاء بتقديــم

وإيــاء االهتمــام بالقضايــا الماســة بحريــة التعبيــر وحريــة

الصحافييــن الخطــار أو اشــعار ُمســبق لســكرتارية المجلــس

الصحافــة فــي تقاريرهــا الرصديــة.

برغبتهــم فــي تغطيــة أعمــال المجلــس ،النتفــاء صفــة

الضــرورة المطلقــة عــن حاجــة المجلــس لنظــام اعتمــاد مقيــد
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار معارضــة القانــون الدولــي لحقــوق
ً
أساســا.
االنســان لمثــل هــذه األنظمــة
 .6.2.3إنهــاء أي تمييــز فــي معاملــة الصحافييــن
واإلعالمييــن ،وعــدم اشــتراط عضويتهــم فــي أي نقابــة أو
جمعيــة نقابيــة ،لتســهيل عملهــم فــي المجلــس.
 .6.3إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات

العاملــة فــي الدفــاع عــن حريــة التعبيــر وحريــة اإلعــام

 .6.3.3العمــل علــى حــث الحكومــة لتعديــل القوانيــن
والتشــريعات التــي تمــس بحــق الجمهــور فــي الوصــول
إلــى المعلومــات ،ومــن ضمــن ذلــك المعلومــات التــي
تحتاجهــا مؤسســات العمــل المدنــي لتعزيــز عملهــا الرقابــي
ا لمســتقل .
 .6.3.4االلتــزام بنهــج يقــوم علــى اإلفصــاح والشــفافية
وتســهيل عمــل اإلعالمييــن والصحافييــن فــي الوصــول
إلــى المعومــات التــي توفرهــا هــذه المؤسســات مــن دون
إبطــاء أو حجــب.

 .6.3.1إيجــاد آليــات عمــل بيــن المنظمــات المعنيــة لتعزيــز

علــى الحكومــة تعديــل قانــون

علــى مجلــس النــواب تجنــب

الترخيــص للمواقــع اإللكترونيــة

اإلعالمييــن في الوصــول للمعلومات

المطبوعــات وإلغــاء شــرط

وضــع

قيــود

علــى

حــق
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تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام  1998كمؤسســة
مجتمــع مدنــي تنشــط فــي الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة
فــي األردن بعــد سلســلة مــن االنتكاســات علــى الصعيــد
المحلــي بــدأت مــن إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر
المؤقــت فــي عــام  1997والــذي وضــع قيـ ً
ـودا متزايــدة علــى

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

اإلعــام وتســبب فــي إغــاق العديــد مــن الصحــف.

رسالة المركز:
ويعمــل المركــز مــن أجــل صيانــة الحريــات وتجذيــر البنــاء
الديمقراطــي فــي األردن والعالــم العربــي باإلضافــة إلــى
احتــرام حقــوق اإلنســان والعدالــة والمســاواة والتنميــة
فــي ظــل مجتمــع منفتــح مبنــي علــى أســس مــن الحــوار
والالعنــف.

مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،مؤسســة مجتمــع مدنــي غير
ربحيــة تســعى إلــى الدفــاع عــن حريــة اإلعــام وتوفيــر الحماية
للصحفييــن العــرب والتصــدي لالنتهــاكات التــي يتعرضــون
لهــا و تعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم المهنيــة وتمكينهــم
مــن الوصــول الحــر للمعلومــات و تغييــر وتطويــر التشــريعات
التــي تفــرض قيــودا علــى حريتهــم وبنــاء بيئــة سياســية
واجتماعيــة وثقافيــة داعمــة إلعــام حــر ومســتقل.

ويحافــظ المركــز علــى دور مســتقل ،شــأنه شــأن منظمــات
المجتمــع غيــر الحكوميــة ،وال يدخــل طرفــا فــي العمــل
السياســي بــأي شــكل مــن اإلشــكال ،ولكــن فــي ســياق
دفاعــه عــن حريــة اإلعــام واإلعالمييــن يتصــدى المركــز لــكل
السياســات والتشــريعات واإلجــراءات التــي تشــكل قيــدا
علــى حريــة اإلعــام.

و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة فــي العالــم العربــي
مــن أجــل تطويــر حريــة اإلعــام وتعزيــز قــدرات واحتــراف
اإلعالمييــن ،عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة ،كمــا ويعمــل
مــع الصحافــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى حمايــة
البنــاء الديمقراطــي واحتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان.
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األهداف الرئيسية للمركز:
• دعم حرية واستقاللية وسائل اإلعالم واإلعالميين.
• توفيــر الحمايــة لإلعالمييــن وأمنهــم والتصــدي لالنتهــاكات
التــي يتعرضــون لهــا.
• تعزيــز مهنيــة واحترافيــة اإلعــام واالرتقــاء بــدوره فــي
الدفــاع عــن الديمقراطيــة والحريــات العامــة واإلصــاح.
• تطويــر البيئــة التشــريعية والسياســية واالجتماعيــة
والثقافيــة الحاضنــة لإلعــام.

الرؤية:
الحــد مــن االنتهــاكات المرتكبــة ضد الصحفيين والمؤسســات
اإلعالميــة مــن أجــل تعزيــز حرية واســتقاللية اإلعالم.

• حــث البرلمانــات علــى تطويــر التشــريعات الضامنــة لحريــة
اإلعــام للحــد مــن االنتهــاكات التــي ترتكــب ضــده ومحاســبة
مرتكبيهــا.
• توفيــر الدعــم والمســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن الذيــن
يتعرضــون للمشــكالت واالنتهــاكات ،بمــا فــي ذلــك

المهمة:

مســاعدتهم فــي الحصــول علــى تعويــض عــادل عــن

رصــد وتوثيــق المشــكالت والتجــاوزات واالنتهــاكات الواقعــة

االنتهــاكات التــي لحقــت بهــم ومالحقــة مرتكبيهــا.

علــى الصحفييــن والمؤسســات اإلعالميــة خــال ممارســتهم

• اســتخدام آليــات األمــم المتحــدة للحــد مــن االنتهــاكات

لعملهم .

الواقعــة علــى حريــة اإلعالمييــن وإنصافهــم.

األهداف:
• بنــاء فــرق عمــل مؤهلــة ومتخصصــة مــن المحاميــن
والصحفييــن والباحثيــن لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
علــى اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة وفــق األصــول
ً
دوليــا.
والمعاييــر المتعــارف عليهــا
• تحفيــز الصحفييــن علــى اإلفصــاح عــن المشــكالت
والتجــاوزات واالنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا خــال عملهــم
وآليــات التبليــغ عنهــا.
• تطويــر ومأسســة آليــات رصــد المشــكالت واالنتهــاكات
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون.
• توعيــة الصحفييــن بحقوقهــم وتعريفهــم بالمعاييــر الدوليــة
لحريــة اإلعــام ،وماهيــة االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا.
• مطالبــة الحكومــات باتخــاذ التدابيــر للحــد مــن االنتهــاكات
الواقعــة علــى اإلعــام ومحاســبة مرتكبيهــا.
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تأسســت “ميــاد” وحــدة المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن
فــي األردن فــي عــام  2001تحــت مظلــة مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن مــن أجــل تقديــم العــون القانونــي للصحفييــن.
وجــاء إطــاق “ميــاد” اســتجابة لحاجــة الصحفييــن الملحــة
لبيــت خبــرة متخصــص فــي تقديــم الخدمــات القانونيــة فــي
الدفــاع عــن الصحفييــن بقضايــا اإلعــام والنشــر ،بعــد أن
تزايــدت الدعــاوى القضائيــة المقامــة على اإلعالميين بســبب
ممارســتهم لعملهــم الصحفــي ،وبعــد أن أصبحــت تشــكل
ً
قيــدا علــى حريــة اإلعــام ،وتزيــد مــن مخــاوف الصحفييــن
بســبب الضغــوط القانونيــة وتدفعهــم إلــى ممارســة الرقابــة
الذاتيــة خــال عملهــم.

األهداف
• توفيــر المســاعدة والدعــم القانونــي لإلعالمييــن
والمؤسســات

اإلعالميــة.

• تعزيــز قــدرات القانونييــن والمحاميــن المتخصصيــن فــي
الدفــاع بقضايــا حريــة اإلعــام.
• تطويــر الثقافــة القانونيــة لإلعالمييــن  ،وتطويــر قدراتهــم
فــي التعامــل مــع التشــريعات المقيــدة لحريــة اإلعــام .
• تطويــر التشــريعات الناظمــة لعمــل اإلعــام والتشــريعات
التــي تفــرض قيـ ً
ـودا عليــه.

• تعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون والمحاكمــات العادلــة فــي
قضايــا اإلعــام وحريــة التعبيــر.

الرؤية

• تعزيز دور القضاء في حماية حرية اإلعالم وحرية التعبير.

بيئــة تشــريعية وقانونيــة ضامنــة لحريــة واســتقاللية االعالم،

• إدامــة الحــوار مــع الحكومــة والبرلمــان والقضــاء والجهــات

وتكفــل أمــن اإلعالمييــن ،وممارســتهم لعملهــم الصحفــي

القانونيــة ذات العالقــة حــول المشــاكل القانونيــة التــي

بحريــة ودون قيــود.

تواجــه اإلعــام.

الرسالة

خدمات ميالد

توفيــر المســاعدة القانونيــة المجانيــة لإلعالمييــن لضمــان

تقــدم وحــدة المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن “ميــاد”

محاكمــات عادلــة لهــم ،وصيانــة حقوقهــم بمــا يتــواءم مــع
المعاييــر الدوليــة لحريــة الصحافــة ،وإصــاح التشــريعات
الناظمــة لإلعــام.

خدمــات الدعــم القانونــي المجانيــة لــكل اإلعالمييــن
والمؤسســات اإلعالميــة علــى النحــو التالــي :
• خدمــة الترافــع القانونــي المجانــي عــن الصحفييــن الذيــن
تقــام ضدهــم دعــاوى قانونيــة بســبب ممارســاتهم لعملهــم
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اإلعالمــي ،ويتولــى الدفــاع عنهــم محاميــن مؤهليــن

• تقديــم مقترحــات لمشــاريع القوانيــن للبرلمــان والحكومــة

ومدربيــن للتعامــل مــع القضايــا اإلعالميــة .
َ

لتحســين منظومــة التشــريعات القانونيــة الناظمــة لعمــل

• مســاعدة اإلعالمييــن الذيــن يتعرضــون للتوقيــف و /أو كل
أشــكال حجــز الحريــة أثنــاء تأديتهــم لواجبهــم الصحفــي.
• تقديــم استشــارات قانونيــة وقائيــة مســبقة و /أو الحقــة
للصحفييــن و المؤسســات اإلعالميــة فــي مجــال اإلعــام و
النشــر.
• تعزيــز الثقافــة القانونيــة للصحفييــن واإلعالمييــن
ومســاعدتهم علــى ممارســة حقهــم فــي التعبيــر والدفــاع عن
حــق المجتمــع فــي المعرفــة مــن خــال الــدورات والورشــات

اإلعــام .
• توثيــق القضايــا المقامــة علــى اإلعالمييــن و المؤسســات
اإلعالميــة فــي المحاكــم األردنيــة وتحليــل األحــكام القضائيــة
واتجاهــات القضــاء فــي التعامــل مــع قضايــا اإلعــام .
• تنفيــذ دراســات قانونيــة متخصصــة فــي قضايــا اإلعــام
و النشــر .
• التواصــل مــع الســلطة القضائيــة لكفالــة تعزيــز الحريــات
الصحفيــة وخلــق حالــة تفهــم للمعاييــر الدوليــة لحريــة اإلعالم.

التدريبيــة و التوعويــة.
• تطويــر قــدرات المحاميــن فــي الترافــع القانونــي
المتخصــص فــي قضايــا اإلعــام والنشــر وحريــة التعبيــر،
وتشــجيع المحامييــن علــى التخصــص فــي قضايــا اإلعــام
والدفــاع عــن حريــة التعبيــر.
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