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توطئة

نـ�ضــــــال مـنـ�صـــــور
وك�أننا على خ�شبة امل�سرح ،تطف�أ فيه الأنوار ،فتجتاحك حلظة من الفزع ،تتح�س�س ج�سدك ور�أ�سك ،وتخاف
�أن يباغتك �أحد ،ف�أنت ال ترى  ..ومن ال يرى قد ال يعرف.
لردن  ..فج أ�ة ودون مقدمات ورغم كل الوعود ،قررت احلكومة أ�ن تطفئ نور « »291موقع ًا
وهذا ما كان يف ا أ
�إلكرتوني ًا فحجبتها عن النا�س.
يف قرار احلكومة ال توجد منطقة و�سطى� ،أو خيارات ،ف�إما �أن تذهب مذعن ًا لرتخ�ص موقعك الإلكرتوين� ،أو
تظل حمجوب ًا �إىل الأبد  ..باخت�صار؛ هذه ح�صيلة املنجز الإعالمي يف عام .!2013
«عتمة �إلكرتونية» متلأ الف�ضاء بعد �أن �أنارت �شموع املواقع الإلكرتونية درب حرية الإعالم طوال ال�سنوات
القليلة املا�ضية  ..هم ا�ستلهموا احلكمة التي تقول�« :أن توقد �شمعة خري من �أن تلعن الظالم»  ..هكذا عملوا
 ..هزموا مق�ص الرقيب الذي ا�ستحكم لعقود بالإعالم� ،أفلتوا من القب�ضة احلكومية ،ومن قبل الأمنية،
وهزموا اخلوف الذي ا�ستوطن يف عقول وقلوب ال�صحفيني ،ف�أمعنوا يف رقابة �أقالمهم وك�سر ن�صالها ،فكانوا
لوامر والتابوهات!.
أ�كرث بط�ش ًا من كل ا أ
حني بد أ� الربيع العربي يتداعى ،بد أ�ت قلعة احلرية التي �شيدها ال�صحفيون بن�ضالهم و�صربهم ودمهم
تتداعى �أي�ض ًا  ..حل اخلريف �سريع ًا على الإعالم يف الأردن  ..زمن الربيع كان خاطف ًا كلمح الب�صر.
احلرية املوعودة التي انتظرناها واحتفينا بها عندما كانت حناجر النا�س تنادي بالإ�صالح والعدالة
والدميقراطية تعطل قطارها ،ومل تكمل الطريق ،وزهر احلنون مل يزهر ،والأ�سوار التي �أحاطت ب�أحالمنا
و أ�قالمنا �شيدت من جديد  ..هل يا ترى كان حلمنا بالربيع وهم ًا  ..وحم ًال كاذباً؟!.
على وقع تراجع احلراك ال�شعبي وا�ست�سالم الإعالم للمنظومة التي حكمته عقود ًا طويلة تعرثنا  ..ثم
�سقطنا  ..فكانت النتيجة  ..للخلف در!.
لم��ور معلقة دون ح�سم ،واحلريات التي انتزعها
يف عام  2012بقينا نت�سيد «املنطقة الرمادية» ،فكل ا أ
الإعالميون بر�سم امل�صادرة �أحياناً ،وبر�سم القبول �أحيان ًا �أخرى.
كان يغ�ضبنا هذا احلال ،وهذا الواقع  ..والآن يف عام  2013عدنا نرفل بال�سواد وحتى املنطقة الرمادية
تخلينا عن ريادتها.
كان قرار حجب املواقع الإلكرتونية «و�صمة العار» التي ال ميكن �أن تغتفر� ،أو متحى ،من �سجل احلكومة،
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لردن يف التقارير الدولية باعتبارنا الدولة التي اخرتعت
لعالميني والنا�س ،و�ستبقى و�سم ًا يطارد ا أ
وذاكرة ا إ
قانون ًا وف�صلته لرتخي�ص الف�ضاء االفرتا�ضي.
بعد قرار احلكومة ب�إحكام قب�ضتها على الف�ضاء الإلكرتوين� ،أ�صبحت كل التفا�صيل حت�صيل حا�صل ،و�صار
احلديث عن «حرية حدودها ال�سماء» حلم ًا و�شجن ًا يوجع ال�صحفيني ،ومادة للتندر �أحياناً.
بني م�شهدين� ،أو حالتني ،عا�شهما الإعالم ،وال يف�صلهما زمن طويل نبحث فيه عن ف�سيف�ساء الواقع اجلديد
لعالم الكثري من التابوهات واخلطوط احلمراء،
 ..وعودة لزمن قريب؛ ففي بداية احلراك ال�شعبي ك�سر ا إ
وغدا الإعالم امل�ستقل ينب�ض ب�صوت �آخر ،قادر على اخرتاق اجلدار واحل�صار ،وعلى �ضفاف هذا امل�شهد
ارتفعت رايات احلريات والتخل�ص من زمن اال�ستبداد.
ويف امل�شهد الآخر ،وبعد �أقل من عامني ،كانت عقارب ال�ساعة تهرول للوراء ،واحلرية التي �أفلتت من �سجنهم
لعالمية عاد دون خجل أ�و مواربة من
لقامة اجلربية ،وال�شبح الذي كان يحكم إ�يقاع اللعبة ا إ
عادت ق�سر ًا ل إ
الباب ،ولي�س من ال�شباك ،والأبواق التي توقف ن�شازها زمن ًا ق�صري ًا �أ�صبحت زجمرتها م�ألوفة توقظ احلاملني
ب�إعالم خمتلف ،و�صرنا منني النف�س لو بقينا يف «املنطقة الرمادية»  ..ليتنا قبلنا بفتات هوام�شهم بدل �أن
نعود فنم�سي ر�سن ًا يف �ساقية تدور وتدور.
مل يعد هناك �صوتان ،أ�و اجتاهان يتكا�سران ،وننتظر والدة �شيء آ�خر ،فاملوقف ح�سم ل�صالح «نوتة» واحدة
ت�سود وال يعلى عليها ،وال�صورة التي كانت حمالة �أوجه غدت �صورة واحدة و�إن تغريت املرايا.
«غالف» العام املا�ضي كان «قمع بقوة القانون»  ..واحلال ا�ستمر ،بل تر�سخ الو�ضع �سوءاً ،و�أ�ضيف للهيمنة
احلكومية عرب قمع القانون للحريات خوف ال�صحفيني على خبزهم وقوتهم وم�ستقبلهم.
معادلة اخلبز واحلرية يف الإعالم طغت وا�ست�أثرت بكل ما عداها من عناوين  ..وال�س�ؤال املنطقي الذي
طرح �أكرث من مرة� :أيهما ي�سمو على الآخر ،احلرية � ..أم اخلبز  ..و�أيهما ي�سبق الآخر ،و�أيهما النتيجة
للآخر؟!.
حني غرق ال�صحفيون يف تفا�صيل البحث عن خبز يومهم � ..ضاعت ق�صة الباحثني عن احلرية  ..هذا ما
قالوه جهار ًا  ..كيف تريد ممن ال يجد يف بيته قوت ًا �أن يتقدم ال�صفوف ليطالب باحلرية له وللمجتمع؟.
و�آخرون ردوا عليهم  ..حتى ت�أتي باخلبز وال ي�ستلب منك� ،إبحث �أو ًال عن حريتك ،وظل هذا اجلدال حمتدم ًا
دون �إجابات ،واحلكومات تتن�صل من م�س�ؤولياتها وال ت�صغي ملن يتهمها ب�أنها وراء �أزمة الإعالم!.
بعد «و�صمة العار» التي �أنتجتها احلكومة بعد حجب املواقع الإلكرتونية ،عربنا �إىل زمن الرتاجيديا ال�سوداء
لعالم.
بعد توقف �صحف يومية عن ال�صدور ،واال�ستغناء والف�صل التع�سفي ملئات من العاملني يف ا إ
لأول مرة يف تاريخ الأردن ي�شهد الإعالم �أطول احتجاجاته املطلبية ،بدء ًا من خيمة االحتجاج على توقف
العرب اليوم ،مرور ًا بخيمة العاملني بجريدة الر�أي وت�صعيدهم حتى االحتجاب عن ال�صدور ،وانتهاء بخيمة
جريدة الد�ستور املهددة جريدتهم بالتوقف.
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وبالتوازي مع مظاهر هذه الأزمة العامة ،بقيت �أ�شكال �أخرى من االنتهاكات ت�ؤرق الإعالميني ،وت�شكل لهم
هاج�س ًا يعيق عملهم ،فحجب املعلومات مل يتوقف ،والو�صاية على الإعالم ا�ستمرت و�أ�صبحت تدار بـ»الرميوت
كونرتول» عرب قادة بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
ال�صورة املت�شائمة عن حال الإعالم بالأردن ،جتدها يف كل تفا�صيل تقرير حالة احلريات الإعالمية  ..يف
إ�جابات ال�صحفيني با�ستطالع الر أ�ي ،ويك�شفها ر�صد وتوثيق االنتهاكات ،ويعك�سها خطاب الكراهية الذي
تنامى وال يب�شر وال يقدم وعود ًا باحلرية والإ�صالح.
لردن و�صورته كبلد ي�صون
لعالم ،و أ�ول اخلا�سرين كان ا أ
النتيجة ..م�ضى عام  2013بهزمية موجعة حلرية ا إ
احلريات ،فهل من طاقة للأمل لإ�صالح ما �أف�سدته ال�سلطة ب�سطوتها وتهورها؟!.

الرئي�س التنفيذي /مركز حماية وحرية ال�صحفيني
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تراجعت االنتهاكات اجل�سيمة التي تعر�ض لها ال�صحفيون بداية احلراك ال�شعبي ،وحل بد ًال منها انتهاكات
جماعية متثلت بحجب الإع�لام الإلكرتوين ،وتوقف م�ؤ�س�سات �إعالمية عن الن�شر ،ورمبا ال ت�سبب هذه
االنتهاكات جرح ًا وال نزفاً ،لكنها لي�ست أ�قل خطر ًا أ�و أ�ملاً.

المقدمة

يعترب تقرير حالة احلريات الإعالمية يف الأردن
لعالم وتداعياته،
ك�شاف ًا يظهر �صورة وم�شكالت ا إ
واالنتهاكات الواقعة عليه طوال عام .2013
ورغ��م م��رور  13عام ًا على �إ���ص��دار مركز حماية
وحرية ال�صحفيني لهذا التقرير الذي يعد املرجع
لردن ،ف إ�نه م�ستمر
لول لقيا�س حالة احلريات يف ا أ
ا أ
يف تطويره لي�صبح معرب ًا ب�أمانة عن تفا�صيل امل�شهد
الإعالمي ،م�ستند ًا على تراث وخ�برات ال�سنوات
املا�ضية ،وعلى جهد اخلرباء الذين يعملون بجد
طوال العام لريى هذا التقرير النور.
التقرير يف عامه الثالث ع�شر ي�ستخدم مناهج عمل
خمتلفة ليعك�س الواقع احلقيقي حلرية الإعالم،
فهو ي�ستمر يف إ�جناز ا�ستطالع لر أ�ي ال�صحفيني ،كان
وما زال �أ�شبه مب�سح �شامل لآراء ال�صحفيني ووجهات
نظرهم وتقييمهم لو�ضع الإع�لام ب�صورة عامة،
ويعمل كل عام على مراجعة ا�ستمارة اال�ستطالع
وحتكيمها ورفدها بالأ�سئلة التي حتاكي التطورات
التي �صاحبت حياة ال�صحفيني يف عامهم.
فالتقرير ينطق بر�أي ال�صحفيني �سواء ما يتعلق
بتقييمهم حلرية الإع�لام� ،أو حالة الت�شريعات
ور�ؤي��ت��ه��م للقوانني و�إن كانت مقيدة �أم داعمة
حلرية عملهم ،ويتوقف عند املمار�سات احلكومية
يف التعامل مع ال�صحافة ،ويناق�ش �أبعاد ظاهرة
الرقابة الذاتية و�أ�سبابها ،ويبحث يف مظاهر
لعالمي وتداعياته وت أ�ثريه
الف�ساد يف الو�سط ا إ
على املمار�سات املهنية ،وي�س�أل ع��ن االنتهاكات
وامل�شكالت التي مروا بها.
ويقي�س ه��ذا اال�ستطالع اجت��اه��ات ال�صحفيني
ومواقفهم يف التعامل مع الق�ضايا ال�ساخنة التي
�أث���ارت ال���ر�أي ال��ع��ام ،وك��ي��ف ك��ان��ت بو�صلتهم يف
التعاطي معها.
اال�ستطالع ال��ذي ينفذه مركز حماية وحرية

ويختار اال�ستطالع كل عام ق�ضية �ساخنة �أردنية
ورمبا لها امتدادات يف العامل العربي لي�س أ�ل عنها،
وي�ستفتي ال�صحفيني حولها ،ويف هذا العام كان
«خطاب الكراهية» الذي تف�شى يف إ�ع�لام العامل
العربي وظهرت انعكا�ساته جلية على الإع�لام
الأردين بعد �أن مر ومير ما �أطلق عليه «الربيع
العربي» ب أ�زمة طاحنة.
املكون الثاين للتقرير هو ر�صد وتوثيق االنتهاكات
التي وقعت على الإعالميني يف الأردن ،وهو ركن
و�أ�سا�س ثابت من عمل املركز ودوره يف الدفاع
وحماية ال�صحفيني.
ومنذ عام  2012وبعد إ�طالق �شبكة املدافعني عن
حرية الإع�لام يف العامل العربي «�سند» ،والتي
يدير عملها مركز حماية وح��ري��ة ال�صحفيني،
�أ�صبح الر�صد والتوثيق ج��زء ًا من �سياق عربي
تقوم به فرق وطنية �ضمن برنامج «عني» لر�صد
لردن من خالل املركز
وتوثيق االنتهاكات ،كانت ا أ
�سابقة فيه ،وعملت ال�شبكة على م�أ�س�سة وحدة
«عني» للر�صد والتوثيق كجناح وتو�أم لعمل وحدة
امل�ساعدة القانونية للإعالميني «ميالد».
منهجية الر�صد والتوثيق يف تقرير حالة احلريات
الإعالمية يف الأردن تعتمد ذات املقاربة التي ت�ستند
لن�سان ،وال تكتفي
على املعايري الدولية حلقوق ا إ
بو�صف االنتهاك بل تربطه بطبيعة احلق املنتهك.
والتوثيق خطوة متقدمة والحقة للر�صد تعتمد
على مقابلة ال�ضحايا وجمع الأدل���ة على وقوع
االنتهاك ،لي�س من أ�جل إ��صدار التقارير وبيانات
الإدانة ،و�إمنا ملالحقة املنتهكني حتى ال يفلتوا من
العقاب.
الدرا�سة البحثية املعمقة هي املف�صل الثالث يف
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املقدمــــــة

ال�صحفيني مع �شركة متخ�ص�صة با�ستطالعات
ال����ر�أي ميكن و�صفه ب��ـ»ب��اروم��ي�تر» يقي�س م��زاج
ال�صحفيني طوال العام.
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لعالمية ،وهذا العام كان
تقرير حالة احلريات ا إ
الهدف هو ت�سليط ال�ضوء على «خطاب الكراهية»
الذي ا�ستفحل يف الإعالم يف عاملنا العربي ووجد
�صداه يف الإعالم بالأردن.
حالة التفا ؤ�ل التي منت على �ضفاف م�شهد «الربيع
العربي» انقلبت �إىل تطاحن �إعالمي بعد حالة
اال�ستقطاب ال�سيا�سي والتح�شيد الطائفي ،وتولد
عن كل ذلك حمتوى �إعالمي يف كل و�سائل الإعالم ال
يدعو للت�سامح وال ينقل احلقائق ،بل يبث الفرقة
والكراهية.
بني �صفحات هذا التقرير �سنكتفي بن�شر ملخ�ص
لدرا�سة عن «خطاب الكراهية» ،ونظر�أ لأهميتها
ف�إنها �ستطبع ب�شكل م�ستقل لتعم فائدتها ب�شكل
�أكرب وليجري ن�شرها وتوزيعها ب�شكل �أف�ضل.

أ�والً :ا�ستطالع ر أ�ي ال�صحفيني
�إ�ستمر مركز حماية وحرية ال�صحفيني يف تطوير
وت�صميم ا�ستمارة ا�ستطالع ر�أي ال�صحفيني ـ كما هو
احلال يف كل عام ـ مبا يوائم ويواكب امل�ستجدات
لع�لام��ي��ة وجمتمع
وامل��ت��غ�يرات على ال�ساحة ا إ
ال�صحفيني يف الأردن ،وا�شتملت ا�ستمارة اال�ستطالع
للعام  2013على (� )390س�ؤا ًال موزعة على ثمانية
�أق�سام رئي�سية ،تهدف �إىل قيا�س تقييم ال�صحفيني
والإعالميني يف الأردن حلرية ال�صحافة والإعالم
لجابة عليها نحو
ب أ�بعادها املختلفة ،و�شارك با إ
(� )460إع�لام��ي��ا م��ن العاملني يف قطاع الإع�لام
اخلا�ص والعام.
وت��ع��ر���ض اال���س��ت��ط�لاع �إىل ق��ي��ا���س م���دى ر�ضى
لع�لام��ي��ة و أ�ثرها
ال�صحفيني ع��ن الت�شريعات ا إ
على واقع احلريات الإعالمية و�أ�ساليب االحتواء
لغ��راءات املقدمة لهم أ�ثناء ممار�ستهم لعملهم
وا إ
ال�صحفي ومدى انت�شار عدد من الظواهر يف الو�سط
الإعالمي مثل الوا�سطة والر�شوة واالبتزاز.....
الخ ،واالنتهاكات التي تعر�ض لها ال�صحفيون من
توقيف وحماكمات خالل عام  ،2013بالإ�ضافة

إ�ىل معرفة امل�شكالت وال�ضغوط التي يتعر�ض لها
ال�صحفيون وما هو مفهوم الرقابة الذاتية ومدى
خ�ضوع ال�صحفيني له ،وا�شتملت اال�ستمارة على
ق�سم يتعلق بالثورات واحلركات االحتجاجية التي
ظهرت يف ظل الربيع العربي وت�أثريها على حرية
لعالم.
ا إ
ومت ا�ستحداث ق�سم خا�ص بخطاب الكراهية
يف الإع�لام العربي وال��ذي انت�شر بعد االنق�سام
لعالمي على أ�ثر التداعيات على
واال�ستقطاب ا إ
م�شهد الربيع العربي ،وهدفت �أ�سئلة هذا الق�سم
�إىل التعرف على م��دى م�ساهمة و�سائل الإع�لام
الأردين يف تعزيز خطاب الكراهية يف الإع�لام
بدول عربية �أخرى مثل م�صر وتون�س و�سوريا.
وا�شتملت ا�ستمارة اال�ستطالع على �أ�سئلة تهدف
�إىل التعرف على التايل:
•قيا�س مدى ر�ضا الإعالميني مبختلف مواقعهم
وقطاعاتهم عن واقع احلريات الإعالمية يف
لردن.
ا أ
•تقييم ر�أي الإع�لام��ي�ين يف �أداء امل�ؤ�س�سات
الإعالمية احلكومية واخلا�صة.
•�أثر الت�شريعات الإعالمية وما �أجري عليها من
تعديالت يف حرية الإعالم.
للكرتوين.
لعالم ا إ
•التطورات التي �شهدها ا إ
•حم���اوالت اح��ت��واء ال�صحفيني و�أث��ره��ا على
توجهات الإعالميني.
لع�لام
•م��دى انت�شار ع��دد م��ن الظواهر يف ا إ
مبختلف قطاعاته مثل الوا�سطة والر�شوة
وغريهما.
•واق��ع االنتهاكات التي حدثت يف ع��ام 2013
و�آراء الإعالميني بها.
•التغيري يف واقع الرقابة الذاتية.
•ت�أثري احلركات االحتجاجية والثورات على
العمل الإعالمي يف ظل الربيع العربي.
•مدى م�ساهمة و�سائل الإعالم يف تعزيز خطاب
الكراهية يف الإعالم.
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يت�ضمن الف�صل الثاين من التقرير عر�ض ًا لأبرز
االنتهاكات التي ر�صدتها وح��دة ر�صد وتوثيق
االنتهاكات الواقعة على الإعالم «عني» والتي قام
الرا�صدون العاملون يف الوحدة بتوثيقها ،وهي ال
ت�شكل كل االنتهاكات التي جرى توثيقها من جانب
الوحدة ولكنها متثل االنتهاكات الأكرث بروز ًا والتي
تعر�ض لها ال�صحفيون ب�شكل ملمو�س ووا�ضح.
الالفت لالنتباه يف نتائج ر�صد وتوثيق االنتهاكات
ال��واق��ع��ة على الإع��ل�ام يف الأردن ه��و الرتاجع
الوا�ضح لالنتهاكات اجل�سيمة الوا�سعة النطاق
لردن حتديد ًا يف عام
واملمنهجة والتي عرفها ا أ
 2011مع بداية احلراك ال�شعبي تزامن ًا مع الثورات
واالح��ت��ج��اج��ات التي ع�صفت بالعامل العربي.
وترى وحدة «عني» التابعة ل�شبكة ر�صد وتوثيق
االنتهاكات يف العامل العربي «�سند» �أن التف�سري
املنطقي لرتاجع هذا النوع من االنتهاكات والذي
مل يكن �شائع ًا يف الأردن ط��وال العقود املا�ضية،
هو انح�سار املظاهرات واالحتجاجات ال�شعبية يف
لعالمي
لردين ،وبالتايل تراجع التواجد ا إ
ال�شارع ا أ
يف الب�ؤر ومناطق التوتر واالحتكاك ال�ساخنة ،مما
كان يجعله عر�ضة لالعتداءات املمنهجة واملتعمدة
�إىل جانب االعتداءات العر�ضية.
ورغم ذلك؛ ف إ�ن االنتهاكات بوجه عام مل ترتاجع،
وظ��ل��ت انتهاكات حجب املعلومات والتدخالت
وغريها ماثلة ،والأبرز كان �إنفاذ احلكومة لقانون
املطبوعات والن�شر مما ت�سبب يف حجب ()291
موقع ًا �إلكرتونياً ،وهو انتهاك جماعي وا�سع النطاق
وخمالف ملعايري حرية الإعالم وحرية الإنرتنت.
ورغم تعهدات احلكومة بعد �إنفاذ قانون املطبوعات
والن�شر ب��أن تقت�صر حماكمات ال�صحفيني �سند ًا
لقانون املطبوعات ،فلقد أ�حيل �صحفيون ملحكمة
�أمن الدولة وجرى توقيفهم.
لمن
الق�ضية التي �شغلت بال الإعالميني كانت ا أ
الوظيفي لهم بعد توقف �صحيفة العرب اليوم عن

وما كادت �أزمة �صحيفة «العرب اليوم» تغيب عن
امل�شهد قلي ًال حتى كان العاملون يف جريدة الر أ�ي
ين�صبون خيمتهم احتجاج ًا على عدم التزام �إدارة
امل�ؤ�س�سة باتفاقية عمالية وقعت معهم عام ،2011
وت��ط��ور االحتجاج يف ج��ري��دة ال���ر أ�ي للمطالبة
ب�إقالة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وتوالت
لح��داث ليمتنع ال�صحفيون عن ن�شر أ�ي أ�خبار
ا أ
تخ�ص رئي�س احلكومة و�أع�ضاءها ،وتعمقت الأزمة
بقرار العاملني بالتوقف عن ال�صدور ليوم واحد
�أعترب امل�ؤ�شر الأخطر لأزمة ال�صحافة املكتوبة،
مما دفع نواب و�شخ�صيات عامة للتدخل الحتواء
لدارة،
لزمة التي مل تتوقف إ�ال ب إ�قالة جمل�س ا إ
ا أ
وتعهد احلكومة بتنفيذ االتفاقية العمالية .يف
هذه الأثناء كانت �أزمة جريدة الد�ستور مفتوحة
على كل االحتماالت ب�سبب تدهور الو�ضع املايل
لل�صحيفة ،وع���دم ���ص��رف روات����ب امل��وظ��ف�ين يف
مواعيدها املحددة.
وات�سم واقع احلريات الإعالمية يف الأردن يف العام
 2013بالرتاجع ال�شديد ،فقد حا�صرت احلكومة
الإع�لام ،وبالذات الإع�لام الإل��ك�تروين ،بتطبيق
تعديالت قانون املطبوعات والن�شر الذي أ�دى إ�ىل
�إغ�لاق ع��دد كبري منها .كما ا�ستمرت �سيطرتها
لعالم الر�سمي ب أ��شكاله املختلفة .وتعددت
على ا إ
احل��االت التي �أحيل فيها �إعالميون �إىل الق�ضاء،
وبالأخ�ص حمكمة �أم��ن الدولة ملحاكمتهم على
أ��سا�س قانون العقوبات عن مواد إ�عالمية قاموا
بن�شرها.
ورغم الرتاجع امللمو�س وامللحوظ يف واقع احلريات
الإعالمية يف الأردن ،ف�إن عدد احلاالت التي متكنت
وح��دة «ع�ين» من ر�صدها وتوثيقها والتحقق من
وقوعها ،تبني وجود عدد من االنتهاكات املتنوعة
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ثانياً :ال�شكاوى واالنتهاكات

ال�صدور واال�ستغناء عن خدمات غالبية العاملني
فيها وال��ذي��ن ي��زي��د ع��دده��م ع��ن � 200إعالمي
وموظف ،تبع هذا القرار اعت�صام طويل للعاملني
�أمام اجلريدة احتجاج ًا على عدم �صرف رواتبهم
وحقوقهم املالية.
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لعالمية
لعالميني وباحلريات ا إ
املا�سة بحقوق ا إ
يف الأردن ،ومن بني ( )99ا�ستمارة معلومات تلقتها
الوحدة يف عام  ،2013تبني لها �أن ( )60من هذه
اال�ستمارات تنطوي على انتهاك �أو �أك�ثر يتعلق
باحلريات الإعالمية �أو بحقوق الإعالميني.
وبنتيجة درا�سة وحتليل احلاالت التي قامت وحدة
«عني» بر�صدها ،تبني وجود عدد من االجتاهات
العامة التي ت�شبه يف جزء منها االجتاهات التي
ج��رى الك�شف عنها يف العام املا�ضي ،بالإ�ضافة
الجتاهات أ�خرى جديدة يف العام  .2013وميكن
�إيجاز هذه االجتاهات العامة كالآتي:
لف�صاح عن االعتداءات
•عودة ظاهرة عدم ا إ
من جانب الإعالميني.
•ت�آكل الأمن الوظيفي للإعالميني وت�أثريه على
ممار�سة احلريات الإعالمية.
•تراجع دور الإع�لام الورقي حل�ساب الإعالم
للكرتوين.
ا إ
•تف�ضيل الإعالميني للحلول الودية على احللول
القانونية.
•تنوع امل�شكالت ال���واردة يف احل��االت وات�ساع
جماالتها.
•ان���ع���دام امل��ع��رف��ة ب��امل��ن��ظ��وم��ة احلقوقية
والت�شريعية املتعلقة باحلريات الإعالمية.
ل�سا�سية
ويك�شف ال��ت��ق��ري��ر ع��ن االجت���اه���ات ا أ
النتهاكات احلريات الإعالمية وحقوق الإعالميني
لردن ،حيث انح�سرت االنتهاكات من قبيل املنع
يف ا أ
من التغطية ،واحتجاز ال�صحفيني وحماكمتهم
أ�م��ام حمكمة أ�م��ن الدولة التي ال توفر �ضمانات
املحاكمة العادلة ويف مقدمتها ا�ستقالل املحكمة
ذاتها .وا�ستمر الأردن يف انتهاج �سيا�سة اللجوء
للقانون ك���� أ�داة لقمع احل��ري��ات وتكميم حرية
الإعالم وت�ضييقها .كما ا�ستمرت �سيا�سة الإفالت
من العقاب و إ�خفاء هوية املعتدين .وبوجه عام
ميكن القول �أن ال�سيطرة الر�سمية واحلكومية
على الإع�لام ازدادت ومتثلت بالت�ضييق ال�شديد
على حرية الإعالم الإلكرتوين وتعديل القوانني
الناظمة للعمل الإع�لام��ي ب�شكل يهدر حريته

اهدارا �صارخا .ويتناول التقرير امل�سائل املذكورة
كلها على النحو الآتي:
•تراجع احلريات الإعالمية.
•انخفا�ض عدد االنتهاكات اجل�سيمة.
لفالت من العقاب وانعدام
•ا�ستمرار �سيا�سة ا إ
م�ساءلة اجلناة.
لعالميني أ�مام حمكمة أ�من الدولة.
•حماكمة ا إ
•كرثة حاالت املنع من التغطية من قبل الهيئات
الأمنية.
لعالميني.
•عودة الرقابة الذاتية لدى ا إ
وت�شمل هذه االنتهاكات تلك التي وقعت ونالت من
احلريات الإعالمية وحقوق الإعالميني ب�سبب
�سلوكيات و�أفعال معينة (االنتهاكات الناجتة عن
ممار�سات) وب�سبب الت�شريعات والقوانني النافذة.
وق��د ج��رى ت�صنيف ه��ذه االنتهاكات يف التقرير
لك�ث�ر ظ��ه��ورا ل��ه رغ��م أ�ن��ه قد
بح�سب ال�صورة ا أ
ينطوي على انتهاك حلقوق �أو حلريات �أخ��رى.
وميكن �إيجازها على النحو الآتي:
•االنتهاكات املا�سة باحلق يف ع��دم اخل�ضوع
للتعذيب أ�و لغريه من �ضروب املعاملة أ�و العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
•االنتهاكات املا�سة باحلق يف حماكمة عادلة.
•االن���ت���ه���اك���ات امل���ا����س���ة ب���احل���ق يف احل��ري��ة
ال�شخ�صية.
•االنتهاكات املا�سة بحرية التعبري والن�شر
والإعالم.

ثالثاً :الدرا�سات والبحوث
هدفت درا���س��ة « إ�ين أ�ك��ره��ك ..خطاب الكراهية
والطائفيةيف�إعالمالربيعالعربي»ملعرفةوا�ستك�شاف
م�ضامني و أ��شكال خطاب الكراهية والتحري�ض
الطائفي والتمييز يف �إعالم الربيع العربي ،وقيا�س
مدى التزام هذا الإعالم باملعايري الدولية واملهنية
ومدى �إنخراطه يف ال�صراعات ال�سيا�سية الطائفية
واملذهبية يف دول الربيع العربي.
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وخل�صت الدرا�سة �إىل �أنه مت ا�ستخدام اخلطاب
الطائفي وتوظيفه من قبل الأنظمة القائمة يف
مواجهة االحتجاجات ال�شعبية من أ�ج��ل عزلها
وت�شويهها باعتبارها احتجاجات طائفية ومذهبية،
حلرمانها من �أي دعم �شعبي «البحرين مثاال» ،كما
ان خطاب الكراهية قد تعزز يف مواجهة الآخر من
�أجل ت�شويهه ونبذه «م�صر و�سوريا».
وت�ضم الدرا�سة �سبعة ف�صول ،بحثت يف الف�صل
الأول املفاهيم امللتب�سة يف خ��ط��اب الكراهية
ب���دءا بالقانون ال���دويل �إىل ال��ق��وان�ين املحلية،
وتوقفت �أمام ما ورد من مفاهيم مناه�ضة خلطاب
لع�لان العاملي حلقوق
الكراهية والتحري�ض يف ا إ
الإن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية.
وتناولت الدرا�سة يف الف�صل الثالث ال��ذي حمل
عنوان «ملاذا يكرهوننا  ..جذور خطاب الكراهية
بني ال�شرق والغرب» ،قائلة �إن الثقافة العربية مل
يتوفر فيها خطاب كراهية كما وفرته ال�صراعات
ال�سيا�سية بني العرب والغرب طيلة القرن الع�شرين،
وم��ع ذل��ك ف ��إن كراهية العرب للغرب مل تتبلور
ب�شكل وا�ضح وم��ؤث��ر �إال عندما ان��ح��ازت امريكا
والغرب عموما �إىل االحتالل الإ�سرائيلي ،وعدم

ون��اق�����ش��ت ال��درا���س��ة يف الف�صل ال��راب��ع ق�ضية
«الإ�سالم ال�سيا�سي وخطاب الكراهية ونفي الآخر
والتحري�ض عليه» م ؤ�كدة على أ�ن اخلطاب الديني
للحركات الإ�سالمية ،واخلطاب ال�سيا�سي للأنظمة
العربية الر�سمية �شك ًال احلا�ضنة اخل�صبة لتنامي
خطاب الكراهية يف ال�سنوات الأخ�يرة وخا�صة
ما بعد �سنوات «الربيع العربي» وه��ذه حقيقة
بدت ـ للأ�سف ــ �أكرث من حقيقة واقعة مت�شي على
الأر�ض.
وناق�شت الدرا�سة يف الف�صل اخلام�س تقارير ر�صد
خطاب الكراهية يف �إعالم الربيع العربي م�ستهلة
هذا الف�صل بكيفية و�آلية حتديد وف��رز خطاب
الكراهية ومتييزه عن حرية التعبري من خالل
تطبيق قاعدة االختبارات ال�ستة التي اعتمدت يف
خطة عمل الرباط ومن قبل منظمة املادة  19وهي:
�سياق التعبري ،و�شخ�ص قائل التعبري �أو املتحكم يف
و�سيلة نقله للجمهور ،ونية قائل التعبري ،وحمتوى
التعبري ،وحجم التعبري وطبيعته العامة و�إمكانية
انت�شاره ،وم��دى رجحان ح��دوث النتائج املرتتبة
على التحري�ض.
وخ�ص�صت الدرا�سة يف الف�صل ال�ساد�س حتليل
ا�ستطالع ال���ر�أي ح��ول �أث��ر ال��ث��ورات واحلراكات
االحتجاجية يف تعزيز خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة يف
الإع�ل�ام ،وق��د ا�ستهدف ه��ذا اال�ستطالع معرفة
توجهات العينة امل�ستهدفة جتاه خطاب الكراهية
يف �إع�لام كل من م�صر و�سوريا وتون�س والأردن،
وتقييماتهم لهذا اخل��ط��اب و�أ�سبابه ودوافعه،
و�أثر النزاعات الداخلية يف دول الربيع العربي
واحلراكات ال�شعبية ،وكيف �أثرت الثورات العربية
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ور أ�ت ال��درا���س��ة أ�ن خطاب الكراهية يف إ�ع�لام
الربيع العربي مل يكن خطابا طارئا وم�ستحدثا،
و�إمنا بدا �أكرث و�ضوحا و�ضغطا يف مرحلة الثورات
واالحتجاجات ال�شعبية وما بعدها ،وحت��ول من
كونه خطابا كامنا �إىل خطاب ظاهر و�ضاغط
ب�شكل خطر جدا ،ومل يعد خطابا حم�صورا فقط
بالدول التي �شهدت الثورات وال�صراعات مع انظمة
احلكم املحلية ،ب��ل تعداها ليجتاح ك��ل ال��دول
العربية ،وات�سع وت�شعب وانت�شر ب�شكل وا�سع،
و�أ�صبح �أداة خطرية للتحري�ض على الآخر ،وبدا
وك أ�نه هو املحرك لل�سيا�سي ولل�شارع العربي خا�صة
يف الدول العربية التي مرت يف مرحلة حتول من
لنظمة اجلديدة ومل ت�شهد
لنظمة البائدة إ�ىل ا أ
ا أ
ا�ستقرارا حقيقيا حتى الآن «م�صر ،تون�س ،اليمن».

منا�صرة ال�شعب الفل�سطيني يف عدالة ق�ضيته امام
االحتالل الإ�سرائيلي ،وعندما تعر�ضت وا�شنطن
لهجوم �أيلول �سبتمرب وقيادتها العامل يف حربها
�ضد �أفغان�ستان والعراق ،ف�ضال عن ثورة الإعالم
يف موجاتها املتتالية ،حيث انفتحت الأبواب على
خطاب الكراهية الذي نراه ون�شاهده ونعاين من
ويالته وتداعياته.
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�سلبا أ�و إ�يجابا يف تعزيز خطاب الكراهية ا�ستنادا
اىل تلك ال�صراعات.
لخ�ير
وخ�ص�صت الدرا�سة يف الف�صل ال�سابع وا أ
لدرا�سة خطاب الكراهية يف الإع�ل�ام الأردين
وعالقة الو�صل والف�صل بني الت�سامح الديني وبني
الكراهية ،وقد ا�ستهلت الدرا�سة يف هذا الف�صل
مفهوم وم�ضمون خطاب الكراهية يف الت�شريعات
الأردنية ،وخل�صت يف هذا اجلانب للت�أكيد على ان
الت�شريعات الأردنية مل ت�ستخدم بو�ضوح عبارة

«الكراهية» يف ن�صو�صها املتعددة ،لكنها باملقابل
ا�ستخدمت كلمات وتو�صيفات ت�شكل يف جوهرها
ج��زءا من مقومات خطاب الكراهية ،على نحو
التحري�ض ،والتحقري ،وعدم امل�ساواة وغريها من
تلك التو�صيفات الل�صيقة بخطاب الكراهية.

م�لاح��ظ��ة :ال���درا����س���ة ك��ام��ل��ة �ستن�شر
ب�شكل م�ستقل ،و�سنكتفي بعر�ض موجز
عنها ن��ظ��ر ًا لأهميتها يف تقرير حالة
احل��ري��ات الإع�لام��ي��ة يف الأردن .2013
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الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي

م��ع ت��راج��ع احل���راك ال�شعبي يف الأردن ،ا�ستمر
لعالميني ب أ�ن
منحنى ال�تراج��ع مل ؤ��شرات ثقة ا إ
حرية الإعالم يف بالدهم يف حالة تقدم ونهو�ض،
ومن الوا�ضح �أن ثقة ال�صحفيني التي تنامت مع ما
اطلق عليه «الربيع العربي» عام  2011و�إح�سا�سهم
املتعاظم ب�أنهم باتوا ميلكون زم��ام امل��ب��ادرة ،و�أن
ا�ستقالليتهم باتت تنك�سر بدء ًا من العام املا�ضي
وا�ستمرت يف التقهقر عام .2013
الأرقام ال�ستطالع الر�أي الذي نفذه مركز حماية
وحرية ال�صحفيني لعام  2013تعك�س هذه املعطيات
وتك�شفها ،فال�صحفيني الذين يعتقدون أ�ن حرية
الإع�ل�ام تراجعت ب�شكل كبري بلغت  ،%21.3يف
حني بلغت يف عام  2012ما ن�سبته  ،%14وكانت يف
عام  2011فقط  ،%11.9يف حني اعتربها تقدمت
ب�شكل كبري  ،%6.9م�سجلة تراجع ًا عن العام الذي
�سبقه وبلغت  ،%8.5والأبرز �أنها كانت يف عام 2011
�أول انطالقة الربيع العربي  ،%15.4وبقيت ن�سبة
كبرية من الإعالميني يرون ب�أن حرية ال�صحافة
ظلت على حالها وبلغت .%31.7
وعلى ذات املنوال تراجعت �صورة حرية ال�صحافة
يف عيون الإعالميني ،فمن يرون �أن واقع حريتهم
بحالة ممتازة مل يتجاوز  ،%3.9والفاجعة الأكرب
ب أ�ن من و�صفوها ب أ�نها متدنية بلغوا .%29.7
وبالعودة لل�سنوات ال�سابقة ف�إن �أف�ضل و�صف حلرية
لع�ل�ام ك��ان ع��ام  ،2011حيث اعتربها ممتازة
ا إ
 ،%4.8وو�صفها متدنية  ،%16.8ومن و�صفها ب�أنها
جيدة عام  2013بلغ  ،%13.9يف حني كانت جيدة
بنظر  %23.9من ال�صحفيني يف عام  ،2011ويف عام
 2012بلغوا .%19.3
وع��ل��ى ���ض��وء ه���ذه احل��ق��ائ��ق ف����إن م��ؤ���ش��ر حرية
ال�صحافة يهوى  12نقطة كمتو�سط ح�سابي ،فلقد
و�صل ع��ام � 2011إىل  ،%53وتراجع لي�صل �إىل
 %41عام .2013

ومن املهم التوقف عند احلالة الت�شريعية لن ؤ�كد
ب��أن قانون املطبوعات والن�شر ال��ذي �أق��ر يف عام
 ،2012و�أ�صبح نافذ ًا يف حزيران  2013وت�سبب يف
حجب  291موقع ًا �إخباري ًا �إلكرتونياً ،وخلق حالة
ج��دل وا�سعة مل تقت�صر على الو�سط الإعالمي
لهم،
وك��ان العالمة الفارقة ،و أ��صبح الهاج�س ا أ
وتداعياته كانت الأب���رز على �صعيد احلريات
وعلى بيئة الت�شريعات ،فال�صحفيني الذين قاوموه
عند �صدوره واحتجوا عليه عام  ،2012ا�ستمروا
برف�ضهم له ع��ام  ،2013و�إن �أ�صبح �أم���ر ًا واقع ًا
خا�صة بعد رف�ض حمكمة العدل العليا للدعوى
الق�ضائية التي تقدم بها نا�شرو مواقع �إلكرتونية
يطالبون ب�إبطاله.
ويف ك��ل الأح����وال ظلت الت�شريعات م�صدر قلق
لردن ،وظل امل ؤ��شر يف كل ا�ستطالعات
لعالميني يف ا أ
ل إ
الر�أي ي�ؤ�شر ب�أن غالبية ال�صحفيني يعتربونها قيد ًا
على حريتهم ،وفقط يف عام  2008ر أ�ى %31.4
�أن الت�شريعات ت�سهم يف دعم حرية الإع�لام ،يف
حني مل تتجاوز القوانني يف ال�سنوات الأخ��رى يف
لح��وال  ،%18وحافظت ن�سبة جيدة من
أ�ح�سن ا أ
ال�صحفيني على اعتقادهم ب�أن الت�شريعات ال ت�ؤثر
لعالمي ،رمبا العتقادهم ب أ�نها
على حرية عملهم ا إ
م�شكلة معقدة ال تقف ح��دوده��ا عند القوانني
فح�سب.
م��وق��ف ال�صحفيني يف الأردن ي��ت��ع��دى الإط���ار
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�أوالً :ا�ستطالع ر�أي ال�صحفيني

ا�ستطالع عام  2012والذي �شارك به  461إ�عالمي ًا
و�إعالمية خ�ضع ملراجعة على �ضوء امل�ستجدات
ال��ت��ي ع��ا���ش��ه��ا ال��و���س��ط الإع�ل�ام���ي ،ول��ك��ن حالة
الإحباط ظلت م�سيطرة على الإعالميني ،فا�ستمر
االعتقاد احلا�سم ب�أن الت�شريعات ت�شكل قيد ًا على
لعالم بن�سبة بلغت  ،%55.7وهي ت�شابه
حرية ا إ
الن�سبة التي و�صلت لها عام  2012وبلغت ،%55.3
يف الوقت الذي حدث حت�سن طفيف على ن�سبة من
يعتقدون ب��أن الت�شريعات �ساهمت بتقدم حرية
الإع�ل�ام لت�صبح  %16.3عن العام ال��ذي �سبقه
وكانت .%13
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لك�ثر أ�همية وهو
القانوين ،ليذهب إ�ىل الركن ا أ
ال��د���س��ت��ور ،ف��الإع�لام��ي��ون ي����زدادون قناعة ب ��أن
احلكومة ال تلتزم بتطبيق التعديالت الد�ستورية
املتعلقة باحلريات الإعالمية بن�سبة ت�صل �إىل
� %29.9أي ثلثهم تقريباً ،وفقط  %5.4يرون
أ�نها التزمت بتطبيقها بدرجة كبرية ،وبدرجة
متو�سطة  ،%32.3وبدرجة قليلة  ،%31.5وكلها
م ؤ��شرات تراجع ب�شكل �سلبي.
ورغم مرور  12عام ًا على تنفيذ مركز حماية وحرية
لعالميني
ال�صحفيني ال�ستطالع الر أ�ي ،ف إ�ن م ؤ��شر ا إ
املتيقنني ب�أن احلكومة تتدخل يف و�سائل الإعالم
يف �صعود ،فهو منذ العام  2004يف تزايد ،وحينها
كانت ن�سبة التدخل بر�أي ال�صحفيني  ،%59.4ويف
عام  2013و�صلت .%84.2
وحتليل هذا ال�س�ؤال بحد ذاته يحمل دالالت هامة
لع�لام مل يقنع
كثرياً ،فكل احلديث عن إ��صالح ا إ
الإعالميني ،وموقف ال�صحفيني �سيان �سواء من كان
يف القطاع اخلا�ص� ،أم كان يف الإع�لام احلكومي،
فهم متفقون ب ��أن �أي��دي احلكومة تعبث بامل�شهد
الإعالمي.

على التعليقات إ��ضافة إ�ىل حذرهم الكبري عند
كتابة الأخبار خوف ًا من املالحقة القانونية.
وحافظت القوات امل�سلحة يف الرتتيب على �أنها �أكرث
اجلهات التي يتجنب ال�صحفيون انتقادها وبن�سبة
 ،%87.6يليها ال�سلطة الق�ضائية  ،%83.3ويتبعهم
ما يثري للده�شة انتقاد �شيوخ ووجهاء الع�شائر
 ،%76.6ويعقبهم الق�ضايا الدينية ،%75.7
والأج��ه��زة الأمنية  ،%73.1ومناق�شة موا�ضيع
اجلن�س .%72.9
وعند �س�ؤال ال�صحفيني عن �أه��م ثالثة موا�ضيع
يتجنبونها حلت القوات امل�سلحة أ�ي�ض ًا باملرتبة
الأوىل وبن�سبة  ،%20.8وبعدها يف املرتبة الثانية
الأجهزة الأمنية  %14.9يف تطور الفت عن العام
الذي �سبقه وبلغت  ،%12.9وحل باملرتبة الثالثة
الق�ضايا الدينية بذات الن�سب مع ال�سنوات ال�سابقة
.%13
والالفت لالنتباه هذا العام ب�أن  %6.3من الإعالميني
جت���ر�أوا وق��ال��وا ب�أنهم ال ي�ستطيعون توجيه �أي
انتقاد للملك �أو العائلة املالكة �أو الق�صر.
ومن املعروف �أن الد�ستور الأردين ين�ص على �أن
«امللك م�صون من النقد».

وا�ستمرار تدخل احلكومة لي�س امل�ؤ�شر الوحيد
املقلق ،بل ع��ودة ظاهرة الرقابة الذاتية �إىل
التزايد بعد �أن تراجعت ب�شكل الفت مع تبا�شري
احلراك واالحتجاجات ال�شعبية عام  ،2011حيث
تراجعت لت�صبح  ،%87ويف عام  2012بلغت %85.8
بعد �أن كانت  %93.5عام  ،2010وقبلها �سجلت رقم ًا
مريع ًا ببلوغها  %95.5عام .2009

االنطباع ب ��أن تراجع احل��راك ال�شعبي �أث��ر على
لعالم ،يت�ضح من إ�جابات ال�صحفيني
واقع حرية ا إ
ووجهة نظرهم مب�ساهمة الثورات واالحتجاجات
لعالمي.
يف الت أ�ثري على امل�شهد ا إ

ويف ع��ام  2013يرتفع م�ؤ�شر الرقابة الذاتية
لقرب للمنطق
ويعود لي�صبح  ،%91.3والتف�سري ا أ
لهذه النتيجة هو �أن قانون املطبوعات والن�شر
للكرتوين لي�س
لع�لام ا إ
الذي و�ضع قيود ًا على ا إ
على ال�صحفيني فقط ،بل و�ضع قيود ًا �أي�ض ًا على
التعليقات التي ي�ضعها املواطنون على ما ين�شر من
�أخبار يف املواقع الإخبارية الإلكرتونية ،الأمر
ال��ذي دفع ال�صحفيني ملمار�سة الرقابة الذاتية

هذا ال�س�ؤال الذي �أ�ضيف لال�ستطالع عام
لعالم واحلراك
ليبحث يف العالقة اجلدلية بني ا إ
ال�شعبي ك�شف عن م�ؤ�شرات هامة ،و�سلط ال�ضوء
لعالميني
على حالة التفا ؤ�ل وانتعا�ش آ�م��ال ا إ
بقدرتهم على انتزاع ا�ستقالليتهم ،ولكن م�ؤ�شر
ال�ساعة يعود للوراء .فمن يرون ب�أن االحتجاجات
ال�شعبية واحل����راك زاد م��ن م�ساحة احلريات
ال�صحفية تراجع لي�صبح يف املتو�سط احل�سابي
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والأه����م م�����س��اع��دة الإع��ل�ام يف ك�سر اخلطوط
احلمراء ،فلقد أ��صبح املتو�سط احل�سابي  %67يف
 2013بعد �أن كان  %79عام  ،2011و %78.6عام
.2012

�إ�ستطالع الر�أي لعام  2013خ�ضع ملراجعة وتدقيق ـ
كما جرت العادة يف كل عام ـ حتى يواكب التطورات
وامل�ستجدات التي طر�أت على امل�شهد الإعالمي يف
الأردن ،بحيث �ألغي عدد من الأ�سئلة التي تقادمت
لج��اب��ة عليها ت�شكل إ��ضافة ملحتوى
ومل تعد ا إ
اال�ستطالع ،يف حني جرى تطوير �أ�سئلة و�أق�سام
أ�خ��رى جديدة ،حيث مت ا�ستحداث ق�سم خا�ص
بخطاب الكراهية يف الإع�لام ،ومت االعتماد على
طرح الأ�سئلة املغلقة ال�ستيفاء البيانات بناء على
�أهم الإجابات الواردة يف ال�سنوات ال�سابقة ،وجرى
تعديل �أ�سئلة متعلقة بالإعالم الإلكرتوين و�أ�ساليب
ل�سئلة
لعالميني واالنتهاكات و إ�لغاء ا أ
احتواء ا إ
املتعلقة بالإ�سالم ال�سيا�سي وحرية الإعالم.

عام  ،2012و�أي�ض ًا ف�إن �إ�سهام هذه االحتجاجات
يف تدفق معلومات جديدة للنا�س تراجع كذلك
لي�صل متو�سطه احل�سابي �إىل  ،%76.9يف حني كان
 %88.5عام .2011

دور االحتجاجات يف احلد من التدخل احلكومي
لعالم بلغ  %56.5بعد أ�ن كان ت أ�ثريه
لمني با إ
وا أ
قد و�صل �إىل  %65.5عام  ،2011و %60.6عام
.2012
وعن ت�أثري االحتجاجات على الرقابة الذاتية
عند ال�صحفيني كان متو�سطه احل�سابي %62.7
عام  ،2011وتراجع ب�شكل وا�ضح لي�صل �إىل %62.7
يف  ،2013وهو الأمر الذي �أكدته نتائج اال�ستطالع
يف تزايد الرقابة امل�سبقة عند ال�صحفيني.

واعتمدت منهجية اال�ستطالع على ت�صميم ا�ستمارة
ا�شتملت على � 390س�ؤا ًال موزعة على ثمانية اق�سام
رئي�سية ،ت��ه��دف إ�ىل قيا�س تقييم ال�صحفيني
والإعالميني يف الأردن حلرية ال�صحافة والإعالم
ب��أب��ع��اده��ا املختلفة ،وق��ي��ا���س م��دى ر���ض��اه��م عن
الت�شريعات الإعالمية و�أثرها على واقع احلريات
الإع�لام��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م��ع��رف��ة امل�شكالت
وال�ضغوطات التي يتعر�ضون لها.

وا�ستمر اال�ستطالع للعام الثاين يف تق�صي مواقف
واجت��اه��ات ال�صحفيني من الق�ضايا العامة التي
ا�ست�أثرت باهتمام ال��ر�أي العام املحلي ،و�أظهرت
امل�ؤ�شرات الرقمية متاث ًال بني اجتاهات ال�صحفيني
واملزاج ال�شعبي ال�سائد خا�صة يف الق�ضايا املثرية
للجدل ،فلقد أ�ظ��ه��رت الن�سب ب�� أ�ن  %84.4من
ال�صحفيني ال ي�ؤيدون ا�ستخدام النواب لل�سالح
يف جمل�س النواب ،ويدينون هذا الت�صرف ،كذلك
ف�إن  %76.8منهم يعار�ضون �إقرار النواب لرواتب
تقاعدية وزيادتها لأنف�سهم ،و�أي�ض ًا ف�إن %69.4
ال ي � ؤ�ي��دون مطلق ًا رف��ع أ��سعار اخل��ب��ز ،و%67.9
ال�ضريبة على املالب�س ،ويالحظ �أن  %60.1من
لزمة ال�سورية
لعالميني يتخوفون من تداعيات ا أ
ا إ
على الأردن.

وعر�ضت ا�ستمارة اال�ستطالع على جلنة فنية
لتحكيمها ،حيث مت الأخ��ذ باملالحظات وعك�سها
عليها� ،إ���ض��اف��ة �إىل عمل اختبار قبلي للت�أكد
لخ��ذ
ل�سئلة للم�ستجيبني ،ومت ا أ
م��ن و���ض��وح ا أ
بجميع املالحظات التي وردت من هذا االختبار
لتحديد ال�شكل النهائي لال�ستمارة ( .أ�نظر ملحق
اال�ستمارة).

ولكن �أظهر هذا ال�س�ؤال انق�سام ًا وف��رز ًا يف أ��سئلة
�أخ���رى ب�ين الإع�لام��ي�ين ،ففي امل��وق��ف م��ن عزل

وتكون جمتمع الدرا�سة من حوايل � 1540صحفي ًا
و�إع�لام��ي �اً ،حيث �شمل الإط���ار على ال�صحفيني

استطالع رأي الصحفيين

 ،%68.5يف حني بلغ  %85.8عام  ،2011و%80.9

الرئي�س امل�صري حممد مر�سي ،ف إ�ن  %22.1ي ؤ�يدون
ذلك بدرجة كبرية ،يف حني  %21يعار�ضه ب�شكل
مطلق ،كذلك �أي��د  %32.5االتفاق ال�سوري على
ت�سليم ال�سالح الكيماوي بدرجة كبرية ،وعار�ضه
ب�شكل مطلق .%19.1
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لع�ضاء يف �سجل نقابة ال�صحفيني،
واالعالميني ا أ
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ك�شوف م��رك��ز حماية وحرية
ال�صحفيني حتى تاريخ تنفيذ اال�ستطالع يف الفرتة
 2013/11/11ولغاية .2013/12/10
و أ�عتمد يف ت�صميم عينة الدرا�سة أ��سلوب العينة
الع�شوائية املنتظمة ومب�ستوى ثقه  %95وخط�أ
معياري مقداره  ،%3.6حيث مت تق�سيم ال�صحفيني
واالعالميني �إىل فئتني وبالأ�سلوب املتنا�سب مع
احلجم يف كل فئة على النحو التايل:
•الفئة الأوىل :وت�شمل ال�صحفيني والإعالميني
العاملني يف القطاع احلكومي.
•الفئة الثانية :وت�شمل ال�صحفيني والإعالميني
العاملني يف القطاع اخلا�ص.

بلغت ن�سبة ا�ستجابة ال�صحفيني يف اال�ستطالع 92.2

 ،%يف حني بلغت ن�سبة عدم اال�ستجابة  %7.8منهم
 %4.6كانت اال�ستجابة ب�شكل جزئي على �أ�سئلة
اال�ستمارة وبلغت ن�سبة ال�صحفيني الذين رف�ضوا
اال�ستجابة على كافة �أ�سئلة اال�ستطالع .%3.2

وبالعودة �إىل نتائج اال�ستطالع ف�إن تعديل قانون
املطبوعات والن�شر ا�ست أ�ثر يف عام  2013مب�ساحة
وا�سعة م��ن االهتمام وحت��دي��د ًا تداعياته على
الإعالم الإلكرتوين ،ويف هذا ال�سياق ف�إن %44.5
لعالميني يعتربون �شرط الرتخي�ص املفرو�ض
من ا إ
يف قانون املطبوعات للمواقع الإلكرتونية قيد ًا
لعالم ،ويراه  %27.5داعم ًا حلرية
على حرية ا إ
الإعالم ،ويعتقد � %27.5أنه ال ي�ؤثر على احلريات
ال�صحفية.

كذلك ،مت توزيع ال�صحفيني والإعالميني يف كل
ل�سلوب املتنا�سب مع احلجم
فئة ح�سب اجلن�س وبا أ
�أي�ضاً ،كما مت الأخ��ذ بعني االعتبار ال�صحفيني
والإع�لام��ي�ين العاملني وغ�ير امل�سجلني يف نقابة
ال�صحفيني ،حيث مت توزيعهم يف العينة ،و بالأ�سلوب
املتنا�سب مع احلجم.

وترتفع الن�سبة ال��ت��ي ت��رى ب����أن حجب املواقع
للكرتونية التي ال ترخ�ص مبوجب أ�حكام قانون
ا إ
املطبوعات قيد ًا على حرية ال�صحافة لت�صل �إىل
 ،%49.5يف حني �أن  %23.4تراها ت�ساهم يف تقدم
حرية الإعالم ،و %26.9تعتقد ب�أنها ال ت�ؤثر على
حرية الإعالم.

ومن املهم مالحظة �أن عينة الدرا�سة لهذا العام
تراجعت عن الأع��وام التي �سبقتها مع �أن �أعداد
الإعالميني ـ �سواء امل�سجلني يف نقابة ال�صحفيني �أم
كانوا خارجها ـ ف�إنهم يتزايدون ،حيث بلغت عينة
الدرا�سة لهذا العام نحو ( )461إ�عالميا من العاملني
يف قطاع الإعالم ،و بتناق�ص و�صل �إىل ( )%9.3عن
حجم العينة يف ا�ستطالع عام  ،2012وذلك ملا ظهر
من �صعوبات واجهت فريق جمع البيانات.

وحتى حجب املوقع الإلكرتوين بقرار ق�ضائي ،ف�إن
 %49يعار�ضونه ويعتربونه قيد ًا على احلرية،
وترتفع ن�سبة املعار�ضني العتبار التعليق يف املواقع
الإلكرتونية جزء من املادة ال�صحفية ،ويجدون يف
هذه املادة القانونية قيد ًا على احلرية لت�صل إ�ىل
 ،%51.6ويعتربها  %24.9ت�ساهم بحرية الإعالم،
 %22.1يعتربها غري م ؤ�ثرة.

لخ����ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار ال�صحفيني
ك��ذل��ك ،مت ا أ
والإع�لام��ي�ين العاملني وغ�ير امل�سجلني يف نقابة
ل�سلوب
ال�صحفيني ،حيث مت توزيعهم يف العينة ،وبا أ
املتنا�سب مع احلجم ،حيث بلغت ن�سبة ال�صحفيني
واالعالميني العاملني وامل�سجلني يف النقابة ،%58.2
يف حني بلغت ن�سبة ال�صحفيني واالعالميني العاملني
وغري امل�سجلني يف النقابة .%41.8

ومل��ع��رف��ة ت ��أث�ير وت��داع��ي��ات ت��رخ��ي�����ص امل��واق��ع
لل��ك�ترون��ي��ة ع��ل��ى ح��ال��ة االح��ت��راف املهني،
ا إ
وفعاليتها يف احل��د م��ن ظ��واه��ر �سلبية اتهم بها
للكرتوين وجاء القانون لت�صويبها مثل
لعالم ا إ
ا إ
ظاهرة االب��ت��زاز ،وتزايد جرائم القدح والذم،
ومدى االلتزام بالتوازن واملو�ضوعية وامل�صداقية
واالنحياز واللجوء للت�شهري ،ف�إن �إجابات الإعالميني
مل تظهر ت��ق��دم � ًا ف��ارق�� ًا حققه ت��ع��دي��ل قانون
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وبا�ستعرا�ض امل��ؤ���ش��رات ف ��إن  %52.3ي��رون ب�أن
االحرتاف املهني ظل على حاله بالإعالم الإلكرتوين
بعد الرتخي�ص ،ومن يرون �أن هناك حت�سن ًا بهذا
االجتاه بلغوا  ،%26.7ويف اجتاه آ�خر يرى %20.2
ب�أن هناك تراجع ًا يف االحرتاف املهني.
ويف احلد من ظاهرة اللجوء لالبتزاز ف�إن %42.5
%21.5

يرون ب�أن الو�ضع ظل على حاله ،وفقط
يعتقدون ب أ�ن هناك تزايد ًا يف هذه الظاهرة ،يف
حني يرى � %27.5أن احلالة تراجعت.

وقد يعترب الرتاجع يف جرائم القدح وال��ذم هو
امل�ؤ�شر الأكرث ح�ضور ًا يف ر�أي ال�صحفيني� ،إذ يرى
� %47.1أن القانون حقق ذلك ،ويت�شابه الأمر يف
جرائم الت�شهري �إذ يرى � %35.4أن القانون �سي�سهم
يف تراجعها مع اعتقاد  %40.6ب أ�نها بقيت على
حالها.
ومل يحدث �أي تغيري جذري يف االلتزام بالتوازن
واملو�ضوعية وامل�صداقية واالن��ح��ي��از� ،إذ يعتقد
ال�صحفيون على التوايل ب أ�نها مل تتغري وبقيت على
حالتها وبن�سب .%56.2 ،%48.2 ،%52.5
وبالتدقيق ف�إن جمهور ال�صحفيني يعتقد �أن القانون
لعب دور ًا يف احلد من املمار�سات التي تعترب جتاوز ًا
على حمارم القانون مثل القدح وال��ذم والت�شهري،
يف حني �أن القانون مل يحقق غاياته على م�ستوى
االحرتاف املهني ومدونات ال�سلوك.
ورمبا من املهم الإ�شارة �إىل مالحظة �أن الق�ضايا التي
لعالميني
ا�ستقبلتها وحدة امل�ساعدة القانونية ل إ
«ميالد» التابعة ملركز حماية وحرية ال�صحفيني
للرتافع يف الق�ضايا املقامة على ال�صحفيني وخا�صة
املواقع الإلكرتونية قد تزايدت بعد �إقرار القانون،
مما يوحي ب�أن املالحقة القانونية تزايدت ولكن
االمتثال للقانون وخ�شيته مل تظهر بعد على
الأقل.

وحافظت احلكومة وم�ؤ�س�ساتها على �صدارتها يف
حماوالت تقدمي االمتيازات للإعالميني لت�صل �إىل
 ،%27.1وامل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية  %4.8لت�صبح
الن�سبة  ،%31.9يليهم رج��ال الأع��م��ال بن�سبة
 ،%28.9ويتبعهم �شركات جتارية و إ�عالنية بن�سبة
 ،%16.9وبعدهم الأج��ه��زة الأمنية وم�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين بن�سبة  ،%5.4يليهم الأح���زاب
ال�سيا�سية .%4.2
وظلت الهبات املالية واحل�صول على الهدايا أ�كرث
الأ�شكال �شيوع ًا لالحتواء وبلغت  ،%44.3يلي
لج��راءات يف امل ؤ��س�سات
ذلك ت�سهيل اخلدمات وا إ
الر�سمية وبلغت  ،%20.7ثم التعيني يف من�صب
حكومي �أو �شبه حكومي  ،%20بعد ذلك احل�صول
على إ�ع��ف��اءات جمركية أ�و احل�صول على عالج
وتعليم جماين  ،%5والدعوات لل�سفر خارج البالد
.%4.3
والأه��م �أن ال�صحفيني الذين تعر�ضوا ملحاوالت
احتواء ب��د�أوا ي�شعرون ب��أن حم��اوالت االحتواء
ت�ؤثر على توجهاتهم وممار�ستهم لعملهم املهني

استطالع رأي الصحفيين

املطبوعات والن�شر يف مواجهة هذه الظواهر.

ك��ل اجل��ه��ود يف احل���رب على ال��ف�����س��اد ،واحلديث
املتوايل عن الإ�صالح يف الإعالم يبدو �أنها مل ت�ؤت
�أكلها يف احلد من ظاهرة االحتواء لل�صحفيني ،فهي
يف تزايد ومل ترتاجع ،فح�سب اعرتاف الإعالميني
�أنف�سهم ف�إن � %21.5أقروا ب�أنهم تعر�ضوا ملحاوالت
احتواء و إ�غراء وامتيازات أ�ثناء ممار�ستهم لعملهم
ال�صحفي ،وتتزايد هذه الن�سبة ب�إقرار الإعالميني
ب أ�نهم �سمعوا عن زميالت وزمالء تعر�ضوا ملحاوالت
اح��ت��واء وبن�سبة بلغت  ،%50.1وعند جمع من
تعر�ض ب�شكل مبا�شر ملحاوالت احتواء ومن �سمع
لجمالية
عن آ�خرين تعر�ضوا لها ت�صبح الن�سبة ا إ
 ،%71.6وهي ن�سبة ت�ؤ�شر عن ا�ستمرار احلكومة
لخ��رى يف اخ�تراق الو�سط ال�صحفي،
واجلهات ا أ
ويف اجلانب الآخ��ر تك�شف عن �أزم��ة «املنظومة
الأخالقية» الناظمة لعمل الإعالميني ،وكذلك
ع���دم وج����ود ���ض��واب��ط وم���دون���ات ���س��ل��وك مهني
للم�ؤ�س�سات ال�صحفية ت�ضبط هذه الظواهر.
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وبلغت ن�سبتهم  %23.2بعد أ�ن كانت  %16.7للعام
.2012
حم�����اوالت االح���ت���واء ر���س��خ��ت ع��ن��د  %61من
الإعالميني كو�سط ح�سابي ب�أن احلكومة تلج�أ لهذا
ل�سلوب لك�سب والئهم.
ا أ
اجلديد يف ا�ستطالع عام  2013هو ال�سعي احلثيث
ملعرفة �أي��ن تنت�شر ظواهر الف�ساد يف ال�صحافة
مثل الوا�سطة ،والر�شوة ،والأخبار والتحقيقات
لجر ،وممار�سة االبتزاز للح�صول على
املدفوعة ا أ
مكا�سب مادية ،وقبول الهدايا ،والقبول بتعار�ض
امل�صالح لل�صحفيني وغ�ض النظر عنها.
وجرى تق�سيم و�سائل الإعالم املختلفة �إىل قطاعات،
�أولها الإعالم الر�سمي «الإذاعة والتلفزيون ووكالة
الأنباء الأردنية ـ برتا» ،ال�صحف اليومية ،ال�صحف
للكرتونية،
لخ��ب��اري��ة ا إ
ل�سبوعية ،امل��واق��ع ا إ
ا أ
الإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة.
امل�ؤ�شرات الرقمية ك�شفت �أي�ض ًا ب�أن بع�ض مظاهر
الف�ساد تنت�شر وتت�صدر يف قطاعات �إعالمية �أكرث
من غريها ،و أ�ن أ��شكا ًال أ�خرى أ�كرث �شيوع ًا يظهر يف
قطاع دون �آخر ،وهكذا يتغري الرتتيب.
ففي انت�شار ظاهرة الوا�سطة بني و�سائل الإعالم
ت�صدر الإعالم الر�سمي القائمة بني و�سائل الإعالم
مبتو�سط ح�سابي  ،%81.8يليه ال�صحف اليومية
 ،%76.7فاملواقع الإخبارية الإلكرتونية ،%71.8
لذاعات والتلفزيونات اخلا�صة  ،%71.5و أ�خري ًا
فا إ
ال�صحف الأ�سبوعية .%65.5
وعند التوقف أ�م��ام ظاهرة الر�شوة وانت�شارها
ب�ين و�سائل الإع��ل�ام ،كانت امل��واق��ع الإخبارية
لكرث اتهام ًا وبن�سبة بلغت ،%70.3
للكرتونية ا أ
ا إ
يتبعها الإذاع��ات والتلفزيونات اخلا�صة ،%64.3
ال�صحف الأ�سبوعية  ،%60.5ال�صحف اليومية
 ،%55.9و�أخ��ي�ر ًا الإع��ل�ام الر�سمي «الإذاع����ة
والتلفزيون ووكالة برتا» .%51.8

ويف مم��ار���س��ة االب���ت���زاز للح�صول ع��ل��ى مكا�سب
مادية �أي�ض ًا كانت املواقع الإخبارية الإلكرتونية
املتهم الأول مبتو�سط ح�سابي  ،%71.9الإذاعات
والتلفزيونات اخلا�صة  ،%64.9وذات الن�سبة
لل�صحف الأ�سبوعية  ،%64.9ال�صحف اليومية
لذاعة والتلفزيون ووكالة برتا
 ،%51.9و أ�خري ًا ا إ
.%47.4
ويف كتابة الأخبار والتحقيقات املدفوعة الأجر
فلقد ا�ستمر اتهام املواقع الإخبارية الإلكرتونية
لذاع��ات
لك�ثر ممار�سة بواقع  ،%79.3ا إ
ب أ�نها ا أ
وال��ت��ل��ف��زي��ون��ات اخل��ا���ص��ة  ،%72.9ال�صحف
لذاع��ة
لع�لام الر�سمي «ا إ
ل�سبوعية  ،%69.7ا إ
ا أ
والتلفزيون ووكالة برتا» .%53.8
ومن املهم مالحظة �أن كثري من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
و�شبه الر�سمية باتت تطلب من و�سائل الإعالم
كتابة أ�خبار وحتقيقات عنها نظري عقود رعاية
مالية.
و�أخ�ي�راً؛ ف ��إن امل��واق��ع الإخ��ب��اري��ة الإلكرتونية
ظ��ل��ت م��ت�����س��ي��دة ل��ل��م�����ش��ه��د يف ات��ه��ام��ه��ا بقبول
لذاع��ات
الهدايا مبتو�سط ح�سابي بلغ  ،%76ا إ
وال��ت��ل��ف��زي��ون��ات اخل��ا���ص��ة  ،%71.8ال�صحف
الأ�سبوعية  ،%69ال�صحف اليومية ،%63.8
الإعالم الر�سمي .%60.8
لرقام يظهر �شيوع هذه الظاهرة بني
ومبراجعة ا أ
خمتلف و�سائل الإعالم ،فالإعالميون ال يتعاملون
مع هذه الظاهرة باعتبارها أ�مر ًا مي�س ا�ستقالليتهم،
وال يوجد حم���ددات للهدايا التي ميكن قبولها
وت�شكل تكرمي ًا رمزي ًا لهم.
ذات الأمر ينطبق على املوقف من تعار�ض امل�صالح،
فهي ممار�سة �شائعة وال جتد حرج ًا حني يعمل
�إعالمي يف م�ؤ�س�سة يغطي ويتابع �أخبارها ،وعلى
ما يبدو �أن مدونة ال�سلوك احلكومي التي �أقرتها
حكومة �سمري الرفاعي �سابق ًا قبل �أكرث من ثالث
�سنوات قد انتهت فاعليتها.
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والكارثة الكربى �أنه رغم �شيوع مظاهر الف�ساد يف
لعالمي بدالالته املختلفة ،والبع�ض يقر
الو�سط ا إ
بها ،و�آخرون ال ينظرون لها باعتبارها ف�ساداً ،بل
باعتبارها مكت�سبات مالية لل�صحفيني وامل�ؤ�س�سات
لعالميني امل�شاركني يف
لعالمية ،ف إ�ن  %89من ا إ
ا إ
اال�ستطالع مقتنعون ب�أن هذه الظواهر ال�سلبية
لمر الذي يك�شف عن
لعالم ،ا أ
ت ؤ�ثر على حرية ا إ
حالة تناق�ض بني املفاهيم والقيم وبني املمار�سات
على �أر�ض الواقع من جهة �أخرى.
االنتهاكات الواقعة على الإعالميني ب�أ�شكالها
لع�لام��ي�ين منذ بدء
املختلفة مل تتوقف �ضد ا إ
�إعداد هذا التقرير ،واال�ستطالع يحاول �أن يك�شف
عن انتهاكات م�سترتة مل يف�صح �إعالميون عنها �ضمن
العينة الوا�سعة التي ي�ضمها ،لكن الأداة الأ�سا�سية
لك�شف االن��ت��ه��اك��ات ه��ي وح���دة ر���ص��د وتوثيق
لع�لام «ع�ين» ،و�شبكة
االنتهاكات الواقعة على ا إ
املدافعني عن حرية الإع�ل�ام يف العامل العربي
«�سند» والتي تعمل يف عدد من الدول العربية.
ع��اد م�ؤ�شر ح��االت التوقيف التي يتعر�ض لها
ال�صحفيون إ�ىل االرتفاع لي�صل إ�ىل  %1.7يف عام
 2013بعد �أن تراجع �إىل  %0.6عام  ،2011و%1.2
عام .2012

ويف �سياق الإنتهاكات؛ ف�إن  %34.1من الإعالميني
امل�شاركني يف اال�ستطالع �أك���دوا �أن��ه��م تعر�ضوا
ل�ضغوط وم�ضايقات �أثناء قيامهم بعملهم ال�صحفي،
وكانت الن�سبة  %36.2يف عام  ،2012وظل حجب
املعلومات هو االنتهاك الأب���رز ال��ذي ي�شكو منه
لعالميون بواقع  ،%23.4يليه التهديد ،%8.7
ا إ
ال���ذم وال���ق���دح  ،%6.7ح��ج��ب امل���واق���ع ،%6.5
اال�ستدعاء الأمني  ،%6.5املنع من التغطية ،%3
تك�سري أ�دوات العمل ال�صحفي وم�صادرتها ،%1.7
اال�ستدعاء الأمني  ،%1.5املنع من البث الف�ضائي
والتلفزيوين .%1.1
ومي��ك��ن مالحظة �أن جل��وء ال�صحفيني لتوثيق
االنتهاكات التي يتعر�ضون لها تكرث يف االنتهاكات
اجل�سيمة مثل التوقيف ،واالعتداءات اجل�سيمة
لبرز هي
بال�ضرب ،وحجب املواقع ،ولكن امل�شكلة ا أ
عدم القيام بتوثيق �أب��رز االنتهاكات وهو حجب
املعلومات وع��دم اللجوء لتقدمي �شكاوى ملجل�س
املعلومات �أو اللجوء للق�ضاء للحد من انت�شار هذه
الظاهرة.
وتختلف اجلهات التي تقف وراء االنتهاكات ح�سب
نوع االنتهاك ،ففي حجب املعلومات يقف الوزراء
وامل�س�ؤولون احلكوميون وراء ذلك بن�سبة ،%42.3
تتبعهم اجلهات الأمنية .%19.8
ويف الذم والقدح فاملواطنون والأ�شخا�ص العاديني
يتحملون امل�س ؤ�ولية بن�سبة  ،%24.2يليهم الوزراء
وامل�س�ؤولون احلكوميون .%15.2

لعالميني
قرارات التوقيف يف معظمها ح�سب كالم ا إ
�صادرة عن املدعي العام املدين بن�سبة  ،%62.5تليه
املحكمة  ،%37.5و�أخري ًا كان مدعي عام حمكمة
أ�من الدولة وراء  %25من حاالت التوقيف.

أ�ما عن التهديد ف إ�ن  %17.5يقف خلفه مواطنون،
� %12.5شخ�صيات متنفذة وج��ه��ات �إعالنية،
والغريب  %10منه وراءه �صحفيون و إ�عالميون.

ومما يذكر ب�أن حاالت التوقيف بلغت  8حاالت عام
 ،2013كما �سجلت حاالت املحاكمة للإعالميني عام
 2013ارتفاعاً ،حيث و�صلت �إىل  ،%6.7يف حني

حاالت حجز احلرية  %66.7يقف خلفها الأجهزة
الأمنية %33.3 ،م�س�ؤولون حكوميون ،وبالت�أكيد
اال�ستدعاء الأمني  %100وراءه الأجهزة الأمنية

استطالع رأي الصحفيين

لرق��ام انت�شار ه��ذه الظاهرة تبني أ�ن
وبالعودة أ
املتو�سط احل�سابي يف املواقع الإخبارية الإلكرتونية
بلغ  ،%73.7الإذاع���ات والتلفزيونات اخلا�صة
 ،%69.2ال�صحف الأ�سبوعية  ،%68.1ال�صحف
اليومية  ،%62.2و�أخري ًا الإعالم الر�سمي .%59

كانت  %5.1يف عام .2012
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لمني.
لمر ينطبق على التحقيق ا أ
ونف�س ا أ
�أكرث الق�ضايا الإ�شكالية التي فر�ضت نف�سها على
الإعالم يف الأردن والعامل العربي ب�سبب تداعيات
ال��ث��ورات واحل��رك��ات االحتجاجية هو ا�ست�شراء
لعالم،
خطاب الكراهية والتحري�ض يف و�سائل ا إ
ول��ذل��ك ف����إن اال���س��ت��ط�لاع �سعى ال���س��ت��ق��راء هذه
الظاهرة رقمياً ،للبناء عليها �ضمن درا�سة ملحقة
يف تقرير حالة احلريات الإعالمية يف الأردن لهذا
العام.
وامل���ؤ���ش��ر الأب�����رز ه��و �أن ال���ث���ورات واحل��رك��ات
االحتجاجية �ساهمت يف إ�ذك���اء خطاب العنف
و�إق�صاء الآخر ومبتو�سط ح�سابي بلغ  ،%61وكان
الإع�لام ال�سوري الأك�ثر �إذك��اء خلطاب الكراهية
ومب�ؤ�شر يقرتب �إىل  7.7نقاط من  10نقاط ،يتبعه
الإع�لام امل�صري بنحو  7.6نقاط ،فالتون�سي 5.9
لردين .4.3
لعالم ا أ
لقل كان ا إ
نقاط ،وا أ
لك�بر
وبالعك�س ك��ان ل�ل�إع�لام الأردين ال���دور ا أ
بالدعوة للت�سامح وبر�صيد و�صل �إىل  6.4نقاط من
 10نقاط ،يليه التون�سي  ،4.9امل�صري  ،3.4و�أخري ًا
ال�سوري .3.4
وملزيد من املعلومات �إق��ر�أ تفا�صيل الدرا�سة يف
التقرير.

ثانياً :ال�شكاوى واالنتهاكات
الالفت لالنتباه يف نتائج ر�صد وتوثيق االنتهاكات
الواقعة على الإعالم يف الأردن هو الرتاجع الوا�ضح
لالنتهاكات اجل�سيمة الوا�سعة النطاق واملمنهجة
لردن حتديد ًا يف عام  2011مع بداية
والتي عرفها ا أ
احلراك ال�شعبي تزامن ًا مع الثورات واالحتجاجات
التي ع�صفت بالعامل العربي .وترى وحدة ر�صد
وتوثيق االنتهاكات الواقعة على الإع�لام «عني»
التابعة ملركز حماية وحرية ال�صحفيني �أن التف�سري
املنطقي لرتاجع هذا النوع من االنتهاكات والذي
مل يكن �شائع ًا يف الأردن ط��وال العقود املا�ضية،

هو انح�سار املظاهرات واالحتجاجات ال�شعبية يف
ال�شارع الأردين ،وبالتايل تراجع التواجد الإعالمي
يف الب�ؤر ومناطق التوتر واالحتكاك ال�ساخنة ،مما
كان يجعله عر�ضة لالعتداءات املمنهجة واملتعمدة
�إىل جانب االعتداءات العر�ضية.
ورغم ذلك؛ ف�إن االنتهاكات بوجه عام مل ترتاجع،
وظ��ل��ت انتهاكات حجب املعلومات والتدخالت
وغريها ماثلة ،والأبرز كان �إنفاذ احلكومة لقانون
املطبوعات والن�شر مما ت�سبب يف حجب ()291
موقع ًا إ�لكرتونياً ،وهو انتهاك جماعي وا�سع النطاق
وخمالف ملعايري حرية الإعالم وحرية الإنرتنت.
ورغم تعهدات احلكومة بعد إ�نفاذ قانون املطبوعات
والن�شر ب��أن تقت�صر حماكمات ال�صحفيني �سند ًا
لقانون املطبوعات ،فلقد �أحيل �صحفيون ملحكمة
�أمن الدولة وجرى توقيفهم.
لمن
لعالميني كانت ا أ
الق�ضية التي �شغلت بال ا إ
الوظيفي لهم بعد توقف �صحيفة العرب اليوم عن
ال�صدور واال�ستغناء عن خدمات غالبية العاملني
فيها وال��ذي��ن ي��زي��د ع��دده��م ع��ن � 200إعالمي
وموظف ،تبع هذا القرار اعت�صام طويل للعاملني
أ�مام اجلريدة احتجاج ًا على عدم �صرف رواتبهم
وحقوقهم املالية.
وما كادت �أزمة �صحيفة «العرب اليوم» تغيب عن
امل�شهد قلي ًال حتى كان العاملون يف جريدة الر�أي
ين�صبون خيمتهم احتجاج ًا على عدم التزام إ�دارة
امل�ؤ�س�سة باتفاقية عمالية وقعت معهم عام ،2011
وت��ط��ور االحتجاج يف ج��ري��دة ال���ر أ�ي للمطالبة
ب�إقالة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وتوالت
الأح��داث ليمتنع ال�صحفيون عن ن�شر �أي �أخبار
لزمة
تخ�ص رئي�س احلكومة و أ�ع�ضاءها ،وتعمقت ا أ
بقرار العاملني بالتوقف عن ال�صدور ليوم واحد
لزمة ال�صحافة املكتوبة،
لخطر أ
أ�عترب امل ؤ��شر ا أ
مما دفع نواب و�شخ�صيات عامة للتدخل الحتواء
الأزمة التي مل تتوقف �إال ب�إقالة جمل�س الإدارة،
وتعهد احلكومة بتنفيذ االتفاقية العمالية .يف
هذه الأثناء كانت �أزمة جريدة الد�ستور مفتوحة
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واقع ال�شكاوى يف الأردن
ات�سم واقع احلريات الإعالمية يف الأردن يف العام
 2013بالرتاجع ال�شديد ،فقد حا�صرت احلكومة
الإع�لام ،وبالذات الإع�لام الإل��ك�تروين ،بتطبيق
تعديالت قانون املطبوعات والن�شر الذي �أدى �إىل
إ�غ�لاق ع��دد كبري منها .كما ا�ستمرت �سيطرتها
على الإعالم الر�سمي ب�أ�شكاله املختلفة .وتعددت
احل��االت التي أ�حيل فيها إ�عالميون إ�ىل الق�ضاء،
وبالأخ�ص حمكمة �أم��ن الدولة ملحاكمتهم على
�أ�سا�س قانون العقوبات عن مواد �إعالمية قاموا
بن�شرها .ورغم الرتاجع امللمو�س وامللحوظ يف واقع
احلريات الإعالمية يف الأردن ،ف�إن عدد احلاالت
التي ر�صدتها وح��دة ر�صد وتوثيق االنتهاكات
الواقعة على الإع�لام «ع�ين» ،واال�ستمارات التي
ا�ستقبلها وق��ام الرا�صدون بتعبئتها موزعة بني
�شكوى وبالغ ور�صد ،كانت قريبة من العام املا�ضي
لأ�سباب كثرية ذكرها التقرير.
ومتكنت وحدة «عني» لر�صد وتوثيق االنتهاكات
الواقعة على احلريات الإعالمية ،وهي جزء من عمل
�شبكة «�سند» لر�صد وتوثيق االنتهاكات يف العامل
العربي من التحقق من وقوع عدد من االنتهاكات
لعالميني وباحلريات
املتنوعة املا�سة بحقوق ا إ
الإعالمية يف الأردن يف العام  .2013وقد توافرت
للوحدة معلومات ب� أش�ن هذه االنتهاكات من خالل
احل��االت التي قامت الوحدة بر�صدها �سواء من
خالل ا�ستمارات املعلومات (ال�شكاوى �أو البالغات)
أ�م الر�صد الذاتي .وقد خ�ضعت هذه احلاالت كلها
لآلية النظر ،وتق�صي احلقائق واملراجعة العلمية
واحلقوقية .وم��ن ب�ين ( )99ا�ستمارة معلومات
تلقتها الوحدة يف عام  ،2013تبني لها �أن ()60
منها تنطوي على انتهاك �أو �أكرث يتعلق باحلريات
الإعالمية �أو بحقوق الإع�لام��ي�ين .وفيما ي�أتي
جدول يبني عدد اال�ستمارات التي تلقتها وحدة

�شـكـــــــــــل
اال�ستمارة

العــدد عـــــــــــــدد الن�سبـــة
الكلــــي االنتهاكات املئويــــة

�شكوى

81

52

% 86.6

بالغ

1

1

%1.6

ر�صد ذاتي

17

7

%11.6

املجموع

99

60

%100

 99شكـوى وبالغاً
تتضمن  60انتهاكاً
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على كل االحتماالت ب�سبب تدهور الو�ضع املايل
لل�صحيفة ،وع���دم ���ص��رف روات����ب امل��وظ��ف�ين يف
مواعيدها املحددة.

«عني» ونوع هذه اال�ستمارات وعدد االنتهاكات التي
ت�ضمنتها ،علم ًا ب�أن هناك العديد من احلاالت التي
وجدت الوحدة �أنها تنطوي على �أكرث من انتهاك
لعالمية
لن�سانية أ�و للحريات ا إ
لحد احلقوق ا إ
أ
املعرتف بها:
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تنوع امل�شكالت الواردة يف احلاالت
وات�ساع جماالتها
كما هو احلال يف العام  ،2012مل تن�صب ال�شكاوى
والبالغات التي ا�ستقبلتها وح��دة «ع�ين» ب�ش�أن
لردن على
لع�لام��ي��ة يف ا أ
انتهاكات احل��ري��ات ا إ
انتهاكات �أو م�شكالت حمددة بالذات ،فقد �شملت
مو�ضوعات متنوعة ومتعددة ،ويو�ضح اجلدول
الآت���ي خمتلف االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ادع���ى مقدمو
ال�شكاوى والبالغات أ�و التي ر�صدتها الوحدة ذاتي ًا
وقوعها بحق الإعالم والإعالميني:
العدد

%

مو�ضوع احلالة
املنع من التغطية

42

%37.5

امل�ضايقة

12

%10.7

التهديد

14

%12.5

الذم والقدح

6

%5.3

حجز حرية
اال�ستخـــــــــدام املتع�ســــــــــف
لل�سلطــة يف منــح الرتخيـ�ص
ال�ضغــــــــــــط لإزالــــــــــــــة �أو
تغييــــــر حمتــــــوى اخلبــــــر
حجب املعلومات

4

%3.5

5

%4.4

6

%5.3

5

%4.4

م�صادرة �أدوات العمل

3

%2.6

اال�ستدعاء الأمني للتحقيق

3

%2.6

الإ�ضرار بالأموال
عــــــــدم امل�ســــــاواة والتمييز
علـــى �أ�ســــا�س نـــوع اجلنــ�س
رقابة م�سبقة

3

%2.6

2

%1.7

2

%1.7

الرقابـة الالحقة على اخلرب

2

%1.7

�إيقاف عن العمل

1

%0.8

ذم وقدح وت�شهري

2

%1.7

112

%100

املجموع

وي�لاح��ظ يف اجل���دول أ�ع�ل�اه أ�ن أ����ش��ك��ال و أ�ن���واع
امل�شكالت �أو االنتهاكات الواردة يف اال�ستمارات �أكرث
من عدد اال�ستمارات ذاتها ،وهو �أمر طبيعي �سببه
�أن بع�ض اال�ستمارات ت�ضمنت �أكرث من نوع �أو �شكل
من �أنواع االنتهاكات ،ك�أن يكون الإعالمي �صاحب
ال�شكوى تعر�ض إ�ىل ال�ضرب واملنع من التغطية يف
�آن معاً.

واقع ال�شكاوى واالنتهاكات يف الأردن
بنتيجة درا�سة وحتليل احلاالت التي قامت وحدة
«عني» بر�صدها ،تبني وجود عدد من االجتاهات
العامة التي ت�شبه يف جزء منها االجتاهات التي
ج��رى الك�شف عنها يف العام املا�ضي ،بالإ�ضافة
الجتاهات �أخرى جديدة يف العام  .2013وميكن
�إيجاز هذه االجتاهات العامة كالآتي:
لف�صاح عن االعتداءات
•عودة ظاهرة عدم ا إ
من جانب الإعالميني.
•ت�آكل الأمن الوظيفي للإعالميني وت�أثريه على
ممار�سة احلريات الإعالمية.
•تراجع دور الإع�لام الورقي حل�ساب الإعالم
للكرتوين.
ا إ
•تف�ضيل الإعالميني للحلول الودية على احللول
القانونية.
•تنوع امل�شكالت ال���واردة يف احل��االت وات�ساع
جماالتها.
•ان���ع���دام امل��ع��رف��ة ب��امل��ن��ظ��وم��ة احلقوقية
والت�شريعية املتعلقة باحلريات الإعالمية.

عر�ض لنماذج من احلاالت وحتليلها
وعر�ض التقرير أ�ب��رز احل��االت وال�شكاوى التي
تلقتها وحدة «عني» يف العام  2013بخ�صو�ص حاالت
لردنيون مل�شكالت .وهذا
لعالميون ا أ
تعر�ض فيها ا إ
العر�ض يتعلق بتلك احل��االت التي �أث��ارت م�سائل
ت�ستحق التحليل والنقا�ش ،وهي على النحو الآتي:
•حالة �إياد اجلغبري املتعلقة بتوجيه اتهامات
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االجتاهات الأ�سا�سية التي ك�شفت عنها انتهاكات
احلريات ا إلعالمية وحقوق ا إلعالميني
لعالمية
ات�سم العام  2013برتاجع احلريات ا إ
ب�����ص��ورة ك��ب�يرة يف الأردن رغ��م انخفا�ض عدد
االنتهاكات اجل�سيمة ب�صورة ملمو�سة مقارنة بالعام
لردن
املا�ضي .فهذا النوع من االنتهاكات انح�سر يف ا أ
ل�صالح انتهاكات �أخرى من قبيل املنع من التغطية،
واحتجاز ال�صحفيني وحماكمتهم أ�مام حمكمة أ�من
الدولة التي ال توفر �ضمانات املحاكمة العادلة ويف
مقدمتها ا�ستقالل املحكمة ذاتها .وا�ستمر الأردن
يف انتهاج �سيا�سة اللجوء للقانون ك��� أ�داة لقمع
احلريات وتكميم حرية الإع�لام وت�ضييقها .كما
لفالت من العقاب و إ�خفاء هوية
ا�ستمرت �سيا�سة ا إ
املعتدين .وبوجه عام ميكن القول �أن ال�سيطرة
الر�سمية واحلكومية على الإعالم ازدادت ومتثلت
بالت�ضييق ال�شديد على حرية الإعالم الإلكرتوين
وتعديل القوانني الناظمة للعمل الإعالمي ب�شكل

لعالمية
وتوزعت االنتهاكات التي طالت احلريات ا إ
وحقوق الإعالميني يف الأردن يف العام  2013على
�أك�ثر من حق من احلقوق التي تر�صدها وحدة
«عني» ،خا�صة و�أن انتهاكات حقوق الإن�سان مبا فيها
حرية الإعالم تت�سم بطبعها وبحكم الرتابط بينها
بكونها متعددة اجلوانب .وقد �شملت االنتهاكات
التي حتققت الوحدة من وقوعها يف الأردن� :إ�ساءة
املعاملة واملعاملة القا�سية والال إ�ن�سانية واملهينة،
وح��ري��ة التعبري والن�شر والإع��ل�ام ،واالحتجاز
غري القانوين واالعتداء على احلرية ال�شخ�صية
للإعالميني واملحاكمة �أمام حماكم خا�صة ال توفر
�ضمانات املحاكمة العادلة املعرتف بها دوليا.
ويبني اجل��دول الآت��ي احلقوق واحلريات املعتدى
عليها وعددها ب�صورة تف�صيلية:
الن�سبة
عدد
االنتهاكات املئوية من
�إجمايل
احلق املعتدى عليه الواقعة
االنتهاكات
عليه
ح�����ري�����ة الإع�����ل����ام
%46.2
43
وال���ن�������ش���ر وال��ت��ع��ب�ير
احلـق يف عـدم اخل�ضوع
للتعذيــــــب �أو ملعاملـــــة
%20.4
19
�أو عقوبــــــــة قا�سيـــــة
�أو ال �إن�سانيـة �أو مهينـــة
ح���������ق احل�����������ص�����ول
%13
12
ع����ل����ى امل����ع����ل����وم����ات
احلريــــــةال�شخ�صيــــة
%6.4
6
والأمــــــان ال�شخ�صــــــي
حرمــــــة املمتلكـــــــــات
%5.3
5
اخلا�صـــــــــــــــــــــــــــــــــة
احلـــق يف حماكمــــــــــة
%4.3
4
عادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
االحتجـــــــــــــــــــــــــــــاز
%4.3
4
غيــــــر القانونـــــــــــــــي
املجمـــــــــوع
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جزائية له.
•حالة ح�سن احل�سيني املتعلقة بتعر�ضه لل�ضرب
من قبل �أحد املر�شحني لالنتخابات النيابية.
•�شكوى يو�سف الب�ستنجي من قناة ر�ؤيا املتعلقة
بتعر�ضه.
•�شكوى عدنان برية املتعلقة بف�صله التع�سفي
من العمل يف �صحيفة العرب اليوم.
•�شكوى هديل غبون ب� أش�ن الت أ�خر باعتمادها
كمرا�سلة للموقع الإلكرتوين العربي ل�شبكة
الـ»�سي �إن �إن».
•�شكوى را�شد فريحات بتعر�ضه لل�ضرب من قبل
قوات الدرك يف جمل�س النواب.
•�شكوى أ�ح��م��د أ�ب��و حمد املتعلقة مبنعه من
تغطية اعت�صام موظفي ق�صر العدل.
•�شكوى وليد ح�سني املتعلقة مبنعه من دخول
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
•�شكوى عمر الزيود ب�ش�أن تلقيه ات�صاال لإزالة
خرب.
•�شكوى جمموعة من ال�صحفيني ب�ش�أن اقتحام
قوات الأمن مبنى �صحيفة الر�أي.

يهدر حريته اهدارا �صارخا.
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وتناول التقرير امل�سائل املذكورة كلها على النحو ا آلتي:
•تراجع احلريات الإعالمية.
•انخفا�ض عدد االنتهاكات اجل�سيمة.
•ا�ستمرار �سيا�سة الإفالت من العقاب وانعدام
م�ساءلة اجلناة.
لعالميني أ�مام حمكمة أ�من الدولة.
•حماكمة ا إ
•كرثة حاالت املنع من التغطية من قبل الهيئات
لمنية.
ا أ
•عودة الرقابة الذاتية لدى الإعالميني.

لعالمية
أ�برز االنتهاكات املا�سة باحلريات ا إ
وحقوق الإعالميني
ت�شمل هذه االنتهاكات تلك التي وقعت ونالت من
احلريات الإعالمية وحقوق الإعالميني ب�سبب
�سلوكيات و�أفعال معينة (االنتهاكات الناجتة عن
ممار�سات) وب�سبب الت�شريعات والقوانني النافذة.
ومن ال�ضروري الت أ�كيد على أ�ن جزءا كبريا من هذه
االنتهاكات طال �أكرث من حق من حقوق الإن�سان
واحلريات الإعالمية املعرتف بها ،ولكن روعي يف
عر�ضها �إدراجها �ضمن االنتهاك �أو االعتداء الأبرز،
ومبعنى �آخر فقد جرى ت�صنيف هذه االنتهاكات يف
لكرث ظهورا له رغم أ�نه
التقرير بح�سب ال�صورة ا أ
قد ينطوي على انتهاك حلقوق �أو حلريات �أخرى.
وميكن �إيجازها على النحو الآتي:

•االنتهاكات املتعلقة بالتهديد باالعتداء
على احلق يف احلياة

مل تر�صد وحدة «عني» يف العام � 2013أي اعتداء
لعالم من خالل امل�سا�س بحق احلياة
على حرية ا إ
للإعالميني �أو التهديد باحلرمان منه .وميكن
القول بوجه عام �أن هذا النوع من االنتهاكات لي�س
لردن.
م أ�لوفا يف ا أ

•االنتهاكات املا�سة باحلق يف عدم اخل�ضوع
للتعذيب �أو لغريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
متكنت وح���دة «ع�ي�ن» يف ال��ع��ام  2013م��ن ر�صد

وتوثيق عدد من االنتهاكات التي تتعلق ب إ��ساءة
معاملة الإعالميني ب�شتى �أ�شكالها و�صورها مبا
يف ذلك احلرمان من احلرية تع�سفا �أو ب�شكل غري
قانوين ،وال�شتم ،وال�ضرب ،والتهديد ،واال�ستدعاء
الأمني ب�سبب عمل �إعالمي .وقد متكنت الوحدة من
التحقق من وقوع انتهاكات من هذا النوع يف ()19
حالة من احلاالت التي قامت بر�صدها .وفيما ي�أتي
لبرزها:
عر�ض أ
•االعتداء على عبداحلميد اللحام من راديو
البلد بال�ضرب من قبل ملثمني م�ؤازرين لأحد
املر�شحني لالنتخابات النيابية.
•االعتداء بال�ضرب على ح�سان خري�سات من
للكرتوين.
موقع عفرا ا إ
•تهديد �أجمد املجايل من �صحيفة الر�أي و�شتمه
ب�ألفاظ قبيحة.
•�إعتداء بال�ضرب على الزميل غ�سان �أبو لوز
و�أع�ضاء فريق العربية الآخ��ري��ن يف خميم
الزعرتي.
•االعتداء بال�ضرب على �أحمد احلرا�سي�س من
موقع جو  24الإخباري من قبل قوات الدرك.

•االنتهاكاتاملا�سةباحلقيفحماكمةعادلة
ج��رت الإ���ش��ارة ب ��أن العام  2013ات�سم مبحاكمة
عدد من الإعالميني الأردنيني �أم��ام حمكمة �أمن
الدولة عن �أن�شطة ومواد تندرج �ضمن ممار�ستهم
حلرياتهم الإعالمية .وقد متكنت وح��دة «عني»
لع�لام من خالل
من ر�صد ( )4انتهاكات حلرية ا إ
�إخ�ضاع الإعالميني ملحاكمات �أم��ام حمكمة �أمن
الدولة تخالف معايري احلق يف املحاكمة العادلة
كما ن�صت عليها امل���ادة ( )14م��ن العهد ال��دويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .وفيما ي�أتي
عر�ض لعدد من هذه االنتهاكات:
•ا�ستدعاء ماهر م�ضية ملدعي عام حمكمة �أمن
الدولة.
•ا�ستدعاء نادر مقابلة ملدعي عام حمكمة �أمن الدولة
ب�سبب ن�شر خرب عن تغيري رئي�س هيئة الأركان.
•حماكمة ن�ضال فراعنة و�أجم���د معال امام
حمكمة �أمن الدولة.

31

متكنت وحدة «عني» يف العام  2013من ر�صد وتوثيق
( )6انتهاكات طالت احلرية ال�شخ�صية للإعالميني
لردنيني من خالل حجز حريتهم أ�و توقيفهم.
ا أ
وفيما ي�أتي عر�ض لأبرز هذه احلاالت:
•احتجاز �سامر ال�شمري لدى مديرية �شرطة
املفرق.
•احتجاز ن�ضال �سالمه اثناء مثوله لدى مدعي
عام حمكمة أ�من الدولة.
•احتجاز عي�سى �شقفة من قبل �شرطة مكافحة
امل���خ���درات �أث��ن��اء ق��ي��ام��ه بعمله دون �سبب
قانوين.

•االنتهاكات املا�سة بحرية التعبري والن�شر
والإعالم
قامت �شبكة «�سند» يف العام  2013بالتحقق من
وقوع ( )43انتهاكا من االنتهاكات املا�سة بحرية
الر�أي والتعبري والإعالم من خالل �أفعال ال تنطوي
لخرى املعرتف
لن�سانية ا أ
على حرمان من احلقوق ا إ
بها .وفيما ي�أتي عر�ض لأبرزها:
•منع جهاد غنب من الت�صوير �أثناء االنتخابات
النيابية من قبل الأمن الوقائي.
•م�ضايقة هديل الد�سوقي و�إرغامها على �إزالة
مادة �صحفية بعد ن�شرها
•حجب معلومات عن موفق كمال من قبل أ�مني
عام وزارة العدل.
•منع ع��دد م��ن ال�صحفيني م��ن ط��رح �أ�سئلة
واحل�صول على معلومات يف اجتماع ملبادرة من
�أجل �إربد الكربى.
•منع عدد من ال�صحفيني من تغطية اجتماع
لوزيرة التنمية االجتماعية.
•حماولة �إغالق قناة الريموك ومنعها من البث.
لردنية عمال
للكرتونية ا أ
•حجب مئات املواقع ا إ
بقانون املطبوعات والن�شر املعدل.

هدفت درا�سة «�إين �أكرهك  ..خطاب الكراهية
والطائفية يف إ�ع�ل�ام ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» ملعرفة
وا�ستك�شاف م�ضامني و�أ�شكال خطاب الكراهية
والتحري�ض الطائفي والتمييز يف �إع�لام الربيع
العربي ،وقيا�س مدى التزام هذا الإعالم باملعايري
الدولية واملهنية ومدى �إنخراطه يف ال�صراعات
ال�سيا�سية الطائفية واملذهبية يف دول الربيع
العربي.
ور�أت ال��درا���س��ة �أن خطاب الكراهية يف �إع�لام
الربيع العربي مل يكن خطابا طارئا وم�ستحدثا،
و إ�منا بدا أ�كرث و�ضوحا و�ضغطا يف مرحلة الثورات
واالحتجاجات ال�شعبية وما بعدها ،وحت��ول من
كونه خطابا كامنا �إىل خطاب ظاهر و�ضاغط
ب�شكل خطر جدا ،ومل يعد خطابا حم�صورا فقط
بالدول التي �شهدت الثورات وال�صراعات مع انظمة
احلكم املحلية ،ب��ل تعداها ليجتاح ك��ل ال��دول
العربية ،وات�سع وت�شعب وانت�شر ب�شكل وا�سع،
و�أ�صبح �أداة خطرية للتحري�ض على الآخر ،وبدا
وك أ�نه هو املحرك لل�سيا�سي ولل�شارع العربي خا�صة
يف الدول العربية التي مرت يف مرحلة حتول من
الأنظمة البائدة �إىل الأنظمة اجلديدة ومل ت�شهد
ا�ستقرارا حقيقيا حتى الآن «م�صر ،تون�س ،اليمن».
وخل�صت الدرا�سة إ�ىل أ�نه مت ا�ستخدام اخلطاب
الطائفي وتوظيفه من قبل الأنظمة القائمة يف
مواجهة االحتجاجات ال�شعبية من �أج��ل عزلها
وت�شويهها باعتبارها احتجاجات طائفية ومذهبية،
حلرمانها من �أي دعم �شعبي «البحرين مثاال» ،كما
ان خطاب الكراهية قد تعزز يف مواجهة الآخر من
�أجل ت�شويهه ونبذه «م�صر و�سوريا».
ويف ك��ل م�شاهد الربيع العربي ب��دت املواجهة
احلقيقية ب�ين الإ���س�لام��ي�ين وب�ي�ن العلمانيني
والليرباليني ه��ي امل��واج��ه��ة الأك�ث�ر ا�ستخداما
خلطاب الكراهية ،وجل�أ الطرفان لتوظيف الإعالم
يف هذه املواجهة التي مل تخل من العنف والقتل،

استطالع رأي الصحفيين

•االن��ت��ه��اك��ات امل��ا���س��ة ب��احل��ق يف احلرية
ال�شخ�صية

ثالثاً :البحوث والدرا�سات
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كما أ�ك��دت الدرا�سة على أ�ن دخ��ول التنظيمات
الإ���س�لام��ي��ة «اجل��ه��ادي��ة» �إىل �ساحة احل���رب يف
مواجهة الأنظمة القائمة قد عزز متاما من خطاب
الكراهية والطائفية ،ويف النموذج ال�سوري ف�إن
دخول املنظمات الإ�سالمية الأ�صولية اجلهادية
هو من فتح الباب على م�صراعيه لت أ�جيج ال�صراع
الطائفي واملذهبي يف املنطقة ويف الإعالم العربي
عموما.
ور�أت الدرا�سة �أن حتويل ال�صراع يف م�صر وتون�س
لنظمة ال�سابقة إ�ىل �صراع
واليمن من �صراع مع ا أ
مع الإ�سالميني �أدى �إىل تعزيز خطاب الكراهية
واخل��ط��اب الطائفي وامل��ذه��ب��ي ،وحت��ول ال�صراع
وبال�ضرورة �إىل �صراع بني متدينني وغري متدينني،
بينما مل ينجح الإعالم العربي يف امتحان احلياد،
ووج��د نف�سه منحازا لأط��راف ال�صراع ،ومل يعد
الإع�ل�ام مراقبا وحياديا ونزيها ،ب��ل ت��ورط يف
املواجهات وال�صراعات و�صار جزءا منها ومن حالة
اال�ستقطاب الإعالمي والدعائي وال�سيا�سي ،وهذا
ما دفع به �إىل ا�ستخدام ذات اللغة التي ي�ستخدمها
املت�صارعون ،وغرق يف خطاب الكراهية ،والتحري�ض
واحل�ض على الطائفية واملذهبية ،والقتل ،و�إق�صاء
لخر من أ�جل االنت�صار عليه «م�صر� ،سوريا ،تون�س،
ا آ
ليبيا ،اليمن ،البحرين».
وقالت الدرا�سة �إن دوال عديدة �ساعدت على
تغذية خطاب الكراهية والطائفية واملذهبية،
ومت نقل ال�صراع ال�سيا�سي بني الدول إ�ىل �ساحات
احلرب واملواجهات املحلية يف دول الربيع العربي،
ويف النموذج ال�سوري وامل�صري واليمني والبحريني
ف�إن هذه ال��دول بقيت هي املغذي الرئي�سي لتلك
ال�صراعات وخلطابها الإعالمي الذي يخدم تلك
ال�سيا�سات ،وظهر ذلك وا�ضحا يف دعم دول اخلليج
العربي لل�صراع ال�سيا�سي والإع�لام��ي يف م�صر،
وكذلك احلال يف الدعم ال�سعودي لل�صراع الطائفي
واملذهبي يف �سوريا واليمن ،وتدخل �إيران يف الأزمة
ال�سورية وذراعها الع�سكري «حزب اهلل» ،والدفع
بالآالف من املتطوعني من كل بقاع الأر�ض للقتال
يف �سوريا وبدعم م�شرتك من ال�سعودية وتركيا

لردن
لمريكية ،وا أ
واي��ران وال��والي��ات املتحدة ا أ
..ال��خ ،مما �أدى �إىل حتويل الثورة ال�سورية �إىل
ف�سيف�ساء غريبة من ال�صراع الطائفي واملذهبي،
ومل ي�ؤدي ذلك فقط �إىل انق�سام ال�شارع العربي،
بل حتول الإع�لام العربي عموما �إىل �أداة �ضغط
وتوجيه وحتري�ض.
لع�ل�ام لعبت
وت��رى الدرا�سة أ�ن بع�ض و�سائل ا إ
دورا حتري�ضيا منحازا يف ث��ورات الربيع العربي
ب�شكل الفت و�ضاغط ،وظهرت بو�ضوح ف�ضائيات
عربية ت�ضع كل إ�مكانياتها يف خدمة طرف على
ح�ساب طرف �آخر ،وعلى �سبيل املثال ف�إن ف�ضائية
«اجلزيرة» دعمت بانحياز وا�ضح الرئي�س امل�صري
املخلوع حممد مر�سي ،بينما ان��ح��ازت ف�ضائية
«العربية» لقائد االنقالب الع�سكري عبد الفتاح
ال�سي�سي� ،إال �أن��ه��م��ا توافقتا على دع��م الثورة
ال�سورية ،وفتحت الف�ضائيتان �شا�شتيهما لدعم
ل�سالمية التي تقاتل يف �سوريا ،وبقي
اجلماعات ا إ
الإع�ل�ام ال�����س��وري الر�سمي ي��غ��ذي ه��ذا ال�صراع
الطائفي بطريقته اخلا�صة.
وتقول الدرا�سة �إنه وبالرغم من وجود اتفاقيات
دولية ومعايري عاملية حل�صر خطاب الكراهية
والطائفية واملذهبية والتمييز ،وبالرغم من توقيع
معظم الدول العربية على تلك االتفاقيات� ،إال �أن
تفعيلها كان الأكرث غيابا ل�صالح اخلطاب النقي�ض
وه��و خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة والتمييز ،والطائفية
واملذهبية ..إ�لخ ،وبا�ستثناء جتارب ب�سيطة لر�صد
خطاب الكراهية يف الإعالم ،ف�إن عملية الرقابة
لعالمية التي تتبنى خطاب
على م�ضمون املواد ا إ
الكراهية والتمييز والطائفية ال تزال متوا�ضعة،
ويف دول عربية عديدة ال ت��زال ه��ذه الرقابة
ليجابية املطلوبة غائبة متاما ،إ�ن التجارب
ا إ
امل�صرية والتون�سية واليمنية وحتى اللبنانية يف
هذا اجلانب بالذات بدت جيدة ومتميزة ،إ�ال أ�نها
حتتاج للمزيد من التجذير ،ف�ضال عن احلاجة
لتعميمها خا�صة من قبل م�ؤ�س�سات جمتمع مدين
متخ�ص�صة مبهمة ر�صد خطابات الكراهية يف
الإع�ل�ام املحلي لكل دول���ة على ح���دة ،م��ن �أجل
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ونظرت ه��ذه الدرا�سة بامتنان لتجارب عربية
من �أجل رف�ض ونبذ خطاب الكراهية والطائفية
يف جمتمعاتها ،حيث �أن جتربة البحرين يف و�ضع
وثيقة نبذ الكراهية ت�شكل جتربة �شعبية يف غاية
الأهمية ،وكذلك م�شروع بيان رف�ض الكراهية
يف الكويت ،وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان
اللتان �شهدتا ميالد مثل هذه التجربة ،وكذلك
احلال بالن�سبة ل�ل�أردن يف م�شروع «ر�سالة عمان»
املبكرة جدا والتي اعتمدت يف الأ�سا�س على تعزيز
قيم الت�سامح الإ�سالمي ونبذ الفرقة الطائفية
لخر دينيا ومذهبيا.
واملذهبية وعدم تكفري ا آ
و�أظ��ه��رت ال��درا���س��ة �أن قيم الت�سامح يف العامل
العربي وخا�صة بعد الربيع العربي و�صلت �إىل
�أدن��ى م�ستوياتها ،ومل يعد هناك مكان للت�سامح
بني املت�صارعني ،مما ي�ستدعي إ�عادة النظر يف كل
املعطيات ال�سيا�سية والفكرية والرباجمية التي
ت�صدر عن ه�ؤالء ،وك�شفها وت�صنيفها ون�شرها بني
اجلمهور املتلقي ليكون على بينة منها ويجذرها،
�إن عملية التحري�ض وكيل االتهامات وال�شتائم
لعالم املنحازة
التي تن�شرها العديد من و�سائل ا إ
لأحد �أطراف النزاع بد�أت ت�ؤثر �سلبا على ال�شارع
لعالم قام بعمليات
العربي ،ويف م�صر و�سوريا ف إ�ن ا إ
حتري�ض مبا�شرة ومك�شوفة �أدت �إىل تعزيز ال�صراع
و�صوال �إىل �إ�شاعة العنف والإرهاب.
و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ة �أن ال��ع��امل العربي دخ��ل يف
مرحلة ا�ستقطابات �سيا�سية وطائفية ومذهبية
وقام الإعالم بدوره املبا�شر يف هذا اجلانب ،م�شرية
�إىل �أن هذه املرحلة �ستفر�ض نف�سها على العامل
العربي و�إعالمه وجمتمعه لفرتة م�ستقبلية غري
حم���دودة ،وق��د ينتج عنها الكثري م��ن الظواهر

و�أظ��ه��رت ال��درا���س��ة �أن الإع�ل�ام �ساهم كثريا يف
خلق أ�ج���واء عدائية �ضد الالجئني ال�سوريني
والفل�سطينيني حتديدا� ،سواء على �صعيد الإعالم
يف م�صر �أو على �صعيد الإع�لام يف لبنان �أو حتى
يف الأردن ،وقام الإع�لام ب�إ�شاعة الكراهية �ضد
الالجئني ال�سوريني ج��راء ما ت�شهده بالدهم من
لعالم حمركا مبا�شرا حلالة
�صراع دموي ،لقد كان ا إ
الكراهية التي �أث���رت على اجت��اه��ات جمتمعات
بكاملها لكراهية الالجئ و�إظهاره جمرما ،ومت�سوال،
وطامعا ،وتاجرا ،وعميال ،وطارئا�. .إلخ.
لع�ل�ام م��ن حالة
وبح�سب ال��درا���س��ة فقد ع��زز ا إ
التمييز �ضد امل��ر�أة ،ويف الإع�لام امل�صري �أ�صبحت
املر�أة مو�ضوع انتهاك ،ومو�ضوع كراهية «التحر�ش
اجلن�سي على �سبيل املثال يف م�صر» ،فقد ان�شغل
الإع�لام امل�صري بتلك الق�ضية ب�شكل كبري وقام
بتعزيزها ،ف�ضال عن كيله االتهامات للمر أ�ة يف
ميادين االحتجاج ال�شعبي ،ويف الأردن كان خطاب
لن�ساين
التمييز �ضد املر أ�ة وا�ضحا برف�ض حقها ا إ
والد�ستوري مبنح جن�سيتها لأبنائها من زوج �أجنبي،
ومت ا�ستخدام خطاب متييزي مبا�شر حتت ذريعة
التخوفات ال�سيا�سية ،ومت ربط هذه التخوفات
بالهوية الوطنية الأردن��ي��ة ،واخل��وف من التغيري
الدميوغرايف الذي �سي ؤ�ثر �سلبا على هوية املجتمع
الأردين اخلال�صة.
واكدت الدرا�سة على �إن �إ�شاعة خطاب الكراهية
والطائفية يف �إعالم الربيع العربي ي�شكل انتهاكا
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ح�صر هذا اخلطاب ومعاجلته ومكافحته والك�شف
عنه ،وتعزيز مبد�أ �أن من احلق الإن�ساين للجمهور
معرفة الو�سيلة الإعالمية التي تعتمد على ن�شر
خطاب الكراهية ،والتحري�ض الطائفي واملذهبي،
والتمييز بني النا�س �سواء جلهة الدين� ،أو العرق،
أ�و املذهب أ�و اللون أ�و اجلن�س.

لعالمية واالجتماعية
ال�سيا�سية والفكرية وا إ
اخلطرة م�ستقبال ،وبالتايل ت�صعب معاجلتها ،كما
�أن ما يجري يف �سوريا وم�صر على �سبيل املثال
قد �أدخل ال�شعبني يف حالة �صراع داخلي ،بع�ضه
�شخ�صي ث��أري �إىل �أبعد احل��دود ،وبع�ضه الآخر
ديني وطائفي إ�ىل أ�بعد احل��دود أ�ي�ضا ،مما يعزز
الحقا م��ن روح ال��ث ��أر ب�ين �أف���راد املجتمع ،وعلى
لعالم يف هذا اجلانب مهمة �صعبة من أ�جل إ��شاعة
ا إ
روح الت�سامح والتعاي�ش بني جميع فئات املجتمع
و�أطيافه ومذاهبه.
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لن�سان الدولية ،مما
مبا�شرا ملنظومة حقوق ا إ
ي�ستدعي املحا�سبة وامل�ساءلة القانونية املحلية
والدولية.
و�شددت الدرا�سة على �أن ثقافة الكراهية واحل�ض
على الطائفية هي جم��رد أ�ف��ك��ار ب�شرية اجتهد
البع�ض بها ومت �إحل��اق��ه��ا ب��الأدي��ان باعتبارها
ج����زءا م��ن��ه��ا ،مم��ا ي�ستدعي ال��ك�����ش��ف ع��ن تلك
الأفكار وتفنيدها وطرحها للجمهور يف التعليم
املدر�سي وحتى اجلامعي ،و�إن القتل على �أ�سا�س
الطائفة واملذهب او اللون أ�و العرق أ�و اجلن�س
لي�س من تعاليم الإ���س�لام وامل�سيحية ،و�إمن��ا هي
ل�شخا�ص وج��دوا االالف يتبعون أ�فكارهم
أ�فكار أ
ويحملونها ويطبقونها ،مو�صية بالعمل مبكرا ومن
ال�صفوف الدرا�سية الأوىل يف املدار�س على �إ�شاعة
ثقافة الت�سامح والتعاي�ش ونبذ الكراهية والعنف
والطائفية باعتبارها �أفعا ًال ال متت للدين ب�صلة،
لع�لام جمتمعة تخ�صي�ص �ساعات
وعلى و�سائل ا إ
بث وم�ساحات ن�شر لتعزيز ثقافة احلوار والتعاي�ش
والت�سامح مع الآخر.
ودعت �إىل تعزيز دور امل�ساجد يف �إ�شاعة ثقافة
الت�سامح والتعاي�ش و أ�دب االختالف باعتبارها
كلها قيم ًا �إ�سالمية �سمحة دعا الإ�سالم اليها وح�ض
عليها ،وت�شكل يف م�ضمونها جزءا من ر�سالة الإ�سالم
العظمى ،وهذا يعني �ضمنا ا�ستعادة دور امل�سجد
الذي حتول يف الفرتة الأخرية �إىل مكان للتحري�ض
على الطائفية وتعزيز ثقافة الكراهية.
و أ�و���ص��ت بو�ضع قوانني وت�شريعات أ�ك�ثر �صرامة
وت�شددا جتاه كل من ي�شيع �أو يتبنى ثقافة الكراهية
والتحري�ض على الطائفية واملذهبية والتمييز،
كما اقرتحت قيام م ؤ��س�سات جمتمعية مدنية تعمل
مبنهج علمي �صارم على ف�ضح و�سائل الإع�لام �أو
كل �شخ�ص يتبنى خطاب الكراهية والتحري�ض
الطائفي واملذهبي والتمييز ،وتقوم هذه امل�ؤ�س�سات
بن�شر نتائجها وتوزيعها على اجلمهور ،لأن مثل هذا
العمل الهام �سيجعل دع��اة الكراهية والطائفية
داخل املجتمعات يراجعون ح�ساباتهم ويرتاجعون

للخلف ،خا�صة إ�ذا مت ربط هذه النتائج ب إ�حالتها
�إىل الق�ضاء �أو امل�ساءلة املجتمعية والإعالمية.
ودعت �إىل ت�أ�سي�س �شبكات قانونية جمانية لتقدمي
كل الدعم القانوين واال�ست�شاري املجاين ل�ضحايا
خطابات الكراهية والطائفية والتمييز ،وقيام
منظمات وم�ؤ�س�سات مبراقبة الت�شريعات املتعلقة
بحرية التعبري ،للتفريق بني حرية التعبري وبني
خطاب الكراهية والتحري�ض والتمييز.
لن�سان
واقرتحت العمل على إ��شاعة ثقافة حقوق ا إ
بني اجلمهور مبكرا واعتبار حقوق الإن�سان مادة
تعليمية أ��سا�سية يف كل املراحل التعليمية ،و أ�و�صت
بتدريب ال�صحفيني والإع�لام��ي�ين على منظومة
حقوق الإن�سان ،خا�صة تلك املتعلقة بالتفريق بني
حرية التعبري وخطاب الكراهية ،وطالبت باعتماد
«مبادئ كامدن» حول خطاب الكراهية يف القوانني
ذات ال�صلة بقانون املطبوعات والن�شر وحرية
التعبري.
ودع��ت للعمل على حتول الدولة �إىل دول��ة حكم
مدين يقوم على مبد�أ العدالة بني جميع �أفراد
لن من �شان ذلك ت�ضييق
املجتمع ،وتكاف ؤ� الفر�ص ،أ
هام�ش ال�صراعات الداخلية بني �أف��راد املجتمع
ال��ذي��ن حتكمهم جميعا م��ب��ادئ وق��ي��م العدالة
املجتمعية كما دعت �إىل مبادرة املجتمع والن�شطاء
يف كل املجاالت ل�صياغة وتبني وثيقة وطنية لنبذ
العنف والكراهية والطائفية وكل أ��شكال التمييز.
وت�ضم الدرا�سة �سبعة ف�صول ،بحثت يف الف�صل
الأول املفاهيم امللتب�سة يف خ��ط��اب الكراهية
ب���دءا بالقانون ال���دويل �إىل ال��ق��وان�ين املحلية،
وتوقفت أ�مام ما ورد من مفاهيم مناه�ضة خلطاب
الكراهية والتحري�ض يف الإع�لان العاملي حلقوق
لن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
ا إ
وال�سيا�سية.
وبحثت الدرا�سة يف الف�صل الثاين ال��ذي حمل
عنوان «جترمي خطاب الكراهية احلدود الفا�صلة

35

وناق�شت الدرا�سة كيفية جمابهة خطاب الكراهية
لن�سان التي
يف ال�شرعة الدولية املتعلقة بحقوق ا إ
مل ت�ترك «خ��ط��اب الكراهية» والتحري�ض على
لخر دون معاجلة ،م�شرية إ�ىل
التمييز وعلى إ�لغاء ا آ
�أن حدود خطاب الكراهية تتداخل بطريقة �أو
ب�أخرى مع حق احلرية بالتعبري ،مما ي�شكل مع�ضلة
كبرية يف حتديد أ�ي��ن تبد أ� ح��دود التعبري و أ�ين
تنتهي ،ومتى يتحول التعبري اىل خطاب كراهية،
وملاذا منحت ال�شرعة الدولية للدول احلق بو�ضع
قوانني حت��دد ويف ح��االت حم��دودة ج��دا حرية
التعبري.
وتوقفت الدرا�سة مطوال ملناق�شة خطة الرباط
ل�سا�س ملجابهة خطاب الكراهية
التي و�ضعت يف ا أ
والتمييز وال��ت��ي تعترب ح��ت��ى الآن م��ن �أف�ضل
ا�سرتاتيجيات العمل الدولية املتعلقة مبكافحة
خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة ،كما ناق�شت م��ط��وال «مبادئ
كامدن» حول حرية التعبري وامل�ساواة وبتفا�صيل
لممي امل�شرتك حول
لعالن ا أ
أ�و�سع ،كما ناق�شت ا إ
الت�شهري بالأديان.
وتناولت الدرا�سة يف الف�صل الثالث ال��ذي حمل
عنوان «ملاذا يكرهوننا  ..جذور خطاب الكراهية
بني ال�شرق والغرب» ،قائلة إ�ن الثقافة العربية مل
يتوفر فيها خطاب كراهية كما وفرته ال�صراعات
ال�سيا�سية بني العرب والغرب طيلة القرن الع�شرين،
وم��ع ذل��ك ف ��إن كراهية العرب للغرب مل تتبلور
ب�شكل وا�ضح وم��ؤث��ر �إال عندما ان��ح��ازت امريكا
ل�سرائيلي ،وعدم
والغرب عموما إ�ىل االحتالل ا إ
منا�صرة ال�شعب الفل�سطيني يف عدالة ق�ضيته امام
ل�سرائيلي ،وعندما تعر�ضت وا�شنطن
االحتالل ا إ
لهجوم �أيلول �سبتمرب وقيادتها العامل يف حربها
�ضد �أفغان�ستان والعراق ،ف�ضال عن ثورة الإعالم
يف موجاتها املتتالية ،حيث انفتحت الأبواب على
خطاب الكراهية الذي نراه ون�شاهده ونعاين من

ون��اق�����ش��ت ال��درا���س��ة يف الف�صل ال��راب��ع ق�ضية
«الإ�سالم ال�سيا�سي وخطاب الكراهية ونفي الآخر
والتحري�ض عليه» م�ؤكدة على �أن اخلطاب الديني
لنظمة
ل�سالمية ،واخلطاب ال�سيا�سي ل أ
للحركات ا إ
العربية الر�سمية �شك ًال احلا�ضنة اخل�صبة لتنامي
لخ�يرة وخا�صة
خطاب الكراهية يف ال�سنوات ا أ
ما بعد �سنوات «الربيع العربي» وه��ذه حقيقة
بدت ـ للأ�سف ــ �أكرث من حقيقة واقعة مت�شي على
لر�ض.
ا أ
وتختم الدرا�سة ه��ذا الف�صل بالت أ�كيد على أ�ن
خطاب الكراهية بكل �أ�شكاله وجتلياته امل�ؤملة
والكارثية لن يتال�شى �إال بعد �أن ت�ؤمن احلركات
ال�سيا�سية بكامل ف�سيف�سائها ال�سيا�سية والعقدية
مبا فيها جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي بالدميقراطية
وبالدولة املدنية التي يت�ساوى فيها جميع املواطنني
باحلقوق والواجبات ،دون متييز ديني او طائفي �أو
عرقي �أو مذهبي ،يف الوقت الذي تقوم فيه الدولة
املدنية احلديثة على كل هذه الأ�س�س ،وعندها لن
يكون هناك مكان خلطاب الكراهية� ،أو التحري�ض
على الكراهية التي �ست ؤ�دي حتما إ�ىل �صراع داخلي
قد يكون يف �أب�سط �صوره حربا �أهلية مدمرة.
وناق�شت الدرا�سة يف الف�صل اخلام�س تقارير ر�صد
خطاب الكراهية يف �إعالم الربيع العربي م�ستهلة
هذا الف�صل بكيفية و آ�لية حتديد وف��رز خطاب
الكراهية ومتييزه عن حرية التعبري من خالل
تطبيق قاعدة االختبارات ال�ستة التي اعتمدت يف
خطة عمل الرباط ومن قبل منظمة املادة  19وهي:
�سياق التعبري ،و�شخ�ص قائل التعبري �أو املتحكم يف
و�سيلة نقله للجمهور ،ونية قائل التعبري ،وحمتوى
التعبري ،وحجم التعبري وطبيعته العامة و�إمكانية
انت�شاره ،وم��دى رجحان ح��دوث النتائج املرتتبة
على التحري�ض.
وتوقفت الدرا�سة يف ه��ذا الف�صل �أم��ام خطاب
الكراهية يف �شبكة الإن�ترن��ت وو�سائل التوا�صل
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بني حرية التعبري وخطاب الكراهية» يف تعريف
خطاب الكراهية وجتلياته ،والفرق بينه وبني
حرية التعبري.

ويالته وتداعياته.
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لعالم
االجتماعي م ؤ�كدة على أ�ن الف�ضاء املفتوح ل إ
الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت ومواقع التوا�صل
االجتماعي املفتوحة وال�سهلة واملجانية قد فتح
ال��ب��اب على م�صراعيه �أم���ام ال�ضخ اجل��ائ��ر وغري
املحدود ملواد وخطابات تت�ضمن الكراهية املبا�شرة
لرهاب والتمييز والتحري�ض الطائفي
وحت�ض على ا إ
واملذهبي.
وخ�ص�ص الف�صل ال�ساد�س لقراءة وحتليل ا�ستطالع
الر�أي حول �أثر الثورات واحلراكات االحتجاجية
لعالم ،وقد ا�ستهدف
يف تعزيز خطاب الكراهية يف ا إ
هذا اال�ستطالع معرفة توجهات العينة امل�ستهدفة
جت��اه خ��ط��اب الكراهية يف إ�ع�ل�ام ك��ل م��ن م�صر
و�سوريا وتون�س والأردن ،وتقييماتهم لهذا اخلطاب
و�أ�سبابه ودوافعه ،و�أث��ر النزاعات الداخلية يف
دول الربيع العربي واحلراكات ال�شعبية ،وكيف
�أثرت الثورات العربية �سلبا �أو �إيجابا يف تعزيز
خطاب الكراهية ا�ستنادا إ�ىل تلك ال�صراعات.
وك�شفت �إج��اب��ات العينة امل�ستطلعة من الو�سط
ال�صحفي والإع�لام��ي الأردين عن وج��ود مفاهيم
ملتب�سة يف فهم خطاب الكراهية ،وتكررت حالة
للتبا�س يف املفاهيم املتعلقة بخطاب الكراهية
ا إ
والت�سامح والعنف ،وحرية التعبري ،ودور الربيع
العربي والإعالم يف حمل هذه املفاهيم وتعزيزها
يف املجتمعات العربية يف مرحلة ما بعد الربيع
ال��ع��رب��ي ،ف��ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت���رى ف��ي��ه العينة
امل�ستجيبة أ�ن ال��ث��ورات واالح��ت��ج��اج��ات عززت
خطاب الت�سامح ( ،)%15.6ف�إن هذه العينة نف�سها
ترى وبن�سبة ( )%23.4أ�نها عززت بدرجة كبرية
�إذكاء خطاب العنف ،وبن�سبة ( )%18.2ر�أت �أنها
عززت احرتام الر�أي الآخر وحريته يف التعبري.
وهذه املفاهيم امللتب�سة هي ذاتها التي تتكرر يف
العينة التي ر أ�ت أ�ن الثورات واالحتجاجات عززت
من خطاب الت�سامح بدرجة متو�سطة (،)%46.6
بينما ر�أت العينة نف�سها �أن الثورات واالحتجاجات
عززت من احرتام الر�أي الآخر بدرجة متو�سطة
وبن�سبة ( ،)%50.5يف الوقت الذي �أجابت فيه

وبن�سبة ( )%45.8أ�ن��ه��ا أ�ذك���ت خ��ط��اب العنف
و�إق�صاء الآخر.
ويالحظ �أن العينة التي �أجابت ب�أن الثورات قد
عززت من خطاب الت�سامح ( )%17.6هبطت نحو
 6درج��ات عندما ر أ�ت أ�ن الثورات واالحتجاجات
ع��ززت م��ن اح�ت�رام ال���ر�أي ( ،)%11.3وه��ي ذات
الن�سبة التقريبية عند إ�جابتها على مدى م�ساهمة
الثورات واالحتجاجات يف �إذكاء خطاب الكراهية
(.)%11
�إن معطيات �إجابات العينة تك�شف عن �أن الثورات
واالحتجاجات ال�شعبية ق��د ع��ززت م��ن خطاب
العنف مقابل تعزيزها خلطابي الت�سامح واحرتام
الر�أي الآخر ،وبن�سب بدت متقاربة اىل حد بعيد
جدا ،مما يعني �أن جمتمع الثورات واالحتجاجات
العربية ال ي��زال واق��ع��ا حت��ت ت��أث�ير التحوالت
الداخلية ،ومل يح�سم بعد النتائج باجتاه الت�سامح
وحرية التعبري يف الوقت الذي رافقهما ارتفاع يف
خطاب العنف والدعوة لإق�صاء الآخر.
�إن ا�ستطالع الر�أي الذي يعترب الأول من نوعه يف
لردن قد �ساهم كثريا يف الك�شف عن مدى وعي
ا أ
العينة امل�ستجيبة على خطاب الكراهية والطائفية
يف الإع�لام ،ويف الوقت الذي جاء الأردن فيه يف
املرتبة الدنيا من حيث وجود خطاب كراهية يف
الإعالم� ،إال �أن �إجابات العينة نف�سها مل�ست وجود
مثل هذا اخلطاب ،ومل تنفيه نهائيا ،وهي نتائج
ت�شكل يف حد ذاتها دليال ملا ميكن �أن ي ��ؤول �إليه
لردين الحقا.
لعالم ا أ
ا إ
وخ�ص�ص الف�صل ال�سابع والأخري لدرا�سة خطاب
لردين وع�لاق��ة الو�صل
لع�ل�ام ا أ
الكراهية يف ا إ
والف�صل بني الت�سامح الديني وبني الكراهية ،وقد
ا�ستهلت الدرا�سة يف هذا الف�صل مفهوم وم�ضمون
خطاب الكراهية يف الت�شريعات الأردنية ،وخل�صت
يف ه���ذا اجل��ان��ب للت�أكيد ع��ل��ى �أن الت�شريعات
الأردنية مل ت�ستخدم بو�ضوح عبارة «الكراهية» يف
ن�صو�صها املتعددة ،لكنها باملقابل ا�ستخدمت كلمات
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لردنية
إ�ن ال��دالالت التي وردت يف الت�شريعات ا أ
ال�سابقة على نحو ،احل�ض على العنف ،والتمييز،
لدي���ان والطوائف
لرب��اب ال�شرائع وا أ
ل���س��اءة أ
وا إ
ومكونات املجتمع الأردين ،والإ���س��اءة للوحدة
الوطنية ،والتمييز �ضد امل��ر�أة والأط��ف��ال وذوي
لع���اق���ات واالح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ،والنعرات
ا إ
املذهبية والطائفية �...إلخ كلها جمتمعة او منفردة
ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من مكونات خطاب الكراهية،
وبالتايل ف ��إن الأر�ضية الت�شريعية والقانونية
ملعاقبة وجترمي �أي خطاب يح�ض على الكراهية يف
الإعالم الأردين متوفرة متاما ،وتن�سجم يف معظمها
مع «مبادئ كامدن» ،واالختبار ال�سدا�سي خلطاب
الكراهية الذي و�ضعته منظمة امل��ادة  ،19ف�ضال
عن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والإتفاقية
الدولية ملكافحة التمييز العن�صري ،وغريها.
وتوقفت الدرا�سة مطوال أ�مام التقرير الذي و�ضعه
املقرر اخلا�ص املعني بحرية الدين �أو املعتقد يف
جمل�س حقوق الإن�سان التابع للجمعية العامة للأمم
املتحدة هايرن بيليفيلت ،عقب زيارته امليدانية
ل�ل�أردن يف الفرتة من � 2إىل � 10أيلول �سنة 2013
لردن باعتماد خطة عمل الرباط
ون�صح فيه ا أ
وت�ضمينها يف الت�شريعات والقوانني ذات العالقة.
وناق�شت الدرا�سة مطوال مكانة الت�سامح الديني
يف الأردن باعتباره نقي�ض التطرف والكراهية،
لردن��ي��ة يف املجال الدويل
وا�ستعر�ضت اجلهود ا أ
والأممي لتعزيز روح التعاي�ش والوئام بني الأديان،
وتعظيم أ�خالقيات الت�سامح.
ويف هذا ال�سياق توقفت الدرا�سة �أمام ر�سالة عمان
ثم املبادرة امللكية الأممية املتعلقة ب�أ�سبوع الوئام
بني الأديان الذي �أ�صبح منا�سبة دولية �أممية يتم

وقالت الدرا�سة �إنه وبالرغم من �أن الأردن �أظهر
�إنحيازا غري حمدود للت�سامح الديني والوئام بني
املذاهب والأديان فقد �صدرت تقارير تنتقد الأردن
لديان واملذاهب ،كما أ�ن
يف �سيا�ساته املتعلقة با أ
ج��زءا من ه��ذه االنتقادات ج��اءت ب�سبب حتفظ
لردن على بع�ض املواد الواردة يف اتفاقيات دولية
ا أ
ا�ستثناها الأردن من توقيعه.
وتوقفت الدرا�سة أ�مام مناذج من خطاب الكراهية
يف الإعالم الأردين من خالل ر�صد خطب التحري�ض
لخوان امل�سلمني وحزب جبهة العمل
على جماعة ا إ
الإ�سالمي ،وه��و التحري�ض ال��ذي و�صل يف بع�ض
الو�سائل الإعالمية الأردن��ي��ة �إىل لغة كراهية
وتخوين مبا�شرة ومع ذلك مل تتدخل احلكومات
من �أجل م�ساءلة �أ�صحاب هذا اخلطاب.
وناق�شت الدرا�سة مناذج من خطاب الكراهية الذي
ظهر جليا يف و�سائل �إعالم �أردنية �ضد الالجئني
ال�سوريني� ،أ�سوة بالإعالم امل�صري ،وتعدى هذا
اخلطاب الكاره والتحري�ضي الالجئني ال�سوريني
لي�صل إ�ىل الالجئني الفل�سطينيني أ�نف�سهم ولكن
بلغة وعبارات مبطنة.
وتوقفت الدرا�سة �أمام مناذج للتمييز �ضد املر�أة
الأردنية وحتري�ض على منا�صري حقها الد�ستوري
لردين،
لبنائها من زوجها غري ا أ
مبنح جن�سيتها أ
وكيف حت��ول ه��ذا املطلب الإن�ساين والد�ستوري
واحلقوقي إ�ىل خطاب أ�بعد من ذلك عندما أ��صبح
مناه�ضو احلق يتحدثون عن الالجئني الفل�سطينيني
والأردن���ي�ي�ن م��ن �أ���ص��ول فل�سطينية ،لي�صل هذا
اخلطاب إ�ىل التم�سك بفوبيا الدميوغرافيا.
وتوقفت الدرا�سة يف هذا الف�صل أ�م��ام ت أ�ثريات
ال�صراع الطائفي واملذهبي يف �سوريا على الإعالم
الأردين وكيفية تعامله معه م�ؤكدة على �أن خطاب
الكراهية الطائفية بدا متوا�ضعا جدا يف و�سائل
الإع�لام الأردن��ي��ة الر�سمية� ،إال �أن��ه ظهر ب�شكل
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وتو�صيفات ت�شكل يف جوهرها جزءا من مقومات
خطاب الكراهية ،على نحو التحري�ض ،والتحقري،
وعدم امل�ساواة وغريها من تلك التو�صيفات الل�صيقة
بخطاب الكراهية.

االحتفال بها يف �شهر �شباط من كل عام.
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طاغ جدا
أ�و�ضح يف ال�صحافة ا إ
للكرتونية ،وب�شكل ٍ
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي وحتديدا �شبكة
الفي�س بوك� ،إال �أن هذا اخلطاب مل يغب متاما عن
الف�ضائيات اخلا�صة ،وبدا وا�ضحا و�صريحا ب�شكل
ال يقبل الإنكار.
و�أك��دت على �أن امل�ساجد الأردن��ي��ة �شهدت �أعتى
موجة حتري�ض على الطائفية وحت��دي��دا �ضد

لخ��وة امل�سيحيني،
ال�شيعة ،وبدرجة اق��ل �ضد ا أ
وهي موجة مل ت�شهد لها امل�ساجد الأردنية مثيال
من قبل ،مما يدلل على �أن امل�ساجد نف�سها �أ�صبحت
جزءا من ماكينة الدعاية الطائفية �ضد ال�شيعة
و�ضد ح��زب اهلل ،و�ضد القوميني وح��زب البعث،
وغريهم ،وحتول حزب اهلل الذي كانت امل�ساجد
تدعو له بالن�صر �سنة � 2006إىل حزب �شيطاين
يتم لعنه يف امل�ساجد ويف املنابر.

39

«ميــــــــــــــالد» الأردن ترافعــــــــــت فــــــــي  84ق�ضيــــــــــــة
���ص��ح��اف��ـ��ـ��ـ��ة �أم��ـ��ـ��ـ��ـ��ام امل��ح��اك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ام 2013
لعالميني
وا�صلت وح��دة امل�ساعدة القانونية ل إ
«ميالد» والتابعة ملركز حماية وحرية ال�صحفيني
تقدمي خدماتها القانونية للإعالميني يف الأردن
خالل عام .2013
وباحتفال مركز حماية وحرية ال�صحفيني يف
 2013/11/30مب��رور  15ع��ام� ًا على ت�أ�سي�سه،
تر�سخت مكانة ميالد ودوره���ا يف تقدمي العون
القانوين لل�صحفيني بعد  13عام ًا منذ انطالقة
�أعمالها ب�شكل منتظم يف عام .2002
امل�ساعدة القانونية للإعالميني التي تقدمها ميالد
ب���الأردن �أ�صبحت من��وذج� ًا يحتذى به يف العامل
العربي ،وكان �أول النجاحات يف انطالقة �أعمال
ميالد كوحدة للم�ساعدة القانونية للإعالميني
حت��ت مظلة امل��ج��م��وع��ة امل��ت��ح��دة يف م�����ص��ر ،ويف
ذات الوقت بد�أ عمل وحدة امل�ساعدة القانونية
للإعالميني يف املغرب ب�شراكة مع جمعية «عدالة»
من �أجل حماكمة عادلة ،ومن املتوقع �أن ي�شهد عام
� 2014إط�لاق عمل «ميالد» للم�ساعدة القانونية
لل�صحفيني يف تون�س ب��ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة مع
املنظمة التون�سية حلماية الإعالميني ،بعد �أن مت
تنفيذ تدريب متخ�ص�ص للمحامني يف كل من تون�س
وليبيا.
بناء وح��دات امل�ساعدة القانونية للإعالميني يف
�أرب��ع��ة بلدان عربية �ضمن م�شروع ينفذ بدعم
برنامج ال�شراكة العربية التابع لوزارة اخلارجية
الربيطانية يطمح �إىل �أن تعمم هذه التجربة يف
باقي الدول العربية نظر ًا لأهمية العون القانوين
لل�صحفيني ملا ت�شكله الت�شريعات من قيود على
حرية الإعالم.
«م��ي�لاد» ب���الأردن توكلت بـ 71ق�ضية نيابة عن
الإعالميني من خمتلف و�سائل الإعالم خالل عام
2013؛ وبذلك ف ��إن جمموع الق�ضايا التي كانت
بحوزتها يف عام  2013بلغت  84ق�ضية.

وحققت «ميالد» جناح ًا يف ك�سب كل الدعاوى التي
ف�صلت خالل عام  ،2013ففي  8دع��اوى �صدر بها
�أحكام ق�ضائية كان القرار بالرباءة بق�ضيتني،
يف حني �أ�صدرت املحكمة قرارات بعدم امل�س�ؤولية
يف خم�س ق�ضايا �أخ��رى ،ومت رد االدع��اء باحلق
ال�شخ�صي يف ق�ضية واحدة.

وردت حمكمة العدل العليا ثالث ق�ضايا �أقامتها
ميالد نيابة عن �شبكة �أريج لل�صحافة اال�ستق�صائية
يف ق�ضايا حق احل�صول على املعلومات.
ولوحظ على التوجهات الق�ضائية بع�ض اال�ستقرار
فيما يتعلق باالخت�صا�ص بعد �صدور التعديل على
قانون املطبوعات والن�شر يف العام  2012والذي
ن�ص ���ص��راح��ةً على �أن املطبوعات االلكرتونية
تخ�ضع لأحكام قانون املطبوعات والن�شر والذي
يحدد االخت�صا�ص الق�ضائي بالنظر يف ق�ضايا
املطبوعات والن�شر مبحكمة بداية ج��زاء عمان
(غرفة املطبوعات).
ولكن ا�ستمرت النيابة العامة يف نهجها بح�شد
التهم جتاه ال�صحفيني يف ق��رارات الظن ال�صادرة
عنها يف جرائم الن�شر ،فجرائم خمالفة املواد  5و7
من قانون املطبوعات والن�شر واملادة  /38د كانت
هي الأكرث ا�ستخدام ًا يف تلك القرارات .بل �أ�ضافت
جرم ًا جديد ًا نتج عن تعديل �أحكام الرتخي�ص
يف القانون املعدل يف العام  2012وهو جرم �إ�صدار
مطبوعة بدون ترخي�ص وفق ًا لأحكام املادة ()48
من قانون املطبوعات والن�شر.
وبذلك ت�صبح امل��ادة ال�صحفية الواحدة عر�ضةً
النطباق �أك�ثر م��ن ن�ص ق��ان��وين جترميي عليها.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن املادة ( )5من قانون
املطبوعات والن�شر ت�ضمنت ( )4جرائم هي عدم
حت��ري احلقيقة وع��دم االل��ت��زام بالدقة وعدم
االلتزام باجلدية وعدم االلتزام باملو�ضوعية يف
عر�ض املادة ال�صحفية .وجرم عدم االمتناع عن
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ن�شر ما يتعار�ض مع مبادئ احلرية وامل�س ؤ�ولية
لم��ة العربية
لن�سان وقيم ا أ
الوطنية وحقوق ا إ
والإ�سالمية .
�أما امل��ادة ( )7من قانون املطبوعات والن�شر فقد
ت�ضمنت ( )8جرائم هي :
•عدم احرتام احلريات العامة للآخرين.
لخرين.
•عدم حفظ حقوق ا آ
لخرين.
•امل�س بحرمة احلياة اخلا�صة ل آ
•عدم التوازن يف عر�ض املادة ال�صحفية.
•عدم املو�ضوعية يف عر�ض املادة ال�صحفية.
•عدم النزاهة يف عر�ض املادة ال�صحفية.
•عدم االمتناع عن جلب االعالنات أ�و احل�صول عليها.
•عدم االلتزام ب�أحكام ومبادئ ميثاق ال�شرف
ال�صحفي ال�صادر عن النقابة.
يف ح�ين ن�صت امل���ادة  /38د على حظر ن�شر ما
ل�ف��راد أ�و ما
ي�شتمل على ذم أ�و ق��دح أ�و حتقري ل� أ
مي�س حرياتهم ال�شخ�صية أ�و ما يت�ضمن معلومات أ�و
إ��شاعات كاذبة بحقهم.
�إن تلك اجلرائم التي كانت ت�سند لل�صحفيني يف
الق�ضية الواحدة كانت ال تلقى حتديد ًا وا�ضح ًا
ملفهومها من قبل الق�ضاء ،حيث ا�ستمرت الأحكام
الق�ضائية عند تعليلها وت�سبيبها لأحكامها ب�أخذ
معيار �أ�سا�سي هو �صحة و�صدق املعلومات الواردة
يف املادة ال�صحفية مهما كان نوعها كمعيار �أ�سا�سي
لمر يدعو إ�ىل
لدانة أ�و لعدم امل�س ؤ�ولية .وهذا ا أ
ل إ
مراجعة ت�شريعية �شاملة لن�صو�ص قانون املطبوعات
والن�شر ل�ضبط امل�صطلحات املرنة واملطاطة والتي
تعطي فر�صة للنيابة العامة بح�شد التهم جتاه
ال�صحفيني.
ويف اجت��اه �آخ���ر؛ �شهد ع��ام  2013تو�سع وحدة
امل�ساعدة القانونية للإعالميني «ميالد» يف �أن�شطة
التوعية وك�سب الت�أييد ،ففي � 2013/11/12أقامت
«ميالد» ملتقى حوار قانوين ح�ضره ق�ضاة وحمامون
و�صحفيون وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وبرملانيون
ش�ون
وموظفون حكوميون بح�ضور وزير الدولة ل� ؤ
لعالم واالت�صال الدكتور حممد املومني.
ا إ

ويف ذات ال�سياق ع��ق��دت م��ي�لاد ل��ق��اء للتوعية
ل�ل�إع�لام��ي�ين ع��ن �آل��ي��ات ت��ق��دمي خ��دم��ات العون
ال��ق��ان��وين ،واال���س��ت�����ش��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل�سبقة
والبعدية للإعالميني وامل�ؤ�س�سات ال�صحفية،
و�أجاب حمامو «ميالد» على الأ�سئلة القانونية التي
�أثارها ال�صحفيون خالل اللقاء.
وبينت «ميالد» خالل اللقاء ب�أنه ميكن اال�ستفادة
من اال�ست�شارات القانونية �سواء عرب اخلط ال�ساخن
للوحدة �أو عرب الربيد الإلكرتوين اخلا�ص.
ول��زي��ادة اهتمام املحامني يف التخ�ص�ص بق�ضايا
الإع�ل�ام ،فلقد نفذت ور�شة تدريب من  10ـ 12
ت�شرين �أول�/أك���ت���وب���ر��� ،ش��ارك بها  20حمامي ًا
وحمامية يف البحر امليت.
وطوال عام  2013ح�ضر حمامو «ميالد»  830جل�سة،
ومبعدل  16جل�سة يف الأ�سبوع ،وناق�ش حمامو ميالد
خالل هذا العام � 38شاهد ًا �سواء �أكانوا �شهود ًا
لثبات من قبل النيابة العامة أ�و �شهود ًا للمدعي
ل إ
بالتعوي�ض املدين أ�و �شهود ًا للدفاع عن ال�صحفيني،
ومت تقدمي  43مذكرة دفاعية عن الإعالميني يف
الق�ضايا املقامة عليهم.
وعقد حمامو ميالد  31اجتماع ًا دوري ًا خالل عام
.2013
وا�ستمر جهد «ميالد» يف تقدمي الدرا�سات وم�شاريع
القوانني البديلة ،و أ�برزها مذكرة متكاملة بكل
القوانني الناظمة حلرية الإع�لام قدمها مركز
حماية وحرية ال�صحفيني �إىل جلنة التوجيه
الوطني واحل��ري��ات العامة يف ال�برمل��ان مت�ضمنة
املالحظات على القيود التي تفر�ضها على حرية
الإعالم ومواد مقرتحة بديلة والأ�سباب املوجبة
لذلك.
ووا�صلت ميالد تعاونها مع املجل�س الق�ضائي ،بعد
�أن �ساهمت يف رفع مهارة ر�ؤ�ساء املحاكم يف التوا�صل
واالت�صال مع الإع�لام ،و�ساهمت بت�أ�سي�س مكتب
إ�عالمي يتبع للمجل�س الق�ضائي.

الفصل األول

استطالع رأي الصحفيين

استطالع رأي الصحفيين
لردن 2013
لعالمية يف ا أ
حول احلريات ا إ

43

املحتويات

ال�صفحة

فهر�س اجلداول

47

فهر�س الأ�شكال البيانية

50

امللخ�ص التنفيذي

55

�أو ًال :مقدمة

65

 1.1غر�ض الدرا�سة

65

� 2.1أهداف الدرا�سة

65

 3.1منهجية الدرا�سة

66

� 1.3.1أداة الدرا�سة

66

 2.3.1جمتمع الدرا�سة وعينتها

66

 3.3.1ن�سب اال�ستجابة

67

 4.3.1ال�صعوبات التي واجهت فريق جمع البيانات

68

 5.3.1جمع البيانات ومعاجلتها

68

ثانيا :اخل�صائ�ص اال�سا�سية للمبحوثني

68

ثالثا :حالة احلريات والت�شريعات الإعالمية

74

 1.3و�ضع احلريات الإعالمية

74

� 2.3أثر الت�شريعات الإعالمية على حرية الإعالم

78

 3.3الت�شريعات التي ت�شكل قيدا على حرية الإعالم

80

 1.3.3املواد القانونية التي ت�شكل قيدا على حرية الإعالم

81

استطالع رأي الصحفيين

فهر�س حمتويات ا�ستطالع ر�أي ال�صحفيني

44

استطالع رأي الصحفيين

 4.3التعديالت الد�ستورية اجلديدة املتعلقة باحلريات الإعالمية

83

 5.3م�ستوى احلريات لدى امل�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية يف الأردن

83

 6.3م�ستوى احلريات لدى امل�ؤ�س�سات الإعالمية اخلا�صة يف الأردن

84

رابعا :الإعالم الإلكرتوين

84

 1.4تعديالت قانون املطبوعات والن�شر اخلا�صة باملواقع الإلكرتونية

84

 2.4ترخي�ص املواقع الإلكرتونية

86

خام�سا� :أ�ساليب احتواء االعالميني

87

 1.5حماوالت االحتواء

87

 2.5جهات االحتواء

88

� 3.5أ�شكال االحتواء

89

� 4.5أثر حماوالت االحتواء على توجهات وممار�سة العمل املهني لدى الإعالميني

90

 5.5ال�سماع عن حماوالت احتواء وجهاته و�أ�شكاله

90

 6.5املحاوالت احلكومية للإحتواء وو�سائل �إغراءاتها

92

� 7.5إنت�شار ظاهرة الوا�سطة يف و�سائل الإعالم املختلفة

93

� 8.5إنت�شار ظاهرة الر�شوة يف و�سائل الإعالم املختلفة

94

 9.5ممار�سة االبتزاز للح�صول على مكا�سب مادية

95

 10.5كتابة �أخبار وحتقيقات مدفوعة الأجر

95

 11.5قبول الهدايا

96

 12.5تعار�ض م�صالح ال�صحفيني

96

 13.5انت�شار الوا�سطة والر�شوة يف الو�سط الإعالمي

97

45

 1.6جهات التوقيف و�أ�سبابه

98

 2.6تعر�ض الإعالميني للمحاكمة

99

 3.6امل�شتكي الذي رفع الدعوى

99

 4.6احلكم الق�ضائي غري القطعي وماهية �أحكامه

100

 5.6احلكم الق�ضائي القطعي وماهية �أحكامه

102

 6.6تعر�ض الإعالميني لل�ضغوطات �أو امل�ضايقات

103

� 7.6أ�سباب وقوع ال�ضغوطات �أو امل�ضايقات

104

 8.6اجلهات التي يعتقد الإعالميون ب�أنها تقف وراء ال�ضغوطات �أو امل�ضايقات

105

 9.6تدخل احلكومة يف و�سائل الإعالم

106

 10.6ت�أثري �شركات الإعالن �أو املعلنني يف �سيا�سات امل�ؤ�س�سات الإعالمية

107

�سابعا :الرقابة الذاتية

108

 1.7قيام الإعالميني بالرقابة الذاتية

108

 2.7مفهوم الرقابة الذاتية

109

 3.7دوافع الرقابة الذاتية

110

 4.7املوا�ضيع التي يتجنب الإعالميون الكتابة عنها

111

ثامنا :الثورات واحلركات االحتجاجية

112

 1.8م�ساهمة الثورات واحلركات االحتجاجية يف رفع �سقف احلريات

112

 2.8اجتاهات الإعالميني حول بع�ض التغريات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية يف الأردن

113

 3.8توجهات ال�صحفيني يف تغطية املتغريات نتيجة ثورات الربيع العربي

114

استطالع رأي الصحفيين

�ساد�سا :االنتهاكات

97

46

استطالع رأي الصحفيين

تا�سعا :خطاب الكراهية يف االعالم

115

 1.9م�ساهمة الثورات واالحتجاجات ال�شعبية بتعزيز خطاب الت�سامح واحرتام الر�أي
الآخر وحريته يف التعبري و�إذكاء خطاب العنف و�إق�صاء الآخر

116

 2.9دور الإعالم يف �إذكاء خطاب الكراهية عام 2013

116

 3.9دور الإعالم يف بع�ض الأقطار العربية يف تعزيز قيم الت�سامح عام 2013

117

 4.9دور الإعالم يف بع�ض الأقطار العربية يف الدعوة لإق�صاء الآخر عام 2013

117

5.9دور الإعالم يف بع�ض الأقطار العربية يف تعزيز خطاب التحري�ض على العنف عام 2013

117

 6.9و�سائل �إ�شاعة خطاب الكراهية يف الأردن

118

 7.9م�ساهمة الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي يف تعزيز خطاب الكراهية

118

� 8.9أ�سباب تبني و�سائل الإعالم خلطاب الكراهية

119

 9.9م�ساهمة اخلالفات الدينية واملذهبية يف �إذكاء خطاب الكراهية

119

 10.9م�ساهمة ال�صراعات ال�سيا�سية يف تعزيز خطاب الكراهية

120

 11.9االعتقاد ب�أن الأحزاب (الدينية) كانت �سبب ًا النت�شار خطاب الكراهية عام 2013

120

 12.9تف�شي خطاب الكراهية ب�سبب الأحداث ال�سيا�سية املتالحقة يف دول الربيع العربي

121

 13.9تغليظ العقوبات على من يقوم برتويج خطاب الكراهية يف الإعالم

121

� 14.9إنعكا�س خطاب الكراهية يف الإعالم يف البلدان العربية على الإعالم الأردين

121

� 15.9أ�سباب تزايد وتعزيز خطاب الكراهية يف الإعالم الأردين

122

 16.9تعريف خطاب الكراهية يف الإعالم الأردين

122

ملحق :ا�ستمارة ا�ستطالع ر�أي ال�صحفيني حول حالة احلريات الإعالمية يف الأردن 2013

125

47

اجلدول

مو�ضوع اجلدول

ال�صفحة

�أ

توزيع الإطار ح�سب القطاع والع�ضوية واجلن�س

67

ب

توزيع العينة ح�سب ن�سب اال�ستجابة والرف�ض

68

1

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب درجة التقدم والرتاجع حلالة احلريات االعالمية
يف الأردن ()2013 - 2006

77

2

و�صف حالة احلريات الإعالمية يف الأردن �ضمن الفرتة ))2013 - 2006

77

3

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أثر الت�شريعات الإعالمية على حرية الإعالم
()2013 - 2006

79

4

الن�سبة املئوية للم�ستجيبني ح�سب القوانني التي ت�شكل قيدا على حرية الإعالم
لل�سنوات ()2013 - 2006

81

5

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أكرث املواد القانونية تقييدا حلرية الإعالم 2013

82

6

درجة االعتقاد ب�أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية تتمتع بحرية �إعالمية

83

7

درجة االعتقاد مب�ساهمة م�ؤ�س�سات الإعالم املرئي وامل�سموع اخلا�صة يف الأردن يف رفع
م�ستوى احلرية الإعالمية يف عام 2013

84

8

الر�أي حول التعديالت على قانون املطبوعات والن�شر تت�ضمن مواد جتيز ت�سجيل
املواقع الإلكرتونية

85

9

التطورات الناجتة عن ترخي�ص املواقع الإلكرتونية

86

10

م�ستوى التقدم �أو الرتاجع الناجت عن ترخي�ص املواقع الإلكرتونية

87

11

اجلهات التي قامت بتقدمي حماوالت االحتواء �أو الإغراءات �أو االمتيازات عام 2013

88

استطالع رأي الصحفيين

فهر�س اجلداول

48

استطالع رأي الصحفيين

12

�أ�شكال االحتواء �أو الإغراءات �أو االمتيازات التي تعر�ض لها الإعالميون عام 2013

89

13

اجلهات التي �سمع عنها ب�أنها قامت بتقدمي حماوالت الإحتواء �أو الإغراءات �أو
االمتيازات للإعالميني خالل الفرتة ()2013 - 2010

91

14

�أ�شكال الإغراءات �أو االمتيازات التي تعر�ض لها الإعالميون خالل الفرتة ()2013 - 2010

92

15

و�سائل الإغراء �أو االحتواء التي تتبعها احلكومات عادة لك�سب ت�أييد ال�صحفيني
والإعالميني وتفادي مواقفهم االنتقادية

93

16

االعتقاد ب�أن ظاهرة الوا�سطة منت�شرة يف و�سائل الإعالم املختلفة

94

17

االعتقاد ب�أن ظاهرة الر�شوة منت�شرة يف و�سائل الإعالم املختلفة

94

18

االعتقاد ب�أن ممار�سة االبتزاز للح�صول على مكا�سب مادية منت�شرة يف و�سائل الإعالم املختلفة

95

19

ظاهرة كتابة �أخبار وحتقيقات مدفوعة الأجر

95

20

ظاهرة قبول الهدايا

96

21

تعار�ض م�صالح ال�صحفي �سواء بغ�ض الطرف �أو القبول يف تغطية �أخبار �أو مراقبة عمل
جهة من �أجل حتقيق امتيازات ومنافع خا�صة منت�شرة يف و�سائط الإعالم الر�سمي

96

22

�أ�سباب التوقيف

98

23

اجلهات التي قامت برفع دعاوى �ضد الإعالميني

99

24

التوزيع الن�سبي للمبحوثني ح�سب التهم التي �صدر مبوجبها احلكم خالل الفرتة ()2013 - 2010

100

25

احلكم ال�صادر بحق الإعالميني

102

49

27

االعتقاد ب�أن �شركات االعالن �أو املعلنني ت�ؤثر يف �سيا�سات امل�ؤ�س�سات الإعالمية ب�شكل
�سلبي �أو �إيجابي ودرجة الت�أثري خالل الفرتة ()2013 – 2010

108

28

االعتقاد ب�أن �شركات الإعالن �أو املعلنني ت�ؤثر يف �سيا�سات امل�ؤ�س�سات الإعالمية ب�شكل
�إيجابي �أو �سلبي ودرجة الت�أثري كمجموع خالل الفرتة ()2013 - 2010

108

29

مفهوم الرقابة الذاتية لدى الإعالميني

109

30

الدوافع وراء القيام بالرقابة الذاتية

110

31

االعتقاد ب�أن الإعالميني يتجنبون ........

111

32

م�ساهمة الثورات واالحتجاجات يف امل�شهد الإعالمي

113

33

اجتاهات الإعالميني حول بع�ض التغيريات

114

34

توجهات ال�صحفيني يف تغطية املتغريات نتيجة ثورات الربيع العربي

115

35

م�ساهمة الثورات واالحتجاجات ال�شعبية بتعزيز كل من خطاب الت�سامح واحرتام
الر�أي الآخر وحريته يف التعبري و�إذكاء خطاب العنف و�إق�صاء الآخر

116

36

�أ�سباب تبني و�سائل الإعالم خلطاب الكراهية

119

37

االعتقاد ب�أن الأحزاب (الدينية) كانت �سبب ًا النت�شار خطاب الكراهية عام 2013

120

38

�أ�سباب تزايد وتعزيز خطاب الكراهية يف الإعالم الأردين

122

39

تعريف خطاب الكراهية يف الإعالم الأردين

123

استطالع رأي الصحفيين

26

�أ�شكال ال�ضغوطات �أو امل�ضايقات التي تعر�ض لها املبحوثون من الإعالميني خالل ()2013 - 2010

104

50

استطالع رأي الصحفيين

فهر�س الأ�شكال البيانية
مو�ضوع ال�شكل

ال�شكل

ال�صفحة

1

جمتمع الدرا�سة ح�سب اجلن�س

69

2

جمتمع الدرا�سة ح�سب العمر

69

3

جمتمع الدرا�سة ح�سب امل�ستويات التعليمية

69

4

جمتمع الدرا�سة ح�سب التخ�ص�صات العلمية

70

5

جمتمع الدرا�سة ح�سب قطاع العمل

71

6

جمتمع الدرا�سة ح�سب �سنوات اخلربة العملية يف القطاع الإعالمي

71

7

جمتمع الدرا�سة ح�سب الع�ضوية يف نقابة ال�صحفيني

72

8

جمتمع الدرا�سة ح�سب امل�سمى الوظيفي للعمل الرئي�س يف جمال ال�صحافة

72

9

جمتمع الدرا�سة ح�سب الأعمال الثانوية

73

10

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ممن لديهم �أعمال ثانوية ح�سب قطاع العمل (حكومي �أو خا�ص)

73

11

امل�سمى الوظيفي للعمل الثانوي ح�سب �إفادات ال�صحفيني

74

12

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب درجة التقدم والرتاجع يف حالة احلريات الإعالمية2013 ،

75

51

14

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب تطور حالة احلريات الإعالمية يف الأردن وقطاع العمل

76

15

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب تطور حالة احلريات الإعالمية يف الأردن و�سنوات اخلربة

76

16

م�ؤ�شر احلريات العامة خالل الفرتة ( 2007ـ )2013

78

17

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أثر الت�شريعات الإعالمية يف حرية الإعالم2013 ،

78

18

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أثر الت�شريعات الإعالمية يف حرية الإعالم وفق اجلن�س2013 ،

79

19

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أثر الت�شريعات الإعالمية يف حرية الإعالم وفق �سنوات اخلربة2013 ،

80
80

20

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أثر الت�شريعات الإعالمية يف حرية الإعالم وفق

21

الآراء حول التعديالت الد�ستورية اجلديدة املتعلقة باحلريات الإعالمية

83

22

تعر�ض الإعالميني ملحاوالت �إحتواء �أو �إغراءات �أو امتيازات �أثناء ممار�ستهم لعملهم ال�صحفي عام 2013

87

23

ت�أثري الإغراءات �أو االمتيازات على توجهات وممار�سات العمل املهني للإعالميني خالل الفرتة 2013 - 2010

90

24

ن�سبة امل�ستجيبني الذين �سمعوا عن �صحفيني تعر�ضوا ملحاوالت احتواء �أو �إغراءات �أو
امتيازات �أثناء ممار�ستهم للعمل ال�صحفي2013 -2010 ،

91

25

جلوء احلكومة �إىل تقدمي الإغراءات �أو االمتيازات لل�صحفيني لك�سب والئهم2013 - 2010 ،

92

26

ت�أثري بع�ض الظواهر ال�سلبية املنت�شرة يف الو�سط ال�صحفي على حرية الإعالم2013 - 2010 ،

97

قطاع العمل2013 ،

استطالع رأي الصحفيين

13

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب تطور حالة احلريات الإعالمية يف الأردن واجلن�س2013 ،

75

52

استطالع رأي الصحفيين

27

املوقوفون يف ق�ضايا تخ�ص الإعالم لل�سنوات 2013 – 2004

97

28

اجلهات التي قامت بتوقيف الإعالميني

98

29

التعر�ض للمحاكمة يف ق�ضايا لها عالقة بالإعالم2013 - 2010 ،

99

30

الأحكام الق�ضائية غري القطعية (قابلة للطعن �أو اال�ستئناف)2013 ،

101

31

الأحكام الق�ضائية غري القطعية (قابلة للطعن �أو اال�ستئناف) خالل 2013 - 2006

101

32

نوع الأحكام الق�ضائية ال�صادرة

101

33

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �صدور حكم ق�ضائي قطعي (قابل للطعن �أو اال�ستئناف)2013 ،

102

34

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �صدور حكم ق�ضائي قطعي (قابل للطعن �أو اال�ستئناف) خالل 2013 - 2006

102

35

تعر�ض الإعالميني لل�ضغوطات �أو امل�ضايقات عام 2013

103

36

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب تدخل احلكومة يف و�سائل الإعالم2013 ،

106

37

ن�سبة امل�ستجيبني الذين يرون ان احلكومة تتدخل يف و�سائل الإعالم بني ()2013 -2004

107

38

تدخل احلكومة يف و�سائل الإعالم و�أثر هذا التدخل على تطور الو�سائل الإعالمية2013 - 2010 ،

107

39

ن�سبة ال�صحفيني الذين يقومون بالرقابة الذاتية على عملهم ال�صحفي خالل الفرتة ()2013 - 2007

109

40

�أهم ثالثة موا�ضيع يتجنب الإعالميون الكتابة عنها

112

53

42

دور الإعالم يف بع�ض الأقطار العربية يف تعزيز قيم الت�سامح عام 2013

117

43

دور الإعالم يف بع�ض الأقطار العربية يف الدعوة لإق�صاء الآخر عام 2013

117

44

دور الإعالم يف بع�ض الأقطار العربية يف تعزيز خطاب التحري�ض على العنف عام 2013

118

45

الو�سائل الأكرث �إ�شاعة خلطاب الكراهية يف الأردن

118

46

م�ساهمة الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي يف تعزيز خطاب الكراهية

118

47

م�ساهمة اخلالفات الدينية واملذهبية يف �إذكاء خطاب الكراهية

120

48

م�ساهمة ال�صراعات ال�سيا�سية يف تعزيز خطاب الكراهية

120

49

تف�شي خطاب الكراهية يف الإعالم ب�سبب الأحداث ال�سيا�سية املتالحقة يف دول الربيع العربي

121

50

تغليظ العقوبات على من يقوم برتويج خطاب الكراهية يف الإعالم

121

51

�إنعكا�س خطاب الكراهية يف و�سائل الإعالم العربية على الإعالم الأردين

122

استطالع رأي الصحفيين

41

دور الإعالم يف �إذكاء خطاب الكراهية عام 2013

116
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الأرقام ال�ستطالع الر�أي الذي نفذه مركز حماية وحرية ال�صحفيني لعام  2013تعك�س هذه املعطيات
وتك�شفها ،فال�صحفيون الذين يعتقدون �أن حرية الإعالم قد تراجعت ب�شكل كبري بلغت ن�سبتهم  ،%21.3يف
حني بلغت يف عام  2012ما ن�سبته  ،%14وكانت يف عام  %11.9 2011فقط ،يف حني اعتربها تقدمت ب�شكل
كبري  ،%6.9م�سجلة تراجع ًا عن العام املا�ضي مبقدار  ،%1.6والأبرز �أنها كانت يف عام � 2011أول انطالقة
الربيع العربي  ،%15.4وبقيت ن�سبة كبرية من الإعالميني يرون ب�أن حرية ال�صحافة ظلت على حالها وبلغت
.%31.7
وعلى ذات املنوال تراجعت �صورة حرية ال�صحافة يف عيون الإعالميني ،فمن يرون �أن واقع حريتهم بحالة
ممتازة مل تتجاوز ن�سبتهم  ،%3.9والفاجعة الأكرب ب�أن من و�صفوها ب�أنها متدنية بلغت ن�سبتهم .%29.7
وبالعودة لل�سنوات ال�سابقة ف�إن �أف�ضل و�صف حلرية الإعالم كان عام  ،2011حيث بلغت ن�سبة من اعتربوها
ممتازة  ،%4.8ومن و�صفوها متدنية  ،%16.8ومن و�صفوها ب�أنها جيدة عام  ،%13.9 2013يف حني كانت
جيدة بنظر  %23.9من ال�صحفيني يف عام  ،2011ويف عام  2012بلغوا .%19.3
وعلى �ضوء هذه احلقائق ف�إن م�ؤ�شر حرية ال�صحافة يهوي  12نقطة كمتو�سط ح�سابي ،فلقد و�صل عام 2011

�إىل  ،%53وتراجع لي�صل �إىل  %41عام .2013

ا�ستطالع عام  2012والذي �شارك فيه � 461إعالمي ًا و�إعالمية خ�ضع ملراجعة �شاملة يف �ضوء امل�ستجدات التي
عا�شها الو�سط الإعالمي ،ولكن حالة الإحباط ظلت م�سيطرة على الإعالميني ،فا�ستمر االعتقاد احلا�سم
ب�أن الت�شريعات ت�شكل قيد ًا على حرية الإعالم بن�سبة بلغت  ،%55.7وهي ت�شابه الن�سبة التي و�صلت لها
عام  2012وبلغت  ،%55.3يف الوقت الذي حدث فيه حت�سن طفيف على ن�سبة من يعتقدون ب�أن الت�شريعات
�ساهمت بتقدم حرية الإعالم لت�صبح  %16.3عن العام الذي �سبقه وكانت .%13
ومن املهم التوقف عند احلالة الت�شريعية لن�ؤكد ب�أن قانون املطبوعات والن�شر الذي �أقر يف عام  ،2012و�أ�صبح
نافذ ًا يف حزيران  2013وت�سبب يف حجب  291موقع ًا �إخباري ًا �إلكرتوني ًا ،وخلق حالة جدل وا�سعة مل تقت�صر
على الو�سط الإعالمي وكان العالمة الفارقة ،و�أ�صبح الهاج�س الأهم ،وكانت تداعياته الأبرز على �صعيد
احلريات وعلى بيئة الت�شريعات ،فال�صحفيون الذين قاوموه عند �صدوره واحتجوا عليه عام  ،2012ا�ستمروا
برف�ضهم له عام  ،2013و�إن �أ�صبح �أمر ًا واقع ًا خا�صة بعد رف�ض حمكمة العدل العليا للدعوى الق�ضائية التي
تقدم بها نا�شرو مواقع �إلكرتونية يطالبون ب�إبطاله.
ويف كل الأحوال ظلت الت�شريعات م�صدر قلق للإعالميني يف الأردن ،وظل امل�ؤ�شر يف كل ا�ستطالعات الر�أي
ي�ؤ�شر ب�أن غالبية ال�صحفيني يعتربونها قيد ًا على حريتهم ،وفقط يف عام  2008ر�أى � %31.4أن الت�شريعات
ت�ساهم يف دعم حرية الإعالم ،يف حني مل تتجاوز القوانني يف ال�سنوات الأخرى يف �أح�سن الأحوال ،%18
وحافظت ن�سبة جيدة من ال�صحفيني على اعتقادهم ب�أن الت�شريعات ال ت�ؤثر على حرية عملهم الإعالمي،
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مع تراجع احلراك ال�شعبي يف الأردن ،ا�ستمر منحنى الرتاجع مل�ؤ�شرات ثقة الإعالميني ب�أن حرية الإعالم يف
بالدهم يف حالة تقدم ونهو�ض ،ومن الوا�ضح �أن ثقة ال�صحفيني التي تنامت مع ما اطلق عليه «الربيع العربي»
عام  2011و�إح�سا�سهم املتعاظم ب�أنهم باتوا ميلكون زمام املبادرة ،باتت ا�ستقالليتهم تنك�سر بدء ًا من العام
املا�ضي وا�ستمرت يف التقهقر عام .2013

55
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رمبا العتقادهم ب�أنها م�شكلة معقدة ال تقف حدودها عند القوانني فح�سب.
موقف ال�صحفيني يف الأردن يتعدى الإطار القانوين ،ليذهب �إىل الركن الأكرث �أهمية وهو الد�ستور،
فالإعالميون يزدادون قناعة ب�أن احلكومة ال تلتزم بتطبيق التعديالت الد�ستورية املتعلقة باحلريات
الإعالمية بن�سبة ت�صل �إىل � %29.9أي ثلثهم تقريب ًا ،وفقط  %5.4يرون �أنها التزمت بتطبيقها بدرجة
كبرية ،وبدرجة متو�سطة  ،%32.3وبدرجة قليلة  ،%31.5وكلها م�ؤ�شرات تراجع ب�شكل �سلبي.
ورغم مرور  12عام ًا على تنفيذ مركز حماية وحرية ال�صحفيني ال�ستطالع الر�أي ،ف�إن م�ؤ�شر الإعالميني
املتيقنني ب�أن احلكومة تتدخل يف و�سائل الإعالم يف �صعود ،فهو منذ العام  2004يف تزايد ،وحينها كانت ن�سبة
التدخل بر�أي ال�صحفيني  ،%59.4ويف عام  2013و�صلت .%84.2
وحتليل هذا ال�س�ؤال بحد ذاته يحمل دالالت هامة كثري ًا ،فكل احلديث عن �إ�صالح الإعالم مل يقنع الإعالميني،
وموقف ال�صحفيني �سيان �سواء من كان يف القطاع اخلا�ص� ،أم كان يف الإعالم احلكومي ،فهم متفقون ب�أن �أيدي
احلكومة تعبث بامل�شهد الإعالمي.
وا�ستمرار تدخل احلكومة لي�س امل�ؤ�شر الوحيد املقلق ،بل عودة ظاهرة الرقابة الذاتية �إىل التزايد بعد �أن
تراجعت ب�شكل الفت مع تبا�شري احلراك واالحتجاجات ال�شعبية عام  ،2011حيث تراجعت لت�صبح  ،%87ويف
عام  2012بلغت  %85.8بعد �أن كانت  %93.5عام  ،2010وقبلها �سجلت رقم ًا مريع ًا ببلوغها  %95.5عام .2009
ويف عام  2013يرتفع م�ؤ�شر الرقابة الذاتية ويعود لي�صبح  ،%91.3والتف�سري الأقرب للمنطق لهذه النتيجة
هو �أن قانون املطبوعات والن�شر الذي و�ضع قيود ًا على الإعالم الإلكرتوين لي�س على ال�صحفيني فقط ،بل و�ضع
قيود ًا �أي�ض ًا على التعليقات التي ي�ضعها املواطنون على ما ين�شر من �أخبار يف املواقع الإخبارية الإلكرتونية،
الأمر الذي دفع ال�صحفيني ملمار�سة الرقابة الذاتية على التعليقات �إ�ضافة �إىل حذرهم الكبري عند كتابة
الأخبار خوف ًا من املالحقة القانونية.
وحافظت القوات امل�سلحة يف الرتتيب على �أنها �أكرث اجلهات التي يتجنب ال�صحفيون انتقادها وبن�سبة ،%87.6
يليها ال�سلطة الق�ضائية  ،%83.3ويتبعها -مبا يثري الده�شة  -انتقاد �شيوخ ووجهاء الع�شائر  ،%76.6ويعقبها
الق�ضايا الدينية  ،%75.7والأجهزة الأمنية  ،%73.1ومناق�شة موا�ضيع اجلن�س .%72.9
وعند �س�ؤال ال�صحفيني عن �أهم ثالثة موا�ضيع يتجنبونها حلت القوات امل�سلحة �أي�ض ًا باملرتبة الأوىل وبن�سبة
 ،%20.8وبعدها يف املرتبة الثانية الأجهزة الأمنية  %14.9يف تطور الفت عن العام الذي �سبقه وبلغت
 ،%12.9وحل باملرتبة الثالثة الق�ضايا الدينية بذات الن�سب مع ال�سنوات ال�سابقة .%13
والالفت لالنتباه هذا العام ب�أن  %6.3من الإعالميني جتر�أوا وقالوا ب�أنهم ال ي�ستطيعون توجيه �أي انتقاد
للملك �أو العائلة املالكة �أو الق�صر.
ومن املعروف �أن الد�ستور الأردين ين�ص على �أن «امللك م�صون من النقد».
االنطباع ب�أن تراجع احلراك ال�شعبي �أثر على واقع حرية الإعالم ،يت�ضح من �إجابات ال�صحفيني ووجهة
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هذا ال�س�ؤال الذي �أ�ضيف لال�ستطالع عام  2011ليبحث يف العالقة اجلدلية بني الإعالم واحلراك ال�شعبي
ك�شف عن م�ؤ�شرات هامة ،و�سلط ال�ضوء على حالة التفا�ؤل وانتعا�ش �آمال الإعالميني بقدرتهم على انتزاع
ا�ستقالليتهم ،ولكن م�ؤ�شر ال�ساعة يعود للوراء .فمن يرون ب�أن االحتجاجات ال�شعبية واحلراك زادت من
م�ساحة احلريات ال�صحفية تراجع لي�صبح يف املتو�سط احل�سابي  ،%68.5يف حني بلغ  %85.8عام ،2011
و %80.9عام  ،2012و�أي�ض ًا ف�إن �إ�سهام هذه االحتجاجات يف تدفق معلومات جديدة للنا�س تراجع كذلك
لي�صل متو�سطه احل�سابي �إىل  ،%76.9يف حني كان  %88.5عام .2011
والأهم م�ساعدة الإعالم يف ك�سر اخلطوط احلمراء ،فلقد �أ�صبح املتو�سط احل�سابي  %67يف  2013بعد �أن كان
 %79عام  ،2011و %78.6عام .2012
دور االحتجاجات يف احلد من التدخل احلكومي والأمني بالإعالم بلغ  %56.5بعد �أن كان ت�أثريه قد و�صل
�إىل  %65.5عام  ،2011و %60.6عام .2012
وكان اليقني ب�أن االحتجاجات �ساهمت برتاجع وتقلي�ص الرقابة الذاتية عند ال�صحفيني ،فلقد كان املتو�سط
احل�سابي  %62.7عام  ،2011ولكن هذا الت�أثري انح�سر وتراجع يف عام  ،2013فلم تعد االحتجاجات ت�سهم
يف تقلي�ص الرقابة الذاتية كما كانت يف �أول احلراك ال�شعبي ،و�أ�صبح املتو�سط احل�سابي  %54.9يف عام
.2013
وا�ستمر اال�ستطالع للعام الثاين يف تق�صي مواقف واجتاهات ال�صحفيني من الق�ضايا العامة التي ا�ست�أثرت
باهتمام الر�أي العام املحلي ،و�أظهرت امل�ؤ�شرات الرقمية متاث ًال بني اجتاهات ال�صحفيني واملزاج ال�شعبي
ال�سائد خا�صة يف الق�ضايا املثرية للجدل ،فلقد �أظهرت الن�سب ب�أن  %84.4من ال�صحفيني ال ي�ؤيدون
ا�ستخدام النواب لل�سالح يف جمل�س النواب ،ويدينون هذا الت�صرف ،كذلك ف�إن  %76.8منهم يعار�ضون
�إقرار النواب لرواتب تقاعدية وزيادتها لأنف�سهم ،و�أي�ض ًا ف�إن  %69.4ال ي�ؤيدون مطلق ًا رفع �أ�سعار اخلبز،
و %67.9ال�ضريبة على املالب�س ،ويالحظ �أن  %60.1من الإعالميني يتخوفون من تداعيات الأزمة
ال�سورية على الأردن.
ولكن �أظهر هذا ال�س�ؤال انق�سام ًا وفرز ًا يف �أ�سئلة �أخرى بني الإعالميني ،ففي املوقف من عزل الرئي�س امل�صري
حممد مر�سي ،ف�إن  %22.1ي�ؤيدون ذلك بدرجة كبرية ،يف حني يعار�ضه  %21ب�شكل مطلق ،كذلك �أيد %32.5
االتفاق ال�سوري على ت�سليم ال�سالح الكيماوي بدرجة كبرية ،وعار�ضه ب�شكل مطلق .%19.1
�إ�ستطالع الر�أي لعام  2013خ�ضع ملراجعة وتدقيق ـ كما جرت العادة يف كل عام ـ حتى يواكب التطورات
وامل�ستجدات التي طر�أت على امل�شهد الإعالمي يف الأردن ،بحيث �ألغي عدد من الأ�سئلة التي تقادمت ومل تعد
الإجابة عليها ت�شكل �إ�ضافة ملحتوى اال�ستطالع ،يف حني جرى تطوير �أ�سئلة و�أق�سام �أخرى جديدة ،حيث
مت ا�ستحداث ق�سم خا�ص بخطاب الكراهية يف الإعالم ،ومت االعتماد على طرح الأ�سئلة املغلقة ال�ستيفاء
البيانات بناء على �أهم الإجابات الواردة يف ال�سنوات ال�سابقة ،وجرى تعديل �أ�سئلة متعلقة بالإعالم
الإلكرتوين و�أ�ساليب احتواء الإعالميني واالنتهاكات و�إلغاء الأ�سئلة املتعلقة بالإ�سالم ال�سيا�سي وحرية
الإعالم.

استطالع رأي الصحفيين

نظرهم مب�ساهمة الثورات واالحتجاجات يف الت�أثري على امل�شهد الإعالمي.
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واعتمدت منهجية اال�ستطالع على ت�صميم ا�ستمارة ا�شتملت على � 390س�ؤا ًال موزعة على ثمانية اق�سام
رئي�سية ،تهدف �إىل قيا�س تقييم ال�صحفيني والإعالميني يف الأردن حلرية ال�صحافة والإعالم ب�أبعادها
املختلفة ،وقيا�س مدى ر�ضاهم عن الت�شريعات الإعالمية و�أثرها على واقع احلريات الإعالمية ،بالإ�ضافة
�إىل معرفة امل�شكالت وال�ضغوطات التي يتعر�ضون لها.
وعر�ضت ا�ستمارة اال�ستطالع على جلنة فنية لتحكيمها ،حيث مت الأخذ باملالحظات وعك�سها عليها� ،إ�ضافة
�إىل عمل اختبار م�سبق للت�أكد من و�ضوح الأ�سئلة للم�ستجيبني ،ومت الأخذ بجميع املالحظات التي وردت من
هذا االختبار لتحديد ال�شكل النهائي لال�ستمارة�( .أنظر ملحق اال�ستمارة).
وتكون جمتمع الدرا�سة من حوايل � 1540صحفي ًا و�إعالمي ًا ،حيث �شمل الإطار ال�صحفيني واالعالميني
الأع�ضاء يف �سجل نقابة ال�صحفيني ،بالإ�ضافة �إىل ك�شوف مركز حماية وحرية ال�صحفيني حتى تاريخ
تنفيذ اال�ستطالع يف الفرتة  11/11/2013ولغاية .10/12/2013
و�أعتمد يف ت�صميم عينة الدرا�سة �أ�سلوب العينة الع�شوائية املنتظمة ومب�ستوى ثقه  %95وخط�أ معياري
مقداره  ،%3.6حيث مت تق�سيم ال�صحفيني واالعالميني �إىل فئتني وبالأ�سلوب املتنا�سب مع احلجم يف كل فئة
على النحو التايل:
الفئة الأوىل :وت�شمل ال�صحفيني والإعالميني العاملني يف القطاع احلكومي.
الفئة الثانية :وت�شمل ال�صحفيني والإعالميني العاملني يف القطاع اخلا�ص.
كذلك ،مت توزيع ال�صحفيني والإعالميني يف كل فئة ح�سب اجلن�س وبالأ�سلوب املتنا�سب مع احلجم �أي�ض ًا،
كما مت الأخذ بعني االعتبار ال�صحفيني والإعالميني العاملني وغري امل�سجلني يف نقابة ال�صحفيني ،حيث مت
توزيعهم يف العينة ،و بالأ�سلوب املتنا�سب مع احلجم.
ومن املهم مالحظة �أن عينة الدرا�سة لهذا العام تراجعت عن الأعوام التي �سبقتها مع �أن �أعداد الإعالميني
ـ �سواء امل�سجلني يف نقابة ال�صحفيني �أم كانوا خارجها ـ تتزايد ،حيث بلغت عينة الدرا�سة لهذا العام نحو
(� )461إعالميا من العاملني يف قطاع الإعالم ،وبتناق�ص و�صل �إىل ( )%9.3عن حجم العينة يف ا�ستطالع عام
 ،2012وذلك ملا ظهر من �صعوبات واجهت فريق جمع البيانات.
كذلك ،مت الأخذ بعني االعتبار ال�صحفيني والإعالميني العاملني وغري امل�سجلني يف نقابة ال�صحفيني ،حيث
مت توزيعهم يف العينة ،وبالأ�سلوب املتنا�سب مع احلجم ،حيث بلغت ن�سبة ال�صحفيني واالعالميني العاملني
وامل�سجلني يف النقابة  ،%58.2يف حني بلغت ن�سبة ال�صحفيني واالعالميني العاملني وغري امل�سجلني يف النقابة
.%41.8
بلغت ن�سبة ا�ستجابة ال�صحفيني يف اال�ستطالع  ،%92.2يف حني بلغت ن�سبة عدم اال�ستجابة  %7.8منهم %4.6

كانت اال�ستجابة ب�شكل جزئي على �أ�سئلة اال�ستمارة ،بينما بلغت ن�سبة ال�صحفيني الذين رف�ضوا اال�ستجابة
على كافة �أ�سئلة اال�ستطالع .%3.2
وبالعودة �إىل نتائج اال�ستطالع ف�إن تعديل قانون املطبوعات والن�شر ا�ست�أثر يف عام  2013مب�ساحة وا�سعة من
االهتمام وحتديد ًا تداعياته على الإعالم الإلكرتوين ،ويف هذا ال�سياق ف�إن  %44.5من الإعالميني يعتربون

59

داعم ًا حلرية الإعالم ،ويعتقد � %27.5أنه ال ي�ؤثر على احلريات ال�صحفية.

وترتفع الن�سبة التي ترى ب�أن حجب املواقع الإلكرتونية التي ال ترخ�ص مبوجب �أحكام قانون املطبوعات
قيد ًا على حرية ال�صحافة لت�صل �إىل  ،%49.5يف حني �أن  %23.4تراها ت�ساهم يف تقدم حرية الإعالم،
و %26.9تعتقد ب�أنها ال ت�ؤثر على حرية الإعالم.
وحتى حجب املوقع الإلكرتوين بقرار ق�ضائي ،ف�إن  %49يعار�ضونه ويعتربونه قيد ًا على احلرية ،وترتفع
ن�سبة املعار�ضني العتبار التعليق يف املواقع الإلكرتونية جزء ًا من املادة ال�صحفية ،ويجدون يف هذه املادة
القانونية قيد ًا على احلرية لت�صل �إىل  ،%51.6ويعتربها  %24.9ت�ساهم بحرية الإعالم ،ويعتربها %22.1
غري م�ؤثرة.
وملعرفة ت�أثري وتداعيات ترخي�ص املواقع الإلكرتونية على حالة االحرتاف املهني ،وفعاليتها يف احلد من
ظواهر �سلبية اتهم بها الإعالم الإلكرتوين وجاء القانون لت�صويبها مثل ظاهرة االبتزاز ،وتزايد جرائم
القدح والذم ،ومدى االلتزام بالتوازن واملو�ضوعية وامل�صداقية واالنحياز واللجوء للت�شهري ،ف�إن �إجابات
الإعالميني مل تظهر تقدم ًا فارق ًا حققه تعديل قانون املطبوعات والن�شر يف مواجهة هذه الظواهر.
وبا�ستعرا�ض امل�ؤ�شرات ف�إن  %52.3يرون ب�أن االحرتاف املهني ظل على حاله بالإعالم الإلكرتوين بعد
الرتخي�ص ،ومن يرون �أن هناك حت�سن ًا بهذا االجتاه بلغوا  ،%26.7ويف اجتاه �آخر يرى  %20.2ب�أن هناك
تراجع ًا يف االحرتاف املهني.
ويف احلد من ظاهرة اللجوء لالبتزاز ف�إن  %42.5يرون ب�أن الو�ضع ظل على حاله ،وفقط  %21.5يعتقدون
ب�أن هناك تزايد ًا يف هذه الظاهرة ،يف حني يرى � %27.5أن احلالة تراجعت.
%47.1

وقد يعترب الرتاجع يف جرائم القدح والذم هو امل�ؤ�شر الأكرث ح�ضور ًا يف ر�أي ال�صحفيني� ،إذ يرى
�أن القانون حقق ذلك ،ويت�شابه الأمر يف جرائم الت�شهري �إذ يرى � %35.4أن القانون �سي�سهم يف تراجعها مع
اعتقاد  %40.6ب�أنها بقيت على حالها.
ومل يحدث �أي تغيري جذري يف االلتزام بالتوازن واملو�ضوعية وامل�صداقية واالنحياز� ،إذ يعتقد ال�صحفيون
على التوايل ب�أنها مل تتغري وبقيت على حالتها وبن�سب .%56.2 ،%48.2 ،%52.5
وبالتدقيق ف�إن جمهور ال�صحفيني يعتقد �أن القانون لعب دور ًا يف احلد من املمار�سات التي تعترب جتاوز ًا على
حمارم القانون مثل القدح والذم والت�شهري ،يف حني �أن القانون مل يحقق غاياته على م�ستوى االحرتاف املهني
ومدونات ال�سلوك.
ورمبا من املهم الإ�شارة �إىل مالحظة �أن الق�ضايا التي ا�ستقبلتها وحدة امل�ساعدة القانونية للإعالميني
«ميالد» التابعة ملركز حماية وحرية ال�صحفيني للرتافع يف الق�ضايا املقامة على ال�صحفيني وخا�صة املواقع
الإلكرتونية قد تزايدت بعد �إقرار القانون ،مما يوحي ب�أن املالحقة القانونية تزايدت ولكن االمتثال للقانون
وخ�شيته مل تظهر بعد على الأقل.

استطالع رأي الصحفيين

�شرط الرتخي�ص املفرو�ض يف قانون املطبوعات للمواقع الإلكرتونية قيد ًا على حرية الإعالم ،ويراه %27.5
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كل اجلهود يف احلرب على الف�ساد ،واحلديث املتوايل عن الإ�صالح يف الإعالم يبدو �أنها مل ت�ؤت �أكلها يف احلد
من ظاهرة االحتواء لل�صحفيني ،فهي يف تزايد ومل ترتاجع ،فح�سب اعرتاف الإعالميني �أنف�سهم ف�إن %21.5
�أقروا ب�أنهم تعر�ضوا ملحاوالت احتواء و�إغراء وامتيازات �أثناء ممار�ستهم لعملهم ال�صحفي ،وتتزايد هذه
الن�سبة ب�إقرار الإعالميني ب�أنهم �سمعوا عن زميالت وزمالء تعر�ضوا ملحاوالت احتواء وبن�سبة بلغت ،%50.1
وعند جمع من تعر�ض ب�شكل مبا�شر ملحاوالت احتواء ومن �سمع عن �آخرين تعر�ضوا لها ت�صبح الن�سبة
الإجمالية  ،%71.6وهي ن�سبة ت�ؤ�شر على ا�ستمرار احلكومة واجلهات الأخرى يف اخرتاق الو�سط ال�صحفي،
ويف اجلانب الآخر تك�شف عن �أزمة «املنظومة الأخالقية» الناظمة لعمل الإعالميني ،وكذلك عدم وجود
�ضوابط ومدونات �سلوك مهني للم�ؤ�س�سات ال�صحفية ت�ضبط هذه الظواهر.
وحافظت احلكومة وم�ؤ�س�ساتها على �صدارتها يف حماوالت تقدمي االمتيازات للإعالميني لت�صل �إىل ،%27.1
وامل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية  %4.8لت�صبح الن�سبة  ،%31.9يليهم رجال الأعمال بن�سبة  ،%28.9ويتبعهم
�شركات جتارية و�إعالنية بن�سبة  ،%16.9وبعدهم الأجهزة الأمنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بن�سبة ،%5.4
يليهم الأحزاب ال�سيا�سية .%4.2
وظلت الهبات املالية واحل�صول على الهدايا �أكرث الأ�شكال �شيوع ًا لالحتواء وبلغت  ،%44.3يلي ذلك ت�سهيل
اخلدمات والإجراءات يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية وبلغت  ،%20.7ثم التعيني يف من�صب حكومي �أو �شبه حكومي
 ،%20بعد ذلك احل�صول على �إعفاءات جمركية �أو احل�صول على عالج وتعليم جماين  ،%5والدعوات لل�سفر
خارج البالد .%4.3
والأهم �أن ال�صحفيني الذين تعر�ضوا ملحاوالت احتواء بد�أوا ي�شعرون ب�أن حماوالت االحتواء ت�ؤثر على
توجهاتهم وممار�ستهم لعملهم املهني وبلغت ن�سبتهم  %23.2بعد �أن كانت  %16.7للعام .2012
حماوالت االحتواء ر�سخت عند  %61من الإعالميني كو�سط ح�سابي ب�أن احلكومة تلج�أ لهذا الأ�سلوب لك�سب
والئهم.
اجلديد يف ا�ستطالع عام  2013هو ال�سعي احلثيث ملعرفة �أين تنت�شر ظواهر الف�ساد يف ال�صحافة مثل الوا�سطة،
والر�شوة ،والأخبار والتحقيقات املدفوعة الأجر ،وممار�سة االبتزاز للح�صول على مكا�سب مادية ،وقبول
الهدايا ،والقبول بتعار�ض امل�صالح لل�صحفيني وغ�ض النظر عنها.
وجرى تق�سيم و�سائل الإعالم املختلفة �إىل قطاعات� ،أولها الإعالم الر�سمي «الإذاعة والتلفزيون ووكالة
الأنباء الأردنية ـ برتا» ،ال�صحف اليومية ،ال�صحف الأ�سبوعية ،املواقع الإخبارية الإلكرتونية ،الإذاعات
والتلفزيونات اخلا�صة.
امل�ؤ�شرات الرقمية ك�شفت �أي�ض ًا ب�أن بع�ض مظاهر الف�ساد تنت�شر وتت�صدر يف قطاعات �إعالمية �أكرث من غريها،
و�أن �أ�شكا ًال �أخرى �أكرث �شيوع ًا تظهر يف قطاع دون �آخر ،وهكذا يتغري الرتتيب.
ففي انت�شار ظاهرة الوا�سطة بني و�سائل الإعالم ت�صدر الإعالم الر�سمي القائمة بني و�سائل الإعالم مبتو�سط
ح�سابي  ،%81.8يليه ال�صحف اليومية  ،%76.7فاملواقع الإخبارية الإلكرتونية  ،%71.8فالإذاعات
والتلفزيونات اخلا�صة  ،%71.5و�أخري ًا ال�صحف الأ�سبوعية .%65.5
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ويف ممار�سة االبتزاز للح�صول على مكا�سب مادية �أي�ض ًا كانت املواقع الإخبارية الإلكرتونية املتهم الأول
مبتو�سط ح�سابي  ،%71.9الإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة  ،%64.9وذات الن�سبة لل�صحف الأ�سبوعية
 ،%64.9ال�صحف اليومية  ،%51.9و�أخري ًا الإذاعة والتلفزيون ووكالة برتا .%47.4
ويف كتابة الأخبار والتحقيقات املدفوعة الأجر فلقد ا�ستمر اتهام املواقع الإخبارية الإلكرتونية ب�أنها
الأكرث ممار�سة بواقع  ،%79.3الإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة  ،%72.9ال�صحف الأ�سبوعية ،%69.7
الإعالم الر�سمي «الإذاعة والتلفزيون ووكالة برتا» .%53.8
ومن املهم مالحظة �أن كثري ًا من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة و�شبه الر�سمية باتت تطلب من و�سائل الإعالم كتابة
�أخبار وحتقيقات عنها نظري عقود رعاية مالية.
و�أخري ًا؛ ف�إن املواقع الإخبارية الإلكرتونية ظلت مت�سيدة للم�شهد يف اتهامها بقبول الهدايا مبتو�سط ح�سابي
بلغ  ،%76الإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة  ،%71.8ال�صحف الأ�سبوعية  ،%69ال�صحف اليومية ،%63.8
الإعالم الر�سمي .%60.8
ومبراجعة الأرقام يظهر �شيوع هذه الظاهرة بني خمتلف و�سائل الإعالم ،فالإعالميون ال يتعاملون مع هذه
الظاهرة باعتبارها �أمر ًا مي�س ا�ستقالليتهم ،وال يوجد حمددات للهدايا التي ميكن قبولها وت�شكل تكرمي ًا
رمزي ًا لهم.
ذات الأمر ينطبق على املوقف من تعار�ض امل�صالح ،فهي ممار�سة �شائعة وال جتد حرج ًا حني يعمل �إعالمي يف
م�ؤ�س�سة يغطي ويتابع �أخبارها ،وعلى ما يبدو �أن مدونة ال�سلوك احلكومي التي �أقرتها حكومة �سمري الرفاعي
�سابق ًا قبل �أكرث من ثالث �سنوات قد انتهت فاعليتها.
وبالعودة لأرقام انت�شار هذه الظاهرة تبني �أن املتو�سط احل�سابي يف املواقع الإخبارية الإلكرتونية بلغ
 ،%73.7الإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة  ،%69.2ال�صحف الأ�سبوعية  ،%68.1ال�صحف اليومية ،%62.2
و�أخري ًا الإعالم الر�سمي .%59
والكارثة الكربى �أنه رغم �شيوع مظاهر الف�ساد يف الو�سط الإعالمي بدالالته املختلفة ،والبع�ض يقر بها،
و�آخرون ال ينظرون لها باعتبارها ف�ساد ًا ،بل باعتبارها مكت�سبات مالية لل�صحفيني وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ،ف�إن
 %89من الإعالميني امل�شاركني يف اال�ستطالع مقتنعون ب�أن هذه الظواهر ال�سلبية ت�ؤثر على حرية الإعالم،
الأمر الذي يك�شف عن حالة تناق�ض بني املفاهيم والقيم وبني املمار�سات على �أر�ض الواقع من جهة �أخرى.
االنتهاكات الواقعة على الإعالميني ب�أ�شكالها املختلفة مل تتوقف �ضد الإعالميني منذ بدء �إعداد هذا
التقرير ،ويحاول اال�ستطالع الك�شف عن انتهاكات م�سترتة مل يف�صح �إعالميون عنها �ضمن العينة الوا�سعة
التي ي�ضمها ،لكن الأداة الأ�سا�سية لك�شف االنتهاكات هي وحدة ر�صد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على الإعالم

استطالع رأي الصحفيين

وعند التوقف �أمام ظاهرة الر�شوة وانت�شارها بني و�سائل الإعالم ،كانت املواقع الإخبارية الإلكرتونية الأكرث
اتهام ًا وبن�سبة بلغت  ،%70.3يتبعها الإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة  ،%64.3ال�صحف الأ�سبوعية ،%60.5
ال�صحف اليومية  ،%55.9و�أخري ًا الإعالم الر�سمي «الإذاعة والتلفزيون ووكالة برتا» .%51.8
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استطالع رأي الصحفيين

«عني» ،و�شبكة املدافعني عن حرية الإعالم يف العامل العربي «�سند» والتي تعمل يف عدد من الدول العربية.
عاد م�ؤ�شر حاالت التوقيف التي يتعر�ض لها ال�صحفيون �إىل االرتفاع لي�صل �إىل  %1.7يف عام  2013بعد �أن
تراجع �إىل  %0.6عام  ،2011و %1.2عام .2012
قرارات التوقيف يف معظمها ح�سب كالم الإعالميني �صادرة عن املدعي العام املدين بن�سبة  ،%62.5تليه
املحكمة  ،%37.5و�أخري ًا كان مدعي عام حمكمة �أمن الدولة وراء  %25من حاالت التوقيف.
ومما يذكر ان حاالت التوقيف بلغت  8حاالت عام  ،2013كما �سجلت حاالت املحاكمة للإعالميني عام 2013

ارتفاع ًا ،حيث و�صلت �إىل  ،%6.7يف حني كانت  %5.1يف عام .2012
ويف �سياق االنتهاكات؛ ف�إن  %34.1من الإعالميني امل�شاركني يف اال�ستطالع �أكدوا �أنهم تعر�ضوا ل�ضغوط
وم�ضايقات �أثناء قيامهم بعملهم ال�صحفي ،وكانت الن�سبة  %36.2يف عام  ،2012وظل حجب املعلومات هو
االنتهاك الأبرز الذي ي�شكو منه الإعالميون بواقع  ،%23.4يليه التهديد  ،%8.7الذم والقدح  ،%6.7حجب
املواقع  ،%6.5اال�ستدعاء الأمني  ،%6.5املنع من التغطية  ،%3تك�سري �أدوات العمل ال�صحفي وم�صادرتها
 ،%1.7اال�ستدعاء الأمني  ،%1.5املنع من البث الف�ضائي والتلفزيوين .%1.1
وميكن مالحظة �أن جلوء ال�صحفيني لتوثيق االنتهاكات التي يتعر�ضون لها تكرث يف االنتهاكات اجل�سيمة مثل
التوقيف ،واالعتداءات اجل�سيمة بال�ضرب ،وحجب املواقع ،ولكن امل�شكلة الأبرز هي عدم القيام بتوثيق �أبرز
االنتهاكات وهو حجب املعلومات وعدم اللجوء لتقدمي �شكاوى ملجل�س املعلومات �أو اللجوء للق�ضاء للحد من
انت�شار هذه الظاهرة.
وتختلف اجلهات التي تقف وراء االنتهاكات ح�سب نوع االنتهاك ،ففي حجب املعلومات يقف الوزراء وامل�س�ؤولون
احلكوميون وراء ذلك بن�سبة  ،%42.3تتبعهم اجلهات الأمنية .%19.8
ويف الذم والقدح يتحمل املواطنون واال�شخا�ص العاديون امل�س�ؤولية بن�سبة  ،%24.2يليهم الوزراء وامل�س�ؤولون
احلكوميون .%15.2
�أما عن التهديد ف�إن  %17.5يقف خلفه مواطنون� %12.5 ،شخ�صيات متنفذة وجهات �إعالنية ،والغريب ان
 %10منه وراءه �صحفيون و�إعالميون.
حاالت حجز احلرية  %66.7يقف خلفها الأجهزة الأمنية %33.3 ،م�س�ؤولون حكوميون ،وبالت�أكيد
اال�ستدعاء الأمني  %100وراءه الأجهزة الأمنية ونف�س الأمر ينطبق على التحقيق الأمني.
�أكرث الق�ضايا الإ�شكالية التي فر�ضت نف�سها على الإعالم يف الأردن والعامل العربي ب�سبب تداعيات الثورات
واحلركات االحتجاجية هي ا�ست�شراء خطاب الكراهية والتحري�ض يف و�سائل الإعالم ،ولذلك ف�إن اال�ستطالع
�سعى ال�ستقراء هذه الظاهرة رقمي ًا ،للبناء عليها �ضمن درا�سة ملحقة يف تقرير حالة احلريات الإعالمية يف
الأردن لهذا العام.
وامل�ؤ�شر الأبرز هو �أن الثورات واحلركات االحتجاجية �ساهمت يف �إذكاء خطاب العنف و�إق�صاء الآخر
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نقاط من  10نقاط ،يتبعه الإعالم امل�صري بنحو  7.6نقاط ،فالتون�سي  5.9نقاط ،والأقل كان الإعالم الأردين
.4.3
وبالعك�س كان للإعالم الأردين الدور الأكرب بالدعوة للت�سامح وبر�صيد و�صل �إىل  6.4نقاط من  10نقاط،
يليه التون�سي  ،4.9امل�صري  ،3.4و�أخري ًا ال�سوري .3.4
وملزيد من املعلومات ميكنك قراءة الدرا�سة التي �ست�صدر كاملة عن مركز حماية وحرية ال�صحفيني ،واالطالع
على ملخ�ص عن �أهم حمتوياتها يف هذا التقرير.

استطالع رأي الصحفيين

ومبتو�سط ح�سابي بلغ  ،%61وكان الإعالم ال�سوري الأكرث �إذكاء خلطاب الكراهية ومب�ؤ�شر يقرتب �إىل 7.7

الفصل األول

•أوال :مقدمة

زادت التحديات التي تواجه الإعالم الأردين يف عام  ،2013ففي بداية �شهر حزيران قررت احلكومة �إنفاذ
قانون املطبوعات والن�شر فحجبت  291موقع ًا �إلكرتوني ًا �إخباري ًا غري مرخ�ص.
وا�ستمرت يف ذات الوقت االنتهاكات ،و�إن تراجعت حدة االنتهاكات اجل�سيمة بعد تراجع احلراك ال�شعبي،
وتراجع التغطيات الإعالمية له ،والتي كانت يف الغالب ت�شهد اعتداءات على الإعالميني.
احلدث الأبرز كان �أزمة ال�صحافة اليومية ،وتداعياتها على الأمن املعي�شي لل�صحفيني ،والعالقة بني ال�ضغوط
املعي�شية التي يواجهها الإعالميون وت�أثريها على حرياتهم الإعالمية.

 1.1غرض الدراسة

ويف �ضوء ما ورد �أعاله� ،سعت الدرا�سة �إىل التعرف على ما يلي:
قيا�س مدى ر�ضا الإعالميني مبختلف مواقعهم وقطاعاتهم عن واقع احلريات الإعالمية يف الأردن.
تقييم ر�أي الإعالميني يف �أداء امل�ؤ�س�سات الإعالمية احلكومية واخلا�صة.
�أثر الت�شريعات الإعالمية وما �أجري عليها من تعديالت يف حرية الإعالم.
التطورات التي �شهدها الإعالم الإلكرتوين.
حماوالت احتواء ال�صحفيني و�أثرها على توجهات الإعالميني.
مدى انت�شار عدد من الظواهر يف الإعالم مبختلف قطاعاته مثل الوا�سطة والر�شوة وغريهما.
واقع االنتهاكات التي حدثت يف عام  2013و�آراء الإعالميني بها.
التغيري يف واقع الرقابة الذاتية.
ت�أثري احلركات االحتجاجية والثورات على العمل الإعالمي يف ظل الربيع العربي.
مدى م�ساهمة و�سائل الإعالم يف تعزيز خطاب الكراهية يف الإعالم.

 2.1أهداف الدراسة

تهدف الدرا�سة �إىل ما يلي:
معرفة واقع احلريات الإعالمية يف الأردن وقيا�س مدى تقدمها �أو تراجعها باملقارنة مع الأعوام
ال�سابقة.
معرفة وحتديد ر�أي الإعالميني يف الت�شريعات الإعالمية والتعديالت التي �أجريت عليها وتقييمهم
لها و بيان �أثرها على حرية الإعالم يف الأردن.
 التعرف على املواد القانونية التي تقيد وحتد من حرية الإعالم يف الأردن.
التعرف على �آراء الإعالميني حول متتع امل�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية واخلا�صة باحلريات
الإعالمية.
ر�صد االنتهاكات الواقعة على اجل�سم الإعالمي.
التعرف على دور احلكومة و�أثرها يف و�سائل الإعالم.
التعرف على �آراء اجل�سم الإعالمي جتاه دور �شركات الإعالن وت�أثريها على �سيا�سات الإعالم.
 التعرف على مدى م�ساهمة املواقع الإلكرتونية الإخبارية يف رفع م�ستوى احلريات الإعالمية.

استطالع رأي الصحفيين

حالة الحريات اإلعالمية في األردن 2013
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استطالع رأي الصحفيين

التعرف على حجم و�أ�شكال االحتواء التي يتعر�ض لها ال�صحفيون والإعالميون.
التعرف على مدى متابعة ال�صحفيني والإعالميني للثورات واالحتجاجات العربية وتقييمهم لها
ومدى م�ساهمتها يف رفع �سقف احلريات يف الأردن.
التعرف على مدى م�ساهمة و�سائل الإعالم الأردين يف تعزيز خطاب الكراهية يف الإعالم بدول
عربية �أخرى مثل م�صر وتون�س و�سوريا.
3.1

منهجية الدراسة

 1.3.1أداة الدراسة

مت ت�صميم ا�ستمارة ا�شتملت على � 390س�ؤا ًال موزعة على ثمانية �أق�سام رئي�سية ،تهدف �إىل قيا�س تقييم
ال�صحفيني والإعالميني يف الأردن حلرية ال�صحافة والإعالم ب�أبعادها املختلفة ،وقيا�س مدى ر�ضاهم عن
الت�شريعات الإعالمية و�أثرها على واقع احلريات الإعالمية و�أ�ساليب االحتواء والإغراءات املقدمة لهم
�أثناء ممار�ستهم لعملهم ال�صحفي ومدى انت�شار عدد من الظواهر يف الو�سط الإعالمي مثل الوا�سطة والر�شوة
واالبتزاز.....الخ ،واالنتهاكات التي تعر�ض لها ال�صحفيون من توقيف وحماكمات خالل عام  ،2013بالإ�ضافة
�إىل معرفة امل�شكالت وال�ضغوط التي يتعر�ض لها ال�صحفيون وما هو مفهوم الرقابة الذاتية ومدى خ�ضوع
ال�صحفيني له ،وا�شتملت اال�ستمارة على ق�سم يتعلق بالثورات واحلركات االحتجاجية التي ظهرت يف ظل
الربيع العربي وت�أثريها على حرية الإعالم ،و�أخريا ،مت ا�ستحداث ق�سم خا�ص بخطاب الكراهية يف الإعالم
والذي انت�شر بعد االنق�سام واال�ستقطاب الإعالمي على �أثر التداعيات على م�شهد الربيع العربي وخا�صة يف
دول مثل �سوريا وم�صر.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت االعتماد على طرح الأ�سئلة املغلقة ال�ستيفاء البيانات بناء على �أهم الإجابات
الواردة يف ال�سنوات ال�سابقة .كما مت حذف بع�ض الأ�سئلة التي وردت يف اال�ستطالعات ال�سابقة التي وجد
�أن نتائجها ال حتقق �أغرا�ض اال�ستطالع و�أهدافه ملا ورد عليها من �إجابات بعيدة عن الواقع الإعالمي �أو
�أن الأحداث جتاوزتها .يف ذات الوقت ،متت �إ�ضافة �أ�سئلة جديدة تتما�شى مع التطورات على ال�ساحة
الإعالمية.
من جانب �آخر ،مت عر�ض اال�ستمارة على جلنة فنية لتحكيمها ،حيث مت الأخذ باملالحظات وعك�سها
عليها� ،إ�ضافة �إىل عمل اختبار م�سبق للت�أكـــــد من و�ضــــوح الأ�سئلـــة للم�ستجيبــني .قد مت الأخذ
بجميع املالحظات التي وردت من هذا االختبار لتحديد ال�شكل النهائي لال�ستمارة (�أنظر ملحق
اال�ستمارة).

 2.3.1مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون جمتمع الدرا�سة من حوايل � 1540صحفي ًا و�إعالمي ًا ،وكما مو�ضح يف اجلدول (�أ) ،حيث ا�شتمل الإطار
على ال�صحفيني واالعالميني الأع�ضاء يف �سجل نقابة ال�صحفيني ،بالإ�ضافة �إىل ك�شوف مركز حماية وحرية
ال�صحفيني حتى تاريخ تنفيذ اال�ستطالع يف الفرتة  11/11/2013ولغاية .10/12/2013
و�أعتمد يف ت�صميم عينة الدرا�سة �أ�سلوب العينة الع�شوائية املنتظمة ومب�ستوى ثقه  %95وخط�أ معياري
مقداره  ،%3.6حيث مت تق�سيم ال�صحفيني والإعالميني �إىل فئتني وبالأ�سلوب املتنا�سب مع احلجم يف كل فئة،
ح�سب الآتي:
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الفئة الثانية:
وت�شمل ال�صحفيني والإع�لام��ي�ين العاملني يف القطاع اخل��ا���ص حيث بلغت ن�سبتهم ح���وايل .%76.2
كما مت توزيع ال�صحفيني والإعالميني يف كل فئة ح�سب اجلن�س وبالأ�سلوب املتنا�سب مع احلجم �أي�ض ًا ،حيث
بلغت ن�سبة ال�صحفيني والإعالميني الذكور  %76.4يف حني بلغت ن�سبة ال�صحفيات والإعالميات العامالت يف
الإطار .%23.6
كذلك ،مت الأخذ بعني االعتبار ال�صحفيني واالعالميني العاملني وغري امل�سجلني يف نقابة ال�صحفيني ،حيث
مت توزيعهم يف العينة ،وبالأ�سلوب املتنا�سب مع احلجم ،حيث بلغت ن�سبة ال�صحفيني والإعالميني العاملني
وامل�سجلني يف النقابة  ،%58.2يف حني بلغت ن�سبة ال�صحفيني والإعالميني العاملني وغري امل�سجلني يف النقابة
.%41.8
جدول رقم (�أ) :توزيع االطار والعينة ح�سب القطاع والع�ضوية واجلن�س
حكومي

القطـــــــــاع

خا�ص

ذكر

�أنثى

املجموع

ذكر

�أنثى

املجموع

%

%

%

%

%

%

ع�ضو نقابة

228

56

284

490

123

613

897

%

14.8

3.6

18.4

31.8

8.0

39.8

58.2

العينة

74

18

92

159

40

199

291

غري ع�ضو

49

33

82

410

151

561

643

%

3.2

2.1

5.3

26.6

9.8

36.4

41.8

العينة

16

11

27

133

49

182

209

املجموع

277

89

366

900

274

1174

1540

%

18.0

5.8

23.8

58.4

17.8

76.2

100.0

العينة

90

29

119

292

89

381

500

الع�ضويــــــــة

 3.3.1نسب االستجابة

املجموع

بلغت ن�سبة ا�ستجابة ال�صحفيني يف اال�ستطالع  ،%92.2يف حني بلغت ن�سبة عدم اال�ستجابة  %7.8منهم
 %4.6كانت اال�ستجابة ب�شكل جزئي على �أ�سئلة اال�ستمارة وبلغت ن�سبة ال�صحفيني الذين رف�ضوا اال�ستجابة
على كافة �أ�سئلة اال�ستطالع  %3.2كما هو مو�ضح يف اجلدول (ب).

استطالع رأي الصحفيين

الفئة الأوىل:
وت�شمل ال�صحفيني والإعالميني العاملني يف القطاع احلكومي حيث بلغت ن�سبتهم يف الإط��ار .%23.8
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جدول رقم (ب) :توزيع العينة ح�سب ن�سب اال�ستجابة والرف�ض
نتيجة االت�صال

العدد

%

متت

461

92.2

متت جزئي ًا

23

4.6

رف�ض االجابة

16

3.2

املجموع

500

100

 4.3.1الصعوبات التي واجهت فريق جمع البيانات

ظهر العديد من ال�صعوبات التي واجهت فريق جمع البيانات والتي متخ�ضت عن عدم ا�ستجابة بع�ض
ال�صحفيني ،بالإ�ضافة �إىل وجود بع�ض امل�شاكل يف الإطار مثل عدم �صحة �أرقام الهواتف �أو �أنها مف�صولة �أو �أن
�أ�صحابها غري متواجدين يف الأردن �أو متقاعدين من العمل يف القطاع الإعالمي.

 5.3.1جمع البيانات ومعالجتها

كما يف اال�ستطالعات ال�سابقة ،فقد مت يف هذا اال�ستطالع ا�ستخدام �أ�سلوب جمع البيانات عن طريق االت�صال
هاتفي ًا مع العينة امل�ستهدفة ،نفذ من خالل تدريب باحثات وباحثني من ذوي اخلربة والكفاءة على �إجراء
املقابالت الهاتفية مع املبحوثني بعيد ًا عن التحيز وااليحاء يف االجابات ل�ضمان دقة ونوعية جيدة يف
البيانات ،حيث مت تدريبهم م�سبق ًا على كافة املفاهيم وامل�صطلحات املوجودة يف اال�ستمارة .من جانب �آخر،
مت تدريب فريق م�صغر من الباحثني والباحثات لأغرا�ض تدقيق اال�ستمارات والت�أكد من �شمولية الإجابات
وات�ساقها ،بالإ�ضافة �إىل تدريب فريق �آخر متخ�ص�ص لرتميز الأ�سئلة وخ�صو�ص ًا الأ�سئلة املفتوحة ،والتي
غالب ًا ما ت�شتمل على بنود �أخرى يف بع�ض الأ�سئلة.
وجتدر اال�شارة �إىل �أنه مت �إعداد برنامج �إدخال للبيانات با�ستخدام احلزمة الرباجمية ،5.1 CSPro
�آخذين باالعتبار التدقيق على البيانات املدخلة من حيث تكرار اال�ستمارات املدخلة ،والتدقيق على املدى
لكل �س�ؤال يف اال�ستمارة وبع�ض قواعد االت�ساق وال�شمول ،ثم مت حتويل البيانات �إىل احلزمة الرباجمية
الإح�صائية  ،SPSSوذلك لأغرا�ض �إعداد اجلداول االح�صائية وحتليل بيانات الدرا�سة وا�ستخراج النتائج
النهائية للتقرير.

•ثانيا :الخصائص األساسية للمبحوثين
كما ذكر �آنفا ،ا�شتملت عينة الدرا�سة على نحو(� )461إعالميا من العاملني يف قطاع الإعالم ،خم�سهم تقريب ًا
من الإناث ( ،)%21.5ال�شكل رقم ( .)1وباملقارنة وفق الفئات العمرية� ،شكلت الفئة العمرية (� )50 - 36سنة
الن�سبة الأعلى من العاملني �ضمن جمتمع الدرا�سة وبن�سبة ( ،)%46.2تلتها الفئة ال�شبابية (� )35 - 20سنة
باملرتبة الثانية وبن�سبة ( )%29تقريبا ،ثم حلت الفئة العمرية (� )60 - 51سنة باملرتبة الثالثة ،ال�شكل
رقم (.)2
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ال�شكل رقم ( :)2جمتمع الدرا�سة ح�سب العمر

وكما هو معتاد يف امل�سوحات ال�سابقة ،وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)3فقد احتل العاملون يف قطاع
الإعالم من امل�ستويات اجلامعية املختلفة ،وعلى الرغم من انخفا�ض ن�سبتهم يف العام  2013باملقارنة مع العام
 ،2012الن�سبة الأعلى من �إجمايل العاملني وبن�سبة ت�صل �إىل ( ،)%90.4منهم ( )%80من امل�ستوى التعليمي
بكالوريو�س فما فوق ،والباقي من م�ستوى الدبلوم املتو�سط ( .)%10.4يف الوقت ذاته ،ارتفعت ن�سبة العاملني
من امل�ستوى التعليمي الدبلوم املتو�سط فما دون يف العام  2013عما كان عليه يف العام  2012وبفارق ي�صل �إىل
(.)%5.2
ال�شكل رقم ( :)3جمتمع الدرا�سة ح�سب امل�ستويات التعليمية

استطالع رأي الصحفيين

ال�شكل رقم ( :)1جمتمع الدرا�سة ح�سب اجلن�س
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يف العام 2013

وحول التخ�ص�صات العلمية للمبحوثني ،وا�صلت ن�سبة العاملني من خريجي ال�صحافة واالعالم
انخفا�ضها باملقارنة عما كان عليه احلال يف العامني  )%41.8( 2011و )%39( 2012لت�صل �إىل (.)%36.2
كذلك احلال بالن�سبة خلريجي الآداب فقد وا�صلت انخفا�ضها من ( )%19.6يف العام � 2011إىل ( )%12.1يف
العام  2012ولت�صبح ( )%10.8يف العام � .2013أما فيما يتعلق بالعاملني من تخ�ص�ص العلوم ال�سيا�سية ،فقد
تراجعت ن�سبتها ب�شكل ملحوظ من ( )%16.3يف العام � 2012إىل ( )%9.6يف العام ( ،2013ال�شكل رقم (.))4
وعلى العك�س من ذلك ،ارتفعت ن�سبة العاملني من تخ�ص�ص �إدارة الأعمال من ( )%10.6يف العام � 2012إىل
( )%12.2يف العام .2013
ومن املمكن القول �أن الو�سط الإعالمي ،قد �شهد بع�ض التغريات يف تركيبته الأكادميية ،فعلى الرغم من
ت�صدر خريجي الإعالم الن�سبة العظمى من العاملني يف القطاع الإعالمي� ،إال �أنها تراجعت مقارنة بالعام
 ،2012وهذا يعك�س التوقع ب�أن الذين قرروا �إن�شاء املواقع الإلكرتونية الإخبارية مل يكونوا يف غالبيتهم من
خريجي الإعالم .كما �أن مزودي املحتوى الإلكرتوين ممن يعملون يف هذه املواقع رمبا ال يتطلب لديهم وجود
اخلربات املهنية يف جمال ال�صحافة ،بل احلاجة �إىل وجود خربات تقنية ،مما قد ي�ؤثر يف معطيات جديدة
تر�سخت خالل ال�سنوات املا�ضية يف التخ�ص�صات الأكادميية ملجتمع ال�صحفيني.
ال�شكل رقم ( :)4جمتمع الدرا�سة ح�سب التخ�ص�صات العلمية

وفيما يتعلق بقطاع العمل ،وكما هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)5بينت نتائج الدرا�سة ارتفاع ن�سبة العاملني
الإعالميني يف القطاع اخلا�ص لت�صل �إىل �أربعة �أخما�س الإعالميني امل�ستجيبني تقريبا ( )%80.5مقارنة مع
ن�سبتها يف العام  .)%75.4(2012يف املقابل انخف�ضت ن�سبة العاملني من الإعالميني يف القطاع احلكومي من
( )%24.6يف العام � 2012إىل ( )%19.5يف العام .2013
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ال�شكل رقم ( :)5جمتمع الدرا�سة ح�سب قطاع العمل

و�أما بخ�صو�ص اخلربات العملية للإعالميني ،فقد لوحظ ،وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)6ارتفاع قليل
يف ن�سبة العاملني ممن لديهم خربات تزيد على الع�شر �سنوات يف العام  2013لت�صل �إىل ( )%67.5مقابل
( )%66.2يف العام  .2012كما لوحظ حدوث انخفا�ض طفيف يف ن�سبة االعالميني ممن لديهم خربة عملية
ترتاوح ما بني �سنة وت�سع �سنوات.
ال�شكل رقم ( :)6جمتمع الدرا�سة ح�سب �سنوات اخلربة العملية يف القطاع الإعالمي

وبالن�سبة لع�ضوية امل�ستجيبني يف نقابة ال�صحفيني الأردنيني ،فقد لوحظ ،وكما هو مبني يف ال�شكل رقم (،)7
انخفا�ض ن�سبتهم يف العام � 2013إىل (� )%56.6إىل ما دون ن�سبتهم يف العام .)%59.6( 2012

استطالع رأي الصحفيين

واحلقيقة امل�ؤكدة هي �أن القطاع العام (وكالة الأنباء  -برتا  -التلفزيون والإذاعة) مل يعد قادر ًا على
ا�ستقطاب �إعالميني جدد نتيجة ل�سيا�سة احلكومة بوقف التعيينات وبالتايل ،ف�إن االجتاه والتمدد يف �إطار
العينة ذهب ل�صالح قطاع الإعالم اخلا�ص.
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استطالع رأي الصحفيين

والواقع ي�شري ب�أنه ما مل يتغري قانون نقابة ال�صحفيني الأردنيني باجتاه فتح باب الع�ضوية جلميع �أنواع وو�سائل
العمل الإعالمي ،ف�إن ن�سبة الطلب على ع�ضوية النقابة ترتاجع مقارنة بتو�سع العاملني يف قطاع الإعالم ممن
ال ي�شملهم قانون النقابة ،فال�صحافة املكتوبة ،ووكالة الأنباء ،هي التي ترفد النقابة بالأع�ضاء ،وحالي ًا مل
تعد قادرة على ا�ستيعاب �إعالميني جدد حتت مظلتها.
ال�شكل رقم ( :)7جمتمع الدرا�سة ح�سب الع�ضوية يف نقابة ال�صحفيني

وحول امل�سميات الوظيفية له�ؤالء املبحوثني ،وكما هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)8فقد تراجعت خالل العامني
 2012و 2013ن�سب كل من يحمل �صفة مندوب �صحفي من (� )%22.1إىل ( ،)%20.8وحمرر �صحفي من
(� )%21.5إىل ( ،)%16.3و�سكرتري حترير من (� )%6.7إىل ( )%4.3مقابل ارتفاع ن�سب كل من رئي�س حترير
من (� )%8.3إىل ( ،)%10.0ومدير حترير من (� )%11.8إىل (� .)%15.0أما العاملون كمرا�سلني �صحفيني
وم�صورين �صحفيني فقد بلغت ن�سبة كل منهما يف العام  2013نحو( )%4.8و( )%4.3على التوايل.
ال�شكل رقم ( :)8جمتمع الدرا�سة ح�سب امل�سمى الوظيفي للعمل الرئي�سي يف جمال ال�صحافة
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ال�شكل رقم ( :)9جمتمع الدرا�سة ح�سب الأعمال الثانوية

وي�ستدل من هذا الرتاجع امللحوظ يف العمل الثانوي� ،إىل بروز ظاهرة جديدة ،ال تعك�س التزام الإعالميني
بالعمل يف مهنتهم فقط ،بل توجه احلكومة التي كانت ت�ستقطب �أكرثية الإعالميني للعمل معها� ،سواء بوظيفة
م�ست�شار �إعالمي �أو �صحفي يف �إحدى الدوائر الإعالمية� ،إىل وقف هذه التعيينات .كما �أن العاملني يف الإعالم
الإلكرتوين الذي تو�سع و�شملته عينة هذا اال�ستطالع لي�س متاح ًا للم�شتغلني فيه العمل بوظائف �أخرى.
وبناء عليه ،وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)10تراجعت ن�سبة العاملني يف القطاع احلكومي نتيجة النخفا�ض
الأجور فيه مقارنة بالقطاع اخلا�ص من ( )%23.9يف العام  2012لت�صل �إىل ( )%15.1يف العام .2013
ال�شكل رقم ( :)10التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ممن لديهم �أعمال ثانوية ح�سب قطاع العمل (حكومي �أو خا�ص)

�أما فيما يتعلق بامل�سمى الوظيفي للعمل الثانوي ،وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)11فقد كان �أعاله كمدرب
وحما�ضر ( )%9.5فرئي�س حترير ( ،)%8.7ثم كم�ست�شار �إعالمي (.)%7.9

استطالع رأي الصحفيين

من جانب �آخر ،بينت نتائج اال�ستطالع ،وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)9تراجع ًا ملحوظ ًا لن�سبة امل�ستجيبني
من الإعالميني الذين لديهم اعمال ثانوية يعملون بها �إىل جانب عملهم يف الإعالم من ( )%34يف عام 2011
و( )%36.2يف العام � 2012إىل ( )%27.3يف العام .2013
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استطالع رأي الصحفيين

ال�شكل رقم ( :)11امل�سمى الوظيفي للعمل الثانوي ح�سب �إفادات ال�صحفيني

•ثالثاً :حالة الحريات والتشريعات اإلعالمية

 1.3وضع الحريات اإلعالمية

بقيت حالة من يعتقدون �أن حالة احلريات الإعالمية مل تتغري عالية جد ًا (� ،)%31.7إال �أنه منذ ال�سطر
الأول ال�ستطالع الر�أي ،ت�شري النتائج �إىل �أن قناعة ال�صحفيني فيما يتعلق بحالة احلريات الإعالمية ،ب�أنها
تراجعت ب�شكل ملحوظ تبدو وا�ضحة جد ًا ،ويكفي قراءة نتائج الإجابة على ال�س�ؤال الأول من اال�ستطالع،
فمنهم من يعتقد ب�أن احلريات تراجعت ب�شكل كبري و�صلت �إىل ( ،)%21.3يف حني �أن من يراها تقدمت بدرجة
كبرية بن�سبة بلغت ( .)%6.4ولدى مقارنتها بنتائج عام  ،2012بلغت ن�سبة من يرى �أنها تراجعت ب�شكل كبري
نحو ( ،)%14ون�سبة من يرى �أنها تقدمت بدرجة كبرية نحو (.)%8.5
ويف ذات ال�سياق؛ ف�إن ن�سبة من يراها قد تراجعت ب�شكل متو�سط بلغت ( ،)%23ون�سبة الذين يجدون
ب�أنها تقدمت ب�شكل متو�سط بلغت .%10.2وبالعودة �إىل نتائج عام  ،2012فقد جاءت متقاربة جد ًا بن�سبة
( )%14.4ملن يراها تراجعت ب�شكل متو�سط ،وبن�سبة ( )%16.3ملن يراها تقدمت ب�شكل متو�سط.
�أما واقع احلال ،ف�إنه ووفقا ملا يعك�سه مزاج ومواقف ال�صحفيني ،ي�شري �إىل �أن االنفراج الذي �شهده الإعالم يف
عام  2011على وقع االحتجاجات واحلراك ال�شعبي بد�أ يرتاجع ب�شكل ملمو�س.
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ويت�ضح من ال�شكل رقم (� )13أن تراجع احلريات االعالمية يف العام  2013كان انعكا�سه �أكرب على الإعالميني
الذكور وبن�سبة ( )%50.6مقابل ( )%31يف العام  .2012وبالتايل ،انخف�ضت ن�سبة القائلني من الذكور ب�أنها
تقدمت من ( )%33.7يف العام � 2012إىل ( )%19.1يف العام .2013
ال�شكل رقم ( :)13التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب تطور حالة احلريات الإعالمية يف االردن واجلن�س2013 ،

ويبدو �أن تراجع حالة احلريات الإعالمية ملمو�سة �أكرب لدى الإعالميني يف القطاع اخلا�ص ( ،)%49.6وكما
هو مبني يف ال�شكل ( ،)14منها لدى الإعالميني يف القطاع احلكومي ( ،)%38.9وهذا �أمر متوقع ،فالعاملون يف
القطاع اخلا�ص لديهم هوام�ش �أو�سع لالنتقاد من العاملني يف الإعالم احلكومي.

استطالع رأي الصحفيين

ال�شكل رقم ( :)12التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب درجة التقدم والرتاجع يف حالة احلريات الإعالمية2013 ،
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ال�شكل رقم ( :)14التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب تطور حالة احلريات الإعالمية يف الأردن وقطاع العمل2013 ،

وقد جاء تراجع احلريات وفقا ل�سنوات اخلربة ،وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)15متقاربا ،تراوح ما بني
( )%46.7ل�سنوات اخلربة الأدنى ( )9-1و( )%48.4للإعالميني ممن و�صلت �سنوات خرباتهم ع�شرين �سنة
ف�أكرث.
ال�شكل رقم ( :)15التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب تطور حالة احلريات الإعالمية يف الأردن �سنوات اخلربة2013 ،

وحول تطور حالة احلريات الإعالمية يف الأردن خالل الفرتة ( 2006ـ  ،)2013وكما هو مو�ضح يف اجلدول
رقم ( ،)1فقد �شهدت هذه الفرتة تذبذبا يف احلريات الإعالمية ،ففي حني �شهدت احلريات الإعالمية
تقدم ًا ملمو�س ًا يف العام  2006و�صل �إىل ن�سبة ( )%40من �إجمايل امل�ستجيبني و�صعودا �آخر يف العام 2011
و�صل �إىل ن�سبة ( ،)%41.5حدث تراجع ملحوظ بن�سب القائلني بحدوث تقدم عليها يف العام  2012انخف�ض
�إىل (� ،)%31.5إىل �أن و�صل اىل ( )%20.1يف العام  .2013يف املقابل ،ارتفعت ن�سبة القائلني برتاجعها خالل
العامني  2012و 2013لت�صل �إىل كل من ( )%33.1و( )%47.6على التوايل .مما ي�ؤكد ر�أينا يف اال�ستطالع
عام  2012على �أن ال�صحفيني يف �إجاباتهم ال ي�أخذون بجدية الكالم الكثري عن الإ�صالح ،وال يعولون كثري ًا
على اال�سرتاتيجية الإعالمية التي حملت وعود ًا ب�إ�صالح قطاع الإعالم وزيادة م�ساحة احلريات ،لأنهم يرون
يف املمار�سات اجتاه ًا مناق�ض ًا للت�صريحات.
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تقدم
بدرجة
كبرية

تقدم
بدرجة
متو�سطة

تقدم
بدرجة
قليلة

تراجع
بدرجة
كبرية

تراجع
بدرجة
متو�سطة

تراجع
بدرجة
قليلة

2006

7.2

22.4

10.4

14.0

17.2

4.8

2007

7.0

17.0

4.3

6.1

15.5

3.3

2008

10.6

22.1

5.7

3.9

5.7

1.5

2009

4.5

14.2

4.6

6.9

12.8

2.2

2010

4.6

11.1

2.8

17.0

18.0

5.1

2011

15.4

20.1

8.0

11.9

14.3

1.8

2012

8.5

16.3

6.7

14.0

14.4

4.7

2013

6.9

10.2

3.0

21.3

23.0

3.3

وعلى �ضوء ذلك ،ف�إن �صورة الإعالم ازدادت �سوءا يف عيون ال�صحفيني يف العام  ،2013فقد ارتفعت ن�سبة
من يرونها متدنية من ( )%19.9يف العام � 2012إىل ( )%29.7م�سجلة ارتفاع ًا ي�صل �إىل ( .)%9.8كذلك،
تراجعت ن�سبة من يرونها مقبولة من ( )%29.3يف العام � 2012إىل ( )%23.9يف العام  2013وبرتاجع ي�صل
�إىل ( .)%5.4يف املقابل ،تراجعت ن�سبة من يرون �أنها جيدة �أو ممتازة على الرتتيب من ( )%19.3و()%4.1
يف العام � 2012إىل ( )%13.9و( )%3.9يف العام .2013
وب�شكل عام ،ا�ستمرت امل�ؤ�شرات ال�سلبية يف تقدم ملحوظ يف العام  ،2013يف الوقت ذاته الذي �سجل فيه
تراجع امل�ؤ�شرات الإيجابية.
اجلدول رقم ( :)2و�صف حالة احلريات الإعالمية يف الأردن بني ()%()2013 - 2006
ال�سنة

متدنية

مقبولة

متو�سطة

جيـدة

ممتازة

2006

22.8

27.6

28

18.4

3.2

2007

17.4

29.7

30.6

19.3

2.8

2008

9.3

28.7

30.4

26.7

4.6

2009

19.9

29.4

29.4

19.6

2

2010

23.4

26.9

28.1

18.4

3.2

2011

16.8

23.3

34.5

20.5

4.8

2012

19.9

29.3

27.4

19.3

4.1

2013

29.7

23.9

28.4

13.9

3.9

استطالع رأي الصحفيين

اجلدول رقم ( :)1التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب درجة التقدم والرتاجع حلالة احلريات الإعالمية يف الأردن ()%()2013 - 2006
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استطالع رأي الصحفيين

وحول م�ؤ�شر احلريات ،فقد لوحظ ،وكما هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)16با�ستمرار تراجع امل�ؤ�شر باثنتي ع�شرة
نقطة مئوية وذلك من ( )%53يف العام � 2011إىل ( )%41يف العام  2013لتقرتب من م�ستواها يف العام 2010
(.)%40.9
ال�شكل رقم ( :)16م�ؤ�شر احلريات العامة خالل الفرتة ( 2007ـ )2013

 2.3أثـر التشريعـات اإلعالميـة على حريـة اإلعالم

وحول �أثر الت�شريعات االعالمية على حرية االعالم ،وبتقارب ملحوظ مع ما مت ت�سجيله يف العام  ،2012ف�إن
( )%55.7من امل�ستجيبني �ضمن اال�ستطالع  2013يعتقدون ب�أن الت�شريعات الإعالمية تعترب قيد ًا على حرية
الإعالم ـ ال�شكل رقم ( )17واجلدول رقم ()3
لي�س غريبا �أن يعترب غالبية ال�صحفيني ب�أن الت�شريعات ت�شكل قيد ًا على حرية الإعالم� ،إذ �أنه �أمر متوقع
نتيجة االرتدادات الناجمة عن تعديالت قانون املطبوعات والن�شر الذي �أقر عام  ،2012علما ب�أن �إنفاذه بد�أ
يف �أول �شهر حزيران  2013بحجب ( )291موقع ًا �إخباري ًا �إلكرتوني ًا ب�سبب عدم جتاوب نا�شريها مع �شروط
الرتخي�ص الواردة بالقانون.
ال�شكل رقم ( :)17التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أثر الت�شريعات الإعالمية يف حرية الإعالم2013 ،
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قيد ًا على حرية
الإعالم

�ساهمت يف تقدم
حرية االعالم

مل ت�ؤثر على
حرية الإعالم

ال �أعرف/
رف�ض االجابة

2006

61.6

10.4

26.0

2.0

2007

38.7

18.2

41.9

1.2

2008

26.9

31.4

40.9

0.8

2009

33.6

15.9

48.0

2.5

2010

41.8

16.2

41.6

0.4

2011

47.8

12.8

39.0

0.4

2012

57.3

13.0

29.1

0.6

2013

55.7

16.3

26.0

2.0

واملتتبع لآراء امل�ستطلعني وفق اجلن�س خالل العام  ،2013كما يف ال�شكل رقم ( ،)18يالحظ �أن ن�سبة الذكور
الذي يرون ب�أن الت�شريعات االعالمية ت�شكل قيدا على حرية االعالم �أعلى منها قليال من الإناث وبن�سبة
( ،)%2بينما هي �أعلى قليال لدى الإناث من الذكور اللواتي ترى ب�أن الت�شريعات �ساهمت يف تقدم الإعالم
وبذات الن�سبة.
ال�شكل رقم ( :)18التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أثر الت�شريعات الإعالمية يف حرية الإعالم وفق اجلن�س2013 ،

ويف ال�سياق ذاته ،ووفقا ل�سنوات اخلربة ،وكما هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)19ف�إن العاملني من كافة ال�سنوات
يرون �أي�ضا ب�أن الت�شريعات الإعالمية �شكلت قيدا على حرية الإعالم بن�سبة ترتاوح ما بني ( )%53.5من
ذوي اخلربات الأعلى �أي ع�شرين �سنة ف�أكرث ونحو ( )%60من ذوي اخلربات الإعالمية املتو�سطة �أي التي
ترتاوح ما بني ع�شر �سنوات وت�سع ع�شرة �سنة.

استطالع رأي الصحفيين

اجلدول رقم (:)3

التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أثر الت�شريعات الإعالمية يف حرية الإعالم 2006 ،ـ 2013
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ال�شكل رقم ( :)19التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أثر الت�شريعات الإعالمية على حرية الإعالم وفق �سنوات اخلربة2013 ،

�أما ما يراه الإعالميون وفقا لقطاعات عملهم ،ف�إن ن�سبة العاملني منهم لدى القطاع اخلا�ص الذين يرون �أنها
ت�شكل قيدا على حرية الإعالم �أعلى من ن�سبة العاملني لدى القطاع احلكومي (ال�شكل رقم .)20
ال�شكل رقم ( :)20التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أثر الت�شريعات الإعالمية على حرية الإعالم وفق قطاع العمل2013 ،

 3.3التشريعات التي تشكل قيدا على حرية اإلعالم

يبدو �أن امل�شهد الإعالمي من الت�شريعات املقيدة حلرية الإعالم مل ت�أت بجديد يف العام  2013عما كان عليه
احلال يف العام � ،2012إذ جاءت قوانني املطبوعات والن�شر( )%91.1وحمكمة �أمن الدولة ( )%87والعقوبات
( )%76واملحاكمات اجلزائية ( )%74.3يف مقدمة هذه القوانني التي يعتقد ال�صحفيون �أنها تفر�ض قيود ًا
على حرية ال�صحافة ،مع مالحظة �أن �آراء املبحوثني الذي �سجلها ا�ستطالع عام  2012تقريبا لبع�ض القوانني
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ويف التفا�صيل مالحظة ت�ستحق التوقف ،فقانون املطبوعات والن�شر الذي �أعتربه ( )%97.6من الإعالميني
وفق ا�ستطالع عام  2012قيد ًا على حرية الإعالم ،تراجعت ن�سبتهم وفق اال�ستطالع احلايل وبعد نفاذ القانون
�إىل ( ،)%91.1مما يعني ب�أن بع�ض الإعالميني قد تعاملوا مع هذا القانون ك�أمر واقع ال منا�ص منه.
اجلدول رقم ( :)4الن�سبة املئوية للم�ستجيبني ح�سب القوانني التي ت�شكل قيد ًا على حرية الإعالم لل�سنوات  2006ـ 2013

حمكمة
املطبوعات
�أمــــن
العقوبات
والن�شر
الدولة

�ضمان حق
وثائق الإعالم
نقابــــــة املحاكمات
الو�صول
و�أ�سرار املرئي
ال�صحفيني اجلزائية
للمعلومات
الدولة وامل�سموع

2006

94.2

94.2

83.8

67.5

51.9

42.9

-

-

2007

88.7

88.6

79.2

70.1

60.3

45.1

-

-

2008

83.8

80.5

82.7

76.0

70.2

48.5

-

-

2009

81.0

83.7

84.5

79.1

72.8

61.6

-

-

2010

86.3

77.3

91.5

77.7

64.9

57.8

82.5

59.7

2011

77.9

95.4

97.1

83.7

77.4

68.6

89.9

74.8

2012

74.6

97.6

97.6

88.3

85.6

71.5

91.1

79.7

2013

75.9

91.1

86.8

71.6

67.7

57.2

74.3

65.8

 1.3.3المواد القانونية التي تشكل قيدا ً على حرية اإلعالم

يبدو يف ا�ستطالع عام  ،2013ان هناك �إ�صرار ًا من االعالميني مبختلف منابرهم على ما �أوردوه يف ا�ستطالع
عام  2012حول �أكرث مواد القوانني التي تعمل على تقييد احلرية االعالمية ،فهناك �إجماع كامل من قبل
امل�ستجيبني على �أن املواد التالية ،وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)5ت�شكل قيد ًا تاما على احلرية الإعالمية،
وت�شمل كال من توقيف ال�صحفيني �ضمن قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ،وتوقيفهم يف ق�ضايا املطبوعات
على خلفية قانون حمكمة �أمن الدولة والعقوبات الواردة على تداول املعلومات ون�شرها ،وال�سرية املفرو�ضة
على احل�صول على املعلومة �ضمن قانون وثائق و�أ�سرار الدولة ومنع غري الأع�ضاء يف نقابة ال�صحفيني من
ممار�سة �أعمال ال�صحافة �ضمن قانون نقابة ال�صحفيني بن�سب ترتاوح ما بني ( )%99.5و( ،)%100يلي
ذلك كل من املواد اخلا�صة بال�صالحيات املطلقة املمنوحة ملجل�س الوزراء برف�ض طلب الرتخي�ص (،)%96.5
والعقوبات املالية الباهظة الواردة يف قانون املطبوعات والن�شر رقم  8ل�سنة  1998وتعديالته االخرية يف
العام  ،2012والرقابة والإ�شراف على الربامج �ضمن قانون الإعالم املرئي وامل�سموع ( .)%89.1وعلى نحو
�أقل ،كل من �إعطاء �سلطة ملدير عام املطبوعات والن�شر �ضمن قانون املطبوعات امل�شار �إليه �آنفا ( ،)%82.1ثم

استطالع رأي الصحفيين

وبالذات لكل من قانوين حمكمة �أمن الدولة واملطبوعات والن�شر بح�صولهما على ن�سبة ( ،)%98قد توارى
عن الأنظار متاما يف هذا العام ،مع ت�أكيد الو�سط الإعالمي ،وفق اال�ستطالع احلايل وكما هو يف اال�ستطالعات
ال�سابقة ( ،)2012 - 2006وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)4على موا�صلة عدم ر�ضائه عن جممل هذه
القوانني ،وملا ت�شكله من �أخطار على حرية الإعالم وعملهم ك�إعالميني من حيث احل�صول على املعلومات �أو
تعر�ضهم للمالحقات الأمنية.
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ذم هيئة ر�سمية �ضمن قانون العقوبات (.)%80.5
�أما جرائم تهمة التعدي على الأديان ( )%53.3والإ�ساءة للوحدة الوطنية و�إثارة النعرات بن�شر �أخبار �أو
معلومات كاذبة ( )%54.4ف�إن غالبية اجل�سم الإعالمي ال يرى بها خطر ًا داهم ًا عليهم .ومن املفهوم �أن هذا
ال�شبه والتقارب يف الن�سب يغطي فقط الإعالميني الذين اعتربوا ب�أن القوانني مقيدة حلرية الإعالم.
اجلدول رقم ( :)5التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �أكرث املواد القانونية تقييد ًا حلرية الإعالم2013 ،

توقيف ال�صحفيني يف ق�ضايا املطبوعات

100

منع غري الأع�ضاء يف نقابة ال�صحفيني من ممار�سة �أعمال ال�صحافة

100

ال�سرية املفرو�ضة على احل�صول على املعلومة

100

العقوبات الواردة على تداول املعلومات ون�شرها

99.5

توقيف ال�صحفي

99.5

ال�صالحيات املطلقة املمنوحة ملجل�س الوزراء برف�ض طلبات الرتخي�ص

96.6

العقوبات املالية الباهظة

95.3

الرقابة واال�شراف على الربامج

89.1

�إعطاء �سلطة ملدير عام دائرة املطبوعات والن�شر يف حجب املواقع الإلكرتونية الإخبارية غري
املرخ�صة �إذا ارتكبت خمالفة لأحكام القانون

82.1

ذم هيئة ر�سمية (مثل االجهزة االمنية واجلي�ش ...الخ)

80.5

اعتبار مالك �أو نا�شر املطبوعة االلكرتونية م�س�ؤوال عن تعليقات القراء على املواد ال�صحفية
املن�شورة على املطبوعة الإلكرتونية

78.6

الرتخي�ص امل�سبق للبث الهوائي

78.2

جرائم تقوي�ض نظام احلكم ال�سيا�سي �أو التحري�ض على مناه�ضته

75.9

امل�س�ؤولية اجلزائية املفرت�ضة لرئي�س حترير املطبوعة الدورية

72.6

جرمية الذم والقدح بحق اال�شخا�ص العاديني واملوظفني العامني

70.8

اعتبار املواقع الإلكرتونية الإخبارية ملزمة بالت�سجيل والرتخي�ص يف دائرة املطبوعات والن�شر

65.4

الإ�ساءة للوحدة الوطنية و�إثارة النعرات بن�شر �أخبار �أو معلومات كاذبة

54.4

جرائم التعدي على الأديان

53.3

املواد التي تفر�ض حتري احلقيقة والنزاهة والدقة واملو�ضوعية عند عر�ض املادة ال�صحفية

51.7
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ازدادت قناعة ال�صحفيني �أكرث ب�أن احلكومة مل تلتزم بتطبيق وممار�سة التعديالت الد�ستورية املتعلقة
باحلريات الإعالمية ،فهناك من يرى ب�أنها مل تلتزم �إطالق ًا بذلك بن�سبة ( )%29.9وقد ارتفعت عن ن�سبتها
يف العام  2012حيث بلغت ( ،)%28.3وذات الأمر ف�إن من يراها التزمت بدرجة كبرية تراجعت ن�سبتهم
من ( )%6.9عام � 2012إىل ( )%5.4عام  .2013كذلك ،ارتفعت ن�سبة القائلني منهم ب�أن احلكومة التزمت
بتطبيق هذه التعديالت بدرجة قليلة من (� )%22.4إىل ( ،)%31.5وهي كما مت ا�ستنتاجه يف العام املا�ضي
وب�شكل عام ،تعك�س ر�أي الإعالميني بعدم احرتام احلكومة للد�ستور وحرية الإعالم ،ال�شكل رقم (.)21
ال�شكل رقم ( :)21الآراء حول التعديالت الد�ستورية اجلديدة املتعلقة باحلريات الإعالمية

 5.3مستوى الحريات لدى المؤسسات اإلعالمية الرسمية في األردن

بينت نتائج ا�ستطالع  2013املتعلقة بالإعالم الر�سمي والتي ت�شمل �أجهزته املرئية وامل�سموعة واملقروءة،
ارتفاع كل من الو�سط احل�سابي ووفق درجاتها املختلفة لآراء امل�ستجيبني الإعالميني ن�سبيا نحو ما يتعلق
بدرجة االعتقاد ب�أن كال من الإذاعة والتلفزيون الر�سميني يتمتعان بحرية �إعالمية باملقارنة مع ما �أفرزته
نتائج ا�ستطالع عام  ،2012وذلك كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)6الأمر الذي يعك�س حتركا ن�سبيا للمعنيني
يف هاتني امل�ؤ�س�ستني نحو حت�سني وتطوير الأداء فيهما .بينما حافظت وكالة االنباء الأردنية ن�سبيا على �آراء
امل�ستجيبني كو�سط ح�سابي وبدرجة كبرية على ذات القيم التي �أفرزتها نتائج ا�ستطالع عام .2012
اجلدول رقم ( :)6درجة االعتقاد ب�أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية تتمتع بحرية �إعالمية)%( ،
بدرجة
كبرية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

ال ي/تتمتع
على االطالق

رف�ض االجابة/
ال �أعرف

الو�سط
املجموع
احل�سابي

الإذاعة
الأردنية

7.8

26.2

34.9

27.8

3.3

100

38.2

التلفزيون
الأردين

4.6

24.5

35.6

32.5

2.8

100

33.7

وكالة الأنباء
الأردنية

8.0

30.2

32.8

28.2

0.9

100

39.4

استطالع رأي الصحفيين

 4.3التعديالت الدستورية الجديدة المتعلقة بالحريات اإلعالمية

84

الفصل األول

استطالع رأي الصحفيين

 6.3مستوى الحريات لدى المؤسسات اإلعالمية الخاصة في األردن

�أما فيما يتعلق مب�ؤ�س�سات املرئي وامل�سموع واملقروء اخلا�صة يف الأردن ،فقد حدث تراجع يف �آراء امل�ستجيبني
من الإعالميني حول م�ساهمتها يف رفع م�ستوى احلرية الإعالمية التي متتعت بها خالل عام  2013مقارنة مع
حالها يف العام  ،2012فبالن�سبة ملحطات التلفزة اخلا�صة ،وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)7فقد انخف�ض
الو�سط احل�سابي للم�ستجيبني القائلني بارتفاع م�ستوى احلرية الإعالمية مبحطات التلفزة اخلا�صة من
( )%73.9وفق ا�ستطالع � 2012إىل ( )%68.8يف العام  ،2013وذلك انعكا�سا النخفا�ض ن�سبة القائلني من
امل�ستجيبني ب�أنها بدرجة كبرية من ( )%45.7وفق ا�ستطالع � 2012إىل ( )%36.9وفق ا�ستطالع  .2013وكذلك
الأمر بالن�سبة للمحطات االذاعية اخلا�صة ،فقد تراجع الو�سط احل�سابي لها من ( )%72.5وفق ا�ستطالع
عام � 2012إىل ( )%67.8وفق ا�ستطالع  2013وذلك انعكا�سا النخفا�ضها بدرجة كبرية من ( )%40.9وفق
ا�ستطالع عام � 2012إىل ( )%34.9وفق ا�ستطالع عام .2013
تراجع حالة احلريات الإعالمية وفق اال�ستطالع بالتلفزيونات والإذاعات اخلا�صة يعود بالدرجة الأوىل
�إىل �أن معظم الإذاعات وب�شكل خا�ص تركز على الرتفيه ،يف حني ـ وبا�ستثناء قناة ر�ؤيا ـ ظل االعالم
التلفزيوين حمدود االنت�شار والإمكانات ،وبالت�أكيد ف�إن تراجع حالة احلراك ال�شعبي �أثر على حمتوى
الإذاعات والتلفزة اخلا�صة.
اجلدول رقم ( :)7درجة االعتقاد مب�ساهمة م�ؤ�س�سات املرئي وامل�سموع اخلا�صة يف الأردن
يف رفع م�ستوى احلرية الإعالمية يف عام )%( ،2013
بدرجة
كبرية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

مل ترفع م�ستوى احلريات
االعالمية على االطالق

ال �أعرف املجموع

الو�سط
احل�سابي

حمطات التلفزة
اخلا�صة

36.9

41.6

11.9

9.3

0.2

100

68.8

املحطات الإذاعية
اخلا�صة

34.9

40.6

13.0

9.3

2.2

100

67.8

•رابعا :اإلعالم اإللكتروني
 1.4تعديالت قانون المطبوعات والنشر الخاصة بالمواقع اإللكترونية

على الرغم من تراجع االعالميني الطفيف يف بع�ض الأحيان يف العام  2013عن موقفهم جتاه قانون املطبوعات
والن�شر املعدل ،فقد بني اال�ستطالع ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( ،)8ثبات موقفهم الن�سبي جتاه هذا
القانون بن�سبة ( )%44.5كراف�ضني للقانون مقابل ( )%45.3من الإعالميني يف العام � ،2012إذ يرون �شرط
الرتخي�ص امل�سبق الذي ت�ضمنه القانون قيد ًا على احلرية الإعالمية .يف الوقت ذاته ،بينت النتائج تراجع
ن�سبة امل�ستجيبني الذين يرون ب�أنه مل ي�ؤثر على حرية الإعالم من ( )%32.7يف العام � 2012إىل ()%27.5
وفق ا�ستطالع � .2013أما بالن�سبة للإعالميني الذين يرون فيه �أنه �ساهم يف تقدم حرية الإعالم ،فقد بني
ا�ستطالع  2013ارتفاع ن�سبتهم �إىل ( )%27.1مقابل ( )%21.9من الإعالميني امل�ستطلعني يف العام .2012
من املهم الإ�شارة �إىل �أنه ال يوجد حالة �إجماع عند الإعالميني على رف�ض قانون املطبوعات ،فهناك من
يعملون بالإعالم ـ خا�صة الإعالم الر�سمي وال�صحافة املكتوبة ـ يعتقدون �أن الإعالم الإلكرتوين قد �أ�ضر
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�أما بالن�سبة لآراء امل�ستطلعني يف العام  2013حول حجب املواقع بقرار ق�ضائي ،فلم يطر�أ تغيري يذكر على
موقفهم عن العام  2012يف كونه قيدا على حرية الإعالم وذلك بن�سبة ( )%49من امل�ستجيبني يف العام 2013
مقابل ( )%48.6يف العام  .2012من جانب �آخر ،ارتفعت ن�سبة الإعالميني يف اال�ستطالع الأخري الذين يرون
�أنه �ساهم يف تقدم حرية االعالم �إىل نحو ( )%23تقريبا مقابل ( ) %17يف العام  ،2012كما انخف�ضت ن�سبة
القائلني الذين ال يجدون فيه �أي ت�أثري على حرية الإعالم من( )%34يف العام � 2012إىل (.)%27.5
وحول اعتبار التعليق جزء ًا من املادة ال�صحفية ،فقد انخف�ضت ن�سبة القائلني ب�أنها ت�شكل قيدا من ()%60
من امل�ستطلعني الإعالميني يف العام � 2012إىل ( )%51.6يف اال�ستطالع الأخري ،يف حني ارتفعت ن�سبة امل�ؤيدين
لهذه التعديالت من (� )%15إىل ( ،)%25ويف الوقت ذاته انخف�ضت ن�سبة امل�ستجيبني الذين مل يروا لها �أثر ًا
على حرية الإعالم من (� )%25إىل (.)%22.1
كل هذه املتغريات على الأرقام يجب قراءتها على قاعدة حالة االختالف التي �أحدثها قانون املطبوعات يف
الو�سط الإعالمي ،ما بني م�ؤيد ومعار�ض ،وال ميكن جتاهل الرتويج احلكومي ب�أن هذا القانون جاء لتنظيم
املهنة ولي�س تقييدها.
اجلدول رقم ( :)8الر�أي حول التعديالت على قانون املطبوعات والن�شر تت�ضمن مواد جتيز ت�سجيل املواقع الإلكرتونية
قيد ًا على
حرية
الإعالم

�ساهم يف
تقدم حرية
الإعالم

مل ي�ؤثر
على حرية
الإعالم

رف�ض
االجابة

املجموع

����ش���رط ال�ترخ��ي�����ص امل�����س��ب��ق لإط��ل�اق
املواقع الإلكرتونية

44.5

27.1

27.5

0.9

100

ح��ج��ب امل����واق����ع االل���ك�ت�رون���ي���ة ال��ت��ي
ال ت��رخ�����ص مب���وج���ب �أح����ك����ام ق��ان��ون
املطبوعات والن�شر املعدل لعام 2012

49.5

23.4

26.9

0.2

100

حجب املواقع الإلكرتونية الإخبارية
ال��ت��ي ت��خ��ال��ف ال��ق��ان��ون امل��ع��دل لقانون
املطبوعات والن�شر  2012بقرار ق�ضائي

49.0

22.8

27.5

0.7

100

اعتبار التعليق جزءا من املادة ال�صحفية

51.6

24.9

22.1

1.3

100

استطالع رأي الصحفيين

ب�سمعة و�صورة ال�صحفيني والإعالم ب�شكل عام ،والأهم �أنه ال يجوز �أن تكون ال�صحافة مهنة لكل من كان دون
موا�صفات و�ضوابط وحمددات مهنية.
وعلى الرغم من تراجع ن�سبة االعالميني املتعلق بق�ضية حجب املواقع الإلكرتونية غري املرخ�صة مبوجب
القانون� ،إال �أن نحو ( )%49.5من امل�ستطلعني يرون فيه قيدا للحريات مقابل ( )%54من امل�ستطلعني يف العام
 .2012ولقد لوحظ يف ا�ستطالع  2013ارتفاع ن�سبة من يعتقدون ب�أنه �ساهم يف تقدم حرية الإعالم مقابل
( )%16.5يف العام  ،2012وتراجع ن�سبة من يقفون موقف ًا �سلبي ًا وال يرون ب�أنه ي�ؤثر على حرية الإعالم من
( )%29يف العام � 2012إىل ( )%26.9يف اال�ستطالع الأخري.
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2.4
وملعرفة ت�أثري قانون املطبوعات والن�شر اجلديد على بع�ض الظواهر التي مت الرتويج ب�أنها منت�شرة يف الإعالم
الإلكرتوين ،و�أن القانون اجلديد كفيل �إما باحلد منها �أو تطوير �سلوكيات �إيجابية .فلقد �أظهر اال�ستطالع �أن
غالبية �آراء الإعالميني تتجه �إىل االعتقاد ب�أن احلال بقي على و�ضعه ،و�أن ت�أثريات القانون لي�ست جذرية
ورئي�سية ،وميكن اال�ستنتاج ب�أن الأفعال املجرمة مثل الت�شهري والقدح والذم قد حدث عليها تراجع ،فالذم
والقدح تراجع بح�سب الآراء ( ،)%47.1والت�شهري ( ،)%35.4يف حني �أن الق�ضايا ذات الطابع ال�سلوكي
مل ت�شهد تغيري ًا دراماتيكي ًا ،فاالحرتاف املهني ح�سب اال�ستطالع �شهد تقدم ًا بن�سبة ( ،)%26.7وتراجع ًا
بن�سبة ( ،)%20.2واللجوء لالبتزاز تقدم ًا �أو تزايد ًا بن�سبة ( ،)%21.5وتراجع ( ،)%27.5وبقي على
حاله ( ،)%42.5والتوازن واملو�ضوعية �شهدت تقدم ًا بواقع ( ،)%27.1وتراجعت بن�سبة ( ،)%18.4وبقيت
على حالها ( ،)%52.5وامل�صداقية تقدمت ( ،)%24.3وتراجعت ( ،)%21.9وبقيت على حالها (،)%48.2
االنحياز تقدم ًا ( ،)%27.3تراجع ًا ( ،)%14.3وبقيت على حالها (.)%56.2

تأثير الترخيص على المواقع اإللكترونية

اجلدول رقم ( :)9التطورات الناجتة عن ترخي�ص املواقع الإلكرتونية
تقدم /ازدياد

تراجع

بقي/ت
على حاله/ا

رف�ض االجابة

املجموع

االحرتاف املهني

26.7

20.2

52.3

0.9

100

اللجوء لالبتزاز

21.5

27.5

42.5

8.5

100

القدح والذم والتحقري

13.9

47.1

35.6

3.5

100

االلتزام بالتوازن واملو�ضوعية

27.1

18.4

52.5

2.0

100

امل�صداقية

29.3

21.9

48.2

0.7

100

االنحياز

27.3

14.3

56.2

2.2

100

الت�شهري

22.8

35.4

40.6

1.3

100

وللتعرف على درجة هذا التقدم �أو الرتاجع لهذه ال�سلوكيات ،فقد بينت نتائج اال�ستطالع ،وكما هو مبني يف
اجلدول رقم ( ،)10ب�أنها باملجمل للتقدم �أو الرتاجع باملتو�سط جتاوزت اخلم�سني باملائة على الأغلب� ،أعاله
كان لل�سلوك الإيجابي اخلا�ص بااللتزام بالتوازن واملو�ضوعية بن�سبة ( ،)%61فامل�صداقية ( ،)%55.1ثم
االحرتاف املهني ( ،)%51ثم جاء كل من ال�سلوكيات ال�سلبية تاليا ولكل من االنحياز ( ،)%52.6فالقدح
والذم والتحقري ( ،)%52.3ثم الت�شهري ( ،)%49.3واللجوء لالبتزاز (.)%46.5
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اجلدول رقم ( :)10م�ستوى التقدم �أو الرتاجع الناجت عن ترخي�ص املواقع الإلكرتونية
كبرية

متو�سطة

قليلة

رف�ض الإجابة

املجموع

االحرتاف املهني

38.4

50.9

10.2

0.5

100

اللجوء لالبتزاز

36.3

46.5

15.5

1.8

100

القدح والذم والتحقري

31.7

52.3

16.0

0.0

100

االلتزام بالتوازن واملو�ضوعية

27.1

60.5

12.4

0.0

100

امل�صداقية

29.2

55.1

15.7

0.0

100

االنحياز

33.9

52.6

13.5

0.0

100

الت�شهري

34.3

49.3

16.4

0.0

100.0

•خامسا :أساليب إحتواء اإلعالميين
 1.5محاوالت اإلحتواء

الغريب �أن كل احلديث عن الإ�صالح وحماربة الف�ساد وعدم تدخل احلكومات يف الإعالم مل ينعك�س على
حماوالت االحتواء ،فهي ،كما هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)22يف تزايد عام  ،2013فمن �أقروا ب�أنهم تعر�ضوا
�شخ�صي ًا ملثل هذه املحاوالت ازدادوا لت�صل ن�سبتهم �إىل ( )%21.5مقابل ( )%17.7يف العام  ،2012و()%16.7
عام .2011
ال�شكل رقم ( :)22تعر�ض الإعالميني ملحاوالت احتواء �أو �إغراءات �أو امتيازات �أثناء ممار�ستهم لعملهم ال�صحفي عام 2013

استطالع رأي الصحفيين

نخل�ص من كل ذلك� ،أن ال�سلوكيات �ضمن الإعالم الإلكرتوين ال تزال متذبذبة ،و�أن تطويرها والو�صول بها
�إىل درجات �أف�ضل يحتاج �إىل تطوير عوامل عديدة من بينها رفع امل�ستويات التعليمية والثقافية لدى العاملني
يف الإعالم الإلكرتوين وزيادة الوعي لديهم ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني الو�ضع املادي للعاملني يف هذه املواقع.
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استطالع رأي الصحفيين

 2.5جهات اإلحتواء

�أما بالن�سبة للجهات التي قامت مبحاولة احتواء �أو �إغراء للإعالميني وفق �آراء امل�ستجيبني الإعالميني يف
اال�ستطالع احلايل ،وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)11فقد لوحظ ارتفاع ن�سبة رجال الأعمال واجلهات
احلكومية الذين قاموا مبحاوالت االحتواء املختلفة يف العام  2013عما كان عليه احلال يف العام  2012و�أنهما
ال يزاالن على ر�أ�س القائمة لت�صال �إىل ( )%28.9و( ،)%27.1كما لوحظ اقرتابهما ن�سبيا من حماوالت
االحتواء لهاتني الفئتني يف العام � ،2011إذ قدرت ن�سبتهما بنحو ( )%27.7و( )%23.3على التوايل .وقد
جاءت ال�شركات التجارية يف املرتبة الثالثة يف حماوالت االحتواء بن�سبة ( )%16.9و�إىل �أكرث من �ضعف
ن�سبتها يف العام .2012
من جانب �آخر ،لوحظ ح�صول انخفا�ض ملحوظ وفق ا�ستطالع  2013على ن�سبة امل�ستجيبني الذين �أفادوا
مبحاوالت احتواء �أو �إغراء ،قامت بها كل من الأجهزة الأمنية ( )%8.6والأحزاب ال�سيا�سية ()%8.1
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ( )%8.1وفق ا�ستطالع � 2012إىل ( )%5.4و( )%4.2و()%5.4على التوايل وفق
اال�ستطالع احلايل.
اجلدول رقم ( :)11اجلهات التي قامت بتقدمي حماوالت االحتواء �أو الإغراءات �أو االمتيازات عام 2013
2012

2013

رجال �أعمال

20.3

28.9

حكومية

19.8

27.1

م�ؤ�س�سات �شبه حكومية

10.2

4.8

�أجهزة امنية

8.6

5.4

�أحزاب �سيا�سية

8.1

4.2

م�ؤ�س�سات جمتمع مدين

8.1

5.4

�شركات جتارية �أو �إعالنية

7.6

16.9

نقابات

6.1

0.6

ال�صحيفة نف�سها

0.5

0.6
4.2

جميع ما ذكر
جمل�س النواب

5.6

0.0

رف�ض الإجابة

2.5

0

بع�ض اال�شخا�ص املهتمني يف ق�ضايا الف�ساد

1.0

0

جامعات خا�صة

0.5

0

�شركات خا�صة

0.5

0

�أخرى

0.0

1.8

ال �أعرف

0.5

0
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وحول �أ�شكال الإحتواء التي تعر�ض �إليها الإعالميون ،فقد لوحظ انخفا�ض احل�صول على هبات مالية �أو
هدايا من نحو ( )%49.2يف العام � 2012إىل ( )%44.3يف العام  ،2013مع حمافظتها على مركز ال�صدارة،
بينما حافظ ت�سهيل اخلدمات والإجراءات يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية على املرتبة الثانية تقريبا وبن�سبة
(� .)%20.7أما احل�صول على التعيني يف من�صب حكومي �أو �شبه حكومي فقد حل يف املرتبة الثالثة وارتفع
من ( )%11.5يف العام � 2012إىل ( )%20.0يف العام  ،2013تاله احل�صول على �إعفاءات جمركية يف املرتبة
الرابعة وبن�سبة ( )%5.0ثم ال�سفر �إىل خارج البالد الذي مل يرد ذكره يف ا�ستطالع  2012وبن�سبة ()%4.3
من �إجمايل �إفادات امل�ستطلعني.
اجلدول رقم (� :)12أ�شكال االحتواء �أو الإغراءات �أو االمتيازات التي تعر�ض لها الإعالميون عام 2013
2012

2013

احل�صول على هبات مالية �أو هدايا

49.2

44.3

ت�سهيل اخلدمات والإجراءات يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية

20.5

20.7

التعيني يف من�صب حكومي �أو �شبه حكومي

11.5

20.0

--

4.3

7.4

--

--

1.4

احل�صول على �إعفاءات جمركية �أو عالج �آو تعليم جماين

1.6

5.0

عن طريق التودد

1.6

--

�إعالنات

0.8

0.7

عزائم

0.8

--

التحفيز على �شكل معنوي

0.8

0.7

تقدمي معلومات يف جمال عملنا

0.8

--

حتقيق مكا�سب يف امل�ستقبل

0.8

--

--

4.0

رف�ض الإجابة

4.1

--

املجموع

100

100

ال�سفر خارج البلد
ات�صاالت من معارف و�أ�صدقاء لتغطية حمالت انتخابية
ت�سهيل خدمات القطاع اخلا�ص

�أخرى

استطالع رأي الصحفيين

 3.5أشكال اإلحتواء
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استطالع رأي الصحفيين

 4.5أثر محاوالت اإلحتواء على توجهات وممارسة
العمل المهني لدى اإلعالميين

وحول ت�أثري حماوالت الإحتواء املختلفة على توجهات وممار�سات ال�صحفي لعمله املهني ،فقد انخف�ضت ن�سبة
القائلني من الإعالميني ب�أنها مل ت�ؤثر عليهم من ( )%78و( )%72خالل العامني  2012و 2011على الرتتيب
�إىل نحو ( )%63.6يف العام  ،2013مما يخلق حالة ان�سجام واقعي ،فمن اال�ستحالة �أن ال ي�ؤثر االحتواء على
الو�ضع واملمار�سة املهنية ،وكما يت�ضح من زيادة ن�سبة الذين �أفادوا خالل اال�ستطالع الأخري ب�أنها �أثرت عليهم
�سلبا و ارتفاعها من ( )%16.7يف العام  2012لت�صبح ( )%23.2يف العام .2013
وظلت املفارقة باجتاه �آخر قائمة ،فالذين �أفادوا ب�أن هذه املحاوالت �أثرت عليهم بطريقة ايجابية على
الرغم من خمالفتها املهنية من ( )%5.6يف العام  2012لرتتفع �إىل ( )%11.1يف العام .2013
ال�شكل رقم ( :)23االعتقاد ب�أن الإغراءات �أو االمتيازات �أثرت على توجهات وممار�سات
العمل املهني للإعالميني عام 2013 - 2010

 5.5السماع عن محاوالت إحتواء وجهاته وأشكاله

وللتعرف �أكرث على �أبعاد ظاهرة االحتواء يف الو�سط الإعالمي ،مت اال�ستف�سار منهم حول �سماعهم عن
�صحفيني تعر�ضوا ملحاوالت احتواء ،فقد �أفادت ن�سبة ( )%50.1من امل�ستجيبني بالإيجاب ،وذلك كما هو
مبني يف ال�شكل رقم ( .)24وباملح�صلة ،و�إذا ما �أ�ضيفت ن�سبة الذين تعر�ضوا ملحاوالت االحتواء ،والتي قدرت
كما وردت يف الفقرة الأوىل من هذا الف�صل بن�سبة ( )%21.5من امل�ستجيبني الإعالميني ،ترتفع ن�سبة الذين
تعر�ضوا مبا�شرة والذين افادوا ب�سماعهم عن �آخرين قد تعر�ضوا لالحتواء �إىل ( )%71.6من �إجمايل
امل�ستجيبني الإعالميني وهي باملجمل تقرتب من ن�سبتها وفق ا�ستطالع .2012
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�أما عن اجلهات التي �سمع عن قيامها مبحاوالت احتواء �أو تقدمي �إغراءات �أو امتيازات للإعالميني خالل العام
 ،2013وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)13فقد حافظت كل من الأجهزة احلكومية ورجال الأعمال على
تقدمها ووقوعها يف املرتبتني الأوىل والثانية بن�سبة ( )%26.5و( )%26.9على الرتتيب وفق امل�ستجيبني
االعالميني وذلك كما وردت يف الأعوام ال�سابقة ،تال ذلك يف املرتبة الثالثة كل من �شركات جتارية �أو اعالنية
بن�سبة ( )%11.4ثم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ( )%8.2وذلك كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)13
اجلدول رقم ( :)13اجلهات التي �سمع عنها ب�أنها قامت بتقدمي حماوالت االحتواء �أو الإغراءات �أو االمتيازات
حكومية
رجال �أعمال
�أحزاب �سيا�سية
م�ؤ�س�سات جمتمع مدين
نقابات
م�ؤ�س�سات �شبه حكومية
�أجهزة �أمنية
�شركات جتارية �أو �إعالنية
النواب
جميع ما ذكر
م�ؤ�س�سات �إعالمية
هيئات م�ستقلة
قنوات ف�ضائية عاملية
�سفارات �أجنبية وجهات خارجية
�شخ�صيات متنفذة
رف�ض االجابة
املجموع

للإعالميني 2013 - 2010

2010

2011

2012

2013

28.6

28.8

20.0

26.5

22.7

26.5

20.0

26.9

6.5

4.5

9.9

6.7

9.1

9.1

9.8

8.2

2.6

2.9

7.0

2.2

9.1

6.1

8.5

5.4

3.9

7.2

11.4

7.1

8.4

10.2

10.7

11.4

1.3

0.2

-

-

-

4.5

-

0.2

0.6

-

-

-

-

-

-

5.0

-

-

-

0.4

-

0.8

-

-

-

-

1.1

-

7.1

1.2

1.1

-

100

100

100

100.0

استطالع رأي الصحفيين

ال�شكل رقم ( :)24ن�سبة امل�ستجيبني الذين �سمعوا عن �صحفيني تعر�ضوا ملحاوالت احتواء �أو �إغراءات �أو امتيازات �أثناء
ممار�ستهم للعمل ال�صحفي2013 - 2010 ،
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استطالع رأي الصحفيين

وحول �أ�شكال االحتواءات التي �سمع بها الإعالميون وفق ا�ستطالع  ،2013وكما هو مو�ضح يف اجلدول رقم
( ،)14فقد حافظ كل من احل�صول على هبات مالية �أو هدايا �أوال ( ،)%46.9والتعيني يف من�صب حكومي �أو
�شبه حكومي ثانيا ( ،)%25.8ثم ت�سهيل اخلدمات والإجراءات يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية ثالثا ( )%12.2على
ذات الرتتيب وفق اال�ستطالعات ال�سابقة ،وكما وردت يف �أ�شكال االحتواء �أو الإغراءات �أو االمتيازات التي
تعر�ض �إليها االعالميون ب�شكل مبا�شر مع اختالف ترتيبها (راجع الفقرة .)3.5
اجلدول رقم (� :)14أ�شكال الإغراءات �أو االمتيازات التي تعر�ض لها الإعالميون خالل الفرتة ()2013 - 2010
التعيني يف من�صب حكومي �أو �شبه حكومي
احل�صول على هبات مالية �أو هدايا
احل�صول على �إعفاءات جمركية �أو عالج �أو تعليم جماين
ت�سهيل اخلدمات والإجراءات يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية
�أخرى
جميع ما ذكر
رف�ض االجابة
ال �أعرف
املجموع

2010

2011

2012

2013

14.2

24.4

23.7

25.8

53.1

43.4

39.5

46.9

3.5

6.7

12.2

7.9

22.1

12.9

20.8

12.2

-

-

2.3

1.5

-

10.8

-

5.6

3.5

0.2

0.3

-

3.5

1.5

1.2

-

100.0

100.0

100.0

100.0

 6.5المحاوالت الحكومية لالحتواء ووسائل إغراءاتها

�أما بالن�سبة ملحاوالت احلكومات تقدمي االغراءات واالمتيازات لل�صحفيني لك�سب الوالء ،وكما هو مو�ضح
يف ال�شكل رقم ( ،)28ف�إنه مل تختلف ال�صورة كثريا عن �إفادات امل�ستجيبني يف العام ال�سابق ،حيث �أفادوا
وباملتو�سط بن�سبة (� )%61أن احلكومة تقوم بذلك وبدرجات متفاوتة و�صلت �إىل ( )%29بدرجة كبرية،
و( )%33بدرجة متو�سطة ،و( )%18.0بدرجة قليلة ،مقابل ( )%65باملتو�سط وفق ا�ستطالع  ،2012و�صلت
�إىل ( )%29بدرجة كبرية ،و( )%39بدرجة متو�سطة ،و( )%14بدرجة قليلة.
ويالحظ يف هذا اال�ستطالع ارتفاع ن�سبة امل�ستجيبني من الإعالميني الذين يعتقدون ب�أن احلكومة ال تلج�أ
على الإطالق �إىل تقدمي الإغراءات �أو االمتيازات لل�صحفيني لك�سب والئهم من ( )%10يف العام � 2012إىل
( )%13يف العام .2013
ال�شكل رقم ( :)25ن�سبة امل�ستجيبني الذين يعتقدون ان احلكومة تلج�أ �إىل تقدمي الإغراءات �أو االمتيازات لل�صحفيني لك�سب والئهم 2013 - 2010
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اجلدول رقم ( :)15و�سائل الإغراء �أو االحتواء التي تتبعها احلكومات عادة لك�سب ت�أييد ال�صحفيني والإعالميني وتفادي مواقفهم االنتقادية
الهبات املالية �أو الهدايا
التعيني يف من�صب حكومي �أو �شبه حكومي
الدعوة الدائمة حل�ضور اللقاءات الر�سمية الهامة
ت�سهيل اخلدمات والإجراءات يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية
توفري املعلومات ب�سهولة وي�سر
الإعفاءات اجلمركية �أو العالج �أو التعليم املجاين
كل ما �سبق ذكره
دعم معنوي
�إقامة فندقية جمانا
�إعالنات مدفوعة
ال �أعرف /رف�ض االجابة
املجموع

2011

2012

2013

14.8

18.4

25.5

14.7

15.3

25.5

5.1

12.7

7.5

5.0

9.5

10.6

5.0

9.5

8.9

2.3

2.4

4.8

52.0

30.8

15.7

-

-

1.2

-

-

0.2

0.2

1.0

-

0.9

0.6

-

100.0

100.0

100.0

 7.5االعتقاد بأن ظاهرة الواسطة منتشرة في وسائل اإلعالم المختلفة

من ناحية �أخرى ،خ�ضع اال�ستطالع �إىل تطوير جذري يف الأ�سئلة املتعلقة مبدى انت�شار ظاهرة الوا�سطة
وقبول الر�شوة وممار�سة االبتزاز وكتابة �أخبار وحتقيقات مدفوعة الأجر وقبول الهدايا يف الو�سط
الإعالمي ،ففي اال�ستطالعات ال�سابقة ،مت توجيه �س�ؤال واحد يقي�س الأمر لكل و�سائل الإعالم دون حتديد.
فكانت النتيجة� ،أن هذه الطريقة بالقيا�س ال ت�ؤ�شر ب�شكل تف�صيلي عن مواطن اخللل ،مما توجب �إجراء
تعديل �أ�صبحت مبوجبها الأ�سئلة متعددة ،وتقي�س كل و�سيلة من و�سائل االعالم على حدة.
و�أظهرت نتائج الأرقام قراءة منطقية رمبا جتد من خاللها تف�سري ًا ،فظاهرة الوا�سطة مث ًال تنت�شر �أكرث
ما تنت�شر بالإعالم الر�سمي وت�صل مبتو�سط ح�سابي ( ،)%82يليها ال�صحف اليومية ( ،)%76.7واملواقع
الإلكرتونية ( ،)%71.8والإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة ( ،)%71.5و�أخري ًا ال�صحف الأ�سبوعية
(.)%65.5
ومن خالل التحليل ميكن القول ب�أن حدود حركة الإعالميني يف الإعالم الر�سمي �أكرب و�أو�سع يف تقدمي

استطالع رأي الصحفيين

�أما عن و�سائل الإغراءات التي تلج�أ اليها احلكومات ،وكما هي مبينة يف اجلدول رقم ( ،)15فقد لوحظ
�أنها ارتفعت لكافة و�سائل الإغراء �أو االحتواء ب�شكل ملمو�س ،وب�شكل خا�ص لكل من الهبات املالية �أو
الهدايا ( ،)%25.5والتعيني يف من�صب حكومي �أو �شبه حكومي ( ،)%25.5وت�سهيل اخلدمات والإجراءات يف
امل�ؤ�س�سات الر�سمية (� ،)%10.6إال �أنها تراجعت وب�شكل ملحوظ عندما يكون تقدمي هذه الو�سائل جمتمعة
حيث تراجعت من نحو ( )%52وفق ا�ستطالع � 2011إىل ( )%31وفق ا�ستطالع  ،2012ومن ثم �إىل ()%15.7
وفق اال�ستطالع االخري ،كما تراجعت يف حال تقدمي الدعوة الدائمة حل�ضور اللقاءات الر�سمية ،وتوفري
املعلومات ب�سهولة وي�سر.
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الوا�سطات بحكم قربهم واحتياج امل�ؤ�س�سات الر�سمية لهم للتغطية الإعالمية ،وهذا ما ال حتوز عليه و�سائل
الإعالم اخلا�صة .وهكذا ،ف�إن كل و�سيلة �إعالمية تو�صم مبظاهر �سلبية �أكرث من غريها.
اجلدول رقم ( :)16االعتقاد ب�أن ظاهرة الوا�سطة منت�شرة يف و�سائل االعالم املختلفة
�إىل درجة
كبرية

غري منت�شرة
على الإطالق

ال
�أعرف

الإعالم الر�سمي ،برتا
الإذاعة والتلفزيون
ال�صحف اليومية

59.9

22.3

7.4

4.8

5.6

81.8

45.3

32.8

10.2

3.7

8.0

76.7

ال�صحف الأ�سبوعية

28.9

29.7

15.2

8.2

18.0

65.5

املواقع الإلكرتونية
الإذاعات
والتلفزيونات اخلا�صة

40.6

31.0

11.9

7.4

9.1

71.8

35.1

37.5

11.7

5.2

10.4

71.5

الو�سائل

�إىل درجة �إىل درجة
قليلة
متو�سطة

الو�سط
احل�سابي
%

 8.5االعتقاد بأن ظاهرة الرشوة منتشرة في وسائل اإلعالم المختلفة

�أما االعتقاد بانت�شار ظاهرة الر�شوة ،فقد بينت نتائج اال�ستطالع ،وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)17ب�أنها
�أي�ضا منت�شرة ،ولكن بن�سب �أقل �سواء كان كو�سط ح�سابي �أو وفق درجات خمتلفة ،كان �أعالها كو�سط ح�سابي
يف املواقع االلكرتونية بن�سبة ( ،)%70.3تلتها مبا�شرة كل من الإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة بن�سبة
( ،)%64.3ثم جاءت ال�صحف اليومية يف املرتبة الثالثة وبن�سبة (.)%60.5
وقد يجد هذا الأمر �أي�ض ًا تف�سري ًا ،ب�أن امل�ساءلة والرقابة يف و�سائل الإعالم الإلكرتوين والإذاعات
والتلفزيونات اخلا�صة �ضعيفة ،ولهذا فهي متهمة دائم ًا با�ست�شراء وتفاقم هذه الظواهر ،يف حني �أن الإعالم
الر�سمي وال�صحف اليومية قد تكون هناك عملية تراتبية ملحا�سبتهم وم�ساءلتهم �إن اتهموا بذلك.
اجلدول رقم ( :)17االعتقاد ب�أن ظاهرة الر�شوة منت�شرة يف و�سائل الإعالم املختلفة
غري منت�شرة
على الإطالق

ال
�أعرف

الإعالم الر�سمي ،برتا
الإذاعة والتلفزيون
ال�صحف اليومية

17.8

22.1

22.1

15.0

23.0

51.8

16.9

30.2

19.1

11.5

22.3

55.9

ال�صحف الأ�سبوعية

21.7

26.2

14.3

10.4

27.3

60.5

املواقع الإلكرتونية
الإذاعات
والتلفزيونات اخلا�صة

32.3

31.9

11.7

5.9

18.2

70.3

24.7

30.2

15.6

7.4

22.1

64.3

البند

�إىل درجة
كبرية

�إىل درجة �إىل درجة
قليلة
متو�سطة

الو�سط
احل�سابي
%
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�أما فيما يتعلق مبمار�سة االبتزاز للح�صول على مكا�سب مادية فهي �أي�ضا منت�شرة يف كافة و�سائل االعالم،
�أعالها ،كما هي مو�ضحة يف اجلدول رقم ( ،)18يف املواقع االلكرتونية وبن�سبة ( ،)%72يلي ذلك يف الإذاعات
والتلفزيونات اخلا�صة وبن�سبة ( ،)%64.9وكذلك يف ال�صحف الأ�سبوعية بن�سبة (.)%64.4
اجلدول رقم ( :)18االعتقاد ب�أن ممار�سة االبتزاز للح�صول على مكا�سب مادية منت�شرة يف و�سائل الإعالم املختلفة
�إىل درجة �إىل درجة
قليلة
متو�سطة

البند

�إىل درجة
كبرية

الإعالم الر�سمي ،برتا
الإذاعة والتلفزيون

16

25

ال�صحف اليومية

14

29

27

ال�صحف الأ�سبوعية

26

30

14

8

املواقع الإلكرتونية

35

33

11

5

15

الإذاعات
والتلفزيونات اخلا�صة

24

35

18

5

18

الو�سط
احل�سابي

غري منت�شرة
على الإطالق

ال
�أعرف

24

20

15

47.4

11

18

51.9

22

64.4
71.9
64.9

%

 10.5كتابة أخبار وتحقيقات مدفوعة األجر

كذلك ،وكما ورد يف اجلدول رقم ( ،)19ف�إن كتابة �أخبار وحتقيقات مدفوعة الأجر كان �أعالها �أي�ضا لدى
املواقع االلكرتونية وبن�سبة ( ،)%79.3ثم لدى االذاعات والتلفزيونات اخلا�صة ( ،)%72.9وجاءت يف
املرتبة الثالثة ال�صحف اال�سبوعية وبن�سبة (.)%69.7
اجلدول رقم ( :)19كتابة �أخبار وحتقيقات مدفوعة الأجر
�إىل درجة �إىل درجة
قليلة
متو�سطة

البند

�إىل درجة
كبرية

الإعالم الر�سمي ،برتا
الإذاعة والتلفزيون

19.1

32.3

ال�صحف اليومية

21.0

39.9

23.0

ال�صحف الأ�سبوعية

31.2

34.7

13.9

4.8

املواقع الإلكرتونية

48.6

30.4

9.3

2.4

9.3

الإذاعات اخلا�صة،
التلفزيونات اخلا�صة

36.0

35.6

12.4

3.7

12.4

الو�سط
احل�سابي

غري منت�شرة
على الإطالق

رف�ض
الإجابة

26.5

14.1

8.0

53.8

7.4

8.7

60.6

15.4

69.7
79.3
72.9

%

استطالع رأي الصحفيين

 9.5ممارسة االبتزاز للحصول على مكاسب مادية
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 11.5قبول الهدايا

كما متت مطالعته يف ال�سلوكيات املختلفة الواردة �آنفا ،وهي تعترب باملجمل �سلوكيات م�شينة ،ف�إن قبول الهدايا
من قبل الو�سط الإعالمي لي�س م�ستغربا ،وخا�صة ،كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)20بالن�سبة للمواقع
االلكرتونية ( )%76والإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة ( ،)%72لكنه بالت�أكيد م�ستهجنا �إذا كان املعني بذلك
الإعالم الر�سمي بكافة تفرعاته.
اجلدول رقم ( :)20قبول الهدايا
غري منت�شرة
على الإطالق

رف�ض
الإجابة

الإعالم الر�سمي ،برتا
الإذاعة والتلفزيون
ال�صحف اليومية

25.4

31.2

21.7

9.5

12.1

60.8

22.8

38.8

19.7

5.2

13.4

63.8

ال�صحف الأ�سبوعية

29.1

33.2

13.4

5.0

19.3

69.0

املواقع الإلكرتونية
الإذاعات اخلا�صة،
التلفزيونات اخلا�صة

39.7

34.9

10.0

2.6

12.8

76.0

32.5

38.0

10.6

4.3

14.5

71.8

البند

�إىل درجة
كبرية

�إىل درجة �إىل درجة
قليلة
متو�سطة

الو�سط
احل�سابي
%

 12.5تعارض مصالح الصحفيين

وكما يف الفقرات ال�سابقة ،وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)21تبقى كل من املواقع الإلكرتونية ()%74
والإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة ( )%69.2وال�صحف الأ�سبوعية ( )%68.1كو�سط ح�سابي يف مقدمة
املواقع االعالمية املختلفة التي يحقق الإعالميون من خاللها امتيازات ومنافع خا�صة ،وهذا ال يعني �أن
و�سائط االعالم الر�سمي بعيدة عن حتقيق هذه امل�صالح واملنافع� ،إال �أنها بدرجة �أقل.
اجلدول رقم ( :)21تعار�ض م�صالح ال�صحفي �سواء بغ�ض الطرف �أو القبول يف تغطية �أخبار �أو مراقبة عمل جهة
من �أجل حتقيق امتيازات ومنافع خا�صة منت�شرة يف و�سائط الإعالم الر�سمي
�إىل درجة �إىل درجة
قليلة
متو�سطة

البند

�إىل درجة
كبرية

الإعالم الر�سمي ،برتا
الإذاعة والتلفزيون

21.5

36.0

ال�صحف اليومية

20.8

40.8

20.2

ال�صحف الأ�سبوعية

26.9

37.3

13.4

5.0

املواقع الإلكرتونية

36.2

38.0

10.6

3.5

11.7

الإذاعات اخلا�صة،
التلفزيونات اخلا�صة

28.9

39.0

13.7

4.3

14.1

الو�سط
احل�سابي

غري منت�شرة
على الإطالق

رف�ض
الإجابة

23.2

9.5

9.8

59.0

5.9

12.4

62.5

17.4

68.1
73.7
69.2

%
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ولدى احلديث عن الظواهر ال�سلبية يف الو�سط الإعالمي ،ف�إن ت�أثريها على حرية االعالم يبدو كو�سط
ح�سابي مرتفعا ،ي�صل �إىل نحو ( )%89وفق اال�ستطالع الأخري� ،إال �أنه ،و كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (،)26
متقارب �إىل حد كبري وال يختلف الو�ضع عنه وفق ال�سنوات ال�سابقة .كذلك الأمر بالن�سبة لت�أثريها بدرجة
كبرية ،فهي ترتاوح ما بني ( )%75وفق ا�ستطالع  2013و( )%83وفق ا�ستطالع .2010
ال�شكل رقم ( :)26درجة ت�أثري بع�ض الظواهر ال�سلبية املنت�شرة يف الو�سط ال�صحفي على حرية الإعالم2013 - 2010 ،

جملة القول� ،أن �إعادة �صياغة الأ�سئلة على هذا النحو �أظهرت ب�شكل �أف�ضل �أماكن ا�ستيطان مظاهر اخللل
يف الإعالم ،ومدى انت�شارها ،وت�ؤ�شر على غياب �ضعف الرقابة وامل�ساءلة ،و�أي�ض ًا ت�ؤكد �أن االحتكام ملدونات
ال�سلوك املهني يكاد يكون حمدود ًا ،كما تخلو الأنظمة الداخلية للم�ؤ�س�سات الإعالمية من �آليات الردع ملثل
هذه الظواهر ،والأهم �أن تهمة الف�ساد للو�سط الإعالمي باتت رائجة بني ال�صحفيني �أنف�سهم ،فكيف �إذن
ينظر لهم املجتمع ذاته؟.

•سادسا :االنتهاكات
�ساد يف العام  2008اعتقاد ب�أن اللجوء �إىل توقيف ال�صحفيني بات من مفردات املا�ضي ،ولكن �أظهرت ال�سنوات
التي حلقتها ب�أن التوقيف ما زال يطبق ويرهب ال�صحفيني ،وما زال الق�ضاة يطبقونه وفق ًا لقوانني خمتلفة،
ففي عام  2011مل يتجاوز توقيف ال�صحفيني (� ،)%0.6إال �أنه عاود ارتفاعه لي�صل �إىل  ،%1.7مما يعني �أن
عدد الذين �أوقفوا من ال�صحفيني عام  2013ارتفع �إىل ثالثة �أ�ضعافه يف العام .2011
ال�شكل رقم ( :)27الن�سبة املئوية للذين �أوقفوا يف ق�ضايا تخ�ص الإعالم لل�سنوات 2013 - 2004

استطالع رأي الصحفيين

 13.5انتشار الواسطة والرشوة في الوسط اإلعالمي
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 1.6جهات التوقيف وأسبابه

�أما الالفت يف جهات التوقيف عام  ،2013وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)28فهو يف عودة حمكمة �أمن
الدولة لت�صبح ن�سبة املوقوفني من خاللها ( ،)%12.5يف حني مل ي�صدر عنها �أي حكم يف العام  .2012وقد
ت�صدر املدعي العام املدين اجلهات التي تقف وراء التوقيف بن�سبة ( )%62.5يليه التوقيف من خالل املحكمة
النظامية ( )%37.5يف ذات الوقت ،ثم التوقيف ال�صادر عن مدعي عام حمكمة �أمن الدولة نحو(.)%25
ال�شكل رقم ( :)28اجلهات التي قامت بالتوقيف يف حال تعر�ض الإعالمي ذاته للتوقيف

�أما عن �أ�سباب التوقيف ،وكما هي مو�ضحة يف اجلدول رقم ( ،)22فقد كانت �إما من قبل املدعي العام املدين
نتيجة �أ�سباب خمتلفة منها امل�سا�س بهيبة الدولة� ،أو االدعاء بوجود ت�شهري� ،أو احل�ض على النزاع بني خمتلف
عنا�صر الأمة .وقد يكون التوقيف من قبل مدعي عام �أمن الدولة وذلك ب�سبب مناه�ضة نظام احلكم.
ونعيد ذات املالحظة ،ب�أن الوعي القانوين لدى ال�صحفيني حمدود ،وهم ال يعرفون الأ�سباب القانونية واملواد
القانونية والتهم امل�سندة �إليهم حتى حني ت�صدر الأحكام القانونية بحقهم.
اجلدول رقم (� :)22أ�سباب التوقيف
املحكمة حمكمة �أمن
املدعي العام مدعي عام
�سبب التوقيف
الدولــــة
النظامية
�أمن الدولة
املدنـــــــي
منع ن�شر املادة ال�صحفية
20.0
امل�سا�س بهيبة الدولة
33.3
20.0
ب�سبب الن�شر
20.0
انتقاد مدير عام دائرة مراقبة ال�شركات
20.0
ادعاء بوجود ت�شهري على �شركة خا�صة
20.0
مناه�ضة نظام احلكم عرب مقال
50.0
�سوء فهم لن�شر املعلومة
100
50.0
ق�ضية املطبوعات والن�شر
33.3
احل�ض على النزاع بني خمتلف عنا�صر الأمة
33.3
املجموع
100
100
100
100
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وفيما يتعلق بتعر�ض الإعالميني للمحاكمة خالل عام  ،2013فقد لوحظ ارتفاعها �إىل نحو ( )%6.7وبفارق
ي�صل �إىل ( )%1.6عن عام  ،2012وذلك كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)29
ال�شكل رقم ( :)29التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب التعر�ض للمحاكمة يف ق�ضايا لها عالقة بالإعالم2013-2010 ،

 3.6المشتكي الذي رفع الدعوى

وحول اجلهات التي قامت برفع دعاوى �ضد الإعالميني خالل عام  ،2013فقد لوحظ ارتفاعها عن العامني
ال�سابقني ،وخا�صة من قبل امل�ؤ�س�سات التالية ،املبينة يف اجلدول رقم ( ،)23التي جاء على ر�أ�سها م�س�ؤولون
يف احلكومة ( ،)%41.9تال ذلك كل من احلكومة ومواطنني عاديني و�شركات خا�صة بن�سبة ( )%35.5لكل
منها ،ثم تاليا جاءت امل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية ( )%25.8وكل من نواب �سابقني ( )%12.9ودائرة املطبوعات
والن�شر ( .)%9.7وهذا يعني �أن احلكومة وم�س�ؤوليها عادوا خ�صم ًا �أ�سا�سي ًا لل�صحفيني ،وعادوا �إىل �إقامة
الدعاوى الق�ضائية بكرثة تعيدنا �إىل ما بعد منت�صف الت�سعينيات .ومن اجلدير ذكره� ،أن كل ذلك قد تزامن
مع تعديل قانون املطبوعات والن�شر.
اجلدول رقم ( :)23اجلهات التي قامت برفع دعاوى �ضد الإعالميني
احلكومة
مواطنون عاديون
م�س�ؤولون يف احلكومة
�شركات خا�صة
م�ؤ�س�سات �شبه حكومية
قادة م�ؤ�س�سات جمتمع مدين
الأجهزة االمنية
جمل�س النواب
قادة �أحزاب
دائرة املطبوعات والن�شر
هيئة الإعالم املرئي وامل�سموع
نواب �سابقون
�أعيان �سابقون

2011

2012

2013

30.7

23.1

35.5

27.0

26.9

35.5

26.8

34.6

41.9

26.8

7.7

35.5

22.8

7.7

25.8

11.4

3.8

3.2

7.9

7.7

6.5

3.8

--

3.2

3.8

3.8

6.5

0.0

3.8

9.7

0.0

--

3.2

0.0

7.7

12.9

0.0

0.0

3.2

استطالع رأي الصحفيين

 2.6تعرض اإلعالميين للمحاكمة
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استطالع رأي الصحفيين

�أما اال�ستف�سار عن نوع التهم املوجهة للم�ستجيبني من الإعالميني ،فقد لوحظ عودتها يف بع�ض التهم لالرتفاع،
�إىل ما كان عليه احلال وفق ا�ستطالع عام  ،2011وكما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)24
�أما �أكرث التهم املوجهة للمبحوثني يف اال�ستطالع احلايل ،فقد كانت على التوايل كل من «الذم والقدح بحق
اال�شخا�ص العاديني خالفا لأحكام قانون العقوبات» ( ،)%58.1و»الذم والقدح بحق املوظف العام �أو �شخ�ص
عام خالفا لأحكام قانون العقوبات» ( ،)%51.6و»عدم مراعاة التوازن واملو�ضوعية خالفا لأحكام قانون
املطبوعات» ( ،)%25.8و»عدم االلتزام بن�شر احلقيقة وخمالفة قيم الأمة العربية والإ�سالمية وحقوق
الإن�سان خالفا لأحكام قانون املطبوعات» ( ،)%16.1ثم «ذم هيئة ر�سمية �أو جهة حكومية خالفا لقانون
العقوبات» بن�سبة ( )%12.9لكل منها.
اجلدول رقم ( :)24التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب التهم التي �صدر مبوجبها احلكم2013 - 2010 ،

البنــــــد

2013 2012 2011 2010

الذم والقدح بحق الأ�شخا�ص العاديني خالفا لأحكام قانون العقوبات

64.5

54.1

34.6

58.1

الذم والقدح بحق املوظف العام �أو �شخ�ص عام خالفا لأحكام قانون العقوبات

41.9

61.5

30.8

51.6

29

26.8

15.4

25.8

ذم هيئة ر�سمية �أو جهة حكومية خالفا لقانون العقوبات

16.1

15.5

11.5

12.9

عدم االلتزام بن�شر احلقيقة وخمالفة قيم الأمة العربية والإ�سالمية وحقوق
الإن�سان خالفا لأحكام قانون املطبوعات

12.9

15.2

3.8

16.1

الت�أثري على �سري العدالة خالفا لقانون انتهاك حرمة املحاكم

12.9

100

7.7

6.5

الطعن بقا�ض �أو مدع عام خالفا لأحكام قانون انتهاك حرمة املحاكم

12.9

100

3.8

6.5

خمالفة قانون املعامالت الإلكرتونية

9.7

3.8

3.8

9.7

خمالفة قانون االت�صاالت

6.5

3.8

7.7

6.5

خمالفة ميثاق ال�شرف ال�صحفي خالفا لقانون املطبوعات والن�شر

3.2

7.9

3.8

3.2

خمالفة �أحكام قانون املرئي وامل�سموع

3.2

7.5

3.8

6.5

ممار�سة مهنة ال�صحافة دون الت�سجيل يف نقابة ال�صحفيني خالف ًا لأحكام قانون
نقابة ال�صحفيني وقانون املطبوعات والن�شر

--

100

--

3.2

�أخالقيات املهنة و�آدابها خالفا لقانون نقابة ال�صحفيني

--

3.9

--

3.2

عدم مراعاة التوازن واملو�ضوعية خالفا لأحكام قانون املطبوعات

 4.6الحكم القضائي غير القطعي وماهية أحكامه

ويف ا�ستف�سار وجه للم�ستجيبني عن احلكم الق�ضائي غري القطعي ال�صادر يف العام  ،2013فقد لوحظ ،وكما هو
مو�ضح يف ال�شكلني رقم ( )30و( ،)31ارتفاعه �إىل �أكرث من �ضعف الن�سبة املئوية للم�ستجيبني الذين �صدر
بحقهم هذا احلكم يف العام � ،2012أي بن�سبة ( )%19.4يف اال�ستطالع احلايل مقابل ( )%7.7وفق ا�ستطالع
عام .2012
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ال�شكل رقم ( :)31التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �صدور حكم ق�ضائي غري قطعي (قابل للطعن �أو اال�ستئناف) خالل 2013 - 2006

وحول احلكم ال�صادر على االعالميني خالل عام  ،2013وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)32فقد جاء يف
املرتبة الأوىل فر�ض غرامة مالية عليهم بن�سبة ( ،)%40تاله عدم امل�س�ؤولية بن�سبة ( ،)%30ثم جاء كل
من احلكم برباءة وغرامة وحب�س والتعوي�ض املدين بذات امل�ستوى وبن�سبة (.)%10
مما �سبق يت�ضح انخفا�ض ملحوظ بن�سبة احلكم برباءة وفق ا�ستطالع  2013عنها وفق ا�ستطالع  ،2012مقابل
ارتفاعها فيما يتعلق بعدم امل�س�ؤولية.
ال�شكل رقم ( :)32نوع احلكم ال�صادر

استطالع رأي الصحفيين

ال�شكل رقم ( :)30التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �صدور حكم ق�ضائي غري قطعي (قابل للطعن �أو اال�ستئناف)2013 ،
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استطالع رأي الصحفيين

 5.6الحكم القضائي القطعي وماهية أحكامه

وفيما يتعلق بالأحكام الق�ضائية القطعية ،فقد ا�ستمر ارتفاع ن�سبة من �صدر بحقهم مثل هذا احلكم من
نحو( )%15.4وفق ا�ستطالع � 2012إىل نحو ( )%16.1وفق ا�ستطالع  2013احلايل ،كما يف كل من ال�شكل رقم
( )33وال�شكل (.)34
ال�شكل رقم ( :)33التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �صدور حكم ق�ضائي قطعي (غري قابل للطعن �أو اال�ستئناف) 2013

ال�شكل رقم ( :)34التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب �صدور حكم ق�ضائي قطعي (غري قابل للطعن �أو اال�ستئناف)
ما بني  2006و2013

وحول نوع الأحكام ال�صادرة على الإعالميني خالل العام  ،2013وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)25فقد
لوحظ �أن �أعالها كان فر�ض غرامة مالية وبن�سبة ( ،)%40تال ذلك احلكم بعدم امل�س�ؤولية ( ،)%30فالرباءة
( ،)%20ثم احلكم بالتعوي�ض املدين (.)%10
اجلدول رقم ( :)25احلكم ال�صادر بحق الإعالميني
براءة
عدم م�س�ؤولية
غرامة مالية
التعوي�ض املدين
املجموع

2012

2013

100

20.0

--

30.0

--

40.0

--

10.0

100

10.0
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بني اال�ستطالع الأخري عدم وجود فوارق جوهرية فيما يتعلق بتعر�ض الإعالميني لل�ضغوطات �أو امل�ضايقات
خالل عام  2013مقارنة مع العام � ،2012إذ مت ت�سجيل نحو ( )%34.1من �إجمايل امل�ستجيبني الذين �أفادوا
بتعر�ضهم لل�ضغوطات �أو امل�ضايقات مقابل ن�سبة ( )%36.2من �إجمايل امل�ستجيبني يف العام  ،2012وذلك كما
هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)35
ال�شكل رقم ( :)35تعر�ض الإعالميني لل�ضغوط �أو امل�ضايقات عام 2013

وفيما يتعلق بال�ضغوط والتدخالت التي حدثت يف العام  2013ومقارنتها مع تلك التي وقعت خالل الأعوام
ال�سابقة ،فقد حافظ حجب املعلومات رغم تراجع قيمته خالل الفرتة ( )2013 - 2010على ال�صدارة من
( )%35.2يف العام � 2010إىل ( )%23يف العام  2012ثم �إىل ( )%23.4يف العام  ،2013كما تراجعت كل من
ن�سبة الذم والقدح من ( )%15يف العام � 2011إىل ( )%10.2يف العام  2012ثم �إىل ( )%6.7يف العام .2013
يف املقابل ،تراجعت ن�سبة الإعالميني الذين مت تهديدهم من ( )%12يف العام � 2012إىل ( )%8.7يف العام
.2013
من جانب �آخر ،ارتفعت قليال ن�سبة الإعالميني الذين �أفادوا عن تك�سري �أدوات عمل ال�صحفي من ( )%1.2يف
العام � 2012إىل ( )%1.7يف العام  ،2013بينما تراجعت حاالت املنع من التغطية من ( )%7.1يف العام 2012
�إىل ( )%3.0يف العام  ،2013والإحالة ملحكمة �أمن الدولة من ( )%0.4يف العام � 2012إىل ( )%0.2يف العام
 ،2013وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)26
وبالتدقيق يف هذه الأرقام ،ف�إنه ميكن الإ�شارة �إىل �أكرث من مالحظة �أبرزها �أن الإعالميني ال زالوا ال يقومون
بتوثيق االنتهاكات ب�شكل دائم با�ستثناء االعتداءات اجل�سيمة والتوقيف وال�سجن ،حيث �أنهم يحجمون عن
الإف�صاح عند تعر�ضهم لأنواع �أخرى من االنتهاكات مثل حجب املعلومات ،واال�ستدعاء الأمني والتحقيق
واملنع من التغطية.
الأمر الآخر؛ �أن �صدارة حجب املعلومات يف االنتهاكات ما زال لي�س فقط لق�صور يف قانون حق احل�صول
على املعلومات ،ولكن �أي�ض ًا لأن ال�صحفيني ال يقومون بتقدمي طلبات ر�سمية على مناذج طلبات احل�صول على
املعلومات لل�ضغط على احلكومة و�إجبارها على تقدمي املعلومات �أو التظلم و�إقامة الدعاوى الق�ضائية.
ويكفي االطالع على �أرقام من قدموا �شكاوى بحجب املعلومات �إذ بلغوا فقط  ،%5.6وترتفع الن�سب بخ�صو�ص

استطالع رأي الصحفيين

 6.6تعرض اإلعالميين للضغوط أو المضايقات
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التهديد وحجز احلرية واال�ستدعاء الأمني ،ولكنها تظل حمدودة وال تعرب عن غالبية ال�ضحايا.
اجلدول رقم (� :)26أ�شكال ال�ضغوطات �أو امل�ضايقات التي تعر�ض لها املبحوثون من الإعالميني خالل 2013 - 2010

الذين تعر�ضوا لل�ضغوط �أو امل�ضايقات

الذين قاموا بتقدمي �شكوى

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

حجب املعلومات

35.2

24.9

22.8

23.4

5.1

8.0

8.6

5.6

التهديد

9.1

12.8

12.0

8.7

4.3

20.1

19.7

15.0

حجز احلرية

0.6

1.4

1.4

1.3

66.7

42.5

28.6

33.3

حجب املواقع

3.4

3.4

2.0

6.5

-

17.2

30.0

40.0

اال�ستدعاء الأمني

2.8

3.6

1.6

1.5

7.1

5.4

37.5

14.3

التحقيق الأمني

1.4

1.6

1.4

0.9

14.3

100

28.6

25.0

املنع من البث الف�ضائي �أو التلفزيوين

1.6

2.2

1.0

1.1

-

0.0

20.0

20.0

ال�ضرب واالعتداء اجل�سدي

0.2

3.0

1.6

0.7

-

13.1

25.0

33.3

الذم والقدح

-

15.0

10.2

6.7

-

18.5

21.2

12.9

تك�سري ادوات عمل ال�صحفي �أو م�صادرتها

-

-

1.2

1.7

-

-

33.3

25.0

املنع من التغطية

-

-

7.1

3.0

-

-

13.9

7.1

الإحالة ملحكمة �أمن الدولة

-

-

0.4

0.2

-

-

100

0.0

وفيما يتعلق بالإعالميني الذين قاموا بتقدمي ال�شكوى ،وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)26فقد تفاوتت
من بند لبند �آخر ،كان �أعاله لبند حجب املواقع بن�سبة ( ،)%40فكل من حجز احلرية وال�ضرب واالعتداء
اجل�سدي بن�سبة ( )%33لكل منهما ،ثم لكل من التحقيق الأمني وتك�سري ادوات عمل ال�صحفي �أو م�صادرتها
بن�سبة ( )%25.0لكل منهما ،ثم املنع من البث الف�ضائي �أو التلفزيوين بن�سبة (.)%20
ولقد لوحظ �أن بع�ض ال�ضغوط �أو امل�ضايقات التي حدثت يف العام  2013تزايدت على ال�صحفيني مقارنة مع
ا�ستطالع  2012مثل حجب املواقع التي ارتفعت ن�سبتها ب�شكل وا�ضح �إىل ( )%6.5مقابل  %2فقط عام ،2012
وحجب املعلومات التي ارتفعت ن�سبتها ولو ب�شكل ب�سيط من (� )%22.8إىل ( ،)%23.4فيما انخف�ضت ن�سبة
من قالوا �أنهم تعر�ضوا للتهديد من (� )%12إىل ( ،)%8.7الذم والقدح من (� )%10.2إىل ( ،)%6.7واملنع من
التغطية من (� )%7إىل ( ،)%3وانخف�ضت الن�سبة �إىل نحو الن�صف عند من �أجابوا ب�أنهم تعر�ضوا لل�ضرب
واالعتداء اجل�سدي ،ومن �أحيلوا ملحكمة �أمن الدولة.

 7.6أسباب وقوع الضغوطات أو المضايقات

ميكن تلخي�ص غالبية �أ�سباب ال�ضغوطات/امل�ضايقات والتي اتخذت �أ�شكاال خمتلفة كحجب املعلومات� ،أو الذم
والقدح� ،أو التهديد� ،أو حجز احلرية� ،أو اال�ستدعاء االمني� ،أو التحقيق الأمني� ،أو املنع من البث الف�ضائي،
�أو االعتداء اجل�سدي� ،أو حجب املواقع الإلكرتونية� ،أو تك�سري �أدوات عمل ال�صحفي �أو م�صادرتها� ،أو املنع من
التغطية الإعالمية� ،أو الإحالة ملحكمة �أمن الدولة� ،أنها كانت يف الغالب نتيجة ن�شر خرب �صحفي �أو كتابة
تقرير �إخباري �أو �إجراء حتقيق ا�ستق�صائي �أو تغطية �إعالمية للحراكات.

105

كاملعتاد ف�إن اجلهات التي يعتقد الإعالميون ب�أنها تقف وراء حجب املعلومات هي �إما �أن تكون على الأغلب
وزراء و م�س�ؤولني حكوميني (� ،)%42.3أو قد تكون الأجهزة الأمنية (� ،)%19.8أو وزارات و دوائر حكومية
( ،)%19.8وعلى نحو �أقل �صحفيون و�إعالميون (.)%7.2
ويالحظ �أن ن�سبة ال�صحفيني والإعالميني الذين قاموا بتقدمي �شكوى مل تتجاوز (� ،)%5.6أما اجلهات
التي مت تقدمي �شكوى لها فقد كانت �إىل كل من وزارات وم�ؤ�س�سات حكومية بن�سبة ( )%85.7و�أجهزة �أمنية
(.)%14.3
ويف حاالت الذم والقدح ،فقد �أفاد امل�ستجيبون الإعالميون ،ب�أنه يقف وراءها �إما مواطنون و�أ�شخا�ص عاديون
(� ،)%24.2أو وزراء وم�س�ؤولون حكوميون (� ،)%15.2أو �صحفيون و�إعالميون (� ،)%12.1أو كل من الأجهزة
الأمنية و �شخ�صيات متنفذة �أو �أحزاب (� ،)%9.1أو كل من جمل�س النواب �أو البلطجية بن�سبة ( )%6.1لكل
منها.
ومبوجب هذه احلاالت ،فقد قام نحو ( )%12.9من ال�صحفيني والإعالميني بتقدمي ال�شكوى �إىل كل من مركز
حماية وحرية ال�صحفيني (� ،)%25أو �إىل وزارات و�أجهزة حكومية (� ،)%25أو �إىل �أجهزة �أمنية (.)%50
وبخ�صو�ص التهديد ،وكما �أفاد به امل�ستجيبون الإعالميون ،ف�إنه يقف وراءه �إما مواطنون عاديون (،)%17.5
�أو كل من �شخ�صيات متنفذة �أو جهات اعالنية ورجال �أعمال �أو �أحزاب بن�سبة ( )%12.5لكل منها� ،أو
�صحفيون و�إعالميون (� ،)%10أو كل من الأجهزة الأمنية �أو وزراء وم�س�ؤولون حكوميون (.)%7.5
�أما ن�سبة الذين تقدموا من ال�صحفيني والإعالميني بتقدمي �شكاوى مبوجبها فقد و�صلت �إىل( ،)%15تقدموا
مبوجبها �إىل الأجهزة احلكومية ( ،)%50و�إىل كل من مركز حماية وحرية ال�صحفيني ورئا�سة التحرير
بن�سبة (.)%16.7
وحول من يقف وراء حجز احلرية ،فقد جاء على ر�أ�س اجلهات التي يعتقد الإعالميون �أنها تقف وراءها
هي �إما �أن تكون الأجهزة الأمنية (� )%66.7أو وزراء وم�س�ؤولون حكوميون بن�سبة ( ،)%33.3وقد تقدم
نحو ( )%33.3من ال�صحفيني والإعالميني بتقدمي �شكاوى �إزاءها ،قدمت مبجملها �إىل مركز حماية وحرية
ال�صحفيني (.)%100
كذلك بالن�سبة لال�ستدعاء الأمني ،ف�إن من يقف وراءها ب�شكل رئي�سي الأجهزة الأمنية بن�سبة (،)%100
تقدم مبوجبها نحو ( )%14.3من ال�صحفيني والإعالميني ب�شكاوى ،ومن الطريف �أنها وجهت مبجملها فقط
�إىل �أجهزة �أمنية (.)%100
وفيما يتعلق بالتحقيق الأمني ،فقد جاء على ر�أ�س اجلهات التي تقف وراءها بالكامل الأجهزة الأمنية �أي�ضا،
يف ذات الوقت تقدم نحو ( )%25من ال�صحفيني بتقدمي �شكاواهم �إىل �أجهزة �أمنية.
وحول املنع من البث الف�ضائي ،فقد ك�شف اال�ستطالع �أن وراءها �صحفيون و�إعالميون بن�سبة (� ، )%40أو كل
من �شخ�صيات متنفذة ووزراء وم�س�ؤولني والديوان امللكي بن�سبة ( )%20لكل منها .تقدم نحو ( )%20من

استطالع رأي الصحفيين

 8.6الجهات التي يعتقد اإلعالميون بأنها تقف وراء الضغوط أو المضايقات
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ال�صحفيني والإعالميني ب�شكاوى وجهت جميعها �إىل الأجهزة الأمنية.
وحول االعتداء اجل�سدي ،فقد لوحظ �أن وراءها ب�شكل رئي�سي يقف مواطنون و�أ�شخا�ص عاديون ()%66.7
وبلطجية ( ،)%33.3تقدم نحو ( )%33.3من ال�صحفيني والإعالميني املت�ضررين ب�شكاوى ،توجهت بكاملها
�إىل �إدارة امل�ؤ�س�سة االعالمية (.)%100
وفيما يتعلق بحجب املواقع ،فقد جاء على ر�أ�سها خالل عام اال�ستطالع  2013دائرة املطبوعات والن�شر بن�سبة
( ،)%63.3تال ذلك كل من وزراء وم�س�ؤولني حكوميني ( )%13.3والأجهزة الأمنية (.)%10
وقد تقدم مبوجبها ب�شكاوى نحو ( )%40من ال�صحفيني والإعالميني ،وجه �أكرث من ن�صفها �إىل
الق�ضاء( ،)%58.3ثم �إىل دائرة املطبوعات والن�شر ( ،)%33.3و�أخريا �إىل الأجهزة الأمنية (.)%8.3
وفيما يتعلق بتك�سري �أدوات عمل ال�صحفي �أو م�صادرتها ،فقد جاء وراءها كل من الأجهزة احلكومية ()%75
وجهات �إعالنية ورجال �أعمال ( ،)%12.5ومواطنون و�أ�شخا�ص عاديون ( ،)%12.5تقدم مبوجبها نحو
( )%25من الإعالميني وال�صحفيني ،وجهت �إىل كل من مركز حماية ال�صحفيني والأجهزة الأمنية بن�سبة
( )%50لكل منها.
�أما اجلهات التي يعتقد الإعالميون ،ب�أنها هي من �أعطت تعليمات املنع من التغطية ،فقد جاء يف مقدمتها
الأجهزة الأمنية وبن�سبة (.)%57.1
ويف حالة الإحالة ملحكمة �أمن الدولة ،فقد متت بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية والتي كان �سببها تقرير
�إخباري قام ب�إعداده �صحفيون و�إعالميون.

 9.6تدخل الحكومة في وسائل اإلعالم

وكما هو احلال يف اال�ستطالعات ال�سابقة ،ال يزال التدخل احلكومي يف �ش�ؤون الإعالم هو الثابت الأكرث
و�ضوح ًا حيث مل يتوقف و�أنه يف تزايد وارتفاع .ولقد لوحظ تقارب ن�سبة امل�ستجيبني وفق اال�ستطالع احلايل
القائلني بهذا التدخل مع ن�سبتهم يف العام  ،2012وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)36
ال�شكل رقم ( :)36التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني ح�سب تدخل احلكومة يف و�سائل الإعالم2012 ،
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ال�شكل رقم ( :)37ن�سبة امل�ستجيبني الذين يرون ان احلكومة تتدخل يف و�سائل الإعالم بني 2013 - 2004

ومما ال �شك فيه� ،أن تدخل احلكومة يف و�سائل الإعالم ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على انخفا�ض �سقف حرية الإعالم،
فقد ت�أرجح ما بني ( )%82.6عام  2010و( )%83.9يف العام  ،2012ثم عاود االرتفاع يف العام  2013لي�صل
�إىل ( .)%84.2يف املقابل ،ارتفعت ن�سبة القائلني من امل�ستجيبني �أن هذا التدخل قد رفع �سقف حرية الإعالم
من ( )%3.4عام � 2010إىل ( )%4.1عام  ،2013وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (� .)38أما الذين يعتقدون ب�أن
تدخل احلكومة ال ت�أثري له على حرية الإعالم فقد انخف�ض يف العام  2013لي�صل �إىل (.)%8
ال�شكل رقم ( :)38التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني الذين يعتقدون �أن احلكومة تتدخل يف و�سائل الإعالم
و�أثر هذا التدخل على و�سائل الإعالم2013 - 2010 ،

 10.6تأثير شركات اإلعالن أو المعلنين في سياسات المؤسسات اإلعالمية

وحول ت�أثري �شركات الإعالن �أو املعلنني يف �سيا�سات امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،فقد لوحظ ،وكما هو مبني يف
اجلدولني ( )39و( ،)40ب�أنه كمجموع كان �سلبيا خالل ال�سنوات الأربع الأخرية ،و�أنه قد ت�أرجح ما بني
( )%71ونحو ( )%77خالل الفرتة ( .)2013 - 2010ولوحظ انخفا�ض ن�سبة االعتقاد ك�سلبي كبري يف
العام � 2013إىل نحو ( )%36.2عنه عما كان يف العام  ،)%42.1( 2012وارتفاع طفيف ك�سلبي متو�سط �إىل
( )%33.0يف العام  2013عما كان عليه احلال يف العام .)%31.3( 2012

استطالع رأي الصحفيين

وبطبيعة احلال ،وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)37ف�إن ت�صاعد التدخل احلكومي يف هذه الو�سائل ظل
م�ستمرا من حوايل ( )%59.4عام  2004لي�صل �إىل ( )%87عام  2011ثم لينخف�ض ب�شكل طفيف �إىل
نحو( )%84يف العام  ،2012ومن ثم ليعاود ارتفاعه القليل يف العام  2013لي�صل �إىل (.)%84.2

108

الفصل األول

استطالع رأي الصحفيين

ويت�ضح من هذه الأرقام �أن �شركات الإعالن ال تزال ن�سبيا تلعب دورا م�ؤثرا و�سلبيا يف �سيا�سات امل�ؤ�س�سات
االعالمية ،مما يفقدها كثريا من ا�ستقالليتها وي�ضعف بالتايل من م�صداقيتها.
اجلدول رقم ( :)27االعتقاد ب�أن �شركات الإعالن �أو املعلنني ت�ؤثر يف �سيا�سات امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ب�شكل �إيجابي �أم �سلبي ودرجة الت�أثري خالل الفرتة 2013 - 2010
2010

2011

2012

2013

�إيجابي ،كبرية

5.0

4.8

3.1

5.4

�إيجابي ،متو�سطة

11.1

11.0

6.7

6.5

�إيجابي ،قليلة

1.0

0.6

1.4

1.7

�سلبي ،كبرية

37.0

31.2

42.1

36.2

�سلبي ،متو�سطة

29.5

37.6

31.3

33.0

�سلبي ،قليلة

4.4

4.2

3.9

2.2

ال ت�ؤثر يف �سيا�سات امل�ؤ�س�سات الإعالمية على الإطالق

10.5

9.0

10.6

10.8

ال �أعرف /رف�ض الإجابة

1.5

1.6

0.8

4.1

اجلدول رقم ( :)28االعتقاد ب�أن �شركات الإعالن �أو املعلنني ت�ؤثر يف �سيا�سات امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ب�شكل �إيجابي �أم �سلبي ودرجة الت�أثري كمجموع خالل الفرتة 2013 - 2010
2010

2011

2012

2013

ت�أثري �إيجابي

17.1

16.4

11.2

13.7

ت�أثري �سلبي

70.9

73.0

77.4

71.4

ال ت�ؤثر يف �سيا�سات امل�ؤ�س�سات الإعالمية على االطالق

10.5

9.0

10.6

10.8

رف�ض االجابة /ال �أعرف

1.5

1.6

0.8

4.1

•سابعا :الرقابة الذاتية
يك�شف التقرير �أن الظروف املو�ضوعية للربيع العربي وات�ساع هام�ش احلريات بد�أ يت�آكل ويرتاجع ،و�أن
ال�صحفيني عادوا للتدقيق مبا يكتبون خا�صة مع �إقرار قانون املطبوعات والن�شر وقدرته على مالحقة
الإعالم الإلكرتوين.

 1.7قيام اإلعالميين بالرقابة الذاتية

وان�سجاما مع هذا احلر�ص من الإعالميني بكافة تنوعاتهم واجتاهاتهم ،فقد بينت نتائج اال�ستطالع الأخري،
وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)39عن ارتفاع ن�سبة الإعالميني الذين يلتزمون بالرقابة الذاتية من نحو
( )%87من �إجمايل املبحوثني وفق ا�ستطالع � 2011إىل نحو ( )%86وفق ا�ستطالع  ،2012ثم �إىل ()%91.1
يف العام .2013
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 2.7مفهوم الرقابة الذاتية

وعن فهم ال�صحفيني للرقابة الذاتية ومتى ي�ستخدمونها ،ف�إنها مل تتغري ال�صورة كثريا عما ورد يف ا�ستطالع
عام  ،2012وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)41فقد لوحظ تراجع طفيف بن�سبة الإعالميني القائلني يف
جتنب ن�شر �أو بث ما يعتقد �أنه يتعار�ض مع الدين من ( )%82.3يف العام � 2012إىل ( )%80.7يف العام .2013
كما لوحظ ارتفاع ن�سبة الإعالميني الذين قاموا بالرقابة الذاتية للأ�سباب الرئي�سة التالية :لكل ما هو
خمالف للقانون ،وخمالف للعادات والتقاليد وما له عالقة بالأمور اجلن�سية وللت�صور الذاتي لدى ال�صحفيني
ملا ميكن بثه �أو ن�شره بغ�ض النظر عن املحددات املهنية.
مما �سبق ،ميكن القول ب�أن الرقابة الذاتية للإعالمي ترتفع عندما يكون الأمر متعلقا مبوا�ضيع دينية
�أو بالعادات والتقاليد والأمور اجلن�سية� ،إال �أنه من امللفت لالنتباه �أن ن�سبة الإعالميني الذين يلتزمون
بالرقابة الذاتية حتقيقا مل�صالح �شخ�صية قد ارتفعت �إىل �أكرث من �ضعف ما كانت عليه يف العام  2012لت�صبح
(� ،)%13.9أما بالن�سبة لاللتزام بتوجيهات الأجهزة الأمنية فقد لوحظ ارتفاعها من ( )%24.4يف العام
� 2012إىل ( )%39.3يف العام  ،2013و�أن الرقابة الذاتية ان�سجام ًا مع توجيهات الأجهزة الأمنية ارتفعت
ب�شكل ملفت لالنتباه.
اجلدول رقم ( :)29مفهوم الرقابة الذاتية لدى الإعالميني
البند
�أن �أمتنع عن ن�شر �أو بث كل ما �أعتقد �أنه يخالف القانون
�أن �أمتنع عن ن�شر �أو بث كل ما �أعتقد �أنه يخالف العادات والتقاليد
�أن �أمتنع عن ن�شر �أو بث كل ما �أعتقد �أنه يتعلق بالأمور اجلن�سية
�أن �أ����ض���ع ل��ن��ف�����س��ي ت�����ص��ور ًا مل���ا �أع��ت��ق��د �أن����ه مي��ك��ن ب��ث��ه ون�شره
بغ�ض النظر عن املحددات املهنية
�أن �أمتنع عن ن�شر �أو بث كل ما �أعتقد �أنه يتعار�ض مع �سيا�سات ومواقف
احلكومة والأجهزة التابعة لها
�أن �أجتنب قول احلقيقة حتقيقا مل�صاحلي ال�شخ�صية
االلتزام بتوجيهات الأجهزة الأمنية
�أجتنب ن�شر �أو بث كل ما �أعتقد �أنه قد ي�سبب م�شاكل �أو م�ضايقات يل
االلتزام ب�سيا�سات م�ؤ�س�ستي الإعالمية و�إن تعار�ضت مع احلقيقة واملو�ضوعية
�أن �أجتنب ن�شر �أو بث كل ما �أعتقد �أنه يتعار�ض مع الأديان

2010

2011

2012

2013

76

74.1

74.8

75.1

72.9

70.3

68.7

73.1

66.3

70.9

65.0

71.4

55.8

55.7

45.5

53.8

39

27.4

24.6

39.3

10.9

7

6.5

13.9

45.7

31.2

24.4

38.6

39.6

30.3

27.6

40.1

49.3

42.2

41.5

41.2

83.6

81

82.3

80.7

استطالع رأي الصحفيين

ال�شكل رقم ( :)39ن�سبة ال�صحفيني الذين يقومون بالرقابة الذاتية على عملهم ال�صحفي خالل الفرتة 2013 - 2007
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 3.7دوافع القيام بالرقابة الذاتية

مل تختلف ال�صورة كثريا فيما يتعلق بالدوافع التي تلزم الإعالميني القيام بالرقابة الذاتية ،فقد لوحظ ،
وكما هي مبينة يف اجلدول رقم ( ،)42حمافظة جمتمع الدرا�سة يف كل من اال�ستطالعات االربعة الأخرية
على ذات ال�شعارات والأ�سباب التي يعتقدون ب�أنها دوافع للقيام بالرقابة الذاتية مع اختالف ترتيبها وفق
اال�ستطالع الأخري ،وذلك على النحو التايل :عدم �إثارة النعرات وامل�سا�س بالوحدة الوطنية (،)% 96
واملحافظة على �أمن وم�صالح الوطن ( ،)%95والوازع الأخالقي ( ،)%95.4واالنتماء للوطن �أوال ( .)%94ثم
جاء على نحو �أقل كل من التعار�ض مع القيم والعادات والتقاليد ( ،)%72.1واملعرفة امل�سبقة لدى الإعالمي
عن �سيا�سة امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها ( ،)%62.1ووجود تعليمات من قبل امل�ؤ�س�سة مبا ال ميكن ن�شره �أو بثه
(.)%61.7
�أما بالن�سبة الختيار بع�ض امل�ستجيبني لبع�ض الدوافع التي تعنى بامل�صالح الذاتية ،ف�إنها كانت متطابقة
متاما مع ما وردت يف العام  ،2012كاحل�صول على حوافز مادية �أو دخل مادي �أف�ضل ( )%8.3واخلوف من عدم
احل�صول على ترقية �إىل من�صب �أف�ضل (.)%6.7
اجلدول رقم ( :)30الدوافع وراء القيام بالرقابة الذاتية
2010

2011

2012

2013

القوانني التي تقيد حرية الإعالم

43.9

41.5

37.6

43.1

اخلوف من اال�ستدعاء الأمني

27.8

19.9

17.9

26.2

اخلوف من ال�ضغوط وامل�ضايقات من اجلهات الأمنية

27.5

20.8

20.2

26.2

اخلوف من ال�ضغوط وامل�ضايقات املجتمعية

31.1

27.8

30.0

33.1

حتى ال �أتهم �أين من املعار�ضة

13.1

10.2

11.5

12.9

اخلوف من عدم احل�صول على ترقية اىل من�صب اف�ضــل

8.7

8.3

6.2

6.7

للح�صول على حوافز مادية �أو دخـل مــادي اف�ضــل

7.4

9.6

8.3

8.3

املعرفة امل�سبقة لدي عن �سيا�سة امل�ؤ�س�سة التي اعمل بها

71.2

57.7

58.7

62.1

وجود تعليمات من قبل م�ؤ�س�ستي مبا ال ميكن ن�شره �أو بثه

69.3

65.8

56.0

61.7

التعـــار�ض مــع القيــم والعــادات والتقاليــد

77.8

74.1

72.5

72.1

90

87.5

85.3

89.0

الوازع الأخالقي

96.8

96.5

95.4

94.5

املحافظة على �أمن وم�صالح الوطن

98.3

97.2

96.8

94.5

االنتماء للوطن

97.5

96.8

96.8

94.0

عدم �إثارة النعرات وامل�سا�س بالوحدة الوطنية

98.5

97.4

96.3

95.7

احل�صول على حوافز معنوية (�إحرتام الذات ،ال�سمعة ،الو�صول للأف�ضل)

76.5

94.5

86.9

85.0

الوازع الديني
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كما يف اال�ستطالعات ال�سابقة ،فقد بينت نتائج اال�ستطالع احلايل ،و�إن �سجلت الأرقام تراجعا ملحوظا عن
العام  ،2012جتنب الإعالميني توجيه االنتقاد لبع�ض احلاالت مثل انتقاد امل�ؤ�س�سات ال�سيادية كالقوات
امل�سلحة وال�سلطة الق�ضائية من ( )%91.3و( )%84.1على الرتتيب يف العام � 2012إىل ( )%87.6و()%83.3
يف العام  ،2013وعلى نحو �أقل بالن�سبة النتقاد الأجهزة الأمنية من ( )%68يف العام � 2012إىل (.)%73.1
كما تراجعت ن�سبة امل�ستجيبني على جتنب امل�سا�س �إىل حد ما بالق�ضايا الدينية �إىل ( ،)%75.7مقابل
ارتفاعها فيما يتعلق بانتقاد كل من رجال الدين �إىل (� )%73أو �شيوخ ووجهاء الع�شائر �إىل(.)%76.6
وتبعا للبيئة االجتماعية التي تت�سم باملحافظة ،ال زالت ن�سبة عالية من الإعالميني ت�صل �إىل ( )%73من
امل�ستجيبني تتحا�شى مناق�شة �أو طرح مناق�شة املوا�ضيع املتعلقة باجلن�س .ولقد لوحظ �أي�ضا �أن نحو �أكرث
من ن�صف جمتمع الدرا�سة تقريبا يتحا�شى �أي�ضا توجيه النقد لزعماء كل من الدول العربية وال�صديقة
والأجنبية بن�سب تراوحت ما بني ( )%55.7و(.)%70
وما ي�ستحق التوقف عنده �أن جتنب الكتابة يف موا�ضيع الدين واجلن�س ،واالقرتاب من القوات امل�سلحة
والأجهزة الأمنية ظلت تابوهات ذات �أبعاد خمتلفة �أخالقية دينية و�أمنية ،لكن ي�ضاف بالأردن تابوهات
قد ال جندها يف بلدان �أخرى مثل عدم االقرتاب من املنظومة الع�شائرية والتي �أ�صبحت خط ًا �أحمر بن�سبة
( )%76.6من اجمايل املبحوثني الذين يتحا�شون انتقادها.
اجلدول رقم ( :)31االعتقاد ب�أن الإعالميني يتجنبون ..
انتقاد احلكومة
البحث يف الق�ضايا الدينية
مناق�شة املوا�ضيع املتعلقة باجلن�س
انتقاد الأجهزة الأمنية
انتقاد زعماء الدول العربية
انتقاد زعماء الدول االجنبية
انتقاد زعماء الدول ال�صديقة
انتقاد �شيوخ ووجهاء الع�شائر
انتقاد القيادات احلزبية
البحث يف امل�شكالت االقت�صادية
البحث يف امل�شكالت املحلية
انتقاد القوات امل�سلحة
انتقاد ال�سلطة الق�ضائية
انتقاد رجال الدين
انتقاد الربملانيني (نواب و�أعيان)
انتقاد �شركات الإعالن ورجال الأعمال
انتقاد املواقف التي تثري العن�صرية والطائفية
انتقاد امللك والعائلة املالكة والق�صر والديوان امللكي
انتقاد الإعالميني وامل�ؤ�س�سات الإعالمية

2010

2011

2012

2013

59.6

35.3

37.0

43.6

81

78.2

77.4

75.7

76.4

77.8

71.5

72.9

86.5

65.3

67.9

73.1

78.8

48.4

53.7

69.8

54.1

34.6

41.7

55.7

68.9

51

56.7

63.1

85.3

79.7

75.4

76.6

22.8

21.4

20.9

26.2

8.5

5.4

5.5

10.8

8.1

8.4

5.1

12.1

96.6

89.8

91.3

87.6

89.5

80.1

84.1

83.3

80

69.8

70.9

72.9

14.3

18.3

11.4

20.0

-

-

-

1.1

-

--

-

0.9

-

-

-

6.3

-

-

-

0.9

استطالع رأي الصحفيين

 4.7المواضيع التي يتجنبها اإلعالميون
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اجلديد يف هذا اال�ستطالع ،يكمن يف جماهرة ال�صحفيني ب�أنهم ال يقرتبون من نقد امللك والعائلة املالكة
والق�صر بحيث بلغت ( ،)%6.3يف حني مل يكن يف الغالب البوح بهذا الأمر باعتباره من�صو�ص ًا عليه بالد�ستور
ب�أن امللك م�صون من النقد.
ولدى �س�ؤال الإعالميني ومطالبتهم بتحديد ثالثة موا�ضيع يتجنبها الإعالميون ح�سب الأولوية ،فقد جاءت
متقاربة كما هو احلال يف اال�ستطالعني ال�سابقني  2010و� ،2011إال �أنها وفق الرتتيب التايل :انتقاد القوات
امل�سلحة ( ،)%21والبحث يف الق�ضايا الدينية ( ،)%13.5وانتقاد الأجهزة الأمنية ( ،)%12.4وذلك كما هو
مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)40
ال�شكل رقم (� :)40أهم ثالثة موا�ضيع يتجنبها الإعالميون ح�سب الأولوية

•ثامنا :الثورات والحركات االحتجاجية
ازدادت يف هذا العام م�ساحات الإحباط بدور الربيع العربي واحلركات االحتجاجية يف زيادة م�ساحة
احلريات الإعالمية ،فلم يعد احلراك ال�شعبي يف الأردن حبل النجاة للحريات العامة ،وبات الإعالميون
مبختلف فئاتهم ودون غريهم من املجموعات النا�شطة ميدانيا يدركون تراجع ت�أثري هذه الثورات على
حرياتهم.

 1.8مساهمة الثورات واالحتجاجات في رفع سقف الحريات

و�أول هذه ال�شواهد على الرتاجع ،وكما هي مو�ضحة يف اجلدول رقم ( ،)44تراجع ن�سبة امل�ستجيبني كو�سط
ح�سابي الذين يرون �أن االحتجاجات ت�سهم يف زيادة م�ساحة احلريات �إىل ( )%69يف ا�ستطالع  2013بعد
�أن كانت  %86عام  2011ونحو ( )%81يف العام  ،2012ولذات الفرتة تراجع دورها يف �ضمان تدفق معلومات
جديدة للنا�س يف الأردن من (� )%86إىل ( ،)%77وم�ساعدة الإعالم على ك�سر اخلطوط احلمراء من ()%79
�إىل ( ،)%67وبن�سب �أقل احلد من التدخل احلكومي والأمني من (� )%66إىل (.)%57
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الو�سط الو�سط الو�سط
لــــــــم
رفــــ�ض
بدرجـة بدرجـة بدرجة
ت�ساهم
احل�سابي احل�سابي احل�سابي
علــــــــى
الإجابة
كبــــرية متو�سطة قليلــة
2013
2012
2011
الإطالق
زي���ادة م�ساحة احلريات
الإع�لام��ي��ة ف��ـ��ي الأردن

43.0

34.1

6.7

15.4

0.9

85.8

80.9

68.5

تدفـــق معلومـــات جديـدة
للـنــــــــــــــــا�س فـي الأردن

53.1

31.2

6.3

8.2

1.1

88.5

83.9

76.9

م���������س����اع����دة الإع����ل����ام
ع���ل���ى ك�������س���ر اخل���ط���وط
احلـمـــــــــــــــراء فـي الأردن

39.3

34.1

12.6

12.8

1.3

79.0

78.6

67.0

احلــد مـن التدخــــل احلكومــي
والأمنـــي فـي الإعــالم الأردنـي

24.5

38.2

16.3

19.1

2.0

65.5

60.6

56.5

�إعطاءبع�ضو�سائلالإعالم
م�ساحــــة �أكبــــــــر لرتويــــج
الإ�شــاعــــــــــات فـي االردن

27.3

40.6

13.0

16.7

2.4

61.3

64.4

60.1

تراجع خــــوف ال�صحفيني
م���ـ���ـ���ـ���ن امل�ل�اح���ق���ـ���ـ���ـ���ات
القـانـونيــــــــــــة فـي الأردن

26.0

38.2

15.4

18.4

2.0

67.9

63.0

57.7

تقليـــ�صالرقابــةالذاتية
عند ال�صحفيني فـي الأردن

21.3

39.7

17.1

19.3

2.6

62.7

53.9

54.9

 2.8اتجاهات اإلعالميين حول بعض التغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية في األردن

ا�ستمر اال�ستطالع يف عام  2013يف حماولته لقراءة اجتاهات الإعالم من الق�ضايا التي ت�شغله والتي حدثت،
وحماولة معرفة اجتاهاته ت�أييد ًا �أو رف�ض ًا ،ومدى اقرتابه �أو ابتعاده من موقف ال�شارع ،وهذا قد يعك�س
موقف ال�صحفيني �أنف�سهم ولكنه لي�س بال�ضرورة �أن ينعك�س يف م�ضمون و�سائل الإعالم وخا�صة الإعالم
الر�سمي و�أكرث ال�صحف اليومية التي متلك احلكومة القدرة على الت�أثري بها.
ولدى طرح اال�ستطالع �أ�سئلة ا�ستك�شافية عن �إجراء االنتخابات الربملانية ،وموقفهم من اعتبارها نزيهة
 ...وظاهرة ا�ستخدام ال�سالح يف جمل�س النواب ،ف�إنه ميكن القطع ،وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)45ب�أن
ال�صحفيني كان لهم موقف معار�ض ب�شكل الفت لكل من ا�ستخدام ال�سالح يف جمل�س النواب بن�سبة و�صلت �إىل
( ،)%84.4ولرفع �أ�سعار اخلبز ( ،)%69.4ول�ضريبة املالب�س( ،)%67.9و�إقرار النواب لرواتب تقاعدية لهم
( .)%76.8وكان التخوف من تداعيات الأزمة ال�سورية على الأردن كبريا كو�سط ح�سابي و�صل �إىل (،)%81
لكنهم �أظهروا انق�ساما وا�ضحا من بع�ض الق�ضايا كعزل الرئي�س حممد مر�سي مث ًال.

استطالع رأي الصحفيين

اجلدول رقم ( :)32م�ساهمة الثورات واالحتجاجات يف امل�شهد الإعالمي
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اجلدول رقم ( :)33اجتاهات الإعالميني حول بع�ض التغريات:
البند

الو�سط
رف�ض
�إىل درجة �إىل درجة �إىل درجة غري م�ؤيد
على الإطالق الإجابة احل�سابي%
قليلة
متو�سطة
كبرية

�إج��������راء االن���ت���خ���اب���ات
ال�����ب����رمل����������ان����������ي����������ة

35.6

47.3

8.9

6.9

1.3

71.0

اع���ت���ب���ار االن���ت���خ���اب���ات
ال��ب�رمل����ان����ي����ة ن���زي���ه���ة

23.2

48.4

15.6

11.3

1.5

61.6

ا�����س����ت����خ����دام ال�������س�ل�اح
يف جم���ل�������س ال�����ن�����واب

6.1

3.0

5.6

84.4

0.9

10.1

�إق����رار ال��ن��واب ل��روات��ب
ت���ق���اع���دي���ة لأع�������ض���اء
جمل�س الأم���ة وزيادتها

5.4

9.1

7.6

76.8

1.1

14.2

�إج��������راء االن���ت���خ���اب���ات
ال�����������ب�����������ل�����������دي�����������ة

34.1

46.2

9.3

8.2

2.2

69.5

اع���ت���ب���ار االن���ت���خ���اب���ات
ال�����ب�����ل�����دي�����ة ن���زي���ه���ة

26.9

51.2

7.8

11.7

2.4

65.2

احل������دي������ث ع������ن رف����ع
�أ���������س��������ع��������ار اخل�����ب�����ز

8.7

12.1

8.2

69.4

1.5

19.8

ال�ضريبــة علـــى املالبـــ�س

8.7

11.5

9.8

67.9

2.2

20.0

امل��وق��ف م��ن ع��زل مر�سي
وت�شكيل حكومة م�ؤقتة

22.1

37.1

9.8

21.0

10.0

55.7

االت���ف���اق ع��ل��ى ت�سليم
ال�سالح الكيماوي ال�سوري

32.5

32.1

8.2

19.1

8.0

61.6

ال����������ت����������خ����������وف م����ن
ت�����داع�����ي�����ات الأزم��������ة
ال�����س��وري��ة ع��ل��ى الأردن

60.1

23.6

4.1

7.6

4.6

80.9

 3.8توجهات الصحفيين في تغطية المتغيرات نتيجة ثورات الربيع العربي

يعد طرح هذا ال�س�ؤال �ضمن املتغريات املختلفة التي تع�صف بالعامل العربي يف غاية الأهمية ،و�إزاء هذه
التطورات ال بد من التعرف على �آراء ال�صحفيني و مدى تفاعلهم �أو تعاملهم معها .ولقد بينت النتائج ،كما
هي مبينة يف اجلدول رقم (� ،)46أن �أكرث من ن�صف ال�صحفيني تعاملوا مع هذه املتغريات بدرجة متو�سطة.
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وجتدر املالحظة �إىل �أنه مت يف ا�ستطالع عام  2013ا�ستبدال الأ�سئلة التي تتعلق بتغطية و�سائل الإعالم
لالحتجاجات واحلراك ،ومدى اعتمادها على و�سائل التوا�صل االجتماعي يف تغطيتها ،و�إىل �أي درجة تدخلت
احلكومة بو�سائل الإعالم عند تغطيتها للحراك ب�س�ؤال يحاول معرفة وقيا�س درجة تعامل ال�صحفيني مع ما
�أطلق عليه ثورات الربيع العربي ،بانحياز �أو مهنية� ،أو مب�صداقية وباحرتام تعدد الآراء.
ولقد �أظهرت نتائج الو�سط احل�سابي للإجابات ب�أن ال�صحفيني يعتربون �أنف�سهم ب�أنهم تعاملوا يف مو�ضوع
تغطية ثورات الربيع العربي بانحياز وبن�سبة بلغت ( ،)%64.6ومبهنية ( ،)%59.9ومب�صداقية (،)%58.5
وباحرتام تعدد الآراء ( ،)%64.4وبتغليب االنتماء ال�سيا�سي (.)%68.9
وباملجمل ،ف�إن الن�سب تظهر �أن تعامل ال�صحفيني يف ق�ضايا الثورات واحلركات االحتجاجية غري من�صف
ا�ستناد ًا للمعايري املهنية.
اجلدول رقم ( :)34توجهات ال�صحفيني يف تغطية املتغريات نتيجة ثورات الربيع العربي
البند

الو�سط
بدرجة بدرجة بدرجة مل يتعاملوا رف�ض
كبرية متو�سطة قليلة على الإطالق الإجابة احل�سابي %

بانحياز

24.5

53.4

11.5

9.5

1.1

64.6

مبهنية

15.4

56.8

18.2

8.7

0.9

59.9

مب�صداقية

13.4

55.7

21.5

8.0

1.3

58.5

بالتعدد يف الآراء

23.0

53.8

16.5

6.1

0.7

64.8

بتغليب االنتماء واملوقف ال�سيا�سي

28.6

52.7

13.7

4.1

0.9

68.9

•الفصل التاسع :خطاب الكراهية في االعالم

ويف �سياق تداعيات «الربيع العربي» وت�صدع املوقف عنه ،واالختالف واجلدل الذي �أ�صاب الإعالم على �ضوء
تطورات ال�صراع يف �سوريا ،وكذلك ما حدث يف م�صر بعد  30يونيو (حزيران) ،وعزل الرئي�س مر�سي وتقاذف
االتهامات بني التيارات ال�سيا�سية ،وما تبعه من �سيطرة التجاذبات ال�سيا�سية واال�ستقطاب على الإعالم،
وبروز خطاب الكراهية والتحري�ض يف الإعالم على عك�س حالة الت�صالح يف بدايات الربيع العربي عام
 ،2011فقد �أ�صبح من ال�ضروري قراءة ا�ستطالع ر�أي الإعالميني باحلالة التي ت�سيطر على الإعالم ،و�إىل �أي
درجة هم ي�سهمون يف �صناعتها وت�أجيجها .ولقد ر�أينا يف هذا اال�ستطالع تركيز القيا�س على الإعالم يف كل
من الأردن ،وم�صر ،وتون�س ،و�سوريا.

استطالع رأي الصحفيين

�أما كو�سط ح�سابي ،فقد جاء تغليب االنتماء واملوقف ال�سيا�سي بن�سبة ( ،)%69تاله كل من التعدد يف الآراء
والتعامل بانحياز مع هذه املتغريات وبن�سبة ( )%65لكل منها ،بينما كانت الأدنى لكل من التعامل مع هذه
املتغريات مبهنية ( )%60ومب�صداقية (.)%59

116

الفصل األول

استطالع رأي الصحفيين

 1.9مساهمة الثورات واالحتجاجات الشعبية بتعزيز كل من خطاب التسامح
واحترام الرأي اآلخر وحريته في التعبير وإذكاء خطاب العنف وإقصاء اآلخر
يبدو �أن الو�سط ال�صحفي والإعالمي ،كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)47لي�س متفائال ب�شكل كبري حول ما
�أفرزته الثورات واالحتجاجات ال�شعبية ،فقد تراوحت كو�سط ح�سابي ما بني ( )%54فيما يتعلق بتعزيز
خطاب الت�سامح ،و( )%61فيما يتعلق ب�إذكاء خطاب العنف و�إق�صاء الآخر.
اجلدول رقم ( :)35م�ساهمة الثورات واالحتجاجات ال�شعبية بتعزيز كل من خطاب الت�سامح
واحرتام الر�أي الآخر وحريته يف التعبري و�إذكاء خطاب العنف و�إق�صاء الآخر
البند

رف�ض
اىل درجة �إىل درجة �إىل درجة مل ت�ساهم
قليلة على الإطالق الإجابة
متو�سطة
كبرية

الو�سط
احل�سابي
%

تعزيز خطاب الت�سامح

15.6

46.6

19.3

17.6

0.9

53.6

ت��ع��زي��ز اح��ت��رام ال����ر�أي
الآخر وحريته يف التعبري

18.2

50.5

19.3

11.3

0.7

58.7

�إذك���اء خطاب العنف
و�إق�����������ص�����اء الآخ������ر

23.4

45.8

18.0

11.1

1.7

61.0

 2.9االعتقاد بأن لإلعالم دورا ً واضحاً في إذكاء خطاب الكراهية عام 2013
وكما هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)41ف�إن كال من االعالم ال�سوري والإعالم امل�صري يحتالن الدور الأكرب يف
�إذكاء خطاب الكراهية ،يلي ذلك اخلطاب التون�سي بالدرجة الثالثة ،بينما حتتل الأردن املرتبة الأخرية يف
�إذكاء خطاب الكراهية.
ال�شكل رقم ( :)41االعتقاد ب�أن للإعالم دور ًا وا�ضح ًا يف �إذكاء خطاب الكراهية عام 2013
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ويف املقابل ،جاء الأردن ،كما هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)42باملرتبة الأوىل يف تعزيز قيم الت�سامح ،تاله
مبا�شرة الإعالم التون�سي.
ال�شكل رقم ( :)42االعتقاد ب�أن للإعالم يف بع�ض الأقطار العربية دور ًا وا�ضح ًا يف تعزيز قيم الت�سامح عام 2013

 4.9االعتقاد بأن لإلعالم في بعض األقطار العربي دورا ً واضحاً
في الدعوة إلقصاء اآلخر عام 2013

تبعا خلطابات الكراهية ،ف�إن الدعوة لإق�صاء الآخر وا�ضحة يف كل من اخلطابني ال�سوري وامل�صري وهما يف
مقدمة الأقطار ،بينما احتلت تون�س املرتبة الثالثة يف الدعوة لإق�صاء الآخر ،ثم جاءت الأردن يف املرتبة
الرابعة وهي الأدنى يف الدعوة لأق�صاء الآخر.
ال�شكل رقم ( :)43االعتقاد ب�أن للإعالم يف بع�ض الأقطار العربي دور ًا وا�ضح ًا يف الدعوة لإق�صاء الآخر عام 2013

 5.9االعتقاد بأن لإلعالم في بعض األقطار العربية دورا ً واضحاً
في تعزيز خطاب التحريض على العنف عام 2013

وتبعا ملا �سبق من �أدوار خمتلفة ،ف�إن لكل من �سوريا وم�صر دور �أكرب يف تعزيز خطاب التحري�ض على العنف
عن كل من تون�س والأردن.

استطالع رأي الصحفيين

 3.9االعتقاد بأن لإلعالم في بعض األقطار العربية دورا ً واضحاً
في تعزيز قيم التسامح عام 2013
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استطالع رأي الصحفيين

ال�شكل رقم ( :)44االعتقاد ب�أن

للإعالم يف بع�ض االقطار العربية دور ًا وا�ضح ًا يف تعزيز خطاب التحري�ض على العنف 2013

 6.9وسائل إشاعة خطاب الكراهية في األردن

بينت نتائج اال�ستطالع �إىل �أن الفي�سبوك �أكرث الو�سائل �إ�شاعة خلطاب الكراهية يف الأردن ( ،)%31تال ذلك
الإعالم الإلكرتوين ( ،)%26ثم كل من التويرت ( ،)%14.5واليوتيوب (� .)%9.1أي �أن و�سائل االت�صاالت
احلديثة ت�أتي يف املقدمة لإ�شاعة خطاب الكراهية.
ال�شكل رقم ( :)45الو�سائل الأكرث �إ�شاعة خلطاب الكراهية يف الأردن

 7.9االعتقاد بأن انتشار اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
ساهم في تعزيز خطاب الكراهية

وت�أكيدا على ما ورد يف الفقرة ال�سابقة ،ف�إن انت�شار الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي قد �ساهم يف تعزيز
خطاب الكراهية حيث جاءت الن�سبة بدرجة كبرية ( )%44.5وبدرجة متو�سطة (.)%38.4
ال�شكل رقم ( :)46االعتقاد ب�أن انت�شار الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي �ساهم يف تعزيز خطاب الكراهية
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�أما الأ�سباب التي �أفرزها خطاب الكراهية ،ف�إنها تعود ب�شكل رئي�سي �إىل �ضعف االحرتاف املهني عند
الإعالميني ( ،)%76.4و�ضعف االميان بالقيم الدميقراطية ( ،)%73.5وغياب مدونات ال�سلوك املهني
الناظمة لعمل ال�صحفيني وو�سائل الإعالم ( ،)%71.4و�ضعف الوعي احلقوقي للإعالميني ( ،)%71وبدرجة
�أقل �إىل ارتباط الإعالميني باحلكومة وبالأحزاب وعدم ا�ستقالليتهم ،وثقافة املجتمع وقيمه (،)%65.3
و�شحن التيارات والأحزاب الدينية للإعالميني (.)%60.1
اجلدول رقم ( :)36االعتقاد ب�أن تبني و�سائل الإعالم خلطاب الكراهية يعود �إىل العديد من الأ�سباب
نعم

ال

رف�ض
الإجابة

موقف ووعي الإعالميني �أنف�سهم

63.1

34.1

2.8

توجيهات وحتري�ض احلكومة لو�سائل الإعالم

52.1

44.9

3.0

توجيهات وحتري�ض الأجهزة الأمنية

49.2

46.4

4.3

�شحن التيارات والأحزاب الدينية للإعالميني

60.1

36.4

3.5

ثقافة املجتمع وقيمه

65.3

32.5

2.2

�إرتباط الإعالميني باحلكومة وبالأحزاب وعدم ا�ستقالليتهم

67.0

29.7

3.3

�ضعف الوعي احلقوقي للإعالميني

70.9

27.3

1.7

�ضعف الإميان بالقيم الدميقراطية

73.5

24.1

2.4

�ضغوط دولية و�إقليمية

55.1

41.2

3.7

غياب مدونات ال�سلوك املهني الناظمة لعمل ال�صحفيني وو�سائل الإعالم

71.4

26.9

1.7

�ضعف االحرتاف املهني عند الإعالميني

76.4

21.9

1.7

الأ�سباب

 9.9االعتقاد بأن الخالفات الدينية والمذهبية
ساهمت في إذكاء خطاب الكراهية
�أما فيما يتعلق باالعتقاد ب�أن اخلالفات الدينية واملذهبية �ساهمت يف �إذكاء خطاب الكراهية ،فقد جاء
كو�سط ح�سابي بن�سبة ( ،)%58توزعت ما بني ( )%31بدرجة كبرية ،و( )%31.2بدرجة متو�سطة،
و( )%15.4بدرجة قليلة.

استطالع رأي الصحفيين

 8.9االعتقاد بأن تبني وسائل اإلعالم لخطاب الكراهية
يعود إلى العديد من األسباب
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استطالع رأي الصحفيين

ال�شكل رقم ( :)47درجة االعتقاد ب�أن اخلالفات الدينية واملذهبية �ساهمت يف �إذكاء خطاب الكراهية

 10.9درجة االعتقاد بأن الصراعات السياسية
ساهمت في تعزيز خطاب الكراهية

�أما عن دور ال�صراعات ال�سيا�سية يف �إذكاء خطاب الكراهية ،فقد قدرت باملتو�سط (� ،)%72أعالها بدرجة
كبرية ( ،)%42.3وبدرجة متو�سطة ( ،)%38.2وبدرجة قليلة (.)%9.5
ال�شكل رقم ( :)48درجة االعتقاد ب�أن ال�صراعات ال�سيا�سية �ساهمت يف تعزيز خطاب الكراهية

 11.9درجة االعتقاد بأن األحزاب الدينية
كانت سبباً النتشار خطاب الكراهية عام 2013

وملعرفة �أي الأحزاب العقائدية كانت �سببا النت�شار خطاب الكراهية ،فقد جاءت ،وفق اال�ستطالع الأخري،
الأحزاب الدينية بالدرجة الأوىل وبن�سبة ( ،)%61تلتها الأحزاب القومية ( ،)%51.6ثم كل من الي�سارية
( )%48.1والليربالية (.)%47
اجلدول رقم ( :)37درجة االعتقاد ب�أن الأحزاب الدينية كانت �سبب ًا النت�شار خطاب الكراهية عام 2013
البند

�إىل درجة �إىل درجة �إىل درجة
قليلة
متو�سطة
كبرية

مل تكن �سببا
على الإطالق

الو�سط
رف�ض
الإجابة احل�سابي %

الدينيــــــــة
القوميـــــــــة
الي�ساريــــــة

31.5

33.8

17.6

15.4

1.7

60.9

17.1

38.4

23.9

18.9

1.7

51.6

15.2

33.4

27.5

20.8

3.0

48.1

الليرباليــة

13.0

34.1

28.0

20.8

4.1

47.0
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�أما خطاب الإعالم اخلا�ص بتغطية الأحداث ال�سيا�سية املتالحقة يف دول الربيع العربي ،فقد ك�شف
اال�ستطالع �إىل �أنه جاء كبريا باملتو�سط لي�صل �إىل ن�سبة (� ،)%76أعاله بدرجة كبرية ( ،)%48.6ثم بدرجة
متو�سطة ( .)%34.1
ال�شكل رقم ( :)49االعتقاد ب�أن الأحداث ال�سيا�سية املتالحقة يف دول الربيع العربي ،خا�صة (م�صر � ..سوريا)
كانت ال�سبب الرئي�سي لتف�شي خطاب الكراهية يف الإعالم

 13.9وجهة نظر المستطلعين من ضرورة تغليظ العقوبات
على من يقوم بترويج خطاب الكراهية في اإلعالم

وفيما يتعلق ب�ضرورة تغليظ العقوبات على من يقوم برتويج خطاب الكراهية ،فهناك �شبه اجماع ي�صل �إىل
( )%91.3من �إجمايل امل�ستطلعني ي�ؤيدون تغليظ العقوبات اخلا�صة بذلك.
ال�شكل رقم ( :)50وجهة نظر امل�ستطلعني من �ضرورة تغليظ العقوبات على من يقوم برتويج خطاب الكراهية يف الإعالم

 14.9درجة االعتقاد بأن خطاب الكراهية في وسائل اإلعالم
في البلدان العربية انعكس على اإلعالم األردني

كذلك ،هنالك اعتقاد كبري ي�صل باملتو�سط �إىل ( ،)%60.1قد ت�ضمن ب�أن خطاب الكراهية يف و�سائل االعالم
يف البلدان العربية انعك�س على االعالم الأردين ،حيث كان �أعاله بدرجة املتو�سط ( )%45.6من �إجمايل

استطالع رأي الصحفيين

 12.9االعتقاد بأن األحداث السياسية المتالحقة في دول الربيع
العربي ،خاصة (مصر ..سوريا) كانت السبب الرئيسي
لتفشي خطاب الكراهية في اإلعالم
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استطالع رأي الصحفيين

امل�ستطلعني من الإعالميني ،ثم بدرجة كبرية ( ،)%22.3وبدرجة قليلة (.)%20.2
ال�شكل رقم ( :)51درجة االعتقاد ب�أن خطاب الكراهية يف و�سائل الإعالم يف البلدان العربية انعك�س على الإعالم الأردين

 15.9أسباب تزايد وتعزيز خطاب الكراهية في اإلعالم األردني
(تعثر مسار اإلصالح في األردن)

�أما عن �أ�سباب تزايد و تعزيز خطاب الكراهية يف الإعالم الأردين ،فقد جاء يف املقدمة الظروف االقت�صادية
ال�صعبة التي مير بها النا�س يف الأردن ( ،)%82.6تال ذلك كل من تفاقم �أزمة الالجئني ال�سوريني يف الأردن
( ،)%79.2و�أداء وممار�سات جمل�س النواب ( ،)%74.4وال�صراع بني احلكومة وحركة الإخوان امل�سلمني
( ،)%70.5و�أخريا لتعرث م�سار اال�صالح الدميقراطي (.)%66.4
اجلدول رقم (� :)38أ�سباب تزايد وتعزيز خطاب الكراهية يف الإعالم الأردين (تعرث م�سار الإ�صالح يف الأردن )....
نعم

ال

رف�ض الإجابة

املجموع

الأ�سباب
تعرث م�سار الإ�صالح يف الأردن

66.4

31.2

2.4

100

�أداء وممار�سات جمل�س النواب

74.4

24.1

1.5

100

ال�صراع بني احلكومة وحركة االخوان امل�سلمني

70.5

26.7

2.8

100

الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي مير بها النا�س يف الأردن

82.6

15.2

2.2

100

تفاقم �أزمة الالجئني ال�سوريني يف الأردن

79.2

18.9

2.0

100

 16.9تعريف خطاب الكراهية في اإلعالم
بأنه (الحض على استخدام العنف ضد اآلخر)

�أما تعريف امل�ستطلعني خلطاب الكراهية ،فقد جاء باملرتبة الأوىل التحري�ض على �إق�صاء الآخر بن�سبة
( ،)%86.6تاله ا�ستخدام �أو�صاف و�شتائم يف التعامل مع الآخر بن�سبة ( ،)%82ثم كل من احل�ض على رف�ض
الت�سامح ( ،)%81وا�ستخدام الدين واملذاهب ملحاربة وجهة النظر الأخرى ( ،)%80ثم �أخريا احل�ض على
ا�ستخدام العنف �ضد الآخر (.)%76
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نعم

ال

رف�ض الإجابة

املجموع

التعريف
احل�ض على ا�ستخدام العنف �ضد الآخر

75.5

21.5

3

100

احل�ض على رف�ض الت�سامح

80.7

16.1

3.3

100

التحري�ض على �إق�صاء الآخر

86.6

9.3

4.1

100

�إ�ستخدام �أو�صاف و�شتائم يف التعامل مع الآخر

81.8

14.5

3.7

100

80

15.4

4.6

100

�إ�ستخدام الدين واملذاهب ملحاربة وجهة النظر الأخرى

استطالع رأي الصحفيين

اجلدول رقم ( :)39تعريف خطاب الكراهية يف الإعالم ،ب�أنه (احل�ض على ا�ستخدام العنف �ضد الآخر)
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الفصل الثاني

الشكاوى واالنتهاكات

الشكاوى واإلنتهاكات

فهرس المحتويات

لردن:
واقع ال�شكاوى واالنتهاكات يف ا أ
 151ال�شكاوى
 165االنتهاكات

الشكاوى واالنتهاكات

 149املقدمــــــة

147

الفصل الثاني

تابع مركز حماية وحرية ال�صحفيني الرتكيز على
ر�صد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على الإعالم يف
الأردن ،فمنذ �إطالق التقرير منذ  13عام ًا ال يغيب
ر�صد االنتهاكات عن �أجندة تقرير حالة احلريات
الإعالمية يف الأردن.
يف ال�سنوات الثالث الأخرية طور املركز منهجيته
يف الر�صد والتوثيق معتمد ًا على املقاربة والأ�س�س
احلقوقية املعتمدة دولي ًا يف ت�صنيف االنتهاكات،
وكذلك الآليات املتبعة يف ر�صدها وتوثيقها.
هذه املنهجية التي اعتمدتها وحدة ر�صد وتوثيق
االنتهاكات الواقعة على الإعالم «عني» كانت ذات
الأر�ضية التي ا�ستند عليها برنامج «عني» لر�صد
وتوثيق االنتهاكات يف العامل العربي� ،ضمن �شبكة
املدافعني عن حرية الإعالم يف العامل العربي «�سند».
الالفت لالنتباه يف تقرير االنتهاكات لعام
هو الرتاجع الوا�ضح لالنتهاكات اجل�سيمة الوا�سعة
النطاق واملمنهجة والتي عرفها الأردن حتديد ًا
يف عام  2011مع بداية احلراك ال�شعبي تزامن ًا
مع الثورات واالحتجاجات التي ع�صفت بالعامل
العربي.
2013

والتف�سري املنطقي لرتاجع هذا النوع من االنتهاكات
والذي مل يكن �شائع ًا يف الأردن طوال العقود املا�ضية،
هو انح�سار املظاهرات واالحتجاجات ال�شعبية يف
ال�شارع الأردين ،وبالتايل تراجع التواجد الإعالمي
يف الب�ؤر ومناطق التوتر واالحتكاك ال�ساخنة ،مما
كان يجعله عر�ضة لالعتداءات املمنهجة واملتعمدة
�إىل جانب االعتداءات العر�ضية.
فامل�سلم به �أن مظاهرات «�ساحة النخيل» التي
�شهدت انتهاكات مكثفة على الإعالميني ،ودوار
الداخلية وكلها حدثت عام  2011لن تتكرر ،وهذا
يعني �أن ال�صحفيني لي�سوا يف املواجهة ،وترتب عليه
تقل�ص حالة االحتكاك واالنتهاكات اجل�سيمة.

ورغم تعهدات احلكومة بعد �إنفاذ قانون املطبوعات
والن�شر ب�أن تقت�صر حماكمات ال�صحفيني �سند ًا
لقانون املطبوعات ،فلقد �أحيل �صحفيون ملحكمة
�أمن الدولة وجرى توقيفهم.
االنتهاكات يف عام  2013تنوعت وتعددت �أ�شكالها،
فعلى �سبيل املثال تعر�ض خم�سة �صحفيني لالعتداء
بال�ضرب ،وح�سب �إفاداتهم وال�شكاوى التي قدموها
لوحدة «عني» للر�صد والتوثيق كانت من الجئني
�سوريني اعتدوا عليهم مبخيم الزعرتي.
الق�ضية التي �شغلت بال الإعالميني كانت الأمن
الوظيفي لهم بعد توقف �صحيفة العرب اليوم عن
ال�صدور واال�ستغناء عن خدمات غالبية العاملني
فيها والذين يزيد عددهم عن � 200إعالمي
وموظف ،تبع هذا القرار اعت�صام طويل للعاملني
�أمام اجلريدة احتجاج ًا على عدم �صرف رواتبهم
وحقوقهم املالية.
وما كادت �أزمة العرب اليوم تغيب عن امل�شهد قلي ًال
حتى كان العاملون يف جريدة الر�أي ين�صبون
خيمتهم احتجاج ًا على عدم التزام �إدارة امل�ؤ�س�سة
باتفاقية عمالية وقعت معهم عام  ،2011وتطور
االحتجاج يف جريدة الر�أي للمطالبة ب�إقالة
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وتوالت الأحداث
ليمتنع ال�صحفيون عن ن�شر �أي �أخبار تخ�ص
رئي�س احلكومة و�أع�ضاءها ،وتعمقت الأزمة بقرار
العاملني بالتوقف عن ال�صدور ليوم واحد �أعترب
امل�ؤ�شر الأخطر لأزمة ال�صحافة املكتوبة ،مما دفع
نواب و�شخ�صيات عامة للتدخل الحتواء الأزمة
التي مل تتوقف �إال ب�إقالة جمل�س الإدارة ،وتعهد
احلكومة بتنفيذ االتفاقية العمالية.

الشكاوى واالنتهاكات

مقدمة

ورغم ذلك؛ ف�إن االنتهاكات بوجه عام مل ترتاجع،
وظلت انتهاكات حجب املعلومات والتدخالت
وغريها ماثلة ،والأبرز كان �إنفاذ احلكومة لقانون
املطبوعات والن�شر مما ت�سبب يف حجب ()291
موقع ًا �إلكرتوني ًا ،وهو انتهاك جماعي وا�سع النطاق
وخمالف ملعايري حرية الإعالم وحرية الإنرتنت.
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يف هذه الأثناء كانت �أزمة جريدة الد�ستور
مفتوحة على كل االحتماالت ب�سبب تدهور الو�ضع
املايل لل�صحيفة ،وعدم �صرف رواتب املوظفني يف
مواعيدها املحددة.
نهايات �أزمة الر�أي �شجعت العاملني يف الد�ستور على
بناء خيمتهم االحتجاجية �أمام مقر اجلريدة،
واملطالبة ب�إقالة رئي�س جمل�س الإدارة ،وهو ما مت
بعد معركة �شد وجذب ،ولكن هذا الإجراء مل يحل
م�شكلة الد�ستور املفتوحة على كل االحتماالت
واملهددة لع�شرات من ال�صحفيني العاملني بها
باال�ستغناء عنهم.
م�شكلة الأمن املعي�شي لل�صحفيني �شجعت املركز على
تنظيم حلقة نقا�ش معمق بتاريخ 2013/12/7
ملحاولة البحث يف �أبعادها وظاللها وت�أثريها على
حرية الإعالم ،وما ت�شكله من انتهاك حلرية
ال�صحفيني والإعالم مع ًا.
�شهد عمل وحدة «عني» يف عام  2013تطوير ًا
يف مناذج اال�ستمارات ،و�أي�ض ًا يف �آليات املتابعة
لل�صحفيني ال�ضحايا الذين يتعر�ضون لالنتهاكات.
والر�صد والتوثيق لالنتهاكات لي�س غاية بحد
ذاته ،ولذلك جل�أ املركز للتدخل كثري ًا لدى
احلكومة واجلهات املعنية لوقف حاالت االنتهاك
التي يتعر�ض لها �صحفيون ،وكان يبادر �إىل تقدمي
العون القانوين لهم بالتعاون مع وحدة «ميالد»
للم�ساعدة القانونية للإعالميني ،وغني عن القول
ب�أن املركز واظب على �إ�صدار املواقف والبيانات يف
حاالت االنتهاكات اجل�سيمة والأزمات العامة التي
يتعر�ض لها ال�صحفيون �أو امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
وحتى امل�شاركة يف املظاهرات واالحتجاجات.

 1واقع الشكاوى واالنتهاكات
في األردن:

ات�سم واقع احلريات الإعالمية يف الأردن يف العام
 2013بالرتاجع ال�شديد ،فقد حا�صرت احلكومة
الإعالم ،وبالذات الإعالم الإلكرتوين ،بتطبيق

تعديالت قانون املطبوعات والن�شر الذي �أدى �إىل
�إغالق عدد كبري منها .كما ا�ستمرت �سيطرتها
على الإعالم الر�سمي ب�أ�شكاله املختلفة .وتعددت
احلاالت التي �أحيل فيها �إعالميون �إىل الق�ضاء،
وبالأخ�ص حمكمة �أمن الدولة ملحاكمتهم على
�أ�سا�س قانون العقوبات عن مواد �إعالمية قاموا
بن�شرها .ورغم الرتاجع امللمو�س وامللحوظ يف واقع
احلريات الإعالمية يف الأردن ،ف�إن عدد احلاالت
التي ر�صدتها وحدة ر�صد وتوثيق االنتهاكات
الواقعة على الإعالم «عني» ،واال�ستمارات التي
ا�ستقبلها وقام الرا�صدون بتعبئتها موزعة بني
�شكوى وبالغ ور�صد ،كانت قريبة من العام املا�ضي
لأ�سباب كثرية �سيجري ذكرها الحقا ،وال بد من
التنويه �إىل �أن بع�ض ا�ستمارات الر�صد حتولت فيما
بعد �إىل ا�ستمارات �شكوى حيث متكن الرا�صدون من
اللقاء مع ال�ضحية يف الوقت املنا�سب ،كما �أن عدد
اال�ستمارات بكافة �أ�شكالها (ر�صد وبالغ و�شكوى)
و�صل �إىل ( )99ا�ستمارة ،ت�ضمنت مبجملها
( )60حالة انتهاك ،مع مالحظة �أن هناك بع�ض
اال�ستمارات تت�ضمن �أكرث من انتهاك ي�صل عددها يف
بع�ض املرات �إىل  3انتهاكات �أو �أكرث ،وبع�ضها وبعد
ا�ستكمال املعلومات املطلوبة من الرا�صدين تبني
�أنها ال حتتوي على انتهاك .وفيما ي�أتي جدول يبني
الفرق يف العدد بني عام  2013والأعوام ال�سابقة:
تقرير حالة احلريات
الإعالمية

عدد اال�ستمارات
التي جرى ا�ستقبالها

�سنة 2005

29

�سنة 2006

31

�سنة 2007

33

�سنة 2008

33

�سنة 2009

40

�سنة 2010

117

�سنة 2011

78

�سنة 2012

96

�سنة 2013

*

99

*  99ا�ستمارة �شكوى وبالغ ور�صد تت�ضمن كل واحدة منها �أكرث من انتهاك
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نوع اال�ستمارة

العدد

�شكوى

81

بالغ

1

ر�صد ذاتي

17

املجموع

99

وقد تو�صلت وحدة «عني» لر�صد وتوثيق االنتهاكات
من خالل درا�سة وحتليل احلاالت التي و�صلتها عن
مزاعم وانتهاكات للحريات الإعالمية يف الأردن،
�إىل جملة من امل�سائل واالجتاهات العامة والأمر
ذاته يقال بالن�سبة �إىل االنتهاكات التي قامت
بالتحقق من وقوعها وتوثيقها.

 1.1واقع الشكاوى في األردن:

بنتيجة درا�سة وحتليل احلاالت التي قامت وحدة
«عني» بر�صدها ،تبني وجود عدد من االجتاهات
العامة التي ت�شبه يف جزء منها االجتاهات التي
جرى الك�شف عنها يف العام املا�ضي ،بالإ�ضافة
الجتاهات �أخرى جديدة يف العام  .2013وميكن
�إيجاز هذه االجتاهات العامة كالآتي:

 1.1.2عودة ظاهرة عدم اإلفصاح
عن االعتداءات
من جانب اإلعالميين

�إذا كان الإعالميون يف الأردن يف العام  2012قد
تركوا جزئي ًا ممار�ستهم املتعلقة بعدم الإف�صاح
عن االنتهاكات التي يتعر�ضون لها� ،إال �أنهم يف العام
 2013عادوا لهذه املمار�سة وب�صورة ملفتة للنظر
و�إن كانت الأ�سباب لها يف العام  2013خمتلفة عن
ال�سابق .وتعزو وحدة «عني» العودة لهذه املمار�سة
يف الأردن �إىل تراجع احلراك ال�سيا�سي ب�شكل كبري
جد ًا ،فقد ا�ستب�شر الإعالميون الأردنيون خريا

ف�إذا كان الإعالميون يف الأردن قبل �سنوات يحجمون
عن تقدمي ال�شكاوى والبالغات طلبا منهم لل�سالمة
املعي�شية والوظيفية ،ف�إن امتناعهم يف العام 2013
عن ذلك يرجع �إىل ي�أ�سهم من �إمكانية تراجع
القب�ضة الأمنية وال�سيطرة احلكومية على الإعالم
والإعالميني .عالوة على �أن �أمنهم الوظيفي يف
العام  2013بات �أكرث تهديدا ب�سبب تراجع
الإعالم الورقي حل�ساب الإعالم الإلكرتوين ،الأمر
الذي يعني �أنهم قد يفقدون عملهم فعال بنتيجة
�إف�صاحهم عن م�شكالت وانتهاكات تعر�ضوا لها.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن املمار�سة العملية يف العام 2013

دلت على �أن الإعالميني ما زالوا ال يعمدون �إىل
تقدمي البالغات وال�شكاوى ب�شكل �آيل �أو تلقائي،
فال�سواد الأعظم من ال�شكاوى والبالغات التي
و�صلت �إىل وحدة «عني» جرى احل�صول عليها من
خالل ات�صال الرا�صدين العاملني يف الوحدة معهم
و�س�ؤالهم عن االنتهاكات التي تعر�ضوا لها.
وهذه امل�س�ألة تف�ضي �إىل القول ب�أن الإعالميني
ما زالوا ال يعتقدون بالدور احليوي لل�شكاوى
والبالغات ،وال يدركون الدور املحوري لهذه
ال�شكاوى والبالغات يف ردع املعتدين وحماية
حرياتهم وحقوقهم .ف�ضال عن �أن العام � 2013شهد
تراجعا وا�ضحا يف االنتهاكات اجل�سيمة التي طالت
الإعالميني خالفا للعام  ،2012وذلك ب�سبب ندرة
احلراكات وامل�سريات فانعدم االحتكاك املبا�شر بني
الإعالميني والأجهزة الأمنية؛ الأمر الذي انعك�س
كذلك على عدم رغبتهم بالإف�صاح .فمن امل�ألوف �أن
يقوم الإعالميون عادة بالإف�صاح عن االنتهاكات
اجل�سيمة التي تقع عليهم ،وغالبا ما يتغا�ضون
عن االنتهاكات التي ال مت�س �سالمتهم اجل�سدية
وحريتهم ال�شخ�صية.

الشكاوى واالنتهاكات

وقد توزعت هذه احلاالت بني �شكوى وبالغ ور�صد
ذاتي على النحو التايل:

يف العام املا�ضي باحلراكات ال�سيا�سية واملطالبات
الإ�صالحية ،ولكن مع تراجع احلراك �أ�صابهم يف
العام  2013خيبة �أمل �شديدة جعلتهم يف حالة
ي�أ�س �شديد من �إمكانية �إحداث �أية �إ�صالحات
جذرية على م�ستوى ممار�سة احلريات الإعالمية.
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 1.1.3تآكل األمن الوظيفي
لإلعالميين وتأثيره على
ممارسة الحريات اإلعالمية

ك�شف العام  2013عن حقيقة ت�آكل الأمن واال�ستقرار
الوظيفي للإعالميني الأردنيني ،وبالأخ�ص العاملني
يف الإعالم الورقي .فقد ك�شفت حالة كل من العرب
اليوم ،والراي والد�ستور عن واقع مهني مرير يعاين
منه الإعالميون يف الأردن ،حيث يخ�سر عدد كبري
منهم فج�أة عمله وي�صبح بال راتب ب�سبب اخل�سائر
التي تلحق بالإعالم الورقي وب�سبب ا�ستفراد ر�أ�س
املال ب�إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية الورقية .كما
�أن بع�ضهم الآخر �شرع مبطالبات عمالية ومالية
نتيجة تدين م�ستوياته املعي�شية ،وب�سبب عدم
عدالة الرواتب وامل�ستحقات املالية بني العاملني يف
امل�ؤ�س�سة الإعالمية ذاتها.
و�إذا كانت وحدة «عني» ال تر�صد امل�شكالت املتعلقة
بالأو�ضاع العمالية واملالية للإعالميني� ،إال �أنها
عنيت يف هذا العام مبو�ضوع الأمن الوظيفي
للإعالميني يف الأردن بالقدر الذي مي�س ممار�سة
احلريات الإعالمية ،فقد دلت املمار�سة على �أن
عدم اال�ستقرار الوظيفي يجعل الإعالميني �أكرث
عر�ضة لالنتهاكات ،كما �أنه يجعلهم �أكرث �سكوتا
على امل�شكالت واالنتهاكات التي تطالهم.
لقد ك�شفت احلاالت التي وقعت يف الأردن والتي كانت
تتعلق باملقام الأول بالأمن الوظيفي للإعالميني
�أن الإعالم ي�صبح �أكرث قبوال للخطاب الر�سمي
ولهيمنة را�س املال مادام الإعالميون ال يطمئنون
لك�سب رزقهم ولدميومة �سبل معي�شتهم .ويبدو �أن
الرواتب والأجور التي يتقا�ضاها الإعالميون باتت
اليوم يف بلد كالأردن �سالحا فتاكا يتم ا�ستخدامه
ب�شكل منظم ومدرو�س لتكميم �أفواه الإعالميني
ولإ�سكات الإعالم ب�صورة ناعمة ومبطنة.
ينبغي يف الواقع قراءة االجتاه الأول برتاجع
الإف�صاح عن امل�شكالت مع هذا االجتاه ،فالأمن
الوظيفي وا�ستقرار الو�ضع املهني واملايل للإعالمي
يجعله �أكرث مبادرة للك�شف عن امل�شكالت التي

تعرتيه بينما انعدام هذين الأمرين مينعه من
الك�شف والإف�صاح.
وقد تبني من خالل جل�سة الرتكيز التي عقدتها
وحدة «عني» يف عمان بتاريخ  2013/12/7ملناق�شة
�أبرز هموم الإعالم الأردين وحتدياته �أن من �أهم
ا�سباب تراجع الأمن الوظيفي للإعالميني العاملني
يف الأردن :تراجع احلريات الإعالمية ،ا�ستغالل
ر�أ�س املال والقطاع اخلا�ص للإعالميني ،الف�ساد
املايل والإداري وال�صحفيون �أنف�سهم وقبولهم
ب�أجور متدنية؛ الأمر الذي هدد الأمن املعي�شي
لبقية ال�صحفيني ب�سبب �إمكانية ا�ستبدالهم
ب�إعالميني يرت�ضون العمل ب�أجور ورواتب �أقل.
وقد �أو�ضح الزميل جهاد الرنتي�سي من �صحيفة
العرب اليوم �سابق ًا يف اجلل�سة املذكورة بخ�صو�ص
هذه امل�س�ألة�« :أنا مت�ضرر رئي�سي وواجهت �أزمة يف
مو�ضوع �إغالق ال�صحف اليومية ،وعندما نتحدث
عن الأمن املعي�شي واحلريات نتوقف عند م�س�ألة
معينة ،فعملي ًا اجل�سم الإعالمي هو ج�سم جياع
مبعظمه ،وال�صحفيون كانوا �أ�سرى رغيف اخلبز،
وبالتايل �أعتقد �أن امل�س�ألة املعي�شية تلعب دور ًا
�أكرب من مو�ضوع احلريات ،وال �أعتقد �أن اجلياع
ي�ستطيعون الدفاع عن احلريات ،فمن خالل رغيف
اخلبز يتهدد هذا الإن�سان وال ي�ستطيع �أن يتحدث
مبا يريد وقد مل�سنا ذلك ،وال يوجد وعي نقابي يف
التعامل مع هذه امل�س�ألة� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن القطاع
ال�صحفي نف�سه كان يت�آمر على نف�سه وال�صحفيون
كذلك يت�آمرون على زمالئهم الآخرين».
وا�ستطرد الرنتي�سي قائال« :يف العرب اليوم قمنا
باعت�صام مبواجهة �إدارة ال�صحيفة ،وي�أتي زميل
لك بينه وبني النا�شر عالقة جيدة ،وهناك
بع�ض الزمالء كانوا يريدون معركة �ضدك ،حتى
و�صل الأمر �إىل وجود جمموعة من ال�صحفيني
�ضدك ،و�أما الآخرون فكانوا يتقافزون عليك هنا
وهناك .وبالن�سبة لنقابة ال�صحفيني فهي بر�أيي
متثل اخلا�صرة الرخوة للج�سم ال�صحفي ،وهناك
زميل يف النقابة ميكن �أن يتعاطف معك وزميل
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�أما الزميل خالد الق�ضاة من �صحيفة الر�أي ،فقد
�أ�شار بخ�صو�ص �أزمة جريدة الر�أي ومعاناة العاملني
فيها بالن�سبة لأو�ضاعهم الوظيفية واملعي�شية
اىل �أنهم كعاملني يف ال�صحيفة وجدوا «�أن الأمن
املعي�شي هو نتيجة ل�سيا�سات حتريرية حكومية
ور�سمية تراكمية ،و�أن الأمن املعي�شي كان انعكا�س ًا
ل�سيا�سات خمتلفة ،و�أن فاتورة تليفون لأربعة
�أ�شخا�ص بلغت � 28ألف دينار ،فالأ�سا�س يف هذه
امل�شكلة لي�س ال�صحفيني ،بل الأ�سا�س يف اخللل من
فوق ،فهناك من ي�صل راتبه �إىل  3300دينار لري�سل
مقا ًال و�أحيان ًا ال ير�سله ،نحن نركز دائم ًا على
القيادة العليا بامل�ؤ�س�سة ولكن القيادة الو�سطى هي
الأخطر ،فنحن دائم ًا �ضد رئي�س التحرير و�ضد
جمل�س الإدارة ،ولكن هذه القيادات الو�سطى كانت
تلعب دور ًا خطري ًا يف �صحيفة الر�أي ،فمث ًال هناك
�أ�شخا�ص ال زالوا يتقا�ضون مكاف�أة على منرب الر�أي
حتى اليوم ومت �إيقافهم من قبل جلنة اعت�صام
الر�أي ،وهناك �أ�شخا�ص يتقا�ضون مكاف�آت دون
دوام وعمل».
كما عانت �صحيفة الد�ستور بح�سب ال�صحفيني
العاملني فيها من احتجاجات واعت�صامات كثرية
ب�سبب �سوء الإدارة «وفق العاملني» ا�ضافة اىل ت�أخري
يف دفع رواتب العاملني يف ال�صحيفة .فقد اعترب
ال�صحفي عوين الداود �أن م�شكلة �صحيفة الد�ستور
تنق�سم اىل ق�سمني «الأول عام والثاين :خا�ص.
�أما «امل�شكلة العامة» فهي ت�أتي يف �سياق ان الد�ستور
�شركة ت�أثرت يف الأزمة املالية االقت�صادية العاملية
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�آخر يعمل �ضدك ،وكانت ت�صلنا بع�ض املعلومات
من جمل�س نقابة ال�صحفيني يف هذا املو�ضوع».
و�أو�ضح الرنتي�سي« :يف البداية كان املو�ضوع يتعلق
بتنفيعات ل�صحفيني وقد �صنعت �صحفيني ،فعندما
كانت الأو�ضاع االقت�صادية �أف�ضل من الو�ضع احلايل،
كانت العالقة بني ال�صحفي والدولة عالقة تنفيع،
و�صنعت تلك العالقة كتاب ًا و�صحفيني ،مع �أن الكثري
من ه�ؤالء املتنفعني �أميون ،والآن الو�ضع االقت�صادي
انعك�س ب�شكل �سلبي على القطاع ال�صحفي ،و�أثر
على مهنية ال�صحفيني».

نهاية  2008كما كل ال�شركات يف العامل والأردن،
ف�أدى ذلك �إىل تراجع الإيرادات وزيادة النفقات..
وتزامن ذلك مع ظهور و�سائل �إعالم حديثة ويف
مقدمتها املواقع االلكرتونية ...و«م�شكلة خا�صة»
تتمثل بتغيريات �إدارية حيث تولت �إدارات غري
متخ�ص�صة يف غالبية �أع�ضائها بالعمل يف ال�صحف
(ان�شغلت بالبحث عن �أخطاء الإدارات ال�سابقة)
يف وقت يتطلب فيه الأمر والظرف �إدارات متزج بني
اخلربة والكفاءة والقدرة على التطوير «لإدارة
�أزمات غري عادية» .و�أ�ضاف الداوود� :إن عدم قدرة
تلك الإدارات على مواجهة الأزمة جعلها تلج�أ �إىل
(احللقة الأ�ضعف) يف اخلروج من الأزمة املالية
بالهروب �إىل احللول الإدارية املتمثلة بالهيكلة
الإدارية و�إنهاء خدمات العاملني ،الأمر الذي
جعل الإدارات يف مواجهة متتالية مع العاملني
ومع نقابة ال�صحفيني انتهت بالإطاحة برئي�س
جمل�س الإدارة وانتظار ت�شكيل جمل�س جديد يوقع
اتفاقية عمالية ت�ؤمن مطالب حقوقية تتمثل
بعدم ت�أخر الرواتب ال�شهرية وطي ملف الهيكلة
الإدارية و�إنقاذ ال�شركة من �أزمتها املالية بتوفري
ال�سيولة الالزمة .واعترب الداود �أن م�شكلة جريدة
الد�ستور �صعبة ولكن حلها لي�س م�ستحيال ،ف�إذا كانت
ال�صحيفة تعاين من مديونية مرتفعة وتراجع يف
الإيرادات وزيادة النفقات و�ضعف التح�صيالت� ،إال
�أنها يف املقابل متتلك موجودات ت�صل نحو  18مليون
دينار و�إيرادات ت�شغيلية �شهرية يف حدود املليون
دينار وذمم م�ستحقة للجريدة يف ال�سوق تفوق الـ 6
ماليني دينار ،ولذلك ف�إن �إدارة جديدة كف�ؤة قادرة
على �إجراء هيكلة مالية متكنها من جدولة ديونها
و�ضغط نفقاتها وزيادة �إيراداتها وحت�صيالتها
و�إجراء �إ�صالحات مالية و�إدارية تخرجها من
�أزمتها احلالية .و�أكد الداود �أن امل�ؤ�س�سة مهددة
بالإغالق الأمر الذي �سي�ؤثر على الأمن املعي�شي
لل�صحفيني حني يقلق ال�صحفي على �أمنه املعي�شي
فلن ي�ستطيع العمل ب�شكل جيد و�سي�ؤثر ذلك على
�أدائه الوظيفي وبالتايل حرية عمله الإعالمي
وال�صحفي .فال�صحفي عندما يكون م�شتت الأفكار
ال تعنيه �س�ألة احلريات الإعالمية ب�شكل كبري
فالأهم لقمة العي�ش لأ�سرته.
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ال�صحفية مها ال�شريف قالت �أن احلكومات املتعاقبة
من عام  2011عجلت يف اغتيال الإعالم الورقي
زمن معتربة والد�ستور منوذجا .و�أ�ضافت ال�شريف
�أن احلكومة قامت عام  2011بالإجهاز على �أعرق
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية الأردنية امل�ستقلة «الد�ستور»،
حتت ذريعة التطوير والنهو�ض بال�صحيفة ،فقامت
بتعني �أع�ضاء جمل�س االدارة ،ورئي�س جمل�س االدارة
التنفيذي واملدير العام� ،أما ممثال امل�ستثمرين من
القطاع اخلا�ص يف جمل�س الإدارة املعينني من قبل
احلكومة ،قاما ببيع معظم �أ�سهمهما فاالثنان معا ال
ميلكان �أكرث من �أربعني �ألف �سهم �أي �أقل من ،%1
يف امل�ؤ�س�سة وبالتايل فكيف لهما �أن ميثال م�ستثمري
القطاع اخلا�ص ،وهما اللذان مل يكونا حري�صني
على �أ�سهمهما اخلا�صة فكيف يكونا حري�صني على
م�صلحة امل�ساهمني ب�شكل عام.
وقد �أو�صى امل�شاركون يف جل�سة الرتكيز التي
عقدتها الوحدة ب�ش�أن حماية الأمن الوظيفي
للإعالميني بالآتي:
�إنهاء ملكية الدولة للإعالم �سواء ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر.
و�ضع �آلية لتحول الإعالم الر�سمي �إىل
�إعالم عمومي على غرار جتربة .B.B.C
مطالبة النقابة ب�أن تلعب دور ًا فاع ًال يف
الدفاع عن م�صالح الإعالميني.
تو�سيع مظلة الع�ضوية يف نقابة ال�صحفيني،
والعمل على تر�سيخ مبد�أ التعددية
النقابية ،وخا�صة للإعالم التلفزيوين
والإذاعي والإلكرتوين.
و�ضع مدونات �سلوك لوقف الت�شابك بني
�إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية والتحرير،
ت�ضمن الأمن املعي�شي لل�صحفيني.

 1.1.4تراجع دور اإلعالم الورقي
لحساب اإلعالم اإللكتروني

يواجه الإعالم الورقي يف الأردن �أزمة وا�ضحة
للعيان ،فهذا الإعالم الذي كان ي�ست�أثر بغالبية
ح�صة الإعالن احلكومي واخلا�ص ،وكانت له
الأولوية يف املعلومات وكانت الدولة ت�ستنفر كل

قواها الحتوائه وال�سيطرة عليه ،بات يواجه �أزمة
مالية طاحنة جتلت يف �إغالق جريدة العرب اليوم،
واعت�صام طويل جلريدة الر�أي للمطالبة بتنفيذ
اتفاقية عمالية مل تنفذ ،وجريدة الد�ستور
التي تت�أخر كثري ًا يف دفع رواتب و�أجور موظفيها،
ومهددة بالتوقف �إذا مل جتد ح ًال ملديونيتها.
الأزمة املتفاقمة لل�صحف اليومية يف الأردن ،رمبا
تكون �أزمة عاملية عامة للإعالم الورقي ،لكنها يف
الأردن ينظر لها البع�ض ب�أنها حم�صلة لأكرث من
�سبب �أبرزها:
 .1الطفرة يف الإعالم الإلكرتوين ،وقدرته على
املناف�سة يف تقدمي املعلومات �أو ًال ب�أول ،وك�سره
لكثري من التابوهات التي ال ت�ستطيع ال�صحف
اليومية جتاوزها.
 .2الرتهل الإداري واملايل يف ال�صحف اليومية،
واالتهامات بوجود ف�ساد يف �إدارة �أموالها ،وابتعادها
عن �سيا�سة احلوكمة الر�شيدة يف الإدارة والتعيينات.
 .3الرتاجع الكبري يف �إيراد الإعالنات بعد
الأزمة االقت�صادية منذ عام  2009وما تبعها،
وتراجع املواطنني �أي�ض ًا عن �شراء ال�صحف �سواء
ب�سبب الأزمة االقت�صادية �أو اعتمادهم على
الإعالم الإلكرتوين كم�صدر معلومات لهم� ،أو
االكتفاء بقراءة ال�صحف الورقية على مواقعها
الإلكرتونية.
واقع الإعالم الورقي انعك�س كذلك على واقع
وطبيعة ال�شكاوى واالنتهاكات ،فالأكرثية منها
�أ�صبح يقع على العاملني يف الإعالم الإلكرتوين،
وب�سبب ن�شاط وكرثة هذه املواقع الإلكرتونية
�أ�صبحوا �ضحية لالنتهاكات و�أحيان ًا هدف ًا لإ�سكاتها
لأنها باتت م�صدر قلق لل�سلطات الر�سمية.

 1.1.5تفضيل اإلعالميين للحلول
الودية على الحلول القانونية

دلت احلاالت التي ر�صدتها وحدة «عني» على �أن
الإعالميني الأردنيني يف�ضلون احللول الودية
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فقد �سعى فريق الر�صد الأردين التابع لوحدة
«عني» �إىل ر�صد عدد من احلاالت التي تعر�ض
فيها �إعالميون مل�شكالت وانتهاكات طالت حقوقهم
الإن�سانية وحرياتهم الإعالمية ولكنهم �أحجموا
عن تقدمي �شكوى للوحدة �أو �أنهم طالبوا بعدم
متابعتها ب�سبب تو�صلهم حللول ودية مع اجلهة التي
قامت باالنتهاك ،فتكررت عبارات من قبيل «انتهى
املو�ضوع و�أعتذر يل»� ،أو «ت�صاحلنا على املو�ضوع» �أو
«ال داعي ملتابعة الأمر فقد انتهى كل �شيء واعتذروا
يل» وغريها من العبارات واجلمل امل�شابهة.
يندرج تف�ضيل الإعالميني لهذا النوع من احللول
�ضمن �إطار جمتمعي �أو�سع قائم على الرت�ضيات
واحللول الآنية ولي�س على الإن�صاف الفعلي
لل�ضحايا .عالوة على �أنه يعك�س حقيقة �أكدتها
وحدة «عني» �أكرث من مرة وهي �أن الإعالميني
ما زالوا يفتقرون للوعي احلقوقي وبطرق و�سبل
�إن�صافهم واجبة االتباع من قبل الدولة .كما �أنها
قد تعك�س عدم ثقة الإعالميني بفعالية احللول
القانونية وكفايتها في�ضطرون للقبول باحللول
الودية.
مما ال �شك فيه �أن احللول الودية قد تكون مقبولة
ن�سبيا يف احلاالت الب�سيطة ،ال بل الب�سيطة جدا،
ولكنها غري مقبولة مطلقا يف احلاالت املنطوية
على انتهاكات ج�سيمة ،ففي هذه احلاالت ثمة
ا�شرتاطات وا�ستحقاقات معينة يتيعن احرتامها
للقول ب�إن�صاف ال�ضحية �إن�صافا فعليا وفعاال.
ورمبا يقت�ضي التنويه �أي�ض ًا �إىل �أن بع�ض التجاوزات
واالنتهاكات التي تقع على ال�صحفيني يكون �سببها
جتاوزات م�صلحية وحماوالت ابتزاز وال جذر مهني

 1.1.6تنوع المشكالت الواردة
في الحاالت واتساع مجاالتها

كما هو احلال يف العام  ،2012مل تن�صب ال�شكاوى
والبالغات التي ا�ستقبلتها وحدة «عني» ب�ش�أن
انتهاكات احلريات الإعالمية يف الأردن على
انتهاكات �أو م�شكالت حمددة بالذات ،فقد �شملت
مو�ضوعات متنوعة ومتعددة ،ويو�ضح اجلدول
الآتي خمتلف االنتهاكات التي ادعى مقدمو
ال�شكاوى والبالغات �أو التي ر�صدتها الوحدة ذاتي ًا
وقوعها بحق الإعالم والإعالميني:
مو�ضوع احلالة

العدد

%

املنع من التغطية
امل�ضايقة
التهديد
الذم والقدح
حجز حرية
اال�ستخدام املتع�سف لل�سلطة
فـي منح الرتخي�ص
ال�ضغط لإزالة �أو تغيري حمتوى
اخلرب
حجب املعلومات
م�صادرة �أدوات العمل
اال�ستدعاء الأمني للتحقيق
الإ�ضرار بالأموال
عدم امل�ساواة والتمييز على
�أ�سا�س نوع اجلن�س
رقابة م�سبقة
الرقابة الالحقة على اخلرب
�إيقاف عن العمل
ذم وقدح وت�شهري
املجموع

42

37.5%

12

10.7%

14

12.5%

6

5.3%

4

3.5%

5

4.4%

6

5.3%

5

4.4%

3

2.6%

3

2.6%

3

2.6%

2

1.7%

2

1.7%

2

1.7%

1

0.8%

2

1.7%

112

100%
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للم�شكالت التي يتعر�ضون لها على احللول القانونية.
ويبدو �أن البنية االجتماعية والثقافية للمجتمع
الأردين ،وهي ذاتها التي ينتمي �إليها الإعالميون
تعطي الأولوية لهذا النوع من احللول مبعزل عن
احللول الواجب اللجوء �إليها حقوقيا لإن�صاف
ال�ضحايا.

لها ،ولذلك ف�إن البع�ض يقبل بالت�سوية والت�صالح
دون �شكوى �إذا حقق بع�ض ًا من م�صاحله ،ويف هذا
ال�سياق ن�ؤكد �أن الأخطاء الإعالمية مهما كانت
لي�ست مربر ًا لالنتهاكات.
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ويالحظ يف اجلدول �أعاله �أن �أ�شكال و�أنواع
امل�شكالت �أو االنتهاكات الواردة يف اال�ستمارات �أكرث
من عدد اال�ستمارات ذاتها ،وهو �أمر طبيعي �سببه
�أن بع�ض اال�ستمارات ت�ضمنت �أكرث من نوع �أو �شكل
من �أنواع االنتهاكات ،ك�أن يكون الإعالمي �صاحب
ال�شكوى تعر�ض �إىل ال�ضرب واملنع من التغطية يف
�آن مع ًا.

�إن م�س�ألة الرقابة امل�سبقة تبقى م�س�ألة �إ�شكالية
وملتب�سة ،فاحلدود الفا�صلة بني التدخل املهني
لر�ؤ�ساء التحرير والتدخل غري املهني �أو الرقابة
امل�سبقة التي ال ت�ستند �إىل معايري مهنية ال ميكن
�إثباتها ،خا�صة يف ظل �ضعف التقاليد املهنية،
وعدم وجود مدونات لل�سلوك املهني وحمدودية
ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف الأردن.

ويالحظ كذلك �أن ال�شكاوى والبالغات ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستمارات الر�صد الذاتي ،ان�صبت على م�شكالت
متنوعة وخمتلفة ،فقد �شملت مو�ضوعات متحورت
على االعتداءات البدنية واللفظية واملنع من
التغطية ،بالإ�ضافة �إىل حاالت تتعلق بتزايد
ا�ستخدام القانون والإحالة �إىل املحاكم ب�شكل
تع�سفي �أو خمالف للمعايري الدولية ،وكو�سيلة
الحتجاز ال�صحفي �أو الإعالمي �أو معاقبته على
مادة �إعالمية قام بن�شرها ،خا�صة و�أن الهيئات �أو
اجلهات التي تقف وراء هذا الأمر تعتقد �أنها بهذا
الأ�سلوب تعمل وفق ًا للقانون وال تخالفه.

 1.1.7انعدام المعرفة بالمنظومة
الحقوقية والتشريعية المتعلقة
بالحريات اإلعالمية

�أما فيما يخ�ص احلاالت التي ادعى فيها �إعالميون
�أنهم تعر�ضوا �إىل الرقابة امل�سبقة ومنعت مقاالت
لهم من الن�شر ،فقد ان�صبت حتديد ًا على قيام
�إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية التي يعمل بها الإعالمي
�صاحب ال�شكوى �أو البالغ مبمار�سة هذه الرقابة
من خالل رف�ض ن�شر املادة الإعالمية يف الأغلب.
وت�شكل هذه املالحظة م�صدر قلق لوحدة «عني»
لأنها تعك�س واقع ًا جديد ًا حيث �أ�ضحت امل�ؤ�س�سات
الإعالمية هي التي متار�س �ضبط ًا ذاتي ًا عو�ض ًا عن
التوجيهات ال�صادرة من احلكومة و�أجهزتها الأمنية،
مما يعني �أن للحكومة و�أجهزتها الأمنية ال�سطوة
الأ�سا�سية يف املحتوى الإعالمي �سواء �أكان ذلك
ظاهر ًا �أم م�سترت ًا ،ويف الوقت ذاته‘ ف�إن امل�ؤ�س�سات
الإعالمية تف�ضل جتنب امل�شكالت ،فتتجنب ن�شر
املعلومات واملو�ضوعات التي تثري اجلدل� ،أو رمبا
تت�سبب يف ق�ضايا قانونية ،وتف�ضل االبتعاد عن
االختالف مع ال�سلطة و�أدواتها على ح�ساب حرية
التعبري والن�شر وحق النا�س باملعرفة.

من املالحظ �أن الإعالميني العرب بوجه عام
يفتقرون �إىل املعرفة باملنظومة احلقوقية
والت�شريعية ذات ال�صلة بالعمل الإعالمي ،وهي
م�س�ألة �أكدت عليها وحدة «عني» يف العام املا�ضي
ويبدو �أنها ما زالت موجودة ومل تراوح مكانها،
وحلها – كما تعتقد – الوحدة لن يكون متاحا
بني ليلة و�ضحاها وهو بحاجة �إىل ت�ضافر جهود
عديدة تعمل جديا بغية رفع الوعي احلقوقي
والقانوين لدى العاملني يف احلقل الإعالمي يف
الدول العربية.
وقد تبني لوحدة «عني» من خالل ال�شكاوى
والبالغات ،وكذلك من حاالت الر�صد الذاتي� ،أن
الإعالميني يف الدول العربية الأربعة امل�شمولة
بعمل فرق الر�صد ما زالوا يعانون من نق�ص
�شديد يف مفردات ومكونات حقوقهم الإن�سانية
وحرياتهم الإعالمية .وقد انعك�س هذا النق�ص
ب�صورة وا�ضحة وجلية على تعامل الإعالميني
مع الرا�صدين ،وعلى م�ضمون اال�ستمارات املتعلقة
بحاالتهم .فهم ينظرون للآلية التي تتبعها
الوحدة يف ر�صد وتوثيق االنتهاكات من وجهة نظر
ذاتية حم�ضة ،كما �أنهم ال يعتقدون بالأثر الفعال
والكبري طويل املدى لعمليات الر�صد والتوثيق على
حت�سني �أو�ضاعهم املهنية وحقوقهم وحرياتهم
الإعالمية والإن�سانية.
والالفت لالنتباه املواقف التي اتخذها عدد كبري
منهم �إزاء اللجوء ل�سبل الإن�صاف املتاحة وطنيا،
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 :1.1.8عر�ض لنماذج من احلاالت وحتليلها:
بلغ عدد ا�ستمارات املعلومات املتعلقة ب�شكوى �أو
ببالغ �أو بر�صد ذاتي يف العام  )99( 2013ا�ستمارة،
وفيما ي�أتي عر�ض لأبرز احلاالت وال�شكاوى التي
تلقتها وحدة «عني» يف هذا العام بخ�صو�ص حاالت
تعر�ض فيها الإعالميون الأردنيون مل�شكالت .وهذا
العر�ض يتعلق بتلك احلاالت التي �أثارت م�سائل
ت�ستحق التحليل والنقا�ش ،وهي على النحو الآتي:

 1.1.8.1حالة إياد الجغبير
المتعلقة بتوجيه اتهامات جزائية له

تبني يف احلالة التي ر�صدتها وحدة «عني» بتاريخ
� 2013/9/2أن الإعالمي �إياد اجلغبري العامل لدى
�سكاي نيوز تعر�ض بتاريخ  2013/1/13لتوجيه
عدد من التهم اجلزائية له من قبل املركز الأمني
يف خميم الزعرتي ،وقد وجهت �إليه التهم الآتية:
مقاومة رجال االمن وحماولة االعتداء عليهم،
قدح مقامات عليا و�شتم جاللة امللك والتعدي على
الإرادة امللكية وعدم احرتام الأوامر ،التعدي على
�أفراد الأمن العام وحماولته ا�ستخدام الكامريا
والت�صوير على بوابة املخيم.
ورغم �أهمية االنتهاك الذي تعر�ض له الزميل
اجلغبري �إال �أنه مل يتجاوب رغم املحاوالت املتكررة
من فريق الر�صد الوطني �إىل توثيق ما حدث معه،
وا�ستطاع فريق الر�صد جمع املعلومات املتعلقة
باالنتهاك من خالل �صفحة الفي�سبوك اخلا�صة
بالزميل اجلغبري ،وجرت حماوالت بعد ذلك للتوثق
من املعلومات التي �أوردها ،ولكن �إجابته كانت ب�أنه

�إن جتاهل ال�صحفيني وعدم اهتمامهم باالنتهاكات
التي يتعر�ضون لها ،قد يت�سبب بحفظ ال�شكاوى،
ومنها ما حدث مع اجلغبري.
واملالحظ يف هذه احلالة �أنها تفتقر ملعلومات
ا�سا�سية من قبيل :ملاذا وجهت هذه التهم له؟ وما
هي الأ�سباب التي �أدت �إىل توجيه ذلك له؟ وهل
�أحيل �إىل املدعي العام؟ ومتى؟ و�أين؟ وهل مت
توقيفه؟� ..إلخ .عالوة على �أن الإعالمي الذي
تتعلق به هذه احلالة �أبدى موقفا �سلبيا جتاه
متابعة حالته .وقد قررت وحدة «عني» حفظ
احلالة وعدم متابعتها لعدم ورود معلومات حولها
من اي م�صدر �آخر ،ولأن الإعالمي ذا العالقة بها
مل يبد اية معلومات قد تفيد يف متابعتها .كما �أن
املحاكم مل تنظر – بح�سب علم الوحدة  -يف ق�ضية
تتعلق بالإعالمي املذكور ومل يت�سن للوحدة معرفة
م�صريها لدى املركز الأمني وما اتخذه ب�ش�أنها من
تدابري.

 1.1.8.2حالة حسن الحسيني
المتعلقة بتعرضه للضرب من قبل
أحد المرشحين لالنتخابات النيابية

جاء يف ا�ستمارة الر�صد املتعلقة بحالة الزميل
ح�سن احل�سيني مندوب وكالة الأنباء الأردنية
(برتا) �أنه كتب على �صفحته على الفي�س بوك ب�أنه
تعر�ض بتاريخ  2013/1/7ملحاولة اعتداء من قبل
مر�شح حزب االحتاد الوطني ب�سام الك�سواين� ،أثناء
ح�ضوره افتتاح مقر احلزب الكائن يف �أم �أذينة.
وقال الزميل احل�سيني �أنه و�أثناء تواجده يف مقر
الكتلة دار حديث بينه وبني �أحد املتواجدين،
حول انت�شار املال ال�سيا�سي يف االنتخابات احلالية،
الأمر الذي �أزعج الك�سواين الذي قام بالتهجم
عليه بالأيدي مع عدد من م�ؤيديه �أثناء خروج
احل�سيني من املقر برفقة عدد من ال�صحفيني.
و�أ�ضاف احل�سيني �أنه مل يكن يق�صد با�ستف�ساره
هذا حول املال ال�سيا�سي الإ�ساءة للحزب �أو
كتلته االنتخابية ،لكنه كان يناق�ش الت�صريحات
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وبالذات �أولئك الذين تعر�ضوا النتهاكات ج�سيمة،
فقد ابدى هذا العدد الكبري عدم �إميانه باللجوء
�إىل الق�ضاء .كما �أن عدد ًا كبري ًا من الإعالميني
الذين تعر�ضوا النتهاكات ج�سيمة يف كل من م�صر،
وتون�س ،واليمن والأردن نادرا ما يتقدمون ب�شكاوى
لدى االدعاء العام لعدم �إميانهم بجدوى ذلك.
والأخطر من هذا كله �أن الإعالميني قد يكتفون
�أحيانا باالعتذار �أو بالت�سويات املالية الب�سيطة
مل�شكالتهم وعدم اللجوء �إىل الق�ضاء لإن�صافهم.

ال ميلك معلومات غري التي �أوردها.
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املنقولة عن رئي�س الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات
حول انزعاجه من انت�شار املال ال�سيا�سي يف هذه
االنتخابات .و�أكد احل�سيني �أنه يف �أي مكان او
زمان �سوف ي�سهم بكل ما �أوتي من قوة بلجم املال
ال�سيا�سي وتعرية رموزه وتعريف املواطن الأردين
باملر�شحني الذين يزورون �إرادة النا�س وي�شرتون
ذممهم كو�سيلة تو�صلهم �إىل غاية حت�سبها نبيلة
وهو ع�ضوية جمل�س النواب .وقال احل�سيني �أنه
�أخرب مركز حماية وحرية ال�صحفيني باحلادثة
مع احتفاظه باحلق ال�شخ�صي بالتقا�ضي .وت�ساءل
احل�سيني ملاذا تبقى احلكومة �صامتة عن جميع
املمار�سات امل�سيئة لنزاهة االنتخابات خ�صو�صا
�شيوع املال ال�سيا�سي امللفت للنظر.
وبنتيجة مراجعة اال�ستمارة تبني �أنها غري مكتملة
وبحاجة لإجابات تو�ضيحية ،ولكن الزميل ح�سن
احل�سيني مل يتجاوب ،فقد ار�سل له فريق الر�صد
ا�ستمارة وات�صل معه هاتفيا  3مرات ،ولكنه مل
يتجاوب ومل يجب على هاتفه �أ�صال .ومن بني
�أهم املعلومات الناق�صة يف هذه احلالة :هل
كان احل�سيني حا�ضرا ك�صحفي �أم للم�شاركة يف
افتتاح املقر ب�صفة �شخ�صية؟ وهل مت االعتداء
عليه بو�صفه �صحفيا �أم ب�شكل �شخ�صي؟ هل
هناك خالفات �سابقة بينهما؟ كيف مت ال�ضرب
واالعتداء؟ وما هي الألفاظ امل�ستخدمة �ضده؟
وما هي الأ�ضرار التي حلقت به جراء االعتداء؟.
وتبني لوحدة «عني» �أن الزميل احل�سيني ح�ضر
االفتتاح ب�صفته مدعوا حلفل افتتاح املقر ولي�س
�صحفيا ،كما �أنه تعر�ض ملحاولة االعتداء عليه
من قبل �أع�ضاء احلزب ،عندما �سمعت �إحدى
ع�ضوات احلزب والتي ال يذكر ا�سمها �أنه يقول
للنا�س احلا�ضرين لالفتتاح ملاذا ح�ضرمت؟ وما هو
الدافع حل�ضوركم افتتاح املقر يف الربد؟ ف�أجابته
ال�سيدة �أن احلزب ال يدفع لأحد وهي التي �أخربت
الك�سواين بهذا احلديث.
و�أفاد احل�سيني �أنه ال يوجد خالفات م�سبقة بينه
وبني �أع�ضاء احلزب ،و�أو�ضح �أنه مل يتم �ضربه

و�إمنا حماولة ل�ضربه؛ فعند خروجه من االفتتاح
كان ينتظره � 20شخ�صا حاول �أحدهم �أن مي�سك
يده لكنه ح�سبما �أفاد مل يتعر�ض لل�ضرب �أما الكالم
والألفاظ التي �أثرت فيه كما �أخربين خذوه
على الغرفة لن�ضربه .و�أحدهم قال :خذوه على
البقعة لأ�ضربه .وهو يعترب �أن هذا الكالم �أ�شد
وط�أة من ال�ضرب.
وقد قررت وحدة «عني» حفظ هذه احلالة لأن
االعتداء مل يقع على احل�سيني لكونه �صحفيا
ولكنه يرتبط ب�سلوك وعالقات �شخ�صية ال تقوم
الوحدة بر�صدها.

 1.1.8.3شكوى يوسف
البستنجي من قناة رؤيا
المتعلقة بتعرضه للضرب

جاء يف ال�شكوى املقدمة من الزميل يو�سف الب�ستنجي
بتاريخ � 2013/4/24أنه «يف يوم اجلمعة املوافق
 2013/2/22و�أثناء ذهابي املدينة الريا�ضية
لتغطية بع�ض االحداث الريا�ضية داخل املدينة
وعند البوابة رقم ( )2وحلظة دخول �سيارة القناة
�إىل املدينة الريا�ضية كانت �سيارة نوع تويوتا بكب
ابي�ض تقوم مبا ي�سمى (التح�شري بالبنزين) عالمة
ب�أنه م�ستعجل ،قمت ب�إبالغ ال�سائق ب�أن يف�سح له
الطريق وقمت ب�إخراج يدي من ال�شباك وقلت له
«�إذا م�ستعجل تف�ضل اطلع» ونظر يل ب�شكل غريب،
وقام بالإ�شارة يل ب�أنه مل يعجبه وقمنا ب�إكمال
الطريق �إىل داخل املدينة ،بعد البوابة مبا�شرة
تفاج�أت بوقوف البكب ونزول ال�شخ�ص ال�سائق
ب�شكل ملفت وقام برفع اجلاكيت وهو قادم باجتاه
ال�سيارة للفت نظري ب�أنه يحمل �سالح ًا.
وقام بالإ�شارة لل�سائق للوقوف التام واقرتب ناحيتي
وقام بفتح الباب وقال يل «�إنزل من ال�سيارة» قلت
له «ب�صفتك من» قال متحديا «�أنا �أمن �أنا بحث
جنائي» وقام ب�سحبي من ال�سيارة ،وعندما ترجلت
من داخل ال�سيارة قام واحد من ال�شخ�صني ب�إم�ساكي
من اخللف حلظة وقويف وقام االخر ب�ضربي بكعب
امل�سد�س على املنطقة اليمنى العليا من الر�أ�س
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و�أ�ضاف الزميل الب�ستنجي �أن من بني ال�شهود على
احلادثة من كادر القناة امل�صور �أمين برو وحممد

مما ال �شك فيه �أن االعتداء على الزميل الب�ستنجي
ثابت ،وهو ي�شكل انتهاكا ج�سيما عليه وعلى �سالمة
بدنه ولكنه مل يقع عليه لأنه �صحفي وال ب�سبب
مبا�شرته عمال �صحفيا بل وقع عليه نتيجة خالف
�شخ�صي ال �صلة له بالعمل الإعالمي للمعتدى
عليه .ورغم �أن وحدة «عني» تدين هذا االعتداء
�إال �أنها قررت حفظ احلالة لعدم تعلقها بالعمل
الإعالمي .وهي تهيب باجلهات املخت�صة �أن حتقق
بهذه احلالة وحتيل املعتدين للق�ضاء ملحاكمتهم
ومعاقبتهم عن هذا الفعل.

 1.1.8.4شكوى عدنان برية
المتعلقة بفصله التعسفي من
العمل في صحيفة العرب اليوم

يف �شكواه املقدمة لوحدة «عني» بتاريخ
� 2013/2/24أو�ضح الزميل عدنان برية من
�صحيفة العرب اليوم الآتي« :ت�سلمت م�ساء يوم
اخلمي�س املوافق  2013/2/20كتاب ف�صلي من
ال�صحيفة وال�سبب املوجود يف كتاب الف�صل هو
عدم االنتظام بالدوام وقلة االنتاجية .حيث
ا�ستدعاين املدير العام و�أخربين �أن هيئة التحرير
و�إدارة التحرير قررتا انهاء خدماتك ،وقال يل
قدم ا�ستقالتك حفاظا على ماء وجهك و�سنعطيك
كل حقوقك املالية ،لكني رف�ضت �أن �أقدم ا�ستقالتي
وا�ستلمت كتاب ف�صلي.
ويف التفا�صيل ف�أنا �أعمل يف العرب اليوم منذ
�سنوات ودائما �أقدم اعرتا�ضي على خلفية ق�ضايا
عمالية ونقابية و�أطالب بحقوق زمالئي العاملني.
وعند �شراء ال�سيد اليا�س جري�سات العرب اليوم
منذ عام ،كنت �أعمل مدير حترير ال�صفحة الأوىل،
ورف�ضت تدين �سقف احلرية وقدمت كتاب ًا ر�سمي ًا
�إىل اجلريدة وطلبت نقلي للعمل كمندوب �صحفي
�أو حمرر �صحفي ،حيث مت نقلي �إىل ق�سم العربي
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وحلظتها كانت الدماء غطت وجهي ب�أكمله ،ومل
ا�شاهد اال بان �أحدهم قام مبحاولة �سحبي اىل
ال�سيارة اخلا�صة بهم ومل امتثل لهم بعدما قام
بع�ض النا�س بالتجمهر ،وقام كال الرجلني ب�إ�شهار
ال�سالح يف الهواء وتهديد النا�س ملنع االقرتاب يف
حلظتها .وابتعدت �إىل اخللف واقرتبت من ال�سيارة
اخلا�صة بالقناة وقمت ب�سحب التليفون اخلا�ص
بي لأكتب رقم ال�سيارة لكن �شعرت بعدم ال�سيطرة
وقمت بت�صوير لوحة ال�سيارة ،ويف حلظة قيام
بع�ض احل�ضور ب�إبعاد ال�شباب قاموا بالركوب يف
�سيارتهم «البكب» والهروب يف حلظة �سريعة .وقمت
بالركوب يف �سيارة القناة والتوجه �إىل م�ست�شفى
اال�ستقالل وقمت ب�إبالغ القناة ،ثم مت ا�ستدعاء
البحث اجلنائي .ومت الإبالغ عن اللوحة ومل تكن
من �سيارات البحث اجلنائي حيث ات�ضحت الأمور
ب�ساعة مت�أخرة من الليل ب�أنها �سيارة تابعة لدائرة
مكافحة املخدرات و�أنهم �شباب تابعون لق�سم
خمدرات عرجان /العا�صمة ،وهم رتبة �شرطي/
الأول ليث العواملة ـ والثاين طه النجداوي ،ولقد
علمنا ب�أنهما من مكافحة املخدرات عن طريق
ثالثة �شباب تواجدوا بعد �إجرائي للعملية.
دخلوا للغرقة معرفني على �أنف�سهم ب�أنهم مكافحة
املخدرات النقيب حممد النواي�سة واملالزم عامر
الهياجنة و�آخر معاين مل �أعرفه .وقاموا بتقدمي
االعتذار عن املعتدين بو�صفهم عيال وغلطوا و�أنهم
يريدون مني ال�سماح بح�ضور املدير التنفيذي
للقناة ال�سيد ب�شار الرب�ضي .ولكن مل �أحتدث معهم
كما �أرادوا لأن من املفرت�ض ان يكون يل �أهل يعلموا
ب�أنني يف امل�ست�شفى .وحاولوا �إر�سال جمموعات من
العائالت واالمن حلل املو�ضوع ولكن مل ن�ستجب.
وتفاج�أت اليوم االحد  2013/2/24ظهرا ب�أنني
يف امل�ست�شفى ملزم بحرا�سة �أمنية من املركز االمني،
وال�سبب تقدمي �شكوى كيدية من قبل ال�شباب
الذين اعتدوا علي لتعترب و�سيلة �ضغط للتنازل
عن ال�شكوى التي تقدمت بها يف مركز امن احل�سني
لدى �إبراهيم اجلوارنة مالزم �أول.

احلتاملة وحار�س بوابة املدينة الريا�ضية مراد
اجلغبري .كما توجد تقارير طبية تثبت ال�ضربة
التي تعر�ضت لها بكعب امل�سد�س واملت�سببة بجرح 5
�سم تقريبا كما ا�شار التقرير الطبي الق�ضائي.
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والدويل حمررا مع �أنني كنت يف �سنوات �سابقة
رئي�س ق�سم العربي والدويل ومت ممار�سة �ضغوط
هائلة علي و�أ�صبح هناك تدخل دائم يف عملي.
وخالل ال�شهر املا�ضي ت�أخرت ال�صحيفة بدفع
رواتب العاملني فيها ف�أ�صدرت مع جمموعة من
الزمالء بيانا احتجاجيا على ت�أخر الرواتب
�إ�ضافة �إىل احتجاج حول حالة الإرباك املهني
وخ�ضوعها بالكامل ملالك ال�صحيفة.
ومن امل�ضايقات التي تعر�ضت لها خالل ال�سنة
املا�ضية اي فرتة امتالك اليا�س جري�سات لل�صحيفة
�أنني كنت مدير حترير تنفيذي ًا ونزعوا مني هذا
املن�صب دون وجه حق .بالإ�شارة اىل كتاب الف�صل
الذي ت�ضمن عدم التزامي بالدوام� ،أ�شري �إىل �أن
تقييمي خالل العام املا�ضي من مديري املبا�شر مازن
حجازين كان  .%95و�أعتقد �أن �سبب ف�صلي هو عدم
وقويف �إىل جانب رئي�س التحرير نبيل غي�شان يف
انتخابات نقابة ال�صحفيني وعدم وقويف �إىل جانب
نائب رئي�س التحرير �أ�سامة الرنتي�سي يف انتخابات
نقابة ال�صحفيني .وكما علمت من م�صادري �أن
الف�صل �سي�شمل  28زميال وزميلة من العرب اليوم،
و�أنا �أول املف�صولني».
ت�شكل حالة ال�صحفي عدنان برية م�ؤ�شرا على
عدم الأمان الوظيفي لل�صحفيني والإعالميني،
وعلى اللجوء لف�صل ال�صحفي من العمل بي�سر
و�سهولة عند ت�ضارب توجهاته مع توجهات �إدارات
ال�صحيفة� ،أو حتى عند مرورها ب�أزمة مالية.
وبالرغم من �أن وحدة «عني» �أو�صت بحفظ هذه
احلالة لأنها ال تتعلق بانتهاكات تر�صدها «عني» وهي
تت�صل بخالفات مهنية وعمالية ،وال ميكن �إثبات
التدخل املهني يف عمل ال�صحفيني ،حيث ترتبط
مب�س�ؤوليات رئي�س التحرير ونوابه ،و�أي�ض ًا ي�صعب
�إثبات تدخل �إدارة اجلريدة ب�ش�ؤون التحرير
وعدم ف�صلها ح�سب املعايري املهنية ،وهي ق�ضايا
هامة ذات �أبعاد مهنية لكنها خارج نطاق وحدة
«عني» لر�صد االنتهاكات �إال �أنه �شرع باالهتمام
مبو�ضوع الأمن الوظيفي للإعالميني وت�أثريه على

ممار�ستهم لعملهم وحرياتهم الإعالمية.

 1.1.8.5شكوى هديل غبون
بشأن التأخر باعتمادها
كمراسلة للموقع اإللكتروني
العربي لشبكة الـ«سي إن إن»

�أو�ضحت الزميلة هديل غبون يف �شكواها املقدمة
لوحدة «عني» بتاريخ � 2013/3/17أنها تقدمت
بطلب اعتمادها لدى دائرة املطبوعات والن�شر
كمرا�سلة يف عمان للموقع العربي ل�شبكة (ال�سي �إن
�إن) ،و�أنها قامت بت�سليم كتاب اعتماد ر�سمي باليد
ملدير املكتب ال�صحفي يف دائرة املطبوعات والن�شر
�أمين عربيات يف �شهر فرباير ،وا�ستغرق النظر يف
طلبها ما يزيد على ثالثة �أ�سابيع حتى مت تبليغها
ب�ضرورة مراجعة دائرة املخابرات العامة بناء
على ات�صال من مدير املكتب ال�صحفي يف دائرة
املطبوعات والن�شر بتاريخ  .2013/3/17وقد �أكد
لها املدير ال�سيد �أمين عربيات �أن طلب مراجعة
دائرة املخابرات العامة هو �إجراء روتيني على
حد تعبريه ،ويف �أي وقت دون الإ�شارة للأ�سباب
�أو رف�ض �أو قبول االعتماد .و�أ�ضافت �أنه« :زودين
برقم الكتاب الر�سمي للمراجعة وهو-53165
 ،3-97ومل �أقم مبراجعة الدائرة باعتبار �أن
مراجعتي فيها جتاوز على قواعد وحريات العمل
الإعالمي وباعتبار �أن االعتماد من اخت�صا�ص
دائرة املطبوعات والن�شر فقط».
وقد قامت �إدارة مركز حماية وحرية ال�صحفيني
باالت�صال مبدير املطبوعات والن�شر لالحتجاج
على هذا الت�صرف ،وقد جتاوب املدير مع ال�شكوى
وقام بحل امل�شكلة ومنحها اعتماد ًا �صحفي ًا.
وعلى �ضوء ذلك ،وبنتيجة مراجعة ال�شكوى
ودرا�ستها تبني �أن الزميلة غبون ح�صلت على
بطاقة االعتماد رغم عدم مراجعتها لدائرة
املخابرات ،الأمر الذي حدا بوحدة «عني» �إىل
حفظ ال�شكوى احلالة لعدم وجود انتهاك باملعنى
املعروف وامل�ستقر .وباملقابل ترى وحدة «عني»
ب�ش�أن هذه ال�شكوى �أن الرقابة الأمنية على العمل
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 1.1.8.6شكوى راشد فريحات
بتعرضه للضرب من قبل قوات
الدرك في مجلس النواب

ا�شتكى الزميل را�شد فريحات من موقع �أخبارنا يف
�شكواه املقدمة لوحدة «عني» بتاريخ 2013/4/24
من قيام �أفراد من الأمن العام الذين كانوا
موجودين يف �شرفات جمل�س النواب ب�ضربه
و�إهانته واحتجازه لدقائق بعد ان هتف ب�إ�سقاط
رئي�س الوزراء عبداهلل ن�سور احتجاج ًا على منح
عمه النائب الثقة لرئي�س الوزراء رغم االتفاق
امل�سبق بينه وبني النائب بعدم منح الثقة ،ما
�أدى – بح�سب تعبريه الوارد يف ال�شكوى � -إىل
ا�ستفزازه.
وقد ا�ستطرد فريحات �أنهم نظموا عقب ذلك
اعت�صاما خارج جمل�س النواب وجرى التعر�ض لهم،
وو�صف ما ح�صل على النحو الآتي« :كنا موجودين
يف االعت�صام .وبدون �سابق انذار هجمت قوات
الدرك علينا و�أخذوا ي�ضربون كل من يجدونه
امامهم .وا�صطدمت باحلاجز احلديدي �أثناء
هربي ،فوقعت على الأر�ض ،وقامت قوات الدرك
ب�ضربي على ظهري ،ثم حا�صروين و�ضربت من
جهات خمتلفة جعلتني اقع على ر�أ�سي قرب عجالت
�سيارة كانت مارة .ويف هذه الأثناء حاولت الهرب
فيما كان را�سي ينزف ،وحتينت الفر�صة حتى
و�صلت �إىل �سيارتي متخفيا حيث و�ضعت اجلاكيت
على ر�أ�سي .وملا و�صلت �إىل �سيارتي قام الزمالء
ال�صحفيون مب�ساعدتي وت�ضميد جراحي ب�أوراق
فاين و�أنا يف طريقي �إىل امل�ست�شفى».
وا�ضح متاما من تفا�صيل ال�شكوى �أن ا�ستهداف
الزميل فريحات مل يكن ب�سبب عمله ال�صحفي وال
ب�سبب �صفته ك�صحفي ولكن ب�سبب ن�شاطه احلراكي
وال�سيا�سي ،ولهذا ال�سبب قامت وحدة «عني» بحفظ
ال�شكوى لأنها ال تتعلق بانتهاكات مت�س الإعالم
وحرياته.

جاء يف �شكوى الزميل �أحمد �أبو حمد من راديو
البلد امل�ؤرخة بتاريخ � 2013/5/7أنه «يف يوم
 2013 /5/7و�أثناء تغطيتي لإ�ضراب موظفي
ق�صر العدل ،كنت �أريد �أن �أدخل اىل مبنى الق�صر
الداخلي وكنت �أرتدي «الباجة» ال�صحفية� ،إال �أن
الأمن العام منع دخول الكامريات وبح�سب كالمهم
�أن املنع هو ب�أمر من وزارة العدل» .و�أ�ضاف الزميل
�أبو حمد «ال �أذكر عدد �أفراد الأمن الذين كانونا
موجودين ولكنه يزيد على اخلم�سة ،ثم قاموا
ب�إغالق الأبواب حتى ال ندخل� ،إال �أن املعت�صمني
احتجوا على ذلك وحتت ال�ضغط �سمحوا لنا
بالدخول مع كامرياتنا .ومل �أكن الوحيد الذي
مت منعه من الدخول وكامريته حيث مت منع زميل
م�صور من �صحيفة الر�أي ا�سمه �أ�سامة عقاربة من
�أن يدخل كامريته وكان معه زميلته ال�صحفية من
الر�أي �أي�ضا ريحان الروابدة التي دخلت �إىل ق�صر
العدل دون كامريا .وحتدثت مع بع�ض امل�س�ؤولني
هناك و�أكدوا لها �أن عدم ال�سماح لل�صحافيني
ب�إدخال كامرياتهم �إىل ق�صر العدل هو قرار من
وزارة العدل».
ولدى ات�صال فريق الر�صد الأردين التابع لوحدة
«عني» مع �أحد ال�شهود وهو امل�صور �أ�سامة عقاربة
قال �أن املنع من قبل الأمن العام مل يكن لدخول
ال�صحفيني �إمنا كان لدخول الكامريات .وهذا
ما �أكدته الزميلة ريحان الروابدة التي حاولت
التوا�صل مع م�س�ؤولني يف ق�صر العدل ب�ش�أن �إدخال
الكامريات ،ولكنها �أكدت كذلك �أنه بناء على
احتجاج املوظفني امل�ضربني مت ال�سماح لهم ب�إدخال
كامرياتهم.
وتبني لفريق الر�صد كذلك من خالل الفيديو
املتعلق باحلادثة وجود �صحفيني خارج ق�صر
العدل (على بابه) ووجود  3رجال من الأمن العام
يرتدون قم�صان ًا زرقاء .بالإ�ضافة �إىل وجود ح�شد
من املوظفني على الباب وهناك نقا�ش بينهم ،ثم
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الإعالمي يف الأردن ما زالت قائمة ومعموال بها
ب�صورة ملمو�سة.

 1.1.8.7شكوى أحمد أبو حمد
المتعلقة بمنعه من تغطية
اعتصام موظفي قصر العدل
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يظهر رجل �أمن يرتدي زي ًا �آخر (كحلي) ويقول من
الذي منعكم .ثم ي�أتي �صوت املعت�صمني من الداخل
وهم ي�صرخون «بدنا �صحافة بدنا �صحافة بدنا
�صحافة» ،حينها قام �أحد الرجال الذين يرتدون
زي ًا مدني ًا بال�سماح لهم بالدخول ودخل ال�صحفيون
بكامرياتهم.
يت�ضح من املعلومات التي حتققت منها وحدة
«عني» ب�ش�أن هذه ال�شكوى وجود حماوالت من قبل
الأمن العام والقائمني على �إدارة ق�صر العدل ملنع
ال�صحفيني من �إدخال كامرياتهم للحيلولة دون
ت�صوير وتوثيق وقائع اعت�صام املوظفني العاملني
يف ق�صر العدل ،ولكن ال�صحفيني متكنوا بالنهاية
من الدخول هم وكامرياتهم وتغطية وقائع
االعت�صام .ولهذا ال�سبب قامت الوحدة بحفظ
ال�شكوى لأن االنتهاك مل يتحقق مبعناه احلقوقي
ومتكن الإعالميون ومن بينهم امل�شتكي الزميل �أبو
حمد من ممار�سة عمله.

 1.1.8.8شكوى وليد حسني
المتعلقة بمنعه من دخول
األراضي الفلسطينية المحتلة

يف �شكواه التي تقدم بها لوحدة «عني» بتاريخ
� ،2013/6/9أ�شار الزميل وليد ح�سني من جريدة
العرب اليوم �إىل �أن �سلطات االحتالل اال�سرائيلية
منعته يوم االحد  6 - 9من الدخول �إىل الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة �ضمن الوفد ال�صحفي املرافق
للوفد النيابي الأردين بحجة �أنه غري مرغوب
فيه.
ويف التفا�صيل قال ال�صحفي وليد ح�سني يف
ات�صال هاتفي« :كنت �ضمن وفد �إعالمي مكون
من � 3صحفيني وم�صور ،مرافق لوفد نيابي �أردين
للجنة �أع�ضاء فل�سطني النيابية واملكونة من 5
نواب؛ يف زيارة �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
تلبية لدعوة ر�سمية حيث مت تعطيل الوفد مدة
� 4ساعات عند احلدود الأردنية �إىل �أن مت �إعالم
اجلهات الر�سمية الأردنية ب�أنه غري مرحب بي لدى
جهات االحتالل» .ونوه ح�سني كذلك �إىل قيام

اجلهات الر�سمية الأردنية ببذل جمهود لدخويل
�إىل الأرا�ضي الفل�سطينية �إال �أن �سلطات االحتالل
مت�سكت برف�ضها بينما �سمحت لبقية �أع�ضاء الوفد
الإعالمي املرافق للوفد النيابي بالدخول.
يت�ضح من هذه ال�شكوى �أن م�صدر االنتهاك هو
�سلطات االحتالل الإ�سرائيلية ولي�س ال�سلطات
الأردنية ،ولهذا ال�سبب �أو�صت الوحدة بحفظ
احلالة لأنها ال تندرج �ضمن احلاالت التي تر�صدها
الوحدة يف الأردن.

 1.1.8.9شكوى عمر الزيود
بشأن تلقيه اتصاال إلزالة خبر

يف �شكواه امل�ؤرخة بتاريخ � ،2013/8/10أ�شار
الزميل عمر الزيود من موقع الها�شمية نيوز �إىل
الآتي« :كتبت خربا ثاين يوم من �أيام عيد الفطر
حول مدير املخابرات العامة في�صل ال�شوبكي؛
حيث ن�شرت معلومات و�صلتني ب�أنه يعاين من ت�شمع
يف الكبد وقد يغادر من�صبه بعد العيد مبا�شرة.
فات�صل بي يف اليوم التايل املوافق 2013/8/10
�أحد �ضباط الدائرة وا�سمه طالل �أر�سالن وقال
يل بكل احرتام ولطف «هذا اخلرب غري �صحيح
�أرجوك �أن تلغيه» .فعال قمت بتعليقه ومل يعد
يظهر على املوقع �إال �أنه كان يظهر يف نتائج البحث
على جوجل .عاود ال�ضابط االت�صال بي وقال يل
�أنه يظهر يف بحث جوجل ،فقمت ب�إلغائه ب�شكل
كامل وكان ال�ضابط قد �س�ألني من �أين �أتيت بهذه
املعلومة فرف�ضت الإجابة على �س�ؤاله �إال �أنه مل
ي�صر على ذلك.
رغم ما تنطوي عليه هذه ال�شكوى من داللة
مهمة على ا�ستمرار التدخل الأمني يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية والرقابة على املواد املن�شورة وتقييد
حرية العمل الإعالمي يف الأردن ،فقد قامت
وحدة «عني» بحفظ هذه ال�شكوى ل�صعوبة �إثباتها
حيث �أن التدخل الأمني جرى من خالل ات�صال
هاتفي مع الزميل الزيود .ووا�ضح متاما من رواية
الزيود مدى دقة الوقائع وات�ساقها ،ما يدل على
�أنها ت�ستند �إىل ا�سا�س ولي�ست جمرد مزاعم ولكن
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 1.1.8.10شكوى مجموعة من
الصحفيين بشأن اقتحام قوات
األمن مبنى صحيفة الرأي

ا�ستقبل فريق الر�صد الأردين التابع لوحدة «عني»
�شكوى من جمموعة من ال�صحفيني العاملني يف
�صحيفة الراي الأردنية .وهي تتعلق باقتحام مبنى
�صحيفة الر�أي من قبل قوات الأمن العام اثناء
اعت�صام العاملني يف ال�صحيفة للمطالبة بعدد
من املطالب العمالية واملهنية .فقد داهمت قوات
الأمن العام يوم الأربعاء املوافق 2013/11/6
الطابق الثالث من جريدة الر�أي �أثناء اجتماع
جمل�س �إدارتها واعت�صام جمموعة من ال�صحفيني
والفنيني .للمطالبة بتحقيق مطالب مالية لهم
وكف تدخالت رئي�س الوزراء «عبد اهلل الن�سور»
عن �سيا�سة و�إدارة اجلريدة �إ�ضافة �إىل املطالبة
بتغيري رئي�س جمل�س �إدارة الر�أي «علي العايد»
و�أع�ضاء املجل�س.
وجاء يف اال�ستمارة املتعلقة بهذه احلالة �أن
ال�صحفي يف جريدة الر�أي �إياد الوقفي قد �أ�شار
خالل ات�صال هاتفي معه «وكان متواجدا �أثناء
االقتحام» �إىل« :كنا ننفذ اعت�صاما يف جريدة
الر�أي على فرتتني �صباحية وم�سائية منذ عدة
�أيام نطالب فيها بتنفيذ اتفاقية موقعة منذ عام
« »2011وتتمثل يف �صرف مكاف�أة �شهر و�إيجاد
�صندوق ادخار ومكاف�أة نهاية اخلدمة �إ�ضافة �إىل
اعرتا�ضنا على تعيني كتاب �أعمدة «بالرب�شوتات»
لكن رئي�س جمل�س الإدارة علي العايد �شوه مطالبنا

و�أ�ضاف الوقفي تناهى �إىل م�سمعنا �أن هناك
�إجتماع ًا ملجل�س �إدارة الر�أي م�ساء يوم الأربعاء
وكنا ننفذ اعت�صام ًا �سلمي ًا ونغني �أغاين وطنية
ودبكات وكان عددنا يرتاوح من � 300 - 250صحفي
والحظنا �أي�ضا تواجد ًا �أمني ًا كثيف ًا م�ساء الأربعاء
مع �أننا كنا م�ؤكدين على �سلمية اعت�صامنا .وعندما
بد�أ االجتماع حتركنا من مكان اعت�صامنا من �أمام
مبنى اجلريدة �إىل الطابق الثالث مكان اجتماع
جمل�س الإدارة ،ويف هذه الأثناء طلب حوايل  4من
رجال الأمن ا�ستعمال «احلمام» لكننا فوجئنا بهم
يف الطابق الثالث وكنا نردد هتافات «�إرحل �إرحل يا
عايد ،ت�سقط حكومة عبد اهلل الن�سور» ،واعتربنا
وجود رجال �أمن يف الطابق الثالث وبيدهم الهراوات
ويرتدون اخلوذات اقتحام ًا حلرمة م�ؤ�س�سة
�إعالمية مع �أن اعت�صامنا �سلمي وجميع ال�صحفيني
ملتزمون .مبعنى �أنهم كانوا يعربون باعت�صامهم من
خالل الهتافات فقط ،وبعد مداوالت مع رجال الأمن
ا�ستمرت ربع �ساعة ومطالبتنا لهم مبغادرة املكان
وهتافات �ضد تواجدهم يف املبنى نزلوا من الطابق
الثالث ،واعتقد الوقفي �أن دخول قوات الأمن كان
بقرار �سيا�سي وعلى م�ستوى رئي�س الوزراء ،واعترب
الوقفي �أن يوم اقتحام الأمن العام لل�صحيفة يوم
�أ�سود يف تاريخ ال�صحافة الأردنية .وبعد نزول
الأمن بد�أ �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبغادرة ال�صحيفة
وكان �أول ع�ضو جمل�س �إدارة غادر على ما �أذكر «�أبو
ح�سان» ثم رئي�س جمل�س الإدارة وتبعه الأع�ضاء
ومل يتم التعر�ض لهم من قبل �أي من املعت�صمني .ثم
نزلنا نحن املعت�صمني �إىل خيمة االعت�صام لنتداول
يف كيفية �صياغة خرب اقتحام ال�صحيفة يف اليوم
الثاين وعنوانه واالحتجاب عن ال�صدور ،و�شدد
الوقفي على �أن دخول الأمن �إىل ال�صحيفة انتهاك
�صارخ للحريات الإعالمية يف الأردن».
�أما ال�صحفي جمال ا�شتيوي (الذي مل يكن �أثناء
االقتحام) فقد قال يف ات�صال هاتفي معه من قبل
فريق الر�صد الأردين« :عندما غادرت االعت�صام

الشكاوى واالنتهاكات

الإثبات يبقى �أمرا متعذرا .وتعك�س هذه احلالة
بو�ضوح الو�سائل التي ت�ستخدم من قبل اجلهات
الأمنية للتدخل يف الإعالم ب�صورة يتعذر معها
التحقق من وقوع التدخل فعال .عالوة على �أنها
ت�شري �إىل ا�ست�سالم الإعالميني يف الأردن للتدخالت
الأمنية وامتناعهم عن مقاومتها والوقوف بوجهها.
وقد قامت «عني» بحفظ احلالة ل�صعوبة الإثبات
مع ت�أكيدها على �أنها تنطوي على م�ؤ�شرات ودالالت
غاية يف الأهمية بالن�سبة �إىل واقع الإعالم
الأردين.

�إىل رئي�س الوزراء وكما �أخربنا جمموعة من النواب
وعلى ر�أ�سهم النائب «ن�صار القي�سي».
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الفصل الثاني

الشكاوى واالنتهاكات

متجها �إىل بيتي تلقيت ات�صاال هاتفيا من زمالئي
يف الر�أي (مل يحدد ا�سم الأ�شخا�ص الذين ات�صلوا
معه بالرغم من �س�ؤاله املتكرر عن ذلك)؛ �أخربوين
فيه �أن قوات الأمن اقتحمت جريدة الر�أي .و�أ�ضاف
ا�شتيوي �أعتقد �أن الوقت كان ال�ساعة الثامنة م�ساء
وكان االعت�صام احتجاجا على جمل�س �إدارة الر�أي
واملطالبة ب�إقالته».
و�أ�ضاف ا�شتيوي�« :أهم مطلب لنا هو �إقالة رئي�س
جمل�س الإدارة «علي العايد» و�إقالة و�إ�سقاط
حكومة الدكتور عبد اهلل الن�سور واالنتهاء من
التدخالت احلكومية يف جريدة الر�أي؛ الأمر
الذي �أدى بها �إىل التدهور املهني واملايل و�أ�صبحت
ال�صحيفة �شبه مفل�سة حيث قمنا ب�أول عمل وهو.
حجب �أخبار احلكومة وعدم التعامل مع حكومة
الن�سور.
�أما ال�صحفية �سمر حدادين ،فقد قالت�« :إن
اقتحام الأمن العام جلريدة الر�أي يوم الأربعاء
غري مربر فاالعت�صام �سلمي ومل ت�سجل �أية حادثة
عنف» .وا�ستطردت حدادين (التي مل تكن موجودة
حلظة اقتحام اجلريدة) «�شعرت برهبة وخوف
على جريدتي وعلى زمالئي وكنت �أمتنى �أن �أكون
حلظتها معهم كما كل الأيام ب�أوقات االعت�صام،
لكن مل يخطر ببايل �أن الأمور �ستتطور وت�صل �إىل
درجة اقتحام اجلريدة».
وطالبت حدادين بكف يد احلكومة عن اجلريدة
لت�صبح جريدة وطن ودولة غري خا�ضعة لأهواء
احلكومات ،فنحن �صحفيون وعاملون نعتقد �أن
التعيينات احلكومية «غري القانونية» �أ�ضرت
مب�سرية ال�صحيفة ماليا و�إداريا ومهنيا.
�أما ال�صحفي غيث الع�ضايلة ،فقال خالل ات�صال
هاتفي معه �أنه «خالل اجتماع جمل�س �إدارة
الر�أي يوم الأربعاء ردد نحو � 150صحفي ًا وعام ًال
هتافات مناه�ضة ملجل�س الإدارة تطالب ب�إقالة
رئي�سها «علي العايد» «�إرحل �إرحل يا عايد» م�شددا
على �أن الهتافات �سلمية حيث قال «نحن �صحفيني

م�ش بلطجية» يف ا�شارة منه اىل عدم همجية
االعت�صام .و�أ�ضاف «تفاج�أنا بدخول رجال الأمن
�إىل ال�صحيفة معتقدا �أن دخول الأمن من �ش�أنه �أن
ي�ستفز املعت�صمني واعترب دخول الأمن يتم ب�أمر من
احلكومة ولي�س �ضابط ميدان �أو حتى رئي�س جمل�س
الإدارة علي العايد .فحوايل  50رجل �أمن اقتحموا
ال�صحيفة و�سط هتافات املعت�صمني املطالبة
ب�إ�سقاط جمل�س الإدارة ،ومل حتدث احتكاكات بني
الأمن العام وال�صحفيني».
تعد هذه احلالة من بني احلاالت املهمة التي
عملت وحدة «عني» على التعامل معها يف الأردن،
وهي تثري جملة من الأ�سئلة واملو�ضوعات التي
ت�ستحق النظر والتعليق .فمن ناحية �أوىل ،تركزت
مطالبات �صحفيي الر�أي مبن فيهم امل�شتكون على
مطالب عمالية ومالية بالأ�سا�س رغم بع�ض املطالب
باحلرية ال�صحفية ال تقوم وحدة «عني» بر�صدها
وال بتوثيقها لأنها ال تتعلق باحلريات الإعالمية.
وهي ت�شبه حالة العرب اليوم حيث كان للعاملني
فيها كذلك مطالبات مماثلة .ويبدو �أن الو�ضع
املتدهور لل�صحافة الورقية يف الأردن بات ي�ؤثر
على الأو�ضاع املالية لل�صحف ،وبالنتيجة على
الأو�ضاع املعي�شية واملالية لل�صحفيني مهددا �أمنهم
الوظيفي وا�ستقرارهم املعي�شي.
ومن ناحية ثانية ،تثري هذه احلالة م�س�ألة اقتحام
قواتالأمنملبنىال�صحيفةبناءعلىطلبمن�إدارتها،
فحتى لو كان االقتحام منعا ملطالبات مالية وعمالية
ف�إنه ي�شكل �إخالال وا�ضحا بحرمة مقار ال�صحف.
وهو يف هذه احلالة رمبا ال ي�شكل انتهاكا للحريات
الإعالمية باملعنى املتعارف عليه لأنه مل يتم عنوة
وجاء بطلب من �إدارة ال�صحيفة ولكنه باملقابل يعد
�سابقة خطرية تنطوي على ا�ستخفاف بحرمة املقار
ال�صحفية من قبل اجلهات الأمنية و�إدارة ال�صحيفة
وتغوال غري معقول وال مربر على �صحفيني يطالبون
�سلميا بتح�سني �أو�ضاعهم املعي�شية.
ومن ناحية ثالثة تدل حالة جريدة الر�أي على �أن
مطالب الإعالميني تن�صرف �أ�سا�س ًا لواقعهم املعي�شي

165

وعلى الرغم من �أن ما قام به ال�صحفيون يف جريدة
الر�أي وخا�صة امتناعهم عن العمل واحتجابها
احتجاج ًا على التدخالت يعترب �سابقة تدعم
م�سار احلريات ال�صحفية ،وعلى الرغم من خطورة
اقتحام اجلريدة حتى لو كان بطلب من جمل�س
�إدارتها� ،إال �أنه ال ميكن ت�صنيف الواقعة يف خانة
االنتهاكات املبا�شرة التي تر�صدها وحدة «عني».

 1.2واقع االنتهاكات الماسة
بالحريات اإلعالمية وبحقوق
اإلعالميين عام 2013

متكنت وحدة «عني» لر�صد وتوثيق االنتهاكات
الواقعة على احلريات الإعالمية ،وهي جزء من
عمل �شبكة «�سند» لر�صد وتوثيق االنتهاكات
يف العامل العربي من التحقق من وقوع عدد من
االنتهاكات املتنوعة املا�سة بحقوق الإعالميني
وباحلريات الإعالمية يف الأردن يف العام .2013
وقد توافرت للوحدة معلومات ب�ش�أن هذه االنتهاكات
من خالل احلاالت التي قامت الوحدة بر�صدها
�سواء من خالل ا�ستمارات املعلومات (ال�شكاوى
�أو البالغات) �أم الر�صد الذاتي .وقد خ�ضعت
هذه احلاالت كلها لآلية النظر ،وتق�صي احلقائق
واملراجعة العلمية واحلقوقية .ومن بني ()99
ا�ستمارة معلومات تلقتها الوحدة يف عام ،2013
تبني لها �أن ( )60منها تنطوي على انتهاك �أو �أكرث
يتعلق باحلريات الإعالمية �أو بحقوق الإعالميني.
وفيما ي�أتي جدول يبني عدد اال�ستمارات التي
تلقتها وحدة «عني» ونوع هذه اال�ستمارات وعدد

�شكــــــــل العـــــدد عـــــــــــــدد الن�سبــة
اال�ستمارة الكلـــــــي االنتهاكات املئويـــة
�شكوى

81

52

86.6%

بالغ

1

1

1.6%

ر�صد ذاتي

17

7

11.6%

املجموع

99

60

100%

�أما فيما يتعلق مب�صادر هذه االنتهاكات ،فقد
�ساوت وحدة ر�صد وتوثيق االنتهاكات الواقعة
على الإعالم «عني» بني االنتهاكات ال�صادرة عن
القطاعني العام واخلا�ص ،وذلك لأن االتفاقيات
الدولية التي ت�شكل املرجع الأول يف جمال
حماية احلريات الإعالمية وحقوق الإعالميني؛
تلزم الدول الأطراف ب�أن ت�ضمن احرتام احلقوق
واحلريات الواردة فيها وحمايتها يف املجالني العام
واخلا�ص على حد �سواء.
لقد توزعت االنتهاكات التي طالت احلريات
الإعالمية وحقوق الإعالميني يف الأردن يف العام
 2013على �أكرث من حق من احلقوق التي تر�صدها
وحدة «عني» ،خا�صة و�أن انتهاكات حقوق الإن�سان
مبا فيها حرية الإعالم تت�سم بطبعها وبحكم
الرتابط بينها بكونها متعددة اجلوانب .وقد
�شملت االنتهاكات التي حتققت الوحدة من وقوعها
يف الأردن� :إ�ساءة املعاملة واملعاملة القا�سية
والال�إن�سانية واملهينة ،وحرية التعبري والن�شر
والإعالم ،واالحتجاز غري القانوين واالعتداء
على احلرية ال�شخ�صية للإعالميني واملحاكمة
�أمام حماكم خا�صة ال توفر �ضمانات املحاكمة
العادلة املعرتف بها دوليا .ويبني اجلدول الآتي
احلقوق واحلريات املعتدى عليها وعددها ب�صورة
تف�صيلية:

الشكاوى واالنتهاكات

واملايل� ،أكرث من ربطها بق�ضية ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سة
الإعالمية من التدخالت احلكومية ،فالر�أي من
خالل ملكية ال�ضمان االجتماعي لغالبية �أ�سهمها
�أ�صبحت تعرب عن توجهات احلكومات املتعاقبة
�أكرث من تعبريها عن احلقيقة خا�صة حني
تتعار�ض مع �سيا�سات احلكومات .والأهم �أنه وبعد
تذليل املطالب العمالية والوعود باال�ستجابة لها،
مل ت�ستمر املطالب ال�صحفية باملطالبة باحلريات
وتوقف التدخالت ب�سيا�ساتها التحريرية.

االنتهاكات التي ت�ضمنتها ،علم ًا ب�أن هناك العديد
من احلاالت التي وجدت الوحدة �أنها تنطوي
على �أكرث من انتهاك لأحد احلقوق الإن�سانية �أو
للحريات الإعالمية املعرتف بها:
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احلق املعتدى عليه

الن�سبة
عدد
االنتهاكات املئوية
الواقعة من �إجمايل
االنتهاكات
عليه

ح����ري����ة الإع����ل���ام
والن�شــــــر والتعبيـــــر

43

احلق يف عدم اخل�ضوع
للتعذيب �أو ملعاملة
�أو عقوبة قا�سية �أو
ال �إن�سانية �أو مهينة

19

20.4

ح��������ق احل���������ص����ول
ع����ل����ى امل���ع���ل���وم���ات

12

13

احلريــــــة ال�شخ�صية
والأمـــــانال�شخ�صــــي

6

6.4

ح���رم���ة امل��م��ت��ل��ك��ات
اخل����������ا�����������ص����������ة

5

5.3

احل�������������������������������ق يف
حم���اك���م���ة ع���ادل���ة

4

4.3

االح���������ت���������ج���������از
غ���ي���ر ال�����ق�����ان�����وين

4

4.3

املجموع

93

100
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وفيما يلي عر�ض لالجتاهات التي تو�صلت وحدة
ر�صد وتوثيق االنتهاكات «عني» �إليها من واقع
االنتهاكات التي قامت بر�صدها وتوثيقها يف
الأردن ،و�أبرز تلك االنتهاكات م�صنفة بح�سب
احلقوق واحلريات املعتدى عليها:

 1.2.1االتجاهات األساسية التي
كشفت عنها انتهاكات الحريات
اإلعالمية وحقوق اإلعالميين

ات�سم العام  2013برتاجع احلريات الإعالمية
ب�صورة كبرية يف الأردن رغم انخفا�ض عدد
االنتهاكات اجل�سيمة ب�صورة ملمو�سة مقارنة بالعام
املا�ضي .فهذا النوع من االنتهاكات انح�سر يف الأردن

ل�صالح انتهاكات �أخرى من قبيل املنع من التغطية،
واحتجاز ال�صحفيني وحماكمتهم �أمام حمكمة �أمن
الدولة التي ال توفر �ضمانات املحاكمة العادلة ويف
مقدمتها ا�ستقالل املحكمة ذاتها .وا�ستمر الأردن
يف انتهاج �سيا�سة اللجوء للقانون ك�أداة لقمع
احلريات وتكميم حرية الإعالم وت�ضييقها .كما
ا�ستمرت �سيا�سة الإفالت من العقاب و�إخفاء هوية
املعتدين .وبوجه عام ميكن القول �أن ال�سيطرة
الر�سمية واحلكومية على الإعالم ازدادت ومتثلت
بالت�ضييق ال�شديد على حرية الإعالم الإلكرتوين
وتعديل القوانني الناظمة للعمل الإعالمي ب�شكل
يهدر حريته اهدارا �صارخا .و�سيتناول التقرير
امل�سائل املذكورة كلها على النحو الآتي:

 1.2.1.1تراجع الحريات اإلعالمية

الحظت وحدة «عني» من خالل عملها على ر�صد
وتوثيق االنتهاكات الواقعة على الإعالم يف الأردن
�أن هناك تراجعا ملمو�سا ووا�ضحا يف احلريات
الإعالمية يف الأردن يف عام  .2013وقد اتخذ هذا
الرتاجع ا�شكاال عديدة من قبيل �إقرار تعديالت
ت�شريعية مقيدة ملمار�سة العمل الإعالمي ،و�إخ�ضاع
و�سائل الإعالم لرقابة م�سبقة ولتدخالت �أمنية
م�ستمرة ،و�إحالة �إعالميني للق�ضاء وملحكمة
�أمن الدولة على ا�سا�س قانون العقوبات عن
مواد �إعالمية قاموا بن�شرها وا�ستمرار هيمنة
احلكومة على الإعالم .ي�ضاف �إىل ذلك عودة
اجل�سم الإعالمي ملمار�سة ال�ضبط الذاتي «الرقابة
الذاتية» التي كان ينتهجها قبل الربيع العربي
واحلراك ال�شعبي يف الأردن.
وقد جاءت تو�صيات جمل�س حقوق الإن�سان املتعلقة
بحرية الإعالم يف �إطار �آلية اال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل على �أو�ضاع حقوق الإن�سان التي جرت يف
 2013/10/24كدليل وا�ضح على هذا الرتاجع.
فبينما تبنى املجل�س يف اال�ستعرا�ض الدور ال�شامل
الأول لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف الأردن يف العام
 2009تو�صية واحدة فح�سب حول حرية الإعالم
ف�إنه تبنى يف العام  2013عددا �أكرب بكثري من
التو�صيات ذات ال�صلة باحلريات الإعالمية بلغ 18
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� .2إلغاء او تعديل كل املواد يف قانون العقوبات
التي ت�ضع قيود ًا جائرة على حرية التعبري.
 .3تعديل الت�شريعات لتوفري �ضمانات �أكرب حلرية
الر�أي والتعبري ومبا يتوافق مع املادة  15الفقرة 1
من الد�ستور الأردين املعدل ،ويتواءم مع املادة 19
من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية.
 .4اتخاذ اخلطوات الت�شريعية املنا�سبة ل�ضمان
تقدمي حماية كاملة للحق يف حرية التعبري والر�أي
وخا�صة فيما يتعلق بالن�شر الإلكرتوين وال�صحافة
الإلكرتونية.
 .5الت�أكد من �أن الدولة وت�شريعاتها حترتم
املادتني  19و 21من العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية والتي تكفل حرية التعبري وحرية
التجمع وتكوين اجلمعيات والتنظيم النقابي.
 .6دعم وتعزيز حرية االعالم وحرية التعبري
و�ضمان �أن تكون الت�شريعات وممار�سات الدولة
متوائمة مع متطلبات املادة  19من العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية.
 .7مراجعة قانون املطبوعات والن�شر مبا ي�ضمن
توفري احلماية الكاملة حلرية التعبري.
 .8توفري �ضمانات �شاملة ملمار�سة احلق يف حرية
التعبري مبا يف ذلك حرية الإنرتنت ،ومن �أجل
حتقيق ذلك ،ال بد من العمل على تعديل القوانني
املتعلقة بالإعالم الإلكرتوين.
� .9ضمان حرية الر�أي والتعبري مبا يتوافق مع
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية.

� .11إعادة النظر يف التعديالت الأخرية على
قانون املطبوعات والن�شر ،وقانون جرائم �أنظمة
املعلومات ،وقانون العقوبات والتي من �ش�أنها تهديد
احلق يف حرية التعبري خا�صة عرب الو�سائل
الإلكرتونية.
 .12القيام ب�إجراء حتقيقات م�ستقلة يف كل
حاالت االعتداء واالنتهاكات وامل�ضايقة والرتهيب
التي يتعر�ض لها ال�صحفيون ،وحماكمة مرتكبي
االنتهاكات �أمام العدالة.
 .13تعديل قانون املطبوعات والن�شر لإف�ساح
املجال لوجود قنوات ات�صال مفتوحة مع اجلمهور،
من خالل و�سائل الإعالم املطبوعة والإلكرتونية،
مبا يعزز القدرة على الو�صول �إىل املعلومات العامة
من �أجل تعزيز قدرة املواطنني على امل�شاركة ب�شكل
فاعل يف احلياة العامة.
 .14البدء بعملية حوار مع �أ�صحاب امل�صلحة
واملجتمع املدين �ضمن ر�ؤية ت�ستهدف مراجعة
وتعديل قانون املطبوعات والن�شر وخا�صة
التعديالت االخرية التي مت �إقرارها يف �سبتمرب/
�أيلول .2012
 .15مو�صلة اجلهود لتنفيذ اال�سرتاتيجية
الإعالمية الوطنية بالتعاون مع خمتلف اجلهات
وال�شركاء ذوي العالقة وامل�صلحة.
وباملقابل مل توافق احلكومة على ثالث تو�صيات
�أخرى تتعلق بحرية التعبري وحرية الإعالم
والإنرتنت ،وو�ضعتها قيد الدرا�سة ،وهي:
� .1إبطال التعديالت الأخرية التي مت �إدخالها على
قانون العقوبات وقانون املطبوعات والن�شر وقانون
جرائم �أنظمة املعلومات.

الشكاوى واالنتهاكات

تو�صية ،وقد قبل الأردن منها  15تو�صية هي:
� .1إطالق عملية مراجعة لقانون العقوبات
والقوانني املتعلقة باملطبوعات والن�شر ،على �أن
ت�شارك منظمات املجتمع املدين وخرباء دوليون يف
املراجعة التي يجب �أن ت�ستند للمعايري الدولية.

 .10تعديل قانون املطبوعات والن�شر لتخفيف
القيود املفرو�ضة على ن�شر املعلومات عرب
الإنرتنت.
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 .2تعديل قانون املطبوعات والن�شر لتعزيز
وجود الإعالم امل�ستقل املنفتح ،من خالل تو�سيع
تعريف ال�صحفي و�إزالة العقوبات املالية و�إلغاء
�شرط الرتخي�ص امل�سبق و�ضمان حرية الإعالم
والإنرتنت.

يف عامي  .2012 ،2011فقد متيز العام  2013بعدم
ارتكاب هذا النوع من االنتهاكات ب�صورة جماعية،
وال يجوز �أن ي�ستنتج من ذلك �أن ال�سلطات الأردنية
قد عدلت من �سيا�ستها بارتكاب هذا النوع من
االنتهاكات بحق الإعالميني �أو �أنها اقتنعت ب�أهمية
االمتناع عنها فال�سبب الفعلي وراء انخفا�ض عدد
احلاالت التي ارتكبت فيها انتهاكات مماثلة يف
الأردن يف هذا العام يعود �إىل تراجع احلراكات
ال�شعبية .فاالنتهاكات اجل�سيمة التي ارتكبتها
ال�سلطات الأردنية يف العامني املن�صرمني كانت
مبنا�سبة وب�سبب قيام الإعالميني بتغطية فعاليات
احلراك ال�شعبي واجلماهريي وملنعهم من نقل
احلقيقة وتعر�ض الأجهزة الأمنية للمتظاهرين
وقمعهم لهم� .أما يف العام  ،2013فقد تراجع
احلراك فلم يكن هناك من داع ال�ستخدام العنف
املمنهج بحق الإعالميني.

وت�ؤكد وحدة «عني» من خالل القراءة املت�أنية ملا
جرى يف جل�سة اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل من
نقا�شات وتو�صيات �أن ثمة ما ي�شري �إىل وجود قلق
دويل من تراجع احلريات ال�شخ�صية الأ�سا�سية
يف الأردن خا�صة يف جمال حرية الر�أي والتعبري
وحرية الإعالم وتداول املعلومات وحرية
الإنرتنت .فمو�ضوع حرية التعبري وحرية الإعالم
يف الأردن كان من �أبرز املوا�ضيع التي مت الرتكيز
عليها خالل جل�سة اال�ستعرا�ض من قبل الدول
الأع�ضاء يف جمل�س حقوق الإن�سان بعد حقوق املر�أة
ومكافحة التعذيب ،وجتاوز يف �أهميته موا�ضيع
كانت تعترب �أكرث �أهمية يف �سجل الأردن منها
العمالة املهاجرة وحقوق الالجئني وحقوق الطفل
و�ضمانات املحاكمة العادلة .الأمر الذي تعتربه
الوحدة م�ؤ�شرا على حجم الرتاجع يف حرية
التعبري وحرية الإعالم والإنرتنت يف الأردن.

ورغم ذلك ،فقد متكنت وحدة «عني» من ر�صد
وتوثيق حاالت متعددة تتعلق بارتكاب انتهاكات
ج�سيمة بحق الإعالميني من قبل الأجهزة الأمنية
املختلفة .الأمر الذي ي�ؤكد �أنه حيثما قامت
ال�ضرورة لدى هذه الأجهزة ال�ستخدام العنف
والقمع �ضد الإعالم والإعالميني ف�إنها لن تتوانى
عن اللجوء �إليها و�أن انخفا�ض العدد هذا العام
يرجع ح�صريا لل�سبب املو�ضح �أعاله.

� .3إتخاذ �إجراءات لدعم وتعزيز حرية
وا�ستقاللية الإعالم ،وخا�صة الإعالم الإلكرتوين
والأخذ بعني االعتبار �إلغاء �شرط الرتخي�ص
للمواقع الإلكرتونية امل�ستقلة.
واملالحظ �أن التو�صيات الثالثة التي و�ضعها الأردن
قيد النظر هي التو�صيات التي تت�ضمن طلبات
دقيقة وحمددة النطاق وامل�ضمون ،وهي الأهم
والأكرث تعلقا بامل�شكالت الفعلية واحلقيقية التي
تعرتي واقع احلريات الإعالمية يف الأردن.

 1.2.1.2انخفاض عدد االنتهاكات
الجسيمة

من امل�سائل التي ا�سرتعت انتباه وحدة «عني» يف
العام  2013عدم وقوع انتهاكات ج�سيمة كثرية
العدد بحق الإعالميني �أ�سوة مبا كان عليه احلال

 1.2.1.3استمرار سياسة اإلفالت من
العقاب وانعدام مساءلة الجناة

�أ�شارت الوحدة يف تقريرها للعام املا�ضي مل�س�ألة هي
يف غاية الأهمية وهي انتهاج احلكومة الأردنية
ل�سيا�سة الإفالت من العقاب ملنفعة الأ�شخا�ص
الذين يرتكبون انتهاكات بحق الإعالميني تو�صف
ب�أنها جرائم مبوجب قانون العقوبات الأردين �أو
جرائم دولية مبوجب القانون الدويل من قبيل
التعذيب وحجز احلرية و�إ�ساءة املعاملة .وقد
�أ�شار جمل�س حقوق الإن�سان يف تو�صياته املتعلقة
باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لهذه الق�ضية
حيث �أنه �أو�صى الأردن بالقيام ب�إجراء حتقيقات
م�ستقلة يف كل حاالت االعتداء واالنتهاكات
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يبدو لوحدة «عني» �أن احلكومة الأردنية غري
جادة وغري راغبة يف مالحقة مرتكبي االعتداءات
اجل�سيمة بحق الإعالم والإعالميني و�أنها مازالت
متعن يف �سيا�سة الإفالت من العقاب ،وما الإعالن
عن ف�صل عدد من �أفراد الأمن العام يف احلالة
املذكورة �سوى حماولة للتهرب من هذا االلتزام
الدويل الذي ت�س�أل عنه احلكومة الأردنية ب�شكل
م�ستمر ،وعاما تلو عام لأن االنتهاكات التي ت�صل
�إىل مرتبة التعذيب وغريه من �ضروب �إ�ساءة
املعاملة ال�شديدة الأخرى تعد من قبيل اجلرائم
الدولية التي ال ت�سقط بالتقادم.

 1.2.1.4محاكمة اإلعالميين أمام
محكمة أمن الدولة

ا�ستمر الأردن يف العام  2013مبحاكمة الإعالميني
�أمام حمكمة �أمن الدولة على �أ�سا�س قانون
العقوبات ولي�س على �أ�سا�س القوانني الناظمة
للإعالم بالطبع .فعلى الرغم من ت�صريحات مدير
الق�ضاء الع�سكري العميد القا�ضي مهند حجازي
على هام�ش ق�ضية الزميلني ن�ضال الفراعنة

فمن ال�ضروري الت�أكيد على �أن الإعالميني الأردنيني
تتم حماكمتهم �أمام حمكمة �أمن الدولة بجرائم
من�صو�ص عليها يف قانون العقوبات من قبيل �إطالة
الل�سان ،والتحري�ض على قلب نظام احلكم وغريها
من اجلرائم الأخرى ب�سبب مقاالت ومواد �إعالمية
يقوم الإعالميون بن�شرها وتندرج �ضمن ممار�ستهم
حلرياتهم الإعالمية ومقت�ضيات العمل الإعالمي،
ولكن احلكومة الأردنية ت�ستخدم قانوين العقوبات
وحمكمة �أمن الدولة ملطاردتهم ومنعهم من ممار�سة
حرياتهم الإعالمية بحرية.
لقد �أثبتت ق�ضية فراعنة ومعال؛ اللذين جرى
توقيفهما ملدة تزيد عن  100يوم على ذمة ق�ضية
حمالة �إىل حمكمة �أمن الدولة ،جمددا �ضرورة
مراجعة الت�شريعات الأردنية للحد من القيود على
حرية الإعالم ،وكذلك ب�أن عقوبة التوقيف ما
زالت تهدد ال�صحفيني ،وب�أن حماكمات ال�صحفيني
ال تتم فقط �سندا لقانون املطبوعات والن�شر ،بل
ملنظومة قوانني من بينها قانون حمكمة �أمن الدولة
وقانون العقوبات الأردين.

 1.2.1.5كثرة حاالت المنع من
التغطية من قبل الهيئات األمنية

ات�سم العام  2013بالن�سبة لواقع االنتهاكات املا�سة
باحلريات الإعالمية بكرثة االنتهاكات التي متت
من خالل الأجهزة الأمنية املختلفة والتي اتخذت
�شكل املنع من التغطية ،وذلك من خالل اال�ستيالء
على الكامريا �أو م�صادرة الهاتف النقال لل�صحفي �أو
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وامل�ضايقة والرتهيب التي يتعر�ض لها ال�صحفيون،
وحماكمة مرتكبي االنتهاكات �أمام العدالة .ومل
تتخذ احلكومة الأردنية �أية �إجراءات جدية �أو
حقيقية لو�ضع هذه التو�صية مو�ضع التنفيذ .فقد
�أعلنت احلكومة يف نهاية العام � 2013أنها ف�صلت
عددا من �أفراد ال�شرطة املتورطني بحادثة النخيل
التي ارتكبت يف العام  2011عن العمل دون �أن
تن�شر �أ�سماءهم �أو الإجراءات املتخذة لإدانتهم.
وعلى �أي حال ،وب�صرف النظر عن �صدق ما �أعلنته
احلكومة الأردنية من عدمه؛ ف�إن املطلوب هو
�إجراء حتقيقات م�ستقلة ولي�س من خالل الأجهزة
ذاتها املتورطة بهذه االعتداءات ،و�إحالة امل�شتبه
بهم للمحاكم النظامية ملحاكمتهم عن �أفعالهم بحق
الإعالميني .فامل�ساءلة الإدارية �أو الت�أديبية ال
تكفي وال تعد �إنفاذا لهذه التو�صية حيث يتوجب
وفقا للقانون الدويل م�ساءلة املتورطني جزائيا
ومدنيا وت�أديبيا ،والك�شف العلني عن احلالة
و�ضمان عدم تكرارها.

و�أجمد املعال اللذين �أحيال �إىل حمكمة �أمن الدولة
ومت توقيفهما بتاريخ 2013/9/17؛ ب�أن «ق�ضايا
املطبوعات والن�شر تخرج عن اخت�صا�صات حمكمة
�أمن الدولة»� ،إال �أنه مل تتخذ �أية تدابري عملية
يف العام  2013لوقف نظر املحكمة يف ق�ضايا
�ضد �إعالميني .والالفت يف ت�صريحات مدير
الق�ضاء الع�سكري املذكورة �أنه يتحدث عن ق�ضايا
املطبوعات والن�شر ولي�س عن ق�ضايا يتم �إحالة
الإعالميني فيها �إىل املحكمة ب�سبب مواد �إعالمية
ن�شروها على �أ�سا�س قانون العقوبات.
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م�سح ما خزنه ال�صحفي على كامريته وهاتفه من
�صور ومعلومات .فقد بلغ عدد االنتهاكات املرتكبة
على هذه ال�شاكلة ( )42انتهاكا .الأمر الذي
يعك�س بو�ضوح ت�صميم وعزم الأجهزة الأمنية
املختلفة على �إخفاء احلقيقة وعرقلة ممار�سة
الإعالميني لأعمالهم و�أن�شطتهم .فما زال �أفراد
الأجهزة الأمنية املختلفة من الأمن العام ،والدرك
واملخابرات؛ ف�ضال عن «البلطجية الذين توجه
االتهامات لهم ب�أنهم يعملون باالتفاق مع هذه
الأجهزة» يعملون ب�شكل حثيث وممنهج على �إرهاب
الإعالميني وم�ضايقتهم وحرمانهم من البيانات
واملعلومات وال�صور التي حت�صلوا عليها.
وتعتقد وحدة «عني» �أن كرثة االنتهاكات املا�سة
بحرية الإعالم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية
املختلفة يف العام  2013من خالل منع التغطية
تك�شف بو�ضوح عن واقع احلريات الإعالمية يف
الأردن ،و�أنها يف تراجع �شديد و�أن القب�ضة الأمنية
ما زالت �شديدة على كل ما يت�صل بالإعالم والتعبري
والن�شر احلر .ويبدو �أن احلكومة الأردنية �ضاقت
ذرعا بهام�ش احلرية املحدود الذي متتع به اجل�سم
الإعالمي الأردين يف العامني املا�ضيني ب�سبب
«الربيع العربي» و�أنها تعمل على احتواء �آثاره يف
الأردن؛ خا�صة بعد تراجع احلراكات ال�شعبية
واجلماهريية يف الأردن.

 :1.2.1.6قمع حرية اإلعالم باسم
القانون والشرعية

ثمة نزعة بد�أت ت�سود لدى الكثري من حكومات
البلدان العربية ومن بينها الأردن ب�أنها ت�ستطيع
القيام بكل ما تريده يف جمال احلريات الإعالمية
من تقييد ،بدء ًا من فر�ض رقابة م�سبقة من خالل
الرتخي�ص امل�سبق� ،إىل تقييد احلريات النقابية
للإعالميني و�إجبارهم على االن�ضمام لنقابة ما
لالعرتاف بهم ك�صحفيني� ،إىل جترمي �أن�شطة
�إعالمية و�إحالة �إعالميني �إىل الق�ضاء وتوقيفهم
�أو فر�ض عقوبات �سالبة للحرية عليهم با�سم
القانون وال�شرعية .وقد ال حظت وحدة «عني»
�أن احلكومة الأردنية ا�ستمرت يف العام  2013بهذه

ال�سيا�سة ،فقد قامت بتهيئة املنظومة الت�شريعية
الأردنية ب�صورة مناوئة ومعادية حلرية الإعالم
والتعبري والن�شر.
وتعتقد وحدة «عني» �أن البيئة القانونية الأردنية
الناظمة للعمل الإعالمي تنطوي بذاتها على
انتهاكات للحريات الإعالمية وحلقوق الإعالميني،
ف�ضال عن املمار�سات احلكومية التي باتت ت�ستند
عليها والتي ت�شكل هي الأخرى �إمعانا بتقييد هذه
احلريات.
�إن املرجعية الأ�سا�سية يف حتديد ما يجوز وما ال
يجوز يف جمال تقييد احلريات الإعالمية تتمثل
باملعايري الدولية حلرية الإعالم وحقوق الإن�سان
ولي�س للقانون الوطني كما تعتقد احلكومة
الأردنية .وقد بدا جليا �أن الأردن غري م�ستعد
للعدول عن القيود التي فر�ضها على احلريات
الإعالمية وحرية التعبري م�ؤخرا من خالل
القوانني؛ حيث �أنه مل يوافق على تو�صيتي جمل�س
حقوق الإن�سان يف �إطار اال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل لأو�ضاع حقوق الإن�سان فيه املتعلقتني
ب�إبطال التعديالت الأخرية التي مت �إدخالها على
قانون العقوبات وقانون املطبوعات والن�شر وقانون
جرائم �أنظمة املعلومات وبتعديل قانون املطبوعات
والن�شر لتعزيز وجود الإعالم امل�ستقل املنفتح ،من
خالل تو�سيع تعريف ال�صحفي و�إزالة العقوبات
املالية و�إلغاء �شرط الرتخي�ص امل�سبق و�ضمان
حرية الإعالم والإنرتنت .الأمر الذي ي�ؤكد ما
تذهب �إليه وحدة «عني» من �أن احلكومة الأردنية
جتعل من القانون �أداة لقمع الإعالم والإعالميني
والت�ضييق عليهم ولي�س لتمكينهم من ممار�سة
حرياتهم الإعالمية وحقوقهم الإن�سانية.

 :1.2.1.7عودة الرقابة الذاتية
لدى اإلعالميين

الحظت وحدة «عني» �أن العام � 2013شهد عودة
تنامي ظاهرة الرقابة الذاتية التي كانت جتتاح
اجل�سم الإعالمي الأردين قبل عامني بو�ضوح ،وهي
الظاهرة التي عانى منها الإعالم كثريا و�ساهمت
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فمن ناحية ،تزامن انح�سار هذه الظاهرة يف العامني
ال�سابقني مع الربيع العربي وانطالق احلراكات
ال�شعبية واالجتماعية التي اجتاحت الأردن،
حيث منح الربيع العربي �شحنة قوية للإعالم
والإعالميني يف الأردن جعلتهم يتخلون عن �سيا�سة
ال�ضبط الذاتي التي كانوا ينتهجونها على مر �سنوات
�سابقة كثرية؛ ال بل �إنها كانت ت�شكل ال�سمة الأبرز
للإعالم الأردين .فقد �ساهم الربيع العربي بتخلي
الإعالميني عن هذه الرقابة حل�ساب ممار�ستهم
لعملهم ب�صورة غدت تتجاوز ال�سقوف احلمراء
التي كانوا يلتزمون بها من تلقاء �أنف�سهم حيث
كانوا يعرفون حدود امل�سموح بن�شره وغري امل�سموح
بن�شره وكانوا ميتنعون عن ن�شر مواد �إعالمية
تخالف غري امل�سموح بن�شره من تلقاء �أنف�سهم� .أما
يف العام  2013وهو العام الذي تراجع فيه احلراك
ال�شعبي يف الأردن ،فقد عاد الإعالميون الأردنيون
ب�سبب هذا الرتاجع �إىل ممار�سة ال�ضبط الذاتي
على النحو املذكور.
ومن العوامل الأخرى التي �ساهمت بعودة الرقابة
الذاتية م�س�ألة �إحالة الإعالميني ب�صورة كبرية
على حمكمة �أمن الدولة ملحاكمتهم عن جرائم
يف قانون العقوبات هي يف حقيقتها �أن�شطة تندرج
�ضمن ممار�سة حرية الإعالم والن�شر والتعبري.
الأمر الذي جعل الإعالميني يف الأردن ي�ؤثرون
ال�سالمة على التوقيف واحلب�س الذي حلق بعدد
منهم جراء قيامهم بن�شر مواد �إعالمية معينة مل
ترق للحكومة الأردنية ول�صناع القرار يف الأردن.
ومن الأ�سباب الأخرى التي تقف وراء الرقابة
الذاتية م�س�ألة الأمن الوظيفي للإعالميني،
وقد خل�صها ال�صحفي خ�ضر امل�شايخ يف جل�سة
التفكري التي عقدتها وحدة «عني» يف عمان
بتاريخ  2013/12/7ملناق�شة هموم الإعالم

كما �أكدها الزميل نور اخلماي�سة يف اجلل�سة ذاتها
بقوله« :ال ميكن ف�صل الأمن املعي�شي عن احلريات،
وقد ا�ستخدم مو�ضوع الأمن املعي�شي من داخل
امل�ؤ�س�سات نف�سها ومن خارجها ،و�أ�صبح ال�صحفيون
�أمام اجتاهني ،وفتح الباب على م�صراعيه فيما
يتعلق بامل�ست�شارين �أو باملكاف�آت من حتت الطاولة.
�إن مل يكن هناك �أمن معي�شي فال يوجد حريات �أو
مهنية ،من اخلارج يتم ال�ضغط على ر�ؤ�ساء التحرير
ومدراء التحرير لتوجيه ال�صحف وحتديد
م�سارها ،ومن الداخل ا�ستخدمته �إدارة ال�صحف
ور�ؤ�ساء التحرير وه�ؤالء بدورهم ي�ضغطون على
ال�صحفيني لي�سريوا يف م�سارهم .بالتايل الق�ضية
مرتابطة جد ًا ومت�شابكة ،وال ميكن ف�صلها ،ف�إن مل
يتحقق الأمن املعي�شي لن يكون هناك حريات ،و�إن
مل يكن هناك حريات فال يوجد مهنية نهائي ًا ،لأن
احلرية واملهنية تو�أمان وال يتجز�آن� ،إذا فقدت
احلرية ب�سبب الأمن املعي�شي �إذ ًا فقد كل �شيء� ،إذا
ميلى علي لأك�سب
ا�شتغلت يف عمل ما ف�س�أعمل مبا ُ
رزقي ،وهذا �شاهدناه وح�صل يف �صحيفة العرب
اليوم وهناك من خاف املرور من جانب خيمة
االعت�صام حتى ال يتم ف�صله ،وهذا الرعب �سببه �أن
ال�صحفيني لديهم م�س�ؤوليات والتزامات معي�شية».
�صفوة القول هي �أن الرقابة الذاتية يف الأردن
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يف انكما�ش احلريات الإعالمية يف الأردن ب�صورة
ملحوظة .وترى الوحدة �أن هناك عوامل و�أ�سبابا
متعددة �أدت �إىل عودة هذه الظاهرة بو�ضوح
وجالء.

الأردين و�أهم حتدياته على النحو الآتي« :هناك
جمموعة عوامل �أثرت �سلب ًا على الأمن املعي�شي
لكل ال�صحفيني ،امل�ؤ�س�سات اخلا�صة حتديد ًا مث ًال،
هناك جزء من امل�س�ؤولية تتحمله منظومة كاملة
من الدولة �سواء الأجهزة الأمنية �أو غريها ،فمن
يعمل بالقطاع اخلا�ص ي�شعر ب�أن �سقف احلريات
لديه �أعلى من القطاع العام ،وبالتايل حتى حد
معني ين�سحب العاملون من م�ؤ�س�ساتهم ويبحثون عن
م�صدر رزق �آخر على ح�ساب امل�ؤ�س�سة التي يعملون
بها ،وذلك ب�سبب امل�ضايقات التي يتعر�ضون لها
والتي ب�سببها ين�سحبون تدريجي ًا من عملهم وهذا
ي�ؤثر على بنية امل�ؤ�س�سات �إجما ًال ،وهناك نوع من
الرقابة الذاتية فهو يفرت�ض ما الذي �سيحدث
معه وبالتايل يخت�صر الطريق».
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عادت لت�شل اجل�سم الإعالمي ولتمنع الإعالميني من
ممار�سة �أعمالهم بال�شكل املطلوب مهنيا وحقوقيا،
وهي �إن ا�ستمرت �ستع�صف كليا بحرية الإعالم يف
الأردن ،و�ستجعل من الإعالم ج�سما �ساكنا ال حياة
فيه.

 1.2.2أبرز االنتهاكات الماسة
بالحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميين

يت�ضمن هذا الق�سم من التقرير عر�ضا موجزا
لأهم االنتهاكات التي ر�صدتها «عني» وقامت
بتوثيقها ،وهي تعك�س ب�شكل وا�ضح االجتاهات
العامة النتهاكات احلريات الإعالمية يف الأردن.
وت�شمل هذه االنتهاكات تلك التي وقعت ونالت
من احلريات الإعالمية وحقوق الإعالميني ب�سبب
�سلوكيات و�أفعال معينة (االنتهاكات الناجتة عن
ممار�سات) وب�سبب الت�شريعات والقوانني النافذة.
ومن ال�ضروري الت�أكيد على �أن جزءا كبريا من هذه
االنتهاكات طال �أكرث من حق من حقوق الإن�سان
واحلريات الإعالمية املعرتف بها ،ولكن روعي يف
عر�ضها �إدراجها �ضمن االنتهاك �أو االعتداء الأبرز،
ومبعنى �آخر فقد جرى ت�صنيف هذه االنتهاكات يف
التقرير بح�سب ال�صورة الأكرث ظهورا له رغم �أنه
قد ينطوي على انتهاك حلقوق �أو حلريات �أخرى.
وميكن �إيجازها على النحو الآتي:

 1.2.2.1االنتهاكات المتعلقة
بالتهديد باالعتداء على الحق
في الحياة

مل تر�صد وحدة «عني» يف العام � 2013أي اعتداء
على حرية الإعالم من خالل امل�سا�س بحق احلياة
للإعالميني �أو التهديد باحلرمان منه .وميكن
القول بوجه عام �أن هذا النوع من االنتهاكات لي�س
م�ألوفا يف الأردن.

 1.2.2.2االنتهاكات الماسة بالحق
في عدم الخضوع للتعذيب أو لغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

متكنت وحدة «عني» يف العام

2013

من ر�صد

وتوثيق عدد من االنتهاكات التي تتعلق ب�إ�ساءة
معاملة الإعالميني ب�شتى �أ�شكالها و�صورها مبا
يف ذلك احلرمان من احلرية تع�سفا �أو ب�شكل غري
قانوين ،وال�شتم ،وال�ضرب ،والتهديد ،واال�ستدعاء
الأمني ب�سبب عمل �إعالمي .وقد متكنت الوحدة من
التحقق من وقوع انتهاكات من هذا النوع يف ()19
حالة من احلاالت التي قامت بر�صدها .وفيما ي�أتي
عر�ض لأبرزها:

 1.2.2.2.1االعتداء على عبدالحميد
اللحام من راديو البلد بالضرب
من قبل ملثمين مؤازرين ألحد
المرشحين لالنتخابات النيابية

�أورد الزميل عبداحلميد اللحام من راديو البلد
يف �شكواه املقدمة لوحدة «عني» �أنه بتاريخ
« 2013/1/23قامت جمموعة جمهولة باالعتداء
عليه�أثناءالتغطيةال�صحفيةلالنتخاباتالربملانية
يف منطقة اجلبل الأبي�ض التابعة ملحافظة الزرقاء
– الدائرة الثانية ،حيث كان هناك م�شاحنات بني
م�ؤازرين لأحد املر�شحني يف املنطقة وقوات الأمن.
و�أثناء قيامي بت�صويرها ،قامت املجموعة التي
كانت ت�ضم ما يقارب من (� )15شابا مبهاجمتي
دون �سابق �إنذار؛ وا�ستخدموا احلجارة ل�ضربي،
حيث تلقيت عدة �ضربات يف منطقة الر�أ�س ،مما
�أدى اىل جروح متو�سطة .و�أثناء ذلك قام احدهم
ب�أخذ الكامريا التي كانت بحوزتي عنوة ،وما زالت
معه .ولقلة حيلتي امامهم وعدم وجود �أية جهة
لوقف اعتدائهم ،التج�أت ملركز االقرتاع القريب
من احلدث (مدر�سة عمر بن اخلطاب) حيث متت
حمايتي من قبل الأمن والبحث اجلنائي ،وقاموا
بنقلي �إىل مركز �أمن احل�سن حيث قمت بتقدمي
�شكوى يف الوقت ذاته على من اعتدى علي ومن
ثم �أرفقت مع ال�شكوى تقارير طبية تبني حالتي
ال�صحية يف ذلك الوقت».
يت�ضح من �سياق هذه احلالة �أن االعتداء على اللحام
يرجع �سببه اىل ممار�سته لعمله ال�صحفي والرغبة
مبعاقبته على تغطية امل�شاجرة التي وقعت بني
الأ�شخا�ص الذين كانوا ي�ؤازرون �أحد مر�شحي
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 1.2.2.2.2االعتداء بالضرب على
حسان خريسات من موقع عفرا
اإللكتروني

�أفاد الزميل ح�سان خري�سات لدى مقابلته من قبل
فريق الر�صد التابع لوحدة «عني» يف م�ست�شفى
الإ�سراء يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/20
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء عقب االعتداء عليه
بال�ضرب ،وبعد �أن �أجريت له عملية جراحية:
«�أنه يف حوايل ال�ساعة الثانية ع�شرة و 45دقيقة
تلقى ات�صاال هاتفيا على هاتفه املحمول من رقم
ال يعرفه وقال املت�صل انه ميلك نادي ًا ريا�ضي ًا مغلق ًا
ويريد الكتابة عنه وطلب عنوان موقع عفرا
الذي يعمل فيه خري�سات ،وبعد ع�شر دقائق تلقى
ات�صاال �آخر من «رقم خا�ص» وادعى املت�صل �أن
ا�سمه املحامي �أحمد العدوان ويريد �أن يزود املوقع
ب�إعالنات� ،إال �أن خري�سات ت�أكد �أن املتحدث لكنته
عراقية فقال له :ملاذا تكذب علي �أنت عراقي ،مما
دفع الأخري لإغالق الهاتف» .و�أ�ضاف خري�سات:
«�شعرت �أن هناك �شيئا �سيحدث وذلك من خالل
خربتي املرتاكمة والطريقة الهاتفية التي تلقيتها،
وتوقعت �أن «واحد �أزعر رح يجي على املكتب»
فقمت بالنزول �إىل باب العمارة لإغالق الباب �إال
�أين فوجئت مبجموعة من الأ�شخا�ص عددهم 10
�أ�شخا�ص ،ي�صعدون الدرج ف�أ�سرعت �إىل الأعلى
لإغالق باب املكتب الرئي�سي و�أ�سرعت �إىل مكتبي
و�أغلقته �أي�ضا .لكن الأ�شخا�ص املعتدين قاموا
بفتح الباب الرئي�سي بوا�سطة امل�سد�سات كامتة
ال�صوت و�س�ألوا الأ�شخا�ص املوجودين عني وهم
«لينا رم�ضان ،خلدون الذيبة ،نادية خري�سات ،نور

و�أكد خري�سات يف �شكواه لوحدة «عني» �أنه قام
بتوكيل املحامي عبد الكرمي ال�شريدة يف الق�ضية
التي �سي�ستمر بها حتى ي�أخذ حقه .و�أ�شار كذلك
�إىل �أنه ال عالقة ل�صحيفة احلياة باحلادثة و�إمنا
مت االعتداء عليه ب�صفته رئي�س حترير عفرا.
وقد الحظ فريق الر�صد التابع لـ»عني» عند
مقابلة الزميل خري�سات وجود رجل �أمن عند باب
الغرفة اخلا�صة بخري�سات حلرا�سته.
وقد �أ�صدر �سامر ال�شواورة بيانا من خالل و�سائل
الإعالم نفى �صلته بق�ضية خري�سات .ورغم ذلك
فقد �أكد الذين جرت مقابلتهم من قبل فريق
الر�صد التابع لوحدة «عني» �أن االعتداء جاء
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االنتخابات الربملانية .ف�ضال عن �أن االعتداء ثابت
من خالل ال�شكوى التي تقدم بها ال�صحفي والتقرير
الطبي املتعلق باحلالة .وعلى �أي حال ،ت�شكل هذه
احلالة انتهاكا حلرية الإعالم من خالل املعاملة
القا�سية �أو الال �إن�سانية واملنع من التغطية .ويعد
الأمن م�س�ؤوال كذلك لعدم حتريكه ال�شكوى املقدمة
�إليه والو�صول للجناة والتحقيق معهم ،ثم �إحالة
امل�شتبه بهم للمحكمة املخت�صة ملحاكمتهم ومعاقبة
من يثبت بحقه ارتكاب االعتداء.

الدين» ف�أخربوهم �أين مبكتبي وقاموا با�ستعمال
امل�سد�سات كامتة ال�صوت �أي�ضا لفتح باب املكتب
املغلق باملفتاح .وبد�أوا بال�صراخ كيف جتر�ؤ �أن
تكتب عن �سامر ال�شواورة و�سعيد بنية ور�أيت �سامر
مع املجموعة فعرفت �أن �سبب التهجم هو عنوان
و�ضعته على موقعي الإلكرتوين «رجل الأعمال
�سامر ال�شواورة كيف �أ�صبح مليونريا» حيث كنت
�س�أن�شر حتقيق ًا �صحفي ًا بذلك .وبد�أت املجموعة
املكونة من ع�شرة �أ�شخا�ص ب�ضربي على ر�أ�سي �أكرث
من � 20ضربة و�أنا جال�س على الكر�سي وتركزت
�ضرباتهم على ر�أ�سي بال�سكاكني وامل�سد�سات وهم
يرددون كيف جتر�ؤ على �سامر ال�شواورة وكالم ًا
�آخر مل �أركز عليه ،حيث حتدث بع�ضهم باللكنة
الكركية و�آخرون باللكنة العراقية وبعد �أن انتهوا
من �ضربي قاموا بحملي ورميي على الأر�ض وتركوين
وغادروا املكتب .و�أثناء خروجهم من املكتب و�ضعوا
امل�سد�س على ر�أ�س �إحدى ال�صحفيات وطلبوا منها
�أن تقول «ربك ال�شواورة» وخرجوا .فقام املرا�سل
ب�أخذي �إىل م�ست�شفى الإ�سراء حيث كنت �أنزف دما
وجاءت ال�شرطة «ال �أعرف من قام بتبليغها» �إىل
امل�ست�شفى «مركز �أمن �صويلح» و�أخذوا �أقوايل وقام
الأطباء بتخييط ر�أ�سي  20قطبة وكذلك �شفتي.
و�أعاين من ك�سور ور�ضو�ض يف ظهري والقف�ص
ال�صدري».
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الفصل الثاني
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على خلفية ن�شر خرب يتعلق بالف�ساد داخل �شركة
االحتاد لل�سجائر عالوة على �أنهم اتهموا القائمني
على �إدارة ال�شركة باالعتداء املذكور وهم من
عائلة بنية وال�شواورة .وقد تقدم املت�ضررون من
االعتداء املذكور ويف مقدمتهم الزميل ح�سان
خري�سات ببالغات للأمن وح�سب قولهم هناك
مذكرات جلب بحق الأ�شخا�ص القائمني على �إدارة
ال�شركة وامل�شتبه بتورطهم باالعتداء وقد �أ�ضاف
ال�شهود كذلك ان املعتدين �أقروا بذنبهم وطلبوا
�إح�ضار جاهة من خالل و�سطاء.
من الوا�ضح متام ًا �أن هذه احلالة تنطوي على
انتهاك حلرية الإعالم من خالل املعاملة القا�سية
والال�إن�سانية ،وقد اتخذ االنتهاك �شكل انتهاك
ج�سيم .كما �أنها تدل على تهاون الأجهزة املخت�صة
يف الأردن بحماية ال�صحفيني ومبالحقة اجلناة،
فلم حتل اية ق�ضية – بح�سب املعلومات املتوافرة
لوحدة «عني» – �إىل املدعي العام �أو املحكمة
بخ�صو�ص هذه احلالة .الأمر الذي يثبت مبا ال
يدع جماال لل�شك وجود �سيا�سة �إفالت من العقاب
بحق املعتدين على الإعالميني يف الأردن وتواط�ؤ
كبري يف هذا ال�ش�أن.

 1.2.2.2.3تهديد أمجد المجالي
من صحيفة الرأي وشتمه
بألفاظ قبيحة

يف �شكواه التي تقدم بها لوحدة «عني» بتاريخ
� ،2013/7/29أو�ضح الزميل �أجمد املجايل من
�صحيفة الر�أي �أنه« :بتاريخ  2013/7/20وبعد
ن�شري ملقال يف ال�صحيفة عن حادثة �شغب مباراة
الرمثا والفي�صلي على ملعب الأمري ها�شم بالرمثا
تلقيت على �صفحتي ال�شخ�صية  -في�س بوك -
تهديدات بالقتل و�شتائم م�ست �أ�سرتي وتهديد ًا
طال �أوالدي �أي�ض ًا  ..ومن ثم حتولت التهديدات
�إىل ر�سائل على املوبايل ومن ثم �إىل ات�صاالت
هاتفية �أخذت �شكل تهديد وذم وقدح».
وقد جاء يف �شكوى املجايل �أن «عنوان املقال الذي
ن�شره كان «�ساحة حرب» ،وال�شتائم كانت ت�أتي على

«الإنبوك�س» عرب الفي�سبوك ،وو�صل بع�ض امل�ضايقات
اىل حماولة م�ضايقة عائلته على الفي�سبوك.
هناك �أ�سماء وهمية وبع�ضها �أ�سماء حقيقية ،ثم
�أ�صبحت التهديدات ت�أتي عرب امل�سجات والتلفونات
من �أرقام معروفة ولي�ست خا�صة .وكانت تزداد
ب�شكل ت�صاعدي وت�أتي يف �أوقات مزعجة �إما وقت
الإفطار متاما �أو وقت ال�سحور ،ا�ستمرت ملدة  5ـ
� 6أيام».
و�أ�شار املجايل �إىل �أنه بعد ازدياد ال�شتائم
والتهديدات ،ذهب هو ورئي�س حترير جريدة
الر�أي ورئي�س جمل�س �إدارتها لتقدمي �شكوى
عند مدعي عام �شمال عمان الذي حولهم �إىل
البحث اجلنائي .ومت تقدمي �شكويني واحدة با�سم
اجلريدة حيث رافق ما تعر�ض له من حملة على
�صفحات في�سبوك تدعو �إىل مقاطعة اجلريدة
وت�ستخدم اللوغو ب�شكل م�سيء ،وهناك �أخذوا
جميع املعلومات من �أرقام ور�سائل �سابقة وطلبوا
منه عدم ا�ستخدام �صفحته ال�شخ�صية ملدة 4
�أيام ،وبعد ذلك بيومني اختفت جميع الر�سائل
والهواتف التي حتمل تهديدات ،وات�صل به البحث
اجلنائي لإخباره �أنه ي�ستطيع ا�ستخدام �صفحته،
دون �إخباره ب�أ�سماء من تعر�ضوا له.
�أما اخلرب الذي ن�شره املجايل حتت عنوان �ساحة
حرب ،فقد جاء فيه�« :شاهدنا الليلة املا�ضية مباراة
بكرة القدم بني الرمثا والفي�صلي� ،أم �أن �شا�شة
التلفاز كانت موجهة نحو قناة �إخبارية تر�صد
�أحداث عنف و�شغب ملظاهرة �أو اعت�صام ،يف �إحدى
الدول التي تعي�ش ما ي�سمى «الربيع العربي»؟.
�ألعاب نارية موجهة نحو �أر�ضية امللعب ومفرقعات
 �شماريخ  -وحجارة ،فامل�شهد ال ميت ب�صلة لكرةالقدم �أو للعبة ريا�ضية تناف�سية! .هي �ساحة حرب،
خرج منها الالعبون ب�سالمة اهلل ورعايته ،وتنف�س
�أهاليهم وخ�صو�ص ًا  -الآباء والأمهات  -ال�صعداء،
فال�شرط الأهم لإقامة املباراة كان غائب ًا ،ال�سالمة
العامة ،فهي كانت معدومة حتى لدى �أعداد كبرية
من اجلماهري التي واجهت �صعوبات جمة للخروج
ب�سالم من معمعة املفرقعات .بات لزام ًا على اللجنة
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تنطوي هذه احلالة على انتهاك حلرية الإعالم
من خالل املعاملة القا�سية والال �إن�سانية.
وهي تدل كذلك على التهاون ال�شديد من قبل
الأجهزة الأمنية يف متابعة االنتهاكات التي تطال
ال�صحفيني ،فالأ�صل �أن يحال امل�شتبه بتورطهم
بهذا االنتهاك على املحكمة املخت�صة ملحاكمتهم
ومعاقبة من ثبت تورطه به ،وهذا مل يتم اتخاذه
يف هذه احلالة.

 1.2.2.2.4إعتداء بالضرب على
الزميل غسان أبو لوز وأعضاء
فريق العربية اآلخرين في
مخيم الزعتري

�أفاد الزميل غ�سان �أبولوز مرا�سل قناة العربية يف
ا�ستمارة املعلومات امل�ؤرخة بتاريخ :2013/11/5
«�أنه توجه �إىل خميم الزعرتي لالجئني ال�سوريني
لت�صوير تقرير حول الأمرا�ض ال�سارية بني
الالجئني ال�سوريني برفقة كل من امل�صور «منقذ
غنيمات» وم�ساعد امل�صور «�أحمد العبدالالت»
وال�سائق «حممد اليف» وذلك بعد �أن ح�صل على
تقرير �أمني للت�صوير يف املخيم �إ�ضافة �إىل التن�سيق
مع جمعية العون ال�صحي العاملة يف املخيم لت�صوير
التقرير».
و�أ�شار �أبولوز كذلك �إىل �أنه «و�صلنا �إىل املخيم
ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف ظهرا لت�صوير
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الت�أديبية يف احتاد كرة القدم �أن تنظر �إىل الأمور
من زاوية تقدمي اولوية �سالمة الالعبني و�أركان
اللعبة كافة على �أي �أولويات �أخرى ،و�أن تراجع
�أحداث ًا م�شابهة جرت يف املو�سم املا�ضي و�أن ت�ستند
�إليها يف قراراتها املنتظرة  ..كما �أن �سمعة كرة
القدم الأردنية و�إجنازاتها ومكت�سباتها الآ�سيوية
والدولية باتت على حمك احلزم ،ال التهاون
و»الطبطبة!» ..من الآخر ،ما حدث الليلة قبل
املا�ضية ال ميكن ال�سكوت عليه  ..ف�سالمة الالعبني
واجلماهري و�أركان اللعبة كافة� ،أهم بكثري من
مباراة �أو لقب  ..كما �أن ال�سمعة الطيبة لكرة
القدم الأردنية ال تقبل �أن�صاف احللول!».

التقرير ،وبد�أنا بالت�صوير داخل العيادات
وال�صيدلية وهي عبارة عن كرافانات وبعد
حوايل  5دقائق من الت�صوير تفاج�أنا ...ب�أحد
الالجئني ي�صرخ بوجه امل�صور ويهدده «واهلل
لأك�سر الكامريا» دون �أن يبني �سبب رف�ضه للت�صوير
داخل املخيم وكان يرتدي جاكيت �أبي�ض وملتحي
و�أ�سمر الب�شرة .فتقدمت و�أبعدت امل�صور واعتذرت
من الالجئ لأين �أعرف خطورة االحتكاك مع
الالجئني ال�سوريني ،كما جاء الطاقم الطبي يف
الزعرتي مل�ساعدتنا يف منع االحتكاك ،توقفنا عن
الت�صوير واجتهنا للكرافانات ال�صحية وجل�سنا مع
الأطباء ملدة ن�صف �ساعة وتبادلنا احلديث يف �صلب
التقرير مبعنى طلبنا معلومات و�أرقام ًا عن طبيعة
الأمرا�ض املوجودة .وبعد ذلك عاودنا الت�صوير
وكان يرافقنا الدكتور «�أحمد م�ساعدة» ،وبعد
 5دقائق من الت�صوير جاء الجئ �سوري غا�ضب
طويل البنية �ضخم يرتدي زي ًا ع�سكري ًا غري ر�سمي
«جنغل» ويحمل «باج» �أنه متطوع لكني مل �أ�ستطع
قراءة اجلهة التي يتطوع معها وبد�أ بامل�سبات
وال�شتائم «روحوا �صوروا خواتكم بدل ما ت�صوروا
ن�سوانا» احتجاجا منه على تقرير ن�شرته قناة
العربية يف وقت �سابق حول زواج املتعة يف خميم
الزعرتي و�أخذت �أحاوره لي�ش انت مع�صب ،فطلب
مني �أن �أجري مقابلة معه لأنه يريد �أن يتحدث عن
االئتالف الوطني ال�سوري وعن القنوات ال�سورية
املح�سوبة على النظام والتي ت�شوه �صورة الالجئني
ال�سوريني يف املخيم ف�أجبته باملوافقة على عمل
مقابلة معه ملدة  5دقائق« .مل يجر مقابلة» ولكني
�آثرت �أن نبتعد قليال عن الت�صوير خوفا من �أي
احتكاكات وجل�ست يف الكرافانات الطبية مرة
�أخرى ملدة ربع �ساعة تقريبا ثم تابعنا الت�صوير
وكنا ن�صور حالة ملري�ض يعاين من ف�شل كلوي
وطلب منا الطبيب �أن ن�صور العيادة الن�سائية
وقبل �أن ن�صل �إىل عيادة الن�سائية والتوليد يف
�شارع «ال�شانزليزيه» يف خميم الزعرتي جاء
هذا ال�شخ�ص مرة �أخرى وهجم علينا وكان يربر
هجومه باعرتا�ضه على بع�ض التقارير التي تبثها
العربية عن الالجئات ال�سوريات ويق�صد «تقرير
زواج املتعة» .وجتمع عدد من الالجئني املنا�صرين
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لهذا ال�شخ�ص والذي يدعى �أبوجراح بح�سب ما
كانوا ينادونه و�ضرب امل�صور على كتفه ف�أ�صبح
الو�ضع م�شحون ًا ومتوتر ًا فقررت �أن �أذهب �إىل مكان
�آخر للت�صوير هربا من �أي م�شكالت بعد �أن �أجرينا
مقابلة مع الطبيب وبد�أ الطاقم بتجهيز ال�ستاند
للكامريا .تفاج�أنا ب�أبوجراح يقوم ب�ضرب ال�ستاند
الذي وقع على الأر�ض وهو يردد «روحوا �صوروا
خواتكم» و�ألفاظ ًا �أخرى م�شابهة ف�سحبت كادري
واختب�أت ب�أحد الكرافانات و�أغلقتها وات�صلت مع
رقم �ضابط الأمن الوقائي املوجود على الت�صريح
الأمني و�أخربته �أين حمجوز بالكرفان وبحاجة
مل�ساعدة لأن الالجئني ال�سوريني يف اخلارج ي�صرخون
ويحاولون الهجوم علينا ملنعنا من الت�صوير ،وبعد 5
دقائق مل يح�ضر �أحد من ال�شرطة .ات�صلت بقناة
العربية و�أخربتهم باملوقف فقاموا ببث خرب
عاجل على العربية عن احتجاز فريق العربية من
قبل الالجئني ال�سوريني يف خميم الزعرتي وبعدها
تلقيت ات�صا ًال هاتفي ًا من �ضابط الأمن يف املركز
الأمني ملخيم الزعرتي «�صالح ال�شرفات» الذي
ا�ستف�سر مني عن الو�ضع وما �أن �أغلقت الهاتف حتى
جاء �أبو جراح بعد �أن ك�سر باب الكرفان و�أخذ
تلفوين بالقوة �إال �أين ا�سرتديته بالقوة بنف�س
اللحظة وتزامن ذلك مع و�صول قوات الأمن التي
حاولت �إخراجنا من الكرافان �أمام جتمهر ع�شرات
ال�سوريني وتوا�صل و�صول القوة الأمنية �إىل �أن
بلغت � 8سيارات جندة و�أخرجتنا من الكرافان �إىل
باب املخيم» .و�أكد �أبو لوز �أنه مل يتقدم ب�شكوى
�إىل املركز الأمني.
ويف ات�صال فريق الر�صد التابع لوحدة «عني»
هاتفيا مع امل�صور «منقذ غنيمات» �أفاد �أنه تعر�ض
لالعتداء وقال �أن �أحد الالجئني ال�سوريني �ضربه
على كتفه وك�سر �ستاند الت�صوير ومل ي�ستطع
الرتكيز لأن حوايل من �ألف �إىل �ألفي الجئ �سوري
تهجموا علينا.
تنطوي هذه احلالة على انتهاك حلرية الإعالم
من خالل املعاملة القا�سية والال�إن�سانية واملنع من
التغطية واال�ستيالء على معدات العمل اخلا�صة

بفريق العربية .والالفت بها �إحجام الأمن العام عن
التدخل يف بادئ الأمر حلماية الفريق ،وتدخلهم
عقب ن�شر اخلرب على �شا�شة قناة العربية ،ما يعني
�أن هذه احلالة تعد ك�سابقاتها حلقة من حلقات
تهاون الأمن العام �إزاء االنتهاكات اجل�سيمة التي
مت�س الإعالميني يف الأردن.

 1.2.2.2.5االعتداء بالضرب على
أحمد الحراسيس من موقع جو
 24اإلخباري من قبل قوات الدرك

يف �شكواه امل�ؤرخة بتاريخ � ،2013/10/19أفاد
الزميل �أحمد احلرا�سي�س من موقع جو 24
الإخباري ب�أنه�« :أثناء تغطيتي للأحداث املرافقة
الحتجاجات حي الطفايلة ،تواجدت يف مكان
حمايد بعيدا عن الدرك واملحتجني وخالل اطالق
الدرك الغاز امل�سيل للدموع على املحتجني قمت
باالبتعاد عن قنبلة غاز �سقطت بجانبي والتج�أت
�إىل الدرك باعتباره الطرف املعني بحمايتي وكنت
مربزا هويتي ال�صحفية «باج» وعندما اقرتبت
�إليهم �أم�سكني �أحد �أفراد الدرك الذي كان ملثما
ويخفي ا�سمه وحتقق من هويتي ال�صحفية وبعد
م�شاهدتها �س�ألني «�أنت �صحفي � ..أين تعمل � ..أين
ت�سكن؟؟» و�أجبته على الأ�سئلة ،و�س�ألني لو كنت
«�صورت» و�أجبته بالنفي ،ف�س�ألني �آخر «بتعرف �شو
عملنا مبرا�سل اجلزيرة �شو كان ا�سمه؟» قلت له
«وما عالقتي باجلزيرة» ،وكان �أثناء ذلك مي�سكني
من �أعلى قمي�صي من الأمام ب�شدة فطلبت منه «�أن
مي�سكني من يدي لو كنت تخ�شى هربي» ،ثم جاء
ثالث وقال «احكي باحرتام وال ترفع �صوتك»
و�ضربني على وجهي «دف�شني من ذقني» ف�س�ألته عن
�سبب ال�ضرب فانهال علي البقية حوايل � 3آخرين
بال�ضرب على �أنحاء متفرقة من اجل�سم «الر�أ�س،
الوجه ،الرجلني» وذلك ب�أيديهم وارجلهم والع�صي،
ال �أعرف املدة التي ا�ستمروا فيها بال�ضرب ثم قام
�أحدهم ب�إخراج «قيد» و�س�أل امل�س�ؤول عنه «�أقيده
�سيدي» قال له «ال خليه» و�أخذين منهم فجاء �آخر
و�ضربني ثم تركوين ورحلوا عن املوقع».
و�أ�ضاف احلرا�سي�س �أنه ات�صل بعد ذلك مع
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وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الناطق با�سم مديرية الأمن
العام عامر ال�سرطاوي ات�صل بالزميل العكور بعد
ن�شر اخلرب على موقع جو  24حول رف�ض مركز �أمن
فيالدلفيا ا�ستقبال ال�شكوى وطلب ح�ضوره لتقدمي
�شكوى.
ت�شكل هذه احلالة انتهاكا ج�سيما حلرية الإعالم
من خالل �إ�ساءة املعاملة ال�شديدة للزميل
احلرا�سي�س .وهي تعك�س �إىل �أي مدى و�صل واقع
احلريات الإعالمية يف الأردن و�سيا�سة الإفالت من
العقاب التي تنتهجها الأجهزة الأمنية من �سنني يف
مواجهة االعتداءات اجل�سيمة التي يتعر�ض لها
الإعالميون .وهي تنطوي ك�سابقاتها على خرق
التفاقيات حقوق الإن�سان التي يلتزم بها الأردن
وللد�ستور الأردين وقانون العقوبات النافذ.

 1.2.2.3االنتهاكات الماسة
بالحق في محاكمة عادلة

جرت الإ�شارة ب�أن العام  2013ات�سم مبحاكمة
عدد من الإعالميني الأردنيني �أمام حمكمة �أمن
الدولة عن �أن�شطة ومواد تندرج �ضمن ممار�ستهم
حلرياتهم الإعالمية .وقد متكنت وحدة «عني»
من ر�صد ( )4انتهاكات حلرية الإعالم من خالل
�إخ�ضاع الإعالميني ملحاكمات �أمام حمكمة �أمن
الدولة تخالف معايري احلق يف املحاكمة العادلة
كما ن�صت عليها املادة ( )14من العهد الدويل

 1.2.2.3.2استدعاء ماهر مضية
لمدعي عام محكمة أمن الدولة

يف �شكواه التي تقدم بها لوحدة «عني» بتاريخ
� ،2013/5/29أو�ضح الزميل ماهر م�ضية من وكالة
�سكوبات الإخبارية �أنه« :ات�صل بي مدعي عام
�أمن الدولة يف �صباح اليوم ال�ساعة العا�شرة وطلب
مني احل�ضور ملحكمة �أمن الدولة مبا�شرة .قمت
باالت�صال باملدير التنفيذي ملركز حماية وحرية
ال�صحفيني (ال�سكرتارية التنفيذية لوحدة «عني»)
حيث قام باالت�صال مع اجلهات املعنية وت�أمني حمام
للذهاب معي ،و�صلت مع املحامي �إىل حمكمة �أمن
الدولة ومت و�ضعنا يف غرفة القلم ملدة � 4ساعات
قبل الدخول على املدعي العام ،وبعدها دخلت
عليه وقال �أنني �شاهد ولي�س هناك داع لدخول
املحامي ،حيث قام ب�س�ؤايل حول اخلرب الذي مت
ن�شره على وكالة �سكوبات الإخبارية الذي كان
م�صدره وكالة اخبار بلدنا ومفاده ا�ستقالة رئي�س
هيئة االركان .وحاول املدعي العام ان ي�سالني مبا
يدين اخبار بلدنا ولكنني قمت بالإجابة فقط على
نف�سي وطالبني املدعي العام باالعتذار للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية ف�أجبته �أنني قدمت نفي ًا للخرب على
املوقع ،فعاد وطالبني عندها قلت له �أن كان اخلرب
خاطئا ف�أنا �أعتذر ف�سجل يف املح�ضر الر�سمي
«اعتذار» وقمنا مبغادرة حمكمة �أمن الدولة يف
حوايل ال�ساعة الثانية وخم�س و�أربعني دقيقة
ظهرا �أي بعد حوايل خم�س �ساعات .واجلدير
بالذكر �أن املدعي العام الذي قام بالتحقيق معي
هو املدعي العام علي املبي�ضني .كما �أن االت�صال
الذي حدث معي من قبل حمكمة �أمن الدولة
�أقلقني كثريا و�شعرت بنوع من التهديد غري مبا�شر
لأنه �أمرين باملثول �أمامه خالل  15دقيقة .و�إنني
�أ�شعر ان هذه احلالة انتهاك حلقوقي كمواطن
وك�إعالمي فطلب مثويل �أمام حمكمة ع�سكرية
وغري مدنية يتناق�ض مع الد�ستور وحقوق االن�سان
وحقي مبحاكمة عادلة �أمام الق�ضاء املدين بغ�ض
النظر عن �أية �أخطاء ميكن �أن ترتكب �أثناء عملي
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رئي�س حترير موقع جو  24الزميل با�سل العكور
الذي ح�ضر وذهبا لت�سجيل �شكوى يف مركز �أمن
فيالدلفيا ،وقد رف�ض ال�شرطي املوجود يف املركز
ا�ستقبال ال�شكوى ،و�أو�ضح احلرا�سي�س �أن ال�شرطي
امل�شار �إليه قال« :كيف ت�شتكي على جهة �أمنية
عندي» ،فتوجهنا �إىل م�ست�شفى الإ�سراء لالطمئنان
على و�ضعي ال�صحي وا�ست�صدار تقرير طبي ،ومنت
بامل�ست�شفى ليلة بعد �أن تبني للطبيب وجود �آالم
متفرقة يف �أنحاء اجل�سم و�آثار �ضرب يف الوجه
والقدم .ويف اليوم الثاين  2013/10/15وعند
خروجي من امل�ست�شفى توجهت للمركز الأمني
لتقدمي �شكوى لدى مركز �أمن فيالدلفيا».

اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .وفيما ي�أتي
عر�ض لعدد من هذه االنتهاكات:
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ك�إعالمي �إن حدث ذلك».
تنطوي هذه احلالة على انتهاك حلرية الإعالم،
من خالل عدم �إخ�ضاع م�ضية ملحاكمة عادلة تتفق
مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة ويف مقدمتها
املثول �أمام حمكمة م�ستقلة .فهي تعد حرمانا من
حماكمة عادلة ومن�صفة .عالوة على �أنها تنطوي
كذلك على معاملة مهينة ب�سبب احتجازه ل�ساعات
دون �سبب وهي ت�شكل �شاهدا وا�ضحا على ا�ستخدام
القانون والق�ضاء لإرهاب الإعالميني وتكميم
�أ�صواتهم و�أن�شطتهم.

 1.2.2.3.3استدعاء نادر مقابلة
لمدعي عام محكمة امن
الدولة بسبب نشر خبر عن
تغيير رئيس هيئة االركان

يف �شكواه التي تقدم بها لوحدة «عني» بتاريخ
� ،2013/6/1أفاد الزميل نادر مقابلة من موقع
�أخبار بلدنا �أنه« :بتاريخ  2013/5/28وبعد ن�شر
خرب على موقع �أخبار بلدنا عن توقعات بتغيري
رئي�س هيئة الأركان تلقيت ات�صا ًال من حمكمة �أمن
الدولة وطلبوا مني احل�ضور وبعد ذلك طلبوا مني
احل�ضور �إىل مدير الق�ضاء الع�سكري وبعد ذلك
�إىل ا�ستخبارات عمان بالرغم من �أين مل �أتفوه ب�أي
�إ�ساءة �إىل القوات امل�سلحة الأردنية �أو �إىل �شخ�ص
رئي�س هيئة الأركان� ،إال �أنني تفاج�أت بات�صال من
قبل اجلهات ال�سابق ذكرها و�إعطاء املو�ضوع �أبعاد ًا
�أخرى .وذهبت بتاريخ � 2013/5/29إىل �أمن
الدولة وطلبوا مني �أن �أحذف املادة و�أن �أقوم بن�شر
نفي وفعلت ذلك وطلبوا مني م�صدر اخلرب .وبعد
اجللو�س ملدة خم�س �ساعات غادرت �أمن الدولة ويف
اليوم التايل طلب مني مدير مكتب مدير الق�ضاء
الع�سكري احل�ضور ملقابلة املدير وذهبت ومت توجيه
�س�ؤال يل هو :ما غايتك من ن�شر اخلرب؟؟ و�أجبت
«�سبق �صحفي» و�س�ألني عن م�صادر متويل املوقع
ف�أجبته �أنه متويلي ال�شخ�صي».
تنطوي هذه احلالة �أ�سوة ب�سابقتها على انتهاك
حلرية الإعالم من خالل احلرمان من �ضمانات

املحاكمة العادلة ويف مقدمتها املثول �أمام حمكمة
م�ستقلة باملعنى الوارد يف املادة ( )14من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
وعدم احرتام حرمة م�صادر ال�صحفي .وهي تدل
على ا�ستمرار النهج القائم على تكبيل الإعالميني
وتخويفهم من خالل ا�ستدعائهم ملحكمة �أمن
الدولة التي ال يتوافر لها اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي عن
ال�سلطة التنفيذية .الأمر الذي ي�شكل بالنتيجة
انتهاكا �صارخا للحريات الإعالمية وحقوق
الإعالميني الإن�سانية.
وكان الرئي�س التنفيذي ملركز حماية وحرية
ال�صحفيني الزميل ن�ضال من�صور قد ات�صل مع
مدير الق�ضاء الع�سكري بعد �إبالغ الزميل نادر له
مبا حدث ،و�أبلغه ب�أن هذا اال�ستدعاء خمالف لكل
التعهدات بعدم مثول ال�صحفيني �أمام حمكمة �أمن
الدولة.

 1.2.2.3.4محاكمة نضال فراعنة
وأمجد معال امام محكمة أمن
الدولة

بتاريخ � 2013/9/17أوقف مدعي عام حمكمة
�أمن الدولة كال من الزميلني ن�ضال فراعنة و�أجمد
معال من موقع جفرا نيوز ب�سبب قيام املوقع ب�إعادة
ن�شر فيديو زعم ب�أنه يتعلق ب�شقيق �أمري دولة
قطر .وقد وجه املدعي العام لهما تهمة تعكري
�صفو العالقات مع دولة �شقيقة خالفا لن�ص املادة
 118من قانون العقوبات الأردين .وقامت حمكمة
�أمن الدولة التي يحاكمان امامها باخالء �سبيلهما
بكفالة بتاريخ  .2013/12/31وما زاال يحاكمان
�أمامها عن التهمة ذاتها.
و�أفاد نا�شر موقع «جفرا نيوز» ن�ضال الفراعنة يف
�شكواه املقدمة لوحدة «عني» بعد الإفراج عنه
قائ ًال« :ن�شر �أحد املوظفني يف موقع «جفرا نيوز»
فيديو كان م�أخوذ ًا من مواقع �إخبارية �أردنية،
وهو من موقع «يوتيوب» �أ�صال بعنوان «ف�ضيحة
جنل �أمري قطر» ،وهو فيديو قدمي �إال �أنه مت �إعادة
ن�شره بتاريخ  ،2013/9/17ويف نف�س اليوم ات�صلت
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وتابع الفراعنة «يف هذه الأثناء كنت �أتناول
الطعام مع �أ�شخا�ص يف مطعم املحيط ،وهنا مل
�أكن �أعلم �شيئ ًا عن الفيديو� ،إت�صل بي مدير الأمن
الوقائي وطلب �أن �أمر عليه لأ�شرب فنجان قهوة،
قلت له �أنني معزوم على الغداء وحينما �أنتهي
منه �س�أمر عليه ،بعد ن�صف �ساعة عاود االت�صال
بي و�س�ألني �إن �أنهيت فكررت �أنني �س�أمر عليه بعد
�إنهاء الغداء ،بعد ذلك جاء �شخ�ص �إىل املطعم
وقال يل تف�ضل معي ،عندما قمت من الطاولة،
قال يل «�أنا �ضابط �أمن وقائي وبدي اياك تيجي
معنا بدون �شو�شرة ..تف�ضل معي املدير بدو اياك
وعندي �أوامر �إنك هلأ تيجي معي» ،فعال ركبت
معه يف �سيارة مركز �إ�صالح وت�أهيل «البوك�س» كان
معه �سائق و�ضابطان ،كنت �أنا يف املنت�صف بينهما،
و�أبلغوين �أنهم ال يعرفون �سبب اعتقايل» .يقول
فراعنة «مت اقتيادي �إىل �إدارة الأمن الوقائي يف
�شارع اجلاردنز ،وعر�ضت على مدير الأمن الوقائي
العميد زهدي جان بيك ،قال يل «م�ش �أنا اجلهة
اللي بدي �أعتقلك �أمر اعتقالك جاء من مدعي عام
عمان».
يقول الفراعنة «و�أنا يف �إدارة الأمن الوقائي كان
هناك وبالأثناء قوة �أمنية مكونة من �أمن وقائي،
وجنائي ،و�أمن عام بقيادة املقدم �أحمد العثامنة
اقتحمت منزيل ومكتبي بحثا عني وعن رئي�س
التحرير الزميل �أجمد معال ،ومل تقم تلك القوة
بالتفتي�ش ب�أغرا�ضي �أو مكتبي كنت �أنا ومعال
املطلوبني» .و�أ�ضاف «مل يتم �أي حتقيق يف �إدارة
الأمن الوقائي وجل�سنا �أنا والزميل معال ما يقارب
ال�ساعة ،ويف ال�ساعة الـ  5ع�صرا مت اقتيادنا �إىل
مدعي عام عمان ،وعلى الرغم �أن املحكمة كانت
مغلقة �إال �أنهم فتحوا املحكمة يف هذا الوقت ،ومت

ويتابع الفراعنة بالقول« :وجهت لنا تهمة
«تعكري �صفو عالقات الأردن مع دولة �شقيقة» ومت
ت�صنيفنا �أنا وزميلي «متهم خطري جدا» كما رف�ض
تكفيلنا  6مرات ،ولكن يف �أول طلب كفالة تقدم
به املحامي حممود نعيمات �إىل مدعي عام �أمن
الدولة علي مبي�ضني مت �إ�صدار قرار بالإفراج عنا
فور ًا وذلك لعدم اخت�صا�ص حمكمة �أمن الدولة،
ومت ت�سليم حمامينا كتاب الإفراج وو�صل الكتاب
لإدارة ال�سجن �أي�ضا والذي بدوره �أبلغنا بذلك،
قبل �أن ي�أتي ات�صال هاتفي من نف�س حمكمة �أمن
الدولة يلغي الإفراج من نف�س املحكمة كون �أن
املدعي العام لي�س �صاحب ال�صالحية بالإفراج،
وكان ذلك بتاريخ  .»2013/9/11وي�ضيف «يذكر
�أننا منذ  2013/9/21مت نقلنا من �سجن جويدة
�إىل �سجن الها�شمية بالزرقاء وكان تعامل �إدارة
ال�سجون معنا جيد ًا� ،إال �أن املهجع الذي كنا فيه
ي�ضم �سارقني وقاتلني وجتار خمدرات مل يتم
و�ضعنا وت�صنيفنا مع �أ�شخا�ص موجه لهم تهم
�أخرى مثل �شيكات �أو ما �شابه .كما كان هناك بع�ض
الق�ضايا لدينا يف املحكمة وكان يجب �أن نح�ضرها
�أمام قا�ضي املطبوعات والن�شر �أثناء اعتقالنا،
ولأن ت�صنيفنا «خطري جدا» كانوا يقتادوننا ونحن
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املخابرات مع موظف يف املوقع وطلبت �إزالة
الفيديو ،وفعال مت �إزالة الفيديو ،وا�ستجاب
املوظف لذلك ،علما �أن الفيديو مل ين�شر على
ال�صفحة الرئي�سية للموقع �إمنا كان يف �أر�شيف
املوقع ،يعني �أن قارئ موقع جفرا ال يرى الفيديو
�إال �إذا دخل الأر�شيف.

عر�ضنا على املدعي العام و�س�ألني «ماذا تعرف عن
فيديو ف�ضيحة جنل قطر»� ،أجبته «ال �أعرف �شيئا»
و�س�ألته «ملاذا يتم اقتيادنا وعر�ضنا على املحكمة
م�ساء»� ،أجاب «نحن نعمل � 24ساعة» ،قلت له «هذه
ق�ضية مطبوعات ون�شر» و�أكدت �أنني ال �أعرف �شيئا
عن الفيديو� ،إال �أنه قال «�أنت ورئي�س التحرير
تتحملون امل�س�ؤولية القانونية لن�شره» ثم قرر
توقيفنا  15يوم ًا وعدم اخت�صا�صه وحتويلنا �إىل
حمكمة �أمن الدولة ،قلت له «كيف تقرر توقيفي
ثم حتولها �إىل حمكمة �أمن الدولة؟» قال «هذا
�شغلي م�ش �شغلك» .وفعال مت توقيفنا يف البداية يف
�سجن جويدة ،ومت اقتيادنا يف نف�س اليوم ال�ساعة
 6م�ساء تقريبا ،وكان هناك قوة �أمنية م�ستعدة
�أمام مكتب املدعي العام ،وعندما و�صلنا �إىل ال�سجن
مل �أرى �أحدا ومل يتم معنا �أي حتقيق حتى وقت
الإفراج عنا».
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مكبلي اليدين وكانت �أرجلنا و�أيدينا مربوطة
بنف�س ال�سل�سلة وكانت وجوهنا مغطاة ونرتدي
كفوف ًا على الرغم من �أن �أ�صحاب الأ�سبقيات من
قتلة و�سارقني كانوا مكبلي الأيدي فقط ،وحينما
اعرت�ضنا على ذلك كانت الإجابة «�أن مدير الأمن
العام و�إدارة ال�سجون ح�سب ت�صنيفهم يجب �أن
تنقلوا بهذه الطريقة» ،ذهبنا  4مرات للمحكمة
بهذه الطريقة من � 106أيام توقيف .مت الإفراج
عنا بتاريخ  2013/12/31بعد �أن �أ�صدرت حمكمة
التمييز قرار ًا بعدم اخت�صا�ص �أمن الدولة كونها
ق�ضية مطبوعات ،ومل نتعر�ض بعد ذلك �إىل �أي
م�ضايقات» .وختم الفراعنة �شهادته بالقول «مل
يتم التحقيق معنا طيلة فرتة توقيفنا».
من جانبه �أفاد ال�صحفي �أجمد معال يف �شكواه
املقدمة لوحدة «عني» عقب الإفراج عنه �أنه:
«بتاريخ  2013/9/17حوايل ال�ساعة اخلام�سة
ات�صل معه مدير املكتب الإعالمي يف مديرية الأمن
العام الرائد عامر ال�سرطاوي ليخربه �أن مدير
الأمن الوقائي يرغب مبقابلته دون �أن يو�ضح اي
تفا�صيل �أو �أي �أ�سباب لهذا اللقاء وزوده برقم
مدير الأمن الوقائي .و�أ�ضاف معال ات�صلت مع
مدير الأمن الوقائي زهدي جانبك فقال يل اريد
ان �أ�شرب فنجان قهوة معك ونريد �أن نتحدث
لكنه �أي�ضا مل يف�صح عن �أي تفا�صيل .ذهبت �إىل
مكتب مدير الأمن الوقائي وكان الزميل «ن�ضال
الفراعنة» نا�شر موقع جفرا موجود ًا هناك وكان
يعاتب مدير الأمن الوقائي على �آلية اعتقاله التي
متت خالل تواجده يف احد املطاعم حيث مت ار�سال
احد افراد الأمن الوقائي اليه واعتقله وقال
الفراعنة« :لي�ش جتيبني بهذه الطريقة .و�شدد
معال �أنه مل يعرف بعد �سبب تواجده يف مكتب مدير
الأمن الوقائي �أو �سبب �إ�ستدعائه مو�ضحا �أنه من
خالل االت�صاالت الهاتفية التي كان يجريها ن�ضال
الفراعنة يف مكتب مدير الأمن الوقائي ا�ستنتج
انه متت مداهمة مكاتب جفرا نيوز ،فات�صل وقتها
بـ»الآدمن» املوجود يف املكتب وا�سمه �سامر اخلطيب
و�س�أله ما الأمر؟ ف�أجاب �سامر لقد داهمت قوة من
الأمن العام حوايل � 8أ�شخا�ص من بينهم رئي�س

مركز �أمن ال�شمي�ساين ال يذكر ا�سمه وعنا�صر
اخرين بينهم مدنيون وع�سكريون مكاتب جفرا
نيوز دون ان تو�ضح ال�سبب اي�ضا و�أ�ضاف اخلطيب
�س�ألوا عنك وعن ن�ضال .وقال معال بقينا يف مكتب
مدير الأمن الوقائي حوايل  10دقائق وانا ال
اعرف �سبب اال�ستدعاء ،وقال مدير الأمن الوقائي
املدعي العام يريدكم ،ف�س�ألت ن�ضال ما الأمر فقال
يل :الآن ينهي املو�ضوع دون �أن يو�ضح الأ�سباب.
ركبنا �سيارة الأمن الوقائي ف�س�ألته فهمني �شو
املو�ضوع فقال يل «يف فيديو نازل على املوقع عن
قطر �شكلوا ع�شان هاد املو�ضوع» فقلت له من �إجازه
ف�أجابني �أنا �أجزته وقلت للبنت املوظفة �أن ترفعه
على املوقع .وبعد �أن و�صلنا �إىل مدعي عام عمان
ال �أذكر ا�سمه كان هناك عدد من ال�صحفيني
ونقيب ال�صحفيني وعدد من النواب اذكر منهم
احمد ال�صفدي ون�صار القي�سي ا�ضافة اىل املحامي
حممود النعيمات واملحامي مروان �سامل من مركز
حماية وحرية ال�صحفيني ،وقام ن�ضال بتوقيع
وكالة �إىل املحامي حممود النعيمات قبل ان منثل
�أمام املدعي العام و�أنا مل �أوقع وكالة لأحد لأين
مل �أكن �أعرف الإجراءات بو�ضوح .و�أثناء مثويل
�أمام املدعي العام لوحدي فتح ملف ًا و�أطلعني على
خرب مكتوب عليه رئي�س الوزراء ي�شرتي �سيارة بـ
� 180ألف دينار فقلت له هذه الورقة ال ت�ؤكد ان
اخلرب كان موجود ًا على موقع جفرا ،ولكني �س�أقوم
ب�إجراء حتقيق داخلي لأعرف من �أجاز اخلرب،
فكتب على امللف �إخالء و�ش�أنه .و�أح�ضر ملفا ثانيا
وقال هذا امللف يحتوي على فيديو ل�شقيق �أمري
قطر مع فتيات ماذا تعرف عنه فقلت له ال �أعرف
عنه �شيئا واعتقد ان النا�شر هو الذي �إجازه وميكن
�أن يكون املوقع تعر�ض لقر�صنة ،فكتب على امللف
توقيف  15يوم ًا يف اجلويدة ا�ستغربت وت�أكدت �أن
هناك �أمرا خطريا يحدث ،و�أنني �أمام ق�ضية كبرية
وكانت التهمة املوجهة �إيل تعكري �صفو العالقات
مع دولة �شقيقة وبعدها دخل ن�ضال فراعنة ومثل
�أمام املدعي العام لوحده ال �أعرف ماذا جرى يف
التحقيق .وبعد انتهاء التحقيق ذهبنا �إىل �سجن
اجلويدة ومت التعامل معنا باحرتام وود .و�أ�ضاف
معال «بقينا يف �سجن اجلويدة � 3أيام ،ومت نقلنا
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مما ال �شك فيه �أن هذه احلالة تنطوي على انتهاك
�صارخ حلرية الإعالم من خالل �إخ�ضاع الزميلني
فراعنة ومعال ملحاكمة عن فعل عدته اللجنة
املعنية بحقوق الإن�سان يف تعليقها العام رقم 34
ب�ش�أن املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية من قبيل املو�ضوعات املندرجة
�ضمن حرية الإعالم و�أنه ال يجوز �أن يكون حمال
للتجرمي من جانب الدولة .كما �أن هذه احلالة
تخالف احلق يف حماكمة عادلة و�ضماناته املقررة
يف املادة  14من العهد الدويل املذكور يف مقدمتها
املثول �أمام حمكمة م�ستقلة عن ال�سلطة التنفيذية،
الأمر الذي ال يتوافر ملحكمة �أمن الدولة .عالوة
على �أنها تت�ضمن كذلك انتهاكا حلرية الإعالم من
خالل احلرمان التع�سفي وغري القانوين من احلرية
ال�شخ�صية و�إخ�ضاع الزميلني لتدابري احتجازية
و�سالبة للحرية.
كما تنطوي هذه احلالة كذلك على خمالفة
لأحكام الد�ستور والقانون الأردين ف�إحالة نا�شر
موقع جفرا نيوز الزميل ن�ضال الفراعنة ورئي�س
التحرير الزميل �أجمد املعال ملحكمة �أمن الدولة
خمالف للقانون والد�ستور ،خا�صة و�أن خمالفة
ن�ص املادة  118من قانون املطبوعات الأردين من
اخت�صا�ص قا�ضي حمكمة املطبوعات يف حمكمة
بداية عمان دون �سواه ،وهذا يعني �أن النيابة
العامة املخت�صة بالتحقيق يف تلك اجلرمية هو
مدعي عام عمان ،و�أن �إحالتها ملحكمة �أمن الدولة
خمالفة للقانون .عالوة على �أن توقيف الزميلني
خمالفة �صريحة لن�ص املادة /42ح ،التي ن�صت
على عدم جواز التوقيف يف اجلرائم الواقعة

ترى وحدة «عني» �أن �إحالة مالك املوقع الإخباري
الإلكرتوين «جفرا» ورئي�س حتريره �أجمد معال
يخالف �أحكام قانون املطبوعات والن�شر وذلك لأن
التعديل الأخري على قانون املطبوعات والن�شر
يف العام  2012اعترب �أن املواقع الإلكرتونية
الإخبارية والتي تختار الت�سجيل والرتخي�ص يف
دائرة املطبوعات والن�شر مطبوعات �إلكرتونية
وينطبق عليها قانون املطبوعات والن�شر دون غريه
فيما يتعلق باالخت�صا�ص الق�ضائي للنظر باجلرائم
التي ت�سند لها من قبل النيابة العامة .وذلك
ل�صريح ن�ص املادة  42من قانون املطبوعات والن�شر
والتي جاء فيها الآتي:
على الرغم مما ورد يف �أي قانون �آخر:
�أ .تن�ش�أ يف كل حمكمة بداية غرفة ق�ضائية
متخ�ص�صة لق�ضايا املطبوعات والن�شر تتوىل النظر
يف الق�ضايا التالية:
 .1اجلرائم التي ترتكب خالفا لأحكام هذا
القانون واجلرائم التي ترتكب بو�ساطة املطبوعات
�أو و�سائل الأعالم املرئي وامل�سموع املرخ�ص بها
خالفا لأحكام �أي قانون �آخر.
 .2الدعاوى املدنية التي يقيمها اي مت�ضرر
للمطالبة بالتعوي�ض املقرر له مبقت�ضى �أحكام
القانون املدين و�أحكام هذا القانون �إذا نتج ال�ضرر
من �أي فعل �أرتكب بو�ساطة اي من املطبوعات �أو
و�سائل االعالم املرئي وامل�سموع.
ب .تخت�ص غرفة ق�ضايا املطبوعات والن�شر لدى
حمكمة بداية عمان دون �سواها بالنظر يف الق�ضايا
التالية:
 .1الق�ضايا اجلزائية واملدنية امل�شار �إليها يف الفقرة
(�أ) من هذه املادة �إذا كانت داخلة �ضمن اخت�صا�ص
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بعدها اىل �سجن الها�شمية يف الزرقاء وا�ستطرد
معال �أنه خالل فرتة التوقيف التي ا�ستمرت 3
�أ�شهر مت تقدمي ما يزيد عن  15طلب تكفيل �إال
�أنها جميعها رف�ضت .ونوه معال �إىل �أنه علم بتحويل
الق�ضية �إىل حمكمة �أمن الدولة من خالل ال�صحف
التي كانت ت�صل �إىل ال�سجن ،م�شددا على عدم
ر�ؤية �أي جهة ق�ضائية �أو املثول �أمام اي حمكمة
بخ�صو�ص ق�ضية اليوتيوب».

على �أمن الدولة الداخلي واخلارجي �إذا ارتكبت
ب�إحدى و�سائل املطبوعات املن�صو�ص عليها يف قانون
املطبوعات ومنها املطبوعات الإلكرتونية.
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املحاكم الواقعة يف حمافظة العا�صمة.
 .2اجلرائم الواقعة على �أمن الدولة الداخلي
واخلارجي املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات
النافذ �إذا مت ارتكابها بوا�سطة املطبوعات �أو
و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع املرخ�ص بها.
وعليه وحيث �أن اجلرم امل�سندة لكل من مالك
املطبوعة االلكرتونية ورئي�س حتريرها هو خمالف
ن�ص املادة  118من قانون العقوبات الأردين والتي
ن�صت على �أن( :من �أقدم على �أعمال �أو كتابات
�أو خطب مل جتزها احلكومة من �ش�أنها �أن تعر�ض
اململكة خلطر �أعمال عدائية او تعكر �صالتها
بدولة �أجنبية او تعر�ض الأردنيني لأعمال ث�أرية
تقع عليهم او على �أموالهم).
وحيث �أن هذه اجلرمية من �ضمن اجلرائم الواقعة
على �أمن الدولة الداخلي واخلارجي ،ف�إنها تكون
من اخت�صا�ص قا�ضي حمكمة املطبوعات يف حمكمة
بداية عمان دون �سواه ،وهذا يعني �أن النيابة
العامة املخت�صة بالتحقيق يف تلك اجلرمية هو
مدعي عام عمان ،ويغدو بالتايل �إحالتها اىل
نيابة حمكمة �أمن الدولة يخالف �أحكام القانون،
خا�صة �أن قانون املطبوعات والن�شر يطبق على ما
يرتكب من جرائم عرب و�سائل املطبوعات والن�شر
املرخ�صة واملعرفة يف املادة الثانية منه باعتباره
قانون ًا خا�ص ًا ،وهو الأوىل بالتطبيق.
�أما بالن�سبة لتوقيف كل من مالك املطبوعة
الإلكرتونية ورئي�س حتريرها فهو �أي�ضا يخالف
�صريح ن�ص املادة /42ح والتي ن�صت على قاعدة
قانونية ملزمة بعدم جواز التوقيف يف اجلرائم
الواقعة على �أمن الدولة الداخلي واخلارجي �إذا
ارتكبت ب�إحدى و�سائل املطبوعات املن�صو�ص عليها
يف قانون املطبوعات والن�شر ومن �ضمنها املطبوعات
االلكرتونية حيث ن�صت تلك املادة ب�شكل �صريح
على الرغم مما ورد يف �أي قانون �آخر:
ح .1 .ال يجوز التوقيف نتيجة �إبداء الر�أي بالقول
والكتابة وغريها من و�سائل التعبري.

 .2كما ال يجوز التوقيف يف اجلرائم امل�شار �إليها يف
الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة).
ومن جانب �آخر ال يعترب مالك املطبوعة
الإلكرتونية م�س�ؤوال جزائي ًا عما ين�شر بوا�سطتها
�إال يف حالة التعليقات حيث اعتربه القانون يف
املادة  49م�س�ؤوال عنها فقط .هذا مع عدم الإخالل
مب�س�ؤوليته املدنية عن االلتزامات املدنية التي قد
حتكم بها املحاكم.
وعليه ف�إن توقيف كل من مالك املطبوعة
الإلكرتونية «جفرا نيوز» ورئي�س حتريرها يخالف
�أحكام الد�ستور الأردين والذي ن�ص يف املادة  8منه:
(ال يجوز �أن يقب�ض على �أحد �أو يوقف �أو يحب�س
�أو تقيد حريته �إال وفق �أحكام القانون ،وحيث �أن
توقيفهما كان ب�شكل يخالف �أحكام القانون فيكون
ذلك التوقيف خمالف ًا لأحكام الد�ستور الأردين).
تعد هذه احلالة دليال وا�ضحا على عدم احرتام
ال�سلطات الأردنية اللتزاماتها الدولية املتعلقة
باحلريات الإعالمية وحقوق الإن�سان ولأحكام
الد�ستور الأردين .وهي ت�شكل حلقة من حلقات
متوا�صلة ت�ستخدم فيها احلكومة الأردنية القانون
واملحاكم اخلا�صة لقمع احلريات الإعالمية
و�إ�سكات الإعالميني.

 1.2.2.4االنتهاكات الماسة
بالحق في الحرية الشخصية

متكنت وحدة «عني» يف العام  2013من ر�صد وتوثيق
( )6انتهاكات طالت احلرية ال�شخ�صية للإعالميني
الأردنيني من خالل حجز حريتهم �أو توقيفهم.
وفيما ي�أتي عر�ض لأبرز هذه احلاالت:

 1.2.2.4.1احتجاز سامر الشمري
لدى مديرية شرطة المفرق:

يف �شكواه امل�ؤرخة بتاريخ � 2013/1/19أفاد
الزميل �سامر ال�شمري من عمان بو�ست �أنه يف
التاريخ املذكور« :ذهبت اىل مديرية �شرطة املفرق
لال�ستف�سار عن �شخ�ص وعلى البوابة طلب ال�شرطي
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تنطوي احلالة على انتهاك حلرية الإعالم من
خالل حجز احلرية غري القانوين خالفا للمادة
 9من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية وللد�ستور الأردين و�أحكام قانون
العقوبات النافذ.

 1.2.2.4.2احتجاز نضال سالمه
اثناء مثوله لدى مدعي عام
محكمة أمن الدولة

يف �شكواه امل�ؤرخة بتاريخ � ،2013/5/29أو�ضح
الزميل ن�ضال �سالمه من موقع جرا�سا نيوز �أنه:
«يوم الأحد املوافق  2013/5/26قمت بزيارة
لأحد الأ�صدقاء يف م�ست�شفى امللكة علياء الع�سكري
لالطمئنان على �أطفاله الذين يتلقون العالج يف
ق�سم الأطفال ،وبعد خروجي من غرفته ت�صادف
�أن وقعت م�شاجرة يف الق�سم بني والدة �أحد
الأطفال وطاقم التمري�ض وبدافع احل�صول على
املعلومة ومعرفة احلقيقة والإ�شارة �إىل موقع اخللل
ا�ستق�صيت عن ق�ضية تلك املر�أة ،فعلمت بت�صريحات
منها �أن ابنها البالغ � 4سنوات قد �أدخل امل�ست�شفى
بحالة يرثى لها و�أن التمري�ض اكتفى مبنحه
جلوكوز دون ت�شخي�ص حالته بال�شكل املطلوب حتى
م�ضى على مكوثه �أكرث من �أ�سبوع مما �أدى �إىل ت�شنج
الطفل وب�شكل عنيف ،مما دفع الأم مل�شاجرة طاقم
التمري�ض  ..ومن خالل تلك احلادثة ا�ستق�صيت
حال العديد من الأطفال املر�ضى الذين �شهد �أولياء
�أمورهم ب�إ�صابتهم بالتهاب معوي حاد من داخل
امل�ست�شفى نتيجة ل�سوء التعقيم .قمت بن�شر ذلك
التقرير على موقع وكالتنا الإخبارية جرا�سا نيوز
يوم االثنني  2013/5/27يف ال�ساعة � 10صباحا.

ويف يوم الأربعاء ح�ضرت للمثول �إال �أن املدعي
العام طلب احتجازي يف القاعة خارجا علمت
خاللها �أنه ا�ستدعى �شهودا �ضدي دون �أن �أعرف
هويتهم ودون �أن �أراهم وبقيت حمتجزا حتى
الثانية والن�صف ظهرا حينها ونتيجة للإذالل
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البطاقة ال�شخ�صية وقمت ب�إبرازها وتكلم بالهاتف
الأر�ضي و�أتاين �شخ�ص من الداخل وقام ب�إدخايل
�إىل مكتب وقال يل (من زمان بدنا اياك) وقال يل
�أنني موقوف فا�ستف�سرت عن �سبب التوقيف فقال
(مزاج) ومل توجه يل �أية تهمة وعند الإفراج
عني بعد تدخل الأقارب والأ�صدقاء وجهت �س�ؤاال
واحد ًا عن �سبب توقيفي فجاوب املدير املناوب �أن
ال�سبب هو عدم �إبراز البطاقة ال�شخ�صية».

وبنف�س اليوم يف متام ال�ساعة الثانية والن�صف
ظهرا تلقيت ات�صاال من قبل مدعي عام حمكمة
�أمن الدولة املقدم علي مبي�ضني طلب خالله مني
�ضرورة احل�ضور فورا ،وبالفعل توجهت فورا ملعرفة
الأمر .ولدى دخويل طلب املدعي العام من احلرا�س
الع�سكريني احتجازي يف غرفة القلم ومنعي من
�إجراء �أي ات�صال ومنعي من تناول املاء وبعد
�ساعة من احلجز طلب �إدخايل وقام خالل حديثه
معي بتوبيخي والطعن مبهنيتي ال�صحفية ومهنية
م�ؤ�س�ستي ومن ثم �أبلغني �أن �سبب ا�ستدعائي هو
اخلرب املكتوب عن م�ست�شفى امللكة علياء الع�سكري
وكان عنوانه «�إ�صابات بااللتهاب املعوي داخل
م�ست�شفى امللكة علياء الع�سكري» و�أبلغني حينها �أنه
�سيتم توجيه ثالث تهم يل وهي الإ�ساءة للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية وتقوي�ض نظام احلكم والتحري�ض على
قلب النظام ال�سيا�سي .وطلب مرة �أخرى �إرجاعي
لغرفة القلم لالحتجاز ومت احتجازي حتى
ال�ساعة اخلام�سة والربع م�ساء حيث �أبلغت ب�أن
املدعي العام يطلب مني املغادرة واحل�ضور يف اليوم
التايل برفقة حمام .ح�ضرت يف اليوم التايل ومعي
املحامي حممد الكردي وقمت بتوكيله حينها.
ولدى دخويل املحكمة طلب املدعي العام احتجازي
جمددا يف غرفة القلم و�إخراج املحامي خارجا،
وبقيت حمتجزا من ال�ساعة التا�سعة �صباحا وحتى
الواحدة والربع ظهرا حيث �أدخلني املدعي العام
وقام مبواجهتي مع مدير امل�ست�شفى ورئي�س ق�سم
الأطفال اللذين هددا ب�إدانتي وذلك دون ال�سماح
للمحامي املوكل عني بالدخول ،ثم طلب املدعي
العام من مدير امل�ست�شفى ورئي�س ق�سم الأطفال
تقدمي �شكوى �ضدي وبعد �ساعة قام املدعي العام
ب�أخذ �إفادتي �أمام املحامي وقرر ت�أجيل توجيه
تهمة الإ�ساءة للجي�ش وت�أجيل الق�ضية حتى يوم
الأربعاء .2013/5/29
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املتعمد املوجه يل طلبت من احلار�س الع�سكري و�أنا
�أرى ب�أن باب املدعي العام مفتوح �أن يبلغه ب�أنني
�س�أنتظر  10دقائق و�إال �س�أغادر بعدها ،وانتظرت
دون جدوى ف�أبلغت احلار�س �أن يو�صل ر�سالتي
للمدعي العام �أنني ال �أرغب بر�ؤيته ولن �أ�ستجيب
له ولي�ضحك عندما ميوت �أطفال زمالئه وخرجت
دون اال�ستجابة لأحد».
ت�شكل هذه احلالة انتهاكا للحريات الإعالمية
من خالل املحاكمة غري العادلة للزميل �سالمه
وحرمانه من ال�ضمانات الأ�سا�سية الواجب توفريها
لكل من ميثل �أما النيابة العامة .والأهم �أنها
تنطوي على حجز حلريته ب�صورة غري قانونية
وتع�سفية خالفا للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان
ولن�صو�ص الد�ستور الأردين .وهي تندرج �ضمن
�سياق عام يهدف �إىل �إرهاب ال�صحفيني من خالل
القانون واملحاكم اخلا�صة.

 1.2.2.4.3احتجاز عيسى شقفة
من قبل شرطة مكافحة المخدرات
أثناء قيامه بعمله دون سبب قانوني

يف �شكواه املقدمة لـ «عني» �أفاد الزميل عي�سى �شقفة
من �صحيفة ال�سبيل �أنه« :بتاريخ 2013/9/30
عندما قمت بر�صد حالة مطاردة من قبل رجال
بلبا�س مدين يحملون �أ�سلحة �آلية ،ل�شخ�ص على
ج�سر ماركا ،بوجود قوات �أمنية تقوم بتنظيم
ال�سري ومتابعة ما يحدث ،وعندما ا�ستف�سرت عن
املطاردين ،ات�ضح يل انهم من مكافحة املخدرات
ويقومون مبطاردة �شخ�ص متهم برتويج املخدرات
وبحوزته مواد خمدرة ،وعندها اختفى املتهم
واملطاردون له حتت اجل�سر ،ومل �أعلم �أين ذهبوا.
وبعد ما يقارب الع�شر دقائق ،و�إذ ب�أفراد مكافحة
املخدرات يحملون املتهم ،وجميع مالب�سه مغطاة
بالدماء ،لي�ضعوه ب�سيارتهم ،التي كانت عبارة عن
بكب يحمل لوحة �أرقام خ�صو�صية ،وزجاج مظلل.
ويف هذه اللحظة حاولت ت�صوير الواقعة� ،إال
�أنني عندما و�صلت اليهم وبد�أت بت�شغيل الكامريا
من هاتفي النقال� ،إال �أنهم منعوين ومل ا�ستطع
الت�صوير ،علم ًا �أنني عرفت عن نف�سي مبا�شرة �أنني

�صحفي� ،إال �أنهم قالوا :ممنوع الت�صوير .وبعد هذا
ابتعدت ما يقارب الع�شرين مرت ًا عن املكان والتقطت
�صورة عامة لرجال الأمن العام ،ول�سيارات الأمن
املتواجدة باملكان ،لأتفاج�أ ب�أحد �أفراد الأمن
يقول� :سيدي هذا ب�صور ،واجته مبا�شرة �إيل
حوايل � 5أفراد من ال�شرطة ،فقلت لهم مبا�شرة:
�أنا �صحفي ،و�أظهرت لهم هويتي ال�صحفية� ،إال �أنهم
قاموا مب�سكي من يدي و�أحدهم قام مب�سكي من
رقبتي وقاموا بدفعي باجتاه �سيارة للأمن للعام،
و�أنا �أقول لهم �أنا �صحفي ،فقال يل �أحدهم� :شو
يعني ،لي�ش بت�صور ،ويف هذه اللحظة �سحبوا مني
جهازي النقال الذي كنت �أ�صور به ،وجاء على
الفور �أحد �أفراد مكافحة املخدرات ،فقالوا له:
�سيدي هذا كان ي�صور ،وهم بعدهم يحتجزوين
ب�أيديهم ووجهي على ال�سيارة ،ف�أخذ منهم اجلهاز
وبد�أ يتفح�صه ،وطلب مني فتح قفل اجلهاز ،فقلت
له� :أول �شيء دعهم يرتكوين ،فطلب منهم ذلك،
وا�ستجابوا ،وعندها قمت بفتح اجلهاز ،وقام هو
بالدخول �إىل خمزن ال�صور (اال�ستوديو) و�شطب
ال�صور والفيديوهات التي التقطتها ،ومن ثم �أعطى
اجلهاز لأفراد من الأمن والعام ،وهم بدورهم قاموا
بو�ضعي ب�سيارة تابعة للأمن العام ،واقتيادي �إىل
خمفر خميم حطني .وطلبت منهم الذهاب ب�سيارتي
اخلا�صة �إىل املخفر� ،إال �أنهم رف�ضوا ذلك ،فقلت
لهم على الأقل �أريد �أن �أ�ضع �سيارتي مبكان �آمن
وبعيد ًا عن الطريق العام� ،إال �أنهم اي�ض ًا رف�ضوا.
وعندما و�صلت �إىل املركز الأمني قاموا بت�سليمي
للنقيب ظاهر جريد ،والذي مبا�شرة �صادر جهاز
اخللوي وهويتي ال�شخ�صية والهوية ال�صحفية،
وقام بتفتي�شي هو نف�سه �شخ�صي ًا ،لي�أخذوا هاتفي
الآخر ،وقام بالتفتي�ش بجهازي اخلا�ص والدخول
على ال�صور.
وبعد انتظاري ملدة ما يقارب الربع �ساعة باملخفر،
جاء مالزم �أول وقال يل ما ق�صتك ،ف�شرحت له
الق�صة ،و�إذ به يقول�« :إحمد ربك ما كنت موجود،
لو كنت موجود كان ك�سرت التلفون على را�سك»،
و�أحد �أفراد الدورية يقول يل� :شو بت�صور ،يعني
عاجبك �شكلنا واحنا مغربين .وطلبت من النقيب
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وجل�ست يف القف�ص ما يقارب ال�ساعة ،مع �شخ�صني
مطلوبني لق�ضايا �أخرى ،لي�أتي بعدها رئي�س املخفر،
املقدم جهاد ،وعرف �أن هناك �صحفيا حمتجزا ،فقال
لهم� :أين هو ،ف�أ�شاروا له علي و�أنا بالقف�ص ،ف�صرخ
عليهم :من و�ضعه هنا ،ف�أجابه� :إحنا ما �إلنا دخل
النقيب ظاهر جريد ،هو من �أمر بذلك ،ف�أخرجني
مبا�شرة من القف�ص ،و�أجل�سني يف مكتبه اخلا�ص،
وعندها طلبت منه �أجهزتي اخللوية ،ف�أعطاين
�إياها على الفور ،وقال يل :انت عندنا �ضيف ،وال
يحق لنا �أن ن�أخذ �أجهزتك اخللوية ،و�أنت هنا
فقط حتى يت�سلمك مكتب مكافحة املخدرات ،بناء
على طلبهم .وعندها �أجريت ات�صا ًال بال�صحيفة
و�أخربتهم مبا حدث معي ،وهم بدورهم �أجروا
ات�صاالت مع وزير الإعالم حممد املومني ،ونقيب
ال�صحفيني طارق املومني ،والناطق الإعالمي با�سم
الأمن العام عامر ال�سرطاوي ،لالحتجاج على
احتجازي ،الذين تدخلوا بدورهم ،ما �أ�سفر عن
�إطالق �سراحي .وقام رئي�س املخفر باالعتذار يل
عن �أي �إ�ساءة تعر�ضت لها يف املخفر ،وقام �أحد
�أفراد الأمن العام ب�إي�صايل �إىل �سيارتي مبركبة
رئي�س املخفر بناء على طلبه .وات�صل بي الناطق
الإعالمي با�سم الأمن العام ،واعتذر عن �أي �إ�ساءة
تعر�ضت لها».

 1.2.2.5االنتهاكات الماسة
بحرية التعبير والنشر واإلعالم

تنطوي هذه احلالة على انتهاك حلرية الإعالم من
خالل احلرمان غري القانوين من احلرية واملعاملة
القا�سية وم�صادرة �أدوات العمل واملنع من التغطية.
وال يكفي االعتذار لوحده لرفع االنتهاك؛ �إذ يتوجب
على ال�سلطات الأردنية التحقيق ب�صورة م�ستقلة

قامت وحدة «عني» يف العام  2013بالتحقق من
وقوع ( )43انتهاكا من االنتهاكات املا�سة بحرية
الر�أي والتعبري والإعالم من خالل �أفعال ال تنطوي
على حرمان من احلقوق الإن�سانية الأخرى املعرتف
بها .وفيما ي�أتي عر�ض لأبرزها:

 :1.2.2.5.1منع جهاد غبن من
التصوير أثناء االنتخابات النيابية
من قبل األمن الوقائي

�أو�ضح الزميل جهاد غنب من راديو البلد �أنه:
«�أثناء قيامي بواجبي ال�صحفي بتغطية العملية
االنتخابية ،يوم االقرتاع املوافق 2013/11/23
يف الدائرة الرابعة يف منطقة القوي�سمة ،و�أمام
مدر�سة القوي�سمة الثانوية للبنات وهي �أحد مراكز
االقرتاع ،كنت �أ�صور بهاتفي النقال �صور ًا لدعايات
انتخابية خمالفة معلقة على باب املدر�سة،
تفاج�أت برجل يطلب مني عدم القيام بالت�صوير
وهددين مب�صادرة الهاتف وعندما �س�ألته من �أنت؟
�أخرج يل �سل�سلة برقبته تظهر �شعار الأمن الوقائي
وقال �أنه من الأمن الوقائي وذكر ا�سمه لكني ال
�أذكره ،وبعد ذلك حاول �أن ي�أخذ الهاتف ليمحي
ال�صور �إال �أنني رف�ضت وبقي الهاتف وال�صور معي
�إال �أنه منعني من الت�صوير وبقيت يف املكان لكن دون
�أن �أ�صور ومل يعد مل�ضايقتي».
يت�ضح من هذه احلالة �أنها تنطوي على انتهاك
حلرية الإعالم ومنع للتغطية ،وهي تخالف ما
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�أن �أحتدث بالهاتف� ،إال �أنه مل يجبني و�أ�شاح
بوجهه عني� ،إال �أنني طلبت مرة �أخرى �أن �أحتدث
بالهاتف ،فقال يل :ممنوع ،واطلع بره .وبعد ذلك،
�س�أل �أفراد الدورية النقيب ظاهر� :سيدي �إحنا
بدنا نطلع �شو ن�سوي ،ا�ستلمتوه ،ف�أجاب النقيب:
مني بده اياه .ف�أجاب �أحد افراد الدورية :مكافحة
املخدرات ،فطلب النقيب عندها و�ضعي بالنظارة،
فجاء امل�س�ؤول عن النظارة وو�ضعني بقف�ص
املطلوبني ،املوجود يف غرفة ا�ستقبال ال�شكاوى.

ونزيهة باحلادثة و�إحالة املتورطني بها للق�ضاء
ملحاكمتهم ومعاقبتهم عن الأفعال التي اقرتفوها
بحق الزميل �شقفة والتي تعد انتهاكات �صارخة
للقانونني الدويل والأردين معا .كما يتوجب كذلك
�إن�صاف الزميل �شقفة مدنيا وتعوي�ضه عن الأ�ضرار
املادية واملعنوية التي جنمت عن احتجازه غري
القانوين .واملالحظ �أن �أيا من هذه الإجراءات مل
يتم اتخاذه من قبل مديرية الأمن العام وال�سلطات
الأخرى املخت�صة.

186

الفصل الثاني

الشكاوى واالنتهاكات

جاء يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية بالن�سبة حلرية الإعالم ويف قانون
املطبوعات والن�شر الأردين.

 1.2.2.5.2مضايقة هديل الدسوقي
وإرغامها على إزالة مادة صحفية
بعد نشرها

�أ�شارت الزميلة هديل الد�سوقي من �صحيفة
ال�سبيل يف �شكواها لدى وحدة «عني» اىل الآتي:
«يف يوم الأربعاء  2013/4/10حتدث �إيل عرب
الهاتف �شخ�ص يدعى في�صل من مكتب الأمري ح�سن
لتغطية حفل توزيع جوائز احل�سن للتميز العلمي،
واملزمع عقدها اخلمي�س  4/11يف املركز الثقايف
امللكي ال�ساعة � 11صباحا ،وطلب مني احل�ضور
مبكرا للتجهيزات الأمنية قبل ح�ضور الأمري ح�سن.
تواجدت يف املركز ال�ساعة  10ون�صف ،وبد�أت
الفعاليات يف متام ال�ساعة � ،11ألقى من خاللها
الأمني العام للمجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
الدكتور خالد ال�شريدة كلمة عن اجلائزة و�آلية
توزيعها على الفائزين ،تبعه يف احلديث الأمري
ح�سن� .أول من بد�أ حديثه مع احل�ضور من الأمراء
�إذ كان الأمري رعد حا�ضرا والأمرية ثروت ،وعدد
من الوزراء كوزير الأوقاف نوح الق�ضاة ،والدكتور
عادل طوي�سي وعدد من النواب والأعيان ،وتواجدت
كذلك كامريا التلفزيون الأردين وكامريات �أخرى
و�صورت و�سجلت الكلمات».
يف �أول حديث الأمري ح�سن قال �أنه �سجل ما يريد �أن
يقوله هنا لكنه ن�سيها يف البيت� ..ضحك احلا�ضرون
وراح يتحدث عن امليثاق االجتماعي الذي حتاور
فيه مع املعنيني يف البحرين ،وحتدث عن تراجع
التح�صيل الأكادميي يف الأردن وغريها من املحاور.
لفت انتباهي �أثناء حديثه و�صفه لال�ستثمار
بـ»اال�ستحمار» وارت�أيت �أنها منا�سبة لتكون عنوان
تقريري نظرا لأنها الفتة وميكن �أن جتذب عدد ًا ال
ب�أ�س به من القراء� .إ�ضافة �إىل �أنه قال �أنه يت�شرف
�أن يكون من الدينا�صورات .وانتهت الفعالية .وعلى
الفور توجهت �إىل مكتبي يف اجلريدة ،وبد�أت
ب�صياغة املادة ،و�أثناء �إعدادي لها ،ات�صل بي

�شخ�ص يدعى و�سام من مكتب الأمري ح�سن ،يطلب
مني الرتكيز يف التغطية على توزيع اجلوائز فقط.
ومبعنى �آخر ا�ست�شفيت من كالمه �أن �أجتاهل كلمة
الأمري ح�سن ملا كانت حتمل من �أبعاد لها من املعاين
ما لها .فقلت له خري ،ويف داخلي عزمت على �أن ال
يتدخل �أحد يف �شغلي طاملا �أين ح�ضرت الفعالية
فمن حقي تغطية وكتابة كل ما ر�أيت و�سمعت دون
�أن يكون لأحد الو�صاية على عملي ال�صحفي.
خالل  40دقيقة فرغت من كتابة املادة وكان
عنوانها «احل�سن ي�صف اال�ستثمار بـ»اال�ستحمار».
و�أر�سلتها �إىل املوقع الإلكرتوين لن�شرها ..و�أر�سلت
ن�سخة منها كي تن�شر يف اجلريدة الورقية اخلا�صة
بال�سبيل لعدد يوم اجلمعة املوافق  4/12وما هي �إال
دقائق حتى بد�أت املواقع االلكرتونية الإخبارية
باقتبا�س التقرير من ال�سبيل .وانهالت تلفونات
مكتب الأمري ح�سن علي؛ هي ذاتها الأرقام التي
�أخربتني بالفعالية ،وجتاهلت الرد على ات�صاالتهم
لأنني �أعلم �أنهم �سيمار�سون علي ال�ضغط كي �أ�سحب
املادة.
وعاد مدير موقع ال�سبيل يهاتفني وي�س�ألني �إن كان
كالم الأمري ح�سن م�سجال لدي �أم ال .ف�أخربته �أين
مل �أ�سجل ،لكن و�سائل الإعالم املرئية التي كانت
متواجدة �سجلت .وتتابعت االت�صاالت بي من مكتب
الأمري ح�سن وغريها من الأرقام .فجاوبت �أحدها
وكانت من قبل حممد املجايل من مكتب الأمني العام
للعلوم والتكنولوجيا ي�ستنكر وي�ستهجن ما قمت
بكتابته .وحينما وجد مني �إ�صرارا على �أين مار�ست
عملي ال�صحفي ،ومل �أ�شعره للحظة �أين خفت من
كالمه �أو حتى وعدته بالتغيري .نقلني �إىل الدكتور
خالد ال�شريدة الأمني العام للمجل�س الأعلى للعلوم
والتكنولوجيا ..الذي �أبدى ا�ستياءه مما كتبت
وراح يوبخني على فعلتي وت�ساءل مرارا ما الذي
�أريده من اختيار عنوان كهذا ،واتهمني �أنني �أت�صيد
للأمري ح�سن الكالم ..موحيا يل من خالل كالمه
�أين �أريد �أن «�أولع» بالبلد  ..فما كتبت يحمل معاين
كثرية ت�سيء لال�ستثمار وغريها .فقلت له �أريد �أن
�أ�سالك �س�ؤاال واحدا «ما �أدرجته يف التقرير حتدث
به الأمري ح�سن �أم مل يتحدث به؟ مذكرة �إياه
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وتابعت الد�سوقي �شكواها بالقول« :وللأ�سف
�أنهم حينما مل يفلحوا معي ب�سحب املادة من
املوقع والتعديل عليها .مار�سوا �ضغوطهم على
رئي�س التحرير الذي �أمر ب�سحب املادة من املوقع
الإلكرتوين ..وعقب ذلك عر�ض من قبل مواقع
�إلكرتونية ت�سجيل لكلمة الأمري ح�سن التي ت�ؤكد
�صحة ودقة ما ذهبت �إليه ..املادة يف ال�صحيفة
طالها مق�ص الرقيب ومت حذف العنوان وحذف
الفقرة التي تتحدث عن الدينا�صورات!».
تنطوي هذه احلالة على انتهاك حلرية الإعالم

 1.2.2.5.3حجب معلومات عن
موفق كمال من قبل أمين عام
وزارة العدل

يف �شكواه لوحدة «عني» بتاريخ � ،2013/2/9أ�شار
الزميل موفق كمال من �صحيفة الغد اليومية �أنه:
«منذ ما يقارب ال�شهر وبعد تن�سيق مع وزير العدل
غالب الزعبي لإجراء مقابلة مع من�سق م�شروع
العدالة اجلزائية القا�ضي علي امل�سيمي حيث
وافق الأخري بعد ات�صال الوزير معه� ،إال �أنه تن�صل
من موافقته بحجة �أنه يتبع للمجل�س الق�ضائي
وحتتاج موافقة املجل�س ،ثم اقرتح علي �أن �أقابل
امل�س�ؤولة الفنية للم�شروع وتدعى �إميان على �أن
يقوم امل�سيمي بتزويدها باملعلومات التي �أريدها لكن
تن�شر على ل�سانها ،وبعد االت�صال مع املوظفة �إميان
�أبلغتني الأخرية �ضرورة مراجعة م�س�ؤول التفتي�ش
بالوزارة القا�ضي م�صطفى الع�ساف وبعد حماوالت
فا�شلة بالو�صول �إليه عدت �إىل وزير العدل و�أثناء
وجودي هناك �أبلغتني �إميان �أنها ملت من التحدث
ب�أمر املقابلة �أمام القا�ضي الع�ساف وقد طلب الأخري
�أن �أر�سل له لإجراء املقابلة ب�صفته امل�س�ؤول عن
امل�شروع ،وقد �أبلغت الوزير الزعبي بذلك وبعدها
حاولت مرارا التن�سيق معه حيث رف�ض القا�ضي
امل�سيمي �أو �أي من الوزارة منحي هاتفه اخللوي،
وبعد حماوالت و�صلت �إىل ال�سكرترية اخلا�صة
به و�أبلغتها �ضرورة �إجراء املقابلة ،و�إذا ا�ستمرت
عملية الت�سويف واملماطلة �س�أنفذ اعت�صاما �أمام
وزارة العدل مب�شاركة من زمالئي ال�صحفيني،
وعدتني ال�سكرترية �أن تبلغ القا�ضي الع�ساف ولكن
مل يردين �أي ات�صال منه ،فات�صلت بال�سكرترية مرة
�أخرى وطلبت منها �أن تبلغ الع�ساف �أنه �إذا رف�ض
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�أن هناك و�سائل �إعالم �سجلت كل ما قال ..وحال
تكراري لل�س�ؤال عليه مرات عديدة مل ينف �أن ما
جاء يف التقرير خال متاما من �أي تلفيق للكلمات
على ل�سان الأمري ح�سن ..وقلت له مل تعاتبني
على ما نقلت وال تعاتب من قال ...و�أكدت له �أنا
�صحفي ومهمتي نقل احلقيقة كما هي حتى لو مل
ترق لكم .طاملا �أنها وقعت وطاملا �أنها قيلت من قبل
الأمري ح�سن .ويف الآخر �أبدى الدكتور ال�شريدة
�أ�سفه ال�شديد لأنه دعاين لتغطية الفعالية.
وقال هذه �صحيفة االخوان التي يفرت�ض �أنها
حري�صة على م�صلحة البلد .قلت له «مل تتعمد
مزج الأمور ببع�ض ..االخوان �شيء ..وما �أقوم به
من عمل �صحفي مهني �شيء �آخر ..و�أكدت له �أن من
حق ال�صحفي اختيار العنوان الذي يراه منا�سبا
طاملا �أنه قيل ..و�أخربته �أين ح�صلت على دبلوم
�إعالم من جامعة ت�شابل هيل من والية كاليفورنيا
الأمريكية� ،أي �أين در�ست الإعالم عند دول نعترب
�أن لديها احرتافية يف العمل ال�صحفي ،ومدار�سهم
ال�صحفية ترتك لل�صحفي احلرية يف اختيار
عنوانه وتقدمي وت�أخري الفقرات وفق ما يراه هو
مهما ..حديث ال�شريدة مل يخل من الع�صبية بل
مار�س معي �أ�سلوب التوبيخ و�أ�ساء يل يف حديثه،
وتوعد قائال �أننا �سنلتقي مرة �أخرى  ..العبارة التي
مل �أفهمها  ..ف�أين �سنلتقي ومتى يف الوقت الذي �أكد
يل فيها من خاللها �أنها املرة الأخرية التي �سيوجه
لنا دعوى لتغطية فعالياته ،و�أن دعوته �ستقت�صر
على ال�صحف الر�سمية فقط.»!!!..

من خالل امل�ضايقة و�إزالة مادة و�سحبها من الن�شر.
وهي تدل على حجم امل�ضايقات والرقابة الالحقة
التي يتعر�ض لها الإعالم يف الأردن .كما �أنها ت�شري
�إىل ا�ست�سالم �إدارة ال�صحف ور�ؤ�ساء التحرير لهذه
امل�ضايقات والتدخالت وهو �أمر ي�ساهم بدوره يف
تدهور وتراجع احلريات الإعالمية يف الأردن
وا�ست�سالم الإعالميني للم�ضايقات والتدخالت التي
تعرت�ض عملهم.
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�إجراء مقابلة عن العقوبات البديلة �س�أكتب ذلك يف
التحقيق الذي �أجريه ،واليوم التقيت مع الع�ساف
وامل�سيمي يف فندق الند مارك بعمان بعد انتهاء
ندوة ملنظمة الإ�صالح اجلنائي ،فتوجهت للع�ساف
وعرفته بنف�سي ولكن الأخري �أبلغني �أنه لن يجري
معي مقابلة �شخ�صية كوين هددت بتنفيذ اعت�صام
وقال يل باحلرف الواحد «�أنا بحدد ال�صحفي
اللي بدي �أعمل معه مقابلة وبحدد نوع املقابلة
و�إذا بدك روح عند رئي�س املجل�س الق�ضائي خليه
يقابلك» وكان ذلك بح�ضور القا�ضي امل�سيمي».
تنطوي هذه احلالة على انتهاك للحق يف احل�صول
على املعلومات لأغرا�ض املادة  19من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي تتعلق
باحلق يف حرية الر�أي والتعبري والن�شر مبا يف ذلك
حق التما�س املعلومات وتلقيها ونقلها للغري.

 1.2.2.5.4منع عدد من الصحفيين
من طرح أسئلة والحصول على
معلومات في اجتماع لمبادرة
من أجل إربد الكبرى

جاء بخ�صو�ص هذه احلالة يف ا�ستمارة الر�صد
املتعلقة بهذه احلالة وامل�ؤرخة بتاريخ 2013/6/27
الآتي :ان�سحب ال�صحفيون الذين ح�ضروا اجتماع
جلنة مبادرة من �أجل �إربد الكربى من اجتماع دعت
اليه اللجنة الختيار مر�شح لرئا�سة البلدية يف
االنتخابات املزمع �إجرا�ؤها يف ال�سابع والع�شرين
من �شهر �آب املقبل ب�سبب �أ�سلوب املخاطبة من
قبل اللجنة التي ا�ستندت يف حوارها �إىل �أ�سلوب
«الأ�ستذة والتلمذة» ب�شكل ال يليق مبقام احل�ضور
ـ وفق ال�صحفيني ـ و�ضجت قاعة غرفة جتارة
�إربد حيث عقد االجتماع م�ساء اخلمي�س فيها
با�ستنكارات الغالبية من احل�ضور لأ�سلوب املخاطبة
من قبل اللجنة التي حاولت مترير �أ�سلوبها بطريقة
غري مقبولة �إال �أن احتجاج احل�ضور منعها من ذلك.
وارتفعت وترية اال�ستنكار بعد �أن منعت اللجنة
التي �أدارت اللقاء ال�صحفيني من �إثارة الأ�سئلة
مما دفع بالزميل عدنان ن�صار رئي�س جلنة نقابة
ال�صحفيني يف �إقليم ال�شمال �إىل التدخل فورا

مقاطعا رئي�س اللجنة بالقول �أن الأ�سرة ال�صحفية
ت�سجل احتجاجها على لغة املخاطبة ،و�أن الأ�صل
يف اللقاء �أن يكون حواريا ودميقراطيا ال لغة
خماطبة جتيء على �شكل «�أ�ستاذ وتالميذ» منوها
ب�أن اجلميع هنا �صحفيون وغري �صحفيني على قدر
كبري من الفكر والثقافة واملعرفة.
و�أ�ضاف الزميل ن�صار�« :إذا كانت لغة املخاطبة تتم
على هذا النحو من قبل جلنة ت�سعى �إىل ت�سمية
مر�شح لرئا�سة البلدية فكيف �سيكون حال تعاملها
مع الآخرين» .ودارت مال�سنة �شديدة بني الزميل
ن�صار و�أع�ضاء اللجنة مدافعا فيها الزميل ن�صار عن
حق ال�صحفيني يف طرح الأ�سئلة واملداخالت دون
قيد �أو منع من �أي جهة» .كالم الزميل ن�صار مل
يرق للجنة التي كانت تدير احلوار مما دفع ب�أحد
�أع�ضائها �إىل توجيه كالم غري منطقي �إىل مندوب
«عمون» ،ومندوب الإذاعة الأردنية الزميل ب�شار
القبالن والزميل حازم �صياحني من يومية الد�ستور
طالبا منهم «الكف عن �إثارة اال�سئلة»!! الأمر الذي
�أدى �إىل ان�سحاب ال�صحفيني من اللقاء.
مندوب الإذاعة الأردنية يف �إربد الزميل القبالن
احتج �أي�ضا على جمريات املخاطبة يف اللقاء وا�صفا
�إياه ب�أنه «غري منطقي» مما �أثار حفيظة بع�ض
اع�ضاء اللجنة الذين �أطلقوا اتهامات ب�أن ق�صد
الأ�سئلة «تخريب اللقاء» على حد زعمهم .وكانت
اللجنة قد و�ضعت �شروط ًا �أثارت حفيظة الغالبية
حول موا�صفات املر�شح لرئا�سة البلدية ومن هذه
ال�شروط �أن يجيد (التفكري) ويجيد فن اخلطابة
والت�أمل و�أن يكون ميتلك ر�ؤية تخطيطية �شاملة
بالإ�ضافة لأن يكون من ذوي ح�سن ال�سرية وال�سلوك
مف�ضلني �أن يكون مهند�س ًا غري عامل بالقطاعني
العام واخلا�ص ا�شرتاط ًا ب�أن يحمل خربة  15عام ًا،
ما اعتربه احل�ضور ب�أن هذا الطرح هو ا�ستخفاف
بقدراتهم الفكرية والثقافية والقيمة االجتماعية
مما حدا بالبع�ض لالن�سحاب .وع�صفت هذه
ال�شروط باالجتماع مما دفع بالبع�ض اىل املغادرة
احتجاجا على لغة املخاطبة من قبل اللجنة
للح�ضور وعلى هذه ال�شروط التي اعتربوها جتاوز ًا
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تنطوي هذه احلالة على انتهاك وا�ضح حلرية
الإعالم وحجب للمعلومات باملعنى الوارد يف العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .وهي
ت�شري �إىل �أن م�ضايقة الإعالميني يف الأردن ال
تقت�صر على اجلهات الر�سمية ولكنها تكون كذلك
من خالل الأ�شخا�ص والهيئات العادية التي باتت
ت�ضيق ذرعا بالإعالم والإعالميني.

�أكد الزميل خ�ضر م�شايخ على �أن« :ق�صة القناة
بد�أت منذ عامني حينما مت طرح فكرة �إطالق القناة
عرب الإنرتنت على مدير هيئة املرئي وامل�سموع
ورئي�س جمل�س الإدارة وائل ال�سقا ،وقد قدمنا
الأوراق وامل�ستندات الالزمة لذلك ،ومت �إعالمنا من
قبل هيئة الإعالم املرئي وامل�سموع ب�أن قانون البث
ال�ساري ال ي�شتمل على ترخي�ص ف�ضائيات تبث عرب
�شبكة الإنرتنت وعليه ف�إنه ال مانع من البث �إىل حني
ا�ست�صدار قانون خا�ص بالف�ضائيات التي تبث عرب
النت .وعليه قمنا بالبث� ،إال �أن الهيئة طلبت فتوى
قانونية من جمل�س تف�سري القوانني �إن كان ينطبق على
الف�ضائيات التي تبث على الإنرتنت ما يتم على من
يبث عرب الأقمار ال�صناعية ،كانت الإجابة تطبيق
القانون علينا �أي�ضا ،وبالفعل قمنا بالإجراءات
الالزمة وقدمنا �أوراقنا �إىل هيئة املرئي وامل�سموع
بتاريخ ،2013/3/10وبتاريخ  2013/4/21التقى
القا�ضي بال�سقا ليبارك له ويبلغه �أن الطلب مت رفعه
�إىل جمل�س الوزراء للموافقة عليه وكان ذلك بح�ضور
نقيب ال�صحفيني طارق املومني ووزير الإعالم ال�سابق
�سميح املعايطة و�أكد لنا �أن الطلب م�ستويف ال�شروط.
حتى اللحظة مل يتم �إبالغنا ب�أي رد رغم املراجعات
املتكررة للهيئة .وبتاريخ 2013/8/27الحظنا
عدم عمل القناة على قمر اجلولف �سات املوجود
يف الكويت ،وحني ات�صلنا مع ال�شركة مت �إبالغنا
ب�أن هيئة املرئي وامل�سموع هي من طلبت من ال�شركة
�إنزال القناة عن القمر ،وحني �أو�ضحنا لهم �أننا مازلنا
نبث على قمر النور �سات ،عادت جولف �سات بال�سماح
للقناة بالعمل ،وذلك ملناف�سة النور �سات .وعند
مراجعة الهيئة �أبلغتنا �أننا مل ن�ستوف ال�شروط
الكاملة ،الأمر املنايف ملا جاء يف كالم القا�ضي الذي
�أبلغنا �سابقا �أن طلب الرتخي�ص الذي وافقت عليه
الهيئة �أر�سل للرئا�سة للموافقة عليه ،و�أبلغونا مبنعنا
من البث املبا�شر الأمر الذي جعلنا نقوم بالت�سجيل
ثم البث .من وجهة نظرنا� ،أن الأمر ال يتعلق ب�ش�أن
داخلي �إمنا يتعلق مبا يجري يف م�صر حيث �أن القناة
متابعة جدا يف م�صر ال �سيما يف تغطيتها ملا يجري

 :1.2.2.5.5منع عدد من
الصحفيين من تغطية اجتماع
لوزيرة التنمية االجتماعية

بتاريخ  ،2013/6/4اقتحم عدد من املعت�صمني من
موظفي دور الرعاية يف وزارة التنمية االجتماعية
مبنى الوزارة و�سط حالة فو�ضى �سادت املكان
للمطالبة بلقاء الوزيرة رمي �أبوح�سان التي ترف�ض
النظر يف مطالبهم منذ يومني مما دفعها وحتت
ال�ضغط لقبول لقاء ممثلني عنهم .وقال �شهود عيان
قام فريق الر�صد التابع لوحدة «عني» مبقابلتهم
و�أعربوا عن رغبتهم بعدم ذكر �أ�سمائهم� ،أن الوزيرة
�أبوح�سان ما �أن دخلت �إىل قاعة االجتماعات التي
قررت عقد اللقاء فيها حتى قامت بطرد ال�صحفيني
وممثلي و�سائل الإعالم من القاعة قائلة «�أنه ال
يجب �أن تعلم ال�صحافة ب�أ�سرار الأحداث لذلك
يجب �أن يخرج ال�صحفيون من القاعة» .ورغم
اعرتا�ض ال�صحفيني والإعالميني على ت�صرف
الوزيرة امل�ستهجن بطردهم �إال �أنها �أ�صرت على
موقفها و�أخرجتهم ،وقد عربوا لها عن غ�ضبهم من
ت�صرفها غري الالئق وامل�ستهجن.
تنطوي هذه احلالة على انتهاك حلرية الإعالم
من خالل منع التغطية وحجب املعلومات باملعنى
املق�صود يف املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية وقانون املطبوعات
والن�شر الأردين .وهي ت�ؤكد على �أن احلكومة
الأردنية ال حتبذ ال�شفافية مطلقا يف تعاملها مع
الإعالم.

يف �شكواه لوحدة «عني» امل�ؤرخة بتاريخ 2013/8/27

الشكاوى واالنتهاكات

لقانون الرت�شح للبلديات كون ال�شروط �صادرة عن
جتمع �شعبي ولي�س جهة ر�سمية.

 :1.2.2.5.6محاولة إغالق قناة
اليرموك ومنعها من البث
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الفصل الثاني

الشكاوى واالنتهاكات

هناك ،وقد مت �إنزال القناة عن القمر بعد زيارة
لوزير اخلارجية امل�صري �إىل عمان».
وجاء يف بيان �أ�صدرته قناة الريموك بتاريخ
� 2013/10/7أنه« :وطوال عام ون�صف من بث قناة
الريموك مل ت�سلم من امل�ضايقات والت�شوي�ش وقطع
البث الذي بلغ ذروته يف ال�سابع والع�شرين من �آب
املا�ضي ،حيث تفاج�أت يف ذلك اليوم وحتديدا يف
ال�ساعة الثالثة و�أربعني دقيقة ع�صرا بقطع كامل
للبث ،وكانت املفاج�أة الكربى عندما توا�صلنا مع
�إدارة القمر التي �أفادت ب�أن جهة ر�سمية �أردنية
طلبت منها ذلك بحجة �أن القناة مل ت�ستوف
�إجراءات الرتخي�ص الالزمة ،وهو ما ينايف م�ضمون
كتاب عطوفة مدير هيئة الإعالم املرئي وامل�سموع
بالتن�سيب �إىل احلكومة باملوافقة على ترخي�ص
قناة الريموك بعد �أن ا�ستوفت كافة ال�شروط
القانونية واملو�ضوعية للرتخي�ص منذ �شهر ني�سان
املا�ضي .وعلى الرغم من ذلك ف�إن قناة الريموك
الف�ضائية مل ت� ُأل جهدا وال وقتا يف التوا�صل مع
هيئة الإعالم املرئي وامل�سموع وهي اجلهة املخولة
مبتابعة �ش�ؤون البث املرئي ،وعقدنا عدة اجتماعات
مطولة مع امل�س�ؤولني فيها ملعرفة الأ�سباب القانونية
وراء قطع بث القناة ومنعها من البث املبا�شر� ،إال �أننا
مل جند �سببا قانونيا واحدا وراء ذلك �إال وقفتها
مع ال�شعب امل�صري يف طريقه لك�سر االنقالب».
يف �ضوء �سياق احلالة واملالب�سات املحيطة بها،
يت�ضح �أنها مق�صورة على حماولة الإغالق واملنع من
البث خا�صة و�أنها قناة تتبع جهة �أغلقت لها قنوات
عديدة يف بلدان عربية خمتلفة .ولهذا ال�سبب
ف�إنها تنطوي على انتهاك حلرية الإعالم من خالل
املنع من البث واال�ستخدام املتع�سف لل�سلطة يف منح
الرتخي�ص للقناة ملبا�شرتها للعمل.

 :1.2.2.5.7حجب مئات المواقع
اإللكترونية األردنية عمال بقانون
المطبوعات والنشر المعدل

قام الأردن يف عام  2012ب�إقرار تعديالت على
قانون املطبوعات والن�شر من �ش�أنها تقييد حرية

الإنرتنت والإعالم الإلكرتوين ،وقد �أو�ضحت
وحدة «عني» يف تقرير عام  2012مالحظاتها
وخماوفها وانتقاداتها القانونية واحلقوقية
ب�ش�أن هذه التعديالت .ويف منت�صف العام ،2013
قامت ال�سلطات الأردنية ب�إنفاذ التعديالت على
قانون املطبوعات مما �أحلق �ضررا فادحا بالإعالم
الإلكرتوين يف الأردن وبحرية الإنرتنت .ولهذا
ال�سبب ،ف�إن وحدة «عني» تعرب عن قلقها البالغ
ال�ستمرار احلكومة الأردنية يف قرارها بحجب
املواقع الإخبارية الإلكرتونية منذ 2013/6/1
تطبيق ًا لقانون املطبوعات والن�شر املعدل الذي
�أقرته منذ العام املا�ضي ،خا�صة و�أنها حجبت
( )291موقعا رف�ضت التقدم بطلبات ترخي�ص
لدائرة املطبوعات والن�شر ان�صياع ًا للقانون .وت�ؤكد
الوحدة �أن قرار حجب املواقع ال�صادر عن ال�سلطة
التنفيذية ال يتفق مع �أحكام الد�ستور الذي
يكفل يف مادته اخلام�سة ع�شرة حرية ال�صحافة
والطباعة والن�شر وو�سائل الإعالم ،وي�ؤكد �أي�ض ًا
على عدم جواز تعطيل ال�صحف وو�سائل الإعالم
�إال ب�أمر ق�ضائي وفق �أحكام القانون.
�إن تذرع احلكومة ب�أنها تقوم ب�إنفاذ القانون
مرتكزة على �أن القانون املعدل ي�شرتط الرتخي�ص
قول باطل ،لأن الد�ستور الأردين يف مادته 1/128
يحظر �أن تف�ضي القوانني التي ت�صدر مبوجب
الد�ستور لتنظيم احلقوق واحلريات ب�أن مت�س
جوهر احلقوق و�أ�سا�سياتها .فالقانون املعدل يخالف
الد�ستور ،و�أكرث من ذلك ف�إنه ال ي�ضع م�سطرة
قانونية واحدة ووا�ضحة لتطبيقه و�إنفاذه.
وتت�ساءل وحدة «عني» عن طريقة اختيار احلكومة
لـ ( )291موقعا حلجبها ،وكيفية معرفتها ب�أن هذه
املواقع �أردنية وينطبق عليها القانون ،يف حني غ�ضت
النظر عن مئات من املواقع الإلكرتونية الأخرى
التي ت�شاهد حكم ًا يف الأردن وتناق�ش ال�ش�أن
الداخلي واخلارجي للمملكة الأردنية الها�شمية!.
وتنبه الوحدة �إىل �أن ا�ستمرار احلكومة بتعنتها
ورف�ضها الرتاجع عن هذا القانون وعدم امل�ضي يف
تعديله كما وعدت ي�ضعها يف خانة الدول املعادية
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و�أ�ضافت اللجنة كذلك �أنه «ال ينبغي �أن ي�سمح
بفر�ض �أي قيود على ت�شغيل املواقع ال�شبكية �أو
املدونات ال�شبكية �أو غريها من نظم ن�شر املعلومات
عن طريق الإنرتنت �أو الو�سائل الإلكرتونية �أو �أي

كما بينت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان كذلك يف
تعليقها العام املذكور �أن «ال�صحافة مهنة تتقا�سمها
طائفة وا�سعة من اجلهات الفاعلة ،مبن فيها
املرا�سلون واملحللون املحرتفون واملتفرغون ف�ض ًال
عن �أ�صحاب املدونات الإلكرتونية وغريهم ممن
ي�شاركون يف �أ�شكال الن�شر الذاتي املطبوع �أو على
�شبكة الإنرتنت �أو يف موا�ضع �أخـرى ،وتتعار�ض
النظم احلكومية العامة لت�سجيل ال�صحفيني �أو
الرتخي�ص لهم مع الفقرة  .3وال ُي�سمح بنظم
االعتماد املق ّيد �إال عندما تكون هناك �ضرورة
ملنح ال�صحفيني امتياز ًا للو�صول �إىل �أماكن و�/أو
منا�سبات معينة .وينبغي �أن تطبق هذه النظم
بطريقة غري متييزية ومتالئمة مع املادة 19
ومع الأحكام الأخرى للعهد على �أ�سا�س معايري
مو�ضوعية ومبراعاة �أن ال�صحافة مهنة تت�شارك
فيها طائفة وا�سعة من اجلهات الفاعلة».

الشكاوى واالنتهاكات

حلرية الإنرتنت ،م�ؤكدة �أنها بهذا املوقف تخالف
االلتزامات الدولية النا�شئة عن عدد من اتفاقيات
حقوق الإن�سان التي وقعتها و�صادقت عليها ون�شرتها
يف اجلريدة الر�سمية منذ �سنوات ،خا�صة مع املادة
 19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية التي تكفل حرية الر�أي والتعبري
والإعالم .فقد �أو�ضحت اللجنة املعنية بحقوق
الإن�سان ،وهي اللجنة التي ت�شرف على تنفيذ
وتطبيق العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية واملخولة تف�سري �أحكامه ،يف تعليقها
العام رقم ( )34املتعلق باملادة (� )19أنه «ال غنى
لأي جمتمع عن ال�صحافة �أو غريها من و�سائط
الإعالم التي تكون حرة وغري خا�ضعة للرقابة
وتعمل بدون عراقيل ،وذلك ل�ضمان حرية الر�أي
وحرية التعبري ،والتمتع باحلقوق الأخرى
املن�صو�ص عليها يف العهد .وت�شكل ال�صحافة �أو
و�سائط الإعالم الأخرى حجر الزاوية ملجتمع
ت�سوده الدميقراطية».

و�سائل �أخرى ،مبا يف ذلك نظم دعم هذا االت�صال،
كموردي خدمة الإنرتنت �أو حمركات البحث� ،إال يف
احلدود التي تكون متما�شية مع الفقرة  .3وينبغي
بوجه عام �أن تكون القيود امل�سموح بها خا�صة
باملحتوى ،ويتنافى فر�ض حظر عام على ت�شغيل
بع�ض املواقع والأنظمة مع الفقرة .»3

الفصل الثاني

المقدمة واألهداف:

تعر�ض الإعالم الأردين خالل العام  2013لعدد
من الق�ضايا والإ�شكاالت اجلديدة التي انعك�ست
على م�ستوى احلريات الإعالمية ،و�أثرت باجل�سم
ال�صحفي وم�ؤ�س�سات الإعالم ب�شكل مبا�شر.
وتبني ملركز حماية وحرية ال�صحفيني بعد جمع
املعلومات املتعلقة بواقع الإعالم للعام 2013
ودرا�ستها �أن �أبرز تلك الق�ضايا متثل يف قانون
املطبوعات والن�شر رقم  8ل�سنة  1998وتعديالته
الأخرية يف العام  ،2012والذي بد�أ تطبيقه و�أ�صبح
نافذ ًا بعد �إقراره من جمل�س النواب وتفعيله
يف  2013/6/1بحجب املواقع الإلكرتونية غري
املرخ�صة ،ومت عمليا حجب جميع املواقع التي
مل تقم بت�صويب �أو�ضاعها ،ونتج عنه �إغالق نحو
 391موقع �إخباري �إلكرتوين ب�سبب ال�شروط
التي و�ضعها هذا القانون على ترخي�ص املواقع
الإخبارية الإلكرتونية.
ومن �أبرز الق�ضايا التي تعامل معها ال�صحفيون
وم�ؤ�س�سات الإعالم خا�صة ال�صحف اليومية خالل
العام  2013ق�ضية الأمن الوظيفي للعاملني يف
قطاع ال�صحافة ،حيث �أغلقت �صحيفة «العرب
اليوم» اليومية �أبوابها وعلقت �صدورها و�أقالت
نحو � 300صحفي وعامل يف ال�صحيفة ب�سبب
تدهور �أو�ضاعها االقت�صادية يف منت�صف يوليو/
متوز ،ونفذ العاملون يف ال�صحيفة اعت�صاما �أمام
مقر ال�صحيفة التي عاودت ال�صدور يف الأ�سبوع
الأول من دي�سمرب من العام بنحو  %10فقط من
جمموع العاملني ال�سابقني الذين كانوا لديها ،فيما
م�ضت �شهور ومل يتقا�ضى ال�صحفيون والعاملون يف
�صحيفة «الد�ستور» اليومية م�ستحقاتهم املالية من

الق�ضايا البارزة على ال�ساحة الإعالمية دعت مركز
حماية وحرية ال�صحفيني �إىل تنظيم جل�سة نقا�ش
معمق بتاريخ  2013/12/7بفندق الريجن�سي ـ
عمان� ،شارك بها � 17إعالمي و�إعالمية من م�ؤ�س�سات
�إعالمية خمتلفة من القطاعني اخلا�ص واحلكومي،
و�ضمت �إعالميني من �صحف يومية ومواقع
�إلكرتونية و�إذاعة وتلفزيون� ،إىل جانب حمامني
خمت�صني يف ق�ضايا الإعالم ،ناق�شت �أبرز الق�ضايا
التي واجهت الإعالم خالل العام .2013
وهدفت اجلل�سة �إىل ت�سجيل �أبرز املالحظات
والتو�صيات التي طرحها امل�شاركون لت�ضمينها يف
الف�صل املخ�ص�ص باالنتهاكات الواقعة على حرية
الإعالم �ضمن تقرير حالة احلريات الإعالمية يف
الأردن .2013
وناق�ش امل�شاركون حمورين رئي�سيني مت ا�ستخال�صهما
بناء على الإ�شكاليات واملعلومات ال�سابقة الذكر ،وهما:
الأمن املعي�شي للإعالميني  ..والأخطار التي
تهدده.

مالحـــق

ملحق رقم ()1
وقائع جلسة التركيز المعمق
ل��م��ن��اق��ش��ة أب����رز ال��ق��ض��اي��ا
واألحداث التي مر بها اإلعالم
األردن����ي خ�لال ال��ع��ام 2013

رواتب ومكاف�آت ،وبعد ذلك ظهرت �أزمة �صحيفة
«الر�أي» اليومية التي تواجه �أزمة اقت�صادية
كبرية نتيجة اخل�سائر التي تكبدتها يف ال�سنوات
الأخرية ،وقام العاملون يف ال�صحيفة باعت�صام
مفتوح ت�ضمن عدد ًا من املطالبات متثلت بـرحيل
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�صحيفة كافة
ومدير عام امل�ؤ�س�سة ،وفتح حتقيق فوري مب�شروع
املطبعة و�شركة التوزيع ،وكف يد احلكومة عن
التدخل يف ال�صحيفة ،و�إقرار عالوة خطورة املهنة
للعاملني يف املطابع ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ كافة
بنود االتفاقية العمالية املوقعة عام  2011والتي
تق�ضي ب�صرف راتب املكاف�أة ال�سنوي فور ًا وتثبيت
موعد �سنوي ل�صرفه يف الربع الأول من كل عام،
واملبا�شرة الفورية ب�إعادة هيكلة رواتب العاملني
يف امل�ؤ�س�سة مبوجب االتفاقية ،وفتح ملف كتاب
الأعمدة من حيث الرواتب و�أ�س�س التعيني ،وملف
التعاقد مع كتاب �أحيلوا �إىل التقاعد و�إنهاء هذه
العقود.
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حجب املواقع الإلكرتونية وا�ستخدام القانون
ك�أداة لتقييد احلريات الإعالمية.
وتوزع هذان املحوران على عدد من الأ�سئلة
املبا�شرة التي ا�ستدعى النقا�ش طرحها من قبل
رئي�س اجلل�سة ،وجاءت اجلل�سة مفتوحة للع�صف
الذهني ،والقيد الوحيد عليها هو احلديث يف �إطار
املوا�ضيع واملحاور الرئي�سية املقرتحة ،واكتفي
بتلخي�ص �أبرز ما ورد على �أل�سنة امل�شاركني ،ومت
�إعداد التو�صيات واملالحظات الرئي�سة الواردة
يف مداخالت املتحدثني بعد عر�ضها على امل�ست�شار
احلقوقي ومعد ف�صل االنتهاكات يف تقرير حالة
احلريات.

المشاركون:

•ن�ضال من�صور :الرئي�س التنفيذي  -مركز
حماية وحرية ال�صحفيني /رئي�س اجلل�سة.
•نورالدين اخلماي�سة :نائب رئي�س حترير
جريدة الغد /رئي�س جلنة احلريات يف نقابة
ال�صحفيني.
•خالد الق�ضاة� :صحفي� /صحيفة الر�أي
اليومية  -ع�ضو جلنة احلريات يف نقابة
ال�صحفيني.
•�إخال�ص القا�ضي� :صحفية /وكالة الأنباء
الأردنية  -برتا.
•�إخال�ص يخلف :معد ومقدمة برامج/
التلفزيون الأردين.
•حازم اخلالدي� :صحفي /وكالة الأنباء
الأردنية «برتا»  -ع�ضو جمل�س نقابة
ال�صحفيني.
•جهاد الرنتي�سي� :صحفي.
•عدنان برية� :صحفي.
•�إميان �أبوقاعود� :صحفية.
•�أمين �أبو�شرخ :حمامي.
•حممد قطي�شات :حمامي /امل�ست�شار القانوين
لوحدة امل�ساعدة القانونية للإعالميني
«ميالد».
•خالد خليفات :حمامي /مدير وحدة امل�ساعدة
القانونية للإعالميني «ميالد».

•�أ�سامة ال�شريف� :إعالمي.
•با�سل العكور� :إعالمي /نا�شر موقع JO 24
الإخباري.
•�أن�س املجايل� :إعالمي /التلفزيون الأردين.
•خ�ضر امل�شايخ� :إعالمي /مدير قناة الريموك
التلفزيونية.
•هبة جوهر� :صحفية /راديو البلد.
•�سو�سن زايدة� :صحفية /راديو البلد  -مدونة حرب.
•حممد غنيم :الباحث الرئي�سي /مركز حماية
وحرية ال�صحفيني.

وقائع الجلسة
المحور األول
األمن المعيشي لإلعالميين..
واألخطار التي تهدده
رئي�س اجلل�سة :هذه املجموعة متثل ف�سيف�ساء
العمل الإعالمي يف الأردن ،ونريد التحدث ب�صلب
املوا�ضيع املطروحة ب�شكل مبا�شر ال�ستخال�ص
النتائج وو�ضعها يف التقرير ال�سنوي حلالة احلريات
الإعالمية يف الأردن  ،2013لذا نحتاج �إىل �أ�شخا�ص
يو�صفون الأزمات والق�ضايا التي تعر�ض لها الإعالم
هذا العام وب�شكل خمت�صر ودقيق.
يف املحور الأول للجل�سة �سنتحدث عن ق�ضية الأمن
املعي�شي لل�صحفيني ،نالحظ �أن الكرة تتدحرج
والأزمة تتو�سع ،كانت الأزمة حم�صورة يف املواقع
الإلكرتونية ،وامتدت الآن حتى و�صلت �إىل ال�صحف
اليومية ،ماذا نريد �أن نتحدث عن الأمن املعي�شي
لل�صحفيني ،كم ي�ؤثر الأمن الوظيفي على احلريات
الإعالمية؟ ،وكم ي�ؤثر على املو�ضوع املهني واحلريف
و�صناعة ال�صحافة؟ ،هل هناك �أزمة �صناعة يف
البالد؟ ،ويف مو�ضوع التعيينات خا�صة يف ال�صحف
اليومية التي حدثت يف ال�سنوات املا�ضية ،هل كان له
�أثر على الأمن املعي�شي؟ ،هل نريد معار�ضة كل �أ�شكال
الهيكلة� ،أم نقوم بعمل تقييم تقوم به جلان م�ستقلة
لهيكلة م�ؤ�س�ساتنا الإعالمية؟ ،هل ي�ستخدم الأمن
املعي�شي ي�ستخدم �ضمن ال�صراعات ال�سيا�سية؟.
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المداخالت:

جهاد الرنتي�سي� :أنا مت�ضرر رئي�سي وواجهت �أزمة
يف مو�ضوع �إغالق ال�صحف اليومية ،وعندما نتحدث
عن الأمن املعي�شي واحلريات نتوقف عند م�س�ألة
معينة ،فعملي ًا اجل�سم الإعالمي هو ج�سم جياع
مبعظمه ،وال�صحفيون كانوا �أ�سرى رغيف اخلبز،
وبالتايل �أعتقد �أن امل�س�ألة املعي�شية تلعب دور ًا
�أكرب من مو�ضوع احلريات ،وال �أعتقد �أن اجلياع
ي�ستطيعون الدفاع عن احلريات ،فمن خالل رغيف
اخلبز يتهدد هذا الإن�سان وال ي�ستطيع �أن يتحدث
مبا يريد وقد مل�سنا ذلك ،وال يوجد وعي نقابي يف
التعامل مع هذه امل�س�ألة� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن القطاع
ال�صحفي نف�سه كان يت�آمر على نف�سه وال�صحفيون
كذلك يت�آمرون على زمالءهم الآخرين.
رئي�س اجلل�سة :ماذا عن مو�ضوع الت�آمر؟.
جهاد الرنتي�سي :يف العرب اليوم قمنا باعت�صام
مبواجهة �إدارة ال�صحيفة ،وي�أتي زميل لك بينه
وبني النا�شر عالقة جيدة ،وهناك بع�ض الزمالء
كانوا يريدون معركة �ضدك ،حتى و�صل الأمر
�إىل وجود جمموعة من ال�صحفيني �ضدك ،و�أما
الآخرون يتقافزون عليك هنا وهناك.
وبالن�سبة لنقابة ال�صحفيني فهي بر�أيي متثل
اخلا�صرة الرخوة للج�سم ال�صحفي ،وهناك زميل
يف النقابة ممكن �أن يتعاطف معك وزميل �آخر يعمل

رئي�س اجلل�سة :بر�أيك ،هذا التجويع لل�صحفيني
خمطط له حتى ال ي�صبحوا قوة يف الدفاع عن
احلريات؟� ،أم �أنه مو�ضوع و�ضع اقت�صادي؟.
جهاد الرنتي�سي :يف البداية كان املو�ضوع يتعلق
بتنفيعات ل�صحفيني وقد �صنعت �صحفيني ،فعندما
كانت الأو�ضاع االقت�صادية �أف�ضل من الو�ضع احلايل،
كانت العالقة بني ال�صحفي والدولة عالقة تنفيع،
و�صنعت تلك العالقة كتاب ًا و�صحفيني ،مع �أن الكثري
من ه�ؤالء املتنفعني �أميني ،والآن الو�ضع االقت�صادي
انعك�س ب�شكل �سلبي على القطاع ال�صحفي ،الو�ضع
االقت�صادي لعب دور ًا ،و�أعتقد �أن �أداء ال�صحفيني
كان �أف�ضل يف الو�ضع الراهن� ،إذ كان هناك انتعا�ش
اقت�صادي ،والآن ال يوجد هذا االنتعا�ش الأمر
الذي �أثر على مهنية ال�صحفيني.
رئي�س اجلل�سة :ماذا عن مو�ضوع ا�ستقاللية
الإعالم؟.
�إخال�ص القا�ضي :مبو�ضوع العرب اليوم حتديد ًا،
الزمالء يف ال�صحيفة �ساهموا يف �أزمة ال�صحيفة،
مل تكن الق�ضية ق�ضية حريات ب�شكل كبري ،كانت
الق�ضية من هو امل�ستفيد ومن هو غري امل�ستفيد من
العملية املعي�شية �إىل جانب املح�سوبية وال�شللية،
فقد كانت الق�ضية ق�ضية ر�أي عام ولي�س من هو
امل�ستفيد ومن هو غري امل�ستفيد ،كما �أن ال�صحفيني
�أي�ض ًا م�س�ؤولني عن الأمن املعي�شي ،ولي�س فقط
الأمن والدولة واملخابرات ،ومن جتاربي فقد
�أ�صدر عدد من الزمالء ال�صحفيني بيان ًا �ضدي
�شخ�صي ًا ب�أين �ألقي بنار فتنة داخل ال�صحيفة،
وكان وقتها مطلبي يتعلق للعدالة وبو�ضع الأمن
املعي�شي لل�صحفيني �أو ًال وبعد ذلك نتحدث عن
احلريات كمطلب ،ولكن نحن ك�صحفيني جنلد
�أنف�سنا وال �أحد منا يقف مع الآخر ،واملو�ضوع كان
مربجم ًا من الدولة ثم تولينا نحن ال�صحفيني
بعد ذلك املهمة.
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و�سنتحدث فيما يتعلق باملحور الثاين عن ق�ضية
حجب املواقع الإلكرتونية نتيجة التعديالت على
قانون املطبوعات والن�شر لعام  ،2012وكيف مت
مبوجبه �إغالق نحو  291موقع ًا �إلكرتوني ًا ،فقد
كان الرهان على الإعالم الإلكرتوين الذي بد�أ
منذ �أكرث من  15عام ًا ،وقبل � 5سنوات كنا نقول
ب�أن قطاع الإعالم الإلكرتوين يكرب ،والآن هذا
القطاع يف تقل�ص ،هل ال�سبب يف هذا التقل�ص
احلكومة �أم على ال�صحفيني �أنف�سهم؟ ،هل طورنا
فع ًال الإعالم الإلكرتوين� ،أم �أنه ا�ستن�ساخ لل�صحف
الأ�سبوعية؟.

�ضدك ،وكانت ت�صلنا بع�ض املعلومات من جمل�س
نقابة ال�صحفيني يف هذا املو�ضوع.
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�أ�سامة ال�شريف :لي�ست �أزمة الأمن املعي�شي يف
الإعالم م�شكلة �أردنية تتعلق بالأردن فقط ،بل
�صناعة ال�صحافة يف جميع العامل تواجه م�أزق ًا،
وكربى ال�صحف وكربى امل�ؤ�س�سات العاملية تواجه
م�أزق ًا يف الأمن املعي�شي ،ومنها �صحيفة الوا�شنطن
بو�ست التي واجهت هذا امل�أزق ،ولكن هناك
خ�صو�صية تتعلق بالأردن يف هذا املو�ضوع وهي
ملكية احلكومة و�سوء الإدارة الذي عجل يف حدوث
هذه امل�شاكل التي تواجهها اليوم ال�صحيفتان
الأهم املوجودان يف ال�سوق وال زاال وهما الر�أي
والد�ستور ،كل واحدة منهما لها ق�صة ولكن هناك
نقاط التقاء لها عالقة ب�سوء الإدارة وقراراتها،
وكان هناك قرارات اتخذت يف غري مكانها ،ونحن
عائلة ال�شريف التي كانت تدير �صحيفة الد�ستور
مرت بهذا الأمر ،وقد كتبت منذ �سنوات �أن �صناعة
ال�صحافة �ستواجه م�أزق ًا ،ورفعت كتاب ًا وقتها
ل�سيف ال�شريف وقلت له ن ِّوع ن�شاطاتك الإعالمية،
والد�ستور كانت تخ�سر منذ ذاك احلني ،رغم �أن
مطبعتها كانت حتقق الأرباح ،ومل تتخذ للأ�سف
قرارات بهذا االجتاه.
وبالن�سبة للأمن املعي�شي فهناك قرارات تقع �ضمن
م�س�ؤولية الدولة ،وماذا �ستفعل الدولة ،احلل
الوحيد لإنقاذ �صحيفة الد�ستور كان �إعادة الهيكلة
وتخفي�ض النفقات ،و�أهم �شيء يف �إعادة الهيكلة هو
مو�ضوع العاملني ،وهذا ما واجهته �صحف عاملية،
وهو نف�س القرار الذي تواجهه الإدارة العامة يف
الد�ستور ،ويف امل�ستقبل �سيواجه �أي�ض ًا �صحيفة الر�أي
لأن هناك تراجع ًا يف املبيعات ويف الإعالنات ،ونت�سائل
�أي�ض ًا ب�أن لدينا نقابة ال�صحفيني وهل من واجبها
فقط هي احل�ضور �إىل خيمة اعت�صام ال�صحفيني؟،
�إذ يفرت�ض �أن تكون م�س�ؤولية النقابة �سابقة كي
ال يتعر�ض ال�صحفيون لق�ضية الأمن املعي�شي ومنذ
البداية ،ومث ًال مو�ضوع تقاعد ال�صحفيني� ،أنا مث ًال
عملت ل�سنوات� ،أين تقاعدي ومن الذي �سيعطيني
�إياه ،ملاذا مل ُيرث هذا املو�ضوع من فرتة ،لعلنا مل ننتبه
للأمن املعي�شي منذ زمن.
رئي�س اجلل�سة :ملكية ال�ضمان االجتماعي يف

ال�صحف اليومية ،هل تعتقد �أن هذا الدور لعب
دور �سلبي �أم �إيجابي� ،أنا �أعتقد ب�أن هذا الدور
ا�ستخدم كح�صان طروادة ،و�أتاح للحكومة التدخل
يف كل ما يتعلق لي�س فقط مبو�ضوع احلريات كما
يعتقد ال�صحفيون ،بل بكل ما له عالقة بامل�ؤ�س�سة
ال�صحفية التي ت�ستثمر بها ،فهي تتدخل �أي�ض ًا
بالإدارة وقراراتها؟.
�أ�سامة ال�شريف :بداية �صحيفة الر�أي يختلف
و�ضعها عن �صحيفة الد�ستور ،وبالتايل كان
�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف الد�ستور بغالبيته من
القطاع اخلا�ص وثالثة ممثلني عنه ي�صوتون
التخاذ القرارات وال ي�صوتون يف الإدارة العامة،
وت�ستطيع القول ب�أن كل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
من القطاع اخلا�ص ،بالتايل كانت القرارات تتخذ
بعقلية القطاع اخلا�ص ،وكانت قراراتهم تن�صب
بكيفية احلفاظ على ال�شركة وقد زادت مبيعاتهم
و�أرباحهم �إلخ ،ولكن مبدئي ًا نحن �ضد تدخل
احلكومة يف الإعالم ،ووجود احلكومة �سواء يف
الر�أي �أو الد�ستور يف النهاية �أف�سد احلالة املهنية،
والعالقة التي تتحدث عنها نحن نعرف كيف تتم
حتى و�إن مل يكن للحكومة �أية �أ�سهم فهي تقوم
بالتدخل ،و�أنا �شخ�صي ًا تعر�ضت لتدخالت من
املخابرات وجاءتني ات�صاالت وتعليمات ليخرج
العنوان الرئي�سي لل�صحيفة يف اليوم التايل مثل
العنوان الرئي�سي يف �صحيفة الر�أي ،نحن نتحدث
عن الأمن الوظيفي� ،أنا ل�ست مت�شائم ًا ولكن الأمور
ت�سري باجتاه �سلبي ،ما يحدث وتوقعته هو انهيار
ال�صحيفة ـ الد�ستور ـ خالل الأ�شهر القادمة �أو بعد
عام� ،أو القيام ب�إعادة هيكلتها من خالل تخفيف
العاملني بها.
خ�ضر امل�شايخ :هناك جمموعة عوامل �أثرت �سلب ًا
علىالأمناملعي�شيلكلال�صحفيني،امل�ؤ�س�ساتاخلا�صة
حتديد ًا مث ًال ،هناك جزء من امل�س�ؤولية تتحمله
منظومة كاملة من الدولة �سواء الأجهزة الأمنية �أو
غريها ،فمن يعمل بالقطاع اخلا�ص ي�شعر ب�أن �سقف
احلريات لديه �أعلى من القطاع العام ،وبالتايل حتى
حد معني ين�سحب العاملون من م�ؤ�س�ساتهم ويبحثون
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�أحيان ًا عدم اال�ستقرار القانوين يلعب دور ًا يف هذا
الإطار مثل قانون املطبوعات والن�شر ،وحالي ًا يطبق
هذا الأمر على الف�ضائيات حيث ال يوجد ا�ستقرار
قانوين بالن�سبة للف�ضائيات ،و�أي م�ؤ�س�سة خا�صة
�إن مل تكن م�ستقرة قانوني ًا و�إداري ًا ور�سمي ًا �أكيد
فيما بعد �ستفقد عند املوظف حتديد ًا حما�سته
للبقاء به ،و�ستفقد قدرتها على اال�ستمرار فيما
بعد ،والأمر الآخر هو قلة امل�ؤ�س�سات الإعالمية
امل�ستقرة التي جتد حجمها �ضخم ًا ،وهذا عم َِل على
هجرة العاملني �إليها ،كنا نعترب �صحيفتي الر�أي
والد�ستور �أكرب امل�ؤ�س�سات الإعالمية والآن �أ�صبح
و�ضعهما يف خطورة �شديدة ،وبالنهاية ي�شكل هذا
الواقع تهديد لر�أ�س املال الذي يبحث عن ا�ستقرار،
وعلى �سبيل املثال وهي �صحيفة حزبية عندما كانت
�أ�سبوعية كان و�ضعها �أف�ضل من الآن ،و�أ�صبح الآن
ينظر لها با�ستقرار املوظفني لديها ،هل �سيبقون �أم
�سيواجهون مثلما حدث يف ال�صحف الأخرى.
حتول الإعالم كان مفاجئ ًا ،الإعالم الورقي كان
�سيد ال�ساحة ،فج�أة ظهر الإعالم الإلكرتوين
وت�سيد ال�ساحة ،وهذا عمل على الهجرة املبا�شرة
من الورقي �إىل الإلكرتوين ،وهذا ي�شعرين بعدم
ا�ستقرار لأن العاملني لدي ممكن �أن يهاجروا للعمل
يف م�ؤ�س�سات �أخرى �أو �إىل ف�ضائية عربية �أخرى،
و�سيبحث �أي موظف عن هذا اال�ستقرار ،هناك
ف�ضائيات م�ستقرة ولكن ال يوجد لديها ا�ستقرار
مادي.
رئي�س اجلل�سة :ملاذا ال يوجد �صناعة �إعالم
كبرية؟.
خ�ضر امل�شايخ :ب�سبب تهديد ر�أ�س املال ،وهذا

الآن الإعالم الإلكرتوين �أخذ ال�ساحة ،و�أ�صبحت
هناك هجرة لل�صحافة الإلكرتونية والف�ضائيات.
رئي�س اجلل�سة :هل هناك �ضوابط �أخالقية
لل�صحفي ،هناك �صحفيون يتقا�ضون �أموا ًال يف
الر�أي مث ًال وبنف�س الوقت ين�ش�ؤون ويعملون ملواقع
�إخبارية �إلكرتونية ،وال يوجد مدونات حتدد
هذه امل�س�ألة� ،أنا ال �أرى نزوح ًا ،بل �أرى �صحفي ًا
يعمل بال�صحافة املطبوعة ويدير بنف�س الوقت
موقع ًا �إخباري ًا �إلكرتوني ًا ،هل هناك نزوح لل�صحافة
الإلكرتونية؟.
خ�ضر امل�شايخ :مب�ؤ�س�سة مثل الر�أي ال يوجد نزوح،
ولكن بامل�ؤ�س�سات الأخرى اخلا�صة هناك نزوح
ونزوح كبري خا�صة يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرى ،حيث
ينتقل العامل من موقع �إىل موقع �آخر ،وبالن�سبة
لع�ضوية النقابة فال يوجد ع�ضوية للعاملني يف
الف�ضائيات ،ولي�س للنقابة دور يف الدفاع عن الو�ضع
املعي�شي مبواجهة قطاع �إعالمي وا�سع.
نورالدين اخلماي�سة :ال ميكن ف�صل الأمن املعي�شي
عن احلريات ،وقد ا�ستخدم مو�ضوع الأمن املعي�شي
من داخل امل�ؤ�س�سات نف�سها ومن خارجها ،و�أ�صبح
ال�صحفيون �أمام اجتاهني ،وفتح الباب على
م�صراعيه فيما يتعلق بامل�ست�شارين �أو باملكاف�آت من
حتت الطاولة� .إن مل يكن هناك �أمن معي�شي فال
يوجد حريات �أو مهنية ،من اخلارج يتم ال�ضغط على
ر�ؤ�ساء التحرير ومدراء التحرير لتوجيهها وحتديد
م�سارها ،ومن الداخل ا�ستخدمته �إدارة ال�صحف
ور�ؤ�ساء التحرير وه�ؤالء بدورهم ي�ضغطون على
ال�صحفيني لي�سريوا يف م�سارهم .بالتايل الق�ضية
مرتابطة جد ًا ومت�شابكة ،وال ميكن ف�صلها ،ف�إن مل
يتحقق الأمن املعي�شي لن يكون هناك حريات ،و�إن
مل يكن هناك حريات فال يوجد مهنية نهائي ًا ،لأن

مالحـــق

عن م�صدر رزق �آخر على ح�ساب امل�ؤ�س�سة التي يعملون
بها ،وذلك ب�سبب امل�ضايقات التي يتعر�ضون لها والتي
ب�سببها ين�سحبون تدريجي ًا من عملهم وهذا ي�ؤثر
على بنية امل�ؤ�س�سات �إجما ًال ،وهناك نوع من الرقابة
الذاتية فهو يفرت�ض ما الذي �سيحدث معه وبالتايل
يخت�صر الطريق.

ال�سبب ي�ؤثر على اال�ستقرار واحلفاظ على
امل�ؤ�س�سة� ،صحيفة ال�سبيل مث ًال تراجعت كثري ًا
مقارنة عما كانت عليه من قبل ،و�أ�صبح الت�سا�ؤل
الآن هل �ستبقى ،وهل �ست�ستمر �أم ال؟.
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الفصل الثاني

مالحـــق

احلرية واملهنية تو�أمان وال يتجز�آن� ،إذا فقدت
احلرية ب�سبب الأمن املعي�شي �إذ ًا فقد كل �شيء� ،إذا
ميلى علي لأك�سب
ا�شتغلت يف عمل ما ف�س�أعمل مبا ُ
رزقي ،وهذا �شاهدناه وح�صل يف العرب اليوم وهناك
من خاف املرور من جانب خيمة االعت�صام حتى ال
يتم ف�صله ،وهذا الرعب �سببه �أن ال�صحفيني لديهم
م�س�ؤوليات والتزامات معي�شية ،و�أتفق كثري ًا مع
الأ�ستاذ �أ�سامة ال�شريف ،على �أن امل�ؤ�س�سات تنوع من
براجمها ون�شاطاتها الإعالمية لتنويع مداخيلها
املالية ،ما ميكنها من مواجهة ازماتها ،لكن ما نلم�سه
�أن الإدارات تذهب دائم ًا �إىل �أ�سهل الطرق ،وهي
�إعادة هيكلة ال�صحف .الأ�صل �أن تفكر ال�صحف
الورقية يف تنويع الن�شاطات الإعالمية؟� ،إذ مل
تفكر ال�صحف اليومية بالتفكري بهذا االجتاه �أبد ًا،
الق�ضية �أن ال�ضمان االجتماعي وعرب احلكومة
تقوم باختيار �شخ�صيات بر�أيي ال�شخ�صي ال ت�صلح
لإدارة م�ؤ�س�سات �إعالمية ،النتيجة النهائية كانت
�أن تلك ال�شخ�صيات مل يكن �أمامها �سوى خيار
الهيكلة ،وهذا يت�سبب ب�إقالة املوظفني ،وهو �أمر
مرفو�ض جملة وتف�صيال ،ولو قبلنا بذلك اليوم
فما هو ال�ضمان �أن ت�ستمر امل�ؤ�س�سة والذين بقوا
يعملون لديها باال�ستمرار فيعملهم حتى ال نعود
بعد �سنوات ونعيد نف�س املو�ضوع ،ال يوجد �ضمان
وهذه هي امل�شكلة.
رئي�س اجلل�سة :حديثنا يقت�صر يف الأمن املعي�شي
على امل�ؤ�س�سات الإعالمية الكربى ،ونتجاهل
احلديث عن امل�ؤ�س�سات ال�صغرية التي تقيل جميع
عامليها ،وال �أحد يتحدث عنها؟ وال �أحد يعرف
عنها ،مبعنى �أن هذه املواقع تقيل كل يوم �صحفيني
لديها ،هذا املو�ضوع مهم جد ًا ،ملاذا مل نتعامل معه،
ثاني ًا هذا الرتكيز على مطالب ال�صحفيني هل
ا�ستخدم للتغطية �أي�ض ًا على ق�صة احلريات� ،سواء
يف الر�أي �أو الد�ستور؟ خا�صة و�أن هناك قناعات
داخل الو�سط الإعالمي بوجود تدخالت حكومية،
وعلى �سبيل املثال ما ح�صل يف الر�أي.
خالد الق�ضاة :ب�صراحة �أنا كنت من املتابعني
والعاملني يف خلية اعت�صام الر�أي ،وكنا نتابع كل

�شيء تعلمت كثري ًا من م�شاركتي باعت�صام العرب
اليوم ،والأخطاء التي وقع بها العاملون يف العرب
اليوم كنت �أحذر من وقوعها للزمالء يف الر�أي،
ف�أم �شيء هي وحدتنا و�أن تكون مطالبنا وا�ضحة،
فبد�أنا الدخول بتفا�صيل حيث كان �أ�سا�س
االعت�صام هو توقيع االتفاقية العمالية يف ،2011
و�أ�صبحنا نبحث عن نقاط القوة وال�ضعف لدينا،
بحثنا يف �أدق التفا�صيل ب�أن االتفاقية العمالية
يجب �أن تطبق ،ولكن بعد فرتة مل تطبق ،دخلنا
يف االعت�صام مدة � 10أ�شهر ثم بنينا اخليمة وبد�أنا
ب�إجراءات الت�صعيد ،ووجدنا �أن الأمن املعي�شي
هو نتيجة ل�سيا�سات حتريرية حكومية ور�سمية
تراكمية ،ووجدنا �أن الأمن املعي�شي كان انعكا�س ًا
ل�سيا�سات خمتلفة ،ووجدنا �أن فاتورة تلفون
لأربعة �أ�شخا�ص بلغت � 28ألف دينار ،الأ�سا�س يف
هذه امل�شكلة لي�س ال�صحفيني ،الأ�سا�س يف اخللل
هو من فوق ،فهناك من ي�صل راتبه �إىل  3300دينار
لري�سل مقا ًال و�أحيان ًا ال ير�سلها ،نحن نركز دائم ًا
على القيادة العليا بامل�ؤ�س�سة ولكن القيادة الو�سطى
هي الأخطر ،فنحن دائم ًا �ضد رئي�س التحرير و�ضد
جمل�س الإدارة ،ولكن هذه القيادات الو�سطى كانت
تلعب دور ًا خطري ًا يف �صحيفة الر�أي ،فمث ًال هناك
�أ�شخا�ص ال زالوا يتقا�ضون مكاف�أة على منرب الر�أي
حتى اليوم ومت �إيقافهم من قبل جلنة اعت�صام
الر�أي ،وهناك �أ�شخا�ص يتقا�ضون مكاف�آت دون
دوام وعمل ي�أخذون راتب ًا عليه.
رئي�س اجلل�سة :هل تعتقد �أن �أزمتكم انتهت؟
دخلنا وبحثنا و�أعطينا احلق لنا بالدخول يف
كافة امللفات ،ونحقق مع من نريد ،ون�س�أل اجلميع
عن مكاف�آتهم وفواتري هواتفهم ،بد�أنا ب�أنف�سنا،
نحن غالبيتنا يف جلنة املتابعة من ق�سم التحرير،
وكل املكاف�آت على الكادر مت �إيقافها� ،أوقفت على
اجلميع ،ووجدنا الكثري من الأمور التي حدثت
يف ال�سنوات املا�ضية وا�ستنزفت الر�أي ،وامل�شكلة
لدينا �أن هناك من يتقا�ضى راتب �شهري �إما على
الكادر �أو مكاف�أة وبغ�ض النظر كتب �أو مل يكتب،
الآن انتهينا من مو�ضوع التحرير والت�صحيحات
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رئي�س اجلل�سة :هل �أنتم ب�صحيفة الر�أي وقفتم
عند �أزمة الأمن املعي�شي فقط ،هل ترى �أن هناك
�أزمة حريات �أي�ض ًا.
خالد الق�ضاة :الإ�صالح يجب �أن يبد�أ من الأعلى،
مبعنى حتى نحقق �أمننا املعي�شي يجب �أن تكون
هناك تعديالت بالت�شريعات ،وال يجب �أن يكون
جمل�س الإدارة جمل�س تر�ضية ،ويجب �أن يحظى
رئي�س التحرير بال�شعبية و�أن ال يتم تعيينه
بالطريقة القدمية ،فهناك  4ر�ؤ�ساء حترير خالل
� 4سنوات.
�إخال�ص القا�ضي :مو�ضوع الر�أي بالتحديد ،مل
يكن لدي القناعة طيلة عمري ب�أن ال�صحفيني فيها
ينا�ضلون من �أجل رفع �سقف احلرية ،لأن �سقف
احلرية بالر�أي مم�سوخ ،لأنها عبارة عن �صحيفة
ناطقة با�سم احلكومة ،ويف احلريات مل �أ�شعر ب�أنهم
يريدون رفع �سقف احلريات.
خالد الق�ضاة :هذه واحدة من مطالبنا ،فعندما
رف�ضنا مازن ال�ساكت رئي�س ًا ملجل�س الإدارة كان ذلك
جزء ًا من مطالبنا برفع م�ستوى احلريات ودفاع ًا
عن حرية ال�صحفيني ،على الأقل بد�أنا ب�أنف�سنا،
وكان هناك اختالف يف املقاالت بعد االعت�صام،
و�أذكر هنا مقالة �أحمد ح�سن الزعبي «من �صاحب
احلمار؟!» ،هذا املقال لو قبل االعت�صام لأقيلت كل
ال�صحيفة ب�سببه.
�إخال�ص يخلف� :أنا من التلفزيون الأردين حمررة
ومعدة ومقدمة للربامج ،ولكن بعيدة كل البعد
عن نقابة ال�صحفيني لأننا مرفو�ضون من النقابة

الأمن املعي�شي مرتكز �أ�سا�سي ولكن الأمن الوظيفي
�أهم لأنه مرتبط مبزاجية املدير الذي ي�أتي وهو
من يقرر ظهوري على التلفزيون �أو �أكتب مقالة،
ف�إذا كنت مقرب ًا من ال�سلطان �أمتكن من ذلك و�أ�صبح
جنم ًا ولدي برنامج ،ولكن �إذا �سعادة ال�سلطان مل
ير�ضى عنك ف�ستجل�س دون عمل �شيء.
رئي�س اجلل�سة :يف حال مل يكن هناك منحة
خليجية لدعم التلفزيون ووكالة الأنباء ،وقد
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يف ق�سم التحرير ،و�سننتقل الآن �إىل الإدارة،
فامل�شكلة لي�ست بال�صحفيني فقط بل بالإدارة،
واكت�شفنا �أن ال�صحفيني ي�شكلون  %30من م�شكلة
الر�أي والباقي �سببه الإدارة ،حيث هناك املياومات
وي�سمونها التنفيعات وبدل ت�أخري وبدل �سفر وبدل
�إ�ضايف لفالن وفالن وفالن ،وال�سفر وعالوات ال�سفر
وغريه.

بل على العك�س منبوذين منها ،فعندما نتقدم
بطلب الع�ضوية لها يتعاملون معنا ك�أننا مطربني
مث ًال ،ولكن عند االنتخابات هناك من زمالءنا
�أع�ضاء بالنقابة يتذكروننا ويعطوننا الكثري من
الوعود بتحقيق مطالبنا ،ومع الأ�سف بعد انتهاء
عر�س االنتخابات وك�أن �شيئ ًا مل يكن ،كان هناك
�سكرترية مبكتبي الذي �أعمل فيه بالتلفزيون ُقبلت
ع�ضو ًا بالنقابة ك�صحفية ،و�أنا يل  26عام ًا بالعمل
الإعالمي مل يقبلونني ع�ضو ًا بها ،هناك خل ًال ما
ويريدون �أ�شخا�ص ًا معينني ومبعزل عن الآخرين
للتطبيل لهم ،و�أنا �أعتقد �أن كل م�ؤ�س�ساتنا تعاين
من �سوء الإدارات ،حيث لدينا �أزمة �إدارات ،وال
يوجد لدينا نظرة على تلك الأموال �سواء املوجودة
بالر�أي من خالل الإعالنات لعدة �سنوات ،كان
من املفرت�ض �آنذاك التفكري بكيفية ا�ستثمار هذه
الأموال حتى نتمكن من �إيجاد تنمية م�ستدامة
حتى ي�ستمر املوظفون الذين يقالوا الآن و�أن ال
نقع يف هذه الكارثة ،وهذه امل�س�ألة امل�س�ؤول عنها
من تعاقبوا على �إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية والتي
�أو�صلتنا �إىل احل�ضي�ض ،و�س�أحتدث عن الإذاعة
والتلفزيون فللعلم نحن ل�سنا مبعزل عن ما جرى يف
الد�ستور �أو الر�أي ،و�أنا واحدة من الأ�شخا�ص الذين
�أقاموا اعت�صام ًا وثوران على �شخ�ص جاء لإدارة
الإذاعة والتلفزيون قبل ثالث �سنوات وعوقبت
من الكثري من الأجهزة وللآن ومنذ ثالث �سنوات
مل �أظهر على �شا�شة التلفزيون الأردين لأنني مل
�أكن من املطبلني �آنذاك ،وعقوبتي كانت لأين قلت
�أننا بحاجة لإدارة من رحم العمل الإعالمي حتى
تتمكن من معرفة ماذا نريده.
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طلبوا منحة بقيمة  26مليون ،يف حال مل يح�صلوا
على هذه املنحة ،هل �ستكونون مهددين؟ ،حجم
الإرادات للتلفزيون بح�سب رم�ضان الروا�شدة 3
مليون دينار فقط ،وهذا الرقم ال يذكر مقابل
التكاليف وامل�صاريف التي حتتاجها امل�ؤ�س�سة ،و�إذا
كنا حمتاجني ملنحة خليجية للتلفزيون ولكالة
الأنباء «برتا» ،العام القادم هل �سنحتاج لهذه
املنحة �أي�ض ًا �أم ال؟
�إخال�ص يخلف :مثلما قلت لك هناك �سوء �إدارة،
وكل مدير ي�أتي يقول لي�س لدينا �أموا ًال ،وكل
مدير ي�أتي يعني موظفي مياومات ،ففي عهد م�ضر
بدران كان هناك  140موظف مياومات ،ومنهم من
يتقا�ضى مكاف�آت �أعلى بكثري من موظفي امل�ؤ�س�سة،
وه�ؤالء من مطبلي ال�سلطان ،وكان هناك �أموال يف
التلفزيون كان من املمكن ا�ستثمارها ب�شكل �أف�ضل
�إذا �أرادوا ذلك� ،أيهما �أوىل مث ًال �أن ُي�صرف مليون
دينار على م�سل�سل تافه مل يعر�ض �أ�ص ًال� ،أم تطوير
النظام الهند�سي الذي �أ�صبح قدمي ًا ،كامرياتنا مث ًال
م�ستهلكة جد ًا ،ولي�س لدينا تطوير ،هناك �أزمة
�إدارة ،حتى الكامريات املوجودة قدمية.
حازم اخلالدي :امل�شكلة هي �أين �أ�ستثمر هذه
املنحة اخلليجية لدعم الإعالم ،ففي وكالة «برتا»
مث ًال لدينا �أجهزة حديثة منحة من اليابان ،لدينا
�أجهزة حديثة فلماذا نطلب الآن �أي�ض ًا �أجهزة
�أخرى ،للأ�سف ال�شديد اال�ستثمار ال�سيء و�سوء
الإدارات الذي نتحدث عنه �أمر �سلبي و�شائن،
�صحيح �أن الظروف املعي�شية مهمة جد ًا ولكن �أعتقد
�أن املهنية هي الأ�سا�س ،وغياب املهنية هو امل�شكلة
وامل�س�ألة املركزية التي �أدت حلدوث هذه امل�شاكل،
فاملهني دائم َا مبدع ،واملهني دائم ًا يتم�سك باملبد�أ،
ف�إذا جاء دخيلون على املهنة ولي�س لهم عالقة بها،
كيف �إذ ًا �سيتم�سك ه�ؤالء باملبد�أ� ،إذا كنت فع ًال مهني ًا
�أمت�سك باملبد�أ و�أدافع عن حقي ،يف �صحيفة الر�أي
�أثبت ال�صحفيون مطالبهم ،ونقابة ال�صحفيني
يف الثمانينيات عندما كان لديها �صندوق �ضمان
لل�صحفيني ملاذا �ألغوه؟ ،من �سيتحمل م�س�ؤولية ذلك
�ألي�س ال�صحفي؟ ،لو ا�ستمر هذا ال�صندوق كان

الو�ضع �أف�ضل� ،أق�صد املهنية ال�صحفية والإدارة
املُ�ساندة هي الأ�سا�س ملواجهة الأمن املعي�شي.
با�سل العكور :ن�شكر املركز على هذا اجلهد املهم،
ونتمنى �أن تت�سق التو�صيات مع ما نذهب �إليه� ،أنا
منهجي ًا مع الف�صل بني اال�ستطالع املتعلق باحلريات
ومو�ضوع الأ�سئلة الأخرى ذات البعد ال�سيا�سي،
و�أظن هذا منهجي ًا وعلمي ًا ت�شوبه �شائبة ،ال يجوز �أن
نخلط ،هذه املرة �سيدخل املركز خطاب الكراهية
واملرة املا�ضية كان عن الإ�سالميني� ،أنا مع الف�صل
الكلي ،و�أدعو �إىل جتربة امل�س�ألة با�ستطالعني
منف�صلني حتى ال يرتبك ال�صحفيون عند �إجابتهم
على �أ�سئلة اال�ستطالع ،وي�أخذ وقت ًا طوي ًال.
�أقف عند ما قاله �أخي جهاد الرنتي�سي عن الذي
يقف عند لقمة العي�ش ال يطالب باحلرية ،ال يطالب
باحلرية �إال �أولئك الذين يعي�شون كل �أ�شكال العناء
والتعب املايل وغري املايل ،وهذه �أحد و�سائل رف�ضنا
�أو عدم التزامنا مب�س�ألة احلرية �أو ًال وقبل كل
�شيء ،ف�أنا �أبحث عن �شماعة وعن م�سوغ حتى �أبرر
لنف�سي تنازيل عن املهنة ،والعامود الفقري للمهنة،
ف�أظن �أننا عندما بد�أنا التعامل مع ال�صحافة على
هذا الأ�سا�س وعلى �أنها �أمن معي�شي ووظيفة نح�صل
منها على مال بد�أنا نخ�سر قوتنا ،املوظف الذي
يعمل بال�صحافة لي�س موظف ًا يف دائرة حكومية،
ومن يفكر بال�صحافة على �أنها م�صدر ًا للرزق فقط
فهو مرتبط بهذا امل�صدر ،ال يفكر باملبادئ التي
حتملها ال�صحافة ،نحن مل نفهم هذه املعادلة ،ف�إذا
فكر ال�صحفي بهذه الزاوية فلن يعاين �أبد ًا� ،إن كنت
م�ؤمن ًا بهذه املبادئ يف م�ؤ�س�ستك ال�صحفية ف�أنت
ترف�ض الو�صاية عليك من جمل�س الإدارة ،ويعني
�أنك قوي مع الآخرين من ال�صحفيني ،وبالتايل ال
خوف على م�صاحلك ،بوجود ج�سم �صحفي قوي
يقف معك يف مواجهة الإدارة ،وت�ضطر الدولة �أن
تتعامل معك كمهني وحريف وقوي ،وهذا الكالم
�أقوله نظري ًا� ،أما الرتكيز على م�س�ألة لقمة العي�ش
ف�سيظل ال�صحفيون يواجهون هذه الإ�شكاليات،
وبالرتكيز على الأمن املعي�شي فقط لن تتحقق
لل�صحفي ا�ستقالليته بذاته باملح�صلة النهائية ،لأن
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ومبو�ضوع الهيكلة بر�أيي �أن الهيكلة م�ؤامرة ،فالدولة
متار�س كل �أ�شكال التدخل والو�صاية على ال�صحف،
وتو�صلها لدرجة من التفكك واالنهيار وال�ضعف،
املواطن ال يثق بهذه امل�ؤ�س�سات وال يثق مبا يطرح
فيها ،واملواطن غري معني باال�شرتاك بها ،في�ضعف
انت�شارها وي�ضعف ح�ضورها ،وتخدل احلكومة مينع
منوها �سواء التدخل بالإدارات وباختيار التحرير
�إىل �آخره� ،أنت بذلك ت�ضعفها ومتزقها وت�صبح
�أ�س�س التطور الوظيفي مرتبط ب�أي درجة �أنت تابع
لهذه اجلهة �أو تلك ،وكم حتقق �أهداف هذه اجلهة
�أو تلك� ،أنت ت�ضعفها من الداخل بنيوي ًا ،وت�ضعفها
بال�شارع ،وعندما تن�صدم بالرتاجع الكلي والتقهقر
واالنهيار الكلي يقال لك �أن هذه �شركة خا�صة لها
عالقة بال�ضمان االجتماعي والقطاع اخلا�ص وهذا

نحن لدينا �أي�ض ًا ق�صة �أهم وهي ق�صة املالحقة
القانونية من قبل اجلهات الأمنية ،يف �أمن الدولة
املعال والفراعنة �أكرث من  80يوم ًا يف ال�سجن وال
�أحد ي�ستطيع �إخراجهم ،وعندما تتحدث مع
النقيب يقول لك �أن الق�ضية �أكرب منا ،الق�صة �أن
عند اعتقاله ت�صبح م�س�ألة الأمن املعي�شي قائمة
للأبد ،فمث ًال من �سي�صرف على عائلة �أجمد املعال
وهو بال�سجن الآن ،الكل يعاين منكم من املالحقات
الأمنية والت�شريعات ال�ضعيفة التي حتيل لل�سجن،
و�أمتنى من الزمالء �أن ال يركزوا على ق�ضية الأمن
املعي�شي ،لأن ق�صة الأمن املعي�شي هي نتيجة حتمية
دون الدفاع عن اال�ستقاللية واحلرية.

من خ�سر وظيفته يف ال�صحافة فهو مل يفهم
املهنة لأنه َق ِب َل و�صاية احلكومة وغريها ،ونقابة
ال�صحفيني تزداد �ضعف ًا لأنها كذلك �أي�ض ًا ،كل من
يقبل بالتعليمات والو�صاية وال يعمل مببادئ املهنة
يزداد �ضعف ًا ،وكل �صحفي يف الر�أي والد�ستور
يقبل بو�صاية احلكومة وتدخل الأجهزة الأمنية
هو لي�س �صحفي ًا ،هو موظف عادي �صغري ،لي�س له
قيمة ،يزداد �ضعف ًا ويزداد اجل�سم ال�صحفي �ضعف ًا،
والنقابة عندما تعمل بهذه الأ�س�س التي لي�س لها
عالقة يف املهنة �أي�ض ًا هي تزداد �ضعف ًا� ،أنت ل�ست
معني ًا بتقوية املهنة لأنك تعمل موظف ًا.
وبق�صة الوظيفة والأمن املعي�شي ،متى حتركت
العرب اليوم؟ ،لقد حتركت العرب اليوم بعد
خراب مالطا ،ومتى حتركت الر�أي والد�ستور
�سوى بعد خراب مالطا ،هذه امل�ؤ�س�سات عملت منذ
ثالثني عام ًا �ضمن مقومات لي�س لها عالقة باملهنة،
بهذه الطريقة �أنت تخون النا�س وتخون �ضمريك،
وتخون مبادئك.

�أن�س املجايل :م�ساء اخلري جميع ًا ،و�شكرا ملركز
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من �سيقا�ضيك الراتب يريد �شراء قلمك وتبعيتك
 ..و�إلخ ،و�أقول هذا الكالم لأنني خ�ضت جتارب
كثرية وو�صلت لهذه القناعة ،واملبد�أ الأ�سا�سي �أن
العمل ال�صحايف عمل مبدئي وقيمي.

له هيكلة ،فكيف حتقق الأهداف املرجوة و�أنت
تقيل � 200إىل  260عامل يف الد�ستور ،وهذا ال
يحل امل�شكلة� ،إذ ًا اخليارات لن تكون مبنية كما قال
الزميل ن�ضال على �أي �أ�س�س بالدنيا ،بل مبنية على
�أي �أ�سا�س هذا �أو ذاك مرتبط �أو حممي من هذه
اجلهة �أو تلك� ،أو ذاك كم هو �ضعيف وكم لديه
نزعة اال�ستقاللية واحلرية وهذا �سيلقوه خارج ًا،
الهيكلة يجب �أن ال تطرح على الإطالق يف هذه
املرحلة ،فنحن ل�سنا م�ؤهلني ،لذلك �أنا �ضد مو�ضوع
الهيلكة يف الأردن حتى و�إن حاول البع�ض اعتباره
�أداة لتجاوز الأزمة ،فهي لن حتل الأزمة ،ف�سيجل�س
�أ�شخا�ص وي�شعرون �أنهم بقوا على ح�ساب �أنقا�ض
غريهم من الذين �أقيلوا ،و�أكرب مثال العرب اليوم،
�أي �صحيفة �ستعود لل�صدور على �أنقا�ض زمالئهم
الذين �أقيلوا ورميوا لل�شارع ،املهنة �إذ ًا لها بعد ذاتي
تتمثل ب�أننا غري فاهمني للمهنة وما هي مقوماتها
وعوامل القوة فيها ،اجلزء املتعلق بالنقابة فهي
تعي�ش بحالة موت �سريري كلي ،وال حتمي �أحد ًا،
وال حتمي الأمان املعي�شي �أو احلريات �أو غريه ،هي
تلعب دور بروتوكويل ،وتقف مع هذا االعت�صام
خم�س دقائق ومتار�س مفاو�ضات مع جهات معنية
�ضعيفة لن ت�ساهم بحل �أي م�شكلة يف املهنة على
الإطالق ،ولدينا جتارب كثرية يف العرب اليوم
والقانون.
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حماية وحرية ال�صحفيني� ،س�أبد�أ بجزئية الإعالم
الر�سمي مبفارقات رقمية ،يف الت�سعينيات �أعتقد �أن
موازنة الإذاعة والتلفزيون تتجاوز �ألـ  40مليون
والكادر مل يكن يتجاوز � 700شخ�ص ،نحن نتحدث
الآن عن عام  2013و� 2014أعتقد �أن املوازنة الآن
 16مليون بـ � 1500شخ�ص وميكن هناك عقود
�أخرى� ،أنظر ت�أثري هذا الفارق ،نتحدث بالهيكلة
التي متت و�إدخال جميع املوظفني �إىل نظام
اخلدمة املدنية� ،أعتقد �أن �أكرب جرمية مل يتدخل
بها ال�صحفيني مبعنى �أن كاتب التقرير الإداري
وال�سيا�سي يت�ساويان بالراتب بل ممكن الإداري
لديه امتيازات �أف�ضل ،و�أتفق جزئي ًا مبا تو�صل �إليه
الزميل با�سل قبل قليل ،هل لدينا م�ؤ�س�سات �إعالمية
حقيقية يف الأردن؟� ،أنا ك�صحفي ب�سيط �أقول �أن
هناك بع�ض ال�صحفيني وبع�ض املهنيني والإعالميني
وال يوجد م�ؤ�س�سات �إعالم حقيقية متار�س املعايري
املهنية الدقيقة!� ،أريد لها �أو مل يراد لها لكن
بالنتيجة لي�س لدينا م�ؤ�س�سات �إعالمية حقيقية،
هذه جزئية ،و�أما اجلزئية الثانية فنحن نتحدث
عن م�ؤ�س�سات �إعالمية كربى ،مثل الر�أي والعرب
اليوم� ،أنا �أ�سميه العام الأ�سو�أ بالن�سبة لل�صحافة
الأردنية ،الربيع الإعالمي الأردين لكن بال�سنوات
القادمة ـ اللع ي�سرت ـ �أين �ست�صل الأمور ،ولكن لدينا
ع�شرات الف�ضائيات واملواقع الإلكرتونية ،وا�ستمع
من زمالء �أ�صدقاء يل ب�أن هناك من يتقا�ضى فتات
ونتحدث عن �آالف ال�شباب يذهبون �إىل م�ؤ�س�سات
تن�شر �إعالنات التوظيف للعمل الإعالمي ،خرجي
�إعالم ي�ستغلون ملدة �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني بدون عقود
ثم يرمون بال�شارع في�صبحون يكفرون بالإعالم
لأنهم يتعر�ضون لالبتزاز ،وممكن يتحول لق�ضايا
�أخرى حتى يثبت لرئي�س التحرير �أو امل�س�ؤول عنه
جهده حتى ير�ضى عنه امل�س�ؤول ،هذه الق�ضية
لدى امل�ؤ�س�سات ال�صغرى التي ت�ستخدم الآالف من
اخلريجني ال�شباب ،والآن �أحثه على املهنية� ،إذا
كانت بداية حياته بهذه الطريقة ف�إن مل يتعر�ض
لل�ضغط الأمني �أو الإداري قد يتعر�ض لالبتزاز،
كيف �س�أقول له بعد � 10سنوات �أن يكون مثا ًال
وقدوة� ،أعتقد �أن هذا الكالم �سيكون بالن�سبة له
كالم نظري ،بق�صة اجل�سم ال�صحفي ،و�أنا �أحتدث

عن العرب اليوم وغريها من االعت�صامات �أعتقد
ال يوجد ت�ضامن حقيقي بني الزمالء ،ال يوجد
ت�ضامن وبالعك�س �أ�شعر �أحيان ًا بوجود ت�شفي يف
بع�ض مما يحدث ،هناك ت�شفي.
بالن�سبة للد�ستور والر�أي ،فال نعلم العام املقبل
�إىل �أين ت�سري الأمور ،وهناك ع�شرات الف�ضائيات
�أي�ض ًا ،ومئات املواقع الإلكرتونية ،وهناك �آالف
ال�شباب الذين ال يتقا�ضون رواتب ،ويتعر�ضون
لالبتزاز ويطلب منهم الذهاب جللب الإعالنات،
هذه امل�ؤ�س�سات الإعالمية التي ت�ستقطب الآالف
من خريجي الإعالم وتعاملهم بهذه الطريقة وهم
يف بداية حياتهم املهنية ،ماذا نتوقع منهم �إذ ًا
بالنتيجة؟.
بالن�سبة لنقابة ال�صحفيني ـ وال �أحمل الأ�شخا�ص
فيها كامل امل�س�ؤولية ـ ،ولكن هناك خلل يف
الت�شريعات املتعلقة بها ،وهي ت�شريعات ف�ضفا�ضة،
و�أهم �شيء هو القيام بتعديل قانون االنتخاب يف
النقابة ،و�أن تتو�سع مظلتها لت�شمل اجلميع� ،أنا كيف
�أقبل مبجل�س نقابة هذا ي�ؤيد ر�أي والآخر يخالفه،
ولكن عندما يكون هناك قانون انتخابي ي�ضمن
وجود �أ�شخا�ص متجان�سني �أعتقد ب�أن �آلية النقابة
�ستختلف ،وبالأخري نت�سائل هل هناك م�ؤ�س�سات
�إعالمية كبرية �أم ال ،هل تتدخل احلكومة �أم ال،
والأ�صل �أن نرف�ض تدخل احلكومات ،لكننا نقبل
ويف نهاية الأمر نت�ساءل� :أين احلكومة ،هل نريد
تدخل احلكومة �أم ال؟ ،ونقبل بالنهاية تدخل
احلكومات� ،أعتقد �أن هناك انف�صام �أو �أن املعايري
غري وا�ضحة لدينا بالنهاية.
رئي�س اجلل�سة� :أن�س بد�أ بق�صة عدم وجود بناء
م�ؤ�س�سي ،لي�س لدينا البناء امل�ؤ�س�سي ،وتخلق
م�شكالت يف البداية وال يوجد م�ؤ�س�سات.
عدنان برية� :أعتقد �أن م�شكلة الإعالم الأ�سا�سية
يف �إميان ال�صحفي بحرية الإعالم كقيمة �أ�سا�سية،
اال�شتباك الدائم الذي يحدث بني حرية الإعالم
والأمن املعي�شي يجعل الأمن املعي�شي يطغى على

203

املجرم الأكرب يف امل�شهد هي ال�سلطة ال�سيا�سية
التي خربت الإعالم وخربت الإعالميني� ،أفقدت
املجتمع ثقته بهذا الإعالم باحت�ضان هذه
امل�ؤ�س�سات والتي �أدت للم�شكلة املوجودين بها الآن،
نحن اليوم نتكلم عن الأمن املعي�شي ،وعندما حتدث
الزميل جهاد �شعرت �أن ال�صحفي يقف على باب
جامع وميد يده ،لي�ست هكذا امل�س�ألة� ،أنا مل �أهتم
�إىل مو�ضوع احلريات من البداية وبقيت امل�س�ألة يف
عملي ال�صحفي وظيفة� ،أتفق مع العكور ومع �أن�س
املجايل ب�أنه ال يوجد م�ؤ�س�سات �إعالمية ،بدليل
�أنه ال يوجد �سلم رواتب ،ولي�ست هناك �ضوابط
�أخالقية ،ولي�س لدينا الطبقة الو�سطى وعالقتها
بال�سلطة الإدارية وبني الطبقة املتدنية بامل�ؤ�س�سة،
هذا امل�شهد ي�أتي يف �إطاره حراك �صحفي غايته
التغيري ،وهذا احلراك حتى هذه اللحظة مل
ي�أخذ �شك ًال نهائي ًا �أو هوية نهائية ،هذا املخا�ض قد
ي�ؤدي بنا �إىل طريق واحد� ،إما �أن نق�سم احلرية
كقيمة �أ�سا�سية حلريات ال�صحفيني ون�ضاالتهم،
�أو اخل�ضوع للأمن املعي�شي والر�ضوخ للأمر الواقع
وبالتايل نتجه �إىل قوننة الهياكل الوظيفية و�سلم
الرواتب و�سلم الوظائف ،باعتقادي حتى اللحظة
هذه �أننا مدفوعون ب�إرادة ال�سلطة باجتاه تر�سيم
هذا احلراك لأمن معي�شي متعلق بالرواتب ،وال
�أعرف كم من املمكن �أن تتغري العوامل والبيئة التي
تغري يف هذه امل�س�ألة ولكن باملح�صلة نحن ن�سري بهذا
االجتاه ،احلرية ب�صفة عامة تظل يف �إطار له
عالقة بالبيئة العامة للعمل ال�سيا�سي يف البالد،
وعامل الدولة ،وال ميكن لأي �صحفي العمل بدون
احت�ضان للمجتمع وبدون تبني لهذا االحت�ضان،
�أنا �أعتقد �أن املجتمع الأردين ال ي�ؤمن باحلرية

ومن املظاهر املوجودة يف م�ؤ�س�ساتنا الإعالمي �أعتقد
�أن الظاهرة تتعلق بالف�ساد الإداري للم�ؤ�س�سات
�أكرث مما نتحدث عن وجود م�شكلة مالية موجودة،
وبالن�سبة للكالم الذي حتدث به الأ�ستاذ �أ�سامة
ال�شريف فرب�أيي �أن تنهار امل�ؤ�س�سة ،وبب�ساطة
�شديدة عندما نتحدث عن م�ؤ�س�سة �إعالمية قوامها
ال�صحفيني ،كم ن�سبة ال�صحفيني يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية الأردنية ،مقارنة بالكوادر الإدارية
املوجودة فيها؟ ،امل�ؤ�س�سة ال�صحفية ال حتافظ
على طابعها ال�صحفي وتعتقد نف�سها مثل (م�صنع
احلليب) هي ال تعرف �أداة الإنتاج الأ�سا�سية ،و�أداة
الإنتاج احلقيقية هي الإعالم ثم ننتقل للعاملني
يف املطابع والفنيني ،حاول عمل ن�سبة الإداريني
يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية مقارنة بعدد ال�صحفيني،
�أداة الإنتاج احلقيقية جتد وجود ت�ضخم كبري يف
اجلانب الإداري يفوق جانب الإنتاج.
�أمين �أبو�شرخ� :أريد �أن �أحتدث يف اجلانب الت�سويقي
والإعالين وهو �أحد التحديات االقت�صادية التي
تواجه حرية الإعالم� ،إذا نظرنا لواقع ال�صحف
الكربى و�إعادة الهيكلة ،نحن نعرف �أن هذه ال�صحف
حمكومة بالهيكلة ،و�إذا نظرنا للتجارب العربية
والعاملية يف م�س�ألة الت�سويق والإعالن ،نكت�شف �أن
هذه امل�س�ألة مرتبطة بامل�س�ألة املعي�شية ب�شكل عام،
وهناك قطاعات و�شركات �أخرى تعمل بالوظائف
التي كان على ال�صحف اليومية العمل بها ،فهناك
نحو  %80من الإعالن قادم من خارج الأردن،
الآن نحن بحاجة �إىل �شركة تقوم عليها نقابة
ال�صحفيني ت�ستطيع �أن حتتكر كافة الإعالنات
لتوزيعها على اجلميع بعدالة.
بنف�س الوقت �شركات الإعالن والت�سويق يف دبي
�أخذت حيز ًا كبري ًا يف الإعالن الأردين ،نحن
بحاجة فع ًال �إىل �شركة خا�صة تنظر يف اقت�صاديات
العمل الإعالمي ،ونحن نرى �أن احلكومة مث ًال
تعطي �إعالناتها ل�صحيفة �أو �صحيفتني ،لو ُد ِر َ�س
هذا اجلانب لأنقذنا ما متر به ال�صحف من �أزمات

مالحـــق

احلرية الإعالمية ،هناك حلقات متكاملة يف العمل
الإعالمي ،وهناك احللقة الت�شريعية مثل قانون
املطبوعات والن�شر وما يتعلق بالعمل الإعالمي
كقانون العقوبات �إىل �آخره ،هذه احللقة الت�شريعية
حلقة �أ�سا�سية يف العمل الإعالمي بالأردن ،نتحدث
�أحيان ًا �أن العرب اليوم كانت متما�سكة يف الق�ضايا
العمالية �أو الر�أي لي�ست متما�سكة� ،أم هل العك�س
�صحيح ،فهذا الكالم لي�س �صحيح ًا.

كقيمة ،ي�ؤمن بها ك�أداة لبلوغ �أهدافه.
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اقت�صادية ،ولأ�صبح هناك دخ ًال مادي ًا �إ�ضافي ًا
لل�صحفي.
خالد خليفات :من خالل ما �سمعته من حوار ف�إنني
�أخل�ص �أ�سباب تهديد الأمن الوظيفي بثالث حماور
هي:
1 .1احلريات.
2 .2الف�ساد املايل والإداري.
3 .3ال�صحفيني �أنف�سهم وقبولهم ب�أجور متدنية،
وقبول ال�صحفيني برواتب متدنية هدد الأمن
املعي�شي لبقية ال�صحفيني ،ال�س�ؤال الآخر مت
الرتكيز على ال�صحافة الورقية� ،إىل متى
�ست�ستمر ال�صحافة الورقية يف الأردن10 ،
�سنوات� 15 ،سنة ،وبعد ذلك �ستزول� ،إىل �أين
�سيذهب العاملني يف ال�صحافة الورقية؟.
تو�صيتي العمل على وجود مدونة �سلوك لها عالقة
ب�سلم الرواتب والعمل على تعديل الت�شريعات كي
ت�ضمن ا�شرتاك الإعالميني جميع ًا مب�ؤ�س�سة ال�ضمان
االجتماعي �أو بنقابة ال�صحفيني �أو �أن يكون هناك
مظلة لها عالقة بتوفري دخول جيدة للعاملني يف
العمل ال�صحفي.
رئي�س اجلل�سة :هناك من يرى ب�أن امل�شكلة بالف�ساد
ولقمة اخلبز ،هل ب�سبب هذه الق�ضايا و�صلنا لهذه
املرحلة من الرتاكمات ،و�أي�ض ًا نتحدث عن احلوكمة
الر�شيدة يف احلكومات وال�شركات والق�ضاء ،ملاذا
ال نتكلم عن ذلك يف امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ،وهناك
م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة ب�إف�ساد ال�صحفيني؟!.
تو�صيات امل�شاركني للمحور الأول
�سو�سن زايدة:
�إيجاد �إطار نقابي للعاملني يف قطاع الإعالم
اخلا�ص ،لأن الأمن املعي�شي لل�صحفيني مرتبط
بالواقع االقت�صادي مل�ؤ�س�سات الإعالم،
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة هي التي تعاين �أزمات
ب�سبب احتكار الإعالم احلكومي ل�سوق
الإعالنات� ،سواء يف قطاع ال�صحافة الورقية

الإلكرتونية والإذاعات والتلفزيونات ،يف
حني �أن �أزمة العاملني يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
احلكومية مرتبطة ب�سوء الإدارة والف�ساد.
خالد الق�ضاة:
و�ضع مدونة �سلوك لها عالقة بالرواتب.
تعديل الت�شريعات مبا ي�ضمن �إيجاد مداخيل
�إ�ضافية للعاملني يف الإعالم.
�أ�سامة ال�شريف:
�إنهاء ملكية الدولة للإعالم مبا يف ذلك ما
ي�سمى ب�إعالم الدولة /احلكومة ،وانتهاج
نهج مثل  BBCيف �إدارة الإذاعة والتلفزيون
ووكالة الأنباء ،والهدف من ذلك �أن القطاع
اخلا�ص �أقدر على �إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ب�شكل �أف�ضل ،وبالتايل احليلولة دون انهيار
هذه امل�ؤ�س�سات.
خالد الق�ضاة:
وحدة ال�صف ال�صحفي وحتديد �أهداف
امل�ؤ�س�سة ودورها له دور كبري يف ت�أمني معي�شة
كرمية للعاملني بامل�ؤ�س�سات.
اخللل بالت�شريعات وعدم معرفة امل�شرعني
بدور امل�ؤ�س�سات الإعالمية ور�سالتها له دور كبري
يف تهديد الأمن املعي�شي للعاملني بال�صحافة.
�أمين �أبو�شرخ:
تن�شيط نظام الت�أمينات االجتماعية بحيث
تكفل احلد الأدنى من ت�أمني معي�شة العاطلني
عن العمل.
العمل على �إعادة نظام التقاعد يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية من خالل نقابة ال�صحفيني �أو
غريها.
ت�شجيع اال�ستثمارات اخلارجية يف الإعالم
الأردين �أ�سوة ببقية القطاعات.
خ�ضر امل�شايخ:
�ضرورة اال�ستقرار القانوين والت�شريعات
امل�ساندة لو�سائل الإعالم جللب اال�ستقرار
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با�سل العكور:
احلرية واال�ستقاللية.
حماربة ف�ساد الإدارات يف امل�ؤ�س�سات ومناه�ضة
الهيكلة.
نورالدين اخلماي�سة:
و�ضع واعتماد �سلم رواتب وو�صف وظيفي
جلميع ال�صحفيني والإعالميني ،وال�سعي لإلزام
امل�ؤ�س�سات الإعالمية بحدود دنيا للرواتب.
حث امل�ؤ�س�سات على تنويع ن�شاطاتها الإعالمية
من �أجل زيادة دخلها املايل.
ح�صر العمل يف الإعالم على املهنيني من ذوي
املعرفة واخلربة والكفاءة.
�إخال�ص القا�ضي:
تنويع م�صادر دخل امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
والإعالمية ،والبحث عن حماور ت�شغيلية لها
عالقة باال�ستثمار يف جمال الإعالم.
البحث يف �ضرورة �إيجاد نظام تقاعدي
لل�صحفيني �سواء عن طريق نقابة ال�صحفيني
�أو امل�ؤ�س�سات ال�صحفية الأخرى التي ال تن�ضوي
حتت لواء النقابة ،و�أحتدث هنا عن املواقع
الإلكرتونية.

المحور الثاني
حجب المواقع اإللكترونية
والقيود القانونية التي تفرض
على وسائل اإلعالم
نورالدين اخلماي�سة :الإعالم الإلكرتوين هو
م�ستقبل الإعالم ،هناك فرق كبري بني عام 1997

هناك �أزمة �أخالقية كبرية يف املواقع الإلكرتونية،
وهناك �سرقات ،وغياب للإعالم الإلكرتوين باملعنى
احلقيقي ،املواقع الإلكرتونية تعاين كل �شيء،
وتعتمد على �أ�شخا�ص يديرون مواقع من بيوتهم وال
يوجد م�ؤ�س�سية ،هم �أ�شخا�ص يعملون على مدونات
ولكن على �شكل مواقع �إخبارية حتى ميار�سوا من
خاللها الف�ساد واالبتزاز ،وه�ؤالء يح�سبون على
ال�صحفيني.
رئي�س اجلل�سة :هل تراجع احلراك وب�سبب ذلك
ا�ستوح�شت احلكومة �أكرث على الإعالم ،و�أي�ض ًا ماذا
بالن�سبة ملو�ضوع الرقابة؟.
�أن�س املجايل� :إذا كان هناك �شيء رفع �سقف
احلريات فهي املواقع الإلكرتونية ،ولكن بنف�س
الوقت حرام ت�سميته �أو �أن نقول ب�أن لدينا �إعالم
�إلكرتوين �إال بع�ض املواقع التي توجهت للم�ؤ�س�سية،
وفتحت مكاتب مع وجود الكادر واملوازنات حترتم،
وهذه امل�ؤ�س�سات للمفارقة تتعر�ض للعقاب وال
�أعرف ال�سبب ،ولكن باقي الفئات التي نتحدث عنها
�أ�ساءت حلالة الإعالم لدينا و�أتاحت للحكومات
�إيجاد املداخل من خالل القوانني لو�ضع «بلوكات»

مالحـــق

املايل.
تو�سيع ع�ضوية نقابة ال�صحفيني لكافة الكادر
الإعالمي.
الت�ضامن العام بني ال�صحفيني والوقوف مع ًا يف
الأزمات.
�إعداد �سلم رواتب ي�ضع احلد الأدنى للرواتب،
ويطرح االمتيازات اخلا�صة للكادر.

عندما ح�صلت الأزمة القانونية مع ال�صحف
الأ�سبوعية وبني  2013ما ح�صل مع املواقع
الإلكرتونية ،املواقع الإلكرتونية عا�شت فو�ضى لها
�أول ولي�س لها �آخر ،وبالتايل كان هذا هو الباب
واملدخل الذي دخلت منه احلكومة لتقييد املواقع
الإلكرتونية بحجة الفو�ضى وبحجة االبتزاز
والتن�صل القانوين ،خالف ال�صحف الأ�سبوعية التي
كانت تتمتع بنوع من املهنية ،وبالنتيجة النهائية
ما ح�صل مع ال�صحف الأ�سبوعية هو انت�صار اجل�شم
ال�صحفي وعادت لل�صدور مرة �أخرى ،املواقع
الإلكرتونية القائمة حالي ًا �أ�صبحت دكان ًا ملن لي�س
لديه دكان� ،أراهن جميع املوجودين ب�أن لدينا �أكرث
من  490موقع ،وهناك مواقع ال نعرف عن هويتها
و�أين ت�صدر� ،أزمة ما ي�سمى بالإعالم الإلكرتوين،
ولو ا�ستثنينا مواقع ال�صحف اليومية فال يبقى من
�إعالم �إلكرتوين باملعنى احلقيقي �إال من رحم ربي.
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على الإعالم الإلكرتوين ،وت�شاهد �أمور ًا يف الإعالم
الإلكرتوين للأ�سف يندى لها اجلبني ،و�سرقات تكون
جده �صحف وجهد كتاب وجهد متابعات وحتليالت،
مواقع تعمل بطريقة الـ « »Past-Copyو�سرقات
ال �أكرث وال �أقل ،وهذه ال�سرقات ال �أعرف دور من
ملراقبتها ،و�أحمل امل�س�ؤولية و�أكرر القول ب�أن املظلة
الأو�سع هي النقابة ،وال �أعني هنا الأ�شخا�ص يف
النقابة ،و�إمنا تفعيل دور النقابة التي عليها و�ضع
تو�صيف للم�ؤ�س�سات ،وهي التي يجب عليها الدفاع
عن نا�شري هذه املواقع لأنها للأ�سف تتحول �إىل
�سوق ،ومن يبتز �أكرث ينت�شر �أكرث ،ودور النقابة
هنا هو الدفاع عن املواقع التي تتمتع بامل�ؤ�س�سية
واملهنية.
رئي�س اجلل�سة :مو�ضوع مدونات ال�سلوك وغياب
مدونات ال�سلوك ،ال �أحد فكر بو�ضع �شكاوى
للمواطنني تتعلق بامل�ؤ�س�سة الإعالمية نف�سها ،بحيث
ن�شعر بوجود �إن�صاف للنا�س ،ق�صتنا هل هي ق�صة
مواقع وحريات �أم ق�صة �أننا خلقنا �إعالم �إلكرتوين
وهو فعلي ًا �إفراز للإعالم املكتوب املوجود لدينا ،هل
لدينا خربة يف الإعالم الإلكرتوين ،وهل نعمل يف
الأ�سا�س بالإعالم الإلكرتوين� ،أين املو�ضوع ،هل
هناك �أزمة حريات يف الإعالم الإلكرتوين �أم �أزمة
�أخالق؟.
با�سل العكور� :أزمتنا مع املبتزين القادمني من
الأ�سبوعيات ،فالغالبية العظمى ممن ميلكون
مواقع �إلكرتونية من الأ�سبوعيات ،وكانوا ميار�سون
االبتزاز يف الأ�سبوعيات ونقلوه للمواقع ،وال يجوز
�أن جنلد �أنف�سنا بهذه ال�صناعة خا�صة يف جمال�سنا،
�إذ كيف يكون هناك �إعالم �إلكرتوين م�ستقبلي
ونحن منار�س عليه هذا اجللد ،هذه ال�صناعة
اجلديدة يجب حمايتها ،و�أنت تعرف كيف ا�شتغلت
احلكومة جيد ًا �ضد املواقع من خالل ذلك ،و�أ�سا�ؤوا
ب�أ�ساليبهم البائ�سة التي جل�أت �إليها الدولة ل�ضرب
هذه ال�صناعة ،لكن املواقع عززت احلريات وعززت
مفهوم ال�صحفي وال�صحافة يف الأردن.
الت�شريعات مل ت�ساهم يف هذه ال�صناعة ،ومل تقم

بت�صويب االختالالت ،فلغاية الآن متار�س بع�ض
املواقع االبتزاز على القطاع اخلا�ص ،والقانون
مل يغري من ذلك ،القانون �أخاف النا�س ولي�س
النا�شرين ،فهذا ال�شخ�ص الذي ميلك موقع ًا وغري
م�ؤمن باملهنية مل مينعه القانون من االبتزاز كما
حدث قبل ذلك بالأ�سبوعيات.
ونتيجة ال�ضعف يف اجل�سم ال�صحفي مل ننجح يف
مواجهة هذه الت�شريعات ،ونعي�ش �أ�سو�أ مراحل
احلريات ،ومل ينجح حتى احلراك على التغول
الر�سمي الت�شريعي على الإعالم.
رئي�س اجلل�سة :هناك من يقول �أن املواقع
الإلكرتونية تقوم باالبتزاز وهو �أمر بات مك�شوف ًا،
ماذا عن االبتزاز املوجود باليوميات من خالل
ال�سكوت وال�صمت عن جتاوزات ال�سلطة؟.
�سو�سن زايدة� :أبد�أ بالال مهنية التي �أ�شار �إليها
رئي�س اجلل�سة� ،أميل للت�صنيف والرتكيز بني
�إعالم حكومي وغري حكومي ،كل ذلك مرتبط
باقت�صاديات و�سائل الإعالم ،ف�صحفي �أجره قليل
قد ُيدفع للف�ساد ،وامل�شهد كام ًال مرتبط باملو�ضوع
وهو ا�ستقاللية و�سائل الإعالم.
يف الأردن امل�شكلة يف احتكار احلكومة ل�سوق
الإعالنات ،دائم ًا كانت امل�شاكل يف الإعالم مع
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ولي�ست احلكومية ،فامل�ؤ�س�سات
احلكومية تعاين من الرتهل الإداري ،وال�صورة التي
تريد �أن ترينا �إياها احلكومة هي �أن م�ؤ�س�ساتها
الإعالمية م�ؤ�س�سات خا�صة وهو تزوير للحقيقة.
هناك ما ح�صل وانف�ضح متام ًا ب�أزمة الر�أي ،بالواقع
�أقل �صحفي يف الر�أي غري مظلوم بالأمن املعي�شي.
مو�ضوع اجلودة م�س�ألة ن�سبية ،وتنظر احلكومة
على �أنها ت�شكل ن�صف اجل�سم ال�صحفي ،ويفر�ضون
علينا �إ�صدار احكام تعميمية على كل �شيء� ،سواء
باحلديث عن الأمن املعي�شي �أو غريه ،نرى �أ�شخا�ص ًا
يلفتون النظر مبهنيتهم ويتقا�ضون �أقل من غريهم
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حممد قطي�شات :ال ميكن ف�صل احلديث عن
الت�شريع واحلريات عن جتربة املواقع �أمام
الق�ضاء ،منذ عام  2007بد�أت الق�ضايا على املواقع
الإلكرتونية بالظهور ،كان امل�شتكي فيها على الأغلب
دائرة املطبوعات والن�شر ب�صفتها دائرة حكومية
و�سيطة ما بني امل�ؤ�س�سات احلكومية و�أ�شخا�صها
والنائب العام ،وهناك ق�ضايا كانت تقام من
متنفذين بالدولة وبعد ذلك قام نواب برفع ق�ضايا
على املواقع ،وبعد مدونة ال�سلوك �أ�صبح امل�شتكني
من القطاع اخلا�ص� ،إما مدير مايل �أو �إداري و�إما
مدير �إحدى ال�شركات ال�صغرية ،ولكن بنف�س الوقت
هناك من املواقع التي ا�شتكي عليها بق�ضية واحدة
�أو ق�ضيتان �أو ثالث ،وهناك مواقع تعر�ضت لع�شرين
�أو ثالثني ق�ضية وتكررت هذه الق�ضايا عليها ،ملاذا
ح�صل ذلك؟ ،ب�سبب التعديالت على القانون يف
الأعوام  2012 ،2011 ،2010امل�شتكون يف الق�ضايا
كان من القطاع اخلا�ص.
الأحكام التي �صدرت على املواقع  %25منها فقط
مت �إدانته ،وهي ناجتة عن غياب ال�صحفي �أو
هذه املواقع عن املحاكمة� ،أو جهل �صاحب املوقع
عن م�س�ؤوليته عن التعليقات التي ب�سببها رفعت
الق�ضية �ضده ،وقانون املطبوعات والن�شر الذي
حجب مواقع �إلكرتونية مع مدونة ال�سلوك مل
يحل حجم الق�ضايا الذي زاد ومل يقل ،و�أي�ض ًا
بع�ض املبتزين وهم قلة ،ولكن ب�سبب ه�ؤالء
الأ�شخا�ص احلكومة �أخرجت القانون ،وزادت
الق�ضايا ،وحتى الذين رخ�صوا مواقعهم ما زالوا

ما الذي ح�صل؟� ،أعتقد �أن حجب املواقع الإلكرتونية
جاء كعقاب جماعي ،والعقوبة اجلماعية هي �إغالق
املوقع الإلكرتوين و�إقالة الكادر ال�صحفي وبالتايل
�أثرت على الأمن املعي�شي.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن حجب املواقع الإلكرتونية هدم
قطاع ًا �إعالمي ًا هدم ًا ،لأين عندما كنت �أترافع عن
ال�صحفي يقول يل ب�أين حمجوب ،مبعنى �أن يذهبوا
للمحكمة ويقيموا دعوى علي ،مبعنى �أن احلكومة
�أوجدت �صيغة قانونية للمخطئ والفا�سد.
م�س�ألة حجب املواقع �أثرت على احرتام الق�ضاء
للإعالم ،مبعنى �أن الق�ضاء �أ�صبح بجرة قلم يحجب
املوقع ،والإرث املوجود لدى الق�ضاء يف �إعالم حر
ونزيه ،ناقد �سيا�سي مت ت�شويهه ،و�أ�صبح هناك
متييز لدى القا�ضي عندما ميثل �صحفي �أمامه من
�صحيفة اليومية تختلف معاملته عن �صحفي من
موقع �إلكرتوين ،وهذه �صورة منطية �أ�صبحت عند
الق�ضاء ،واحلكومة بهذا القانون وقفت جنب ًا �إىل
جنب مع الفا�سدين.
امل�شكلة �أن �سيا�سة امل�شرع الأردين يف التعامل مع
الإعالم تنم على عدم وجود �سيا�سة ثابتة للإعالم
يف الدولة الأردنية ،ف�سيا�سة امل�شرع تقوم على عدة
�أ�س�س ،وهي:
1 .1التعدد والتغري يف القوانني.
�2 .2سيا�سة امل�شرع يف التعامل مع الق�ضايا الإعالمية
تقوم على الت�ضليل.
�3 .3إ�ستخدام امل�صطلحات الوا�سعة والف�ضفا�ضة
واملرنة.
4 .4تطبيق القوانني على بع�ض املواقع واملدونات
وو�سائل التفاعل االجتماعي ،لأن �سيا�سة
امل�شرع تقوم على الإبهام والإجهال.
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وهم �صغار ال�سن ومرا�سلني ميدانيني و�أمنهم مهدد
لأن م�ؤ�س�ستهم الإعالمية مهددة �إقت�صادي ًا ،وه�ؤالء
غري قادرين على جذب املعلنني لأن احلكومة
حتتكر الإعالن ،وحتى هناك �شخ�صيات متنفذة
ت�أكل �سوق الإعالنات ،و�إذا نظرنا �إىل ال�صحف
اليومية جتد رئي�س الق�سم االقت�صادي بها يعمل
جللب الإعالنات ،ق�سم �أخبار ال�شركات هو عبارة
عن دعايات واملواقع الإلكرتونية ال ميكنها فعل
ذلك العتبارات عديدة فيلج�ؤون لالبتزاز وغريها
من الطرق ،بالنهاية هناك غياب للمهنية.

يتعر�ضون للق�ضايا ،و�إذا كانت احلكومة تريد
التنظيم من هذا القانون فقد �أخط�أت ،وهل من
وراء هذا القانون تدرب ال�صحفيون وتعلموا ،هل
ح�صلوا على مهنية ،هل زاد بالأخالق املهنية؟،
اجلواب ال مل يح�صل ذلك.
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رئي�س اجلل�سة :التغول الر�سمي على الق�ضاء هو
�أهم امل�شكالت التي يواجهها الإعالم الإلكرتوين،
من املتغول ،ونوع التغول؟.
حممد قطي�شات :رجعنا للوراء لأننا منذ �سنوات
�أعطينا ملدير املطبوعات والن�شر هذه ال�صالحيات،
ال�صحف اليومية �سي�أتي عليها الدور ،و�سوف يعطى
ملدير املطبوعات ال�صالحيات يف ذلك ،هناك ردة
لع�صور قمع للحريات ال�صحفية بد�أت باملواقع
الإلكرتونية.
خالد الق�ضاة :هل جمل�س النواب برتكيبته احلالية
قادر على �أن ي�شرع يف الإعالم؟.
حممد قطي�شات :ملاذا ال ن�س�أل كالتايل ،هل عالقة
جمل�س النواب بالإعالم عالقة طيبة حتى ي�ضع
قانون ًا جيد ًا.
خالد خليفات� :أو ًال امل�شكلة �أن نظرة امل�شرع هي
نظرة جترميية ،وثاني ًا هل حجب املواقع �سيحد
من ارتكاب ال�صحفيني للجرائم؟ ،باعتقادي ال،
املطلوب منا جميع ًا العمل مع جمل�س النواب ومع
�أنف�سنا لو�ضع ت�شريع جيد ،لدينا ق�ضاة مطبوعات
متفهمني للم�شهد الإعالمي ومتعاونني يف ذلك،
وبع�ض الأخطاء قد حت�صل ب�سبب املهنية واجلهل
بالقانون ،و�أنا �أختلف مع زميلي حممد قطي�شات �أن
ال�صحفيني �أ�صبحوا الآن خائفني من احلب�س.
�سو�سن زايدة :عندما �أنظر لل�سجالت املالية التي
تن�شرها ال�صحف اليومية يف ميزانياتها� ،أجد
ميزانية كبرية تنفق للمحامني للرتافع عن الق�ضايا
املقامة �ضد ال�صحيفة.
حممد قطي�شات :غالبية هذه الق�ضايا املرفوعة
على ال�صحف اليومية �سببها الإعالنات ولي�ست
املادة ال�صحفية.
�أمين �أبو�شرخ :هناك تداخل يف الت�شريع ي�شكل
عقبة �أمام من يريد اال�ستثمار يف الإعالم حتى

و�إن جاء من اخلارج ،فالقيود املالية والقانونية
بخ�صو�ص �إ�صدار ال�صحف واحلق يف الرتخي�ص
وامللكية وا�شرتاك ر�أ�س املال ،كلها تعقيدات �أمام
ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة �إعالمية وطنية قادرة على جلب
اال�ستثمارات مبا ينعك�س على الو�ضع املعي�شي
لل�صحفيني ،وي�ضمن لها اال�ستمرارية.
�أن�س املجايل :هل هناك جمال لفتح هذا النوع من
النقا�شات مع النواب �أو هيئات �أخرى كعمل م�ؤ�س�سي
وقانوني ًا هل يجوز وجود النقابة ودائرة املطبوعات
والن�شر �أي�ض ًا؟.
با�سل العكور :غياب م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
واحلقوقية ،لدينا مركز حماية وحرية ال�صحفيني
وعليه �ضغوط و�أعباء كثرية ،الأ�صل تخفيف
العبء ،ولكن هناك م�ؤ�س�سات ت�أخذ متوي ًال ولي�س
لها عالقة بالإعالم ال من قريب وال من بعيد.
�أو ًال هناك التغول الق�ضائي على املواقع الإلكرتونية،
وثاني ًا لدينا جتربة بالق�ضايا املرفوعة وكيف ردتها
حمكمة العدل العليا ،ووا�ضح �أن الق�صة لي�ست ق�صة
قانون على الإطالق ،خالد املجايل �شخ�ص م�سجل
ولديه موقع ،وعليه ق�ضية ،و�أدين غيابي ًا و ُبلغ
بعنوانه ،الق�ضاء يعمل و�إذا اعتقدت ال�سلطة �أن
لديها ح�صانة و�أحكامها ال تناق�ش ،فنحن ك�سلطة
�أي�ض ًا لدينا ح�صانة و�أحكامنا ال تناق�ش.
رئي�س اجلل�سة :عدم ح�ضور ال�صحفيني جلل�سات
املحاكم هو �أمر لي�س مل�صلحتهم.
خالد الق�ضاة :لدينا �إجنازات وال نريد الرتاجع
عنها.
حازم اخلالدي :ال�صحافة الإلكرتونية بحاجة
للمهنية ،وواكبت احلريات والبلد و�ساعدت يف
ذلك ،والدليل على ذلك وجود احلراك ال�شعبي
على املواقع ،ولكن الأمر بحاجة �إىل تنظيم.
خ�ضر امل�شايخ :البث عرب الإنرتنت ال يوجد قانون
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توصيات المشاركين للجلسة الثانية
خالد الق�ضاة:
هل جمل�س النواب برتكيبته احلالية وال�سابقة
والالحقة م�ؤهل ل�سن ت�شريعات ناظمة
للإعالم؟.
تعدد القوانني والتي ميكن �أن يحال بها ال�صحفي
للق�ضاء ومزاجية االنتقاء فيما بينها.
با�سل العكور:
القانون �أداة ل�ضرب حرية الإعالم.
ف�شل اجل�سم ال�صحفي ك�شف ف�شلهم يف تعديل

نور الدين اخلماي�سة:
اعتماد مدونات �سلوك ومواثيق عمل �أخالقية
للعاملني يف الإعالم الإلكرتوين.
اعتماد ت�صور هيكلية �إدارية للمواقع
الإلكرتونية.
خ�ضر امل�شايخ:
احلد من تغول ال�سلطة التنفيذية على
م�ؤ�س�سات الق�ضاء ومنها املجل�س الأعلى لتف�سري
القوانني.
�ضرورة �إيجاد جهة قانونية حمايدة ت�شرف
على �أي �إجراء �أو ت�شريع قانوين جديد.
ـ نهاية اجلل�سة ـ

مالحـــق

ينظمه ،وهل هو مثل البث التلفزيوين؟ ،فقد طلب
من جمل�س تف�سري القوانني البت يف هذا الأمر،
وفوجئت يف رد احلكومة التي اعتربت �أن البث على
الإنرتنت يعامل كالبث الف�ضائي.

القانون ومناه�ضته.
عدم ا�ستقالل الق�ضاء  /التغول الر�سمي.

210

الفصل الثاني

مالحـــق

ملحق رقم ()2

211

مالحـــق

212

الفصل الثاني

مالحـــق

213

مالحـــق

ملحق رقم ()3

214

الفصل الثاني

مالحـــق

215

مالحـــق

الفصل الثالث

الدراسات والبحوث
الملخص التنفيذي للدراسة

إني أكرهك..

خطاب الكراهية والطائفية يف �إعالم «الربيع العربي»

الفصل الثالث

ور أ�ت الدرا�سة أ�ن خطاب الكراهية يف إ�عالم الربيع
العربي لي�س باخلطاب الطارئ� ،إال انه بدا �أكرث
و�ضوحا و�ضغطا يف مرحلة الثورات واالحتجاجات
ال�شعبية وما بعدها ،وحتول من كونه خطابا كامنا
�إىل خطاب ظاهر و�ضاغط ب�شكل خطر جدا يف
مراحل التحول التي تبعت �سقوط أ�نظمة عربية
«م�صر وتون�س منوذجا»� ،أو يف مرحلة التحول �إىل
�صراع حملي �أ�شبه بـ»احلرب الأهلية» على نحو ما
ت�شهده �سوريا.
وخل�صت الدرا�سة إ�ىل أ�ن خطاب الكراهية يف
مرحلة الربيع العربي مل يعد خطابا حم�صورا
فقط بالدول التي �شهدت ال��ث��ورات وال�صراعات
مع انظمة احلكم املحلية ،بل تعداها ليجتاح كل
الدول العربية.
وت��رى الدرا�سة �أن خطاب الكراهية يف �إعالم
الربيع العربي ات�سع وت�شعب وانت�شر ب�شكل وا�سع،
و�أ���ص��ب��ح �أداة خ��ط�يرة للتحري�ض على الآخ��ر،
وبدا وك�أنه هو املحرك لل�سيا�سي ولل�شارع العربي
خا�صة يف ال��دول العربية التي مرت يف مرحلة
حتول من الأنظمة البائدة �إىل الأنظمة اجلديدة
لن «م�صر،
ومل ت�شهد ا�ستقرارا حقيقيا حتى ا آ
تون�س».
وخل�صت الدرا�سة إ�ىل أ�نه مت ا�ستخدام اخلطاب
الطائفي وتوظيفه من قبل الأنظمة القائمة يف
مواجهة االحتجاجات ال�شعبية من أ�ج��ل عزلها
وت�شويهها باعتبارها احتجاجات طائفية ومذهبية،
حلرمانها من �أي دعم �شعبي «البحرين مثاال» ،كما
ان خطاب الكراهية قد تعزز يف مواجهة الآخر من
�أجل ت�شويهه ونبذه.

ور�أت الدرا�سة �أن حتويل ال�صراع يف م�صر وتون�س
واليمن من �صراع مع الأنظمة ال�سابقة �إىل �صراع
مع الإ�سالميني �أدى �إىل تعزيز خطاب الكراهية
واخل��ط��اب الطائفي وامل��ذه��ب��ي ،وحت��ول ال�صراع
وبال�ضرورة �إىل �صراع بني متدينني وغري متدينني،
بينما مل ينجح الإعالم العربي يف امتحان احلياد،
ووج��د نف�سه منحازا لأط��راف ال�صراع ،ومل يعد
الإعالم مراقبا وموجها وحياديا ونزيها ،بل تورط
يف املواجهات وال�صراعات و�صار ج��زءا منها ومن
حالة اال�ستقطاب الإعالمي والدعائي وال�سيا�سي،
وه��ذا ما دف��ع به �إىل ا�ستخدام ذات اللغة التي
ي�ستخدمها املت�صارعون ،وغرق يف خطاب الكراهية،
والتحري�ض ،واحل�ض على الطائفية واملذهبية،
لخ��ر من أ�ج��ل االنت�صار عليه
والقتل ،و إ�ق�صاء ا آ
«م�صر� ،سوريا ،تون�س ،ليبيا ،اليمن ،البحرين».
ومن �أجل ذلك دفع الإعالم العربي ثمنا باهظا لهذا
االنحياز ،فقد �أ�صبح متهما من قبل النا�س ،وفقدوا
الثقة ب��ه ،و�ساعد على انق�سام املجتمع ،خدمة
لل�صراعات ال�سيا�سية واملذهبية والطائفية.
وقالت الدرا�سة �إن دوال عديدة �ساعدت على
تغذية خطاب الكراهية والطائفية واملذهبية،
ومت نقل ال�صراع ال�سيا�سي بني الدول �إىل �ساحات
احلرب واملواجهات املحلية يف دول الربيع العربي،

الدراسات والبحوث

هدفت هذه الدرا�سة ملعرفة وا�ستك�شاف م�ضامني
و�أ�شكال خطاب الكراهية والتحري�ض الطائفي
والتمييز يف �إع�لام الربيع العربي ،وقيا�س مدى
ال��ت��زام ه��ذا الإع�ل�ام باملعايري الدولية واملهنية
ومدى �إنخراطه يف ال�صراعات ال�سيا�سية الطائفية
واملذهبية يف دول الربيع العربي.

ويف ك��ل م�شاهد الربيع العربي ب��دت املواجهة
احلقيقية ب�ين الإ���س�لام��ي�ين وب�ي�ن العلمانيني
والليرباليني ه��ي امل��واج��ه��ة الأك�ث�ر ا�ستخداما
خلطاب الكراهية ،وجل�أ الطرفان لتوظيف الإعالم
يف هذه املواجهة التي مل تخل من العنف والقتل،
كما أ�ك��دت الدرا�سة على أ�ن دخ��ول التنظيمات
الإ���س�لام��ي��ة «اجل��ه��ادي��ة» �إىل �ساحة احل���رب يف
لنظمة القائمة قد عزز متاما من خطاب
مواجهة ا أ
الكراهية والطائفية ،ويف النموذج ال�سوري ف�إن
دخول املنظمات الإ�سالمية الأ�صولية اجلهادية
هو من فتح الباب على م�صراعيه لت أ�جيج ال�صراع
الطائفي واملذهبي يف املنطقة ويف الإعالم العربي
عموما.
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ويف النموذج ال�سوري وامل�صري واليمني والبحريني
ف�إن هذه ال��دول بقيت هي املغذي الرئي�سي لتلك
ال�صراعات وخلطابها الإعالمي الذي يخدم تلك
ال�سيا�سات ،وظهر ذلك وا�ضحا يف دعم دول اخلليج
العربي لل�صراع ال�سيا�سي والإع�لام��ي يف م�صر،
وكذلك احلال يف الدعم ال�سعودي لل�صراع الطائفي
واملذهبي يف �سوريا واليمن ،وتدخل �إيران يف الأزمة
ال�سورية وذراعها الع�سكري «حزب اهلل» ،والدفع
بالآالف من املتطوعني من كل بقاع الأر�ض للقتال
يف �سوريا وبدعم م�شرتك من ال�سعودية وتركيا
لردن
لمريكية ،وا أ
واي��ران وال��والي��ات املتحدة ا أ
..ال��خ ،مما �أدى �إىل حتويل الثورة ال�سورية �إىل
ف�سيف�ساء غريبة من ال�صراع الطائفي واملذهبي،
ولي�س فقط �إىل انق�سام ال�شارع العربي ،بل حتول
الإع�لام العربي عموما �إىل �أداة �ضغط وتوجيه
وحتري�ض.
لع�لام لعبت
وترى الدرا�سة أ�ن بع�ض و�سائل ا إ
دورا حتري�ضيا منحازا يف ثورات الربيع العربي
ب�شكل الفت و�ضاغط  ،وظهرت بو�ضوح ف�ضائيات
عربية ت�ضع ك��ل �إمكانياتها يف خ��دم��ة طرف
ع��ل��ى ح�����س��اب ط��رف �آخ���ر ،وع��ل��ى �سبيل املثال
ف إ�ن ف�ضائية «اجلزيرة» دعمت بانحياز وا�ضح
الرئي�س امل�صري املخلوع حممد مر�سي ،بينما
ان��ح��ازت ف�ضائية «ال��ع��رب��ي��ة» لقائد االنقالب
الع�سكري عبد الفتاح ال�سي�سي� ،إال �أنهما توافقتا
على دعم الثورة ال�سورية ،وفتحت الف�ضائيتان
ل�سالمية التي
�شا�شتيهما لدعم اجلماعات ا إ
تقاتل يف �سوريا.
وترى الدرا�سة �أن القوانني املحلية �أظهرت ق�صورا
وا�ضحا يف معاجلة خطاب الكراهية والتحري�ض
على ال�صراعات الطائفية واملذهبية ،وبالرغم من
وج��ود قوانني جترم هذا اخلطاب� ،إال �أن الدول
لردن،
نف�سها مل تلج أ� لتطبيق تلك القوانني «ا أ
الكويت» ،مما �أدى بدعاة الكراهية والطائفية
للإفالت من العقاب ،بينما �أدت كتاباتهم ون�شاطاتهم
�إىل تعزيز ال�����ص��راع��ات املحلية ،وتعميق روح
الكراهية داخل املجتمع.

وتقول الدرا�سة إ�نه وبالرغم من وجود اتفاقيات
دولية ومعايري عاملية حل�صر خطاب الكراهية
والطائفية واملذهبية والتمييز ،وبالرغم من توقيع
معظم الدول العربية على تلك االتفاقيات� ،إال �أن
تفعيلها كان الأكرث غيابا ل�صالح اخلطاب النقي�ض
وه��و خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة والتمييز ،والطائفية
واملذهبية� ..إلخ ،وبا�ستثناء جتارب ب�سيطة لر�صد
لعالم ،ف إ�ن عملية الرقابة
خطاب الكراهية يف ا إ
على م�ضمون املواد الإعالمية التي تتبنى خطاب
الكراهية والتمييز والطائفية ال تزال متوا�ضعة،
ويف دول عربية عديدة ال ت��زال ه��ذه الرقابة
الإيجابية املطلوبة غائبة متاما� ،إن التجارب
امل�صرية والتون�سية واليمنية وحتى اللبنانية يف
هذا اجلانب بالذات بدت جيدة ومتميزة� ،إال �أنها
حتتاج للمزيد من التجذير ،ف�ضال عن احلاجة
لتعميمها ،ولتقوم م�ؤ�س�سات جمتمع مدين متخ�ص�صة
مبهمة ر�صد خطابات الكراهية يف الإعالم املحلي
لكل دولة على حدة ،من أ�جل ح�صر هذا اخلطاب
ومعاجلته ومكافحته والك�شف عنه ،وم��ن احلق
الإن�ساين للجمهور معرفة الو�سيلة الإعالمية التي
تعتمد على ن�شر خطاب الكراهية ،والتحري�ض
الطائفي واملذهبي ،والتمييز بني النا�س �سواء جلهة
الدين ،أ�و العرق ،أ�و املذهب أ�و اللون أ�و اجلن�س.
ونظرت ه��ذه الدرا�سة بامتنان لتجارب عربية
من �أجل رف�ض ونبذ خطاب الكراهية والطائفية
يف جمتمعاتها ،حيث �أن جتربة البحرين يف و�ضع
وثيقة نبذ الكراهية ت�شكل جتربة �شعبية يف غاية
الأهمية ،وكذلك م�شروع بيان رف�ض الكراهية
يف الكويت ،وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان
اللتان �شهدتا ميالد مثل هذه التجربة ،وكذلك
احلال بالن�سبة ل�ل�أردن يف م�شروع «ر�سالة عمان»
ل�سا�س على تعزيز قيم الت�سامح
التي اعتمدت يف ا أ
الإ�سالمي ونبذ الفرقة الطائفية واملذهبية وعدم
لخر دينيا ومذهبيا.
تكفري ا آ
لقد �أظهرت الدرا�سة �أن قيم الت�سامح يف العامل
العربي وخا�صة بعد الربيع العربي و�صلت �إىل
�أدنى م�ستوياتها ،ومل يعد هناك مكان للت�سامح
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و أ�و���ض��ح��ت ال��درا���س��ة أ�ن ال��ع��امل العربي دخ��ل يف
مرحلة ا�ستقطابات �سيا�سية وطائفية ومذهبية
وقام الإعالم بدوره املبا�شر يف هذا اجلانب ،م�شرية
�إىل �أن هذه املرحلة �ستفر�ض نف�سها على العامل
العربي و�إعالمه وجمتمعه لفرتة م�ستقبلية غري
حم���دودة ،وق��د ينتج عنها الكثري م��ن الظواهر
ال�سيا�سية والفكرية والإعالمية واالجتماعية
اخلطرة م�ستقبال ،وبالتايل ت�صعب معاجلتها ،كما
�أن ما يجري يف �سوريا وم�صر على �سبيل املثال
قد �أدخل ال�شعبني يف حالة �صراع داخلي ،بع�ضه
لخر
�شخ�صي ث أ���ري إ�ىل أ�بعد احل��دود ،وبع�ضه ا آ
ديني وطائفي �إىل �أبعد احل��دود �أي�ضا ،مما يعزز
الحقا م��ن روح ال��ث���أر ب�ين �أف���راد املجتمع ،وعلى
الإعالم يف هذا اجلانب مهمة �صعبة من �أجل �إ�شاعة
روح الت�سامح والتعاي�ش بني جميع فئات املجتمع
و أ�طيافه ومذاهبه.
لع�لام �ساهم كثريا يف
لقد أ�ظهرت الدرا�سة أ�ن ا إ
خلق �أج���واء عدائية �ضد الالجئني ال�سوريني
والفل�سطينيني حتديدا� ،سواء على �صعيد الإعالم
لردن ،وقام
لع�لام يف ا أ
يف م�صر أ�و على �صعيد ا إ
الإعالم ب�إ�شاعة الكراهية �ضد الالجئني ال�سوريني
جراء ما ت�شهده بالدهم من �صراع دموي ،لقد كان
الإعالم حمركا مبا�شرا حلالة الكراهية التي �أثرت
على اجتاهات جمتمعات بكاملها لكراهية الالجئ
و�إظ��ه��اره جم��رم��ا ،ومت�سوال ،وط��ام��ع��ا ،وت��اج��را،
وعميال ،وطارئا�. .إلخ.

واكدت الدرا�سة على �إن �إ�شاعة خطاب الكراهية
والطائفية يف �إعالم الربيع العربي ي�شكل انتهاكا
لن�سان الدولية ،مما
مبا�شرا ملنظومة حقوق ا إ
ي�ستدعي املحا�سبة وامل�ساءلة القانونية املحلية
والدولية.
ودعت الدرا�سة يف تو�صياتها �إىل �ضرورة االعرتاف
أ�وال بوجود ثقافة الكراهية يف إ�عالمنا وجمتمعنا،
لأن ه��ذا االع�ت�راف �سيفتح الباب �أم��ام املجتمع
للتعامل مع هذه امل�شكلة باعتبارها حالة قائمة
حتتاج جلهود اجلميع من اجل جتاوزها ومعاجلتها،
بدال من �إنكارها وجتاوزها.
ودع���ت �إىل تعزيز ثقافة الت�سامح باعتبارها
لوىل لثقافتنا العربية
ل�سا�سية ا أ
أ�حد املكونات ا أ
الإ�سالمية ،و�إحدى الف�ضائل الأخالقية الإن�سانية
التي حثت عليها الأديان «الإ�سالم وامل�سيحية».
و�شددت الدرا�سة على �أن ثقافة الكراهية واحل�ض
على الطائفية هي جم��رد أ�ف��ك��ار ب�شرية اجتهد
البع�ض بها ومت �إحل��اق��ه��ا ب��الأدي��ان باعتبارها
ج����زءا م��ن��ه��ا ،مم��ا ي�ستدعي ال��ك�����ش��ف ع��ن تلك
الأفكار وتفنيدها وطرحها للجمهور يف التعليم
املدر�سي وحتى اجلامعي ،و�إن القتل على �أ�سا�س
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بني املت�صارعني ،مما ي�ستدعي إ�عادة النظر يف كل
املعطيات ال�سيا�سية والفكرية والرباجمية التي
ت�صدر عن ه�ؤالء ،وك�شفها وت�صنيفها ون�شرها بني
اجلمهور املتلقي ليكون على بينة منها ويحذرها،
�إن عملية التحري�ض وكيل االتهامات وال�شتائم
لعالم املنحازة
التي تن�شرها العديد من و�سائل ا إ
لأح���د �أط���راف ال��ن��زاع ب���د�أت ت���ؤث��ر �سلبا على
لعالم
ال�شارع العربي ،ويف م�صر و�سوريا ف إ���ن ا إ
ق��ام بعمليات حتري�ض مبا�شرة ومك�شوفة �أدت
�إىل تعزيز ال�صراع و�صوال �إىل �إ�شاعة العنف
لرهاب.
وا إ

لع�ل�ام م��ن حالة
وبح�سب ال��درا���س��ة فقد ع��زز ا إ
التمييز �ضد امل��ر�أة ،ويف الإع�لام امل�صري �أ�صحبت
املر�أة مو�ضوع انتهاك ،ومو�ضوع كراهية «التحر�ش
اجلن�سي على �سبيل املثال» ،فقد ان�شغل الإعالم
امل�صري بتلك الق�ضية ب�شكل كبري وقام بتعزيزها،
ف�ضال ع��ن كيله االت��ه��ام��ات ل��ل��م��ر أ�ة يف ميادين
االح��ت��ج��اج ال�����ش��ع��ب��ي ،ويف الأردن ك���ان خطاب
لن�ساين
التمييز �ضد املر أ�ة وا�ضحا برف�ض حقها ا إ
والد�ستوري مبنح جن�سيتها لأبنائها من زوج �أجنبي،
ومت ا�ستخدام خطاب متييزي مبا�شر حتت ذريعة
التخوفات ال�سيا�سية ،ومت ربط هذه التخوفات
بالهوية الوطنية الأردن��ي��ة ،واخل��وف من التغيري
الدميوغرايف الذي �سي ؤ�ثر �سلبا على هوية املجتمع
الأردين اخلال�صة.
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الطائفة واملذهب او اللون أ�و العرق أ�و اجلن�س
لي�س من تعاليم الإ���س�لام وامل�سيحية ،و�إمن��ا هي
�أفكار لأ�شخا�ص وج��دوا االالف يتبعون �أفكارهم
ويحملونها ويطبقونها.
و أ�و���ص��ت بالعمل مبكرا وم��ن ال�صفوف الدرا�سية
الأوىل يف امل��دار���س على �إ�شاعة ثقافة الت�سامح
والتعاي�ش ونبذ الكراهية والعنف والطائفية
باعتبارها �أفعا ًال ال متت للدين ب�صلة ،وعلى و�سائل
الإعالم جمتمعة تخ�صي�ص �ساعات بث وم�ساحات
ن�شر لتعزيز ثقافة احلوار والتعاي�ش والت�سامح مع
الآخر.
ودعت �إىل تعزيز دور امل�ساجد يف �إ�شاعة ثقافة
الت�سامح والتعاي�ش و�أدب االختالف باعتبارها
كلها قيم ًا �إ�سالمية �سمحة دع��ا الإ���س�لام اليها
وح�ض عليها ،وت�شكل يف م�ضمونها جزءا من ر�سالة
ل���س�لام العظمى ،وه��ذا يعني �ضمنا ا�ستعادة
ا إ
دور امل�سجد الذي حتول يف الفرتة الأخ�يرة �إىل
مكان للتحري�ض على الطائفية وتعزيز ثقافة
الكراهية.
و أ�و���ص��ت بو�ضع قوانني وت�شريعات اك�ثر �صرامة
وت�شددا جتاه كل من ي�شيع او يتبنى ثقافة الكراهية
والتحري�ض على الطائفية واملذهبية والتمييز،
كما اقرتحت قيام م�ؤ�س�سات جمتمعية مدنية تعمل
مبنهج علمي �صارم على ف�ضح و�سائل الإع�لام او
كل �شخ�ص يتبنى خطاب الكراهية والتحري�ض
الطائفي واملذهبي والتمييز ،وتقوم هذه امل�ؤ�س�سات
لن مثل هذا
بن�شر نتائجها وتوزيعها على اجلمهور ،أ
العمل الهام �سيجعل دع��اة الكراهية والطائفية
داخل املجتمعات يراجعون ح�ساباتهم ويرتاجعون
للخلف ،خا�صة إ�ذا مت ربط هذه النتائج ب إ�حالتها
�إىل الق�ضاء او امل�ساءلة املجتمعية والإعالمية.
ودعت �إىل ت�أ�سي�س �شبكات قانونية جمانية لتقدمي
كل الدعم القانوين واال�ست�شاري املجاين ل�ضحايا
خطابات الكراهية والطائفية والتمييز ،وقيام
منظمات وم�ؤ�س�سات مبراقبة الت�شريعات املتعلقة

بحرية التعبري ،للتفريق بني حرية التعبري وبني
خطاب الكراهية والتحري�ض والتمييز ،والعمل
على معاجلة �أية اختالالت يف هذا اجلانب من �ش�أنها
االع��ت��داء على حرية التعبري ،وت��ويل م�ؤ�س�سات
جمتمعية مدنية وبالتعاون مع احلكومات وجمال�س
ال��ن��واب و أ�ي���ة ق��وى �ضغط أ�خ���رى تبني املعايري
الدولية املتعلقة بحرية التعبري ،واملن�سجمة �أ�سا�سا
لن�سان لت�ضمينها يف القوانني الناظمة
مع حقوق ا إ
حلرية الإعالم.
لن�سان
واقرتحت العمل على إ��شاعة ثقافة حقوق ا إ
بني اجلمهور مبكرا واعتبار حقوق الإن�سان مادة
تعليمية أ��سا�سية يف ك��ل امل��راح��ل التعليمية،
م�ضيفة �إن عمال متوا�صال تطوعيا للعمل مع طلبة
املدار�س يف املرحلة الدرا�سية املتو�سطة والثانوية
لتدريبهم على ثقافة حقوق الإن�سان ،وحتديد
وحتييد خطاب الكراهية �سي�ساعد على �إن�شاء
لن�سان،
جيل جديد لديه ثقافة جيدة عن حقوق ا إ
مما �سينعك�س على �سلوك الأف��راد يف تعاملهم مع
جمتمعهم املحلي.
و�أو���ص��ت بتدريب ال�صحفيني والإع�لام��ي�ين على
لن�����س��ان ،خا�صة تلك املتعلقة
منظومة حقوق ا إ
بالتفريق بني حرية التعبري وخطاب الكراهية،
�إن تلقي ال�صحفيني تدريبات مو�سعة على التفريق
بني حرية التعبري وخطاب الكراهية �سيمكنهم من
حتا�شي الوقوع يف ا�ستخدام خطاب وتعابري تدفع
للكراهية والتمييز والتحري�ض الطائفي واملذهبي
دون ان يدركوا ذلك ،وتدريب حمامني على كيفية
التعامل مع الق�ضايا املتعلقة بخطاب الكراهية
وحرية التعبري للم�ساهمة يف �إن�شاء �شبكة وا�سعة
من املحامني املتخ�ص�صني يف هذا اجلانب ،وميكن
اال�ستفادة من خرباتهم الحقا يف تقدمي املدافعة
املجانية عن املت�ضررين من خطابات التحري�ض
والكراهية ،ف�ضال عن اال�ستفادة منهم باالنخراط
يف م�شارع �أو�سع ت�ستهدف اجلمهور يف املدار�س ويف
املناطق املحلية لتدريبهم على حقوق الإن�سان وقيم
الت�سامح والتفريق بني حرية التعبري وخطاب
الكراهية والتحري�ض.
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وف�ضلت الدرا�سة يف تو�صياتها املتعددة �أن يتم
التعاون والتن�سيق مع الق�ضاة والربملانيني واملوظفني
الإداري�ين «وزارة الداخلية واملت�صرفني واحلكام
لن�سان،
لداريني» لتدريبهم على منظومة حقوق ا إ
ا إ
وكيفية التعامل مع من ي�شيعون خطاب الكراهية
والتحري�ض �ضد الآخرين.
ودع��ت للعمل على حتول الدولة �إىل دول��ة حكم
مدين يقوم على مبد أ� العدالة بني جميع أ�فراد
املجتمع ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،لأن من �شان ذلك ت�ضييق
هام�ش ال�صراعات الداخلية بني �أف��راد املجتمع
ال��ذي��ن حتكمهم جميعا م��ب��ادئ وق��ي��م العدالة
املجتمعية.
واقرتحت الدرا�سة يف ختام تو�صياتها �أن يبادر
املجتمع والن�شطاء يف كل املجاالت ل�صياغة وتبني
وثيقة وطنية لنبذ العنف والكراهية والطائفية
وك��ل �أ�شكال التمييز ،قائلة �إن ت��واف��ق املجتمع
على و�ضع مثل تلك الوثيقة وطرحها على جميع
املواطنني للتوقيع عليها �سي�ساهم يف �إ�شاعة ثقافة
نبذ الكراهية والعنف والتحري�ض بني اجلميع،
و�ست�شكل يف حد ذاتها �أر�ضية �صلبة ون��واة لعمل
جمتمعي مدين �أو�سع على م�ستوى الوطن بكامله.
وت�ضم ال��درا���س��ة �سبعة ف�صول ج��اءت تباعا يف
�سياقات التوقف أ�مام ظاهرة خطاب الكراهية يف
�إعالم الربيع العربي وحتليلها ،وعر�ض مناذج من
ذلك اخلطاب.
وبحثت الدرا�سة يف الف�صل الأول املفاهيم امللتب�سة

وتوقفت الدرا�سة �سريعا �أمام ما ورد يف الد�ستور
لردين وقانون املطبوعات والن�شر من ن�صو�ص
ا أ
د�ستورية جت��رم خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة ،و�أو�ضحت
ال��درا���س��ة ب���أن الت�شريعات الأردن��ي��ة والد�ستور
مل ت�ستخدم عبارة « أ�لكراهية» مبا�شرة ،و إ�منا
ا�ستخدمت عبارات �أخرى ل�صيقة متاما مبدلوالت
خطاب الكراهية وفقا ملا ورد يف ال�شرعة الدولية
من تعريف لها.
وتوقفت الدرا�سة �أم��ام «مبادئ كامدن» الدولية
املتعلقة بتعريف مفهوم خطاب الكراهية وكيفية
التعامل معها ،م�شرية إ�ىل أ�ن هذه املبادئ ال تزال يف
معظمها بعيدة عن التطبيق يف العامل العربي.
وقالت الدرا�سة �إن م�صطلح «خطاب الكراهية» ال
يزال م�صطلحا �شائكا ،فلم يتم و�ضع تعريف حمدد
ووا�ضح له  ،و إ�ن كانت اجتهادات الدول مبا يف ذلك
املجتمع ال���دويل ق��د ق��ارب��ت متاما ب�ين مفاهيمه
املتعددة واملختلفة ،وللحقيقة ف�إن مفاهيم «خطاب
الكراهية» ال تزال من اكرث املفاهيم لب�سا ،وحتتاج
لتحديد �أكرث �صرامة بدال من �إبقاء الباب مفتوحا
أ�م��ام االج��ت��ه��ادات املتعددة على امل�ستوى املحلي
وامل�ستوى الدويل ،بالرغم من �أن «مبادئ كامدن»
التي و�ضعتها منظمة امل��ادة  19قد �ساهمت إ�ىل
حد كبري يف تقريب املفهوم وو�ضع �أر�ضية له ميكن
البناء على �أ�سا�سها.
�إن غياب التعريف الوا�ضح ملفهوم «خطاب الكراهية»
يف القانون ال��دويل جعله من أ�كرث الق�ضايا إ�ثارة
للخالف واجل���دل ،ويف الوقت ال��ذي تتوافر فيه
تعريفات تطرح يف �سياق تقريب املفهوم ومقاربته
بني الباحثني واملهتمني والقانونيني على امل�ستوى
ال���دويل� ،إال �أن معظم ال���دول مل ت�ضع مفاهيم
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وطالبت الدرا�سة باعتماد مبادئ «كامدن» حول
خطاب الكراهية يف القوانني ذات ال�صلة بقانون
املطبوعات والن�شر وحرية التعبري ،وعلى و�سائل
الإعالم جمتمعة او فرادى و�ضع معايري ومفاهيم
وا�ضحة ال تقبل الت�أويل يف ر�سائلها الإعالمية
املكتوبة وامل�سموعة واملقروءة بحيث ال تثري أ�ي
لب�س �أو تف�سري ب�أنها حتتمل خطاب حتري�ض او
متييز او كراهية.

يف خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة م��ن ال��ق��ان��ون ال���دويل إ�ىل
القوانني املحلية ،وتوقفت �أمام ما ورد من مفاهيم
مناه�ضة خلطاب الكراهية والتحري�ض يف الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد ال��دويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

224

الفصل الثالث

الدراسات والبحوث

قانونية وا�ضحة جتعل من «خطاب الكراهية» مادة
قانونية وا�ضحة ميكن املحا�سبة عليها �أمام الق�ضاء،
وه��ذا ما جعل القوانني املحلية مبا فيها الأردن
تعتمد على املفاهيم الرا�سخة املتعلقة بقوانني
املطبوعات ،ومل ي�سجل يف الق�ضاء الأردين �أية
ق�ضية �ضد «خطاب الكراهية» باعتباره جرمية
يحا�سب عليها القانون.
�إن «خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة» يحتاج بال�ضرورة إ�ىل
و�سائل �إعالمية حتمل ه��ذا اخلطاب �إىل ال��ر�أي
لن�صار له ،ويحتاج أ�ي�ضا اىل أ�فراد
العام لتح�شيد ا أ
وجماعات تتبنى خطابا حتري�ضيا يت�ضمن احلث
لخر و إ�ق�صائه ،و�صوال إ�ىل مقاتلته
على رف�ض ا آ
وحماربته ،ويف العقدين الأخريين وجد العامل
نف�سه يخ�ضع �إىل حد كبري �إىل ظاهرة انت�شار
«خطاب الكراهية» حتى يف املجتمعات املدنية
املتح�ضرة.
وي�أخذ «خطاب الكراهية» �أ�شكاله املتعددة داخل
بنية املجتمع الواحد ،ويجد حا�ضنته يف فرتات
ت�أجيج ال�صراعات املحلية ،وحتديدا يف ال�صراعات
املذهبية والطائفية املحلية والإقليمية ،ويف العامل
العربي ،ف إ�ن «خطاب الكراهية» برز ب�شكل �ضاغط
يف خطاب اجلماعات الدينية املت�شددة عندما
وجدت البيئة ال�سيا�سية واالجتماعية احلا�ضنة
لها ،وحتديدا يف دول الثورات العربية خا�صة يف
م�صر و�سوريا باعتبارهما الدولتني الأكرث تنوعا
طائفيا وعرقيا ،فيما ظهرت خطابات الكراهية
والتحري�ض يف كل من تون�س وليبيا واليمن يف ذات
ال�سياقات إ�ال أ�نها بقيت أ�قل خطرا.
معان مثل» التحري�ض ،وعدم امل�ساواة ،واالنتقا�ص
�إن ٍ
لخر،
من تكاف ؤ� الفر�ص ،واحل�ض على إ�ق�صاء ا آ
وا�ستخدام خطاب طائفي حتري�ضي يحمل �صبغة
دينية بامتياز ..إ�لخ جتعل من «خطاب الكراهية»
بابا مفتوحا على كل االحتماالت والت�أويالت ،ومن
هنا فان احلاجة ما�سة لتحديد مفاهيم اخلطاب
وم��دل��والت��ه ليت�سنى حت��دي��د �آل��ي��ات مواجهته
والتعامل معه.

وتوقفت الدرا�سة يف الف�صل الثاين ال��ذي حمل
عنوان «جترمي خطاب الكراهية احلدود الفا�صلة
بني حرية التعبري وخطاب الكراهية» للتعريف
بخطاب الكراهية وجتلياته ،والفرق بينه وبني
حرية التعبري ،ووفقا ملا اكدت عليه مفو�ضة الأمم
لن�سان نايف بيالي ف إ�ن
املتحدة ال�سامية حلقوق ا إ
«التو�صل �إىل تعريف قوي ووا�ضح وم�شرتك خلطاب
لطالق ،تزيده
الكراهية ،إ�ذا كان مرغوب ًا فيه على ا إ
تعقيد ًا حقيقة �أن االتفاقية الدولية للق�ضاء على
التمييز العن�صري والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية يتناوالن امل� أس�لة بطريقتني
خمتلفتني».
وبح�سب بيالي ف�إن هناك �صعوبة يف «التمييز بني
خطاب الكراهية واخلطاب الذي ال يتعدى كونه
جمرد كالم م�سيء ،لأنه ال يوجد تعريف خلطاب
الكراهية متفق عليه ب�شكل ج��ازم يف القانون
ال��دويل ،ورمبا ينبغي أ�ال يكون هناك تعريف له،
ولدينا ،ب��د ًال من ذلك عدد من ال ُنهج الإقليمية
والوطنية املختلفة اختالف ًا طفيفاً ،وبع�ض البلدان
حتمي خطاب الكراهية �إال �إذا كان اخلطاب يحر�ض
فع ًال على عنف و�شيك ،بينما توجد ،يف اجلانب
لخر ،تقييدات �صارمة مفرو�ضة على الكالم يف
ا آ
بع�ض البلدان يف �سياق �إنكار حمرقة اليهود� ،أو ،يف
بلدان �أخرى ،حلماية العقيدة �أو الرموز الدينية.
و�إن ا�ستخدام تو�صيف خطاب الكراهية عادة
ل�شارة إ�ىل الدعوة إ�ىل الكراهية القومية أ�و
ل إ
العن�صرية �أو الدينية �أو غريها ،وتتمثل الق�ضية
يف جوهرها فيما هو املدى املنا�سب أ�و احلد املقبول
للحد من احل��ق يف حرية التعبري ،عندما تكون
وجهات النظر التي يتم الإعراب عنها ت�ؤيد حتديد
لخرين أ�و التعدي عليها ،ومتثل إ�حدى
حقوق ا آ
امل�شاكل يف �أن هذا اخلطاب قد يكون جمرد م�س�ألة
وجهة نظر .فخطاب كراهية ل�شخ�ص ما قد يكون
الر�أي امل�شروع ل�شخ�ص �آخر.
وناق�شت الدرا�سة كيفية جمابهة خطاب الكراهية
يف ال�شرعة الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي
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ور أ�ت الدرا�سة إ�ن جمموعة اال�ستثناءات املحدودة
جدا التي و�ضعتها ال�شرعة الدولية للدول لو�ضعها
لقليات ،وحماية حق
إ�منا كانت ت�ستهدف حماية ا أ
كل �إن�سان بالتعبري عن نف�سه وعن �آرائه ومعتقداته
حتى و�إن ك��ان��ت �آرا�ؤه ال يقبلها الأخ����رون� ،أو
ينتقدونها �أو يحر�ضون �ضدها.
وع��ادت الدرا�سة للتوقف مطوال أ�م��ام االتفاقات
الدولية الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان،
والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
واتفاقية الق�ضاء على التمييز العن�صري.
وت��وق��ف��ت ال���درا����س���ة م��ط��وال مل��ن��اق�����ش��ة خطة
الرباط التي و�ضعت يف الأ�سا�س ملجابهة خطاب
الكراهية والتمييز والتي تعترب حتى الآن من
�أف�ضل ا�سرتاتيجيات العمل الدولية املتعلقة
مبكافحة خطاب الكراهية ،ال��ذي ر�أت اخلطة
أ�ن خمتلف أ�نحاء العامل قد �شهدت يف ال�سنوات
الأخ�يرة عدة �أح��داث �أث��ارت االهتمام جمد ًدا
مب� أس�لة التحري�ض على الكراهية ،كما أ�ن الكثري
من النزاعات التي حدثــــت خـــــالل العقود
املا�ضية ،ت�ضم ّنــت كذلك -بدرجات متفاوتة-
عن�صر التحري�ض على الكراهية القومية أ�و
العن�صرية �أو الدينية ،كما �أكدت على �أن حرية
التعبيــــر وحريـــة الدين أ�و املعتقَد مرتابطتان
وتدعم �إحداهما الأخ��رى ،و�إ ّن حرية ممار�سة
امل��رء �شعائــــر دينـــه �أو معتقـــده �-أو عدم
ممار�سته -ال ميكن حتقيقها �إال مـــع احتــرام
حريــة التعبري.

وناق�شت الدرا�سة االختبار الذي و�ضعته خطة
عمل الرباط ال��ذي يتكون من �ستة معايري ليتم
احلكم من خاللها عما �إذا كان هذا اخلطاب يت�ضمن
خطاب كراهية وحتري�ض ومتييز �أم ال ،وهذه
العنا�صر ال�ستة هي:

 .1السياق:

وهو �أم��ر بالغ الأهمية عند تقدير ما �إذا كانت
حتر�ض على التمييز أ�و
تعبريات معينة ميكن أ�ن ّ
امل�ستهدفَة� ،أو
�ضد املجموعة
َ
العداوة �أو العنف ّ
ميكن �أن يكون لها ت�أثري مبا�شر على النية و�/أو
حد �سواء ،وينبغي يف حتليل
العالقة ال�سببية على ّ
ال�سياق ،و�ضع ِف ْعل اخلطاب يف ال�سياق االجتماعي
وال�سيا�سي ال�سائد عند �صدور الكالم ون�شره.

 .2المتحدث:

ينبغي درا�سة و�ضع املتحدث �أو حالته يف املجتمع،
وعلى وج��ه اخل�صو�ص مركزه ال��ف��ردي �أو مركز
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مل ت�ترك «خ��ط��اب الكراهية» والتحري�ض على
التمييز وعلى �إلغاء الآخر دون معاجلة ،م�شرية �إىل
�أن حدود خطاب الكراهية تتداخل بطريقة �أو
ب�أخرى مع حق احلرية بالتعبري ،مما ي�شكل مع�ضلة
كبرية يف حتديد �أي��ن تبد�أ ح��دود التعبري و�أين
تنتهي ،ومتى يتحول التعبري اىل خطاب كراهية،
وملاذا منحت ال�شرعة الدولية للدول احلق بو�ضع
قوانني حت��دد ويف ح��االت حم��دودة ج��دا حرية
التعبري.

وق��ال��ت ال��درا���س��ة إ�ن خطة ال��رب��اط خل�صت يف
اجلانب الت�شريعي �إىل عدم وجود �أي حظر قانوين
للتحري�ض على الكراهية يف العديد من الأطر
القانونية الوطن ّية عرب العامل ،كما ان الت�شريعات
التي حتظر التحري�ض على الكراهية ت�ستخدم
م�صطلحات متفاوتة ،وهي غال ًبا غري من�سجمة مع
املادة  20من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
تو�سع تعريف التحري�ض على
وال�سيا�سية ،وكلما ّ
الكراهية يف القوانني الوطن ّية ،ازدادت االحتماالت
ب َف ْتح باب التطبيق التع�سفي لتلك القوانني .كما
أ� ّن امل�صطلحات املتع ّلقة مبخالفات التحري�ض على
الكراهية القومية �أو العن�صرية �أو الدينية تختلف
نوعا ما ،يف
باختالف البلدان مما يزيد يف غمو�ضها ً
نواعا
حني يجري ت�ضمني الت�شريعات الوطنية �أ ً
جديدة من القيود على حرية التعبري .وينجم عن
ذلك خماطر الوقوع يف خط�أ تف�سري املادة  20من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
و إ��ضافة قيود على حرية التعبري غري واردة يف
املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية.
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الفصل الثالث

الدراسات والبحوث

��وج��ه إ�ليه
منظمته يف بيئة اجل��م��ه��ور ال���ذي ُي َّ
اخلطاب.

 .3النيّة:

تفرت�ض املادة  20من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
لهمال والتهور
املدنية وال�سيا�سية وجود الن ّية ،فا إ
لي�سا كافيني لت�شكيل موقف تنطبق عليه املادة
جمرد
 20التي تتط ّلب «الدعوة» و»التحري�ض» ال ّ
االنت�شار �أو ال��ت��داول ،ويف ه��ذا ال�صدد ،يفرت�ض
خلطاب
تفعيل العالقة ثالثية الزوايا بني غَ َر�ض ا ِ
ل�ضافة إ�ىل جمهور ال�سامعني عند
ومو�ضوعه با إ
معاجلة احلالة.

 .4المحتوى أو الشكل:

ل�سا�سية
ي�ش ّكل حمتوى الكالم �إح��دى النقاط ا أ
التي تركّز عليها م��داوالت املحكمة ،وهو عن�صر
يت�ضمن حتليل املحتوى
ه��ام يف التحري�ض ،وق��د
ّ
ل�ضافة
مدى كون اخلطاب ا�ستفزاز ًّيا ومبا�شراً ،با إ
�إىل الرتكيز على ال�شكل والأ�سلوب وطبيعة احلجج
امل�ستخدمة يف الكالم مو�ضوع البحث �أو يف املوازنة
ما بني تلك احلجج� ،إلخ ...

 .5مدى الخطاب:

خلطاب ،وطبيعته
ويت�ضمن ذلك عنا�صر مثل ت�أثري ا ِ
العامة ،و ِكبرَ جمهوره وحجمه ،وما �إذا كان اخلطاب
علن ًّيا ،وماهية و�سائل الن�شر ،والنظر يف ما �إذا كان
اخلطاب قد نُ�شر بوا�سطة من�شور وحيد �أم عن
لنرتنت،
طريق ن�شره يف و�سائل االعالم ال�سائدة أ�و ا إ
ودرجة تواتر االت�صاالت وحجمها ومداها ،وما �إذا
للت�صدي للتحري�ض،
كان لدى اجلمهور أ�ي و�سيلة
ّ
وما �إذا كان البيان (�أو العمل الفني) قد ُع ِّمم يف
بيئة حم�صورة �أم مفتوحة على نطاق وا�سع لعامة
النا�س.

 .6األرجحية:

مبا يف ذلك و�شوك حدوث فعل حمدق ،فالتحري�ض
ه��و ب��ال��ت��ح��دي��د ج��رمي��ة غ�ير ت��ام��ة ،ول��ي�����س من
ال�ضروري ارتكاب الفعل ال��ذي دعا �إليه خطاب
التحري�ض حتى ُيعترب ذل��ك اخل��ط��اب جرمية،

لكن يجب مع ذل��ك حتديد درج��ة ما من خماطر
ال�ضرر الناجم عنه .وقالت خطة الرباط بناء
على املعايري ال�ستة ال�سابقة �إن هذا يعني �أن على
ثمة احتمال معقول ب�أن
تقرر �أ ّنه كان ّ
املحاكم �أن ّ
�ضد
ينجح اخلطاب يف التحري�ض على عمل فعلي ّ
لقرار ب أ�ن تلك ال�صلة
املجموعة امل�ستهدفة ،مع ا إ
ال�سببية ينبغي �أن تكون مبا�شرةً.
واو�صت خطة عمل الرباط يف هذا اجلانب بان
على املحاكم الوطنية والإقليمية �أن تطلع بانتظام
على �أحدث م�ستجدات املعايري الدولية وال�سوابق
الق�ضائية والفقه املقارن على ال�صعيدين الدويل
والإقليمي يف ما يتعلق بالتحري�ض على الكراهية،
لنه يجب على تلك املحاكم عند النظر يف مثل هذه
أ
الق�ضايا� ،إجراء حتليالت �شاملة مبنية على �أ�سا�س
معياري يتعلق بالتثبت من ال�شروع يف التنفيذ،
ويجب �أن تكون مدرو�سة ب�شكل ج ّيد.
وع���ادت ال��درا���س��ة لتتوقف مطوال أ�م���ام «مبادئ
كامدن» حول حرية التعبري وامل�ساواة وبتفا�صيل
�أو�سع ،كما ناق�شت الإعالن الأممي امل�شرتك حول
الت�شهري بالأديان.
و أ��شارت الدرا�سة إ�ىل أ�ن «مبادئ كامدن» ترى أ�ن
حظر التحري�ض على الكراهية ثابت بو�ضوح،
على امل�ستوى الدويل ،يف املادة  20من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واملادة  4من
االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز العن�صري .وق��د أ�كّ���دت اللجنة املعنية
بحقوق الإن�سان ،يف التعليق العام رقم  ،34على
أ� ّنه «با�ستثناء احلاالت املع ّينة املن�صو�ص عليها يف
الفقرة  2من املادة  20من العهد ،يتعار�ض مع العهد
حظر �إظهار ق ّلة االحرتام لدين �أو نظام عقائدي
لدي��ان .ويجب
آ�خ��ر ،مبا يف ذلك قوانني إ�زدراء ا أ
�أي�ض ًا �أن تكون ح��االت احلظر تلك متم�شية مع
ال�شروط ال�صارمة ال��واردة يف الفقرة  3من املادة
 ،19ف�ض ًال عن مواد مثل املواد  2و 5و 17و 18و 26من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
ولذلك ال يجوز ،على �سبيل املثال ،لأي قانون من
هذه القوانني �أن مي ّيز ل�صالح دين �أو �أديان �أو نظم
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وق��ال��ت �إن امل���ادة  20م��ن العهد ال���دويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية تفر�ض معايري عالية
لأن فر�ض القيود على حرية التعبري ينبغي �أن
يظل ،من حيث املبد�أ ،هو اال�ستثناء ،ويجب تف�سري
ّ
هذه املادة بالتوافق مع أ�حكام املادة  19من العهد
ال���دويل اخل��ا���ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
والواقع أ�ن معيار القيود امل ؤ� ّلف من ثالثة عنا�صر
(القانونية وال�ضرورة والتنا�سب) ينطبق كذلك
على حاالت التحري�ض� ،أي �أن تلك القيود يجب
ين�ص عليها القانون و�أن حت َّ��دد ب�شكل دقيق
�أن ّ
خلدمة م�صلحة م�شروعة و�أن تكون �ضرورية يف
جمتمع دميقراطي حلماية تلك امل�صلحة ،ويعني
هذا من بني �أم��ور �أخ��رى ،وجوب �أن تكون القيود
حمدد و�أن ت�ستجيب حلاجة
معرفة بو�ضوح وب�شكل َّ
َّ
ملحة ،و�أن تكون التدابري املتاحة هي
اجتماعية ّ
تقييدا ،و�أ ّال تكون ف�ضفا�ضة جداً� ،أي �أنها
قل
الأ ّ
ً
ال تفر�ض قيو ًدا على الكالم بطريقة متو�سعة أ�و
غري هادفة ،و�أن تراعي مبد�أ التنا�سب مبعنى �أ ّن
امل�ستهدفة تفوق
الفائدة التي تنتج عنها للفئات
َ
ال�ضرر الذي قد يلحق بحر ّية التعبري ،مبا يف ذلك
ما يتع ّلق بالعقوبات التي جتيزها هذه القيود.
وحول �إطار ال�سيا�سة العامة للتعددية وامل�ساواة
أ��شارت الدرا�سة إ�ىل أ�ن «مبادئ كامدن» أ�وجبت على
جميع الدول و�ضع �سيا�سة عامة و�إطارا تنظيميا
لو�سائل الإعالم ،مبا فيها و�سائل الإعالم اجلديدة
لتعزيز التعددية وامل�ساواة وفقا ملا يلي:
يجب �أن يحرتم هذا الإطار املبد�أ الأ�سا�سي ب�أن �أي
لعالم يجب أ�ن ت�ضعه فقط الهيئات
نظام لو�سائل ا إ
امل�ستقلة عن احلكومة والتي هي م�س�ؤولة �أمام
اجلمهور والتي تعمل ب�شفافية.
يجب �أن يعزز هذا الإطار حق خمتلف اجلماعات

واقرتحت لتنفيذ هذا الإطار �أن يكون من خالل
بع�ض التدابري ،منها:
تعزيز ح��ق ال��و���ص��ول ال�شامل وبتكلفة مقبولة
لو�سائل االت�صاالت وا�ستقبال خدمات و�سائل
الإعالم مبا فيها الهواتف والإنرتنت والكهرباء.
�ضمان عدم التمييز فيما يتعلق باحلق يف ت�أ�سي�س
جرائد وجم�لات و إ�ذاع���ات و�شبكات تلفزيونية
و�سائر �أنظمة االت�صاالت الأخرى.
تخ�صي�ص «م�ساحة» كافية للبث وا�ستخدام طرق
االت�����ص��االت املختلفة ل�ضمان متكن اجلمهور من
ا�ستقبال جمموعة متنوعة م��ن خ��دم��ات البث
املختلفة.
تخ�صي�ص ع��ادل للموارد مبا فيها ت��رددات البث
لعالم العامة والتجارية واملجتمعية
بني و�سائل ا إ
كي متثل مبجملها الثقافات واجلماعات والآراء
املختلفة داخل املجتمع.
يجب على �إدارة الهيئات املنظمة لو�سائل الإعالم
�أن تعك�س تركيبة املجتمع مبجمله.
و�ضع تدابري فاعلة للحد من متركز ملكيات و�سائل
الإعالم.
ت���أم�ين دع��م ع��ام ���س��واء م��ايل �أو ب���أي �شكل �آخر
وذلك من خالل عملية م�ستقلة و�شفافة ومبنية
على معايري مو�ضوعية لتعزيز تقدمي املعلومات
املوثوقة واملتنوعة ويف الوقت املطلوب للجميع
وانتاج م�ضامني ت�ساهم يف تعزيز التعددية واحلوار
بني خمتلف اجلماعات.
ودع��ت «مبادئ كامدن» �إىل �إلغاء جميع القيود
لقليات والتي
املو�ضوعة على ا�ستعمال لغات ا أ
ت���ؤدي �إىل ع��دم ت�شجيع �أو منع و�سائل الإع�لام
املوجهة ب�صورة خا�صة إ�ىل خمتلف تلك اجلماعات،
والعمل على �إدراج التنوع ك�أحد معايري تقييم
طلبات تراخي�ص البث مبا يف ذلك �أن تكون و�سائل
الإعالم موجهة �إىل خمتلف اجلماعات ،والت�أكد �أن
للمجموعات امل�ستبعدة واملهم�شة احلق العادل يف
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عقائدية معينة ،أ�و �ضدها ،أ�و ل�صالح اتباعها �ضد
�أتباع دين �آخر �أو ل�صالح امل�ؤمنني بدين �ضد غري
امل�ؤمنني .وال يجوز �أن ت�ستخدم حاالت احلظر تلك
ملنع انتقاد الزعماء الدينيني �أو التعليق على مذهب
ديني �أو مبادئ عقائدية �أو املعاقبة عليها».

بالو�صول احلر وا�ستخدام و�سائل االت�صال يف إ�نتاج
م�ضمون خا�ص بها وتوزيعه ،ويف تلقي م�ضامني
ينتجها �آخرون دون قيود جغرافية.
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لعالمية مبا يف ذلك فر�ص
احل�صول على املوارد ا إ
التدريب.
وتناولت الدرا�سة يف الف�صل الثالث ال��ذي حمل
عنوان «ملاذا يكرهوننا  ..جذور خطاب الكراهية
بني ال�شرق والغرب» ،قائلة إ�ن الثقافة العربية مل
يتوفر فيها خطاب كراهية كما وفرته ال�صراعات
ال�سيا�سية بني العرب والغرب طيلة القرن الع�شرين،
وم��ع ذل��ك ف���إن كراهية العرب للغرب مل تتبلور
ب�شكل وا�ضح وم���ؤث��ر �إال عندما ان��ح��ازت امريكا
ل�سرائيلي ،وعدم
والغرب عموما إ�ىل االحتالل ا إ
منا�صرة ال�شعب الفل�سطيني يف عدالة ق�ضيته امام
ل�سرائيلي ،وعندما تعر�ضت وا�شنطن
االحتالل ا إ
لهجوم �أيلول �سبتمرب وقيادتها العامل يف حربها
�ضد �أفغان�ستان والعراق ،ف�ضال عن ثورة الإعالم
يف موجاتها املتتالية ،حيث انفتحت الأبواب على
خطاب الكراهية الذي نراه ون�شاهده ونعاين من
ويالته وتداعياته.
ور�أت الدرا�سة �أن حادثة � 11أيلول �سبتمرب 2001

التي ا�ستهدفت الواليات املتحدة الأمريكية قد
�ساهمت على �إطالق روح الكراهية لي�س يف العامل
ل�سالمي فقط ،بل يف كل أ�نحاء العامل،
العربي وا إ
لكن ه��ذا ال يعني �أن ���ص��ورة الكراهية مل تكن
موجودة يف ال�سابق بل كانت موجودة دائم ًا بقوة
�أو ب�ستار �شفاف طوال عقود القرنني ،التا�سع ع�شر
والع�شرين .وترجع ج��ذور الكراهية �إىل ال�صور
النمطية ال��ت��ي أ�وج��ده��ا اخل��ط��اب وخلقها على
الطرفني.
وتوقفت الدرا�سة �أم��ام جهود الإ�ست�شراق التي
حاولت مبكرا ا�ستك�شاف ال�شرق ،وقامت بر�سم
لوىل املتخيلة يف عقل الغرب عن ال�شرق
ال�صور ا أ
العربي والإ�سالمي ،وه��ي ال�صورة امل�شوهة التي
بقيت يف اذهان الغرب عن ال�شرق العربي ومغربه
عموما.
ور�أت الدرا�سة �أن املدر�سة البحثية التي ترى �أن
للإ�ست�شراق الغربي املعادي للثقافة الإ�سالمية

عموما دورا مهما يف إ��شاعة خطاب الكراهية بني
ال�شرق والغرب ،وامل�ساهمة املبا�شرة يف �إ�شاعة روح
العداء الثقايف والديني بينهما والذي بد�أ مبكرا
يف القرن التا�سع ع�شر قد �أنتج يف نهايات القرن
الع�شرين كل تلك ال�صراعات العقائدية والفكرية
بني «ال�شرق امل ؤ�من» وبني «الغرب الكافر» من وجهة
نظر ال��ت��ي��ارات الدينية امل�شرقية «الأ�صوليات
ل�سالمية» احلديثة.
ا إ
و�أكدت الدرا�سة على �أن خطاب الكراهية وبالرغم
من جذوره التاريخية ال�ضاربة يف أ�عماق ال�صراعات
الثقافية واحل�ضارية والدينية بني ال�شرق والغرب
إ�ال أ�نه خرج عن تقليديته بعد الثورات العربية،
و�أ�صبح �أكرث خطرا عندما مت توجيهه �إىل �أبناء
الوطن الواحد يف �سياق ال�صراعات املحلية التي
حتولت �إىل �صراعات �إثنية وعرقية وطائفية.
و أ����ض��اف��ت ال��درا���س��ة بالقول إ�ن م��ث�يرات «خطاب
الكراهية» و�أ�سبابه عديدة ومت�شعبة وال تقت�صر
فقط على ال�����ص��راع ال��دي��ن��ي ب�ين جمتمع م�ؤمن
وجمتمع كافر ،بل �إن اخلالف ال�سيا�سي بالدرجة
الأوىل هو الذي �أبقى على خطاب الكراهية قائما
وحيا يف النفو�س ب�سبب موقف الغرب من الق�ضايا
ال�سيا�سية والوطنية للعامل العربي بدءا باملوقف
م��ن الأنظمة ال�سيا�سية العربية القائمة على
غري رغبة من ال�شعوب العربية وانتهاء باملوقف
م��ن الق�ضية الفل�سطينية لأن «و���ض��ع اجلانبني
ل�سرائيلي يف ميزان واحد فيه قدر
الفل�سطيني وا إ
كبري من الإجحاف ،وجتاهل م�أ�ساة الفل�سطينيني
املفرو�ضة عليهم منذ أ�كرث من �ستني عاما ب�سبب
االح��ت�لال واحل�صار الإ�سرائيلي فيه ظلم وعار
يالحق مرتكبيها ومتجاهليها على حد �سواء ،مع �أن
لرقام،
كل نف�س إ�ن�سانية مقد�سة ال يجوز ح�سابها با أ
ولكن قد يكون من املفيد تذكري ال�سا�سة الغربيني
الذين يت�ساءلون ببالهة «ملاذا يكرهوننا؟».
ون��اق�����ش��ت ال��درا���س��ة يف الف�صل ال��راب��ع ق�ضية
«الإ�سالم ال�سيا�سي وخطاب الكراهية ونفي الآخر
والتحري�ض عليه» م�ؤكدة على �أن اخلطاب الديني
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وقالت الدرا�سة أ�ن �سنوات الربيع العربي أ�طلقت
خ��ط��اب الكراهية م��ن عقاله مت��ام��ا ،وب���دا هذا
اخل��ط��اب بكل م�ضامينه ال�سيئة م��ن حتري�ض،
و إ�ق�صاء ،واتهام  ...الخ ،يتجلى يوميا يف اخلطابني
الديني املتورط يف العمل ال�سيا�سي متاما ،واحلكومي
لخر يف مواجهة املحتجني
الر�سمي املتورط هو ا آ
عليه الذين يطالبونه ب�إجراء �إ�صالحات �سيا�سية،
تكفل لهم احل��ق يف احل��ي��اة داخ��ل دول��ة مدنية
دميقراطية متاما تتوفر فيها كل متطلبات حتقيق
مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،والعدالة يف احلياة والعمل
والتمتع بحرية الر أ�ي والتعبري ،و�صوال اىل حياة
معي�شية حمرتمة.
و�أو�ضحت ب�أن حركات الإ�سالم ال�سيا�سي املتعددة
التي برزت كقوة يف �أحداث الربيع العربي وجنح
بع�ضها بالو�صول إ�ىل ال�سلطة «تون�س ،م�صر»،
ا�ستخدمت خطابا �إق�صائيا واتهاميا ملن يخالفهم يف
الر�أي واملوقف ،وبدا خطاب هذه احلركات يت�ضمن
حتري�ضا على الكراهية �إما بلغة مبا�شرة مفتوحة،
و�إم��ا بلغة مواربة ،كما �أثبتت اح��دث الدرا�سات
الدولية ان خطاب الكراهية ارتفع من�سوبه ب�شكل
كبري جدا يف �أحداث الربيع العربي.
ور�أت الدرا�سة �أن خطاب احلركات الإ�سالمية يف
«الربيع العربي» بكل ما يحمله من خطاب �سيا�سي
وديني ي�ستند اىل خطاب �سلفي موغل يف التاريخ،
وعلى ع��داء مع احلا�ضر ،مل يكن وليد «الربيع
العربي» فقط ،و إ�منا وجد يف هذا «الربيع» بيئة
مناخية منا�سبة لإعادة جتديد خطابه وتغليفه
يف هذه املرحلة بغالف «الدميقراطية» ،بينما هو
يف �أ�سا�سه ي�ستند �إىل جذوره ال�سلفية التي ت�ستمد
معطياتها املرجعية من قاعدة «احلاكمية هلل» ،وهي

وتابعت الدرا�سة بالقول �إن ما دفع بخطاب الكراهية
ليكون �سيد التحري�ض ،هو �شعور التيارات ال�سيا�سية
املتحاربة واملت�صارعة داخ���ل منظومة الوطن
الواحد «م�صر ،تون�س ،ليبيا� ،سوريا ،البحرين،
اليمن» ب�أنها تت�صارع على مكا�سب حمدودة ومغلقة،
وان ح�صة كل منها تبقى حم�صورة يف مدى جناحها
ب�إزاحة الآخ��ر من طريقها ،ومن هنا مت ال�سماح
متاما بان يكون خلطاب الكراهية املتبادل مكانته
يف هذا ال�صراع الذي و�صل يف م�صر إ�ىل أ�ن ي ؤ�دي
�إىل انق�سام كبري يف بنية املجتمع امل�صري ال�سيا�سية
واالجتماعية ،و�إىل �صراع دموي يف �سوريا بني تيار
ديني �سلفي �أ�صويل يعترب �صراعه مع النظام «جهادا
مقد�سا �سي�ؤدي به �إما اىل اجلنة و�إما اىل الن�صر» يف
ا�ستعادة تاريخية حلقبة احلرب الباردة وال�صراع
يف �أفغان�ستان بني دولة الكفر «ال�سوفييت» ،وبني
لميان «وا�شنطن» باعتبارها من أ�هل الكتاب،
دولة ا إ
وبني نظام قومي حكمت حركة الإ�سالم الأ�صويل
على هذا التيار مبكرا جدا بالكفر و�إب��ان احلرب
الباردة أ�ي�ضا بني الكرملني ووا�شنطن.
و أ�كدت الدرا�سة على أ�ن خطاب الكراهية املتبادل
ب�ين ح��رك��ات الإ���س�لام ال�سيا�سي ال�سلفي ،وبني
اخل�صوم من التيارات ال�سيا�سية وحتى االجتماعية
الأخرى مل يتوقف عند احلدود التقليدية لو�سائل
�إ�شاعة مثل هذا اخلطاب من و�سائل �إعالم خمتلفة،
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لنظمة
ل�سالمية ،واخلطاب ال�سيا�سي ل أ
للحركات ا إ
العربية الر�سمية �شك ًال احلا�ضنة اخل�صبة لتنامي
خطاب الكراهية يف ال�سنوات الأخ�يرة وخا�صة
ما بعد �سنوات «الربيع العربي» وه��ذه حقيقة
بدت ـ للأ�سف ــ �أكرث من حقيقة واقعة مت�شي على
لر�ض.
ا أ

القاعدة التي فر�ضت نف�سها على جمريات التاريخ
الفكري والعقدي لـ»الإ�سالم ال�سيا�سي» الذي ترعرع
�إبان املواجهة الأمريكية ال�سوفييتية يف �أفغان�ستان
طيلة عقد الثمانينيات من القرن الع�شرين ،وهي
الفرتة التي �أ�س�ست الحقا �إىل الإ�سالم التكفريي
ل�صويل يف بع�ض مناحيه ،يف ت�سعينيات القرن
ا أ
الع�شرين ،و�صوال اىل ما و�صل �إليه يف العقد الأول
من القرن احلادي والع�شرين ،وما ن�شهده اليوم من
جماعات تكفريية وجهادية و�سلفية ،منق�سمة
على نف�سها �أوال ،ومع بع�ضها البع�ض ثانيا ،لتجد
يف فو�ضى الربيع العربي بيئة مثالية بالن�سبة لها
ملمار�سة طقو�سها وتطبيق �أفكارها يف جمتمعاتها
لو�سع ثانيا.
املحلية أ�وال ،ويف جمتمعها الديني ا أ
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وبيانات ،وخطابات ،واحتفاالت ،وحتى من خالل
االت�صاالت الفردية� ،أو الن�شاطات اجلماهريية ،بل
و�صل اىل حد ا�ستخدام امل�ساجد من قبل اجلماعات
الإ�سالمية باعتبارها اجلهات الوحيدة التي متلك
�صالحية الو�صول ملنابر امل�ساجد بخالف الأحزاب
لخرى ،مما أ�دى بالنتيجة
واجلماعات ال�سيا�سية ا أ
�إىل توظيف امل�ساجد يف خدمة «خطاب الكراهية»
لخر ،وتعزيز العداء الطائفي،
والتحري�ض على ا آ
ويف بلد مثل م�صر �أو تون�س �أو حتى يف البحرين،
ف�إن �أحد �أبرز �أ�شكال ال�صراع ال�سيا�سي كان على
امل�ساجد ،إ�ما باحتاللها ،و إ�ما بهدمها.
وتخل�ص الدرا�سة يف هذا الف�صل إ�ىل أ�ن خطاب
الكراهية ال��ذي تنامى ب�شكل كبري وخطر �إبان
الربيع ال��ع��رب��ي ،وج��د ل��ه حا�ضنة كبرية جدا
ومت�شعبة وت�ستند �إىل �إرث عقدي �سلفي وفكري
وتنظريي لدى احلركات الإ�سالمية التي ر�أت �أن
أ�ف�ضل ح��رب تواجه بها املناف�سني من التيارات
ال�سيا�سية الأخ��رى هي يف االتهام والتحري�ض
لك�سب ود ودع��م ال�شعب ،وه��و م��ا دف��ع بخطاب
الكراهية ليتنامى يف بلدان الربيع باجتاهني
مت�ضادين ،ففي ال��وق��ت ال��ذي من��ا فيه «خطاب
ل�سالم ال�سيا�سي،
الكراهية» يف أ�ح�ضان حركات ا إ
ف�إنه باملقابل وجد له حا�ضنة «�أمومية « لدى
بع�ض الأح��زاب والتيارات ال�سيا�سية وال�شعبية
املناه�ضة للإ�سالم ال�سيا�سي ،وب�ين تبادل هذا
اخلطاب بني اجلانبني وقع املجتمع يف �أزمة كربى
ل���ض��رار الكبري يف وحدة
أ�دت وبال�ضرورة إ�ىل ا إ
املجتمع الوطني ،ويف الق�ضية الوطنية ،ونتح عن
ذلك كله انق�سامات و�صراعات قومية ووطنية
ودينية و�سيا�سية وطائفية وحتى مناطقية داخل
املجتمع الواحد ،وهي امل�شكلة التي ال تزال ترزح
حتت وط أ�تها كل املجتمعات العربية التي مرت
بالربيع العربي ،وجنحت بالتخل�ص من حكامها،
لكنها خ�ضعت بالنتيجة اىل ظ��روف �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية يف غاية اخلطورة متثلت
ب��االح�تراب ب�ين �أب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د ب�سبب
خطابات الكراهية املتبادلة بني ال�سادة اجلدد
يف مرحلة ما بعد الربيع العربي.

����ن احل��دي��ث ع��ن م�ستقبل
وت�ضيف ال��درا���س��ة ب أ
خطاب الكراهية يف دول الربيع العربي وغريها
من الدول التي ت�أثرت مبجريات الثورات العربية
�سيبقى رهينا للدميقراطية وتعزيز احلوار وقبول
الآخر ،و�إعادة بناء املناهج التعليمية على �أ�س�س
جديدة ،و إ��شاعة قيم الت�سامح يف املجتمع ،و�ستكون
كلها عوامل جيدة يف التخفيف من حدة خطاب
الكراهية ،يف الوقت الذي يتوجب فيه على حركات
الإ�سالم ال�سيا�سي التحول من خطاب التكفري اىل
خطاب التفكري ،والتحول من التحو�صل يف «عقل
لميان بقيم الدميقراطية واملجتمع
اخللف» إ�ىل ا إ
املدين ،والدولة املدنية القائمة على قيم الت�سامح
لفكار والتنوع املجتمعي
والت�شاركية ،والتعاي�ش مع ا أ
والفكري والعقدي والقومي داخل املجتمع الواحد،
وال ي�شكل ذل��ك اي خ�لاف م��ع �صحيح العقيدة
الإ�سالمية.
وتختم الدرا�سة ه��ذا الف�صل بالت أ�كيد على أ�ن
خطاب الكراهية بكل �أ�شكاله وجتلياته امل�ؤملة
والكارثية لن يتال�شى �إال بعد �أن ت�ؤمن احلركات
ال�سيا�سية بكامل ف�سيف�سائها ال�سيا�سية والعقدية
مبا فيها جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي بالدميقراطية
وبالدولة املدنية التي يت�ساوى فيها جميع املواطنني
باحلقوق والواجبات ،دون متييز ديني او طائفي �أو
عرقي �أو مذهبي ،يف الوقت الذي تقوم فيه الدولة
املدنية احلديثة على كل هذه الأ�س�س ،وعندها لن
يكون هناك مكان خلطاب الكراهية� ،أو التحري�ض
على الكراهية التي �ست ؤ�دي حتما إ�ىل �صراع داخلي
قد يكون يف �أب�سط �صوره حربا �أهلية مدمرة.
و�أ�ضافت الدرا�سة �أن ثورات الربيع العربي �ستعيد
ت�شكيل خريطة تيار الإ�سالم ال�سيا�سي ،و�أنه �إذا
كان هناك إ�جناز ين�سب للربيع العربي فلعله يتمثل
يف جناحه يف الدفع نحو عملية طويلة من التغيري
ل�سالميني
والتحول من � أش�نها أ�ن ت�ضع نظريات ا إ
وممار�ساتهم على املحك ،بعد �أن وجدت الأحزاب
الإ�سالمية نف�سها على �أعتاب حتول تاريخي ال مي�س
فقط �إطارها الفكري والعقائدي ولكنه مي�س �أي�ضا
�أولوياتها وا�سرتاتيجيتها يف امل�ستقبل ،وهو �أمر
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وتوقفت الدرا�سة مطوال يف الف�صل اخلام�س أ�مام
خطاب الكراهية يف إ�عالم الربيع العربي «تقارير
الر�صد والتوثيق» ،م�ستهلة هذا الف�صل بكيفية
و�آلية حتديد وفرز خطاب الكراهية ومتييزه عن
حرية التعبري من خالل تطبيق قاعدة االختبارات
ال�ستة التي اعتمدت يف خطة عمل الرباط ومن
قبل منظمة املادة  19وهي� :سياق التعبري ،و�شخ�ص
قائل التعبري �أو املتحكم يف و�سيلة نقله للجمهور،
ونية قائل التعبري ،وحمتوى التعبري ،وحجم التعبري
وطبيعته العامة و�إمكانية انت�شاره ،ومدى رجحان
حدوث النتائج املرتتبة على التحري�ض.
وناق�شت الدرا�سة يف هذا الف�صل احلالة ال�سيا�سية
ما بعد ال��ث��ورات وت�أجيج ال�صراعات الطائفية
واملذهبية ،قائلة �إن «ث��ورات الربيع العربي» هي
التي �أججت ال�صراع املذهبي والطائفي يف العامل
العربي ،وما يجري يف م�صر و�سوريا والعراق وتون�س
وليبيا ولبنان والبحرين وال�سعودية والكويت هو
جزء من التجليات ال�سلبية التي نتجت عن �صراعات
الربيع العربي يف دول امل�شرق واملغرب العربي.
لعالم العربي
وحول خطاب الكراهية يف حتوالت ا إ
قالت الدرا�سة �إن ث��ورات الربيع العربي جاءت
مفاجئة متاما ،فلم يكن أ�حد يت�صور أ�نه بني ع�شية
و�ضحاها ميكن ان تنقلب املوازين بهذه ال�سرعة،
ومل يكن �أحد �أي�ضا ليت�صور للحظة �أن تلك القوة
ال�شعبية اجلارفة التي خرجت يف �شوارع تون�س،
ث��م يف م�صر وليبيا واليمن ،و�سوريا والبحرين

وت�ضيف �إنه وبعد �إنق�شاع غبار الثورات دخلت تلك
الدول يف أ�زمات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية
داخلية قاتلة ،فقد حتولت تلك الدول يف داخلها
من مرحلة ال�صراع مع احلاكم إ�ىل مرحلة ال�صراع
الداخلي بني ال�شعب نف�سه ،ذل��ك ال�شعب الذي
توحد على الإط��اح��ة بحاكمه ،لكنه �سرعان ما
اختلف مع نف�سه ب�سبب ال�صراعات ال�سيا�سية
والطائفية والعرقية واملذهبية ،وبذلك حتول
امل�شهد متاما من امل�شهد الثوري ،إ�ىل امل�شهد الث أ�ري،
وهنا دخل الإع�لام كالعب رئي�سي يف �إدارة دفة
تلك ال�صراعات وتوجيهها ،والقيام بدور املحر�ض،
و�أ�صبح خلطاب الكراهية م�ساحته الوا�سعة التي
يتحرك فيها ومن خاللها.
وترى الدرا�سة �أن الإعالم يف دول الربيع العربي
حتول لالنحياز املبا�شر للعهد اجلديد بعد ان كان
يف معظمه يف خدمة العهد القدمي ،كما �شهدت
بالد الربيع العربي ثورة �إعالمية موازية ت�ضخم
لعالمية ،على ح�ساب املهنية
فيها عدد الو�سائل ا إ
و�أ�صولها ،و�أ�صبح كل ف�صيل وح��زب وجماعة له
ماكينته الإعالمية التي يوجهها اىل الهدف الذي
يريده ،وعاد الإع�لام يف معظمه ليعمل بوظيفة
اخلادم لدى ال�سيد اجلديد.
وقالت �إن خطاب الكراهية الدينية بات �أخطر
ما يواجهه العامل قاطبة ،وخا�صة يف املنطقة
العربية التي �شهدت ات�ساعا خطريا جدا وغري
حم��دود خلطابات الكراهية الدينية ،و�إث���ارة
النزاعات الدموية بني أ��صحاب الديانات ،وبني
الطوائف على اختالفها ،مما يوجب الت�صدي
لهذه االنتكا�سة اخلطرية مل�سرية عقود طويلة
يف العامل العربي قامت على مبد�أ التعاي�ش بني
الأدي���ان وا�صحاب ال��ط��وائ��ف ،والت�سامح الذي
�ساد م�سرية احلياة بني جميع �أبناء املنطقة على
اختالف �أديانهم ومذاهبهم ومللهم.
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يرى بع�ض الباحثني الغربيني مثل «ناثان براون»
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة جورج وا�شنطن
الذي ر�صد من وجهة نظره ت�شابها بني الأحزاب
الإ�سالمية ونظريتها امل�سيحية يف �أوروبا قبل 100
ع��ام� ،أن��ه �سيعتمد على عدم اخللط بني الق�ضية
ل�سالمية
لحزاب والتيارات ا إ
التي تتبناها هذه ا أ
و�أ�ساليب ممار�ستها للعمل ال�سيا�سي ،بالإ�ضافة
لثر الذي �سيحدثه تطور النظم ال�سيا�سية يف
ل أ
تلك الدول ،باعتباره �سيلعب دورا م�ؤثرا يف ت�شكيل
�أيديولوجية تيار الإ�سالم ال�سيا�سي ولي�س العك�س.

ل�صرار
وال�سعودية كانت متلك كل هذا اجلربوت وا إ
على �إزاحة �أربعة زعماء رمبا ن�سي معظمهم عدد
ال�سنوات التي ق�ضوها على كرا�سي احلكم.
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و أ�كدت الدرا�سة على أ�ن «ثورات الربيع العربي»
هي التي �أججت هذا ال�صراع املذهبي والطائفي يف
العامل العربي ،وما يجري يف م�صر و�سوريا والعراق
وتون�س وليبيا ولبنان والبحرين وال�سعودية
والكويت هو جزء من التجليات ال�سلبية التي نتجت
عن �صراعات الربيع العربي يف دول امل�شرق واملغرب
العربي.
وتابعت قائلة �أن هذه الق�ضية لي�ست مقت�صرة فقط
على العامل العربي ،فهناك مناطق �شتى من العامل
�شهدت وت�شهد املزيد من خطابات الكراهية �ضد
الأديان واملذاهب ،ويف دولة مثل ميامنار ف�إن القتل
يتم على أ��سا�س الدين ،ويف دول أ�خرى تظهر جتليات
الكراهية الدينية ب�صور �شتى ،فقد و�صفت ثورة
ال�شعب البحريني ب�أنها انتفا�ضة �شيعية �ضد ال�سنة،
ويف الأح��داث التي �شهدتها ال�سعودية يف منطقة
القطيف و�صف املطالبون بالإ�صالح ال�سيا�سي ب�أنهم
متمردون �شيعة على الدولة ال�سعودية راعية أ�هل
ال�سنة ،ويف لبنان و�صلت الأمور �إىل حد الإقتتال
بني ال�سنة وال�شيعة ،ويف العراق ف�إن �أهايل الأنبار
مت و�صفهم ب�أنهم متمردون من �أه��ل ال�سنه ،ويف
�سوريا ف�إن احلرب فيها ت�أخذ �صفات �شتى� ،إال �أن
أ�برز ما فيها أ�نها حرب بني أ�هل ال�سنة ،وبني أ�هل
ال�شيعة ،ومل ي�سلم امل�سيحيون ،وال امل�سلمون يف م�صر
من �إراق��ة ال��دم والقتل بعد �أن �أخ��ذت اخلالفات
ال�سيا�سية يف م�صر �أح��د ا�شكال ال�صراع الديني
والطائفي.
ور�أت الدرا�سة �أن املعطيات جميعها ت�ؤكد على �أن
ا�شتعال املواجهات بني امل�صريني من ان�صار الرئي�س
املخلوع حممد مر�سي مبا ميثلونه من تيار ديني
«الإخوان امل�سلمون» ،وبني �أن�صار االنقالب الع�سكري
عمل على إ�ح��داث �شرخ حقيقي لي�س بني أ�بناء
ال�شعب امل�صري فقط ،و�إمن��ا امتد هذا الإنق�سام
لي�صل اىل معظم انحاء العامل العربي ،وكذلك
احلال يف �سوريا التي تتقاذفها ع�شرات املجموعات
الإرهابية الدينية ويخو�ضون حربهم على �أ�سا�س
ديني طائفي ،وال يقف لبنان بعيدا عن هذا امل�شهد،
ففي داخله ت�ستعر ال�صراعات بني م�سلم �سني،

وم�سلم �شيعي ،وبني م�سيحي وم�سلم ودرزي  ..إ�لخ.
وقالت �إن مهمات الإعالم العربي يف ربيع الثورات
ذهبت �إىل ابتداع ال�صراع الطائفي واملذهبي بني
امل�سلم ال�سني ،وامل�سلم ال�شيعي ،وبني امل�سلم وبني
امل�سيحي ،فيما عمد إ�ع�لام بع�ض ال��دول العربية
الر�سمي «البحرين وال�سعودية» �إىل بث الروح
الطائفية داخل ممالكهم من أ�جل حماية بقائهم
يف ال�سلطة دون النظر �إىل املخاطر احلقيقية
اخلطرة ملثل هذه الدعاية الإعالمية التي ا�ستندت
ل�سا�س على إ��شاعة خطاب كراهية مفتوح بني
يف ا أ
فئات ال�شعب من �أجل بقاء ال�سلطة الر�سمية يف
كرا�سي احلكم.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن الأ���س��رة احلاكمة يف البحرين
ا�ستخدمت و�سائل الإعالم الر�سمية و�شبه الر�سمية
يف حماولة لت�صوير انتفا�ضة «دوار الل�ؤل�ؤة» على �أنها
«طائفية» لطائفة �شيعية �ضد الطائفة ال�سنية،
ويف الوقت نف�سه� ،أخذت و�سائل �إعالم ال�سعودية،
ت�سرد الرواية البحرينية وتتهم كل ال�شيعة يف
دول اخلليج بالتخطيط النتفا�ضة ب�إيعاز من �إيران.
وكانت هذه الرواية موجهة ب�شكل خا�ص �ضد �شيعة
البحرين و�شيعة ال�سعودية الذين ي�شكلون ما بني
مليونني �إىل ثالثة ماليني يرتكزون ب�صورة خا�صة
يف املنطقة ال�شرقية الغنية بالنفط .ومتفاعلني
عاطف ًيا م��ع انتفا�ضة ال��ب��ح��ري��ن ،ب���د�أ ال�شيعة
ال�سعوديون احتجاجهم اخلا�ص وكانوا ال�سعوديني
الوحيدين الذين خرجوا إ�ىل ال�شوارع عندما
دعت مواقع و�سائل الإعالم االجتماعية �إىل ف�صل
عم املنطقة
ال�سعودية عن الربيع العربي ال��ذي ّ
يف �آذار /مار�س  .2011وقد نزل �سعوديون �آخرون
منذ ذلك احلني �إىل ال�شوارع للمطالبة بالإفراج
عن ال�سجناء ال�سيا�سيني ولكن حركة االحتجاج يف
املنطقة ال�شرقية ف�شلت �إىل حد كبري يف االمتداد
إ�ىل باقي أ�نحاء البالد.
وقالت الدرا�سة ب�أنه ثبت متاما �أن الإعالم املرئي
واملطبوع �أو الإلكرتوين �ساهم بقدر كبري يف �أحداث
الربيع العربي بـ»حتفيز الكراهية يف دول الإقليم»،
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وبح�سب تقارير ع��دي��دة ���ص��درت ع��ن م ؤ��س�سات
جمتمع مدين متخ�ص�صة يف مراقبة �أداء الإعالم
العربي يف تغطية احداث الثورات العربية ك�شفت
عن ات�ساع رقعة خطاب الكراهية «ففي اليمن مثال
ك�شفت امل�ؤ�س�سة الوطنية للتنمية وحقوق الإن�سان
عن �أن ال�صحف لعبت دور ًا يف ت�أجيج الكراهية
بني ال�شمال واجلنوب .وان�ضم الف�ضاء الإلكرتوين
ليكون حمفزً ا للكراهية ،ففي م�صر ،تتهم قوى
للكرتونية
لخ��وان ا إ
املعار�ضة ما �سموه بلجان ا إ
با�ستخدام الف�ضاء الإلكرتوين كم�ساحة لت�شويه
اخل�صوم والقر�صنة عرب بث �شائعات وتعليقات
جترح ال�شخ�صيات العامة».
وتوقفت الدرا�سة يف ه��ذا الف�صل أ�م��ام خطاب
الكراهية يف �شبكة الإن�ترن��ت وو�سائل التوا�صل
لعالم
االجتماعي م ؤ�كدة على أ�ن الف�ضاء املفتوح ل إ
الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت ومواقع التوا�صل
االجتماعي املفتوحة وال�سهلة واملجانية قد فتح
ال��ب��اب على م�صراعيه �أم���ام ال�ضخ اجل��ائ��ر وغري
املحدود ملواد وخطابات تت�ضمن الكراهية املبا�شرة

وت�ؤكد الدرا�سة على �أن �شبكة الإنرتنت ومواقع
التوا�صل االجتماعي قد �ساهمت م�ساهمة كربى
يف إ��شاعة خطاب الكراهية والتحري�ض الطائفي
واملذهبي والتمييز بكل �أ�شكاله املدانة واملرفو�ضة،
لممي
كما ناق�شت الدرا�سة مظاهر وم�ضامني القلق ا أ
م��ن انت�شار ذل��ك اخل��ط��اب على �شبكة الإنرتنت
ومواقع التوا�صل االجتماعي.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �إعالن مكتب حقوق الإن�سان
�مم املتحدة ال��ذي أ�ع��رب فيه عن قلقه
التابع ل�ل أ
�إزاء ما �أ�سماه باالنت�شار ال�سريع خلطاب الكراهية
العن�صرية عرب احلدود عن طريق �شبكة الإنرتنت
و�شبكات و�سائل الإعالم االجتماعية.
لعالن ت أ�كيدا على «القلق
ور أ�ت الدرا�سة يف هذا ا إ
الأمم��ي» من تنامي خطاب الكراهية يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي على �شبكة الإنرتنت بعد نحو
ثالثة �أ�شهر فقط على �إعالن املوقع االجتماعي
الأكرث �شهرة وانت�شارا يف العامل «الفي�سبوك» عن
ا�ستئناف جهوده الرامية إ�ىل مراقبة و إ�زالة أ�ي
من�شورات بني م�ستخدميه حتوي نكاتا جن�سية،
�أو ت��دع��و �إىل م��ا �سماه خ��ط��اب الكراهية بني
اجلن�سني.
وقالت الدرا�سة أ�ن هناك قلقا أ�مميا ،ف�ضال عن قلق
�إدارة الفي�سبوك من تنامي خطاب الكراهية على
لع�لام االجتماعي
لنرتنت ويف و�سائل ا إ
�شبكة ا إ
«الإع�ل�ام اجل��دي��د» لأن الأم���ر ي���زداد ���س��وءا يف
اال�ستخدام ال�سلبي لو�سائل االت�صال احلديثة
لع�لام اجلديد املمتد عرب
وخا�صة ما ي�سمى ا إ
الإنرتنت وال��ذي ي�ستخدمه البع�ض ا�ستخداما
�سلبيا للغاية من أ�جل بث �شعور الكراهية ونبذ
الآخ���ر املختلف ب��ل و�إط��ل�اق الإ���ش��اع��ات التي
ت�ساعد على تو�سيع رقعة الكراهية بني النا�س.
من هنا ف���إن الت�سامح ال��ذي ح�ضت عليه القيم
الكربى والدين الإ�سالمي �أ�صبح م�س�ألة جوهرية
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حيث �شابه قدر من التحيز ونق�ص املهنية ،والوقوع
يف �شرك اال�ستقطاب ال�سيا�سي� ،إذ د�أب��ت و�سائل
الإع�لام التي مترت�ست حول تيارات دينية ،على
ت�صوير الليرباليني على �أنهم «متفلتون» و»�ضد
الإ���س�لام» ،بينما �أ�صبح ينظر للإ�سالمي على �أنه
لخر» بعد و�صوله
�ص ل آ
«م�ستحوذ على الثورة» و» ُم ْق ٍ
لل�سلطة ،وحتى بعد خروجه نُظر له على �أنه داعم
لره���اب ،دون حماولة الرتكيز
أ��سا�سي للعنف وا إ
على الهموم وال�سمات امل�شرتكة بني الطرفني ،ودون
�أن يكون هناك �إدراك لتعددية ال��ر�ؤى داخل كل
لمر لي�س بهذا االختزال املخل ،ومن
فريق ،و أ�ن ا أ
هنا حتول املذيع �إىل �صاحب ر�أي ،ومنا�صر لق�ضية،
ويهاجم ال�ضيف إ�ذا اختلف معه ،كما مترت�ست
ال�صحف حول تيارات بعينها ،وثمة مناذج عديدة
لتغطية منحازة يف م�صر بعد  30يونيو ،مثل �صحيفة
«الوطن» امل�صرية املنحازة �ضد الإخوان ،و�صحيفة
«احل��ري��ة وال��ع��دال��ة» الناطقة با�سم الإخ���وان
املنحازة �ضد التيار املدين واجلي�ش.

لرهاب والتمييز والتحري�ض الطائفي
وحت�ض على ا إ
واملذهبي.
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يف حياتنا ال�سيا�سية والثقافية ،بل أ��صبح حاجة
ما�سة و�ضرورة حياتية فهو فر�ض عني ال فر�ض
كفاية.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن �شبكة الإن�ترن��ت والفي�سبوك
والتويرت منحت م�ساحة حرية وا�سعة جدا مل تكن
متاحة لأحد من قبل ،و�أ�صبح لكل �شخ�ص مطلق
احلرية يف التعبري عن ر أ�يه ومواقفه دون رقابة
الدولة ،ودون ان يتدخل �أحد يف منعه ،او حتى
فر�ض الرقابة عليه ،وهذا ما �أدى بتلك الو�سائل
لبواب م�شرعة أ�مام كل من ميلك
احلديثة إ�ىل فتح ا أ
و�سيلة ات�صال حديثة ب�شبكة الإنرتنت ليقول ما
يريده ،وهذا ما أ�دى بال�ضرورة إ�ىل إ��شاعة خطاب
الكراهية والتحري�ض على الآخر.
ور�أت الدرا�سة ب�أنه عندما بد�أت الثورات العربية
تت�سع وتنت�شر ب��د�أ الإع�لام اجلديد ي�أخذ دوره
إ�م��ا يف التحري�ض ،و إ�م��ا يف إ��شاعة االختالف مع
الآخر ،و�إما يف ن�شر وتوثيق االنتهاكات واجلرائم
التي يتعر�ض لها املواطنون من قبل ان�صار الأنظمة
املرتنحة ،ويف اغلب الأحيان حتولت و�سائل الإعالم
االجتماعي يف بع�ض الأح��ي��ان وحت��دي��دا افالم
الفيديو التي بد أ�ت تغزو ف�ضاء اليوتيوب ،وال�صور
التي ب��د�أت تن�شر بكرثة على الفي�س ب��وك مواد
مرجعية ت�ستند �إليها الف�ضائيات العاملية واملحلية
يف �سياق تغطياتها للأحداث التي جتري يف دول
الربيع العربي.
وبذلك تطور خطاب الكراهية مع انح�سار الثورات،
وت��راج��ع أ�ه��داف��ه��ا ،وان����زالق ال��دول��ة احلديثة
يف جملة م�شكالتها وحتدياتها الداخلية ،ويف
ظل االنفتاح الإعالمي غري املحدود على �شبكة
لنرتنت و�شبكة التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك
ا إ
والتويرت ،فقد �أرتفع من�سوب خطاب الكراهية
والتحري�ض حتى أ��صبح أ�حد العوامل الرئي�سية
احلاملة خلطاب الكراهية.
وناق�شت ال��درا���س��ة م��ط��وال من���اذج ر���ص��د خطاب
الكراهية يف �إعالم الربيع العربي يف كل من م�صر

وتون�س واليمن والبحرين و�سوريا والكويت.
وقالت الدرا�سة �إن عملية ر�صد م�ضمون الكراهية
يف و�سائل الإعالم ال تزال قا�صرة وحمدودة جدا
يف العامل العربي ،م�شرية �إىل وجود جتارب حمدودة
ومتوا�ضعة يف كل من م�صر وتون�س واليمن مت فيها
ر�صد خطاب الكراهية يف و�سائل �إع�لام الدول
الثالث ال�سابقة ،داعية إ�ىل تعميم تلك الوظيفة
الهامة وتعظيمها وتطويرها.
وناق�شت الدرا�سة بالتحليل والتقييم نتائج ثالثة
تقارير رقابية وتقييمية لو�سائل الإعالم يف م�صر
وتون�س واليمن ،وقد اظهرت جميعها ب أ�ن و�سائل
الإعالم التي راقبت فيها م�ستوى خطاب الكراهية
والتحري�ض قد ت�ضمنت خطابا حتري�ضيا مبا�شر �أو
بلغة ت�ضمنت عبارات كراهية مبا�شرة.
و أ�ظهرت تلك التقارير امل�صرية والتون�سية واليمنية
على تفاوت وا�ضح فيما بينها �أن و�سائل الإعالم
التي قامت بتحليل م�ضامينها حفلت كلها بخطابات
طائفية وحتري�ض وعبارات كراهية ،كما �أن معظم
و�سائل الإع�لام تلك تورطت يف �إ�شاعة خطابات
الكراهية يف جمتمعها املحلي.
وتوقفت الدرا�سة �أمام اخلطاب التحري�ضي الذي
مار�سته و���س��ائ��ل �إع�ل�ام م�صرية �ضد الالجئني
ال�سوريني والفل�سطينيني يف �سياق اجل��و امل�صري
العام الذي أ��صبح م�شحونا بالكراهية والتحري�ض
ب�سبب ال�صراعات بني �أن�صار الرئي�س املخلوع حممد
مر�سي و أ�ن�صار االنقالب الع�سكري بقيادة عبد
الفتاح ال�سي�سي.
وناق�شت الدرا�سة يف ختام هذا الف�صل لغة التخوين
والتحري�ض والكراهية التي غزت الإعالم امل�صري
بني أ�ن�صار مر�سي وان�صار ال�سي�سي وجتليات ذلك
اخلطاب يف و�سائل الإعالم امل�صرية املختلفة على
قاعدة «�شيطنة الآخر».
وخ�ص�صت ال��درا���س��ة الف�صل ال�ساد�س لدرا�سة
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وح�صر ه��ذا اال�ستطالع ت�سا�ؤالته يف �أرب��ع دول
لردن،
عربية فقط هي تون�س ،وم�صر ،و�سوريا ،وا أ
لعدة �أ�سباب هي:
 .1لكون م�صر ال تزال تعي�ش حالة �صراع داخلي
بالرغم من جن��اح ثورتها� ،إال �أنها بقيت رهينة
ل�صراعاتها على ال�سلطة ب�ين ت��ي��ارات �سيا�سية
وحت��والت اجتماعية مل ت�ستقر حتى الآن ،وقد
�أ�شارت املعطيات �أن الإعالم امل�صري تورط متاما يف
تعزيز خطاب الكراهية �ضد الآخر ،وجتلى هذا
اخلطاب يف التحري�ض على العنف ،وعلى �إق�صاء
لخ���ر ،واحل�����ض على ع��دم الت�سامح والتعاي�ش
ا آ
وفقا ملختلف التقارير التي تولت مراقبة الإعالم
امل�صري.
 .2لكون �سوريا هي الأخرى ال تزال تعي�ش حالة
�صراع دموي داخلي «حرب حقيقية» ،وهي البيئة
املنا�سبة التي ين�ش�أ داخلها خطاب الكراهية
لعالم يف الق�ضية
وينمو ويت�سع ،وقد بدا تورط ا إ
ال�سورية ب�شكل خطر ج���دا ،و�أ���ص��ب��ح الإع�ل�ام
ال�سوري املحلي ،والإعالم العربي والدويل �ضالعا
متاما يف تعزيز خطاب الكراهية ،وب��دا « إ�عالم
ال���ث���ورة» �ضالعا ه��و الآخ����ر يف ت��ع��زي��ز خطاب
الكراهية ،ف�ضال عن اتهامات يف دور مبا�شر وخطر
لبع�ض الف�ضائيات العربية التي تورطت يف ال�صراع
ال�سوري و�أ�صبحت جزءا من املاكينة الإعالمية
التي ال تهد�أ لبث الدعاية �ضد النظام ال�سوري،
وحتولت الق�ضية ال�سورية �إىل بيئة حا�ضنة متاما

 .3ومت اختيار تون�س لكونها ال تزال هي الأخرى
تعي�ش �صراعا داخليا عقب جن��اح ثورتها ،لكن
الو�ضع يف تون�س يبقى �أقل خطرا منه يف كل من
لعالم التون�سي أ�ي�ضا
م�صر و�سوريا ،وقد تورط ا إ
يف تبني خطاب الكراهية ،والدعاية والتحري�ض،
وهو ما اثبتته عدة درا�سات وتقارير تولت مراقبة
وتقييم الر�سائل الإع�لام��ي��ة لو�سائل الإع�ل�ام
التون�سي.
 .4ومت اختيار الأردن لكون هذه الدرا�سة تتخذ من
لردن منوذجا تطبيقيا لدرا�سة خطاب الكراهية
ا أ
يف دولة متثل الدول التي �شهدت حراكات �شعبية
مطالبة بالإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية.
لقد �أظهرت �إجابات العينة امل�ستطلعة على الأ�سئلة
التي مت ت�صميمها ب�شكل خا�ص لهذه الدرا�سة
تفاوتا وا�ضحا يف �إجابات العينة حول الأ�سئلة
مو�ضوع اال�ستطالع� ،إال �أنها بالنتيجة �شكلت �إطارا
جيدا ملعرفة توجهات عينة الدرا�سة جتاه «خطاب
ال��ك��راه��ي��ة» ب���دءا باملفاهيم وان��ت��ه��اء بالنتائج
ل�سباب والتوجهات.
وا أ
�إن ه��ذا اال�ستطالع ه��دف بالدرجة الأوىل �إىل
معرفة جتليات «خطاب الكراهية» يف الإع�لام
ال��ع��رب��ي والأردين يف ظ��ل ال���ث���ورات العربية
واحلراكات ال�شعبية ،ومدى ت أ�ثريها على من�سوب
خطاب الكراهية يف الإعالمني العربي والأردين،
ومن�سوب العالقة املت�ضادة بني «خطاب الكراهية»
من جهة ،و»خطاب الت�سامح» من جهة �أخرى ،ف�ضال
عن �أ�سباب ب��روز خطاب الكراهية يف الإعالمني
لردين بعد الربيع العربي واحلراكات
العربي وا أ
ال�شعبية.
لقد ك�شفت �إجابات العينة امل�ستطلعة من الو�سط
ال�صحفي والإعالمي عن ال�س�ؤال حول مدى م�ساهمة
الثورات واالحتجاجات ال�شعبية بتعزيز كل من
خطاب الت�سامح واحرتام الر�أي الآخر وحريته يف
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وحت��ل��ي��ل ا���س��ت��ط�لاع ال����راي ح���ول أ�ث���ر ال��ث��ورات
واحل���راك���ات االح��ت��ج��اج��ي��ة يف ت��ع��زي��ز خطاب
الكراهية يف الإعالم ،وقد ا�ستهدف هذا اال�ستطالع
معرفة توجهات العينة امل�ستهدفة جتاه خطاب
الكراهية يف الإعالم العربي والأردين ،وتقييماتهم
لهذا اخلطاب و أ��سبابه ودوافعه ،و أ�ثر النزاعات
الداخلية يف دول الربيع العربي واحل��راك��ات
ال�شعبية ،وكيف أ�ث��رت الثورات العربية �سلبا أ�و
�إيجابا يف تعزيز خطاب الكراهية ا�ستنادا اىل
تلك ال�صراعات.

خلطاب الكراهية ب�شكل غري م�سبوق.
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لخر عن
التعبري و إ�ذكاء خطاب العنف و إ�ق�صاء ا آ
تباين وا�ضح يف تقدير تلك النتائج ،فقد تراوحت
الإج��اب��ات كو�سط ح�سابي ما بني ( )%54فيما
يتعلق بتعزيز خطاب الت�سامح ،و( )%61لإذكاء
خطاب العنف و�إق�صاء الآخر.
�إن معطيات الإجابات تك�شف عن مواقف ملتب�سة
لدى العينة امل�ستجيبة جتاه الت�سامح ،واحرتام
الر�أي الآخر ،و�إذكاء خطاب العنف ،ففي الوقت
ال��ذي ت��رى فيه العينة امل�ستجيبة �أن الثورات
واالحتجاجات عززت خطاب الت�سامح (،)%15.6
ف�إن هذه العينة نف�سها ترى وبن�سبة (� )%23.4أنها
عززت بدرجة كبرية إ�ذكاء خطاب العنف ،وبن�سبة
( )%18.2ر�أت �أنها عززت اح�ترام ال��ر�أي الآخر
وحريته يف التعبري.
وهذه املفاهيم امللتب�سة هي ذاتها التي تتكرر يف
العينة التي ر أ�ت أ�ن الثورات واالحتجاجات عززت
من خطاب الت�سامح بدرجة متو�سطة (،)%46.6
بينما ر�أت العينة نف�سها �أن الثورات واالحتجاجات
عززت من احرتام الر�أي الآخر بدرجة متو�سطة
وبن�سبة ( ،)% 50.5يف الوقت الذي �أجابت فيه
وبن�سبة ( )%45.8أ�ن��ه��ا أ�ذك���ت خ��ط��اب العنف
و�إق�صاء الآخر.
ويالحظ �أن العينة التي �أجابت ب�أن الثورات قد
عززت من خطاب الت�سامح ( )%17.6هبطت نحو
 6درج��ات عندما ر أ�ت أ�ن الثورات واالحتجاجات
ع��ززت م��ن اح�ت�رام ال���ر�أي ( ،)%11.3وه��ي ذات
الن�سبة التقريبية عندا إ�جابتها على مدى م�ساهمة
الثورات واالحتجاجات يف �إذكاء خطاب الكراهية
(.)%11.1
�إن معطيات �إجابات العينة تك�شف عن �أن الثورات
واالحتجاجات ال�شعبية ق��د ع��ززت م��ن خطاب
العنف مقابل تعزيزها خلطابي الت�سامح واحرتام
الر�أي الآخر ،وبن�سب بدت متقاربة اىل حد بعيد
جدا ،مما يعني �أن جمتمع الثورات واالحتجاجات
العربية ال ي��زال واق��ع��ا حت��ت ت���أث�ير التحوالت

الداخلية ،ومل يح�سم بعد النتائج باجتاه الت�سامح
وحرية التعبري يف الوقت الذي رافقهما ارتفاع يف
خطاب العنف والدعوة لإق�صاء الآخر.
وجاء الأردن يف املرتبة الأخرية يف �إجابات العينة
لع�لام يف كل من
س�ال عن دور ا إ
امل�ستطلعة على � ؤ
تون�س وم�صر و�سوريا والأردن يف �إذك��اء خطاب
الكراهية عام  ،2013وبن�سبة ( ،)%4.3بينما احتل
الإعالم ال�سوري املرتبة الأوىل وبن�سبة (،)%7.7
وجاء يف املرتبة الثانية الإعالم امل�صري وبن�سبة
لعالم ال�سوري ( ،)%7.6بينما
متقاربة جدا مع ا إ
احتل الإع�لام التون�سي املرتبة الثالثة وبن�سبة
(.)%5.9
�إن �إجابات العينة امل�ستطلعة ال تنفي وجود خطاب
كراهية يف الإعالم الأردين� ،إال �أنه مل ي�صل �إىل
مرتبة ما هو عليه يف تون�س وهي �أقرب الدول �إىل
لردن من حيث الن�سبة.
ا أ
�إن هذه املعطيات تك�شف متاما �أن دول الثورات التي
ال تزال منخرطة يف �صراعاتها الداخلية وت�شهد
ح�ضورا وا�ضحا خلطاب الكراهية يف و�سائل �إعالمها
لعالم
املختلفة ،ولرمبا يعود ذلك إ�ىل انحياز ا إ
جتاه القوى املت�صارعة.
وح��ول دور الإع�لام يف تعزيز قيم الت�سامح فقد
ح�صل الأردن على املرتبة الأوىل ( ،)%6.4وحلت
تون�س يف املرتبة الثانية ( ،)% 4.9وم�صر حلت
يف املرتبة الثالثة ( ،)%3.7و�سوريا يف املرتبة
الرابعة (.)%3.4
وج��اء الأردن يف املرتبة الأخ�يرة من بني الدول
لخ��ر وبن�سبة
لق�صاء ا آ
لرب��ع��ة ح��ول الدعوة إ
ا أ
( )%4.4وفقا لإج��اب��ات العينة ،وه��ي �إجابة ال
لردين يف الدعوة
لعالم ا أ
تنفي باملطلق وجود دور ل إ
لإق�صاء الآخر �إال �أنها تبقى ن�سبة متدنية �إذا ما
قي�ست اىل كل من �سوريا وم�صر وتون�س.
من الوا�ضح �أن متالزمة خطاب الكراهية وعدم
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وح��ول االعتقاد ب���أن ل�ل�إع�لام يف بع�ض الأقطار
العربية دور ًا وا�ضح ًا يف تعزيز خطاب التحري�ض
على العنف عام  2013فقد احتلت �سوريا املرتبة
لوىل وحلت م�صر يف املرتبة الثانية ،وتون�س يف
ا أ
املرتبة الثالثة والأردن حل يف املرتبة الرابعة.
لقد ر�أت العينة امل�ستجيبة �أن دور الإعالم وا�ضح
متاما يف تعزيز خطاب التحري�ض على العنف يف
لنهما ال تزاالن
�سوريا وم�صر بدرجة كبرية ،رمبا أ
تعي�شان �صراعات داخلية عنيفة ،فيما �سوريا
ت�شهد حربا حقيقية ،مما ي�شكل بيئة حا�ضنة
متاما خلطاب التحري�ض على العنف.
و أ�ف��ادت ( )%90من إ�جابات العينة ب أ�نها ترى أ�ن
ال�صراعات ال�سيا�سية قد �ساهمت بدرجات (كبرية،
متو�سطة ،قليلة) يف تعزيز خطاب الكراهية،
وه��ي ن�سبة عالية ج��دا ،تك�شف ع��ن �أن خطاب
الكراهية يتالزم عادة مع ال�صراعات ال�سيا�سية
وا�ستحقاقاتها ،بينما ر أ�ى ( )%8.7فقط من العينة
امل�ستجيبة ب�أن ال�صراعات مل ت�ساهم على الإطالق
يف تعزيز خطاب الكراهية.
ور�أت ( )%91.6من �إجابات العينة امل�ستطلعة �أن
لحداث ال�سيا�سية يف دول الربيع العربي وخا�صة
ا أ
يف �سوريا وم�صر كانت ال�سبب وراء تف�شي خطاب
لعالم وبدرجات (كبرية ،متو�سطة،
الكراهية يف ا إ
قليلة) ،مقابل ( )%6.3من العينة امل�ستجيبة مل
تر �أي ت�أثري لها على الإطالق.
وك�شفت نتائج اال�ستطالع �أن ن�سبة من ي��رى من

لحزاب
وتفاوتت ر ؤ�ية العينة امل�ستجيبة جتاه ا أ
«الدينية ،القومية ،الي�سارية ،الليربالية» التي
كانت �سببا النت�شار خطاب الكراهية عام ،2013
لحزاب الدينية
فقد ك�شفت نتائج اال�ستطالع أ�ن ا أ
ح�صلت على الدرجة الأوىل باعتبارها �سببا يف
انت�شار خطاب الكراهية وبن�سبة إ�جمالية بلغت
( ،)%82.9تليها يف املرتبة الثانية الأح���زاب
القومية وبن�سبة بلغت ( ،)%79.4وح��ل��ت يف
املرتبة الثالثة الأحزاب الليربالية وبن�سبة بلغت
( ،)%75.1بينما حلت الأح���زاب الي�سارية يف
لخرية وبن�سبة (.)%69.4
املرتبة الرابعة وا أ
وح��ول تعريفات امل�ستجيبني خلطاب الكراهية
�أف���اد ( )% 86.6ب���أن��ه يعني «التحري�ض على
�إق�����ص��اء الآخ����ر» ،و�أف���اد ( )%81.8ب���أن��ه يعني
لخر»،
«ا�ستخدام أ�و�صاف و�شتائم يف التعامل مع ا آ
و�أف��اد ( )%80.7ب�أنه معناه «احل�ض على رف�ض
الت�سامح» ،ور�أى ( )%80من العينة امل�ستجيبة ب�أن
معناه «ا�ستخدام الدين واملذاهب ملحاربة وجهة
النظر الأخرى» ،بينما �أفاد ( )%75.5من العينة
امل�ستطلعة أ�نه يعني «احل�ض على ا�ستخدام العنف
�ضد الآخر».
ويعتقد وبن�سبة عالية جدا من امل�ستجيبني ب�أن
انت�شار الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي قد
�ساهم يف تعزيز خطاب الكراهية وبن�سبة و�صلت
�إىل ( )%94.8مبجموع درجات كبرية ومتو�سطة
وقليلة.
وحل موقع التوا�صل االجتماعي «الفي�سبوك» يف
املرتبة الأوىل من بني و�سائل الإعالم التي �ساعدت
على �إ�شاعة خطاب الكراهية يف الأردن (،)%30.5
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الت�سامح �ستقود حتما إ�ىل نتائج أ�خرى من بينها
ال��دع��وة لإق�����ص��اء الآخ���ر ال��ذي يعترب مرفو�ضا
ويتوجب �إخ��راج��ه من اللعبة ال�سيا�سية ،وهذا
ما بدا وا�ضحا يف �إجابات العينة التي تعتقد �أن
الإع�ل�ام يف م�صر و�سوريا ك��ان ل��ه دور وا���ض��ح يف
لخر ،بينما ح�صلت م�صر و�سوريا
لق�صاء ا آ
الدعوة إ
على ذات الن�سبة (� ،)%7.5أما تون�س فح�صلت على
ن�سبة (.)%6

العينة امل�ستجيبة أ�ن اخلالفات الدينية �ساهمت يف
�إذكاء خطاب الكراهية بلغت ( )%77.4بدرجات
«كبرية ومتو�سطة وقليلة» وهي ن�سبة �أقل من ن�سبة
من ر�أى �أن اخلالفات ال�سيا�سية هي التي �ساهمت
كثريا يف تف�شي خطاب الكراهية خا�صة ال�صراعات
يف �سوريا وم�صر.
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للكرتوين
لعالم ا إ
تلته يف املرتبة الثانية و�سائل ا إ
( ،)%26ويف املرتبة الثالثة «التويرت» (،)%14.5
ويف املرتبة ال��راب��ع��ة اليوتيوب ( ،)%9.1ويف
املرتبة اخلام�سة التلفزيون ( ،)%6.7ويف املرتبة
ال�ساد�سة الإذاع��ة ( ،)%5ويف املرتبة ال�سابعة
جاءت ال�صحافة املكتوبة وبن�سبة (.)%4.8
ور أ�ت العينة امل�ستجيبة أ�ن �ضعف االحرتاف املهني
عند الإعالميني ي�أتي يف املرتبة الأوىل من بني
الأ�سباب التي تدفع و�سائل الإعالم لتبني خطاب
الكراهية ( ،)%76.4وجاء يف املرتبة الثانية �ضعف
الإميان بالقيم الدميقراطية ( ،)%73.5ويف املرتبة
الثالثة غياب مدونات ال�سلوك املهني الناظمة
لعمل ال�صحفيني وو���س��ائ��ل االع�ل�ام (،)%71.4
ويف امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة �ضعف ال��وع��ي احلقوقي
للإعالميني ( ،)%70.1ويف املرتبة اخلام�سة
ارتباط الإعالميني باحلكومة وبالأحزاب وعدم
ا�ستقالليتهم ( ،)%67ويف املرتبة ال�ساد�سة ثقافة
املجتمع وقيمه ( ،)%65.3ويف املرتبة ال�سابعة
موقف ووعي الإعالميني �أنف�سهم ( ،)%63.1ويف
املرتبة الثامنة �شحن التيارات والأحزاب الدينية
للإعالميني ( ،)%60.1ويف املرتبة التا�سعة �ضغوط
دولية و إ�قليمية ( ،)%55.1ويف املرتبة العا�شرة
توجيهات وحتري�ض احلكومة لو�سائل الإع�لام
( ،)%52.1ويف املرتبة احلادية ع�شرة توجيهات
وحتري�ض الأجهزة الأمنية (.)%49.2
ور أ�ى ( )%88.1من العينة امل�ستجيبة أ�ن خطاب
الكراهية يف و�سائل الإع�لام العربية قد انعك�س
لردين بدرجات «كبرية ،متو�سطة،
لعالم ا أ
على ا إ
قليلة» مقابل ( )%10.8فقط قالت �أنه مل ينعك�س
باملطلق.
وتعتقد الغالبية العظمى من العينة امل�ستجيبة �أن
الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي مير بها النا�س
يف الأردن ت�أتي يف املرتبة الأوىل من حيث �أ�سباب
تزايد وتعزيز خطاب الكراهية يف الإعالم الأردين
وبن�سبة مرتفعة جدا و�صلت �إىل ( ،)%82.6بينما
ر�أى ( )%79.2من العينة امل�ستطلعة �أن تفاقم

أ�زمة الالجئني ال�سوريني هي التي �ساهمت بتعزيز
خطاب الكراهية يف الإعالم الأردين.
ويعتقد ( )%74.4م��ن امل�ستجيبني �أن �أداء
وممار�سات جمل�س النواب قد �ساعدت وعززت من
لردن ،بينما ر أ�ى ()%70.5
خطاب الكراهية يف ا أ
�أن ال�صراع بني احلكومة وحركة الإخوان امل�سلمني
ك��ان �سببا يف تعزيز خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة ،مقابل
( )%66.4من العينة امل�ستطلعة يعتقدون �أن تعرث
م�سار الإ�صالح الدميقراطي يف الأردن قد عزز وزاد
لردين.
لعالم ا أ
من خطاب الكراهية يف ا إ
و أ�يدت الغالبية العظمى �ضرورة تغليظ العقوبات
على كل من يقوم برتويج خطاب كراهية يف الإعالم،
وبن�سبة م�ؤيدين و�صلت �إىل ( ،)%91.3مقابل
( )%7.6من امل�ستطلعني رف�ضوا تغليط العقوبات.
لخ�ي�ر
وخ�ص�صت ال��درا���س��ة الف�صل ال�سابع وا أ
لدرا�سة خطاب الكراهية يف الإع�ل�ام الأردين
وعالقة الو�صل والف�صل بني الت�سامح الديني وبني
الكراهية ،وقد ا�ستهلت الدرا�سة يف هذا الف�صل
مفهوم وم�ضمون خطاب الكراهية يف الت�شريعات
لردنية ،الد�ستور ،قانون املطبوعات والن�شر ،قانون
ا أ
العقوبات ،وميثاق ال�شرف لل�صحفيني الأردنيني،
وخل�صت الدرا�سة يف هذا اجلانب للت�أكيد على ان
الت�شريعات الأردنية مل ت�ستخدم بو�ضوح عبارة
«الكراهية» يف ن�صو�صها املتعددة ،لكنها باملقابل
ا�ستخدمت كلمات وتو�صيفات ت�شكل يف جوهرها
ج��زءا من مقومات خطاب الكراهية ،على نحو
التحري�ض ،والتحقري ،وعدم امل�ساواة وغريها من
تلك التو�صيفات الل�صيقة بخطاب الكراهية.
وق��ال��ت ال��درا���س��ة إ�ن ا�ستخدامات الت�شريعات
الأردنية لتلك الدالالت املكونة خلطاب الكراهية
يف �سياق التجرمي القانوين والد�ستوري ،يعني أ�ن
لدى الأردن الأر�ضية الت�شريعية الكافية ملحاربة
خطاب الكراهية وجترميه حتى ولو مل ت�ستخدم
الت�شريعات الأردنية كلمة»الكراهية» باعتبارها
جرمية يعاقب عليها القانون.
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وتوقفت الدرا�سة مطوال أ�مام التقرير الذي و�ضعه
املقرر اخلا�ص املعني بحرية الدين �أو املعتقد يف
جمل�س حقوق الإن�سان التابع للجمعية العامة للأمم
املتحدة هايرن بيليفيلت ،عقب زيارته امليدانية
ل�ل�أردن يف الفرتة من � 2إىل � 10أيلول �سنة 2013
لردن باعتماد خطة عمل الرباط
ون�صح فيه ا أ
وت�ضمينها يف الت�شريعات والقوانني ذات العالقة.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن بيليفيلت قال يف تقريره
�إن الكثري م��ن التدابري التي تو�صي بها اخلطة
لن�شطة التي ن ّفذتها
تن�سجم ب�شكل جيد مع ا أ
حكومة الأردن بالفعل ،ويف الوقت ذاته ،رمبا كان
من املفيد أ�ن تدعو احلكومة الطوائف الدينية
ومنظمات املجتمع امل��دين وممثلني ع��ن الإع�لام
وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة لكي يبحثوا مع ًا يف
لمكانات الكاملة الكامنة يف خطة عمل الرباط
ا إ
بالن�سبة �إىل الأردن فيما يتعلق مبكافحة مظاهر
الكراهية الدينية الناجمة عن التطرف الديني».
و�أ�ضافت �أن املقرر اخلا�ص املعني بحرية الدين
واملعتقد �أ���ش��ار يف ت��ق��ري��ره ع��ن الأردن �إىل �أن
ت�صديها للتطرف
احلكومة الأردنية «تعتمد عند
ّ

وقالت الدرا�سة �إن هايرن بيليفيلت حت��دث عن
حتدي
«الأغلبية ال�صامتة» يف الأردن وكيفية
ّ
االدع�����اءات امل��ع��ه��ودة ل��دع��اة ال��ك��راه��ي��ة ب�أنهم
يتحدثون با�سمهم م�ؤكدا على �أن املهم «�أن ال تظل
لن�شطة املجتمع املدين
لغلبية �صامتة» ،وميكن أ
ا أ
التي تنبذ ب�شكل ظاهر وم�سموع مظاهر الكراهية �أن
تكون فعالة للغاية يف تثبيط دعاة الكراهية ،و�أن
ت�شجع يف الوقت ذاته امل�ستهدفني بهذه الكراهية
ّ
الذين ينبغي �أ ّال ي�شعروا ب�أن ال �أحد ي�أبه بهم».
وناق�شت الدرا�سة مطوال مكانة الت�سامح الديني
يف الأردن باعتباره نقي�ض التطرف والكراهية،
وا�ستعر�ضت اجلهود الأردن��ي��ة يف املجال الدويل
والأممي لتعزيز روح التعاي�ش والوئام بني الأديان،
وتعظيم اخالقيات الت�سامح.
ويف هذا ال�سياق توقفت الدرا�سة امام ر�سالة عمان
ثم املبادرة امللكية الأممية املتعلقة ب�أ�سبوع الوئام
بني الأديان الذي �أ�صبح منا�سبة دولية �أممية يتم
االحتفال بها يف �شهر �شباط من كل عام.
لردن أ�ظهر
وقالت الدرا�سة إ�نه وبالرغم من أ�ن ا أ
�إنحيازا غري حمدود للت�سامح الديني والوئام بني
املذاهب والأديان فقد �صدرت تقارير تنتقد الأردن
يف �سيا�ساته املتعلقة بالأديان واملذاهب ،كما �أن
ج��زءا من ه��ذه االنتقادات ج��اءت ب�سبب حتفظ
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لردنية
إ�ن ال��دالالت التي وردت يف الت�شريعات ا أ
ال�سابقة على نحو ،احل�ض على العنف ،والتمييز،
والإ���س��اءة لأرب��اب ال�شرائع والأدي���ان والطوائف
ومكونات املجتمع الأردين ،والإ���س��اءة للوحدة
الوطنية ،والتمييز �ضد امل��ر�أة والأط��ف��ال وذوي
لع���اق���ات واالح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ،والنعرات
ا إ
املذهبية والطائفية �...إلخ كلها جمتمعة او منفردة
ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من مكونات خطاب الكراهية،
وبالتايل ف���إن الأر�ضية الت�شريعية والقانونية
ملعاقبة وجترمي �أي خطاب يح�ض على الكراهية يف
لردين متوفرة متاما ،وتن�سجم يف معظمها
لعالم ا أ
ا إ
مع مبادئ كامدن ،واالختبار ال�سدا�سي خلطاب
الكراهية الذي و�ضعته منظمة امل��ادة  ،19ف�ضال
عن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والإتفاقية
الدولية ملكافحة التمييز العن�صري ،وغريها.

الديني على ت��داب�ير منها م��ا ه��و تقييدي ،وهو
ما اع�ترف به علن ًا بع�ض ممثلي احلكومة ،ومن
املمكن �أن ت�شتمل هذه التدابري على حظر بع�ض
الكتب �أو املواقع الإلكرتونية التي ُيرى �أنها تفاقم
االنق�سامات بني الطوائف الدينية وداخلها ،م�ؤكدا
يف تقريره على أ�ن حرية الدين أ�و املعتقد وحرية
التعبري مت�شابكتان ب�شكل ل�صيق وتعززان �إحداهما
ليجابي
لخرى ،وقد اعرتف أ�ي�ض ًا بهذا الرتابط ا إ
ا أ
‘خطة عمل الرباط ب�ش�أن
بني هاتني القاعدتني يف ُ
حظر الدعوة �إىل الكراهية القومية �أو العن�صرية
أ�و الدينية التي ت�شكل حتري�ض ًا على التمييز أ�و
العداوة �أو العنف».
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لردن على بع�ض املواد الواردة يف اتفاقيات دولية
ا أ
ا�ستثناها الأردن من توقيعه.
وتوقفت الدرا�سة �أمام مناذج من خطاب الكراهية
يف الإعالم الأردين من خالل ر�صد خطب التحري�ض
لخوان امل�سلمني وحزب جبهة العمل
على جماعة ا إ
الإ�سالمي ،وه��و التحري�ض ال��ذي و�صل يف بع�ض
لردن��ي��ة إ�ىل لغة كراهية
لعالمية ا أ
الو�سائل ا إ
وتخوين مبا�شرة ومع ذلك مل تتدخل احلكومات
من اجل م�ساءلة �أ�صحاب هذا اخلطاب.
وناق�شت الدرا�سة مناذج من خطاب الكراهية الذي
ظهر جليا يف و�سائل إ�عالم أ�ردنية �ضد الالجئني
ال�سوريني� ،أ�سوة بالإعالم امل�صري ،وتعدى هذا
اخلطاب الكاره والتحري�ضي الالجئني ال�سوريني
لي�صل إ�ىل الالجئني الفل�سطينيني أ�نف�سهم ولكن
بلغة وعبارات مبطنة.
ون��اق�����ش��ت ال��درا���س��ة ك��ي��ف حت���ول ه���ذا اخلطاب
التحري�ضي من و�سائل الإع�لام لي�صل �إىل جمل�س
النواب و�إىل ت�صريحات م�س�ؤولني ووزراء.
وتوقفت الدرا�سة أ�مام مناذج للتمييز �ضد املر أ�ة
الأردنية وحتري�ض على منا�صري حقها الد�ستوري
مبنح جن�سيتها لأبنائها من زوجها غري الأردين،
وكيف حت��ول ه��ذا املطلب الإن�ساين والد�ستوري
واحلقوقي �إىل خطاب �أبعد من ذلك عندما �أ�صبح
مناه�ضو احلق يتحدثون عن الالجئني الفل�سطينيني
والأردن���ي�ي�ن م��ن �أ���ص��ول فل�سطينية ،لي�صل هذا

اخلطاب إ�ىل التم�سك بفوبيا الدميوغرافيا.
وتوقفت الدرا�سة يف هذا الف�صل �أم��ام ت�أثريات
لعالم
ال�صراع الطائفي واملذهبي يف �سوريا على ا إ
الأردين وكيفية تعامله معه م�ؤكدة على �أن خطاب
الكراهية الطائفية بدا متوا�ضعا جدا يف و�سائل
الإع�لام الأردن��ي��ة الر�سمية� ،إال �أن��ه ظهر ب�شكل
طاغ جدا
�أو�ضح يف ال�صحافة الإلكرتونية ،وب�شكل ٍ
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي وحتديدا �شبكة
الفي�س بوك� ،إال �أن هذا اخلطاب مل يغب متاما عن
الف�ضائيات اخلا�صة ،وبدا وا�ضحا و�صريحا ب�شكل
لنكار.
ال يقبل ا إ
و�أك��دت على �أن امل�ساجد الأردن��ي��ة �شهدت أ�عتى
موجة حتري�ض على الطائفية وحت��دي��دا �ضد
ال�شيعة ،وبدرجة اق��ل �ضد الأخ��وة امل�سيحيني،
وهي موجة مل ت�شهد لها امل�ساجد الأردنية مثيال
من قبل ،مما يدلل على أ�ن امل�ساجد نف�سها أ��صبحت
جزءا من ماكينة الدعاية الطائفية �ضد ال�شيعة
و�ضد ح��زب اهلل ،و�ضد القوميني وح��زب البعث،
وغريهم ،وحتول حزب اهلل الذي كانت امل�ساجد
تدعو له بالن�صر �سنة � 2006إىل حزب �شيطاين
يتم لعنه يف امل�ساجد ويف املنابر.
وختمت ال��درا���س��ة بالنتائج التي تو�صلت اليها
وبالعديد من التو�صيات من أ�جل جمابهة خطاب
الكراهية وامتداده يف و�سائل الإعالم واملجتمع مما
�سي�شكل خطرا فادح التدمري يف حال بقيت الدول
واحلكومات ال تنظر إ�ليه بجدية وال تتحرك من
اجل جمابهته مبكرا.

مركز حماية وحرية ال�صحفيني
لردن
لعالمية يف ا أ
ت أ��س�س مركز حماية وحرية ال�صحفيني عام  1998كم ؤ��س�سة جمتمع مدين تن�شط يف الدفاع عن احلريات ا إ
بعد �سل�سلة من االنتكا�سات على ال�صعيد املحلي بد أ�ت من إ��صدار قانون املطبوعات والن�شر امل ؤ�قت يف عام  1997والذي و�ضع
قيود ًا متزايدة على الإعالم وت�سبب يف �إغالق العديد من ال�صحف .ويعمل املركز من �أجل �صيانة احلريات وجتذير البناء
الدميقراطي يف الأردن والعامل العربي بالإ�ضافة �إىل احرتام حقوق الإن�سان والعدالة وامل�ساواة والتنمية يف ظل جمتمع
منفتح مبني على �أ�س�س من احلوار والالعنف.
ويحافظ املركز على دور م�ستقل � أش�نه � أش�ن منظمات املجتمع غري احلكومية ،وال يدخل طرف ًا يف العمل ال�سيا�سي ب أ�ي �شكل من
الأ�شكال ،ولكن يف �سياق دفاعه عن حرية الإعالم والإعالميني يت�صدى املركز لكل ال�سيا�سات والت�شريعات والإجراءات التي
ت�شكل قيد ًا على حرية الإعالم.
لعالميني
لعالم وتعزيز قدرات واحرتاف ا إ
وين�شط املركز كم ؤ��س�سة غري حكومية يف العامل العربي من أ�جل تطوير حرية ا إ
عرب برامج و أ�ن�شطة متخ�ص�صة ،كما ويعمل مع ال�صحافة وم ؤ��س�سات املجتمع املدين على حماية البناء الدميقراطي واحرتام
مبادئ حقوق الإن�سان.
ر�ؤية املركز:
بناء وتعزيز الدميقراطية وعملية الإ�صالح مبا يدعم حرية التعبري والإعالم يف العامل العربي ،ومبا يكفل االلتزام باملعايري
الدولية حلرية ال�صحافة.
ر�سالة املركز:
مركز حماية وحرية ال�صحفيني م�ؤ�س�سة جمتمع مدين غري ربحية ت�سعى �إىل الدفاع عن حرية الإعالم وتوفري احلماية
لل�صحفيني العرب والت�صدي لالنتهاكات التي يتعر�ضون لها ،وتعمل على تطوير مهاراتهم املهنية ومتكينهم من الو�صول احلر
للمعلومات وتغيري وتطوير الت�شريعات التي تفر�ض قيود ًا على حريتهم وبناء بيئة �سيا�سية واجتماعية وثقافية داعمة
لإعالم حر وم�ستقل.
الأهداف الرئي�سية للمركز:
•دعم حرية وا�ستقاللية و�سائل الإعالم والإعالميني.
•توفري احلماية للإعالميني و�أمنهم والت�صدي لالنتهاكات التي يتعر�ضون لها.
•تعزيز مهنية واحرتافية الإعالم واالرتقاء بدوره يف الدفاع عن الدميقراطية واحلريات العامة والإ�صالح.
•تطوير البيئة الت�شريعية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية احلا�ضنة للإعالم.
حماور عمل املركز:
لعالميني
• أ�والً :حماية ا إ
•ثانياً :تطوير مهنية واحرتافية الإعالم.
•ثالثاً :تطوير البيئة احلا�ضنة للإعالم.
عمان � -شارع اجلامعة � -شارع �سعيد التميمي  -بجانب وزارة الزراعة
ّ
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Center for Defending Freedom of Journalists (CDFJ)
Center for Defending Freedom of Journalists [CDFJ] was established in 1998 as a civil society
organization that works on defending media freedom in Jordan; the center was established after a
series of major setbacks on a local level, starting with issuing the temporary press and publication law
in 1997, which added more restrictions on media and caused many newspapers to shut down.
CDFJ works on protecting freedoms and democracy in Jordan and the Arab world, in addition to respect
of human rights, justice, equal rights, and development in the society encouraging non-violence and
open dialogue.
CDFJ always maintain an independent role like any other civil society organizations, and is not part of
the political work, but in terms of defending media and journalists freedoms CDFJ stands against all
policies and legislations that may impose restrictions on media freedom.
CDFJ is active on regional level to develop media freedom and strengthen the skills and professionalism
of journalists in the Arab countries, through specialized and customized programs and activities, in
addition CDFJ works with media and the civil society on protecting the democracy and promoting
respect of human rights principles.
CDFJ Vision:
Creating a democratic environment in the Arab Countries that protects media freedom and freedom
of expression and enhances the society’s right in knowledge through building professional Journalists
committed to the international standards of independent and free media.
CDFJ Mission:

CDFJ is a non-government organization, committed to defending the freedom and security of journalists
through addressing the violations to which they are exposed, and building sustainable professional
capacities as well as enabling them to have free access to information, along with developing and
changing restrictive media related legislations, and building a supportive political, social, and cultural
environment for free and independent media.
CDFJ main Goals are:

• Supporting the freedom and independence of media organizations and journalists.
• Defending journalists, protecting their safety, and stand against the violations committed against them.
• Strengthening the professionalism of media and its role in defending democracy, freedoms and reform.
• Developing the legislative, political, social, and cultural environments that embrace media and journalists.

CDFJ Pillars:

• FIRST: Protection of Journalists
• SECOND: Developing Professionalism of Media
• THIRD: Developing the Environment Surrounding Media
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�سنــــــــد

�شبكة املدافعني عن حرية الإعالم يف العامل العربي
لعالم يف العامل العربي «�سند» حتالف ي�ضم م ؤ��س�سات جمتمع مدين تعمل يف الدفاع عن حرية
�شبكة املدافعني عن حرية ا إ
لعالمية.
ا إ
و�شبكة «�سند» ت�أ�س�ست تنفيذ ًا لتو�صيات ملتقى املدافعني عن حرية الإعالم يف العامل العربي الأول ،والذي نظمه مركز حماية
وحرية ال�صحفيني يف عمان /دي�سمرب  2011بعد والدة الربيع العربي.
برنامج ر�صد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على الإعالم يف العامل العربي «عني» ،كان باكورة �أعمال �شبكة «�سند» ،وقد بد�أ
العمل بتدريب فرق وطنية للر�صد والتوثيق يف كل من م�صر وتون�س ،ويف الوقت ذاته ا�ستكمل اجلهود التي انطلقت يف هذا
لردن.
امليدان با أ
وو�ضع برنامج «عني» خطة للتو�سع يف العامل العربي ت�ستهدف الو�صول �إىل ت�أ�سي�س فرق وطنية للر�صد والتوثيق يف كل
البلدان� ،ضمن برنامج زمني قابل للتحقق والنجاح.
وبالتوازي مع الفرق الوطنية التي تعمل على ر�صد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على الإعالم يف البلدان التي تتواجد بها وفق ًا
ملنهجية علمية وحقوقية ت�ستند �إىل املعايري الدولية للحريات الإعالمية وحقوق الإن�سان ،ف�إن باحثني حمرتفني يعملون على
ر�صد االنتهاكات الواقعة على الإعالم يف البلدان التي ال يتواجد بها را�صدو برنامج «عني» ،معتمدين بذلك على املعلومات
ل�ضافة إ�ىل
لعالم ،والتوا�صل ومتابعة ما تن�شره امل ؤ��س�سات احلقوقية من معلومات عن االنتهاكات ،با إ
التي توفرها و�سائل ا إ
الزيارات امليدانية ،واالت�صال املبا�شر مع �ضحايا االنتهاكات من ال�صحفيني.
ت�سعى �شبكة «�سند» �إىل م�أ�س�سة اجلهود يف الدفاع عن حرية الإعالم يف العامل العربي ،ولذلك �أطلقت مر�صدها الإلكرتوين
لت�سليط ال�ضوء على االنتهاكات التي تقع على الإعالميني ،وتوفري من�صة �إلكرتونية تعمل بكفاءة على ف�ضح املنتهكني حلرية
الإعالم ،وح�شد الت�أييد حلرية ال�صحافة ،والت�شبيك بني امل�ؤمنني يف الدفاع عن احلريات الإعالمية.
و�ست�ستمر «�سند» يف احت�ضان ملتقى املدافعني عن حرية الإعالم يف العامل العربي ،وتو�سيع دائرة حلفاء الإعالم لزيادة
م�ساحة احلريات ،وتعزيز املكت�سبات ،وا�ستقطاب اخلربات الدولية مل�ساندة ال�صحفيني العرب الذين يواجهون حتديات
ج�سيمة لنيل حريتهم وا�ستقالليتهم.

عـــــــني

وحدة ر�صد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على الإعالم
 الأردن -الر�ؤيا

احل��د م��ن االنته��اكات املرتكب��ة �ض��د ال�صحفي�ين وامل�ؤ�س�س��ات الإعالمي��ة م��ن �أج��ل تعزي��ز حري��ة وا�ستقاللي��ة الإع�لام.

املهمة

لعالمية خ�لال ممار�ستهم لعملهم.
ر�ص��د وتوثيق امل�ش��كالت والتج��اوزات واالنتهاكات الواقعة عل��ى ال�صحفيني وامل ؤ��س�س��ات ا إ

الأهداف
•بناء فرق عمل م�ؤهلة ومتخ�ص�صة من املحامني وال�صحفيني والباحثني لر�صد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على الإعالميني
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية وفق الأ�صول واملعايري املتعارف عليها دولياً.
لف�صاح عن امل�شكالت والتجاوزات واالنتهاكات التي يتعر�ضون لها خالل عملهم و آ�ليات التبليغ عنها.
•حتفيز ال�صحفيني على ا إ
•تطوير وم�أ�س�سة �آليات ر�صد امل�شكالت واالنتهاكات التي يتعر�ض لها ال�صحفيون.
•توعية ال�صحفيني بحقوقهم وتعريفهم باملعايري الدولية حلرية الإعالم ،وماهية االنتهاكات التي يتعر�ضون لها.
•مطالبة احلكومات باتخاذ التدابري للحد من االنتهاكات الواقعة على الإعالم وحما�سبة مرتكبيها.
•حث الربملانات على تطوير الت�شريعات ال�ضامنة حلرية الإعالم للحد من االنتهاكات التي ترتكب �ضده وحما�سبة مرتكبيها.
لعالميني الذين يتعر�ضون للم�شكالت واالنتهاكات ،مبا يف ذلك م�ساعدتهم يف احل�صول
•توفري الدعم وامل�ساعدة القانونية ل إ
على تعوي�ض عادل عن االنتهاكات التي حلقت بهم ومالحقة مرتكبيها.
•ا�ستخدام �آليات الأمم املتحدة للحد من االنتهاكات الواقعة على حرية الإعالميني و�إن�صافهم.

ميالد
وحدة امل�ساعدة القانونية للإعالميني
مقدمة
لردن يف حزيران  2002حتت مظلة مركز حماية وحرية ال�صحفيني
لعالميني يف ا أ
ت أ��س�ست «ميالد» وحدة امل�ساعدة القانونية ل إ
من أ�جل تقدمي العون القانوين لل�صحفيني.
وجاء �إطالق «ميالد» ا�ستجابة حلاجة ال�صحفيني امللحة لبيت خربة متخ�ص�ص يف تقدمي اخلدمات القانونية يف الدفاع عن
ال�صحفيني بق�ضايا الإعالم والن�شر ،بعد �أن تزايدت الدعاوى الق�ضائية املقامة على الإعالميني ب�سبب ممار�ستهم لعملهم
ال�صحفي ،وبعد �أن �أ�صبحت ت�شكل قيد ًا على حرية الإعالم ،وتزيد من خماوف ال�صحفيني ب�سبب ال�ضغوط القانونية ,وتدفعهم
�إىل ممار�سة الرقابة الذاتية خالل عملهم.

الر�ؤيا
بيئة ت�شريعية وقانونية �ضامنة حلرية وا�ستقاللية االعالم ،وتكفل �أمن الإعالميني ،وممار�ستهم لعملهم ال�صحفي بحرية
ودون قيود.

الر�سالة
توفري امل�ساعدة القانونية املجانية للإعالميني ل�ضمان حماكمات عادلة لهم ،و�صيانة حقوقهم مبا يتواءم مع املعايري الدولية
حلرية ال�صحافة ،و�إ�صالح الت�شريعات الناظمة للإعالم.

الأهداف
لعالمية.
•توفري امل�ساعدة والدعم القانوين للإعالميني و امل�ؤ�س�سات ا إ
•تعزيز قدرات القانونيني واملحامني املتخ�ص�صني يف الدفاع عن ق�ضايا حرية الإعالم.
•تطوير الثقافة القانونية للإعالميني ،وتطوير قدراتهم يف التعامل مع الت�شريعات املقيدة حلرية الإعالم.
•تطوير الت�شريعات الناظمة لعمل الإعالم والت�شريعات التي تفر�ض قيود ًا عليه.
لعالم وحرية التعبري.
•تعزيز مبد أ� �سيادة القانون واملحاكمات العادلة يف ق�ضايا ا إ
لعالم وحرية التعبري.
•تعزيز دور الق�ضاء يف حماية حرية ا إ
•�إدامة احلوار مع احلكومة والربملان والق�ضاء واجلهات القانونية ذات العالقة حول امل�شاكل القانونية التي تواجه الإعالم.

خدمات ميالد
لعالمية
لعالميني وامل ؤ��س�سات ا إ
لعالميني «ميالد» خدمات الدعم القانوين املجانية لكل ا إ
تقدم وحدة امل�ساعدة القانونية ل إ
على النحو التايل:
•خدمة الرتافع القانوين املجاين عن ال�صحفيني الذين تقام �ضدهم دعاوى قانونية ب�سبب ممار�ستهم لعملهم الإعالمي،
ومدربني للتعامل مع الق�ضايا الإعالمية.
ويتوىل الدفاع عنهم حمامني م�ؤهلني َ
•م�ساعدة الإعالميني الذين يتعر�ضون للتوقيف و�/أو كل �أ�شكال حجز احلرية �أثناء ت�أديتهم لواجبهم ال�صحفي.
•تقدمي ا�ست�شارات قانونية وقائية م�سبقة و�/أو الحقة لل�صحفيني وامل�ؤ�س�سات الإعالمية يف جمال الإعالم والن�شر.
لعالميني وم�ساعدتهم على ممار�سة حقهم يف التعبري والدفاع عن حق املجتمع يف
•تعزيز الثقافة القانونية لل�صحفيني وا إ
املعرفة من خالل الدورات والور�شات التدريبية والتوعوية.
•تطوير قدرات املحامني يف الرتافع القانوين املتخ�ص�ص يف ق�ضايا الإعالم والن�شر وحرية التعبري ،وت�شجيع املحامني على
التخ�ص�ص يف ق�ضايا الإعالم والدفاع عن حرية التعبري.
•تقدمي مقرتحات مل�شاريع القوانني للربملان واحلكومة لتح�سني منظومة الت�شريعات القانونية الناظمة لعمل الإعالم.
•توثيق الق�ضايا املقامة على الإعالميني وامل�ؤ�س�سات الإعالمية يف املحاكم الأردنية وحتليل الأحكام الق�ضائية واجتاهات
الق�ضاء يف التعامل مع ق�ضايا الإعالم.
لعالم والن�شر.
•تنفيذ درا�سات قانونية متخ�ص�صة يف ق�ضايا ا إ
•التوا�صل مع ال�سلطة الق�ضائية لكفالة تعزيز احلريات ال�صحفية وخلق حالة تفهم للمعايري الدولية حلرية الإعالم.

