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عمل �شامل لتقييم الم�شهد الإعالمي الحالي في �أي دولة
تقدّم م�ؤ�شرات اليون�سكو لتطوير الإعالم� ،إطا َر ٍ
وفي �أي وقت ،ولكنها ال تتط ّلع �إلى مقارنة الدول ببع�ضها .وبالتالي ف�إن م�ؤ�شرات تنمية الإعالم لي�ست �أدا ًة
لتحديد الت�صنيف ،بل هي �أداة لتقييم الم�شهد الإعالمي بناء على م�ؤ�شرات �أقرتها الدول الأع�ضاء في منظمة
اليون�سكو ،ولتو�صي باتخاذ خطوات من �ش�أنها �أن تط ّور �إعالم ًا �أكثر حرية وا�ستقاللية وتعددية بما يتما�شى
مع المعايير الدولية.
الأردن هي خام�س دولة في ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا التي ت�شملها �سل�سلة م�ؤ�شرات اليون�سكو لتطوير
الإعالم ،بعد ًّ
كل من م�صر ،وليبيا ،وفل�سطين ،وتون�س� .أما خارج المنطقة فقد ق ّيمت اليون�سكو تطوير الإعالم
في ع�شر دول بنا ًء على �إطار عمل م�ؤ�شرات تنمية الإعالم ،وهنالك  16درا�سة تحت الإعداد.
عمل يمكن من خالله للإعالم �أن ي�سهم في الحاكمية الر�شيدة والتطور
ت�ضع م�ؤ�شرات تنمية الإعالم �إطا َر ٍ
الديمقراطي و�أن ي�ستفيد منهما .الم�ؤ�شرات تعالج كل جوانب البيئة الإعالمية ،وهي منظمة ح�سب الفئات
الخم�سة التالية:
�	.1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها.
 .2تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها ،م�ساواة اقت�صادية و�شفافية الملكية.
 .3الإعالم كمن�صة للخطاب الديمقراطي.
 .4بناء القدرات المهنية ودعم الم�ؤ�س�سات التي تعزز حرية التعبير والتعددية والتنوع.
 .5قدرة البنية التحتية كافية لدعم ا�ستقاللية وتعددية الإعالم.
�أُع ّد تقييم م�ؤ�شرات تنمية الإعالم من ِقبل فريق من الباحثين الأردنيين والدوليين خالل ال�شهور ال�ستة الأولى
من �سنة  ،2015و ُبني على �أ�سا�س الأدبيات ال�سابقة الغنية في الم�شهد الإعالمي الأردني ،وعلى بحث �أ�صيل
عميق وا�ست�شارات للجهات ذات العالقة.
يقدّم تقييم م�ؤ�شرات تنمية الإعالم تحلي ًال معمق ًا للم�شهد الإعالمي كما كان عليه في حزيران ،2015
ومجموعة من التو�صيات للعمل م�ستقب ًال ،وبالتالي ف�إن الدرا�سة �أكثر من مجرد تقييم ،فهو يقدّم خريطة طريق
وطفل من التعبير عن �أنف�سهم بحر ّية ،و�أن
ورجل ٍ
و�شاب ٍ
إعالم يم ّكن كل امر�أ ٍة ٍ
ُمق ّرة من اليون�سكو تهدف نحو � ٍ
تكون لديهم القدرة على الو�صول �إلى المعلومات المتع ّلقة بحياتهم اليومية ،وهذا مهم ب�شكل خا�ص في الوقت
الذي يم�ضي فيه العالم قدم ًا نحو �أهداف الأمم المتحدة للتنمية الم�ستدامة.
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وت�أمل اليون�سكو �أن ت�سهم نتائج هذا البحث في النقا�ش القائم حول ُ�س ُبل تو�سيع نطاق حرية وا�ستقاللية ومهنية
الإعالم في الأردن .وكما هو الحال في �أي بلد ،ف�إن النقا�ش ال ينتهي �أبد ًا ،ولكنه حوا ٌر ومناظر ٌة م�ستمرة بين
و�سائل الإعالم والحكومة والمجتمع المدني والجمهور.
تموز 2015 -
غاي بيرغر
يون�سكو – مدير دائرة حرية التعبير وتطوير و�سائل الإعالم
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الملخ�ص التنفيذي
لقد كان الإ�صالح الديمقراطي على �أجندة الأردن منذ عقود ،وبالطبع فقد كان �إ�صالح الإعالم جزء ًا مهم ًا
من ذلك الحوار .فخالل ربع قرن منذ عودة االنتخابات البرلمانية التي تبعت «هبة ني�سان»  1989تحققت
مكا�سب ديمقراطية مهمة ،من بينها انتخابات ديمقراطية دور ّية ،كما خطت حرية الإعالم خطوات مهمة،
وتتمتع البالد الآن ببيئة �إعالمية حيوية ومتنوعة �إلى حد معقول .في الوقت نف�سه ف�إن �إطار العمل ال�شامل
لتنمية الإعالم ما يزال �أمامه خطوات كثيرة في �سبيل ا�ستيفاء المعايير الدولية ،كما و�ضعتها اليون�سكو في
مف�صل ًة على الجوانب المختلفة لبيئة
م�ؤ�شرات تنمية الإعالم .يقدّم تقييم م�ؤ�شرات تنمية الإعالم هذا نظر ًة ّ
حرية الإعالم بنا ًء على منهجية هذه الم�ؤ�شرات ،لتحديد نقاط القوة وال�ضعف وتحديد احتياجات الإ�صالح.

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها

كاف �إلى م�ستوى
ي�ضم الد�ستور �ضمانات قوية لحرية التعبير والإعالم �إال �أن هذه ال�ضمانات ال ترتقي ب�شكل ٍ
ّ
ال�ضمانات الدولية نظر ًا �إلى �أنها تحمي فقط الحق في الإبالغ ولي�س الحق في البحث عن المعلومات والأفكار
والح�صول عليها ،كما ف�شلت في و�ضع قيود �صارمة على ما من �ش�أنه �أن يق ّيد على حرية التعبير .كما يفتقر
الد�ستور �إلى �ضمانات بخ�صو�ص الحق في الح�صول على المعلومات ،المع ّرف ب�أنه الحق في الو�صول �إلى
المعلومة الموجودة بحوزة الجهات الحكومية ،ولقد ت�ضمنت الأجندة الوطنية ( )2017-2007التزامات مهمة
نواح قانونية وخا�صة المتعلقة بال�سيا�ساتُ ،ط ّبق القليل منها بينما لم ُيط ّبق بع�ضها فعلي ًا حتى
و�إيجابية من ٍ
الآن.
كان للأردن دور قيادي في المنطقة باعتباره الدولة الأولى في ال�شرق والأو�سط و�شمال �إفريقيا تبنت قانون
الحق في الح�صول على المعلومات� ،إال �أن قانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات ل�سنة  2007يمكن العمل
على تح�سينه كما �أن جهود تنفيذه كانت محدودة .كما يت�ضمن الإطار القانوني قواعد م ّو�سعة حول ال�سر ّية ،وهو
ما يقلل من �أثر قانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات.
في بع�ض الحاالت ،كانت الحكومة الأردنية تجري ا�ست�شارات �شاملة بخ�صو�ص �إ�صالحات قوانين و�سيا�سات
الإعالم ،ولكنها في �أحيانٍ �أخرى كانت تتبنى قوانين بعد �إجراء م�شاورات �أقل ،ومن ناحيته فقد كان المجتمع
المدني يرفد عمليات �إ�صالح القوانين وال�سيا�سات بمدخالته في بع�ض الأحيان ،ولكن ب�شكل غير متوا�صل.
وي�ضم ذلك
يت�ضمن الإطار القانوني عدد ًا من القواعد التي تُفرط في تقييد المحتوى الذي يتم ن�شره �أو بثه،
ّ
قوانين ت�شهير جنائية قا�سية ووا�سعة النطاق ،مجال الدفاع �أمامها محدو ٌد وقيودها على حرية التعبير وا�سع ٌة،
لأ�سباب مثل حماية الأمن القومي والمحاكم والم�شاعر الدينية .ومن وجهة نظر تر ّكز على حرية التعبير ،ف�إن
محاكمة العاملين في الإعالم �أمام محاكم ع�سكرية (كمحكمة �أمن الدولة على �سبيل المثال) على �أنواع معينة
من الجرائم – مما ي�سمح بتوقيفهم لحين محاكمتهمُ -يع ّد �أمر ًا مثير ًا للجدل.
ومن ناحية الت�شريعات الإعالمية ف�إن القانون يوفر حماية قوية وف ّعالة لحق ال�صحفيين في المحافظة على
نواح ،وهذا ي�شتمل
�سرية م�صادرهم ،ولكن نظام الت�شريعات الإعالمية ال يتما�شى مع المعايير الدولية من عدة ٍ
على التالي:
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• �ضعف ا�ستقاللية هيئة الإعالم بالإ�ضافة �إلى النظام الذي يجعل الحكومة �صاحبة القرار الأخير عن
ترخي�ص جهات البث.
• قيود قانونية على من تحق لهم ممار�سة ال�صحافة� ،أو �أن ُيعتبروا �صحفيين ،مما ي�ؤدي �إلى حالة ُيمنع
فيها عدد كبير من الأفراد ممن ي ُعتبرون �صحفيين عاد ًة من الح�صول على ع�ضوية نقابة ال�صحفيين
الأردنيين و ُيمنعون ر�سمي ًا من العمل ك�صحفيين.
• ترخي�ص ال�صحف.
• التح ّكم والتقييد غير المبرر للمواقع الإلكترونية ،ومن بينها المواقع الإخبارية.
ت�أثرت هذه المعايير �سلب ًا بجهودٍ م�شتركة من عدة جهات من القطاعين العام والخا�ص للت�أثير على نزاهة
المخرجات الإعالمية ،وهو ما ُو�صف ب�أنه «احتواء ناعم».

:2تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها ،م�ساواة اقت�صادية و�شفافية الملكية.

انتهى االحتكار الحكومي للبث التلفزيوني والإذاعي �سنة  ،2002مما �أدى �إلى ت�أ�سي�س العديد من محطات
ب�شكل ملمو�س� .إال �أن �إطار العمل
الراديو والتلفزيون ،وازداد تنوع المخرج الإعالمي المتوفر للأردنيين ٍ
الإعالمي ،في الوقت ذاته ،ال يحتوي الكثير من التدابير الفاعلة التي من �ش�أنها �أن تعزز تن ّوع الإعالم.
النظام المتّبع لمنح تراخي�ص البث قائ ٌم فعلي ًا على �أولوية الو�صول �أي �أن من ي�أتي �أو ًال ُيخدم �أو ًال ،وهو نظام
يعترف بنوعين فقط من جهات البث �أال وهما الجهات الحكومية والخا�صة� ،إذ ال يوجد �أي قواعد قانونية
ّ
تنظم جهات البث المجتمعية ،والتي تُع ّد جهة بث ثالثة بالغة الأهمية عالمي ًا ،وال يوجد �أي تدابير لتخ�صي�ص
وحماية الترددات الخا�صة بجهات البث المجتمعية .وال يع ّد التنوع معيار ًا ر�سمي ًا عند منح رخ�ص البث ،كما
�أن عملية منح الرخ�ص تفتقر �إلى قواعد و�إجراءات وا�ضحة ،كما �أنها ال تُجرى بعملية تناف�سي ٍة �شفاف ٍة تتيح
المجال لم�شاركة الجمهور.
�أما من ناحية المعايير المالية ،فلي�س هنالك قواعد تق ّيد تر ُّكز ال ُملك ّيةالإعالمية �أو ت�ضمن �شفافيتها ،وبد�أت
الآن ُبنى تر ّكز ُملك ّية الإعالم في الظهور .ر�سوم البث الأر�ضي باهظة ،وحتى الآن لم يتم �إ�صدار �أي رخ�ص بث
�أر�ضي� .أما قطاع ال�صحافة المطبوعة ،وخا�صة ال�صحف اليومية الكبرى تعاني من �أزمة مالية تهدد ب�إغالقها
م�ستقب ًال ،ومن بينها �أكبر و�أقدم ال�صحف .وتبقى بع�ض الأ�سئلة عالق ًة حول �إن كانت الأ�سعار التي تدفعها
الجهات الحكومية مقابل الإعالن لدى هذه ال�صحف كافي ًة ،وحول التدابير التي ت�ضمن توزيع الإعالنات
الحكومية بطريقة مو�ضوعية و�شفافة ومحايدة �سيا�سي ًا.

 :3الإعالم كمن�صة للخطاب الديمقراطي
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تهم المواطنين في المحافظات
تتركز و�سائل الإعالم غالب ًا في العا�صمة ع ّمان ،بينما تُمنح الق�ضايا التي ّ
ً
ً
الأخرى اهتمام ًا �أقل� .أما الن�ساء وبع�ض المجموعات كالالجئين مث ًال ف�إنهم ُي َم ّثلون تمثيال �ضعيفا في المحتوى
الإعالمي وفي القوى العاملة في مجال الإعالم ،خا�صة في المنا�صب العليا.
والعملي ل�ضمان �أن و�سائل الإعالم
�سيكون هنالك حاج ٌة لجهود حقيقية على الم�ستوى القانوني والإداري
ّ
الحكومية والمملوكة جزئيا من ِقبل الحكومة في الأردن تعمل كخدمة �إعالم عام تتما�شى مع المعايير الدولية.
وتعاني كل جهات البث العام ووكالة الأنباء الأردنية بترا من �ضعف ا�ستقالليتها عن الحكومة ،وذلك تنظيمي ًا
– �أي في الطريقة التي يتم فيها تعيين مجال�س �إداراتها ومديريها– وعملي ًا� ،أي �أن هنالك تدخ ًال في البرامج

الملخ�ص التنفيذي

التي تبثها وفي طواقم العاملين لديها .كما تفتقر هذه الجهات �إلى تعليمات تُع َّرف كيف ينبغي عليها �أن تخدم
يخ�ص نوع المحتوى المقدم للجمهور .المحطة التلفزيونية الجديدة« :محطة الإعالم
الجمهور ،وتحديد ًا فيما ّ
العام الم�ستقلة» والتي لم تبد�أ بثها بعد ُيتوقع منها �أن تكون جهة البث العمومية� ،إال �أن هذه المحطة تحتاج
ا�ستقاللية �أو�ضح عن الحكومة حتى ت�ستوفي المعايير الدولية لخدمة البث العام.
كاف من الو�ضوح،حيث تظهر ال ُملكية العامة
تت�سم عالقة الحكومة بال�صحف المملوكة من الدولة بقدر غير ٍ
الجزئية من خالل ُح�ص�ص مملوكة للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ،مما يمنح الحكومة فعلي ًا القدرة على
تعيين �أع�ضاء المجال�س وكبار الموظفين ،وتفتقر و�سائل الإعالم هذه في الوقت ذاته �إلى �سمات خدمة الإعالم
العمومي ،ولي�س لديها والية قانونية �أو �إلزام ب�أن تعمل ل�صالح الجمهور.
وم�ستقل للتعامل مع
فعال
ٍ
وبالرغم من المحاوالت على مر ال�سنين �إال �أن الإعالم لم يتمكن بعد من و�ضع نظام ٍ
ر�سمي
ال�شكاوى المتعلقة بمهنية الإعالم ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز م�ساءلة الإعالم من ِقبل الجمهور.هنالك نظام
ٌ
معمو ٌل به حالي ًا من ِقبل نقابة ال�صحفيين الأردنيين وميثاق ال�شرف ال�صحفي ومجال�س النقابة الت�أديبية� ،إال
�أن هنالك اعتراف ًا وا�سع ًا ب�أن هذا النظام مثي ٌر للجدل ،وهنالك نقا�شات حالي ًا حول ا�ستبداله بنظام جديد.
ومن بين م�شاكل النظام الحالي ومما ُي�ضعفه هو �أنه ال ي�شمل عدد ًا كبير ًا من الم�شتغلين بالإعالم نظر ًا لعدم
ا�ستيفائهم ل�شروط ع�ضوية نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،بالإ�ضافة �إلى مواد ُمق ِّيدة ب�شكل غير مالئم في ميثاق
ب�شكل غير متنا�سب.
ال�شرف ال�صحفي ،والنظام الت�أديبي الذي يكون قا�سي ًا في بع�ض الأحيان ٍ
وال تُعاني الأردن من م�شاكل حقيقية فيما يتعلق ب�سالمة ال�صحفيين� ،إال �أن هنالك تحديات قائمة في هذه
المنطقة ،فهنالك االعتقاالت مث ًال ،والمعاملة القا�سية ،والإهانات العلنية ،والتهديدات بالإيذاء الج�سدي،
وتبقى احتمالية الإفالت من العقوبة عالي ًة في مثل هذه الحاالت ،حيث ت ّمت �إدانة عدد قليل جد ًا –من
القطاعين العام والخا�ص -ب�سبب االعتداء على ال�صحفيين .وبالإ�ضافة �إلى ق�ضايا �أخرى ،فيبدو �أن االهتمام
متدنٍ بالتحقيق في مثل هذه الحاالت ،ويكمن ال�سبب جزئي ًا في �أن الأجهزة التي تُجري هذه التحقيقات عادة،
هي �أي�ض ًا ذات �صلة باالعتداءات.

 :4بناء القدرات المهنية ودعم الم�ؤ�س�سات التي تعزز حرية التعبير والتعددية
والتنوع.

يوجد في الأردن نطا ٌق وا�سع من المنظمات التي تو ّفر التدريب لل�صحفيين وغيرهم من العاملين في ال�صحافة
ب�شكل �أو ب�آخر� .إال �أنه من الممكن للتدريب �أن يلبي ب�شكل �أف�ضل
وقد ا�ستفاد �أغلب ال�صحفيين من التدريب ٍ
احتياجات ال�صحفيين الحقيقية� ،أي �أن يتم و�ضع هدف ذو مدى �أبعد لجهود التدريب ،وبتعزيز التن�سيق
تقييم لأثر التدريب .كما يحتاج مجال التدريب
والتعاون بين الجهات المقدّمة للتدريب ،بالإ�ضافة �إلى �إجراء ٍ
�إلى المزيد من التركيز على قيم الديمقراطية ومهنية الإعالم ،وتعزيز التوازن الجندري بين الم�شاركين،
وتوفير المزيد من فر�ص التدريب خارج العا�صمة ،و�إ�شراك الموظفين من المنا�صب العليا كمدراء الإعالم
ور�ؤ�ساء التحرير ،والعمل على بناء القدرات.
تتوفر في الأردن م�ساقات �أكاديمية متنوعة حول ال�صحافة واالت�صال ،وهنالك خلل في �أغلب هذه البرامج
وهو قلة الوقت المخ�ص�ص للمحاور العملية .كما يمكن تحديث بع�ض المواد ومهارات الطاقم التدري�سي ،في
ما يخ�ص الإعالم االجتماعي والتقارير ال�صحافية المعدة بم�ساعدة الحا�سوب.
ال تتوافق حالة احتكار نقابة ال�صحفيين الأردنيين كاتحاد لل�صحفيين مع المعايير الدولية ،والتي تدعو �إلى
تمكين ال�صحفيين من االن�ضمام �إلى االتحادات التي يختارونها ،كما ت�ؤدي �إلى م�شاكل عملية في النقابة باعتبار
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تقييم تنمية الإعالم في الأردن

�أن النقابة ذاتها تمثل كلاّ ً من العاملين والإدارة .كما يظهر تحدٍ �آخر في هذا المجال وهو �سيطرة ال�صحفيين
الذين يعملون في الإعالم الحكومي و�صحفيي ال�صحافة المطبوعة على نقابة ال�صحفيين الأردنيين .وينتج
هذا عن التعريف ال�ضيق لمن هو ال�صحفي ،باعتباره �أي �شخ�ص يعمل في ال�صحف ،وال ي�ضم التعريف �سواهم
�إال من يعملون في �أق�سام الأخبار في و�سائل الإعالم الإلكترونية وفي الراديو والتلفزيون .وتاريخي ًا لم تحظ
كاف في مجل�س نقابة ال�صحفيين الأردنيين.
الن�ساء بتمثيل ٍ

 :5قدرة البنية التحتية كافية لدعم ا�ستقاللية وتعددية الإعالم.

يتمتع الأردن ب�شكل عام بتطو ٍر تكنولوجي في مجاالت االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات وغيرها ،وخا�صة
خالل ال�سنوات الأخيرة ،مما م ّكن الغالبية العظمى من ال�سكان �إلى الو�صول للقنوات الف�ضائية والهواتف
النقالة مع نمو قوي و�سريع في الو�صول �إلى الإنترنت وملكية الهواتف الذكية .ومن �أحد التحديات هو موقع
الأردن ال�ضعيف في �سلة �أ�سعار تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت،والتي تُظهر �أ�سعار ًا مرتفعة في المنطقة.
لقد �ش ّكل النمو المتزايد في خدمات الإعالم الإلكتروني–التي تقدمها المواقع الإعالمية التقليدية ،وجيل
جديد من الإعالم الأردني على الإنترنت ومن�صات التوا�صل االجتماعي العالمية -نجاح ًا للأردن في ال�سنوات
الأخيرة .وقد �أدى هذا �إلى تغير في �أنماط ا�ستهالك المحتوى الإعالمي بين الجماهير الأردنية ،ووفر �أدوات
للمنظمات الإعالمية لإنتاج محتوىً �أغنى� ،إال �أن تبني قواعد مت�شددة �إلى حد بعيد لتنظيم الإعالم على
الإنترنت ،وتحميل المواقع التي ت�سمح بن�شر التعليقات الخارجية الم�س�ؤولية القانونية عن تعليقات القراء التي
ت�سمح بها ،قد �أدى �إلى حدوث انتكا�سة في التبني الإيجابي للف�ضاء الرقمي.
ويع ّد التعاون بين القطاعين العام والخا�ص لو�ضع �إ�ستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت من
المجاالت الواعدة في الأردن .هذا التعاون ي�أخذ بعين االعتبار التغيرات التكنولوجية والتناف�سية التي تحدث
في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�صال والمزايا التي يمكنها �أن تقدمها لتنمية الإعالم ،كما �أن تكنولوجيا
المعلومات مفيد ٌة لإ�شراك المنظمات المدنية �أو المنظمات غير الربحية للعمل �أكثر.

 :6خطوات م�ستقبلية

ب�شكل عام فقد راجعت هذه الدرا�سة لم�ؤ�شرات تنمية الإعالم الم�شهد الإعالمي في الأردن بعمق ،باالعتماد
ٍ
وتحديات في الفئات الخم�سة التي ت ّمت
إنجازات
على المعايير الدولية لتنمية الإعالم .ولقد ّتم تحديد �
ٍ
ٍ
درا�ستها ،بهدف دعم جهود الجهات المعنية لتعزيز مجتمع المعرفة في الأردن ،والذي يمكنه �أن يخدم من
ي�سكنون فيه من نواحي ال�سالم ،والفر�صة الديمقراطية ،والتنمية الم�ستدامة.
تم تقديم ما مجموعه  14تو�صية (راجع ما يلي) منبثقة عن الفجوات التي ّتم ت�شخي�صها في التحليل،
باالعتماد على المعايير الدولية ،وتقدّم الدرا�سة خارطة طريق محتملة ليتم �أخذها بعين االعتبار والتحاور
حولها ،لمعرفة كيف يمكن للأردن �أن يتقدّم في تعزيز تنمية الإعالم.
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التو�صيات الأ�سا�سية
تق ّر اليون�سكو بالجهود الجارية التي تبذلها الحكومة
والجهات ذات العالقة في الأردن لتطوير بيئة
�إعالمية حرة وم�ستقلة ومتنوعة� .إال �أن هنالك الكثير
مما يمكن فعله حتى يتما�شى �إطار العمل ب�شكل عام
مع المعايير الدولية ،ومنها ا�ستيفاء االلتزامات
الإيجابية التي يفر�ضها القانون الدولي على الدولة
حر وتعددي وم�ستقل .النقاط
لت�شجيع �إعالم ٍ
التالية هي التو�صيات الأ�سا�سية ،ليتم �أخذها بعين
االعتبار ،وهي م�ستقاة من تقييم م�ؤ�شرات تنمية
الإعالم في الأردن� ،أما التو�صيات الأكثر تف�صي ًال
فهي موجودة في نهاية الفئات الخم�سة التي يتناول
ك ٌل منها فئة من الفئات الرئي�سية التي ُق ّ�سمت �إليها
الم�ؤ�شرات.
 .1يمكن �أن تُبذل جهو ٌد لتجديد محاولة ا�ستيفاء
التزامات �إ�صالح الإعالم كما جاءت في
الأجندة الوطنية.
 .2يمكن للحكومة والبرلمان �أن يلتزما ب�إجراء
عملية ت�شاورية �شاملة في كل مرة يعملون فيها
على �إ�صالح قانون �إعالمي ،كما على منظمات
المجتمع المدني �أن تبذل جهد ًا ت�ضمن معه �أن
تكون م�ساهمتها في مثل هذه الم�شاورات على
�أعلى درجة ممكنة من المهنية.
 .3هنالك حاجة لأن تتم مراجعة �شاملة للقوانين
التي تحد من حرية التعبير والإعالم و�/أو تن�ص
على ال�سرية بهدف تعديل هذه القوانين بحيث
تتما�شى مع المعايير الدولية .كما يمكن �أن
يكون هنالك تركيز خا�ص على �إ�صالح قانون
حماية �أ�سرار ووثائق الدولة الم�ؤقت و�شروط
الت�شهير.
 .4يمكن �أن يبذل قطاع الإعالم ب�شكل عام جهود ًا
ت�ضمن �أن يخدم القطاع كل �سكان الأردن� ،أي
�أن يعطوهم �صوت ًا للتعبير عن وجهات نظرهم،
و�أن يقدموا لهم المعلومات التي يحتاجونها.
ويمكن �أن ي�سعى لي�صبح القطاع الرائد في

تركيز خا�ص
ممار�سات التوظيف العادلة مع
ٍ
عادل للن�ساء في كل الم�ستويات
لت�أمين ٍ
تمثيل ٍ
الوظيفية.
 .5يحتاج قانون �ضمان حق الح�صول على
المعلومات �إلى مراجع ٍة ب�شكل كامل لتتم
مواءمته مع المعايير الدولية و الممار�سات
الف�ضلى ،وعلى الجهات الحكومية في الأردن �أن
تتخذ الخطوات الالزمة لتطبق القانون تطبيق ًا
مالئم ًا.
 .6يمكن �أن ُي�ستحدث ت�شري ٌع �شام ٌل للبث و ُيتوقع
منه عدة �أمورٍ ،منها تحويل هيئة الإعالم �إلى
كامل بحيث تكون محمي ًة
ب�شكل ٍ
جهة م�ستقلة ٍ
وال�سيا�سي ،و�أن ت�ضع
من التدخل التجاري
ّ
الهيئة �أ�س�س ًا لعملية ترخي�ص عادلة وغير
تمييزية مما �سيعزز منح ًا مت�ساوي ًا للرخ�ص
لجهات البث بدرجاته الثالثة (وهي خدمة
البث العمومية ،والتجارية ،والمجتمعية) كما
تعزز التن ّوع في البث.
 .7يمكن �أن ُيعدّل قانون المطبوعات والن�شر بحيث
تُزال المواقع الإلكترونية ،ومن بينها المواقع
الإخبارية ،من نطاق القانون ،كما يجب �أال
إداري على ت�أ�سي�س
ُيفر�ض الت�سجيل �أو �أي قيدٍ � ّ
المواقع الإخبارية.
 .8يحتاج التلفزيون الأردني والإذاعة �إلى التحول
�إلى خدمة بث عمومية حقيقية محمية من
التدخل ال�سيا�سي والتجاري ،وتلتزم بخدمة
كاف.
م�صلحة الجمهور ،وتنتفع من
تمويل ٍ
ٍ
كما يمكن �إجراء م�شاورات لتحديد م�ستقبل
�أي و�سيلة �إعالمية عامة �أخرى ،وب�شكل ي�ضمن
حمايتها هي الأخرى من التدخل ال�سيا�سي.
 .9الإعالم بحاجة لو�ضع �آلية –�أو �آليات -م�ستقلة
يتمكن الجمهور عن طريقها من تقديم
ال�شكاوى الإعالمية.
13

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

 .10عند وقوع اعتداءات على الإعالميين �أو
الو�سائل الإعالمية ،ف�إنه يتوجب على ال�سلطات
المخت�صة �أن تدين االعتداء و�أن تخ�ص�ص
الموارد الالزمة بما ي�ضمن �إجراء التحقيقات
المنا�سبة و�أن يتم تقديم المت�سببين �إلى
المحاكمة.

 .13ينبغي �أن يلغى الإحتكار القانوني لنقابة
ال�صحفيين الأردنيين في تمثيل ال�صحفيين،
و�أن يكون لل�صحفيين حرية اختيار االن�ضمام
لها ،كما يجب �أن ُينظر في �إ�ضفاء طابع
ديمقراطي �أكبر على نقابة ال�صحفيين
الأردنيين وتو�سيع مظلة ع�ضويتها.

 .11على الموظفين الحكوميين ،وبالأخ�ص
�أع�ضاء الأجهزة الأمنية� ،أال يعتدوا بدني ًا
على ال�صحفيين ،و�أال يهددوهم� ،سوا ٌء كان
ذلك ب�شكل مبا�شر �أو من خالل طرف ثالث
(و�سطاء) ،ويجب على ال�سلطات �أن تدين مثل
هذه الأفعال عند حدوثها ،و�أن تقدم المعتدين
للمحاكمة.

 .14يمكن تقديم الدعم المتوا�صل ل�ضمان
ا�ستمرارية التعاون ما بين القطاعين العام
والخا�ص في مجال �إ�ستراتيجية االت�صاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،و�أن يتم تحديثه
ح�سب ما تقت�ضي الحاجة لتواكب التغيرات
التكنولوجية وغيرها.

 .12يمكن للمنظمات التي تقدم التدريب والتعليم
الإعالمي �أن ت�سعى للتن�سيق في ما بينها ب�شكل
�أكثر فعال ّية ،و�أن ت�ضمن ا�ستجابة التدريب
لالحتياجات الحقيقية لقطاع الإعالم في
الأردن .ومن التدابير الأ�سا�سية التي يجب
�إدراجها ،طرح مجموعة وا�سعة من الموا�ضيع
والتخ�ص�صات ،ومراعاة �أن يمثل الم�شاركون
المجتم َع الأردني ،و�أن يمثلوه جندري ًا ،و�أن تزيد
ن�سبة التدريب العملي في البرامج الأكاديمية.
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مقدمة
لقد كان الإ�صالح الديمقراطي على �أجندة الأردن منذ عقود ،وبالطبع فقد كان �إ�صالح الإعالم جزء ًا مهم ًا من
ذلك الحوار .لقد �أبدى الأردنيون ول�سنوات عديدة رغبتهم بتحول �سيا�سي وديمقراطي ،وبالرغم من التقدم
الذي تم تحقيقه� ،إال �أن العديدين يرون �أن النتائج ال ُمحرزة متوا�ضعة.
لقد كانت «هبة ني�سان» 1نقطة مهمة في الم�سار الديمقراطي الأردني ،فقد جاءت اله ّبة كردة فعل على ارتفاع
�أ�سعار النفط ،والموا�صالت ،والأغذية ،و�أدت �إلى تغيرٍ حقيقي في التعددية ال�سيا�سية وحرية التعبير وحرية
ال�صحافة .ولعل �أبرز مظاهر هذا التغيير كانت عودة االنتخابات البرلمانية بعد  33عام ًا من حظر الأحزاب
ال�سيا�سية.
وتم �إقرار ٍ
عدد من القوانين
وتم في �أعقاب ه ّبة ني�سان �إلغاء كل القوانين العرفية التي كانت �سارية حينهاّ ،
لنظام متعد ِد الأحزاب ،وب�شّ ر ت�شريع قانون المطبوعات والن�شر في �سنة 1993
التقدمية ،كما تم الت�أ�سي�س
ٍ
بحريات �أكبر لل�صحافة المطبوعة.
انتقل الأردن ٍ
و�صف
ببطء منذ ذلك الحين نحو ما �سماه م�ؤر ٌخ �أردني بارز« 2الديمقراطية المق ّيدة» بينما َ
العملي َة باحثٌ �
أمريكي 3ب�أنها «الديمقراطية الدفاع ّية».
ٌّ
تولى الملك عبد اهلل الثاني بن الح�سين �سلطاته الد�ستورية ملك ًا للمملكة الأردنية الها�شمية في ال�سابع من
�شباط  ،1999بعد مرور عقد كاملٍ تقريب ًا على ه ّبة ني�سان ،ومنذ توليه الحكم فقد �أطلق الملك عبد اهلل الثاني
عدد ًا من المبادرات الإ�صالحية.4
وفي �شهر ت�شرين الثاني  ،2002قدم الملك عبد اهلل الثاني ما �أُطلق عليه ا�سم «الأردن �أو ًال» لتعزيز �أُ�س�س
الدولة الديمقراطية الع�صرية« .الأردن �أو ًال» تجاو َز ال�شعار �إلى خطة عمل تهدف �إلى تر�سيخ روح االنتماء بين
المواطنين ،حيث يعمل الجميع ك�شركاء في بناء الأردن وتطويره.5
نواح عدة منها تقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية و�سيادة القانون وحرية
وي�ؤكد مفهوم «الأردن �أوال» على ٍ
الإعالم والمحا�سبة الحكومية وال�شفافية والعدالة والحقوق المت�ساوية.
ت�أ�س�س المركز الوطني لحقوق الإن�سان بموجب �إرادة ملك ّية في كانون الأول  ،2002وهو جهة حكومية �شبه
م�ستقلة تناط بها م�س�ؤولية “تعزيز مبادئ حقوق الإن�سان في المملكة ،و�ضمان الم�ساواة والعدالة ،ومحاربة
التمييز ،وتعزيز الديمقراطية ،ومراقبة التزام المملكة باالتفاقيات الدولية”.6
وفي �سنة  2002كان الأردن من �أوائل الدول العربية التي تبنت ت�شريع ًا يفتح �أمواج البث �أمام جهات البث
الخا�صة.7هذه التدابير �أ�سهمت في ت�صنيف الأردن في المرتبة الأولى في مجال الإ�صالحات الديمقراطية
1
2
3
4
5
6
7

يحيى �شقير ،2007 ،و�ضع الإعالم في الأردن� ،ص  ،5برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز العربي لحكم القانون والنزاهة ،بيروت �ص 5
محافظة ،علي ،2002 ،الديمقراطية المقيدة ،بيروت ،مركز درا�سات الوحدة العربية .ما يزال الكتاب ممنوع ًا في الأردن حتى يومنا هذا.

Robinson, G. 1998. Defensive Democratization in Jordan. International Journal of Middle East Studies,
.Vol. 30, pp. 387-410
.Muasher, M. 2011. A Decade of Struggling Reform in Jordan
راجع :مبادرات الملك على موقعه الر�سمي.http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/initiatives/view/id/3.html :

قانون المركز الوطني لحقوق الإن�سان رقم ( )51ل�سنة .2006
قانون الإعالم المرئي والم�سموع الم�ؤقت.
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من بين خم�س ع�شرة دولة عربية في مقيا�س الديمقراطية العربي ل�سنة  ،2010الذي ن�شرته مبادرة الإ�صالح
العربية .8ولقد نجحت تدابير التحرير التدريجي �إلى حد كبير ،حيث حافظت على ال�سالم والنظام حتى
اللحظة التي اكت�سح فيها الربي ُع العربي ال�شرقَ ال َ
أو�سط و�شمالَ �أفريقيا في �أوائل عام .2011
في عمان ،تظاهر المئات من الطلبة والنا�شطين وغيرهم في الرابع والع�شرين من �آذار  2011عند دوار
الداخلية �-أو ميدان جمال عبد النا�صر الذي يحمل ا�سم الرئي�س الم�صري الراحل -وانت�شرت حركة �شعبية
للمطالبة بالإ�صالحات ال�سيا�سية وتدابير مكافحة الف�ساد في البالد.
في بدايات امتداد المظاهرات �إلى الأردن ،لم ت�س َع ال�سلطات �إلى قمعها ،فقد ا�ستجاب الأردن لمطالب ال�شعب
بالتغيير بطريقة �أكثر كيا�سة.
وفي ا�ستجابة مبكرة للربيع العربي ،وبعد المظاهرات في ال�شوارع ،ع ّين الملك عبداهلل الثاني في �شباط 2011
معروف البخيت رئي�س ًا للوزراء ،وطلب منه �أن ي�ش ّكل حكومة لإطالق «م�سيرة �إ�صالح �سيا�سي حقيقي» وو�ضع
البالد على طريق «تعزيز الديمقراطية».9
وفي مرحلة مبكرة من الربيع العربي �أمر الملك الحكومة بت�شكيل لجنة الحوار الوطني ،مك ّونة من ممثلين عن
الأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات المهنية ،والقطاع االقت�صادي ،والمجتمع المدني ،ومن بينهم حركات ال�شباب
ي�ضم �أردنيين من كل �أنحاء المملكة بهدف الو�صول �إلى
والن�ساء .كانت مهمة اللجنة هي �إجراء حوار �شمولي ّ
�إجماع على ت�شريعات الإ�صالح ال�سيا�سي.10
�أ�شارت تو�صيات لجنة الحوار الوطني �إلى اهمية احترام حقوق الإن�سان ،و�سيادة القانون ،والم�ساواة في
الفر�ص ،و�أهمية مكافحة الف�ساد ،وتعزيز ال�شفافية والحاكمية الر�شيدة ،و�ضمان الف�صل بين ال�سلطات
الثالث ،ودعم حرية التعبير وحرية ال�صحافة.
ع ّين الملك عبداهلل الثاني في ني�سان  2011اللجنة الملكية لتعديل الد�ستور ،وا�ضطلعت اللجنة بمهمة مراجعة
الد�ستور ،وفي �أيلول  2011ع ّدل البرلمان  42مادة رئي�سية من الد�ستور ،وهو ما يمثل �أكثر من ثلث المواد
الأ�سا�سية .كما ح ّددت هذه التعديالت �صالحيات الملك الد�ستورية لت�أجيل االنتخابات� ،أو حل مجل�س النواب
لفترة غير محددة ،و�أ�س�ست محكمة د�ستورية لأول مرة في الأردن ،وق ّدمت المزيد من الحماية للحريات
المدنية وال�سيا�سية .ولتعزيز جهود مكافحة الف�ساد والم�ساءلة في الحكومة ،فقد �أ�س�س الملك في كانون الأول
 2012لجنة النزاهة الوطنية ومهمتها مكافحة الف�ساد.
في الثاني ع�شر من حزيران � 2011ألقى الملك عبداهلل الثاني خطاب ًا بمنا�سبة يوم الثورة العربية الكبرى
والجي�ش وعيد الجلو�س و�أعلن فيه ر�ؤيته الإ�صالحية.
ومن �أبرز نقاط الر�ؤية الإ�صالحية بناء الدولة الأردنية التي تحترم مبادئ “الديمقراطية والتعددية
والم�شاركة ،وذلك من خالل �إ�صالحات �سيا�سية ملمو�سة وقابلة للقيا�س ،ت�ستجيب لتطلعات �شعبنا في الإ�صالح
8

9
10

16

Lisa Bryant. 28 March 2010. Report Card on Democratic Reforms in Arab World Issued. Voice ofAmer i
 ،caمتوفر على الرابط التاليhttp://www.voanews.com/content/report-card-on-democratic-reforms-in-arab- :
 .world-issued-89461557/160141.htmlالن�سخة الأحدث من الم�ؤ�شر العربي للديموقراطية من �شهر ت�شرين الثاني  ،2014متوفر
على الرابط التالي� http://www.arab-reform.net/arab-democracy-index-iv :أحرزت فيه الأردن المركز الثاني.
Jordan’s King Abdullah Replaces Prime Minister Amid Protests. 1 February 2015. BloombergBusiness.
Available at: http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-02-01/jordan-s-prime-minister-rifai.resigns-king-asks-bakhit-to-form-government
Hani Hazaimeh. 25 May 2013. Outline of Jordan’s reform process. The Jordan Times. Available at:
.http://jordantimes.com/article/outline-of-jordans-reform-process
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والتغيير ،بعيد ًا عن االحتكام �إلى ال�شارع وغياب �صوت العقل”

ويرى البع�ض �أنه وبالرغم من كل هذه الجهود لتو�سيع �آفاق النظام ال�سيا�سي� ،إال �أن التقدم الديمقراطي
خ�صوم �أقوياء.
الحقيقي قد ُع ْرقل بفعلِ
ٍ
وزير الإعالم ال�سابق مروان المع�شر كتب يقول:
ولكن كل الجهود الرامية �إلى انفتاح النظام ال�سيا�سي ُ�أحبطت من ِقبل نُخب �سيا�سية
محافظة وبيروقراطية تخ�شى مثل هذه الجهود ،التي من �ش�أنها �أن تُبعد البالد عن
النظام الريعي القائم منذ عقود ،ليحل مكانه نظا ٌم قائم على الجدارة .حيث تنب�أت هذه
المجموعة بدقة �أن الإ�صالح �سي�ضعف ،حتى ولو تدريجي ًا ،ب�سبب امتيازات حازت عليها
خالل فترة طويلة لقاء والئها الأعمىللنظام ،وبهذا فقد �صمدت لي�س في وجه جهود
12
الإ�صالح فح�سب ،بل �صمدت �ضد �سيا�سات الملك نف�سه.
وجه الملك عبداهلل الثاني ر�سالة ملكية للحكومة في الثاني والع�شرين من �آذار
وفي ما يتعلق بالإعالم ،فقد ّ
 2011دعا فيها الحكومة �إلى «�إعداد �إ�ستراتيجية للإعالم تقوم على قاعدتي الحرية والم�س�ؤولية ،وت�أخذ بعين
االعتبار متغيرات الع�صر من �أدوات جديدة لالت�صال» ،كما �أكد الملك في ر�سالته على �أن «الإعالم الوطني
ب�سائر �أ�شكاله ،المطبوع والمرئي والم�سموع والإلكتروني ،ال بد له ،من التعبير بمهنية رفيعة وم�س�ؤولية وطنية».
كما �أ�شار �أن �إعالم الدولة قد «تراجع» و�أنه ف�شل في «�إي�صال ر�سالة الدولة الأردنية و�صوت المواطن بال�شكل
الذي يليق».13
الإ�ستراتيجية الإعالمية ( )2015-2011التي جاءت نتيجة لتلك الر�سالة� ،أ�شارت �إلى �أهمية الإعالم لعملية
الإ�صالح ،وق ّدمت التزامات ملمو�سة حيال �إ�صالح الإعالم (�أنظر في الأ�سفل).
وفيما يتع ّلق بالو�ضع الأ�شمل ،فقد �سيطرت الأزمة ال�سورية وما تالها من ظهور وانت�شار تنظيم الدولة
الإ�سالمية (داع�ش) على اهتمام العالم ،و�أحدثت تحوالت في المنطقة ما كان من الممكن تخ ّيلها من قبل.
كما �أن هنالك �أثر ًا يتم تناوله ب�شكل �أقل ،وهو �أن ال�صراع قد �أ�ض ّر كثير ًا بالتجارة الإقليمية ،وهو ما �أ ّثر
14
ب�أ�شكال مختلفة على اقت�صادات المنطقة.
وبدخول الأزمة ال�سورية عامها الخام�س في �آذار  ،2015ودون �أي حل في الأفق ،ف�إن الآثار ال�سلبية ما تزال
م�ستمرة في الأردن على ال�صعيد االقت�صادي ،واالجتماعي ،والم�ؤ�س�ساتي ،وال�سيا�سي ،والموارد الطبيعية.
ت�سبب تدفق الالجئين الكبير ،من العراق �أو ًال والآن من �سوريا ،ب�إثقال كاهل االقت�صاد والنظام االجتماعي
الأردني ،كما �أدى ت�صاعد النزاعات في الدول القريبة �إلى ت�سليط ال�ضوء على �أهمية الحاجات الأمنية ،والذي
ي�أتي �أحيان ًا على ح�ساب ما �سواها من الم�صالح.

 11ر�ؤيا الملك عبداهلل الثاني الإ�صالحية ل�سنة  2011متوفرة على الرابط التالي:

www.jordanpolitics.org/en/documents-

.view/27/king-abdullah-iis--reform-vision/42

 12المع�شر ،2011 ،عقد جهود الإ�صالح المتع ّثرة في الأردن
13
14

اال�ستراتيجية الإعالمية ( )2015-2011متوفرة على الرابط التاليhttp://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_ :
type=pages&part=1&page_id=430
Ianchovichina, Elena and Ivanic, Maros. 2014. Economic effects of the Syrian war and the spread of the
.
Islamic state on the Levant
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في ني�سان  2015كان عدد الالجئين ال�سوريين الم�سجلين لدى المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين في
الأردن 628,000 15وهنالك عدد كبير من الالجئين غير الم�سجلين .لقد �ضغط تدفق الالجئين ب�شكل كبير
على البنية التحتية للدولة ،كما ي�ش ّكل تهديد ًا على التما�سك االجتماعي وال�سالم .16وفرت الحكومة الأردنية
التعليم المجاني لكل �أطفال الالجئين ال�سوريين في مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي ،وهو ما فاقم من
ه�شا�شة القطاعات الفقيرة في الأردن ،و�أدى �إلى تراجع قدرة ه�ؤالء في الو�صول �إلى الخدمات الأ�سا�سية ذات
الجودة في �أغلب المحافظات المت�أثرة بالالجئين ،وتظهر التوترات بين المجتمع الم�ضيف وبين الالجئين
بو�ضوح في محافظات ال�شمال.17
ف�صلت فيها
�أطلقت الحكومة الأردنية في �أواخر �سنة  2013خطة اال�ستجابة للأزمة ال�سورية ّ ،2016-2014
ما تقترحه الدولة للتعامل مع التحديات الناجمة عن تدفق الالجئين ال�سوريين ،كما تت�ضمن الخطة الوطنية
لتمكين المجتمعات الم�ضيفة لالجئين ال�سوريين برنامج ًا ال�ستثمارات عالية الأولوية لتنفذها الحكومة
18
الأردنية لدعم المجتمعات الم�ضيفة لالجئين ولتدعيم االقت�صاد الأردني.
وهنالك جانب �آخر �أقل توثيق ًا ،ولكنه ال يق ّل �أهمية على الإطالق في الأزمات الأمنية المحيطة بالأردن ،وهو
�أثرها على الإرادة ال�سيا�سية وعلى ترتيب الأولويات فيما يتعلق ب�إ�صالحات الإعالم .واجه الأردن عبر تاريخه
عدة تحديات �أمنية ،وت�صاعدت هذه التحديات عند اندالع الحرب الثانية في العراق� ،إال �أن هذه التحديات
�أ�صبحت �أكثر خطورة بوجود تنظيم الدولة الإ�سالمية (داع�ش) على حدوده ،مما �شتت التركيز نوع ًا ما عن
�إ�صالحات الإعالم.
كما �أن هنالك مي ًال –يمكن مالحظته في �أماكن �أخرى في العالم -لفر�ض المزيد من ال�سيطرة على حرية
التعبير با�سم مكافحة الإرهاب.
يخ�ص و�ضع الإعالم حالي ًا في الأردن ،ف�إن و�سائل الإعالم المطبوعة التقليدية تعاني لت�ستم ّر .فجريدة
وفيما ّ
الد�ستور ،وهي الجريدة اليومية الأقدم في الأردن ،بالإ�ضافة �إلى جريدتي الر�أي والعرب اليوم ،تواجه
م�صاعب مالية �شديدة .فقد �أعلنت جريدة الر�أي –على �سبيل المثال -عن خ�سارتها  3,7مليون دوالر في �سنة
.19 2014هنالك عدة �أ�سباب لهذا الو�ضع ،من بينها المناف�سة من الإعالم الحديث وانتقال �إنفاق الإعالنات
�إلى و�سائل الإعالم الحديثة ،وم�شاكل �إدارية مثل التوظيف الزائد في ٍّ
كل من الد�ستور والر�أي ،و�أن جريدة
الر�أي ا�شترت مطبع ًة حديثة في الوقت الذي بد�أ فيها الإعالم المطبوع بالتراجع.
�أدت عمليات خ�صخ�صة قطاع البث �إلى ت�أ�سي�س عدد كبير من محطات التلفزيون والإذاعة الجديدة الخا�صة،
�إال �أن �آلية الترخي�ص �أنذاك ف�ضلت المحتوى الترفيهي على الإخباري� ،أي �أن المحطات التي ترغب في
 15الالجئون ال�سوريون في الأردن .متوفر على الرابط التالي http://syrianrefugees.eu/?page_id=87 :التجمع الأكبر لالجئين
ال�سوريين في محافظة العا�صمة (بن�سبة  ،)26,4المفرق (بن�سبة � ،)24,8إربد (بن�سبة  ،)22,6الزرقاء (بن�سبة  )11,6ويعي�ش الباقون
في جنوب الأردن .ع�شرون بالمئة من الالجئين يعي�شون في الزعتري ومريجب الفهود و�سايبر �سيتي ومخيم الأزرق .الالجئون ال�سوريون
الم�سجلون لدى المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين ،متوفر على الرابط التاليhttp: / /data.unhcr.org/syrianrefugees/ :
16
17

18
19

18

country.php?id=107
Ibrahim Saif, Minister of Planning and International Cooperation. 8 January 2014. Impact of Syrian crisis
.on Jordan. The Jordan Times. Available at: http: / /jordantimes.com/impact-of-syrian-crisis-on-jordan
Jordan’s Ministry of Planning and International Cooperation. November 2013. Needs Assessment
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National Resilience Plan 2014-2016. Available in Arabic at: http: / /un.org.jo/publications/nationalresilience-plan-2014-2016
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مقدمة

بث الأخبار كان عليها �أن تدفع زياد ًة تبلغ ن�سبتها  50بالمئة على ر�سوم الترخي�ص� ،20إال �أن هذا �أُلغي في
�سنة � .2012أما محطات التلفزيون التي تريد �أن تبث �أر�ضي ًا ما زالت تواجه عوائق مهمة ،من بينها ر�سوم
الترخي�ص المرتفعة ،وهذا �أحد الأ�سباب التي تدفع جهات البث التلفزيونية �إلى البث عبر الأقمار ال�صناعية.21
�أ�صبحت المواقع الإخبارية م�صدر ًا مهم ًا للمعلومة 22في بلد ُق ّيدت فيه حرية الإعالم التقليدي ،وما دعمها هو
ن�سبة الإلمام بالقراءة والكتابة المرتفعة (بن�سبة  23 )%98ومعدل انت�شار الإنترنت الذي يبلغ  ،24%76وبهذا فقد
تكاثرت المواقع الإخبارية ال�سنوات الأخيرة.
بد�أت المواقع الإخبارية في الظهور �سنة  ،2006مع ت�أ�سي�س موقع عمون ،25وهنالك حوالي  300موقع �إخباري
م�سجل في الأردن ،26بع�ضها تعمل على الإنترنت فقط (بمعنى �أنها تن�شر على الإنترنت فقط) ومن بينها
ّ
موقع عمون ،و�سرايا ،وخبرني ،والمدينة نيوز ،وزاد الأردن ،وجو ،24وجرا�سا نيوز ،وال�سو�سنة ،و�سما الأردن،
وتتزايد ح�صتهم من الإعالنات الإلكتروني ب�شكل مت�سارع ،حيث ارتفعت من  1بالمئة �سنة � 2009إلى �أكثر من
27
 11بالمئة �سنة .2013
كما يزدهر التدوين في الأردن ،حيث ع ّلق محمد عمر – وهو واحد من �أوائل المدونين الأردنيين« :-يبدو �أن
دور �أغلبية المدونات وال�شبكات االجتماعية قد تح ّول تمام ًا منذ الربيع العربي» .28باتر وردم ،وهو من �أوائل
نا�شطي الإنترنت �أ�شار �إلى «الخا�صية الرئي�سية في المواقع الإلكترونية هي �أنها ت�سمح للقارئ �أن يع ّلق» و�أ�ضاف
�أن الإعالم االجتماعي «ي�س ّهل ن�شر الآراء المخالفة لآراء الحكومة» .29
يتم في هذا ال�سياق تنفيذ م�شروع «دعم الإعالم في الأردن» الذي تديره اليون�سكو ويموله االتحاد الأوروبي
في الفترة ما بين  ،2017-2014ويهدف الم�شروع �إلى زيادة حرية وا�ستقاللية ومهنية الإعالم الأردنيُ .بني
الم�شروع ا�ستنادا �إلى الإ�ستراتيجية الإعالمية ( 2015-2011للمزيد من المعلومات �أنظر �ص )25وبرنامجها
التنفيذي  ،ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المجتمع الإعالمي في الأردن ،ومن بينها و�سائل �إعالم حكومية
وغير حكومية ،وم�ؤ�س�سات التدريب ال�صحفي ،ومنظمات التنمية الإعالمية30وتم تمويل هذا التقييم لم�ؤ�شرات
تنمية الإعالم تحت مظلة هذا الم�شروع.
تقييم لتنمية الإعالم في الأردن لتوفير فهم �أ�سا�سي
ما ذُكر هو خلفية هذه الدرا�سة ،حيث من ال�ضروري �إجراء ٍ
ولتعم الفائدة قطاع ًا عري�ض ًا من الجهات ذات العالقة في الأردن.
الحتياجات الإعالم ،لأغرا�ض هذا الم�شروعّ ،
.Rana Sweis and Dina Baslan. 2013. Mapping Digital Media: Jordan, p. 6 20
�	21أ�سماء محطات التلفزيون والراديو المرخ�صة متوفرة باللغة العربية على موقع هيئة الإعالم المرئي والم�سموع
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تقييم تنمية الإعالم في الأردن

ويتطلب مثل هذا التقييم تحلي ًال لمواطن القوة وال�ضعف للبيئتين الداخلية والخارجية التي يعمل فيهما
الإعالم ،وتوفر م�ؤ�شرات اليون�سكو لتنمية الإعالم منهجية معيارية لإجراء مثل هذا التقييم .م�ؤ�شرات تنمية
الإعالم ككل ،توفّر نظر ًة طموح ًة لأهداف بيئة الإعالم ب�شكل عام ،من وجهة نظر معنية ب�ضمان حرية
التعبير ،وتنوع الإعالم وا�ستقالليته ،ومهنيته.
م�ؤ�شرات تنمية الإعالم تقدم بنية �شاملة لتقييم احتياجات تنمية الإعالم في الأردن ،با�ستخدام منهجية
ي�ضم  39من الدول الأع�ضاء.
�أق ّرها المجل�س الدولي الحكومي لليون�سكو والذي ّ
تقييمات م�ؤ�شرات تنمية الإعالم ال ت�ضع الأولويات ،بل تق ّيم كل احتياجات تنمية الإعالم في ذلك البلد ،وهكذا
ف�إنه يمكن لمثل هذه التقييمات �أن تكون �أدا ًة مفيدة لقيادة جهود العاملين في مجال تنمية الإعالم ،ومنهم
�صانعو ال�سيا�سات.
الهدف من تقييمات م�ؤ�شرات تنمية الإعالم هو توفير خريطة �شاملة باحتياجات تنمية الإعالم الرئي�سية في
البلد لكل الجهات ذات العالقة –ومنها مجموعات المجتمع المدني ،من �صنّاع القرار  ،العاملون في الإعالم
والقانونيون -مبنية على منهجية م�ؤ�شرات تنمية الإعالم المختبرة والمقبولة دولي ًا.
ومن الم�أمول �أن يوفر هذا التحليل نظرة عامة لالحتياجات الأ�شمل لم�ساعدة الجهات ذات العالقة في تحديد
الأولويات والتخطيط لبرامج عملهم.

معلومات �أ�سا�سية

يقع الأردن في منطقة ال�شرق الأو�سط ويبلغ عدد �سكانه  6.53مليون ن�سمة ح�سب �إح�صاءات العام .31 2013
أردن ب�شكل كبير منذ اال�ستقالل عام  1946حتى و�صل �إلى �أكثر من اثني ع�شر
وقد ازداد �أعداد ال�سكان في ال ّ
ٍ
أردن
�ضعف ًا ،ويعود ذلك �إلى الزيادة الطبيعية في �أعداد ال�سكان بالإ�ضافة �إلى
موجات من الهجرة �إلى ال ّ
من بلدان مجاورة في فترات مختلفة من �أزمات �إقليمية في المنطقة ،ومن المتوقع �أن ت�ستمر �أعداد ال�سكان
32
باالزدياد في الم�ستقبل القريب.
يمثل ا�ستقرار الأردن بالرغم من النزاعات وحالة الفو�ضى ال�سيا�سية من حوله �أم ًرا محي ًرا للعديد من
أردن قد تم ّكن ببراعة من البقاء واال�ستمرار و�سط هذه البيئة .33ولعل �أحد
المحللين الذين �أ�شاروا �إلى � ّأن ال ّ
الآثار المترتبة على الوجود في منطق ٍة مليئة باال�ضطرابات ظهور �سلطة تنفيذية بالغة القوة في الحكومة تعتمد
ب�شكل كبير على الأجهزة الأمنية ،حيث تخ�ص�ص الأردن �أكثر من  %25من ميزانيتها ال�سنوية للإنفاق على
34
الجي�ش والقطاع الأمني.
31
32
33
34
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دائرة الإح�صاءات العامة ،كتاب الإح�صاءات للعام  .2013متوفر باللغة العربيةhttp: / /www.dos.gov.jo/dos_home_a/ :
.main/yearbook_2013.pdf
.Emmanuel Comolet. 2014. Jordan: The Geopolitical Service Provider
المرجع ال�سابق

بلغت الموازنة العامة للعام  2015بالدينار الأردني  6.096مليار (قرابة  8.6مليار دوالر �أمريكي) وتم رفع موازنة الجي�ش �إلى
 955.1مليون دينار �أردني (قرابة  1.35مليار دوالر �أمريكي) بعد �أن كانت  918.5مليون دينار �أردني في العام  ،2014بزيادة قدرها
�أربعة بالمئة .انظر دائرة الموازنة العامة لمزيد من التفا�صيلhttp: / /www.gbd.gov.jo/gbd/content/budget/MD/ .
� .ar/2015/0801.pdfأما موازنة مديرية الأمن العام فقد و�صلت في العام � 2015إلى  585.85مليون دينار �أردني ،بعد �أن كانت 563.2
مليون في العام  .2014انظر دائرة الموازنة العامة لمزيد من التفا�صيلhttp: / /www.gbd.gov.jo/gbd/content/budget/ .
 .MD/ar/2015/1003.pdfكما تمت زيادة موازنة قوات الدرك الأردنية من  182مليون دينار �أردني في العام � 2014إلى  192.3مليون
دينار �أردني في العا م ( 2015ما يعادل  270مليون دوالر �أمريكي تقري ًبا) .انظر http://www.gbd.gov.jo/gbd/content/bu d
� . get/MD/ar/2015/1005.pdfأما موازنة دائرة املخابرات العامة فتبقى �سر ّية.

معلومات �أ�سا�سية

أردن
وقد عانى الأردن منذ ت�أ�سي�سه عام  35 1921من نق�ص موارده الطبيعية� ،إذ � ّإن  99بالمئة من �أرا�ضي ال ّ
أرا�ض جافّة ،كما تع ّد الأردن رابع �أفقر دولة في العالم في الموارد المائية36.وللتعامل مع فقر
ت�صنّف على �أنّها � ٍ
أردن على اال�ستثمار في مواردها الب�شرية وفي التعليم ،حيث يعمل الأردنيون
الموارد الطبيعية فيها ،اعتمدت ال ّ
الم�ؤهلون في ال�شركات والدول حول العالم وخا�صة في دول الخليج العربي النفط ّية ،ويق ّدر عدد الأردنيين
37
العاملين في الخارج في العام  2014ب�أكثر من  500،000عامل.
أردن هي اللغة العرب ّية ،38كما يمكن لقطاعات وا�سعة من النا�س الحديث بالإنجليزية
اللغة الر�سم ّية في ال ّ
وفهمها .وي�ش ّكل العرب الأغلبية العظمى من ال�سكان ( 98بالمئة) وهنالك كذلك �أقليات من ال�شرك�س
وال�شي�شان ( 1بالمئة) والأرمن ( 1بالمئة)39.الإ�سالم هو الديانة الر�سمية للدولة ،حيث ي�ش ّكل ال�سنّة %92
من ال�سكان ،وهنالك ع ّدة �آالف من ال�شيعة� .أما الم�سيحيون في�ش ّكلون ما يقارب  6بالمئة من مجموع ال�سكان،
معظمهم ينتمون �إلى الكني�سة الأرثوذك�سية 40.وي�ش ّكل الدروز اثنين بالمئة من ال�سكان.
أردن في المرتبة  77في م�ؤ�شر التنمية الب�شرية من بين  187دولة ،وذلك في التقرير ال�صادر في
ي�صنّف ال ّ
�صعد ت�صنيف الأردن في هذا
العام  ،2014وبهذا ف�إنّه يقع في فئة الدولة ذات «التنمية الب�شرية العالية»41.وقد َ
الم�ؤ�شر ب�شكل كبير منذ العام  ،1980ولكنّه لم ي�شهد �صعو ًدا في ال�سنوات الخم�س الما�ضية .وي�صل مع ّدل
42
�سن الوالدة �إلى � 74،7سنوات في العام  72،7( 2012للذكور و � 76،7سنوات للإناث).
الأعمار في الأردن منذ ّ
أردن نم ًوا اقت�صاد ًيا �إيجاب ًيا في ال�سنوات الخم�س ع�شرة الما�ضية ،حيث بلغ مع ّدل النم ّو خم�سة
وقد �شهد ال ّ
الدولي قد توقّع �أن ي�شهد الأردن نم ًوا في �إجمالي الناتج المحلي في الأردن بواقع
البنك
وكان
بالمئة �سنو ًيا،
ّ
 3،5بالمئة للعام 43،2015وقد بلغ �إجمالي الناتج المحلي للفرد في العام  2013ما مقداره  3،653دينا ًرا (�أي
ما يقارب  5،152دوال ًرا)44.ووفقًا لتقرير التنمية الب�شرية ال�صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في
العام  ،2014ف�إن �إجمالي الدخل القومي للفرد في الأردن قد بلغ  11،337دوال ًرا �أمريك ًيا في العام .45 2013

� 35إمارة �شرق الأردنّ
 36البنك الدولي� 11 ،آذار 2013
water-issue.
.Emmanuel Comolet. 2014. Jordan: The Geopolitical Service Provider, p. 11 37
 38المادة الثانية من الد�ستور الأردني
 39الموقع الر�سمي للحكومة الأردنية

http://wbi.worldbank.org/wbi/stories/coordinating-stakeholders-jordan-crucial-

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQyNzS0NDI0MNOP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8a
PM4sMsvS3CvN0NDdwDTIwMPL0sfMLMDU2NDQKN9INT8_RzoxwVAUwd0l4!/.

 40الموقع الر�سمي للحكومة الأردنية

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQyNzS0NDI0MNOP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8
aPM4sMsvS3CvN0NDdwDTIwMPL0sfMLMDU2NDQKN9INT8_RzoxwVAUwd0l4!/.

 41برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  .2014تقرير التنمية الب�شرية 2014
42
43
44
45

http: / /hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_statisticaltables.xls
دائرة الإح�صاءات العامة ،م�ؤ�شرات مختارة ،انظر http: / /www.dos.gov.jo/dos_home_a/jorfig/2013/1.pdf
البنك الدولي ،حزيران � ،Global economic prospects. Shifting priorities, building for the future .2014صفحة .81
دائرة الإح�صاءات العامة ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي http: / /www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/yea r .2013
book_2013.pdf
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  ،2014تقرير التنمية الب�شرية  ،2014ال�صفحة  161الن�سخة الإنجليزيةhttp: / /www.jo.undp. .
org/content/dam/jordan/docs/Publications/HDR/HDR2013/UNDP%20Human%20Development%20
Report%202014%20English%20%20.pdf.
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الجدول  :1قيم م�ؤ�شر التنمية الب�شرية ح�سب ال�سنة
ال�سنة

1980

1990

2000

2005

2008

2010

2011

2012

2013

م�ؤ�شر
التنمية
الب�شرية

0.587

0.622

0.705

0.733

0.746

0.744

0.744

0.744

0.745

تح�سن في م�ؤ�شر التنمية الب�شرية
مالحظة :ارتفاع القيم يدلّ على ّ

عموما� ،إال � ّأن الدولة لم تتمكن من خف�ض ن�سبة البطالة المرتفعة فيها ،والتي
بالرغم من هذه الأرقام الإيجابية ً
انخف�ضت ب�شكل طفيف� ،إذ و�صلت في العام � 46 2013إلى  12،6بالمئة ،بينما انخف�ضت في العام � 47 2014إلى
 12،3بالمئة.
مت�سارعا ،فقد كان الإنترنت متوف ًرا منذ بداية الت�سعينات،
وت�شهد البنية التحتية في مجال االت�صاالت نم ًّوا
ً
وتم في العام  1995ت�أ�سي�س هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت من �أجل تنظيم قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
المعلومات 48في الأردن ،والذي تبلغ قيمته حال ًيا  2،2مليار دوالر �أمريكي�49.إن �إدراك الفر�صة االقت�صادية
التي يوفرها الإنترنت قد جعل ال�سلطات المعنية تعزز التنمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت
50
في المملكة.
ونتيج ًة لذلك ،ف� ّإن الإنترنت لم يعد فقط ميدانًا للنقا�ش حول ق�ضايا ال�ش�أن العام في الأردن وح�سب ،بل
�صار �أداة مه ّمة في مجال الأعمال ومح ّر ًكا �أ�سا�س ًيا لالقت�صاد ،51ومن الأمثلة الرائدة على نجاح قطاع تقنية
المعلومات واالت�صاالت في الأردن هو ما قامت به �شركة ياهو من تم ّلك �شركة مكتوب والتي كانت �أول �شركة
تقدم خدمات البريد الإلكتروني باللغة العربية ،وكانت قيمة ال�شركة �آنذاك  164مليون دوال ًرا �أمريك ًيا في �آب
52
.2009
أر�ضي في الأردن فقد تراجعت خالل ال�سنوات الثماني الأخيرة ،بينما نما
�أ ّما ا�شتراكات خطوط الهاتف ال ّ
قطاع االت�صاالت الخلو ّية ب�شكل كبير وفقًا لهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت في الأردن ،ووفق تقرير للهيئة للربع
الأول من العام  ،2015فقد كان هنالك  376،473ا�شترا ًكا في خدمة الهاتف الأر�ضي و  11،563ا�شترا ًكا في
53
الخلوي� ،أي ما يمثل  147بالمئة من مجموع ال�س ّكان.
خدمة الهاتف
ّ
وبحلول العام  2014كان هنالك ما يقارب  1،94مليون ا�شتراك في خدمات الإنترنت ( 24بالمئة من ال�سكان)
ومنها ما يقارب  1،6مليون� ،أو  82بالمئة عبر ا�ستخدام ات�صاالت النطاق العري�ض (برودباند) الخا�صة
بالخلوي ال�ستخدام الإنترنت .وقد ُق ّدر ا�ستخدام الإنترنت في الأردن بما يقارب  5،9مليون ن�سمة� ،أو ما يعادل
ّ
46
47
48
49
50
51
52
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دائرة الإح�صاءات العامة ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي http: / /www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/yea r .2013
book_2013.pdf

دائرة الإح�صاءات العامة .بيان �صحفي ي�شير �إلى �أنّ معدل البطالة و�صل �إلى  12،3بالمئة عام .2014
.http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/archive/unemp/2014/Emp_q4_%202014.pdf
هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ت�أ�س�ست بموجب قانون االت�صاالت رقم  13للعام  1995وفق تعديل القانون رقم  8للعام 2002
� ،Endeavor Jordan. 2014. Multiplying Impact: Amman’s High-Growth ICT Industryصفحة 5
م�ؤ�س�سة فريدم هاو�س ،2014 ،حرية الإنترنت  ،2014الف�صل الخا�ص بالأردن.
الم�صدر ال�سابق
،Multiplying Impact: Amman’s High-Growth ICT Industry .2014 .Endeavor Jordan
�صفحة 11
م�ؤ�شرات قطاع االت�صاالت (الربع الثاني للعام  ،2014والربع الأول للعام .)2015

معلومات �أ�سا�سية

 76بالمئة من ال�سكان مع بقاء ن�سبة النم ّو عالية وفق هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت.

54

أردن �سبع �صحف يوم ّية وتذكر الد�ستور والغد والر�أي � ّأن توزيعها اليومي ي�صل �إلى � 50ألف ن�سخة،
ت�صدر في ال ّ
�أما العرب اليوم وال�سبيل والديار والأنباط ،و�صحيفة الجوردان تايمز الإنجليزية ت�صدر بعدد ن�سخ �أق ّل .كما
يوجد في الأردن ّ 37
محطة �إذاعية 55،ثالثة منها ،البي بي �سي ،ومونت كارلو الدولية و �سوا لها �إنتاج خارجي
أردن .كما � ّأن هنالك  45محطة تلفاز ف�ضائية مرخ�صة 17 ،منها �أردن ّية� 13 ،سعود ّية ،و
ويتم �إعادة البثّ في ال ّ
ّ
 9عراق ّية ،واثنتان من ُعمان ،واثنتان من الجزائر ،وواحدة كويتية و�أخرى يمن ّية.
اجتماعي ،وحتّى تعمل هذه الو�سائل بحر ّية ووفق طريقة تعزز
�سيا�سي �أو
ال تعمل و�سائل الإعالم في فراغ
ّ
ّ
ال�صالح العا ّم ،ف�إنّه من ال�ضروري �أن يكون هنالك بيئ ٌة قانوني ٌة منا�سبة ،تُو�صف عاد ًة ب�أنها «بيئة قانونية
تمكين ّية»� .إن االعتراف القانوني بحر ّية الإعالم ُيع ّد من المتطلبات الم�سبقة ال�ضرورية لتطوير �أنظمة الحكم
الديمقراطي .و�أ�صبح معترف ًا به منذ فترة طويلة ب�أن و�سائل الإعالم تُعتبر ال�سلطة الرابعة التي تمثل رقابة
ال�سيا�سي ولإقرار جدول الأعمال.
منتدى مدني ًا للحوار
ال�شعب على �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة كما تُعتبر
ً
ّ
تحد يتعلق ب�إيجاد حالة من التوازن بين حماية هذا
�إال � ّأن الحر ّية ال�صحف ّية لي�ست �أم ًرا مطلقًا ،وهنالك ٍّ
والخا�صة التي يمكن �أن تتع ّر�ض للتهديد عند �إ�ساءة ا�ستخدام حر ّية
الحقّ و�ضمان حماية الم�صالح العامة
ّ
ال�صحافة.
�إن التط ّور الذي �شهدته القوانين الناظمة للإعالم في الأردن خالل ال�سنوات الع�شرين الما�ضية تعك�س �إلى
حد ما تلك الجهود الرامية لتجاوز هذا التحدي والتو�صل �إلى التوازن ال�صحيح بين م�صالح قد تكون مت�ضاربة
56
في بع�ض الأحيان.
ومنذ تلك الفترة المف�صلية في تاريخ الأردن بين العام  1989و  1993وبعد �إلغاء حالة الأحكام العرف ّية في
أردن في البحث عن قوانين
البالد
قدما نحو الديمقراطية البرلمانية و�سيادة القانون ،انخرط ال ّ
والم�ضي ً
ّ
والخا�صة المت�ضاربة .فمن جهة
العامة
والم�صالح
ال�صحافة
حرية
بين
المن�شود
التوازن
ّر
ف
تو
ة
ي
ؤ�س�س
�
م
و ُبنى
ّ
ّ
معلن وجا ّد بتعزيز الديمقراطية وحقوق ال�صحافة ،ومن جهة �أخرى كان هنالك دف ٌع
كان هنالك التزا ٌم ٌ
نحو ال�سيطر ِة في ظ ّل تخ ّوف من � ّأن زيادة الديمقراطية واالنفتاح �سيترتب عليه زيادة في التعبير عن الر�أي
(خا�صة في و�سائل الإعالم الخا�صة) مما قد ي�ؤثر على عالقات الأردن الخارجية وال�سلم الداخلي وغيرها
57
من الم�صالح.
أردن:
هنالك عامالن كان لهما �أكبر الت�أثير على تط ّور الحرية ال�صحف ّية في ال ّ
 .1وجود �سلطة تنفيذية ذات نفوذ كبير ،خا�صة بالمقارنة مع ال�سلطتين الت�شريعية
58
والق�ضائية.
 .2الممار�سة التي يكون تطبيق القوانين فيها لي�س حكم القانون ( )Rule of Lawبقدر ما
 54المرجع ال�سابق
 55مقابلة مع مدير هيئة الإعالم �أمجد القا�ضي� 4 ،آذار 2015
IREX/Jordan Media Strengthening Program and Center for Global Communication Studies, Annenberg 56
57

School for Communication, University of Pennsylvania. 2012. Introduction to News Media Law and
� ،Policy in Jordan: A primer compiled as part of the Jordan Media Strengthening Programصفحة .17
IREX/Jordan Media Strengthening Program and Center for Global Communication Studies, Annenberg
School for Communication, University of Pennsylvania. 2012. Introduction to News Media Law and
� ،Policy in Jordan: A primer compiled as part of the Jordan Media Strengthening Programصفحة .11

�	58أ�صدرت حكومة على �أبو الراغب  211قانو ًنا م�ؤقتًا في �أقل من  3ثالث �سنوات ( ،)2003-2001من خالل ا�ستغالل الحق الذي يمنحه
الد�ستور في و�ضع قوانين م�ؤقتة في حالة انحالل مجل�س النواب ،عل ًما �أ ّنه خالل � 80سنة في الأردن ،منذ العام  1921حتى � 2001أ�صدرت
الحكومات الأردنية  150قانو ًنا م�ؤقتًا .انظر  ،YahiaShukkeir. 2007. Status of the Media in Jordanال�صفحة  ،7الهام�ش رقم .7
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هو حكم من خالل القانون (� ،)Rule by Lawأي � ّأن ال�سلطات لها �صالحية وا�سعة في
كيفية تطبيق القانون.
القانوني الناظم للإعالم في الأردن بالتعقيد نظ ًرا للتداخل بين القوانين في �أجزاء متعددة من
يتّ�سم الإطار
ّ
الت�شريع� ،إذ �أن هنالك �أكثر من ع�شرين قانونًا وتنظي ًما يتعلق بالإعالم وال�صحفيين في الأردن ،والكثير منها
ي�شجع على ممار�سة الحريات ال�صحفية نظ ًرا للعواقب القانونية التي ت�شتمل على غرامات و�أحكام بال�سجن.
ال ّ
ويعد قانون المطبوعات والن�شر وقانون العقوبات وقانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة � ٍ
أدوات ت�ستخدمها
الحكومات الأردنية المتعاقبة من �أجل �إحكام ال�سيطرة على الإعالم .فقانون العقوبات الأردني على �سبيل
المثال ي�شتمل على ٍ
عدد من المواد التي تق�ضي ب�أحكام �سجن طويلة وغرامات كبيرة على مخالفات من قبيل
59
�إثارة الفتن وت�شويه ال�سمعة ون�شر الأخبار الخاطئة.
وبالإ�ضافة �إلى الأطر القانونية ،ف�إن هنالك قوانين غير مكتوبة ومح ّرمات من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على المحتوى
الذي يظهر في و�سائل الإعالم في الأردن .ومن الأمثلة المبا�شرة على ذلك موا�ضيع «�إ�شكالية» مثل الجن�س
والدين وال�سيا�سة 60.ووفقًا لدرا�سة حديثة ،ف�إن الجي�ش يظل على ر�أ�س الم�ؤ�س�سات العامة التي تتجنّب و�سائل
الإعالم انتقادها ويتبع ذلك الق�ضاء و�شيوخ ووجهاء الع�شائر والم�ؤ�س�سات الأمنية61.وقد كان �إقرار قانون
المطبوعات والن�شر في العام  1993عن�ص ًرا مه ًما من عملية تعزيز الحر ّيات بعد العام  1989وما يعرف با�سم
نجاحا وا�س ًعا
«ه ّبة ني�سان» ،حيث �ساعد هذا القانون على ت�أ�سي�س ع�شرات ال�صحف الأ�سبوعية التي حققت ً
حتّى �أثر نجاحها على ال�صحف اليومية (الر�سم ّية)� ،إال �أنّه وفي �شهر �أيار من عام  1997انتهت حالة القبول
الحكومي لهذه ال�صحف الأ�سبوعية والتي كانت تن�شر بع�ض الخطوط الحمراء ،وفي ظل غياب مجل�س النواب،
قامت الحكومة بن�شر القانون الم�ؤقت رقم  27للعام  62 1997والذي تم بموجبه �إغالق  13من �أ�صل � 35صحيفة
�أ�سبوعية بحجة �أنّها ال تملك ر�أ�س المال الذي يحقق ال�شروط التي ين�ص عليها القانون�63.إال � ّأن محكمة العدل
العليا ق�ضت بعدم د�ستورية هذا القانون لأ�سباب �إجرائية وعليه تم �إبطال �أحكام الإغالق التي �صدرت بحقّ
64
تلك ال�صحف.
وقد كانت الحكومة حتى العام  2002تمار�س حالة من االحتكار على الإذاعة والتلفزيون ،ولقد ّتم �إطالق
محطة التلفزيون الأردني الأولى ،وهي المحطة الر�سمية الأ�سا�سية ،في العام  1968كما �أن�شئت المحطة
الف�ضائية في العام  .1993وكان التلفاز والإذاعة خا�ضعين ل�سيطرة الحكومة وي�شرف عليهما وزير الإعالم،
خا�صة وترخي�ص عدد من
وقد �أتاح قانون الإعالم المرئي والم�سموع الم�ؤقت المجال �أمام ت�أ�سي�س جهات بث ّ
الخا�صة.
محطات التلفزة الف�ضائية ومحطات الإذاعة
ّ
أردن �سوى عدد
أردن بتحرير قطاع الإعالم المرئي والم�سموع في العام  2002لم يكن في ال ّ
وقبل �أن يقوم ال ّ
قليل من البيوت التي تمتلك القدرة على م�شاهدة المحطات الف�ضائية الدولية ،وذلك ل ّأن الأطباق الالقطة
ّ
المحطات الف�ضائية هي الأكثر
كانت باهظة الثمن حينها� ،إال � ّأن العقد الما�ضي قد �شهد تحوال كبي ًرا و�صارت
م�شاهدة ،حيث �صارت بع�ض المحطات العربية والأجنبية تنقل الأخبار للم�شاهدين ،مثل قناة الجزيرة
59

 ،Pamela M. Gross. 2011. Jordan Press, Media, TV, Radio, Newspapersمتوفر بالإنجليزية http://www.
pressreference.com/Gu-Ku/Jordan.html#ixzz3VK8afC8R

 60عبد اهلل الطوالبة ،م�س�ؤول رفيع الم�ستوى في الهيئة الأردنية للإعالم ،نقا�ش حول الإعالم المطبوع في � 19آذار .2015
61
62
63
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مركز حماية حرية ال�صحفيين .2013 ،و�ضع الحريات الإعالمية في الأردن ،تقرير http://jordantimes.com/article/ .2013
.media-freedom-in-jordan-dropped-by-12-percentage-points-in-2013
القانون الم�ؤقت رقم  27للعام  ،1997ن�شر في ال�صحيفة الر�سمية رقم � ،4205صفحة  ،2428في � 15أيار http://www.lob. .1997
.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
IREX/Jordan Media Strengthening Program and Center for Global Communication Studies, Annenberg
School for Communication, University of Pennsylvania. 2012. Introduction to News Media Law and
� ،Policy in Jordan: A primer compiled as part of the Jordan Media Strengthening Programصفحة .25

 64قرار محكمة العدل العليا ال�صادر في مجلة نقابة المحامين ،الإ�صدار رقم  1و  2في كانون الثاني و�شباط � 1998صفحة .389
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والعربية والبي بي �سي ،ومئات المحطات المجانية الأخرى ،وذلك في �أكثر من  90بالمئة من البيوت في
65
الأردن.
يف�سر
� ّإن التح ّول من البثّ
ّ
التلفزي التناظري �إلى البثّ الرقمي لي�س ذا �أثر كبير في هذا ال�سياق ،ولعل هذا ّ
66
التح�ضر لمثل هذا التح ّول.
�سبب تباط�ؤ الحكومة في
ّ

الإ�ستراتيجية الوطنية للإعالم ()2015-2011

كان �إطالق «الإ�ستراتيجية الوطنية للإعالم» التي تدعم تطوير �إعالم م�ستقل وتف ّعل الإطار القانوني الذي
67
ي�ضمن �إقامة توازن بين قيم الحرية والم�س�ؤولية.
جاءت هذه الإ�ستراتيجية نتيجة للقاءات وحوارات عديدة بين مختلف الم�ؤ�س�سات والأطراف المعنية من
القطاعين العام والخا�ص .وقد ا�شتملت اللجنة التي تم تعيينها لإعداد م�سودة هذه الإ�ستراتيجية على وزير
الدولة ل�ش�ؤون الإعالم ،ووزير الأوقاف وال�ش�ؤون والمقد�سات الإ�سالمية ،ووزير الثقافة ،و�أمناء عدد من
الوزارات ومدراء الم�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سم ّية ،68وقد التقت اللجنة �ضمن جل�ساتها اال�ست�شارية مع عدد
كبير من المعنيين وال�سيما �أع�ضاء لجنة التوجيه الوطني في مجل�س النواب ،و�أع�ضاء من وكالة الأنباء
الأردنية ،ومحرري ال�صحف اليومية ،ونقابة الفنانين ،وم�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون ،ومحطات الإذاعة
والف�ضائيات المحلية وعمداء كليات الإعالم في الجامعات الأردنية ومعهد الإعالم الأردني ومركز حماية
حرية ال�صحفيين وبع�ض الق�ضاة والمخت�صين في مجال القانون والمعنيين في �ش�ؤون الإعالم ،بالإ�ضافة �إلى
ممثلين عن المدن الإعالمية واتحاد المنتجين ورابطة الكتّاب و�أ�صحاب المواقع الإلكترونية وجمعية الدعاية
والإعالن الأردنية وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني المعنية بالحقوق المدنية والق�ضايا الإعالمية وخبراء في مجال
69
الإعالم والثقافة.
وت�شير مقدمة الإ�ستراتيجية الإعالمية �إلى � ّأن الإعالم لي�ست عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا في عملية الإ�صالح وح�سب بل
المهني الحر القائم على
�إنّه يع ّد منب ًرا لتعزيز عملية الإ�صالح .وت�ؤكد الإ�ستراتيجية على �أهمية «الإعالم
ّ
70
مبادئ ومتطلبات الم�س�ؤولية االجتماعية» وقيمته في «ن�شر معاني ومثل التربية الوطنية والقيم المدنية».
ويتم ّثل هدف الإ�ستراتيجية في ت�أ�سي�س بيئة منا�سبة لإيجاد �إعالم �أردني م�ستقل وم�ستنير يقوم على الأ�س�س
الآتية:
• بيئة ت�شريعية مواتية توازن بين الحرية والم�س�ؤولية
• مهنية عالية للإعالميين تقوم على التدريب المو�ضوعي الم�ستدام
• التنظيم الذاتي للمهنة وااللتزام ب�أخالقياتها
� ،Rana Sweis and Dina Baslan. 2013. Mapping Digital Media: Jordan 65صفحة 6
 66رم�ضان روا�شدة ،المدير ال�سابق للتلفزيون الأردني ،في اجتماع لليون�سكو في البحر الميت في � 2آذار .2015
 67وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم ،محمد المومني ،في ور�شة عمل لمراجعة الدورية الأردنية ال�شاملة ،في االجتماع ال�سابع في  24ت�شرين الأول
 .2013انظر http: / /goo.gl/xcEcyw
� 68أقر مجل�س الوزراء الإ�ستراتيجية في  18حزيران http: / /www.sarayanews.com/index. .2011

69
70

php?page=article&id=75132
الإ�ستراتيجية الأردنية للإعالم ( )2015-2011المخرجات الرئي�سية� ،صفحة http: / /www.pm.gov.jo/arabic/index. .3
.php?page_type=pages&part=1&page_id=430
الإ�ستراتيجية الأردنية للإعالم ( ،)2015-2011المقدمة� ،صفحة http: / /www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_ .2
.type=pages&part=1&page_id=430
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تعتمد الإ�ستراتيجية الوطنية للإعالم على الر�ؤية الملكية للإعالم ال�صادرة عام  2002وت�ستمد منها ر�ؤيتها
أهم الأ�س�س التي ت�شتمل عليها الر�ؤية الملكية للإعالم:
أردني .وفيما يلي � ّ
فيما يتعلق بتطوير وتحديث الإعالم ال ّ

• بناء نظام �إعالمي �أردني حديث ي�شكل ركيزة لتحقيق التنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ويعزّز �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي واالجتماعي والثقافي التي ينتهجها الأردن ،وبمايواكب
التطورات العالم ّية
• بناء �إعالم الدولة الحديثة من خالل ت�شجيع التعددية واحترام الر�أي والر�أي الآخر والتعبير عن الوطن
بكافة فئاته
• دعم ا�ستقالل م�ؤ�س�سات الإعالم و�إدارتها ،من خالل حماية ا�ستقاللية �إدارات الم�ؤ�س�سات الإعالمية
وقراراتها ،وفتح المجال �أمام القطاع الخا�ص للم�شاركة في ملكية و�سائل الإعالم ،وتمكين هذه الو�سائل
من القيام بدورها الرقابي
• االرتقاء بالمهنية الإعالمية من خالل التدريب والت�أهيل والتخ�ص�ص ومراجعة القوانين الإعالمية
71
وتطوير مواثيق ال�شرف الإعالمي والأخذ بالمتغيرات التقن ّية التي ي�شهدها الع�صر.
من العنا�صر المه ّمة في الإ�ستراتيجية هو الإقرار ب�أهمية “المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال االت�صال
والإعالم وحقوق الإن�سان ,التي �صادقت عليها المملكة الأردنية الها�شمية .وعلى�سبيل المثال ال الح�صر (ميثاق
72
الأمم المتحدة ،الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ,العهدالدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية ...الخ)”.
ومن �أجل تحقيق ذلك فقد تم طرح تعديالت على د�ستور عام  732011تقدم �ضمانات �أكبر للحقوق المدنية
والحريات وحرية التعبير وحرية ال�صحافة.
وبالرغم من هذه الخطوات وااللتزامات الجريئة ما تزال بع�ض التقارير الخا�صة بحرية الإعالم ترى � ّأن
أردن في هذه التقارير يراوح مكانه بين
أردن ما يزال يتراجع في مجال حر ّيات ال�صحافة� ،إذ ما يزال ال ّ
ال ّ
دولة ال تتمتع بحرية ال�صحافة �أو ذات حر ّيات �صحفية محدودة ،كما تراجع تقييمها في ال�سنوات الأخيرة في
تف�سر هذا التراجع هو الطريقة المتبعة في تطبيق
هذا المجال (انظر الجدول  .)2ولع ّل � َ
أحد الأ�سباب التي ّ
تماما مع
القوانين ،والتي ال تلتزم دائ ًما بحرف ّية القانون ،ومن ذلك �أي�ض ًا � ّأن العديد من القوانين ال تتوافق ً
المعايير الدولية والد�ستورية.
ويظهر الجدول  2النقاط التي �أحرزها الأردن في ال�سنوات الخم�سة الأخيرة في م�ؤ�شر الحرية ال�صحفية الذي
ت�شرف عليه منظمة مرا�سلون بال حدود ،والم�ؤ�شر الخا�ص بم�ؤ�س�سة فري ُدم هاو�س ،والم�ؤ�شر الخا�ص بنقابة
ال�صحفيين الأردنيين:

71
72
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الر�ؤية الملكية للإعالم http: / /www.avc.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=35 .2003 ،كما ذكرت في
الإ�ستراتيجية الأردنية للإعالم (� ،)2015-2011صفحة http: / /www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_ 5
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الجدول  :2ت�صنيف الأردن في م�ؤ�شرات الحريات ال�صحف ّية
ال�سنة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

منظمة مرا�سلون بال حدود،
الم�ؤ�شر العالمي للحرية
ال�صحفية 179(74دولة)						
76
145
155
145
144
141
140
م�ؤ�س�سة فريدم هاو�س ،حرية
غير حرة
غير حرة
غير حرة
غير حرة
غير حرة
غير حرة
ال�صحافة 197( 77دولة)
46
46
45
42
م�ؤ�س�سة فريدم هاو�س ،حرية
حرة جزئ ًيا حرة جزئ ًيا حرة جزئ ًيا حرة جزئ ًيا
الإنترنت 91( 78دولة)	
81
%47.61
%44
%51
نقابة ال�صحفيين الأردنيين،
80
حرة جزئ ًيا 79حرة جزئ ًيا
م�ؤ�شرات الحرية
مالحظة :في م�ؤ�شّ َري مرا�سلون بال حدود ،وفريدم هاو�س ،كلما ازداد الرقم انخف�ض ت�صنيف الدولة مقارنة بغيرها� ،أ ّما في م�ؤ�شر
نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،فازدياد الن�سبة يكون م�ؤ�ش ًرا على درجة �أف�ضل.

120

128

128

134

141

75

143

74
75
76

مرا�سلون بال حدود ،م�ؤ�شر الحرية ال�صحفية في العالم.http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html .
مرا�سلون بال حدود .2015 ،م�ؤ�شر الحرية ال�صحفية في العالم http://index.rsf.org/#!/ .2015
فريدم هاو�س  ،2015الحرية ال�صحفية https://freedomhouse.org/sites/default/files/ .2015
تقدما في الم�ؤ�شر �إذ و�صل �إلى المرتبة  145بعد �أن
 ، FreedomofthePress_2015_FINAL.pdfبالرغم من �أنّ الأردن قد حقق ً
كان في المرتبة � ،155إال �أ ّنه رجع �إلى المرتبة التي كان عليها في العام  ،2013مما يبقيه في ت�صنيف الدول غير الح ّرة في مجال حريات
ال�صحافة.
فريدم هاو�س .حرية ال�صحافة� .إح�صاءاتhttp://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press#. .

78
79
80
81

فريدم هاو�س ،2014 .حرية الإنترنت  .2014الف�صل المتعلق بالأردن.
نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،2012 ،م�ؤ�شرات الحرية ال�صحفية.
نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،2013 ،م�ؤ�شرات الحرية ال�صحفية.
نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،2014 ،م�ؤ�شرات الحرية ال�صحفية.
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المنهجية

المنهجية المتبعة في هذا التقييم بنيت على الفئات الخم�سة الأ�سا�سية لتنمية الإعالم الموجودة في منهجية
م�ؤ�شرات تنمية الإعالم لليون�سكو ،ويمكن و�صف هذه الفئات كما يلي:
الفئة الأولى تت�ألف من الم�ؤ�شرات التي تق ّيم �ضمانات حرية التعبير الد�ستور ّية والقانون ّية الحالية ،تن ّوع
وتعدد ّية الإعالم ،وتما�شي هذه ال�ضمانات مع االتفاق ّيات الدولية .انها تركّز على الإطار القانوني والخا�ص
بال�سيا�سات الذي يعمل الإعالم من خالله ،مع النظر �إلى ق�ضايا مثل حرية التعبير والقيود المفرو�ضة عليها،
وحق الح�صول على المعلومة ،واال�ستقاللية التحرير ّية ،وحق ال�صحفيين في حماية م�صادرهم ،ودور المجتمع
المدني في ت�شكيل ال�سيا�سة العامة.
الفئة الثانية تق ّيم مدى فعالية ال�سلطات الحكومية في تعزيز تنمية قطاع الإعالم بطريقة تمنع التركُّز غير
ال�ضروري وت�ضمن التن ّوع وال�شفافية في الملك ّية والمحتوى عبر الإعالم الحكومي والخا�ص والمجتمعي.
الفئة الثالثة تح ّلل نطاق ًا وا�سع ًا من المو�ضوعات المتعلقة بدور الإعالم في تعزيز الديمقراطية والحوار،
تتراوح من قدرة الإعالم على �إظهار التن ّوع وتلبية حاجات جميع �أفراد المجتمع� ،إلى التحقق من وجو ِد
نموذج خدم ِة بثٍّ عام ،كما �أنها تغطي التنظيم الذاتي للإعالم ،وثقة الجمهور في الإعالم ومو�ضوع �سالمة
ِ
ال�صحفيين بالغ الأهمية.
الفئة الرابعة تتناول توافر فر�ص تدريبية للعاملين في مجال الإعالم ومدى قدرتهم في الو�صول �إليها ،مع
التركيز على التدريب المهني والم�ساقات الأكاديمية المتع ّلقة بالإعالم ،كما تح ّلل وجود النقابات المهنية
ومنظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع الق�ضايا الإعالمية.
الفئة الخام�سة تح ّلل توفّر البنى التحتية الحديثة والمن�ش�آت والمع ّدات للعاملين في الإعالم ،بالإ�ضافة �إلى
مدى قدرة جميع �أفراد المجتمع ،بمن فيهم الفئات المه ّم�شة ،على الو�صول �إلى �أ�شكال االتّ�صال الحديثة
وتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت.
مف�صلة وم�ؤ�شرات رئي�سية ،وهذه توفّر العناوين الرئي�سية لتقرير تقييم م�ؤ�شرات
ّتم تق�سيم الفئات �إلى ق�ضايا ّ
تنمية الإعالم في الأردن.
التو�صيات موجودة في نهاية كل ق�سم من �أق�سام الفئات الخم�سة الرئي�سية� .إ�ضافة �إلى هذا التقييم قام
الم�شروع ب�إعدادتحليل مقارن للممار�سات الف�ضلى لخدمات الإعالم العمومي بين دول �أوروبية مختارة ،وبين
الممار�سات الحالية في الأردن.
يهدف تقييم م�ؤ�شرات التنمية الإعالمية في الأردن والتحليل المقارن لممار�سات خدمات الإعالم العام �إلى
ت�شكيل �أر�ضية لمراجعة خطة العمل الحكومي لال�ستراتيجية الإعالمية ،مما يقود �إلى خطة عمل منقّحة توافق
عليها الجهات ذات العالقة.
كما يق ّدم التقييم خارطة طريق لم�ستقبل الإعالم الأردني،وفي حال تطبيقها ،فيتوجب �أن ت�ساعد التو�صيات
82
في التقييم في تنفيذ الر�ؤية الملكية المتمثلة في «�إيجاد �إعالم �أردني مبني على �أ�س�س الحرية والم�س�ؤولية».
تم تنفيذ تقييم م�ؤ�شرات تنمية الإعالم من قبل فريق مك ّون من �أربعة باحثين محليين بالإ�ضافة �إلى خبير دولي
بين كانون ثاني وحزيران  ،2015و�أدارت منظمة دعم الإعالم الدولي عمل الفريق بتعاون وثيق مع اليون�سكو.
اعتمد تقييم م�ؤ�شرات تنمية الإعالم على مجموعة من المقابالت �شبه منظمة مع مجموعات بحث مركزة
 82الإ�ستراتيجية الإعالمية الأردنية ( ،)2015-2011المخرجات الرئي�سية ،متو ّفر على الرابط التالي:
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و�أفراد من ذوي العالقة ،من بينهم �أبرز الخبراء القانونيين المحليين وال�صحفيين والمحررين ومالكي و�سائل
ّ
والمنظمين والم�س�ؤولين الحكوميين.
الإعالم والأكاديميين وممثلي م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
كانت مجموعات البحث المركزة الع�شرة ،والتي عقدت في �شباط و�آذار  ،2015جوهر العملية البحثية� ،إذ
ركّزت على الق�ضايا التالية :التدريب والتعليم؛ �إطار عمل القانون وال�سيا�سات؛ المواقع االلكترونية الإخبارية؛
الالجئين؛ الإعالم المجتمعي؛ البث؛ نقابة ال�صحفيين الأردنيين؛ الجندر؛ وال�صحفيين .ثم ا�س ُتك ِْملت تلك
المجموعات ب�أكثر من  30مقابلة �شخ�صية.
�شملت العملية البحثية �أي�ضا مجموعة من ثماني م�شاورات وطنية بتي�سير من اليون�سكو ،وذلك للح�صول على
مدخالت بنطاق جغرافي �أو�سع ،عقدت بين ني�سان وحزيران  2015في عجلون ووادي الأردن والكرك ومعان
ومادبا والمفرق والطفيلة والزرقاء .في النهاية ،قامت اليون�سكو بتي�سير �أربع ور�ش عمل متخ�ص�صة كل منها
ا�ستمر لمدة يومين ،وطاولة م�ستديرة ،عقدت �أي�ضا بين ني�سان وحزيران  ،2015وركّزت على خدمات البث
العمومي والتدريب والتعليم والتنظيم الذاتي في الإعالم والإذاعة المحلية والتربية الإعالمية ،الم�شاركون في
جميع المقابالت واالجتماعات موجودون في الملحق .3
أهم
ا�ستتبعت نتائج المقابالت والمجموعات البحثية المركزة بمراجعة �أدبية وقانونية �شاملة .وتجدون قائمة ب� ّ
الوثائق القانونية التي تم الرجوع �إليها في الملحق رقم  ،1وقائمة ب�أهم الوثائق الأخرى التي تم اال�ستعانة بها
في الملحق رقم .2
و�أخير ًا ،فقد تلقينا دعم ًا ون�صح ًا بالغي الأهم ّية من هيئ ٍة ا�ست�شاري ٍة مكون ٍة من مجموع ِة خبراء �أردنيين في
مجال تنمية الإعالم ،ولجنة محكمين من خبيرين قاما ب�إجراء مراجعة النظراء.الم�شاركون في الهيئة
اال�ست�شارية ومراجعو النظراء موجودون في الملحق رقم  .3كما ق ّدمت اليون�سكو تعليقات ودعم ًا �شام ًال لعملية
البحث وكتابة الم�سو ّدة.
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الفئة 1

�أنظمة م�ؤاتية لحرية
التعبير وتعددية و�سائل
الإعالم وتنوعها
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الم�ؤ�شرات الرئي�سية
�أ .الإطار القانوني والخا�ص بال�سيا�سات
 1.1ي�ضمن القانون حرية التعبير ويتم احترامها في الممار�سة
 1.2ي�ضمن القانون الحق في المعلومات ويتم احترامها في الممار�سة
 1.3ي�ضمن القانون �إ�ستقاللية التحرير ويتم احترامها في الممار�سة
 1.4ي�ضمن القانون حق ال�صحفيين في حماية م�صادرهم ويتم احترامها في الممار�سة
 1.5ي�شارك الجمهور ومنظمات المجتمع المدني في ت�شكيل ال�سيا�سة العامة الم ّتبعة تجاه الإعالم.

ب�	.أنظمة البث الإذاعي
 1.6ا�ستقاللية الإطار التنظيمي مكفولة في القانون ويتم احترامها في الممار�سة
 1.7الإطار التنظيمي يعمل على �ضمان التعدد ّية وحرية التعبير والمعلومات

جـ .قانون الت�شهير وقيود قانونية �أخرى مفرو�ضة على ال�صحافيين
	1.8ال ت�ضع الدولة قيوداً قانونية غير مبررة على و�سائل الإعالم
 1.9تفر�ض قوانين الت�شهير قيوداً �ض ّيقة لحماية �سمعة الأفراد
 1.10القيود الأخرى على حرية التعبير� ،سواء لأ�سباب الأمن القومي �أو خطاب الكراهية �أو
الخ�صو�صية �أو انتهاك حرمة المحكمة �أو الإباحية ،يجب �أن تكون وا�ضح ًة ومحدّد ًة تحديداً
�ضيقاً في القانون ،مع وجود ما يبرر �ضرورتها في مجتمع ديمقراطي ،تما�شياً مع القانون
الدولي

د .الرقابة
 		1.11الإعالم ال يخ�ضع لرقاب ٍة م�سبق ٍة �سواء بالقانون �أو التطبيق
		1.12ال ت�سعى الدولة لحجب �أو ت�صفية المحتوى الح�سا�س �أو الم�سيء على الإنترنت
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الفئة 1

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم
وتنوعها
�أ .الإطار القانوني والخا�ص بال�سيا�سات
 1.1ي�ضمن القانون حرية التعبير ويتم احترامها في الممار�سة
المعايير والمعاهدات الدولية
احترام حقوق حرية الر�أي والتعبير �شروط ال غنى عنها للنمو الكامل للفرد ومن الركائز الأ�سا�سية لمجتمعٍ
حر وديمقراطي� ،83إذ يُعتبر الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان 84البيان الرئي�سي لحقوق الإن�سان العالمية،
ويمكن اعتباره ماجنا كارتا الجن�س الب�شري 85.وب�شكلٍ عام يمكن اعتبار الفقرات المهمة من الإعالن العالمي
لحقوق االن�سان على �أنها قانون عرفي دولي ،86وهو ملزم لكل الدول.
الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان يكفل حق حرية التعبير والح�صول على المعلومة ح�سب ال�شروط التالية،
وذلك في الفقرة :19
لكل �شخ�ص الحق في حرية الر�أي والتعبير ،وي�شمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون
�أي تدخل ،وا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت دون تقيد بالحدود
الجغرافية.
يعتبر “العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية” 87معاهدة ملزمة قانوني ًا ذات �أثر ر�سمي لكثير من
الحقوق الموجودة في الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان .وبحلول �أيار  2015كانت  168دولة من بينها الأردن
قد قامت بالم�صادقة على «العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية» ،88وت�ضمن الفقرة  19من
«العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية» حق الر�أي والتعبير على النحو التالي:
 .1لكل �إن�سان الحق في اعتناق �آراء دون م�ضايقة.
 83الأمم المتحدة ،لجنة حقوق االن�سان� 12 ،أيلول  .2011التعليق العام رقم  :34الفقرة  :19حريات الر�أي والتعبير .وثيقة الأمم المتحدة،
 CCPR /C/GC/34فقرة  .12متوفر على الرابط التاليhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf :
 84تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ،قرار رقم  217في  10كانون �أول  ،1948متوفر على الرابط التالي:
85
86
87
88

http://www.un.org/Overview/rights.html

فقرة  .1993 ،19كتيب حرية التعبير .لندن� ،صفحة 10
يعتبر كثير من المتخ�ص�صين الأجزاء المهمة في الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ،بما فيها �ضمانات حرية التعبير ،على �أنها ملزمة قانونيا
كقانون عرفي دولي.
تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار (  16 ،)2200A XXIكانون �أول  ،1966ودخل حيز التنفيذ في � 23آذار  .1976الرابط
متوفر علىhttp://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm :
انظر:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
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 .2لكل �إن�سان الحق في حرية التعبير ،وي�شمل هذا الحق حريته في التما�س مختلف �ضروب
المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود� ،سواء على �شكل
مكتوب �أو مطبوع �أو في قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها.
 .3ت�ستتبع ممار�سة الحقوق المن�صو�ص عليها في الفقرة  2من هذه المادة واجبات وم�س�ؤوليات
خا�صة ،وعلى ذلك يجوز �إخ�ضاعها لبع�ض القيود �شريطة �أن تكون محدد ًة بن�ص القانون
و�أن تكون �ضرورية:
�أ	.الحترام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم،
ب .لحماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة.
الفقرة  )1( 19تقدّم الحماية المطلقة لحق اعتناق الآراء ،كما يبيّن جزء “دون م�ضايقة” ،فال يقبل “العهد”
و�ضع ا�ستثناءات �أو قيود على هذا الحق ،كما �أنه يمتد لي�شمل الحق في حرية تغيير الر�أي ،في �أي وقت ولأي
89
�سبب كان ،ويت�ضمّن الحق باالمتناع عن التعبير عن الر�أي.
ٍ
الفقرة  )2( 19تطالب الدول الأع�ضاء ب�ضمان احترام حق حرية التعبير ،بما فيها الحق في حرية التما�س
مختلف �ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ،لأنها ال تحمي حق
“النقل” فقط ،بل “التما�س” و”تلقي” المعلومات والأفكار �أي�ضاً ،فهذا الحق يحمي تعبير وا�ستقبال �أي ر�أي
�أو فكرة يمكن نقلها للآخرين� 90.إنها تحمي جميع �أ�شكال التعبير ،بما فيها �أ�شكال التعبير ال�سمعية والب�صرية
91
والرقمية على الإنترنت.
يق ّر القانون الدولي ب�أن حرية التعبير لي�ست حق ًا مطلقاً ،وب�أنه يمكن تقييدها عندما ت�صطدم بالحقوق
الأخرى.
لحماية جوهر حق حرية التعبير ت�ضع الفقرة  )3( 19محددات على �أي قيود قانونية دولية عليه ،وتعامل تلك
القيود على �أنها ا�ستثناءات و�أنها م�شروعة فقط في في حال خ�ضوعها لل�شروط ال�ضيّقة المعرّفة في الفقرة 19
92
( ،)3والتي ت�أ�س�س الختبار تقييم القيود “ثالثي المحاور” التالي:
ين�ص عليها القانون .القوانين الغام�ضة تحمل “�أثر ًا �سلب ّياً” وتمنع الحوار في ق�ضايا
� .1أن ّ
ال�ش�أن العام ،وتخلق حال ًة من االلتبا�س ،مما يقود النا�س �إلى االبتعاد كثير ًا عن �أي مو�ضوع
مثير للجدل خوف ًا من �أن يكون غير قانوني ،حتى ولو لم يكن كذلك.
� .2أن تخدم م�صلحة م�شروعة .تعتبر القيود �شرعية فقط �إن كان الهدف منها حماية �أحد
المو�ضحة في الفقرة  .)3( 19الم�صالح المدرجة هناك غير
ّ
“الم�صالح الم�شروعة”
مفتوحة؛ حيث �أنها مقيّدة وال يمكن التعديل عليها.
� .3أن تكون �ضرورية في مجتمع ديمقراطي .تدلّ كلمة �ضروري هنا على وجود حاجة
اجتماعية ملحّ ة .يجب �أن تكون القيود حقّا �ضرورية لحماية م�صلحة م�شروعة ،كي تتجاوز
هذا الجزء من االختبار .جزء “ال�ضرورة” من هذا االختبار يت�ضمّن عدة اختبارات
فرعية ،منها �أن يكون القيد متكافئاً� ،أي �أن تطغى فوائده على ال�ضرر الذي يلحق حرية
التعبير ،وفي الغالبية العظمى من الحاالت التي وجدت فيها المحاكم الدولية �أن القيود
غير م�سموحة ،كان ذلك ب�سبب عدم اعتبارها “�ضرورية”.
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لجنة حقوق الإن�سان في الأمم المتحدة .التعليق العام رقم  :34فقرة  : 19حريات الر�أي والتعبير ،الحا�شية  ،83فقرة 9
المرجع ال�سابق ،فقرة 11
المرجع ال�سابق ،فقرة 12
الفقرة  ،19المحددات ،متوفر علىhttp://www.article19.org/pages/en/limitations.html :

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها الفئة 1

في �أيلول من عام  ،2011تبنّت لجنة حقوق االن�سان في الأمم المتحدة التعليق العام رقم 93 34بالتفا�صيل
التزامات الدول الأع�ضاء تحت الفقرة  19من «العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية».
الفقرة  23من التعليق العام رقم  34تن�ص “بالإ�ضافة �إلى عدم فر�ض قيود مفرطة ،على الدول �أن تكون
مبادرة في و�ضع “�إجراءات فعّالة” ل�ص ّد كل الهجمات التي ت�ستهدف من يمار�سون حقّهم في حرية التعبير”.
الفقرة  20من “العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية” تفر�ض قيدين محدّدين على حرية
التعبير� ،إذ تحظر الدعاية للحرب والتحري�ض على الكراهية ،فتقول:
� .1أي دعاية للحرب محظورة قانونا.
� .2أي تحيّز مع الكراهية القائمة على العرق �أو الطائفة �أو الوطن ،والتي تحتوي تحري�ض ًا على
التمييز �أو العداوة �أو العنف محظورة قانوناً.
لكنّه من الوا�ضح �أن القيود المفرو�ضة كي تلبّي الفقرة  20عليها �أن تتوافق �أي�ض ًا مع ال�شروط الموجودة في
الفقرة .)3( 19
�صادق الأردن على عدة معاهدات دولية ملزمة قانوناً ،تحمي وت�ضمن الحريات الإعالمية ،من بينها “العهد
الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية” 94و «الميثاق العربي لحقوق الإن�سان»  .95وكلتا المعاهدتين
تحميان الحق في البحث عن المعلومات ونقلها وتلقّيها ،في الفقرتين  19و  32على التوالي.
المادة  32من الميثاق العربي تن�ص على:
 .1ي�ضمن هذا الميثاق الحق في الإعالم وحرية الر�أي والتعبير وكذلك الحق في ا�ستقاء
الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها �إلى الآخرين ب�أي و�سيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
 .2تمار�س هذه الحقوق والحريات في �إطار المقومات الأ�سا�سية للمجتمع وال تخ�ضع �إال للقيود
التي يفر�ضها احترام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم �أو حماية الأمن الوطني �أو النظام العام
�أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة.
�صادق الأردن �أي�ض ًا على عدد من المعاهدات وال�صكوك الدولية الأخرى التي ت�ضمن حرية التعبير ،منها على
�سبيل المثال ،اتفاقية حقوق الطفل ،96والذي يكفل للأطفال حق حرية التعبير في الفقرة  13التي ت�شبه في
�صياغتها الفقرة  19من «العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية».

 93لجنة حقوق االن�سان في الأمم المتحدة ،التعليق العام رقم  :34الفقرة  :19حر ّيات الر�أي والتعبير ،حا�شية 83
 94قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في  16كانون �أول  ،1966دخل حيز التنفيذ � 23آذار “ .1976العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية
وال�سيا�سية” ن�شر في الجريدة الر�سمية الأردنية بتاريخ  15حزيران  ،2006العدد � ،4764صفحة .2227 :وفي نف�س العدد تم ن�شر :العهد
الدولي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية� ،صفحة ،2239 :واالتفاقية الدولية للق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز العن�صري� ،صفحة:
2220
� 95صادق االردن على الميثاق العربي لحقوق االن�سان وتم ن�شره في الجريدة الر�سمية مرتين (ب�سبب �أخطاء في الطباعة) في العدد رقم4658 :
في � 16أيار  2004والعدد رقم� ،4675 :صفحة 4478 :في � 16أيلول  .2004دخل ح ّيز التنفيذ في  24كانون ثاني  .2008متو ّفر بالعربية على:
html.2-http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003

 96قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  25-44في  20ت�شرين ثاني  ،1989دخل حيز التنفيذ في � 2أيلول  .1990متوفر على:
 .www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx//و�صادق الأردن على االتفاقية بمقت�ضى قانون رقم  50ل�سنة
 ،2006ون�شر في الجريدة الر�سمية رقم  4787في  16ت�شرين �أول 2006
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كما وقّع الأردن و�صادق على اتفاقية ال�شراكة الأورو-متو�سّ طية مع االتّحاد الأوروبي والدّول الأع�ضاء.
98
االلتزام بالقواعد الديمقراطية والحقوق الأ�سا�سية هو عن�صر �أ�سا�سي في اتفاقيّة ال�شراكة.

97

�إعالن �صنعاء ب�ش�أن تعزيز ا�ستقالل وتعددية و�سائل الإعالم العربية ،الذي �أيّده م�ؤتمر اليون�سكو العام في
ت�شرين ثاني  ،1997يت�ضمّن �أي�ضا مبادئ تتعلّق بحرية التعبير .من بين الأمور التي ي�ؤ�س�س لها:
ينبغي �أن تقوم الدول العربية بتوفير ال�ضمانات الد�ستورية والقانونية لحرية التعبير وحرية ال�صحافة ،وبدعم
هذه ال�ضمانات في حالة وجودها ،و�أن تلغي القوانين والإجراءات الرامية �إلى تقييد حرية ال�صحافة ،و�إن نزوع
الحكومات �إلى و�ضع “خطوط حمراء” خارج نطاق القانون ينطوي على تقييد لهذه الحريات ،ويعتبر �أمر ًا
99
غير مقبول.

وعود مبكّرة

 – 1991الميثاق الوطني :بعد �أحداث «هبة ني�سان»  ،1989عيّن الملك ح�سين عام  1990لجنة ملكيّة مكوّنة
من  60ع�ضو ًا ل�صياغة دليل م�شاركة الأحزاب ال�سيا�سية .في حزيران  ،1991تمّ تبني الميثاق الوطني بعد
م�ؤتمر �شعبي ح�ضره  2000من ال�شخ�صيّات العامّة.
100

ورغم �أن الميثاق الوطني غير ملزم قانونياً ،ف�إنه وجنب ًا �إلى جنب مع الد�ستور الأردني ي�شكّل“ :بو�صلة للحوار
الوطني عن الق�ضايا الأ�سا�سية” ،كما يمكن اعتباره عقد ًا اجتماع ّي ًا مع الملك.
ين�ص الميثاق الوطني ،في جزء “ الإعالم واالت�صال “� ،أن للإعالم الجماهيري “دور مهم في تر�سيخ النهج
الديمقراطي وتعزيزه” .تت�ضمّن بع�ض �أهم فقرات الميثاق المتعلقة بهذا المو�ضوع:
� .2أن تعتبر حرية الفكر والر�أي والتعبير والإطالع حق ًا للمواطن كما هي حق لل�صحافة وغيرها
من و�سائل الإعالم واالت�صال الوطنية  ،وهي حرية �ضمنها الد�ستور وال يجوز االنتقا�ص
منها او انتهاكها.
...
 .11تعتبر حرية تداول المعلومات واالخبار جزء ًا ال يتجز�أ من حرية ال�صحافة والإعالم،
وعلى الدولة �أن ت�ضمن حرية الو�صول �إلى المعلومات في الحدود التي ال ت�ضر ب�أمن البالد
وم�صالحها العليا ،و�أن ت�ضع الت�شريعات الالزمة لحماية ال�صحفيين والإعالميين في
�أدائهم لواجباتهم ،وتوفير الأمن المادي والنف�سي لهم.
بالرغم من الترحيب الذي ا�ستقبلت به تلك الوعود حينها � ،اّإل �أنه لم يكن هنالك تن�سيق للجهود بهدف مواءمة
القوانين مع المعايير التي نادوا بها.
الأجندة الوطنية ( 101:)2017 – 2007تمثّل الأجندة الوطنية جهد ًا طموح ًا لو�ضع خطة �إ�صالح وتنمية
� 97صادق البرلمان الأردني على االتفاقية بمقت�ضى قانون رقم  31لعام  ،1999ون�شر في الجريدة الر�سمية عام � ،1999صفحة .4594 :متوفر
علىhttp://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx :
 98اتفاقية ال�شراكة الأورو-متو�سطية متوفرة على:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:r14104&rid=1
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 .1996 99اليون�سكو� ،إعالن �صنعاء ب�ش�أن تعزيز ا�ستقالل وتعددية و�سائل الإعالم العربية.
 100متوفر على ،http://www.un.org.jo/sites/default/files/Jordanian%20National%20Agenda.pdf
وعلىhttp://www.kinghussein.gov.jo/charter-national.html :
 101انظر الموقع الر�سمي للملك عبداهلل الثاني:
http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/initiatives/view/id/2.html

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها الفئة 1

رئي�سيّة للأردن ،ولقد قدّم الملك عبداهلل الثاني هذا الت�صوّر عام  2005كطريقة ال�ستحداث �إ�ستراتيجية
تحوّل اجتماعيّة و�سيا�سيّة واقت�صاديّة ،مع ت�صوّر لو�ضع الأردن على م�سار نمو اقت�صادي واندماج اجتماعي
�سريع وم�ستدام.
عُ يّنت اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية ،والمكوّنة من  26ع�ضواً ،ب�إرادة ملكيّة في � 9شباط  ،2005وكانت
ت�ضمّ ممثّلين عن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدنيّ والقطاع الخا�ص و�إعالميين و�أحزاب �سيا�سية .كما
�أنها �ضمّت �شركاء من مختلف قطاعات المجتمع المحليّ  .تبنّت اللجنة الأجندة الوطنيّة بالإجماع ،ويعك�س
هذا القدر �إجماع ًا وطن ّي ًا على تطلّعات وطموحات الأردنيين.
هدفت مقترحات الأجندة الوطنية المتعلّقة بالحقوق والحريّات الأ�سا�سية� ،إلى تو�سيع نطاق حريّة التعبير
ورعاية قطاع �إعالمي ح ّر وم�س�ؤول ،وت�ؤكّد الأجندة الوطنية على الحاجة لمراجعة الت�شريعات الإعالمية كي
تتواءم مع الفقرة  15من الد�ستور ،وتكفل حريّة التعبير والإعالم ومكانته ك�سلطة رابعة .تعمل المبادئ التالية
كمر�شد في �صياغة القوانين الناظمة للإعالم:
 .1الت�أكيد على حق الأردنيين في امتالك و�سائل الإعالم ك�أفراد �أو من خالل م�ؤ�س�سات
�أو جمعيات �أو �أحزاب �أو �شركات خا�صة �أو عامة دون �أية معوقات و�ضمن �أحكام قوانين
الهيئات المنظمة المخت�صة.
 .2تحديد م�ساهمات الحكومة المبا�شرة �أو غير المبا�شرة في ملكية و�سائل الإعالم بحيث ال
تتجاوز ن�سبة معينة وينظر في و�ضع نظام خا�ص يف�صل بين الملكية والتحرير.
 .3منع موظفي الدولة و�أجهزتها من فر�ض الرقابة الم�سبقة على و�سائط الإعالم الجماهيري
�أو توجيهها �أو التدخّ ل في ا�ستقالليتها.
 .4عدم جواز توقيف �أي �صحفي ،و�إحالة كافة الق�ضايا �إلى الق�ضاء ،وعدم جواز تعطيل �أو
�إغالق �أو �سحب رخ�ص و�سيلة من و�سائل الإعالم الجماهيري �إداري ًا لأي �سبب كان �إلى �أن
يف�صل الق�ضاء في �أي ق�ضية مرفوعة على هذه الو�سيلة.
�	.5إلغاء المجل�س الأعلى للإعالم وتعمل الدولة على ت�شجيع ممثلي و�سائل الإعالم الجماهيري
على ت�شكيل مجل�س م�ستقل خا�ص بهم.
�	.6إن�شاء هيئة لتنظيم قطاع الإعالم وتن�ضوي تحتها كل من هيئة الإعالم المرئي والم�سموع
ودائرة المطبوعات والن�شر.
 .7منع �أي موظف �أو م�س�ؤول في الحكومة �أو �أجهزة الدولة وتحت طائلة القانون ،من تقديم
�أي معونة �أو هبة مالية �أو عينية لمالك �أو رئي�س تحرير م�س�ؤول �أو مدير التحرير �أو �أي
�صحفي عامل �أو �أي كاتب في �أي من و�سائل الإعالم الأردنية.
�	.8إلغاء �إلزامية الع�ضوية لل�صحفيين في نقابة ال�صحفيين الأردنيين ان�سجام ًا مع المادة
الع�شرين من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان.
بالرغم من �أن الأجندة الوطنية جلبت تغييرات �إيجابية عند �إطالقها � ،اّإل �أنها مع الوقت و�ضعت جانباً ،تحديد ًا
في مجال �إ�صالح الإعالم ،ومن الأمثلة الوا�ضحة على تو�صيات الأجندة الوطنية التي لم يتم تطبيقها“ :عدم
جواز توقيف �أي �صحفي” و “�إلغاء �إلزامية الع�ضوية لل�صحفيين في نقابة ال�صحفيين الأردنيين”� .إال �أنه
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وتما�شي ًا مع التو�صيات  5و  ،6تم �إلغاء المجل�س الأعلى للإعالم في نهاية  102 2008وفي عام  2014تم ت�أ�سي�س
هيئة الإعالم من �أجل تنظيم قطاع الإعالم ،ولتعمل كمظل ٍة لكل من هيئة الإعالم المرئي والم�سموع ودائرة
المطبوعات والن�شر 103.مع العلم �أن القواعد التي تحكم عمل مدير هيئة المرئي والم�سموع ،بما في ذلك
تعيينه ،تم تبنّيها في هيئة الإعالم الجديدة ،و�أن ال�شخ�ص ذاته بقي في من�صبه.

ال�ضمانات الد�ستورية
الد�ستور يعتبر القانون الأعلى في الدولة وي�سمو على �أي ت�شريع �آخر .جميع �أعمال الجهات العامّة� ،سواء
ت�شريعيّة �أو تنفيذيّة �أو ق�ضائيّة ،يجب �أن توافق الد�ستور ،عدا ذلك ف�إنها تعتبر باطلة.
وتن�ص �صراحة على:
المادة  15من الد�ستور الأردني تكفل حريّات التعبير والر�أي وال�صحافة ّ
 .1تكفل الدولة حرية الر�أي ،ولكل �أردني �أن يعبر بحري ٍة عن ر�أيه بالقول والكتابة والت�صوير
و�سائر و�سائل التعبير ب�شرط �أن ال يتجاوز حدود القانون.
 .2تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والريا�ضي بما ال يخالف
�أحكام القانون �أو النظام العام والآداب.
 .3تكفل الدولة حرية ال�صحافة والطباعة والن�شر وو�سائل الإعالم �ضمن حدود القانون.
	.4ال يجوز تعطيل ال�صحف وو�سائل الإعالم وال �إلغاء ترخي�صها �إال ب�أمر ق�ضائي وفق �أحكام
القانون.
 .5يجوز في حالة �إعالن الأحكام العرفية �أو الطوارئ �أن يفر�ض القانون على ال�صحف
والن�شرات والم�ؤلفات وو�سائل الإعالم واالت�صال رقاب ًة محدود ًة في الأمور التي تت�صل
بال�سالمة العامة و�أغرا�ض الدفاع الوطني.
 .6ينظم القانون �أ�سلوب المراقبة على موارد ال�صحف.
ين�ص الد�ستور �صراحة على �أن “تكفل الدولة…” ،هذا يعني �أن الدولة ،ب�أجهزتها المختلفة ،تتحمّل
عندما ّ
م�س�ؤولية �إيجاب ّي ًة تجاه حماية هذه الحقوق والحريّات .هذه �ضمانات د�ستوريّة قويّة ،لكنّها ،في نف�س الوقت ،ال
ترقى �إلى م�ستوى ال�ضمانات الدوليّة من عدّة محاور.
�أ ّوالً ،وخالف ًا للقانون الدّولي ،فهي ال تحمي � اّإل حق التعبير ،متجاهل ًة حقوق “البحث عن” و“ا�ستقبال”
المعلومات والأفكار ،والأهمّ من ذلك هو �أن الحماية التي تتحدّث عنها عدّة فقرات من المادّة  15محدّدة
بعبارات مثل “ال يتجاوز حدود القانون” و “وفق �أحكام القانون” و “ال يخالف �أحكام القانون” .هذا ال يعني
تم�س الحقوق والحريّات المذكورة،
�أن الحكومة �أو ال�سلطة الت�شريعيّة حرّة تماما في تمرير القوانين التي قد ّ
تن�ص على“ :ال يجوز �أن ت�ؤثر القوانين التي ت�صدر بموجب هذا الد�ستور
لأن المادّة  )1( 128في الد�ستور ّ
لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق �أو تم�س �أ�سا�سياتها” .لكنّ هذا ال يقترب من و�ضوح “العهد
الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية” في تقلي�ص القيود المفرو�ضة على حريّة التعبير ،ال �سيّما في
االختبار ثالثي المحاور المذكور �أعاله.
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 102قانون رقم  57لعام � ،2008إلغاء قانون المجل�س الأعلى للإعالم .ن�شر في الجريدة الر�سمية رقم � ،4941صفحة 1 .6055 :كانون �أول .2008
متوفر علىhttp://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx :
 103تم ت�أ�سي�س هيئة الإعالم في  30ني�سان  2014بمقت�ضى قانون �إعادة هيكلة الم�ؤ�س�سات والدوائر الحكومية رقم  17لعام  ،2014ن�شر في الجريدة
الر�سمية رقم� ،5283 :صفحة .2788 :متو ّفر بالعربية علىhttp://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx :

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها الفئة 1

وا�ستناد ًا �إلى المادّة  33من الد�ستور ،ف�إن للملك ال�سلطة القانونية في �إبرام المعاهدات الدوليّة ،ولو كانت
تم�س حقوق الأردنيين �أو تفر�ض نفقات على الحكومة ،فيجب تحويلها �إلى قانون (�أو الم�صادقة)
المعاهدات ّ
عليها من البرلمان ،وبعد الم�صادقة عليها ،تُن�شر المعاهدة في الجريدة الر�سمية وت�صبح جزء ًا من القانون
المحلّي.
بالرغم من �أن المادة  33من الد�ستور ال تحدد حالة االتفاقيّات والمعاهدات الدولية داخل النظام القانوني
خا�صة ما �إذا كانت بنف�س قوة القوانين الداخلية �أو �أنها ت�سمو عليها � ،اّإل �أن الأحكام
الأردني ب�شكل وا�ضحّ ،
الق�ضائية و�ضعت المعاهدات الدولية بمرتبة �أعلى من القوانين المحليّة ،واعتبرت محكمة التمييز الأردنية في
عدة �أحكام ق�ضائية �أن للمعاهدات الدوليّة مكانة �أعلى من القوانين المحليّة.
فعلى �سبيل المثال ،قالت محكمة التمييز“ :االتفاقيات �أو المعاهدات الثنائية �أو الدوليّة ملزمة وذات مرتبة
�أعلى من القانون المحلّي في حال تعار�ضها” 104.بالإ�ضافة �إلى �أن المادّة  24من قانون الأحوال المدنية تعطي
المعاهدات الدوليّة �أ�سبقية على الت�شريعات المحليّة التي ال تتّفق معها.
يح ّد الد�ستور من حماية حريّات المواطنين الأردنيين في التعبير وال�صحافة ،بينما كان د�ستور عام 1946
ين�ص على �أن “لكل �إن�سان” الحق في التعبير عن ر�أيه ،ويحمي �أي�ضا القانون الدوليّ حقّ “الجميع” في
ّ
التعبير عن الر�أي ،كما �أن الد�ستور ال يمنع ترخي�ص ال�صحف ،وهذا ال يعتبر متوافقا مع القانون الدوليّ .
المواد  124و  125من الد�ستور تقدّم لإعالن حاالت الطوارئ والقوانين العرفية� ،أما المادة  124فت�سمح
تن�ص المادة  125على �أنه “في
خا�ص ل�ضرورة الدفاع عن البالد ،بينما ّ
لمجل�س الوزراء بتبنّي قانون دفاعيّ ٍ
حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها �أن التدابير والإجراءات بمقت�ضى المادة ال�سابقة من هذا الد�ستور
غير كافية للدفاع عن المملكة ،فللملك بنا ًء على قرار مجل�س الوزراء �أن يعلن ب�إرادة ملكية الأحكام العرفية
في جميع �أنحاء المملكة �أو في �أي جزء منها” .في هذه الحالة ي�ستطيع الملك وبوا�سطة مر�سومٍ ملكي �إ�صدار
تعليمات تتجاوز القوانين العادية ،لكن الأردن لم يعلن قانون الدفاع �أو الأحكام العرفيّة خالل ال�سنوات الخم�س
وع�شرين الأخيرة.

الهيئات الوطنيّة الحقوقية
المركز الوطني لحقوق الإن�سان هو هيئة عامة �شبه م�ستقلّة ،ذات �شخ�صية اعتبارية وا�ستقاللية مالية
و�إدارية ،ووالية لتعزيز الأن�شطة الفكريّة وال�سيا�سية والإن�سانية المرتبطة بحقوق الإن�سان.
105

مهمّة المركز هي تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان وحمايتها ومتابعة حالة احترام حقوق الإن�سان وتقديم الدّعم
واال�ست�شارات القانونية والتعامل مع ال�شكاوى و ر�صد الخروقات لحقوق االن�سان مع ت�ص ّو ٍر لإنهائها والتخلّ�ص
من م�سبباتها ،ويخ�ص�ص المركز في تقريره ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان في الأردن ف�ص ًال لحريّة
106
التعبير.
مركز حماية وحريّة ال�صحفيين ،107ت�أ�س�س عام  1998كم�ؤ�س�سة مجتمع مدني غير ربحية ،108يلعب دور ًا مه ّم ًا
دورات تدريبي ًة
ٍ
في تقديم الحماية القانونية لل�صحفيين وفي تعزيز الحريّات ال�صحفية ،ويقدّم المركز
 104حكم محكمة التمييز رقم  1999/2426في ني�سان  .2000مجلة نقابة المحامين ،عدد  7و  ،8تموز و�آب � ،1999صفحة .1795 – 1788
 105تم ت�أ�سي�س المركز الوطني لحقوق الإن�سان بمقت�ضى قانون رقم  51لعام .2006
 106المركز الوطني لحقوق االن�سان .2013 ،التقرير ال�سنوي .الجزء المتع ّلق بحرية التعبير يبد�أ �صفحة ،48 :متو ّفر بالعربية على:
107
108

http://goo.gl/PJzKpp
انظرhttp://cdfj.org/ :
انظرhttp://www.ccd.gov.jo/e-services/home/search-link11-result:
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لل�صحفيين وي�صدر تقارير رقابية وينا�صر حريّة الإعالم ،وهنالك �أي�ضا عدد من المنظّ مات غير الحكومية
التي تدافع عن حرية التعبير وال�صحافة ،لكنّها �أقل بروز ًا من مركز حماية وحريّة ال�صحفيين.

 1.2ي�ضمن القانون الحق في المعلومات ويتم احترامها في الممار�سة
مقدمة في حق الح�صول على المعلومات
الحق في الح�صول على المعلومات التي تحتفظ بها ال�سلطات الحكوميّة ،والذي يطلق عليه ب�شكل متزايد “حق
الح�صول على المعلومة”� ،أ�صبح يُعتبر وب�شكلٍ وا�سعٍ �أحدَ حقوقِ الإن�سان ،بالإ�ضافة �إلى كونه رافعة ت�ضمن
احترام حقوق الإن�سان الأخرى.
وتُع ّد قدرة ال�صحفيين في الح�صول على المعلومات من الهيئات الحكوميّة والعامّة �شرط ًا �أ�سا�س ّي ًا من �شروط
ال�صحافة الفعّالة والمهنيّة 109 .دون القدرة على الو�صول �إلى هذه المعلومات يُترك الجمهور ،بمن فيهم
ال�صحفيون ،عموم ًا للتكهّن فيما يحدث داخل الحكومة.
قانون ّياً ،ف�إن المادّة  )2( 19من “العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية” تبنّت حقّ الح�صول
على المعلومة ،وهذا يت�ضمّن كل المعلومات الموجودة بحوزة �أية هيئة عامّة �أو حكوميّة ،بغ�ض النظر عن كيفية
110
االحتفاظ بتلك المعلومات �أو م�صدرها �أو تاريخ انتاجها.
ال�سمة الأ�سا�سية للت�شريعات الفعّالة المتعلّقة بحق الح�صول على المعلومة هي االفترا�ض ال�صريح ب�أن كل
المعلومات المتوفّرة بحوزة الجهات الحكومية يمكن الو�صول �إليها.
يرتكز فر�ض االنفتاح على �أن المعلومات الموجودة بحوزة الهيئات العامة يجب �أن تكون متاح ًة للجميع � اّإل في
حال وجود قانون �صريح يبيّن ا�ستثنائيّتها ،وهكذا ،يقع عبء تبرير �سبب رف�ض الك�شف عن المعلومات على
111
عاتق الجهة العامة التي تحتفظ بها.
لطالما كانت اليون�سكو مدافع ًا قو ّي ًا عن حق الح�صول على المعلومة 112،فقد تبنى اليوم العالمي لحرية
ال�صحافة في بريزبن� ،أ�ستراليا� 3 ،أيار � ،2010إعالن بريزبن لحق الح�صول على المعلومة :حق المعرفة،
والذي يدعو الدول �إلى:
�سن ت�شريعات ت�ضمن حق الو�صول �إلى المعلومة وفق ًا لمبد�أ الح ّد الأق�صى من الإف�صاح
المعترف به دولياً؛
ينبغي على هذا الت�شريع و�ضع ا�ستثناءات محدودة والتزامات فعّالة للك�شف عن المعلومات و�إجراءات وا�ضحة
وب�سيطة لتقديم الطلبات ونظام مراقبة م�ستقل وفعّال وتدابير ترويجية مالئمة؛ ل�ضمان التنفيذ الفعال “للحق
في الح�صول على المعلومة” عن طريق تخ�صي�ص الموارد المالية والب�شرية الكافية للهياكل والنظم الالزمة
113
لتنفيذ الت�شريعات بنجاح.
تتزايد �أعداد الدول التي تعترف ب�أهمية “حق الح�صول على المعلومة” والتي تبنّت قوانين لتفعيله .يمكن تتبّع
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Krug, P. and Price, M. 2002. The Legal Environment for News Media, p. 88 109
 110لجنة حقوق االن�سان في الأمم المتّحدة ،تعليق عام رقم  :34فقرة  :19حريات التعبير والر�أي ،حا�شية رقم  ،83فقرة .18
Mendel, Toby. 2008. Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, p. 34 111
 112اليون�سكو ،حق الح�صول على المعلومة في الدول العربية ،متو ّفر علىhttp://www.unesco.org/new/en/communication- :
/and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/foi-in-arab-states
 113اليون�سكو� ،2010 .إعالن بريزبن لحق الح�صول على المعلومة :حق المعرفة.
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هذه القوانين �إلى عام  1766عندما �سنّت ال�سويد �أوّل قانون من هذا النوع.
وبحلول عام  ،1966كانت ثالث دول فقط قد تبنّت مثل هذه القوانين ،بينما ت�صاعد العدد �إلى  14في ،1990
ومنذ ذلك الحين تزايد الرقم ب�شكل �أكبر ،فمع حلول عام  ،2014تبنّت �أكثر من  100دولة قوانين لحق
الح�صول على المعلومة 114،تمّ تبنّي  70من هذه القوانين خالل الخم�س ع�شرة �سنة الأخيرة.

ال�ضمانات القانونية الوطنية والتنفيذ
بالرغم من �أن الد�ساتير الجديدة في العالم العربي ،بما فيها المغربية 115والتون�سية 116والم�صرية 117الأخيرة،
توفّر �ضمانات محدّدة لحق الح�صول على المعلومة ،ال يذكر الد�ستور الأردني هذا الحق � .اّإل �أن هناك نظامين
قانونيين يحكمان هذا الحق في الأردن ،الأوّل هو قانون المطبوعات والن�شر ،والذي يوفّر �ضمانات عامّة «لحق
الح�صول على المعلومة» لل�صحفيين الأردنيين 118،والثاني هو قانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات،
119
والذي يكفل هذا الحق للجميع.
تن�ص المادة ( 6ج) من قانون المطبوعات والن�شر على “ :ت�شمل حرية ال�صحافة :حق الح�صول على
ّ
المعلومات والأخبار والإح�صاءات التي تهمّ المواطنين من م�صادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ون�شرها
والتعليق عليها”.
تطلب المادة  8من قانون المطبوعات والن�شر من الهيئات العامة و�ضع التزامات ايجابية لم�ساعدة ال�صحفيين
في الو�صول �إلى المعلومات ،ويحدّد حق ال�صحفيين في الو�صول �إلى المعلومات المتوفّرة بحوزة الهيئات
وقت ممكنٍ وخالل �أ�سبوعين على
العامة ،و�أن الرد على �أي طلب للح�صول على معلومات يجب توفيره في �أقرب ٍ
�أي حال ،كما �أنه يعطي ال�صحفيين حق ح�ضور االجتماعات العامّة.
بالرغم من هذه ال�ضمانات القانونية ،يواجه ال�صحفيون �أحيان ًا تحديات للح�صول على المعلومات .بالتالي،
اعتبر تقرير الحريات ال�صحفية لعام  2013وال�صادر عن نقابة ال�صحفيين الأردنيين �أن الو�صول �إلى
المعلومات ي�شكّل �أكبر تح ّد يواجه ال�صحفيين� ،120إ�ضاف ًة �إلى ذلك ف�إن قانون المطبوعات والن�شر يعطي حق
الح�صول على المعلومة فقط لل�صحفيين الأع�ضاء في نقابة ال�صحفيين الأردنيين وال يعطيه لل�صحفيين غير
الأع�ضاء �أو للعامة.
كانت الأردن �أول دولة عربية تتبنى قانون ًا لحق الح�صول على المعلومة ،من خالل قانون �ضمان حق الو�صول
�إلى المعلومات لعام  ،2007وبالرغم من القيادية التي �أبدتها الأردن في هذه الق�ضية �إال �أن القانون كان �ضعيف ًا
114

115
116
117

Freedominfo.org. 18 September 2014. Reaching 100 FOI Laws, Movement Looks to Future. Available at:
reaching-100-foi-laws-movement-looks-future/. See also the RTI/09/http://www.freedominfo.org/2014
Rating, a tool for assessing the quality of RTI laws which has assessed all national RTI laws. Available at:
www.RTI-Rating.org
المادة  27من الد�ستور المغربي .متوفر باللغة العربية على الرابط http://www.mcrp.gov.ma/constitution.aspx :الفرن�سية:
 http://www.maroc.ma/en/system/files/documents_page/bo_5964bis_fr_3.pdfاالنجليزيةhttp://www. :
constitutionnet.org/files/morocco_eng.pdf
المادة  32من الد�ستور التون�سي لعام  .2014متوفر على الرابطhttps://www.constituteproject.org/constitution/ :
.Tunisia_2014.pdf
المادة  68من الد�ستور الم�صري .متوفر باللغة العربية على الرابط http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
االنجليزيةhttp://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf :

 118قانون رقم  8لعام  1998معدل
 119قانون رقم  47لعام 2007
 120نقابة ال�صحفيين الأردنيين  ،2013التقرير ال�سنوي للحريات ال�صحفية � ،2013صفحة .19
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كما كان تطبيقه محدود ًا خالل ال�سنوات الثمانية التي مرت على تبنيه.

121

و�أ�شار المركز الوطني لحقوق الإن�سان في عام � 2009إلى تلقيه �شكاوى متالحقة من قبل مواطنين و�صحفيين
عن ف�شل وزارات وهيئات عامة تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها ،و�أكّد المركز على �أن الف�شل في توفير
122
المعلومات للمواطنين وال�صحفيين يخلق حالة من “عدم الثقة بين الم�ؤ�سّ �سات العامة والمواطن”.
يذكر الكثير من النا�شطين �أن قانون �ضمان حق الو�صول �إلى المعلومات الأردني تنق�صه مبادئ “الحد
الأق�صى من الإف�صاح” و”الحد من اال�ستثناءات” التي تميّز الت�شريعات ال ُم َمكّنة.
وت�شير ال�صحفية والمديرة التنفيذية لـ”�إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية” (�أريج) ،رنا �صباغ
�إلى �أنه “ :كان يفتر�ض �أن يحفّز قانون �ضمان حق الو�صول �إلى المعلومات ثور ًة بي�ضاء� ،إال �أن �إخفاق المجتمع
في ا�ستغالله ,و�ضبابية المواد الخا�ضعة لحق الإف�صاح وق�صور الحكومة عن تطبيقه تَحُ ول دون اال�ستفادة
123
منه”.
وفي حوار لمجموعة تركيز� ،أ�ضافت ال�صبّاغ“ :من خبرتنا في (�أريج) وبنا ًء على �أ�سئلة ب�سيطة وُجّ هت لجهات
�سواء في القطاع الحكومي �أو الخا�ص ،ف�إنه من غير الممكن الح�صول على المعلومات �أحياناً ،فالكثير من
الوزارات لم تقم بت�صنيف بياناتها �إلى �سرّي/غير �سرّي ،و�/أو �أنها ال تملك نموذج ًا لتقديم طلبات الح�صول
124
على المعلومات”.
فيما يتعلّق بال�ش�ؤون القانونية ،وح�سب ت�صنيف حق الح�صول على المعلومات ،الذي و�ضعه �أك�سي�س �إنفو
يوروب 125ومركز القانون والديمقراطية ،126ف�إن قانون �ضمان حق الو�صول �إلى المعلومات الأردني يقع في
المراتب الخم�سة الأخيرة بين قوانين حق الح�صول على المعلومات ،وتحديد ًا في المرتبة  98بين  102دولة
لديها قوانين وطنية تم تقييمها 127 ،حيث ح�صل الأردن على  53نقطة فقط من  150نقطة ،ويوفّر الت�صنيف
�أداة للم�ؤيدين و الإ�صالحيين والم�شرّعين من �أجل تقييم قوّة القانون عامّة في بلدانهم ،حيث �أن م�ؤ�شرات
الت�صنيف م�ستمدّة من المعايير الدولية والممار�سة الوطنية الأف�ضل.
وفي تقييمه لقانون �ضمان حق الو�صول �إلى المعلومات الأردني ،ي�شير مركز القانون والديمقراطية“ :يعاني
قانون الو�صول للمعلومة الأردني الكثير من الم�شاكل ،خا�صة الغمو�ض ،كما �أن نق�ص التفا�صيل الإجرائية
128
ونظام اال�ستثناءات الوا�سعة تعتبر �ضمن الم�شاكل الأ�سا�سيّة �أي�ضاً”.
كانت هناك مطالب م�ستمرة لتعديل قانون �ضمان حق الو�صول �إلى المعلومات لتقويته ،ففي بدايات �أيلول
 ،2012وافق مجل�س الوزراء الأردني على م�شروع قانون معدّل لقانون �ضمان حق الو�صول �إلى المعلومات
لعام� ،129 2007إال �أن البرلمان الأردني لم يقم ب�إقرار التعديل حتى وقت كتابة هذا التقرير ،ويعطي م�شروع
121
 122المركز الوطني لحقوق الإن�سان ،التقرير ال�سنوي لعام 2009
� 123ص ّباغ ،ر 2 .ت ّموز  .2010لماذا ال ي�ستغل الأردنيون حق الح�صول على المعلومات؟ .عمون .متو ّفر بالعربية على:

.Shukkeir, Y. 2013. The Jordanian Freedom of Information Law: A Comparative Legal Study, p. 91
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مجموعة تركيز حول �إطار عمل القانون وال�سيا�سات� 18 ،شباط 2015
انظر http://www.access-info.org
انظر http://www.law-democracy.org
انظر  ، http://www.rti-rating.org/country-dataيتم تعديل الت�صنيف ب�شكل م�ستمر.
متوفر كجزء من الت�صنيفhttp://www.rti-rating.org/view_country?country_name=Jordan :

Cabinet endorses draft amendment to Access to Information Law. 1 September 2012. The Jordan Times.
Available at: http://jordantimes.com/cabinet-endorses-draft-amendment-to-access-to-informationlaw. See also Shukkeir, Y. 2012. Jordan Approves Modifications to FOI Law. Available at: http://www.
.jordan-council-approves-modifications-to-foi-law/10/freedominfo.org/2012
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القانون غير الأردنيين الحق في الح�صول على المعلومات من الجهات العامة في حال كان لديهم م�صلحة
خا�صة كي
م�شروعة في تلك المعلومات .كما �أنه يعزّز دور المجتمع المدني في مجل�س الإعالم وهيئة الرقابة ّ
ت�شمل مدير دائرة المطبوعات والن�شر(ت�سمّى هيئة الإعالم الآن) ونقيب المحامين ونقيب ال�صحفيين .كما
ين�ص على �أن يقوم مجل�س الإعالم بتقديم تقارير لرئي�س الوزراء ومجل�سي النواب والأعيان
�أنّ م�شروع القانون ّ
عن تطبيق القانون.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن التعديالت تلزم ال�شخ�ص الم�س�ؤول الر ّد على طلبات المعلومات خالل  15يوم ًا (خالف ًا
لكونها  30يوم ًا ح�سب القانون الحالي) .كما يمكّن م�شروع القانون مقدّمي الطلبات من تقديم طعون لمجل�س
الإعالم خالل  15يوما ( 30يوم ًا �سابقاً) في حال رف�ض طلباتهم ،وعلى المجل�س �أن ي�صدر قرار ًا في الطعن
خالل  15يوم ًا ( 30يوما �سابقاً) ،في حال الرف�ض ،ي�ستطيع مقدّم الطلب اال�ستئناف في المحكمة الإدارية
خالل  60يوم ًا من قرار المجل�س.
بالرغم من �أن التعديالت المقترحة ت�شكّل خطو ًة في االتجاه ال�صحيح � ،اّإل �أنها غير كافية ال�ستيفاء المعايير
الدوليّة .رحّ ب الكثير من م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ومعنيّون �آخرون بالتعديالت ،لكنّهم ال يعتبرونها كافي ًة
ويطلبون المزيد من جهود الإ�صالح ،فعلى �سبيل المثال ،ت�شير هيلدا عجيالت ،رئي�سة مركز ال�شفافية الأردني
والتي تر�أ�س مجموعة تدفع باتجاه تح�سينات لقانون �ضمان حق الو�صول �إلى المعلومات ،ب�أنّ “ :هذه التعديالت
130
ال�صغيرة التي اقترحتها الحكومة على البرلمان غير كافية وهزيلة”.
“هناك بيئة مواتية لتطوير قانون �ضمان حق الو�صول �إلى المعلومات” ح�سب رئي�س وحدة الدرا�سات في
البرلمان الأردني� ،صدام �أبو عزّام ،بمعنى �أنه يرى �أن الحكومة والبرلمان متّفقان على الحاجة لتطوير
131
القانون.
وتُظْ هِ ر تقييمات قانون �ضمان حق الو�صول �إلى المعلومات الأردني �إلى �أن مجرّد تمرير القانون بحد ذاته غير
كاف لت�سهيل الو�صول �إلى المعلومات ،و�أ�ضاف �صدّام �أبو عزّام»  132العامل الأهم هو فعاليّة القانون وتطبيقه».
ٍ
من ناحية التطبيق ،ن�شر مركز حماية حرية ال�صحفيين درا�س َة حال ٍة عن قانون �ضمان حق الو�صول �إلى
المعلومات في الأردن تحت ا�سم الحق المهدور ،واختبرت الدرا�سة الجاهزية واال�ستجابة لطلبات المعلومات
المقدّمة �إلى مكتب رئي�س الوزراء و�ست وزارات ومدير المكتبة الوطنية (ب�صفته مفوّ�ض المعلومات� ،أنظر
بالأ�سفل)� .أظهرت الدرا�سة �أن وزارات المالية والعدل ومكتب مفوّ�ض المعلومات �أتاحت نماذج للتقدّم بطلبات
المعلومات ،كما �أظهرت الدرا�سة �أن �أغلب الوزارات ال تعلم عن وجود هذا القانون ،و�أن معظمها ف�شل في
اال�ستجابة للطلبات في الوقت المحدّد ،و�أن بع�ضها الآخر قد فُقد .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن قلي ًال من الوزارات
عيّنت م�س�ؤو ًال عن المعلومات� ،أو خوّلت موظف ًا با�ستقبال تلك الطلبات ،و�إلى �أن معظم الوزارات لم تقم بعملية
133
فرز للوثائق التي بحوزتها �أو ب�أر�شفتها بالطريقة المنا�سبة.
ولقد �أ�صدر البنك الدولي درا�س ًة م�ؤخر ًا حول تطبيق قانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات الأردني،
و�أبدت الدرا�سة مالحظ ًة مفادها “�أنه ال يتم ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في معالجة طلبات
المعلومات” ،كما ذكر �أحد المواطنين الراغبين في الح�صول على معلومات حكومية “�إن غياب العقوبات في
قانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات كان له دور في التطبيق ال�ضعيف للقانون حالياً ،نظر ًا �إلى عدم
130

:Freedominfo.org. 14 June 2013. Consortium in Jordan Plans to Push RTI Amendments. Available at
/consortium-in-jordan-plans-to-push-rti-amendments/06/http://www.freedominfo.org/2013

 131مجموعة البحث حول �إطار عمل القانون وال�سيا�سات � 18شباط 2015
 132مجموعة البحث حول �إطار عمل القانون وال�سيا�سات � 18شباط 2015
14-Husni, W. 2013. The Wasted Right. Center for Defending Freedom of Journalists, pp. 7 133
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وجود �أي تبعات على الموظفين والجهات الحكومية التي تتجاهل طلبات المعلومات المقدّمة بنا ًء على القانون.
مجال القانون الوا�سع ،وا�ستخدام اال�ستثناءات والنجاح المحدود في ا�ستئناف الطلبات يح ّد من ا�ستخدام
قانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات.»134

االلتزامات الدولية
�صادق الأردنّ على اتفاقية الأمم المتحدة �ضد الف�ساد ( ، )UNCACوتدعو المادة  10والمادة 13
من المعاهدة الدولَ الأطراف �إلى اعتماد �إجراءات من �ش�أنها �أن تعزّز ال�شفافية ،وت�ضمن �أن يتمتع جميع
المواطنين بحق الو�صول �إلى المعلومات من �أجل ممار�سة فاعلة في محاربة الف�ساد ،136حيث تتنا�سب حريّة
137
ال�صحافة والقدرة على الو�صول �إلى المعلومات تنا�سب ًا عك�سي ًا مع م�ستويات الف�ساد.
135

كما ان�ضمّت الأردنّ �إلى �شراكة الحكومة المفتوحة ( ،)OGPوهي حركة دوليّة مهمّة ت�سعى لتعزيز ال�شفافية
والمحا�سبة والم�شاركة المدنية في الحكومات ،ويع ّد تعزيز قدرة النا�س على الو�صول �إلى المعلومات واحد ًا
من الأركان الأ�سا�سية الأربعة التي تقوم عليها �شراكة الحكومة المفتوحة .وقد التزمت الأردن في خطة العمل
الأولى في هذه ال�شراكة بتح�سين “القدرة على الو�صول �إلى المعلومات من خالل اعتماد تعديالت على القانون
138
القائم الخا�ص بالح�صول على المعلومات بغي َة تح�سينه و�ضمان ات�ساقه مع الممار�سات الف�ضلى الدولية”.

الوعي العا ّم فيما يتعلّق بحقّ الو�صول �إلى المعلومات
هنالك عد ٌد من الدرا�سات المعتمدة المتعلقة بكيفية ممار�سة عامّة النا�س لحقّهم في الح�صول على المعلومات
في الأردن ،وي�شير م�أمون التلهوني ،مفوّ�ض المعلومات ال�سابق� ،إلى �أنّه لم تكن هنالك “�آلية حكومية لمراقبة
139
عدد المتقدمين بطلب للح�صول على المعلومات من �صحفيين �أو غيرهم”.
وقد ك�شف تقرير ا�ستق�صائي في العام  2010تم �إجرا�ؤه بدعم من �شبكة �إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية
عربية (�أريج) �أنّ “خم�سة بالمئة من ال�صحفيين (الأردنيين) فقط ا�ستفادوا من قانون �ضمان حق الح�صول
على المعلومات”140،كما �أ�شار باحث م�ستقل ب�أن “غالبية الأردنيين ال يعرفون عن وجود هذا القانون� ،أمّا من
يعرفه فلم يقم باختبار مدى انفتاح الحكومة الكامل” 141.ووفقًا لمحمد يون�س العبادي ،مفو�ض المعلومات،
ف�إنّ �إجمالي عدد طلبات الح�صول على معلومات والمقدمة من الهيئات العامة الأردنية في العام  2013قد بلغ
142
 2209بينما كان هنالك ما يقارب  2286في العام .2012
.Meknassi, S. 2014. Implementing Right to Information, p. 374 134
 135قرار الأمم المتحدة  31 ،4/58ت�شرين الأول  ،2003والذي دخل حيز التنفيذ في  14كانون �أول https://www.unodc.org/ .2005
unodc/en/treaties/CAC/. Jordan has ratified this Convention by virtue of Law no. 38 for 2004, published in
.the Official Gazette No. 4669, p. 3719, 1 August 2004
 136البنك الدولي � ،Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate .2000صفحة .18
،Jeff Huther and Anwar Shah. 2000. Anti-Corruption Policies and Program, A Framework for Evaluation 137
�صفحة  .7انظر كذلك .Stapenhurst. 2000. The Media’s Role in Curbing Corruptio
 138خطة العمل الوطنية الأردنية ،ال�صفحة .http://www.opengovpartnership.org/country/jordan ،3
�	139إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية 23 .ت�شرين الثاني Law on the Right to Access of Information، http:// .2010
 ./en.arij.net/report/law-on-the-right-to-access-of-information-part-iiانظر � ً
أي�ضا http://www.sahafi.jo/files/
.d6c0a7e9c2720576312f4bef2c6a3b66e9887ff4.html
 140الم�صدر ال�سابق
141

Almadhoun, S. Access to Information in the Middle East and North Africa Region: An overview of recent
developments in Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia
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�إال �أنّ �أكثر من  80بالمئة من هذه الطلبات كانت موجه ًة �إلى دائرة الإح�صاءات العامة ( 1,893طلبًا عام
 2013و  1,798طلبًا عام  ،2012انظر الجدول رقم  ،)3وقد انتقدت بع�ض منظمات المجتمع المدني وبع�ض
المراقبين دقة هذه الإح�صاءات على �أ�سا�س �أنّ العديد من هذه الطلبات لم تكن �ضمن طلبات الح�صول على
المعلومات و�إنّما كانت ا�ستف�سارات عامة موجهة �إلى دائرة الإح�صاءات ،وهي مخت�صة بتقديم مثل هذه النوع
من المعلومات للعامة.
وتعتقد الجهات التي وجهت هذه االنتقادات �أنّه حتى تلك الطلبات التي تم تقديمها من دون تعبئة النماذج قد
143
عُ دّت كذلك من �ضمن الطلبات ،خا�صة فيما كان متعلق ًا بدائرة الإح�صاءات.
الجدول  :3عدد طلبات الح�صول على المعلومات ح�سب ال�سنة
ال�سنة

�إجمايل عدد الطلبات

الطلبات املقدمة �إىل دائرة
الإح�صاءات

ن�سبة الطلبات املقدمة �إىل دائرة
الإح�صاءات

2013

2,209

1,893

%85.7

2012

2,286

1,798

%80.7

�إلى جانب دائرة الإح�صاءات ،كانت هنالك بع�ض الم�ؤ�س�سات التي تلقّت طلبات للح�صول على المعلومات
في العام  2012ومنها المركز الجغرافي الملكي الأردني بواقع  172طلبًا ،ودائرة الأر�صاد الجوية بواقع
 72طلبًا ،وم�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي بواقع  57طلبًا ،ودائرة المكتبة الوطنية بواقع  44طلبًا ،144وقد �أبلغ
مفو�ض المعلومات فريق البحث ب�أنّه وبالإ�ضافة �إلى دائرة الإح�صاءات ،كانت الم�ؤ�س�سات التي �أف�صحت عن
المعلومات وفق الطلب بطريقة مر�ضية هي وزارة العدل ،ووزارة ال�صحة ،وهيئة الإعالم المرئي والم�سموع،
145
وم�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ،وبلدية الزرقاء ومفو�ض المعلومات ب�صفته مديرًا عامً ا للمكتبة الوطنيّة.
�إن عملية طلب المعلومات عن�ص ٌر �أ�سا�سيٌّ في منظومة �ضمان الحق في الح�صول على المعلومات ،ف�إن كان
منخف�ضا ،ف�إنّ هنالك خطرًا حقيقيًا على النظام ب�أكمله ،وبالتالي ف�إنه من ال�ضروري �أن يكون
ً
حجم الطلبات
146
معظم النا�س القاطنين في الأردن على علم ب�أهمية التقدم بطلبات الح�صول على المعلومات.

ا�ستثناءات
تحدد المادة  13من قانون الح�صول على المعلومات نظام اال�ستثناءات المتعلق بحق الح�صول على المعلومة،
وفيما يلي �أنواع هذه اال�ستثناءات:
• المعلومات ال�سريّة المحميّة وفق ت�شريعات �أخرى
• المعلومات التي يتم ت�صنيفها على �أنّها �سريّة وتكون مقدّمة من دولة �أخرى
• المعلومات ال�سرية المتعلقة بالدفاع الوطني ،والأمن الوطني� ،أو ال�سيا�سة الخارجية
• التحليالت �أو التو�صيات �أو المقترحات التي يقدمها الم�س�ؤولون قبل اتخاذ القرار ،والمرا�سالت الخا�صة
بذلك
� ،Meknassi, S. 2014. Implementing Right to Information. A Case Study of Jordan 143صفحة .382-381
 144مقابلة مع مفو�ض المعلومات محمد يون�س العبادي
 145مقابلة مع مفو�ض المعلومات محمد يون�س العبادي
Mendel, T. 2010. Implementation of the Right to Information: Lessons for India from Canada, Mexico and 146
� South Africaص 15
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•
•
•
•

المعلومات ال�شخ�صية وال�سيما المرا�سالت
المعلومات التي ي�ؤثر الإف�صاح عنها على مفاو�ضات تجري بين الأردن و�أي دولة �أو طرف �آخر
التحقيقات الجنائية �أو الق�ضايا والتحقيقات المتعلقة بخروقات في الجمارك �أو العمليات الم�صرفية
المعلومات ذات القيمة ال�صناعية �أو المالية �أو االقت�صادية والتي يترتب على الإف�صاح عنها الإ�ضرار
بحقوق مالكها �أو الت�أثير على مبادئ التناف�س العادل.

هنالك نقطة تمثّل �ضعفًا في قانون الح�صول على المعلومات في المادة  13الفقرة (�أ) من القانون� ،إذ نجد
�أنّه وفي حال كان هنالك قانون �آخر يحكم ب�سريّة معلومة ما ،ف�إنّ هذه المعلومة ت�صبح محميّة ب�شكل تلقائيّ
لكونها معلومة �سريّة وفق قانون الح�صول على المعلومات� ،أي �أنّه في حال وجود تعار�ض بين قانون ال�سريّة
وبين مبادئ الحق في الح�صول على المعلومة ،ف�إنّ قانون ال�سريّة يُقدَّم على هذه المبادئ ،وهكذا ف�إنّ قانون
حماية �أ�سرار ووثائق الدولة الم�ؤقت147ين�سخ قانون الح�صول على المعلومات.
ي�شير خالد خليفات ،المحامي المخت�ص بمجال الإعالم� ،إلى �أنّ قانون الح�صول على المعلومات كان قائمًا
منذ البداية على فكرة حماية ال�سريّة وعدم تعزيز ثقافة الإف�صاح عن المعلومات ،148كما يقول المدير ال�سابق
لمفو�ضية حقوق الإن�سان ،علي الدبا�س� ،إنّ اال�ستثناءات على قانون الح�صول على المعلومات في الأردن يجعل
من «ال�صعب جدً ا تفعيل حق المواطن في الح�صول على المعلومات»149.وقد �أو�ضح مفوّ�ض المعلومات ،وهو
المدير العام للمكتبة الوطنية وفق المادة  15من قانون الح�صول على المعلومات� ،أن العديد من القوانين،
خا�صة القانون الم�ؤقت لحماية �أ�سرار ووثائق الدولة ،يمنح الم�س�ؤولين قدر ًة وا�سع ًة على ت�صنيف الوثائق ب�أنّها
�سريّة ،كما يقول�« :إننا ال نتدخل كمكتبة وطنية في عملية ت�صنيف المعلومات� ،إذ يتمّ تحديد �سريّة الوثيقة من
150
قبل الجهة التي �أعدّتها».
يمنح قانون الح�صول على المعلومات قدرًا كبيرًا من الحماية للخ�صو�صيّة �إال �أنّه ال يعترف ب�أنّ بع�ض الظروف
تجعل “الم�صلحة العامّة” �أكثر �أهمّية من اعتبارات الخ�صو�صيّة ،وهذه هي حال العديد من القوانين الخا�صة
بحق الح�صول على المعلومة ،فمع �أنّ حماية الخ�صو�صيّة يع ّد ا�ستثنا ًء م�شروعً ا فيما يتعلق بحق الح�صول على
151
المعلومات� ،إال �أنّه ال ب ّد من خ�ضوعه �إلى “تف�سير محدود”.
كما �أنّ الأمن الوطني ي�شكّل ا�ستثنا ًء في جميع القوانين الخا�صة بحق الح�صول على المعلومة� ،إال �أن رغبة
الدولة في الحفاظ على �سرية المعلومات بدعوى الحفاظ على الأمن الوطني قد تتعار�ض مع حق الجمهور في
الح�صول على المعلومات.
�إنّ الو�صول �إلى حالة من التوازن بين هذه الم�صالح المتناف�سة �أم ٌر �صعب .تركّز مبادئ ت�شواني حول
الأمن الوطني والحق في الح�صول على المعلومة (مبادئ ت�شوان) 152على كيفية �ضمان و�صول الجمهور �إلى
المعلومات الخا�صة بالحكومة من دون تعري�ض م�صالح الأمن الوطني للخطر ،وتحدد مبادئ ت�شواني وفق
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 147القانون رقم  50لعام 1971
 148مجموعة تركيز حول �إطار القانون وال�سيا�سة في � 18شباط 2015
Ali Al-Dabbas. May 2008. Right to Access to Information in the Hashemite Kingdom of Jordan 149
 150مفو�ض المعلومات ،محمد يون�س العبادي ،في مجموعة تركيز حول �إطار القانون وال�سيا�سة في � 18شباط 2015
� ،Welsh, W. and Greenwood, W. 2001. Essential Law for Journalists 151صفحة 183
 152مبادئ ت�شواني للأمن القومي والحق في المعلومات 12 .حزيران http://www.opensocietyfoundations.org/sites/ .2013
.default/files/tshwane-principles-15-points-09182013.pdfتم و�ضع م�سودة هذه المبادئ من قبل  22م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات
المجتمع المدني والمراكز الأكاديمية ،بم�ساعدة من المبادرة المفتوحة لمجتمع العدالة ،وبالت�شاور مع �أربع هيئات خا�صة بحرية التعبير في
الأمم المتحدة ،واللجنة الأفريقية لحقوق الإن�سان وال�شعوب ،ومنظمة الدول الأمريكية ،ومنظمة االمن والتعاون في �أوروبا ،وذلك في �أكثر
من عامين من الم�شاورات حول العالم مع �أطراف حكومية متعددة وممثلين عن المجتمع المدني.
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القوانين والممار�سات الدولية والمحلية �إر�شادات تف�صيلية فريدة من نوعها بخ�صو�ص الحدود المنا�سبة
لجانب ال�سريّة ،ودور الجهات التي تك�شف عن الف�ساد ،وغيرها من الق�ضايا ،وذلك من �أجل تقديم الدعم
لأولئك الذين يعملون على �إعداد ومراجعة وتطبيق قوانين و�سيا�سات في هذا ال�صدد.
وفيما يلي بع�ض العنا�صر الأ�سا�سية في مبادئ ت�شواني (بت�صرّف):
المبد�أ  :1للجميع الحق في الو�صول �إلى المعلومة الحكومية ،بما في ذلك المعلومات التي
الخا�صة التي تقوم ب�أعمال عامّة �أو تتلقى دعمًا حكوميًا
ّ
لدى بع�ض الجهات
....
المبد�أ  :4تحدّد ال�سلطات العامّة مدى �ضرورة فر�ض قيودٍ على حق الح�صول على المعلومة،
كما يمكن لهذه ال�سلطات �أن تحتفظ ببع�ض المعلومات في جوانب محدّدة ،كخطط الدفاع
وتطوير الأ�سلحة والعمليات والم�صادر التي ت�ستخدمها وكاالت اال�ستخبارات.
.....
المبد�أ � 10أ :ال يمكن لل�سلطات العامة �أبدً ا عدم الإف�صاح عن معلومات متعلقة بانتهاكات
خطيرة للقوانين الدولية لحقوق الإن�سان وال �سيما المعلومات المتعلقة بظروف حاالت
أي�ضا
التعذيب والجرائم �ضد الب�شرية ومرتكبيها ومواقع ال�سجون ال�سريّة ،وي�شتمل ذلك � ً
على معلومات تتعلق بحاالت اعتداءٍ �سابقة ارتكبتها �أنظمة حكمٍ �سابقة ،وغيرها من
المعلومات المتعلقة بانتهاكات يقوم بها عنا�صر من النظام نف�سه �أو من قبل �آخرين.
...
المبد�أ  :16ال يمكن الإبقاء على �سريّة المعلومات �إال بالقدر الزمني الالزم ،فال يمكن
الإبقاء على �سريّتها ب�شكل دائم ،ويجب �أن تحدّد القوانين الفترة الق�صوى الم�سموح بها
للإبقاء على �سريّة المعلومات.
...
المبد�أ  :17ال ب ّد من وجود �إجراءات وا�ضحة للتقدُّم بطلب لرفع ال�سريّة عن بع�ض
المعلومات ،مع تقديم الأولوية للمعلومات المتعلقة بالم�صلحة العامة.
�إنّ القانون الم�ؤقت لحماية �أ�سرار ووثائق الدولة في الأردن هو الوثيقة القانونية الوحيدة التي تحمي المعلومات
المتعلقة بالأمن الوطني� .إنّ �إحدى الم�شاكل الأ�سا�سية هي �أنّ القانون يجعل من �سريّة المعلومات القاعدة
العامّة ،والإف�صاح عنها هو اال�ستثناء ،ووفقًا لخالد خليفات ،ف�إنّ قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة هو
“العائق الأكبر �أمام �ضمان الحق القانوني في الح�صول على المعلومات والذي يح ّد من قدرة الفرد على
153
الح�صول على المعلومة في الأردن.
وقد �أ�شار المركز الوطني لحقوق الإن�سان في تقاريره ال�سنويّة �إلى �أنّ هذا القانون هو واحد من �أهم العوائق
�أمام تطبيق قانون الحق في الح�صول على المعلومة ،كما دعا المركز الحكومة �إلى تعديل هذا القانون ليكون
154
مت�سقًا مع قانوني �ضمان الحق في الح�صول على المعلومات والمطبوعات والن�شر.
 153المحامي خالد خليفات ،في مجموعة تركيز حول �إطار القانون وال�سيا�سة في � 18شباط 2015
 154المركز الوطني لحقوق الإن�سان ،2010 ،التقرير ال�سنوي� ،صفحة .50
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ي�ضع قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة الم�ؤقت نظامً ا �شبه �شامل لحماية �سرية الوثائق الر�سمية ،وبموجبه
تكون وثائق الدولة م�صنفة على �أنّها� :سريّ للغاية� ،سريّ  ،محدود� ،أما الوثائق الر�سمية التي ال تقع في هذه
الت�صنيفات فتحدد ب�أنّها “عاديّة”.
ولكن الم�س�ؤولين الر�سميين ال يمكنهم الإف�صاح حتى عن محتوى الوثائق العادية �إال لم�س�ؤولين� ،إال �إنّ تمّ
الح�صول على ت�صريح محدّد بالإف�صاح عنها .ومن الأمثلة على حماية وثائق ال تع ّد ح�سا�سة فيما يتعلق بالأمن
الوطني هي المادة ( 8و) من قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة حيث يكون تعريف ال�سر ما يلي�“ :أي معلومة
�أو وثيقة محميّة ت�شوّه �سمعة �شخ�صيّة ر�سميّة �أو ت�سيء �إلى مكانة الدولة”� .إنّ القوانين ذات التف�سير الوا�سع
المتعلقة بال�سريّة قد تم تعزيزها من قبل الحكومات المتعاقبة� ،إذ ي�صدر رئي�س الوزراء ب�شكل دوريّ مذكّرات
وتعميمات لتحذير الم�س�ؤولين الر�سميين من �إعطاء معلومات �إلى ال�صحافة �إال بعد الموافقة على ذلك من
155
الوزير �أو الم�س�ؤول الأعلى في دائرة ما.
كما ت�شير المادة  68الفقرة ( )8من قانون الخدمة المدنية للعام � 2014أنّه “ال ي�سمح للموظّ ف الر�سميّ
بالم�شاركة في �أيّ من الأن�شطة الآتية و�إال خ�ضع لعقوبة ت�أديبية )...( :كتابة �أو تقديم ت�صريحات للإعالم
تلحق ال�ضرر بالدولة �أو بموظفيها �أو الإف�صاح عن �أ�سرار العمل” ،156وفي عدد من البلدان ،هنالك افترا�ض
ب�أنّ موظفي الدولة يحق لهم الحديث لو�سائل الإعالم �ضمن مجال اخت�صا�صهم حول الق�ضايا التي ال تع ّد
�سريّة.

الطعون
للتو�صل �إلى تطبيقٍ ناجحٍ لحقِّ الح�صول على
�إن الحقّ في الطعن من الناحية الإدارية والق�ضائية �أم ٌر ها ّم ّ
المعلومات ،حيث يمنح القانون الأ�شخا�ص المتقدمين بطلبات الحقّ في الطعن في حاالت رف�ض الإف�صاح عن
معلومات �أو �سجالت ،وذلك �إمّا برفع ق�ضيّة ب�شكل مبا�شر في محكمة العدل العليا (المحكمة الإدارية)� 157أو
من خالل التقدم بطعن لمجل�س المعلومات في عملية �إداريّة.
وهنالك حالتان تم التقدم بهما للطعن في رف�ض من قبل الحكومة للإف�صاح عن معلومات ،وقد تم التقدم بهما
158
�أمام محكمة العدل العليا ،ولكنّ الق�ضيّتين لم تحقّقا النجاح.
رف�ض لتقديمِ معلومات ،وذلك منذ ت�أ�سي�س
�أما مجل�س المعلومات فقد تلقى � 37شكوى فقط بخ�صو�ص حاالت ٍ
المجل�س في العام  2008وحتّى � 18شباط  .2015وقد �شهد العام � 2013أكبر زيادة في عدد ال�شكاوى المقدمة،
�إذ بلغت �15شكوى ،بينما بلغ عددها � 8شكاوى فقط في العام  ،2014وي�شير محمد يون�س العبادي ،مفو�ض
“اختالف كبيرٍ بين جودة القانون وتطبيقه ،فحتّى قرارات مجل�س المعلومات لي�س
ٍ
المعلومات� ،إلى وجود
ملزمة ،مع �أنّ المجل�س قد تمكّن فعلاً من ح ّل معظم ال�شكاوى المقدمة لحاالت رف�ض الإف�صاح عن المعلومات
159
من قبل بع�ض الم�ؤ�س�سات”.
155

تعميم �صدر من رئا�سة الوزراء في � 13شباط http://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=56bb5cc03dbbb27e65caa47 .2008
784f756be9f271cea

 156قانون الخدمة المدنية 2014
 157قانون الت�شريع الإداري رقم  27للعام 2014
 158مجدولين عالن 13 ،ت�شرين الثاني  .2010العرب اليوم ترفع �أول ق�ضية للح�صول على معلومة� .إعالميون من �أجل
87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%http://arij.net/report/%D9
عربية.
ا�ستق�صائية
�صحافة
84%D8%AD%D8%%82-%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%%D9
%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%B5%D9
/88%D8%A7%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9
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160

ال�شكل � :1أعداد ال�شكاوى المقدمة �إلى مجل�س المعلومات (:)2015-2008

١٦
١٤
١٢
٨

ihÉµ°ûdG OóY
‘ áæ°ùdG

٦

ihÉ`µ` ` °û`dG Oó`` `Y

١٠

٤
٢
٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٠

áæ°ùdG

كما �أنه من تفوي�ض ديوان المظالم النظر في النزاعات بين المواطنين والم�ؤ�س�سات العامّة التي ترف�ض
الإف�صاح عن معلومات161.فعلى �سبيل المثال ،رف�ضت الم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي فيما م�ضى
توجيهات تنفيذية متعلقة بمنافع ال�ضمان االجتماعي ،وقد جادلت الم�ؤ�س�سة ب�أنّها معنيّة
ٍ
الإف�صاح عن ن�سخٍ من
عن الإف�صاح عن هذه التوجيهات فقط في حال تلقّت �أمرًا من المحكمة بالقيام بذلك� ،إال �أنّ ديوان المظالم
قد طلب من الم�ؤ�س�سة الإف�صاح عن جميع هذه الوثائق لأنّ من حق المواطنين الو�صول �إليها بموجب القانون،
162
وقد وافقت الم�ؤ�س�سة على ذلك وقامت بن�شرها.

�إجراءات تعزيزية
ك�شف العديد من المعنيين لفريق البحث ب�أنّ الإدارة ال�ضعيفة لل�سجالت والوثائق �أم ٌر �شائع في م�ؤ�س�سات
الحكومة وفي كافة الم�ستويات ،163ويعني غياب �سيا�سات جيدة لإدارة الوثائق ووجود ممار�سات �ضعيفة في
هذا المجال �أنّ الم�س�ؤولين يجدون �صعوبة في تحديد و�إخراج الوثائق عند طلبها .وقد �أ�شار مفو�ض المعلومات
�إلى �أنّ الحكومة تتداول فكرة قانونٍ لحماية الوثائق الوطنية« :قانون الوثائق الوطنية ،الذي يتم نقا�شه الآن،
�سيكون مع ّززًا لقانون الح�صول على المعلومة ،ذلك �أنّه يوجب على الم�س�ؤولين �أر�شفة الوثائق وحفظها»،164
ويهدف هذا الت�شريع المقترح �إلى حماية الوثائق الوطنية من خالل توجيه الم�س�ؤولين �إلى جمع وحفظ الوثائق
العامة والمخطوطات التاريخية وال�صور.
�إن تدريب الم�س�ؤولين جزء �أ�سا�سي من الجهود الرامية لزيادة الوعي بخ�صو�ص حق الح�صول على المعلومات
وتعزيز هذا الحق وتطبيقه ،وقد �أ�شارت مفو�ضيّة المعلومات �إلى �أنّه ،ومنذ اعتماد القانون ،تمّ تدريب 54
ممثلاً من الوزارات وغيرها من الم�ؤ�س�سات العامة في مجال ت�صنيف الملفات وطلبات الح�صول على المعلومة،
 160مفو�ض المعلومات ،محمد يون�س العبادي ،في مجموعة تركيز حول �إطار القانون وال�سيا�سة في � 18شباط ،وقد �أع ّد الباحثون الر�سم البياني.
� ،Shukkeir, Y. 2013. The Jordanian Freedom of Information Law: A Comparative Legal Study 161صفحة 68
 162ديوان المظالم ،التقرير ال�سنوي -http://www.ombudsman.org.jo/echobusv3.0/SystemAssets/12219cef-e910 .2010
.90ec-7a73c158b6cc.pdf-4bb4
 163م�شاركون في مجموعة تركيز حول الإعالم المطبوع في � 19آذار 2015
 164مفو�ض المعلومات ،محمد يون�س العبادي ،في مجموعة تركيز حول �إطار القانون وال�سيا�سة في � 18شباط 2015
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وطُ لب منهم �إعداد تقارير عن عدد الطلبات التي تعاملوا معها�165.إال �أنّ الم�س�ؤولين الر�سميين عمومً ا ال يعرفون
�سوى القليل عن قانون الح�صول على المعلومات ،وقد ك�شفت درا�سة الحالة التي قام بها مركز حماية حرية
ال�صحفيين على قانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات في الأردن ،بعنوان «الحق المهدور» ،عن وجود
نق�ص كبيرٍ في م�ستوى الوعي بخ�صو�ص الحق في الح�صول على المعلومة وقانون الو�صول �إلى المعلومة في
ٍ
166
معظم الوزارات التي خ�ضعت للدرا�سة.

 1.3ي�ضمن القانون �إ�ستقاللية التحرير ويتم احترامها في الممار�سة
لي�س هنالك مواد في القانون ت�ضمن اال�ستقاللية التحريرية ب�شكلٍ وا�ضح ،وي�ستخدم الم�س�ؤولون الحكوميون
و�سائل مختلفة للت�أثير على المحتوى المن�شور في و�سائل الإعالم ،فبالإ�ضافة �إلى التوا�صل المبا�شر ،تلعب
الإعالنات واال�شتراكات دورًا �أ�سا�سيًا في هذا ال�ش�أن ،فنموذج “الع�صا والجزرة” هو الطريقة المف�ضلة
لتحقيق “االحتواء الناعم” لحقل الإعالم ،وهذا ما �سيتّ�ضح �أكثر فيما �سي�أتي.

�إجراءات غير مبا�شرة لفر�ض ال�سيطرة
قام مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية ب�إجراء ا�ستبيان على � 504صحفيين ومرا�سلين من و�سائل �إعالمية
مكتوبة ومرئية وم�سموعة متعددة ر�سمية ،و�شبه ر�سمية وخا�صة ،وذلك بين � 28آذار و  12ني�سان  2012حول
�أ�سلوب “االحتواء الناعم”167.وظهر �أنّ  82بالمئة من الخا�ضعين لال�ستبيان يعتقدون �أنّ م�س�ؤولي الحكومة
ا�ستخدموا و�سائل االحتواء الناعم من �أجل الت�أثير ب�شكلٍ غير م�شروع على و�سائل الإعالم.
ومن �أكثر �أ�ساليب االحتواء الناعم �شيوعً ا بين م�س�ؤولي الحكومة للت�أثير على الإعالم ،وفق هذا اال�ستبيان،
هي تلك المو�ضحة في الجدول رقم  4فيما �سي�أتي (حيث تعك�س الن�سب المئوية معدل التجاوب من قبل عيّنة
الدرا�سة على ال�س�ؤال المتعلق بما �إذا كان الم�س�ؤول الحكومي يمار�س مثل هذا الت�صرف).
الجدول  :4االحتواء الناعم من قبل الم�س�ؤولين في الحكومة
�أ�ساليب االحتواء الناعم الأكثر �شيوعًا
 .1المنح والهدايا النقدية

ن�سبة عينة الدرا�سة الذين
�أ�شاروا �إلى الأ�سلوب الم�ستخدم:
% 70

 .2ت�سهيل الخدمات والإجراءات في الم�ؤ�س�سات الر�سمية

% 42

 .3التعيين في من�صب حكومي �أو �شبه حكومي ومنح فر�صة لح�ضور اجتماعات
مهمة وال�سفر مع الم�س�ؤولين
اً
 .4ت�سهيل الو�صول �إلى المعلومة بدل من منعها

% 36
% 28

 .5الإعفاء من الجمارك �أو تقديم خدمات �صحية �أو تعليمية مجانية

% 21

وقد �أ�شار الم�شاركون في الدرا�سة �إلى �أنّهم تعر�ضوا �شخ�صيًا لممار�سات من قبل الحكومة لتحقيق االحتواء
الناعم وذلك كما يلي

50
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� ،Husni, W. 2013. The Wasted Right. Center for Defending Freedom of Journalists 166صفحة 14-7
 167مر�صد الإعالم الأردني� ،2012 ،سيا�سة االحتواء الناعم و�أثرها على ا�ستقاللية الإعالم
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• و�سائل الإعالم الخا�صة 41 :بالمئة
• و�سائل �إعالمية �شبه ر�سمية (مثل و�سائل الإعالم التي تملكها الحكومة ب�شكل غير مبا�شر ،كالر�أي
والد�ستور)%42 :
• المرا�سلون%35 :
• و�سائل الإعالم الر�سمية (كالتلفزيون الأردني)%16 :
ويُعزى انخفا�ض الن�سبة فيما يتعلق بو�سائل الإعالم الر�سميّة �إلى �أنّ الحكومة لديها و�سائل مبا�شرة للتحكم
في و�سائل الإعالم التابعة للدولة.
 85بالمئة من الم�شاركين في الدرا�سة �أ�شاروا �إلى وجود �أطراف �أخرى عدا عن الحكومة تمار�س طرقًا من
االحتواء الناعم على ال�صحفيين ،وقد وجدت الدرا�سة �أنّ هذه الأطراف غير الحكومية التي تمار�س طرق
و�شخ�صيات بارزة ذات ت�أثير وم�ؤ�س�سات مجتمع
ٍ
االحتواء الناعم ت�شتمل على رجال �أعمالٍ والأجهزة الأمنية
مدني و�أحزاب �سيا�سية و�أع�ضاء في البرلمان ووجهاء ع�شائر وغيرهم من �أعيان المجتمع ،ويُظهر الجدول 5
�إجابات الم�شاركين في الدرا�سة حين �سئلوا عن الأطراف غير الر�سمية التي مار�ست طرق االحتواء الناعم.
168

الجدول  :5االحتواء الناعم من قبل �أطراف غير حكومية
الأطراف غري الر�سمية التي مار�ست االحتواء الناعم
 .1رجال �أعمال
� .2أجهزة �أمنية
� .3شخ�صيات نافذة
 .4م�ؤ�س�سات مجتمع مدني
� .5أحزاب �سيا�سية
� .6أع�ضاء في مجل�س النواب
 .7وجهاء ور�ؤ�ساء قبائل
� .8أطراف خارجية و�سفارات
 .9الديوان الملكي

الن�سبة من عينة الدرا�سة الذين حددوا فئة الأطراف
% 69
% 50
% 32
%31
%27
%19
%12
%2
%2

وحين �سئل الم�شاركون في الدرا�سة عن ال�سبب الذي يدعوهم لالعتقاد ب�أنّ �أطرافًا حكومية وغير حكومية
ت�سعى للت�أثير على الإعالم بهذه الطريقة ،ف�إن  62بالمئة منهم �أ�شاروا �إلى �أنّهم يعتقدون �أنّ الأطراف الحكومية
169
كانت تفعل ذلك من �أجل تقييد التغطية الإعالمية للحراكات ال�شعبية التي تطالب ب�إ�صالحات �سيا�سية.
وقد قام مركز حماية ال�صحفيين ب�إجراء درا�سة �أخرى في العام  2015كجزء من درا�سة �أُطلقت م�ؤخرًا بعنوان
“تحت المجهر” ،وقد قابل المركز مجموعة من ال�صحفيين تبلغ � 200صحفي ًا عبر الهاتف بين � 27أيلول و 22

 168تجدر الإ�شارة �إلى �أنّ ال�سفارات والديوان الملكي لم يذكرا كخيارات في القائمة المقدمة في اال�ستبيان ،وتم الإ�شارة �إليهما من قبل
الم�شاركين في اال�ستبيان في فئة «�أطراف �أخرى».
 169المر�صد الإعالمي الأردني ،2012 ،االحتواء الناعم و�أثره على ا�ستقاللية الإعالم� ،صفحة 6
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ت�شرين �أول  58 ،2014بالمئة منهم �أع�ضاء في نقابة ال�صحفيين و  23بالمئة منهم �إناث.

170

وترى الدرا�سة �أنّ عددًا من الم�ؤ�س�سات ت�ؤثر على الإعالم ،وفي مقدمتها الحكومة و�أجهزة المخابرات والديوان
الملكي ،ويقدم الجدول � 6أرقام تف�صيلية عن الجهات التي يعتقد �أنّها ت�ؤثر على الإعالم.
171

الجدول  :6االحتواء الناعم من قبل �أطراف مختلفة

الن�سبة من عينة الدرا�سة الذين حددوا الأطراف

�أ�شكال االحتواء الناعم الأكرث ا�ستخدامًا
 .1الحكومة

%15

 .2دائرة المخابرات العامة

%13

 .3الديوان الملكي
� .4أجهزة �أمنية �أخرى

%12
%11
%10

 .5رجال �أعمال و�شركات
 .6وكاالت دعاية

%9

 .7م�ؤ�س�سات مجتمع مدني

%7

� .8أع�ضاء في البرلمان

%6

� .9أق�سام عالقات عا ّمة
 .10نقابة ال�صحفيين وغيرها من
النقابات والأحزاب ال�سيا�سية
 .11الجمهور العام

%5
%4
%1

ٍ
مكالمات هاتفية من م�س�ؤولين كبار يطلبون
وقد �سمع فريق البحث � ّأن المحررين كانوا يتلقون فيما �سبق
ولكن بع�ض كبار
ولكن هذا الأمر ناد ًرا ما يحدث هذه الأيامّ .
منهم عدم تغطية ق�ص�ص �صحفية معينةّ ،
الم�س�ؤولين يقومون بين الفينة والأخرى بتقديم معلومات لبع�ض ال�صحفيين حول ق�ض ّي ٍة ما ،ويطلعونهم على
172
�آخر التطورات ويتركون الأمر لهم حول الطريقة التي يختارونها لكتابة التقارير ب�ش�أنها.
معلومات
ٍ
كما كان الم�س�ؤولون فيما �سبق ي�صدرون بيانات تطلب �أن تُحجم و�سائل الإعالم عن ن�شر �أخبا ٍر �أو
متعلقة بالجي�ش �أو ال�شرطة من دون الح�صول على موافقة م�سبقة بذلك ،173وقد �أ�شار بع�ض ال�صحفيون �أنّه
قد تم التوا�صل معهم في بع�ض الحاالت �أو ا�ستدعا�ؤهم من قبل �أجهزة �أمنية ،لممار�سة �ضغوط عليهم �أو
174
تهديدهم في بع�ض الأحيان في حال عدم تجاوبهم مع هذا الطلب.
كما �سمع فريق البحث �أنّ المواقع الإخبارية كانت تتلقى في بع�ض الأحيان “مكالمات وديّة” من م�س�ؤولين في
170
171
172
173
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مركز حماية حرية ال�صحفيين ( ،)2015تحت المجهر� ،صفحة .18
مركز حماية حرية ال�صحفيين ( ،)2015تحت المجهر� ،صفحة 390-389
مقابلة مع �أ�سامة الرنتي�سي ،رئي�س تحرير العرب اليوم� 7 ،شباط 2015
روز ن�صر 11 ،كانون �أول  ،http://ar.ammannet.net/news/240998 .2014انظر � ً
أي�ضا يحيى �شقير 14 ،كانون �أول http:// 2014
alarabalyawm.net/?p=409182

 174مقابلة مع �صحفي تم ا�ستدعا�ؤه �إلى ال�سلطات الأمنية عدة مراتّ ،
وف�ضل عدم الك�شف عن هويته.

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها الفئة 1

الحكومة �أو الأجهزة الأمنية تطلب منهم حذف بع�ض المقاالت ،و�أنّ هذه المواقع كانت ت�ستجيب عاد ًة لهذه
المطالب.
كما �أنّ الحكومة ت�ؤثّر �أو ت�سعى للت�أثير على محتوى و�سائل الإعالم العامة بطرق عديدة ،وال �سيما عبر تعيين
م�س�ؤولين رفيعي الم�ستوى في و�سائل �إعالم عامّة ومن خالل ملكيّة م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ل�صحيفتي
175
الر�أي والد�ستور.

�إجراءات �أخرى تتعلق باال�ستقاللية التحريرية
خا�صا للبث للحكومة �أو تعر�ض بع�ض الموا ّد نياب ًة عنها،
الخا�صة �أن تحدّد وقتًا ً
ّ
ال يطلب من جهات البثّ
ولكنّ فريق البحث قد علم في الوقت نف�سه �أنّ بع�ض و�سائل الإعالم الخا�صة ت�ستخدم مواد �صحفية ومقاطع
فيديو تر�سلها الحكومة وم�ؤ�س�ساتها من دون تحقق �أو مراجعة �إال ما ندر ،وتقوم و�سائل الإعالم الر�سمية
خالل االنتخابات وخا�صة م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون ،بتخ�صي�ص وقت وم�ساحة للمر�شحين لبيان �آرائهم
وبرامجهم.

 1.4ي�ضمن القانون حق ال�صحفيين في حماية م�صادرهم ويتم احترامها في الممار�سة
ي�ستفيد ال�صحفيون الأردنيون من الحقّ الثابت في عدم الك�شف عن م�صادرهم ال�سريّة للمعلومات ،حتى
�أمام الق�ضاء ،وهذا حق مراعى في القانون والممار�سة في الأردن ،وي�ضمن قانون المطبوعات والن�شر حق
ال�صحف الدوريّة وال�صحفيين لحماية �سريّة م�صادر معلوماتهم ،176كما ي�ضمن قانون نقابة ال�صحفيين هذا
أي�ضا177.ومن الجدير بالذكر �أنّ قانون المطبوعات والن�شر وقانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين يعرّف
الحق � ً
ال�صحفي على �أنّه �أي ع�ضو في نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،وعليه ف�إنّ �أي �شخ�ص لي�س ع�ضوًا في النقابة ال
ي�ستطيع اال�ستفادة من هذا الحقّ .
لم يتو�صل فريق البحث �إلى �أي ادّعاءات ذات م�صداقية عن ا�ستخدام م�س�ؤولين لو�سائل �ضغط على ال�صحفيين
للك�شف عن م�صادرهم ،ويبقى لل�صحفي الحق في الك�شف طوعً ا عن م�صادره �إن وافق الم�صدر على ذلك �أو
�إن لم يطلب الم�صدر الحفاظ على �سريّته.

 1.5ي�شارك الجمهور ومنظمات المجتمع المدني في ت�شكيل ال�سيا�سة العامة المتّبعة تجاه
الإعالم.
غرف مغلقة من دون الت�شاور مع الأطراف المعنية ،وهنالك مثاالن على ذلك،
تم و�ضع العديد من القوانين في ٍ
يتمثالن في التعديالت التي جرت في العام  2012على قانون المطبوعات والن�شر لتو�سيع �صالحيات القانون
على المواقع الإخبارية والتعديالت التي تمت في العام  2014على قانون مكافحة الإرهاب ،ليتمّ تجريم بع�ض
الممار�سات مثل “ا�ستخدام ال�شبكة المعلوماتية �أو �أية و�سيلة ن�شر �أو �إعالم �أو �إن�شاء موقع �إلكتروني لت�سهيل
178
القيام ب�أعمال �إرهابية �أودعم لجماعة �أوتنظيم �أو جمعية تقوم ب�أعمال �إرهابية �أوالترويج لأفكارها”.
وبح�سب مدير وحدة الأبحاث في البرلمان الأردني ،المحامي �صدام �أبو عزّام ف�إن “الدولة تبدو من الناحية
�	175أ�سامة رواجفة ،مجموعة تركيز حول الإعالم المطبوع في � 19آذار .2015
 176تن�ص المادة ( 6د) من قانون المطبوعات والن�شر على �أنّ  « :حق المطبوعة الدورية وال�صحفي في ابقاء م�صادر المعلومات والآخبار التي
تم الح�صول عليها �سرية «
 177تن�ص المادة  43من قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين رقم  15المعدل للعام  “ :1998يلتزم ال�صحفي بالمحافظة على �سرية م�صادر
معلوماته  ،كما يلتزم بالتحقق من �صحة المعلومات والأخبار قبل ن�شرها”
 178المادة  3من قانون مكافحة الإرهاب رقم  18للعام  2014وتعديل القانون رقم  55للعام 2006
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النظرية وك�أنها ت�سير نحو تعزيز الديمقراطية وحرية الو�صول �إلى المعلومات� ،إال �أنّ هنالك تحديات في
الإطار الم�ؤ�س�ساتي للت�شريع� ،إننا نفتقر في الأردن �إلى دليل �أو �إر�شادات ملزمة فيما يتعلق ب�إقرار الت�شريعات
179
الخا�صة بذلك”.
ّ
�أو الممار�سات مثل اال�ستماع �إلى الجل�سات
�إن قدرة م�ؤ�س�سات المجتمع المدني على الم�ساهمة في ت�شكيل القوانين المتعلقة بالإعالم تعتمد على رغبة
الحكومة و�/أو مجل�س النواب في �إتاحة عملية الت�شريع للت�شاور والنقا�ش ،وتبذل نقابة ال�صحفيين الأردنيين
ومركز حماية وحرية ال�صحفيين جهودًا كبيرة في تقديم المدخالت على القوانين الخا�صة بالإعالم .ويذكر
المحامي خالد خليفات �أن م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ت�شارك ب�شكلٍ فاعلٍ فيما يتعلق بالنقا�ش حول �سيا�سات
180
الإعالم� ،إال �أنّ اقتراحاتهم وتو�صياتهم ال ت�ؤخذ دائمًا باالعتبار بالقدر الذي يطمحون �إليه.
ي�شهد عدد م�ؤ�س�سات المجتمع المدني في الأردن تزايدً ا كبيرًا وهنالك �شعور بين بع�ض الأردنيين �أنّ بع�ض هذه
الم�ؤ�س�سات هي عبارة عن �شركات ت�سعى لتحقيق الربح ،وذلك عن طريق الح�صول على �أكبر قدر من التمويل
الأجنبي ،كما �أنّ بع�ض هذه المجموعات ال تعمل وفق معايير ال�شفافية والمحا�سبة ،وهذا االنطباع ال�سلبي قد
181
ي�ؤثر على الأثر المرجو على مهمّتها.
وقد تبنّت الحكومة ومجل�س النواب هذه النظرة ،ووجّ هت في عددٍ من المواقف انتقاداتٌ �شديد ٌة لم�ؤ�س�ساتِ
المجتمع المدني من قبل رئي�س الوزراء 182و�أع�ضاء في مجل�س النواب في جل�سات ر�سمية للمجل�س .كما يرف�ض
نقيب المحامين ال�سابق �صالح العرموطي �أن ي�شير �إلى هذه الم�ؤ�س�سات على �أنّها م�ؤ�س�سات مجتمع مدني
غير ربحيّة وي�ص ّر على اعتبارها �شركات ربحيّة ،وي�شير العرموطي �إلى �أنّ «معظم هذه ال�شركات هي �شركات
183
عائلية».
كما �أنّ هنالك ق�ضيّة تتعلق بقدرة م�ؤ�س�سات المجتمع المدني على الم�شاركة ب�شكل فاعل في المناق�شات
المتعلقة ب�إ�صالح القوانين وال�سيا�سات ،وتكون الإنجازات التي يتم تحقيقها في هذا المجال �أحيانًا مقت�صرة
على �ضعف قدرات بع�ض م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،وقد �أ�شار بع�ض المعنيين وال�صحفيين �إلى �أنّ عمليات
التدخّ ل التي تقوم بها م�ؤ�س�سات المجتمع المدني في اللحظات الأخيرة ال تجدي نفعًا.
في الوقت نف�سه كان هنالك بع�ض الممار�سات الت�شاورية الفعالة ،ومن الأمثلة المهمّة على ذلك و�ضع
م�سودّة الإ�ستراتيجية الإعالمية ( )2015-2011وهو مثال مهمّ على ال�شراكة بين الأطراف الحكومية وغير
لنقا�ش فعالٍ وت�شاو ٍر مثمرٍ مع نطاق وا�سع من الأطراف المعنية
الحكومية ،وقد مثلت هذه الإ�ستراتيجية حال ًة ٍ
184
والخا�ص لها ارتباط مبا�شر و�/أو غير مبا�شر مع و�سائل الإعالم.
ّ
والم�ستفيدين من القطاعين العا ّم
تقوم الحكومة من خالل ديوان الت�شريع والر�أي ب�إتاحة فر�ص لتقديم مدخالت قبل االنتهاء من م�سودّة بع�ض
القوانين ،مثل ن�شر هذه الم�سودّات على موقعها الإلكتروني و�إتاحة المجال لتقديم التعليقات واالقتراحات185.كما
الخا�صة في مجل�س النواب بدعوة ممثلين عن نقابة ال�صحفيين وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني
ّ
تقوم بع�ض اللجان
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� 179صدام �أبو عزام ،مجموعة تركيز حول �إطار القانون وال�سيا�سة في � 18شباط 2015
 180خالد خليفات ،مجموعة تركيز حول �إطار القانون وال�سيا�سة في � 18شباط 2015
 181مقابلة مع �صحفي طلب عدم الإف�صاح عن ا�سمه
� 23 182أيلول  ،2014قال رئي�س الوزراء الأردني :معظم م�ؤ�س�سات المجتمع المدني وجدت للف�ساد� ،صحيفة العرب اليوم http://
395622=alarabalyawm.net/?p
� 183سامي محا�سنة� 21 ،أيار  70 ،2014مليون دينار التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكوميةhttp://alarabalyawm. ،
186077=net/?p
 184الإ�ستراتجية الأردنية للإعالم ( ،)2015-2011ال�صفحة http://www.pm.gov.jo/arabic/index. ،3
430=page_id&1=php?page_type=pages&part
 185لمعرفة كيف يقوم ديوان الت�شريع والر�أي بذلك انظر http://www.lob.jo/List_LawsLegislations_Public.
aspx?Page=Vote

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها الفئة 1

وبع�ض الخبراء والنا�شطين لح�ضور الجل�سات التي تناق�ش الت�شريعات المتعلقة بالإعالم ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إنّ هيئة الإعالم التي �إن�شا�ؤها م�ؤخرًا بعد دمج هيئة الإعالم المرئي والم�سموع ودائرة المطبوعات والن�شر،
قد �أظهرت قدرًا �أكبر من االنفتاح لال�ستماع �إلى �آراء الأطراف المعنية.
فعلى �سبيل المثال ،تم عقد اجتماع لثالثة �أيام في محافظة العقبة في كانون الثاني  2014مع لجنة التوجيه
الوطني واللجنة الت�شريعية في مجل�س النواب وذلك من �أجل مناق�شة مقترحات لتعديل قانون الإعالم المرئي
والم�سموع.

ب� .أنظمة البث الإذاعي
 1.6ا�ستقاللية الإطار التنظيمي مكفولة في القانون ويتم احترامها في الممار�سة
نقا�ش محتدمٍ ل�سنوات عديدة ،ففي العام  2001قامت
لقد كان الإطار الت�شريعي للإعالم في الأردن مو�ضو َع ٍ
الحكومة ب�إلغاء وزارة الإعالم ،والتي كانت لفتر ٍة طويل ٍة �أهمّ جه ٍة لتنظيمِ و�سائلِ الإعالمِ في الأردن .بعد ذلك
عادت م�س�ؤولية تنظيم الإعالم المطبوع �إلى الرقابة المبا�شرة لمجل�س الوزراء من خالل دائرة المطبوعات
والن�شر ،ولقد تم ت�أ�سي�س هاتين الم�ؤ�س�ستين من �أجل تنظيم الإعالم ،وهي هيئة الإعالم المرئي والم�سموع،
والم�س�ؤولة عن تنظيم قطاع �شهد نوعً ا من التحرّر في الآونة الأخيرة 186،والمجل�س الأعلى للإعالم ،والم�س�ؤول
187
عن تعزيز المهنية في و�سائل الإعالم المطبوعة.
�إال �أنّه قد تمّ �إلغاء المجل�س الأعلى للإعالم في نهاية العام  ،188 2008وفي  30ني�سان  ،2014تمّ �إن�شاء هيئة
الإعالم 189والتي �أ�صبحت مظلة لهيئة الإعالم المرئي والم�سموع ودائرة المطبوعات والن�شر.
وقد قامت الهيئة الأردنية للإعالم �أ�سا�سً ا على �أحكام قانون الإعالم المرئي والم�سموع ،والتي تنطبق الآن على
�سبيل المثال عند تعيين مدير الهيئة الأردنية للإعالم و�صالحيات الهيئة فيما يتعلق بمجال البث.

ا�ستقاللية هيئة الإعالم المرئي والم�سموع
تن�ص المادة �( 3أ) من قانون الإعالم المرئي والم�سموع الم�ؤقت (قانون الإعالم المرئي والم�سموع) على �أنّ
الهيئة تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مالي و�إداري”� ،إال �أنّ المادة (3ب) تن�ص على �أنّ “الهيئة
ترتبط ماليًا و�إداريًا بالوزير ”.وبالرغم من �أنّ هيئة الإعالم المرئي والم�سموع (حاليا جزء من هيئة الإعالم)
190
تع ّد من الناحية الر�سميّة (القانونية) هيئة م�ستقلة� ،إال �أنّها تخ�ضع عمليًا لرقابة الحكومة.
ووفق المادة ( 6ب) من قانون الإعالم المرئي والم�سموع ،ف�إنّه يتم تعيين مدير الهيئة من خالل قرار مجل�س
الوزراء وبناء على تو�صية من الوزير ،بحيث يتم تعيين راتبه وبقية م�ستحقاته المالية ،كما يتم �إنهاء خدماته
بالطريقة ذاتها ،كما تن�ص المادة  8على �أنّ “المدير م�س�ؤو ٌل �أمام الوزير عن �سير �أعمال الهيئة”.
 186كان البث قبل العام  2002حك ًرا على الحكومة ،وقد تم تحرير القطاع و�إن�شاء هيئة الإعالم المرئي والم�سموع من خالل اعتماد قانون
الإعالم المرئي والم�سموع الم�ؤقت رقم  71للعام .2002
IREX/Jordan Media Strengthening Program and Center for Global Communication Studies, Annenberg 187
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School for Communication, University of Pennsylvania. 2012. Introduction to News Media Law and
� ،Policy in Jordan: A primer compiled as part of the Jordan Media Strengthening Programصفحة http:// 60
.www.irex.org/resource/introduction-news-media-law-and-policy-jordan
القانون رقم  57للعام  ،2008المن�شور في ال�صحيفة الر�سمية رقم � 4941صفحة  1 ،6055كانون �أول http://www.lob.gov.jo/ 2008
.AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
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كما ال يلزم القانون الحكومة بالت�شاور مع مجل�س النواب �أو م�ؤ�س�سات المجتمع المدني عند تعيين المدير،
بالإ�ضافة �أنّ هذا ال يح�صل عمليًا ،وهكذا يكون تعيين المدير وفق ما تريده الحكومة.
تن�ص المادة �( 9أ) من قانون الإعالم المرئي والم�سموع على �أنّه اليجوز �أن يكون للمدير�أو �أي من موظفي
ّ
الهيئة التنفيذيين الرئي�سيين �أو لأزواجهم �أو �أقاربهم حتىالدرجةالثانية منفعة مبا�شرة �أوغير مبا�شرة في �أي
ا�ستثمار في قطاع الإعالم المرئي والم�سموع طيلة مدة عمله في الهيئة ،وهكذا ف�إن الهيئة من الناحية العملية
لي�ست عُ ر�ض ًة للتدخل الحزبيّ �أو التجاريّ  ،ولكنها عُ ر�ض ٌة لتدخُّ ل ال�سلطة التنفيذيّة.
�إنّ ال�سلطة �شبه المطلقة للحكومة في تعيين مدير هيئة الإعالم المرئي والم�سموع (وهي حاليًا هيئة الإعالم)
ال تتما�شى مع المعايير الدولية ،والتي تتطلب �أن يكون المدراء م�ستقلين عن الحكومة .ففي البلدانِ ذاتِ هيئات
البثّ العامّة را�سخة التقاليد ،تكون مجال�س �إدارة هذه الهيئات م�س�ؤول ًة ب�شكلٍ ر�سميٍّ �أمام العامة من خالل
عمليات التعيين وفق الت�شريعات �أو مجل�س النواب بو�صف هيئة من ممثلين يمثلون �أكثر من جهة ويتم انتخابهم
من قبل المواطنين ،وفي العديد من الحاالت يتم كذلك اال�ستعانة بممثلين يتم اختيارهم من قبل م�ؤ�س�سات
191
المجتمع المدني.

�صالحيات هيئة الإعالم المرئي والم�سموع (هيئة الإعالم حالياً)
حتى و�إن كانت هيئة الإعالم المرئي والم�سموع م�ستقلةً� ،إال �أن �صالحياتها ال تتيح لها �إ�صدار تراخي�ص لهيئات
البثّ  ،و�إنّما يقوم المدير بتقديم تو�صية �إلى الوزير الذي يقوم بدوره بتقديم تو�صية �أخرى �إلى مجل�س الوزراء،
ويكون للمجل�س القرار الأخير في هذا ال�ش�أن.وتن�ص المادّة ( 8د) من قانون الإعالم المرئي والم�سموع على �أنّ
من م�س�ؤوليات المدير“ :التو�صية للوزير ب�ش�أن منح رخ�ص البث وتجديدها �أو تعديلها �أو �ألغائها وفق َا لأحكام
هذا القانون والأنظمة ال�صادرة بمقت�ضاه� ”.أمّا المادة ( 18ب) فت�شير �إلى �أنّ “لمجل�س الوزراء الحق في
رف�ض منح رخ�ص البث لأي جهة كانت دون بيان الأ�سباب» ،وهكذا يت�ضح �أنّ الكلمة الأخيرة في �ش�أن الترخي�ص
تعود لمجل�س الوزراء.
وتن�ص المادة  4من قانون الإعالم المرئي والم�سموع على م�س�ؤوليات الهيئة كما يلي:
�أ .تنمية قطاع الإعالم المرئي والم�سموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة
ا�ستثمارية فيه
ب .درا�سة طلبات الترخي�ص
ت 	.مراقبة �أعمال الجهات المرخ�ص لها
ث�	.إجازة الم�صنّفات ومنح الرخ�ص الالزمة لمحالت تداولها و�أماكن عر�ضها وفق ًا لأحكام
هذا القانون والأنظمة ال�صادرة بمقت�ضاه
ج .اعتماد مكاتب مرا�سلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خا�ص ي�صدر لهذه
الغاية
ح .ترخي�ص الأجهزة والو�سائل الم�ستخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتن�سيق مع
هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
كاف من الو�ضوح� ،إال �أنّ اال�ستثناء يقع في
�إن �صالحيات هيئة الإعالم المرئي والم�سموع تبدو على قد ٍر ٍ
56
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المادة ( 8ي) والتي ترى �أن �إحدى واجبات مدير الهيئة“ :النظر في ال�شكاوى المقدمة �إليه من الجمهور
على المرخ�ص لهم واتخاذ الإجراءات المنا�سبة ب�ش�أنها” ،وهذه الفقرة ،بالإ�ضافة �إلى المادة  8الفقرة
(ك) التي تعطي المدير �صالحيات مماثلة في حل ما ين�ش�أ من نزاعات ب�ش�أن التراخي�ص ،تعطي المدير
�صالحيات �شخ�صية وا�سعة .وهذا ما يح�صل تحديدً ا مع �صالحيات الهيئة في مراقبة عمل التراخي�ص192.كما
�أنّ للمدير �صالحية التعامل مع �أيّ من الق�ضايا المتعلقة ب�أي خرق لأحكام القانون من خالل جمع غرامات
من الأطراف المخالفة والتي تبلغ على الأقل �ضعف الغرامة المحددة للمخالفة وفق �أحكام القانون�193.إنّ منح
هذه ال�صالحيات الوا�سعة ل�شخ�صية �إدارية �أم ٌر ال يتوافق مع المعايير الدولية حيث يتم التعامل مع مثل هذه
لف�ض النزاعات �أو هيئة تنظيمية ذاتية �أو م�شتركة.
مجل�س م�ستقل ّ
ٍ
الق�ضايا من خاللِ
لي�س هنالك قواعد وا�ضحة في هيئة الإعالم المرئي والم�سموع فيما يتعلق بتطبيق هذه الأحكام ،وال �سيّما في
ممار�سات وا�ضحة ودقيقة لإدارة �أداء جهات البثّ “ ،بالنظر �إلى الطبيعة الف�ضفا�ضة لأحكام
ٍ
ما يتعلق بتطبيق
الرقابة على المحتوى في قانون الإعالم المرئي والم�سموع وما يظهر من نق�ص وا�ضح للدقة القانونية فيما
يتعلق بتطبيقها ،ف�إنّه يفتر�ض �أن تزيد هذه الممار�سات من احتمال �أن تمار�س جهات البثّ نوعً ا من الرقابة
194
الذاتية على نف�سها”.

تمويل هيئة الإعالم المرئي والم�سموع (هيئة الإعالم حالياً)
ينبغي �أن يتم تحويل كافة الأموال التي ح�صلت عليها الهيئة من ر�سوم الخدمات والر�سوم التي يتم تح�صيلها
من طلبات الترخي�ص وتجديد الترخي�ص �أو تعديالتها ،بالإ�ضافة �إلى الغرامات المفرو�ضة عليها بموجب
قانون الإعالم المرئي والم�سموع �إلى الموازنة العامة بدال من �أن يحتفظ بها المجل�س 195.كما وتحدد المادة
 10من القانون الموارد المالية للهيئة من المبالغ ال�سنوية المخ�ص�صة لها في الموازنة العامة ،و�أي تبرعات
وهِ بات ومِ نحِ و�أيّ موارد �أخرى تح�صل عليها الهيئة بموافقة مجل�س الوزراء ،وهذا يعني �أن الهيئة تعتمد
بالكامل على الحكومة فيما يتعلق بدخلها.
ومن الناحية العملية ،ف�إن نق�ص التمويل يعيق هيئة الإعالم المرئي والم�سموع (هيئة الإعالم حالي َاً) عن
القيام ب�أن�شط ٍة مثل عقد االجتماعات الت�شاورية �أو توفير الدورات التدريبية لل�صحفيين العاملين في الإعالم
المرئي والم�سموع ،وتعتمد هيئة الإعالم المرئي والم�سموع ب�شكل كلي على الجهات المانحة لدعم مثل هذه
الأن�شطة.

 1.7الإطار التنظيمي يعمل على �ضمان التعدديّة وحرية التعبير والمعلومات
تخ�ضع هيئة الإعالم المرئي والم�سموع �إلى الم�ساءلة �أمام الحكومة ولي�س �أمام الجمهور ،وكما ذكر �أعاله ،ف�إن
تن�ص على �أن الهيئة ترتبط مالي ًا و�إداري ًا بالوزير،
المادة  3الفقرة (ب) من قانون الإعالم المرئي والم�سموع ّ
تن�ص المادة  8من القانون نف�سه على �أن المدير م�س�ؤو ٌل �أمام الوزير عن �سير �أعمال الهيئة ،كما ال يوجد
بينما ّ
�أي التزامٍ مفرو�ض على الهيئة لن�شر تقريرٍ �سنوي حول �سيرِ �أعمالها لتتم مراجعته من قِبل الجمهور �أو مجل�س
النواب.
 192المادة رقم  4من قانون الإعالم المرئي والم�سموع الم�ؤقت رقم  71للعام 2002
 193المادة  31من قانون الإعالم المرئي والم�سموع
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ي�ضمن الد�ستور الأردني في مادته رقم  15حرية الر�أي والتعبير� ،إال �أنه ال يوجد في �إطار العمل القانوني ما
ي�ضع التزامً ا �إيجابيًا على ال�سلطات لتعزيزِ التعددية والتنوّع في قطاع الإعالم المرئي والم�سموع.

ج .قانون الت�شهير وقيود قانونية �أخرى مفرو�ضة على ال�صحافيين
	1.8ال ت�ضع الدولة قيوداً قانونية غير مبررة على و�سائل الإعالم
هناك  12قانون ًا في الأردن ناظم ب�شكل مبا�شر لو�سائل الإعالم ،منه ما يلي:
• قانون المطبوعات والن�شر ( )1998وتعديالته

196

• قانون العقوبات ( )1960وتعديالته

197

• قانون محكمة �أمن الدولة ( )1959وتعديالته
• قانون انتهاك حرمة المحاكم ()1959

198

199

• قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة ()1971

200

• قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين ( )1998وتعديالته

201

• قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون ()2000

202

• القانون الم�ؤقت للإعالم المرئي والم�سموع ()2002

203

• قانون منع الإرهاب ( )2006وتعديالته

204

• قانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات ()2007
• قانون وكالة الأنباء الأردنية

205

206

• قانون جرائم �أنظمة المعلومات ()2013

207

القوانين الخا�صة بالأ�شخا�ص الذين قد يمار�سون مهنة ال�صحافة
يحدد كل من قانون المطبوعات والن�شر وقانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين من يحق له ممار�سة مهنة
وتن�ص هذه القوانين على �أنّه يمكن فقط اعتبار الأع�ضاء الممار�سين في نقابة
ال�صحافة في الأردن ،كما ّ
196
197
198
199
200
201
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202
203
204
205
206
207

قانون المطبوعات والن�شر رقم  8لعام 1998
قانون العقوبات رقم  16لعام 1960
قانون محكمة الدولة رقم  17لعام 1959
.قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم  9لعام 1959
قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة ،القانون الم�ؤقت رقم  50لعام 1971
قانون المطبوعات والن�شر الأردني رقم  15لعام 1998
متاح باللغة العربية على الرابط الآتي http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx :
قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون رقم  35لعام .2000
القانون الم�ؤقت للإعالم المرئي والم�سموع رقم  71لعام 2002
قانون منع الإرهاب رقم  18لعام .2014
قانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات رقم  47لعام 2007
قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم  11لعام 2009
قانون جرائم �أنظمة المعلومات رقم  30لعام .2010
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ال�صحفيين الأردنيين ك�صحفيين ،بالإ�ضافة �إلى �أنه ال يمكن لأيّ �شخ�ص غير �صحفيّ العمل كمرا�سلٍ لدوري ٍة
�أجنبيّة �أو �أيّ و�سيلة �إخباريّة �إعالميّة �أخرى� 208أو تقديمِ نف�سه ك�صحفيّ � 209،أو اال�شتراك في �أي عملٍ �آخر غير
210
ال�صحافة ،بما في ذلك الأعمال التجاريّة �أو تمثيل ال�شركات في تجارتها �أو عملها ال�صناعي.
تن�ص المادّة  10من قانون المطبوعات والن�شر على �أنه:
ّ
ال يجوز لغير ال�صحفيّ ممار�سة مهنة ال�صحافة ب�أيّ �شكلٍ من �أ�شكالها بما في ذلك
مرا�سلة المطبوعات الدوريّة وو�سائل االعالم الخارجيّة �أو تقديم نف�سه على �أنه �صحفي
وال ي�شمل ذلك من يقت�صر عمله على كتابة المقاالت.
هنالك العديد من المواد في كال القانونين تح ّدد منا�صب مع ّينة للأع�ضاء الممار�سين في نقابة ال�صحفيين
الأردنيين ،وفق ًا لقانون المطبوعات والن�شر ،يجب �أن يكون رئي�س التحرير ل ّأي مطبوعة �صحفية ،بما فيها
المواقع الإخبارية �صحف ّي ًا ممار�س ًا211 .ووفق ًا لقانون نقابة ال�صحفيين “ال يجوز لأي م�ؤ�س�سة �صحفية في
�صحفي اذا لم يكن من الأع�ضاء المدرجة �أ�سما�ؤهم في �سجل
المملكة ا�ستخدام � ّأي �شخ�ص في �أي عمل
ّ
ال�صحفيين الممار�سين 212 ”.وبالرغم من ذلك ،ف�إن هنالك ما يقارب � 550شخ�ص يعملون ك�صحفيين في
الأردن وهم لي�سوا �أع�ضاء في النقابة  ،213وحتى وقت كتابة هذا التقرير ،هناك ما يقرب  1100ع�ضو في نقابة
ال�صحفيين الأردنيين.

التعريف القانوني لل�صحفي
ينبغي على ال�شخ�ص تقديم طلب ع�ضوية ومطابقة �شروط معينة حتى ي�صبح ع�ضو في نقابة ال�صحفيين
الأردنيين ،وتن�ص المادة  5من قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،في جزء منه:
ي�شترط في من ي�سجل في النقابة �أن يكون:
�أ�	.أردني الجن�سية
ب .غير محكوم بجناية �أو جنحة مخلة لل�شرف
ج .متمتع ًا بالأهلية القانونية
د�	.أن يكون حا�ص ًال على الم�ؤهالت العلمية التالية من ك ّليّة �أو جامعة معتمدة:
� .1شهادة الدكتوراة في الإعالم �أو ال�صحافة.
� .2شهادة الماج�ستير �أو الدبلوم العالي في ال�صحافة وتدرّب على ممار�سة المهنة مدّة ال تقل عن
�ستة �أ�شهر
� .3شهادة البكالوريو�س في ال�صحافة وتدرب على ممار�سة المهنة مدة ال تقل عن �سنة واحدة
� .4شهادة دبلوم في ال�صحافة وتدرّب على ممار�سة المهنة مدة ال تق ّل عن �سنتين
208
209
210
211
212
213

المادة  9من قانون المطبوعات والن�شر والمادة �( 18أ) من قانون نقابة ال�صحفيين.
المادة  10من قانون المطبوعات والن�شر.
المادة �( 42أ) من قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين.
المادة� 23أ -د من قانون المطبوعات والن�شر
المادة �( 16أ) من قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين
عزالدين الناطور� 2 .شباط  .2014ثلث ال�صحفيين خارج النقابة .متاح باللغة العربية على الرابط:
http://ar.ammannet.net/news/238892
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 .5على الأقل �شهادة بكالوريو�س في �أي تخ�ص�ص �آخر وتدرب على ممار�سة المهنة مدة ال تقل عن
�سنتين
� .6شهادة الدبلوم في �أي تخ�ص�ص �آخر غير ال�صحافة وتدرب على ممار�سة المهنة مدة ال تقل عن
ثالثة �سنوات
� .7شهادة الدرا�سة الثانوية العامة �أو ما يعادلها وتدرب على ممار�سة المهنة مدة ال تق ّل عن �أربع
�سنوات
......
هـ�	.أن يكون متفرغ ّا لممار�سة العمل ال�صحفي.
والمق�صود بالنقطة الأخيرة �أن يعمل ال�صحفيون في �إحدى الو�سائل الإعالمية الم�سجّ لة لدى ال�ضمان
االجتماعي ولديهم �سجل م�ستمر في م�ساهمات ال�ضمان االجتماعي منذ بدء عملهم ك�صحفيين .وفي ما
الخا�صة “بممار�سة المهنة” الم�شار �إليها في المادة  5الفقرة (د) من قانون نقابة ال�صحفيين
ّ
يتعلق بالمدّة
ُعترف بها من قِبل النقابة و�أن تكون و�سيل ًة �إعالمي ًة وعمله فيها
الأردنيين ،على الفرد العمل في م�ؤ�س�س ٍة م ٌ
يعتبر نوع ًا من التدريب .ومن الناحية العملية ،يتمّ احت�ساب فترة التدريب بدء ًا من تاريخ تقديم الطلب
لالن�ضمام للنقابة ،وخالل هذه الفترة ،المتدرب غير م�ؤهل للح�صول على الحقوق واالمتيازات المقدمة من
خالل ع�ضوية النقابة ،كال�ضمان االجتماعي والمعا�شات التقاعدية والرعاية ال�صحية .وفي نهاية التدريب،
“يُمنح المتدرب �شهادة التدريب من النقابة بعد اجتياز الفح�ص الذي يجريه المجل�س وفق تعليمات ي�صدرها
بموافقة الوزير لهذه الغاية ،وللمجل�س بنا ًء على تن�سيب اللجان الفاح�صة تمديد مدة التدريب بما ال يتجاوز
مدة التدريب الأ�صلية” ،وفقا للمادة  16من قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين.
فئات من الأع�ضاء“ :ال�صحفيين الممار�سين
وت�شير المادة  14من قانون نقابة ال�صحفيين� 214إلى �أربع ٍ
وال�صحفيين غير الممار�سين وال�صحفيين تحت التدريب وال�صحفيين غير الأردنيين الذي رخ�ص لهم
215
ممار�سة المهنة بموجب �أحكام هذا القانون ”.كما تمت �إ�ضافة فئتين جديدتين مع تعديالت عام :2014
ال�صحفيون المنت�سبون ،ويندرج تحت هذه الفئة �أ�سماء ال�صحفيين الأردنيين الذين
يعي�شون خارج الأردن ويمار�سون ال�صحافة خارجاً ،وال�صحفيين الم�ؤازرين ،يُمكن �إدراج
�أ�سماء خريجي ال�صحافة والإعالم الذين ال يعملون في الإعالم.
الفئة الأخيرة لخريجي ال�صحافة الذين لم يعملوا في الإعالم.
في هذه الأثناء ،يعيد قانون نقابة ال�صحفيين لعام  2014تعريف “ال�صحفي” ب�إ�ضافة كلمة “ممار�سين” بعد
كلمة ال�صحفيين ،وهذا يعني �أن الحماية المن�صو�ص عليها في القانون يتم تطبيقها فقط لأولئك الم�سجلين
“ك�صحفيين ممار�سين” ،ويقول ع�ضو مجل�س نقابة ال�صحفيين ال�سابق ومدير التحرير في �صحيفة الر�أي،
راكان ال�سعايدة« :قوائم النقابة الجديدة هي عبارة عن خداع الحتواء ال�ضغوطات من غير الأع�ضاء ،والباب
الذي تم فتحه عند تعديل المادة  14تم �إغالقه مجدد ًا لدى تعديل تعريف ال�صحفي ،كما يحق فقط للأع�ضاء
الم�سجلين على قائمة الممار�سين التمتع بامتيازات النقابة� ،أما القوائم الأخرى فهي قانوني ًا ال تعني �أي
216
�شيء».
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 214قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين رقم  15لعام .1998
 215تعديالت قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين رقم  24لعام .2014
 216مقابلة مع راكان ال�سعايدة ،ع�ضو �سابق في مجل�س نقابة ال�صحفيين الأردنيين ومدير التحرير في �صحيفة الر�أي� 9 ،شباط .2015
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لقد �شهد قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين والذي كان قد �سُ نّ لأول مرة عام  1952تعديالت جاءت في ثالث
منا�سبات لتو�سيع قاعدة الع�ضوية والتي كانت في البداية مقت�صر ًة على العاملين في ال�صحف� .أُجري التعديل
ٍ
الأول عام  1983لل�سماح للعاملين في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) باالن�ضمام للنقابة 217 .وفي تعديالت
عام  ،1998تمّ تمهيد الطريق �أمام ال�صحفيين العاملين في ق�سم الأخبار في التلفزيون والإذاعة الأردنية
لالن�ضمام للنقابة 218 .وم�ؤخر ًا في حزيران عام  ،2014جاء التعديل الثالث لي�شمل ع�ضوية العاملين كمرا�سلين
219
�إخباريين في المواقع الإخبارية �أو في غرف الأخبار في المحطات التلفزيونية والإذاعات الخا�صة.
وكانت التغييرات الأخيرة مفرو�ضة �إلى ح ّد ما بموجب التعديالت على قانون المطبوعات والن�شر في عام
 ،2012والتي تتطلب من المواقع الإخبارية التي �شهدت تكاثر ًا خالل العقد الما�ضي �أن ت�سعى للح�صول على
ترخي�ص من دائرة المطبوعات والن�شر لعملها .ومن بين ال�شروط الرئي�سية للح�صول على ترخي�ص هو �أن
يكون رئي�س تحرير الموقع ع�ضو ًا في النقابة منذ �أربع �سنوات على الأقل (�أي ما ينطبق على المطبوعات
العادية).
وبالرغم من هذه التعديالت مازال هنالك المئات من الأفراد العاملين ك�صحفيين ممن ال يمكنهم االن�ضمام
للنقابة .على �سبيل المثال ،ال يُ�سمح للعاملين في المحطات التلفزيونية والإذاعية في ق�سم البرامج االن�ضمام
للنقابة حيث �أن الأمر مقت�صر على العاملين في ق�سم الأخبار ،بينما يتم ال�سماح بذلك للعاملين في ال�صحافة
المطبوعة بكافة مجاالتها – ال�سيا�سية والريا�ضية والترفيهية وحتى الت�صوير ال�صحفي ،-كما ال يحقّ
للعاملين في المواقع غير الإخبارية (�أو المواقع غير الم�سجّ لة لدى هيئة الإعالم الأردني) االن�ضمام لنقابة
ال�صحفيين .وي�ستبعد ال�شرط المتعلق ب�ضرورة �أن يكون ال�صحفي متفرغ ًا لممار�سة المهنة ويعمل في و�سيلة
�إعالمية معترف بها ال�صحفيين الم�ستقلين �أو غير المتفرغين �إلى جانب عدد كبير من العاملين في المواقع
الإخبارية حيث �أن بع�ضهم يعملون لح�ساب �أكثر من موقع �إخباري في الوقت نف�سه ،حتى في المواقع الم�سجلة
لدى هيئة الإعالم الأردني هناك العديد من موظفي هذه المواقع ممن لي�س لهم رق ٌم في ال�ضمان االجتماعي
وهم غير م�ؤمّنين مما يمنعهم من االن�ضمام لنقابة ال�صحفيين.
لقد برر البع�ض الع�ضوية الإلزامية في نقابة ال�صحفيين الأردنيين على �أ�سا�س �أنها يمكن �أن ت�ساعد في تعزيز
المعايير المهنية عالية الجودة واحترام المعايير الأخالقية للمهنة ،وترى نقابة ال�صحفيين �أنه يمكن لنقابة
واحدة موحدة فقط تعزيز �أخالقيات العمل ال�صحفي ويمكنها ان تلقي اللوم على ال�صحفيين غير المرخ�ص
لهم بخرق المعايير المهنية .كما وتُعزى المخاوف المتعلقة ب�إلغاء الع�ضوية الإلزامية في نقابة ال�صحفيين
الأردنيين �إلى الخوف من �أن تكون هذه الخطوة بداي ًة لإلغا ِء متطلباتِ الع�ضوي ِة الإلزامي ِة للنقاباتِ المهنية
الأخرى ،وا�ستنادا �إلى الر�أي القائل ب�أن الحكومات لي�ست متحم�سة حيال تدخل النقابات في ال�سيا�سة حيث
حاولت الحكومة عدة مرات تقييد هذه النقابات.
كما ويقاوم العديد من ال�صحفيين ون�شطاء حقوق الإن�سان في الأردن فكرة الع�ضوية الإلزامية قائلين ب�أنها
انتهاك للد�ستور الأردني وللقانون الدولي لحقوق الإن�سان .وي�ؤ�س�س نظام الع�ضوية الإلزامية من الناحية
العملية نظام ًا للترخي�ص يتيح ل�سيطرة ال مبرر لها من قبل الدولة ونقابة ال�صحفيين على من يمار�س مهنة
220
ال�صحافة مما قد يعر�ضهم للإ�ساءة وقد ي�ؤدي لتقلي�ص حرية التعبير.
وقالت رنا �صباغ ،وهي �صحفية بارزة ورئي�سة التحرير ال�سابقة ل�صحيفة “جوردن تايمز” ال�صادرة بالإنجليزية
217
218
219
220
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والمديرة التنفيذية لإعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية (�أريج)�« :أعار�ض الع�ضوية الإلزامية في
نقابة ال�صحفيين الأردنيين وذلك لأن ال�صحافة المطبوعة �ستختفي خالل ع�شر �سنوات ،كما �أعار�ض تعريف
ال�شخ�ص ال�صحفي ....على و�سائل الإعالم �أن يكون لديها معاييرها الخا�صة العتماد ال�صحفيين بد ًال من
ترك هذا الأمر لنقابة ال�صحفيين» 221.كما و�أ�شار �أ�ستاذ الإعالم ع�صام مو�سى �إلى �أنه يجب مراجعة تعريف
222
ال�صحفي لأخذ ثورة االت�صاالت الرقمية بالح�سبان.
ويقول المعار�ضون لإلزامية الع�ضوية في نقابة ال�صحفيين �أن الد�ستور ال ين�ص على �أنه من حق ك ّل �أردنيّ
�أن يكون طبيب ًا �أو مهند�س ًا �أومحامياً� ،إال �أنه ين�ص على �أن ت�ضمن الدولة حرية الر�أي و�أنه لكل �أردني الحق
بالتعبير عن ر�أيه �أو ر�أيها بحرية �سواء خطاب ًا �أو كتاب ًة �أو ت�صوير ًا وب�أي و�سيلة تعبير �أخرى 223 .كما ي�شتكي
�صحفيو المواقع الإلكترونية من �أن ا�شتراط �أن يكون المحرر ع�ضو ًا في النقابة يثبط المناف�سة ويمنع ب�شكل
فعّال ال�صحفيين ال�شباب �أو ممن لديهم الخبرة في الإعالم الإلكتروني ولي�سوا �أع�ضاء في نقابة ال�صحفيين
الأردنيين من ت�أ�سي�س المواقع الإلكترونية الإخبارية 224 .ومع ذلك ،لم يتم التو�صل �إلى �إجماع في نقا�شات
مجموعة البحث المركزة والمقابالت الأخرى حول م�س�ألة الع�ضوية الإلزامية في نقابة ال�صحفيين
225
الأردنيين.
اجتمع خبراء قانون الإعالم العربي والدولي في العا�صمة التون�سية ،في الفترة ما بين � 7 – 6آذار 2015
بدعوة م�شتركة لل�شبكة العربية لمعلومات حقوق الإن�سان ومركز القانون والديمقراطية ودعم الإعالم الدولي
واليقظة لح�ضور ور�شة عمل بعنوان”الإ�صالح التنظيمي لو�سائل الإعالم في ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
تنظيم مهنة ال�صحفيين” .واعتمدت الور�شة بيان ًا وا�ضح ًا حول الق�ضايا المتعلقة بتنظيم ال�صحفيين ،الذي
ا�ستند على الفهم ب�أن مهنة ال�صحافة تن�ضوي على ممار�سة حقوق الإن�سان الأ�سا�سية والتي ت�شمل على ما يلي:
 .1ال يحق للحكومة �أن تقرر من يمكنه �أو ال يمكنه �أن يكون �صحفياً.
 .2ي�شمل حق حرية التعبير المحمي بموجب القانون الدولي والد�ساتير في دول المنطقة على
الحق في االنخراط في مهنة ال�صحافة و� اّأل يكون هناك قيود ر�سمية وقانونية مفرو�ضة
على من يمكنه ممار�سة مهنة ال�صحافة .وفي هذا ال�سياق ،تختلف ال�صحافة عن المهن
الأخرى لأن جوهر ما يقوم به ال�صحفيون هو حق �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان.
 .3ال ينبغي على نقابات واتحادات ال�صحفيين الت�صرف بمثابة حرا�س للمهنة بل عليهم
تقديم الخدمة لحماية وتعزيز حقوق �أع�ضائهم والتقدم بحرية التعبير و المعايير المهنية
والأخالقية.
 .4يحق لل�صحفيين االختيار بحرية لأي نقابة �أو جمعية �أو اتحاد يرغبون باالن�ضمام �إليها،
وال يحق للقانون �أو �صاحب العمل فر�ض �أي �شروط �إلزاميّة عليهم لالن�ضمام لأي جمعية �أو
226
نقابة �أو اتحاد معين.
كما وترى منظمات حقوق الإن�سان غير الحكومية كمنظمة هيومان رايت�س ووت�ش �أن الع�ضوية الإلزامية في نقابة
221
222
223
224
225
226
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نقا�ش جمموعة البحث املركزة حول �إطار العمل القانوين وال�سيا�سة العامة لتاريخ � 18شباط .2015
نقا�ش جمموعة البحث املركزة حول �إطار العمل القانوين وال�سيا�سة العامة لتاريخ � 18شباط .2015
املادة  1- 15من الد�ستور.
معهد ال�صحافة الدويل� 28 .أيار  .2014تقرير حول حرية ال�صحافة يف الأردن �صفحة .5
نقا�ش جمموعة البحث املركزة حول �إطار العمل القانوين وال�سيا�سة العامة لتاريخ � 18شباط  .2015ونقا�ش جمموعة البحث املركزة حول
نقابة ال�صحفيني الأردنيني بتاريخ � 18آذار .2015
متاح على الرابط الآتيStatement./03/http://www.law-democracy.org/live/wpcontent/uploads/2015 :
.TunisJournosW-S.Mar15.pdf
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ال�صحفيين تخالف التزامات الأردن بموجب العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية� .أ�شارت �سارة
ليا وي�ستون ،مدير ة منظمة هيومان رايت�س ووت�ش في ال�شرق الأو�سط� ،إلى“ :ينبغي على نقابة ال�صحفيين عدم
الخلط ما بين اقتراح �إزالة الع�ضوية الإلزامية مع محاوالت الحكومة لممار�سة �سيطرتها .حالة حقوق الإن�سان
227
وا�ضحة :لل�صحفيين حرية اختيار كلماتهم كما لهم حرية اختيار من يمثل م�صالحهم”.
�أ�صدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإن�سان ر�أي ًا ا�ست�شار ّي ًا بنا ًء على طلب من قبل حكومة كو�ستاريكا
ب�ش�أن �إلزامية الع�ضوية في منظمة مهنية لممار�سة العمل ال�صحفي  ،228وخل�صت المحكمة �إلى �أن القوانين
التي تلزم الع�ضوية في جمعية مهنية لممار�سة العمل ال�صحفي تنتهك حرية التعبير ،قائلة:
�أن �أ�سباب النظام العام التي يمكن �أن تكون �صالحة لتبرير الترخي�ص الإجباري للمهن
الأخرى ال يمكن التذرع بها في حالة ال�صحافة وذلك لأنها قد ت�ؤدي �إلى حرمان دائم
لأولئك الذين لي�سوا �أع�ضاء في الحقوق المن�صو�ص عليها في المادة  13من االتفاقية
والتي يتم منحها لكل فرد.
وقد �أ�صبح هذا الر�أي اال�ست�شاري هو المعيار ال�سائد في هذه الم�س�ألة على م�ستوى العالم وغالبا ما يتم
اال�ست�شهاد به لتحليل دقيق لطبيعة ونطاق الحق في حرية التعبير ب�شكل عام ،كما �أن الترخي�ص لل�صحفيين
229
كان ولفتر ٍة �أدا ًة تُ�ستخدم في بع�ض البلدان لتقوي�ض ا�ستقاللية و�سائل الإعالم.

االعتماد
عادة ما تنفذ الحكومة �إجراءات اعتماد بطريق ٍة عادلة حتى في الما�ضي� ،أي �أنه نادر ًا ما كان يُرف�ض االعتماد
على �أ�سا�س غير عادل .ومع ذلك ،فقد طلبت نقابة ال�صحفيين الأردنيين من الحكومة عدم اعتماد غير
الأع�ضاء الم�سجلين لديها .في عام  ،2005طلبت نقابة ال�صحفيين على �سبيل المثال من الحكومة دعوة
�أع�ضاء النقابة فقط ليقوموا بتغطية الم�ؤتمرات والمنا�سبات من �أجل “الحد من التجاوزات واالنتهاكات التي
يلحقها غير الأع�ضاء بمهنة ال�صحافة .وردا على هذا� ،أ�صدر رئي�س الوزراء بتاريخ � 22آب  2005تعميم ًا على
كافة الوزارات والهيئات العامة بما يتما�شى مع ذلك .كما �أ�صدر رئي�س الوزراء عبدالر�ؤوف الروابدة تعميم ًا
مماث ًال في حزيران  ،1999ا�شتمل على �أ�سماء �أع�ضاء نقابة ال�صحفيين ليكونوا مرجعاً 230 .وفي حزيران
 ،2004تمّ منع ح�صول عدد من ال�صحفيين على االعتماد ليكونوا مرا�سلين في مجل�س النواب لعدة و�سائل
231
�إعالمية بنا ًء على طلب نقابة ال�صحفيين ،وذلك لأنهم لي�سوا �أع�ضاء.
م�ؤخراً ،بعث مجل�س نقابة ال�صحفيين كتاب ًا ب�شهر ت�شرين الأول لرئي�س الوزراء ووزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم
والناطق الر�سمي با�سم مجل�س النواب ومجل�س الأعيان ،يطلب منهم “�إ�صدار تعاميم فيها تعليمات للم�س�ؤولين
بعدم التعاون مع� ،أو توجيه دعوات لأ�شخا�ص لي�سوا �أع�ضاء في نقابة ال�صحفيين �أو عدم ال�سماح لهم
بمرافقتهم في الجوالت والزيارات ،وذلك لتطبيق القانون وفي محاول ٍة لو�ضع حد لالنتهاكات من قبل �أولئك
 227هيومان رايت�س ووت�ش 23 .ت�شرين الثاين  .Jordan: Reform Proposal Would Expand Press Freedom .2005متاح على
الرابط الآتي:
.jordan-reform-proposal-would-expand-press-freedom/22/11/http://www.hrw.org/en/news/2005

 228كلود ري�س و�آخرون ف .ت�شيلي� 19 ،أيلول � ،2006سل�سلة ج ،رقم  .151متاحة على الرابط الآتي:
.http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.doc

 16 229ت�شرين الأول  How Jordan’s Press Law Violates Human Rights? .2013متاح على الرابط الآتي:

./blog-action-day-2013-how-jordans-press-law-violates-human-rights/10/http://www.7iber.com/2013

 230يحيى �شقير .2007 .واقع الإعالم في الأردن� ،صفحة .26
 231عزالدين الناطور � 2شباط  .2014ثلث ال�صحفيين خارج النقابة .متاح باللغة العربية على الرابط الآتي:
http://ar.ammannet.net/news/238892
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الذين يدّعون �أنهم �صحفيون ”.كما و�أكدت النقابة على التعديالت التي �أُجريت على قانونها ب�أنه ي�سمح لكافة
العاملين الم�ؤهلين في مجال الإعالم الت�سجيل في النقابة 232 .وكما هو مذكور �أعاله ف�إنه ال يزال هنالك
قيو ّد على هذه التعديالت ،وما زال هنالك معوقات �أمام المئات من الأفراد العاملين ك�صحفيين تحول دون
ان�ضمامهم للنقابة.

 1.9تفر�ض قوانين الت�شهير قيوداً �ضيّقة لحماية �سمعة الأفراد
يمكن لقوانين الت�شهير �أن تخدم غاية م�شروعة وهي حماية �سمعة الأفراد من خالل توفير �سبل الإن�صاف
حيال �أنواع معينة من الت�صريحات ،وفي الوقت نف�سه ،يمكن �أن تكون قوانين الت�شهير وا�سعة وقا�سية على نحو
غير مالئم مما قد ي�ؤدي �إلى �إلحاق �أثر �سلبي بحرية التعبير.
ووفق ًا لتقدير المحامي الإعالمي البارز ،محمد قطي�شات ،ف�إن هناك حاليا حوالي  300 – 200ق�ضية متعلقة
بال�صحفيين �أمام محاكم البداية في الأردن ،والكثير منها في عمان وغالبيتها ق�ضايا ت�شهير 233 ,كما هناك
ت�صور �أو�سع ب�أن ن�صف الق�ضايا التي تتعلق بجرائم التعبير هي ق�ضايا قذف وذم وت�شهير 234 .ومن المفارقات
التي تدعو لل�سخرية �أن �أول ق�ضية تمّ رفعها بموجب قانون المطبوعات والن�شر كانت �ضد �صحفي من قبل
235
مجل�س النواب الأول الذي تمّ اختياره بعد بدء عملية التحول الديمقراطي في الت�سعينات.

الجرائم الأ�سا�سية

هناك عدد من قوانين الحظر الوا�سعة في الأردن المتعلقة بالقذف والذم والت�شهير و“الإ�ضرار ب�سمعة”
الآخرين ،ال�سيما في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والن�شر .كما وتفر�ض المادة  7من قانون المطبوعات
والن�شر �إلزام ًا على ال�صحفيين الحترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم الم�س بحرمة
حياتهم الخا�صة .ويعاقب كل من يخالف هذه المادة بغرامة ت�صل �إلى خم�سمائة دينار �أردني 236 .كما وتحظر
المادة  38ن�شر  :ما ي�سيء لكرامة الأفراد وحرياتهم ال�شخ�صية �أو ما يت�ضمن معلومات �أو �إ�شاعات كاذبة
بحقهم”.و كل من يخالف �أحكام هذه المادة  ،يعاقب بغـرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تزيد على �ألف
237
دينار .
وفي الوقت نف�سه ،يحظر قانون المطبوعات والن�شر الحب�س االحتياطي قبل المحاكمة بناء على مزاعم
ت�صريحات غير م�شروعة ،وبالتالي تن�ص المادة ( 42ح) من قانون المطبوعات والن�شر “ :ال يجوز التوقيف
238
نتيجة �إبداء الر�أي بالقول والكتابة وغيرها من و�سائل التعبير”.
وب�شكل مماثل ،ال يتم توقيف ال�صحفيين قبل المحاكمة للجرائم الخا�ضعة الخت�صا�ص محكمة ال�صلح ،وهي
جرائم ي�صل الحد الأق�صى للعقوبة فيها �إلى �سنتين (بما في ذلك جرائم القذف والذم والت�شهير) .ي�سمح
قانون المحاكمات الجزائية للمدعي العام فقط �إ�صدار �أمر بو�ضع الم�شتبه به في الحجز في حال كانت عقوبة
 232طارق حميدي 19 .ت�شرين الأول  .2014نقابة ال�صحفيين تطلب عدم التعاون مع منتحلي المهنة .متاح على الرابط الآتي:
233
234
235
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.http://www.alrai.com/article/675413.html

مقابلة مع المحامي المتخ�ص�ص بق�ضايا الإعالم محمد قطي�شات� 10 ،شباط .2015
نقا�ش مجموعة البحث المركزة حول �أطر العمل القانونية وال�سيا�سات العامة� 18 ،شباط .2015
يحيى �شقير .2007 .حالة الإعالم في الأردن� ،صفحة  .35في �آذار  ،1994خل�ص الحكم الأول لقانون المطبوعات والن�شر رقم  10لعام
� 1993أن رائد �صالحة ،رئي�س تحرير البالد ،لم يكن م�س�ؤوال عن «القذف والت�شهير بمجل�س النواب» والإ�ساءة لرئي�س دولة عربية والت�شهير
بالأجهزة الأمنية.
المادة ( 47ب) من قانون المطبوعات والن�شر.
المادة ( 46و) من قانون المطبوعات والن�شر
انظر �أي�ضا �إلى المادة ( 42ح) من قانون المطبوعات والن�شر

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها الفئة 1

الجريمة المعنية ت�صل لما يزيد عن �سنتين حب�س239.ومع ذلك ،تعطي قوانين �أخرى ال�صالحية لل�سلطات
الحتجاز الم�شتبه به� ،أي �أنه من الناحية العملية فالم�شكلة تتعلق بقانون العقوبات �أكثر من قانون المطبوعات
240
والن�شر.
ويقال �أن غالبية الق�ضايا المتعلقة بالذم والقدح من قبل ال�صحفيين وال�سيما المواقع الإخبارية تنطوي على
241
انتهاكات مزعومة للمواد  5و7و( 38د) من قانون المطبوعات والن�شر.

املواد الأكرث �شيوعا يف قانون املطبوعات والن�شر وامل�ستخدمة ملالحقة ال�صحفيني
املادة 5
على املطبوعة حتري احلقيقة وااللتزام بالدقة واحليدة واملو�ضوعية يف عر�ض املادة ال�صحفية واالمتناع عن ن�شر
ما يتعار�ض مع مبادىء احلرية وامل�س�ؤولية الوطنية وحقوق الإن�سان وقيم الأمة العربية واال�سالمية .
املادة 7
�آداب مهنة ال�صحافة و�أخالقياتها ملزمة لل�صحفي  ،وت�شمل:
�أ -احرتام احلريات العامة لالخرين وحفظ حقوقهم وعدم امل�س بحرمة حياتهم اخلا�صة.
ب -اعتبار حرية الفكر والر�أي والتعبري واالطالع حق ًا لل�صحافة واملواطن على ال�سواء.
ج -التوازن واملو�ضوعية والنزاهة يف عر�ض املادة ال�صحفية.
د -االمتناع عن ن�شر كل ما من �ش�أنه التحري�ض على العنف �أو الدعوة اىل �إثارة الفرقة بني املواطنني ب�أي �شكل
من الأ�شكال.
هـ -االمتناع عن جلب االعالنات �أو احل�صول عليها .
و -االلتزام ب�أحكام ومبادىء ميثاق ال�شرف ال�صحفي ال�صادر عن النقابـ ــة .
املادة 38
يحظر ن�شر �أي مما يلي-:
د -ما ي�سيء لكرامة الأفراد وحرياتهم ال�شخ�صية �أو ما يت�ضمن معلومات �أو �إ�شاعات كاذبة بحقهم

تنظم المواد  199 – 188من قانون العقوبات جرائم الذم والقدح والتحقير والعقوبات المترتبة عليها
واال�ستثناءات الخا�صة بها .كما ويعامل قانون العقوبات هذه الجرائم كجرائم جنائية يعاقب عليها بالحب�س
بد ًال من معاملتها كجرائم مدنية.
يعرّف قانون العقوبات الذم والقدح والتحقير في المادة  188كما يلي:
 .1الذم :هو �إ�سناد مادة معينة �إلى �شخ�ص  -ولو في معر�ض ال�شك واال�ستفهام  -من �شانها �أن تنال
 239المادة  114من قانون المحاكمات الجزائية رقم  9لعام .1961
 240مركز حماية وحرية ال�صحفيين 3 .كانون الثاني  .2005الأردن :رئي�س لجنة الحريات بنقابة ال�صحفيين يطالب مجل�س النواب برد م�شروع
قانون ال�صحافة والن�شر .متاح على الرابط الآتي.http://goo.gl/YW1kuY :
 241المحامي م�ضر الجيرودي ،مجموعة تركيز مركزة حول �إطار العمل القانوني وال�سيا�سة العامة لتاريخ � 18شباط .2015
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من �شرفه وكرامته �أو تعر�ضه �إلى بغ�ض النا�س واحتقارهم �سوا ًء �أكانت تلك المادة جريمة ت�ستلزم
العقاب �أم ال .
 .2القدح :هو االعتداء على كرامة الغير �أو �شرفه �أو اعتباره  -ولو في معر�ض ال�شك واال�ستفهام  -من
دون بيان مادة معينة .
 .3و�إذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم القدح ا�سم المعتدى عليه �صريحا �أو كانت اال�سنادات
الواقعة مبهمة ،ولكنه كانت هنالك قرائن ال يبقى معها تردد في ن�سبة تلك اال�سنادات �إلى المعتدى
عليه وفي تعيين ماهيتها وجب عندئذ �أن ينظر �إلى مرتكب فعل الذم والقدح ك�أنه ذكر ا�سم
المعتدى عليه وك�أن الذم �أو القدح كان �صريح ًا من حيث الماهية .

تن�ص المادة  132من قانون العقوبات حول النيل من هيبة الدولة ومن ال�شعور القومي:
كل �أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر �أنباء كاذبة �أو مبالغ فيها من �ش�أنها �أن تنال
من هيبة الدولة �أو مكانتها ،يعاقب بالحب�س مدة ال تنق�ص عن �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد على
خم�سين دينار ًا .

كما وت�ضم المادة  191من قانون العقوبات على عدد من القوانين التي تجرّم القدح والذم بحق الهيئات غير
الفردية كالم�ؤ�س�سات والرموز الحكومية .ولطالما كان هذا النوع من قوانين القدح والذم المثيرة للفتنة والتي
تجرّم “�إهانة” م�ؤ�س�سات الدولة والم�س�ؤولين خا�ضعا لال�ستغالل من قبل الم�س�ؤولين الذين ي�سعون وراء عزل
242
�أنف�سهم عن التدقيق واالنتقاد من قبل و�سائل الإعالم والجمهور.
يتم ت�صنيف القدح والذم بموجب قانون العقوبات في الأردن على �أنه جنحة� ،أي �أنه يمكن لل�شخ�ص المت�ضرر
243
مقا�ضاة المعتدي خالل فترة ثالث �سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة المزعومة.
كما وال بد من الإ�شارة �إلى �أن تعريفات القدح والذم وا�سعة للغاية ،ويعتبر العديد من ال�صحفيين والخبراء
القانونيين التعابير مثل “هيبة الدولة” و “الوحدة الوطنية” و”تعكير �صفو العالقات الجيدة مع الدول
الأجنبية” كم�صطلحات مبهمة تعطي ال�سلطات �صالحيات تقديرية وا�سعة لقمع حرية التعبير،والتي بدورها
ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على الإعالم.
يتم تطبيق نظام خا�ص لمقا�ضاة الجرائم المرتكبة من قبل المطبوعات �أو جهات البث بمقت�ضى المادة 42
من قانون المطبوعات والن�شر .كما وتن�ص هذه المادة على �إن�شاء غرفة ق�ضائية متخ�ص�صة �ضمن الغرفة
الجزائية بكل محكمة بداية ت�سمى غرفة ق�ضايا المطبوعات والن�شر ،وتكون لديها خبرة �أكبر في ق�ضايا
الإعالم لتفهمها احتياجات عمل و�سائل الإعالم.
كما هنالك �أثر �سلبي للتقا�ضي ولتكلفة �إجراءات الدفاع عن الت�شهير على النقا�ش الحر حول م�سائل الم�صلحة
العامة حتى �إذا ك�سب المدعي عليه �أو عليها الق�ضية في نهاية المطاف .ويفر�ض خطر الم�س�ؤولية القانونية
�أثر ًا �سلبي ًا بالأخ�ص على �أولئك الذين يعملون في �إعداد التقارير الإعالمية.
وفي بيئة كهذه ت�شكل الرقابة الذاتية تهديد ًا �أمام الحوكمة الديمقراطية 244.يقول �أ�سامة الرنتي�سي ،رئي�س
تحرير �صحيفة العرب اليوم� ،أنه تمت مقا�ضاته ع�شر مرات النتهاكه كما يُزعم لمواد مختلفة من قانون
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 242كرغ ،بي .ومونور ،بي� .The Legal Environment for News Media .2002 .صفحة .200
 243المادة  339من قانون الإجراءات الجزائية وتعديالته رقم  16لعام .2001
 244كرغ ،بي .وبراي�س ،م.The Legal Environment for News Media .2002 .
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العقوبات� ،إال �أن المحكمة قد ب ّر�أته من التهم جميعها .ورفع وزير الداخلية م�ؤخر ًا دعوى ت�شهير �ضد الرنتي�سي
245
ورداد القالب� ،أحد �صحفيي �صحيفة العرب اليوم ،ولكن تمّ �إ�سقاط الق�ضية في وقت الحق.
هنالك دليل حول لجوء �أع�ضاء الحكومة والهيئات ال�سيا�سية وال�شخ�صيات العامة في �أغلب الأحيان لقوانين
الت�شهير .وفي الوقت نف�سه ،خ�سر �أع�ضاء الحكومة  90بالمئة من الق�ضايا التي و�صل عددها �إلى  300ق�ضية
رفعوها في المحاكم العادية بمقت�ضى قانون المطبوعات والن�شر وقانون العقوبات بحق الإعالميين والو�سائل
الإعالمية خالل الفترة الواقعة ما بين  1993و .2005كما وتمّ فر�ض غرامة خم�سة دنانير �أردنية كحد �أدنى
في �أغلب الأحيان في الق�ضايا التي ربحوها والتي ت�شكل ما ن�سبته ع�شرة بالمئة 246.بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد
ت�شكّل هذه الحاالت �شك ًال من �أ�شكال الترهيب والم�ضايقات التي تخلق مناخا من الخوف مما يثبط الأفراد من
انتقاد ال�سلطات .وعادة ما يُطلب من ال�صحفيين المدعى عليهم الح�ضور في المحكمة حتى نهاية المحاكمة،
الأمر الذي ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح على قدرتهم على اال�ستمرار في العمل كالمعتاد.

دفوع
هناك دفوع محدوة لجرائم الت�شهير في القانون الأردني ،وتن�ص المادة  192من قانون العقوبات على �أنه �إذا
طلب الذا ّم �أن يُ�سمح له ب�إثبات �صحة ما عزاه �إلى الموظف المُعتدى عليه فال يُجاب �إلى طلبه �إال �أن يكون ما
عزاه متعلق ًا بواجبات وظيفة ذلك الموظف �أو يكون جريمة ت�ستلزم العقاب قانوناً .عالوة على ذلك ،ف�إنه يجب
على ال�صحفيّ وحتى في هذه الحالة �أن يثبت ح�سن النية و�أن يدلل على الحقيقة ويثبتها.
في معظم البلدان ،يُع ّد اثبات الحقيقة كافي ًا بح ّد ذاته ،فالقانون ال يفرّق بين ادّعاء الحقيقة والحكم القيميّ ،
على خالف القانون الدولي الذي يعترف ب�أنه من غير الممكن �إثبات حقيقة الحكم التقييمي (الذي يعك�س
الحق في اعتناق الآراء دون �أي تدخل ،وذك وفق ًا لأحكام العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية
التي تمت مناق�شته �سابقاً).
وفي الأردن ،خالف ًا لما هو في بع�ض البلدان ،ال يوجد مفهوم دفاع الم�صلحةالعامة .وبالمثل،اليوجددفاعا
لن�شرالمعقول ،حيث ال تعد و�سائل الإعالم م�س�ؤولة �إذا ت�صرفت بطريقة مهنية ،حتى لو �أخط�أت .كماذكر�أعاله،
في الأردن ،ف�إن �إثبات ح�سن النية �شرط �إ�ضافي للدفاع عن الحقيقة.
وين�ص القانون في حاالت خا�صة التي تكون فيها البيانات بمعنى انه ال توجد حماية خا�صة لن�شر البيانات
كما ُّ
�أو بثها �أثناء االنتخابات �أو �أثناء البث المبا�شر ،ومع ذلك يتم توفير الح�صانة لأي �شاهد �أو محامٍ عما يدلي
به �أثناء �إجراءات المحكمة.
تن�ص المادة  )2( 101من الد�ستور على �أن“ :المحاكم مفتوحة للجميع وم�صونة من التدخل في �ش�ؤونها
كما ُّ
وجل�سات المحاكم علنية �إال �إذا ر�أت المحكمة �أن تكون �سرية مراعاة للنظام العام �أو محافظة على الآداب”.
وي�سمح هذا القانون لو�سائل الإعالم بتغطية محا�ضر جل�سات المحاكمات (با�ستثناء تلك االتي تتعلق
بالقا�صرين والخالفات العائلية) .عالوة على ذلك ف�إن المادة ( 39ب) من قانون المطبوعات والن�شر الأردني
تن�ص على �أنه “للمطبوعة ال�صحفية حق ن�شر محا�ضر جل�سات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير
ّ
ذلك حفاظ ًا على حقوق الفرد �أو الأ�سرة �أو النظام العام �أو االداب العامة” كما �أن �إ�صدار الحكم يكون
عاماًدائماً ،ومن الوا�ضح �أن و�سائل الإعالم يمكنها بث ون�شر �أي �أحكام ق�ضائية نهائية ،وال يحظر القانون
الأردني ذلك.247
 245مقابلة مع �أ�سامة الرنتي�سي ،رئي�س تحرير �صحيفة العرب اليوم� 7 ،شباط .2015
� 246شقير ،يحيى .2002 .الحريات ال�صحفية في الأردن :درا�سة مقارنة الت�شريعات ،نقابة ال�صحفيين الأردنيين� ،صفحة .39
 247قرار حمكمة العدل العليا رقم  20يف ق�ضية  1994/223الواردة يف ابراهيم بكر .1995 .حقوق الإن�سان يف الأردن� ،ص .994
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المادة  87من الد�ستور تن�ص على:
“لكل ع�ضو من �أع�ضاء مجل�سي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم و�إبداء الر�أي في حدود
النظام الداخلي للمجل�س الذي هو منت�سب �إليه وال يجوز م�ؤاخذة الع�ضو ب�سبب �أي ت�صويت �أو
ر�أي يبديه �أو خطاب يلقيه في �أثناء جل�سات المجل�س”.

وبذلك ،ال يتحمل �أي من النواب �أو الأعيان م�س�ؤولية الآراء التي تمّ التعبير عنها �أثناء جل�سات مجل�س الأعيان
�أو مجل�س النواب �أو الجل�سات المنبثقة عنه .وتمتد هذه الحماية حتى ت�صل و�سائل الإعالم ،فال تتحمل
و�سائل الإعالم �أية م�س�ؤولية عن ن�شر �أو بث ت�صريحات �أع�ضاء مجل�سي الأعيان والنواب .ومع ذلك فهذه
الحماية ال ت�شمل المداوالت التي يتم �إجرا�ؤها في جل�سات �سرية .كما �أن الوثائق والبيانات المكتوبة المقدمة
من المجل�س ال تتم تغطيتها �إال بهذه الحماية �إذا تم �إدراجها على جدول الأعمال �أو ما ي�شار �إليه ر�سمي ًا من
248
قبل الحكومة.

بع�ض الحاالت البارزة
تمّت محاكمة �صحفيين ونا�شطين بتهمة الذم والقدح ،وذلك لن�شر �آرائهم �أو معلومات عن بع�ض الأمورالعامة،
ومن الأمثلة البارزة على ذلك ق�ضية موجهة بحق رئي�س رابطة الكتاب الأردنيين ،موفق محادين ،والنا�شط في
مجالي البيئة وحقوق الإن�سان �سفيان التل في عام  2010حيث وُجهت لكليهما في جملة الأمور تهمة تعكير �صفو
عالقات الأردن مع دولة �أجنبية (الواليات المتحدة الأمريكية) ،مخالفين بذلك المادة  )2( 118من قانون
العقوبات ،وقد تبعت هذه التهم الموجهة �إلى كال ال�شخ�صيتين مقابالت على ف�ضائية الجزيرة في مطلع عام
 ،2010والتي �أعرب فيها كل من التل ومحادين عن �آرائهما حول ال�سيا�سة الخارجية للأردن ،بما في ذلك
250
م�شاركة الأردن في ال�صراع في �أفغان�ستان 249ومنها عملية “خو�ست” في �أفغان�ستان.
وتم اتهام كال الرجلين ب�أربع جرائم:
• جناية تعكير �صفو العالقات مع دولة اجنبية خالف ًا الحكام المادة ( )2/118من قانون العقوبات.
• جنحة اثارة النعرات العن�صرية خالف ًا الحكام المادة ( )150من قانون العقوبات.
• جنحة اذاعة انباء من �ش�أنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها خالف ًا الحكام المادة ( )1/132من قانون
العقوبات.
• جنحة ت�شجيع الغير بالخطابة على قلب الحكومة القائمة بحدود ن�صي خالف ًا الحكام المادتين (161
و/1/159ب) من قانون العقوبات.
وقد �أ�صدر العديد من المراقبين ومنظمات حقوق الإن�سان بيانات تدين الق�ضية ،بما في ذلك منظمة هيومان
رايت�س ووت�ش 251.كما �أدانت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش محاكمة كل من التل ومحادين باعتبارها انتهاك ًا
248
249
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 250هجوم خو�ست �أو االعتداء على مخيم ت�شامبان خالل هجوم انتحاري نفذه همام البالوي ،عميل مخابرات �أردني ،في مكان تابع لال�ستخبارات
الأمريكية داخل المخيم ،بتاريخ  30كانون الأول .2009
 251هيومان رايت�س وات�س � 4أيار Jordan: End Free Speech Prosecution. Court Twice Ruled in 2 Intellectuals’ ،2013
 .Favorمتاح على الرابط الآتي.http://www.hrw.org/news/2013/05/04/jordan-end-free-speech-prosecution :

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها الفئة 1

لحرية التعبير وال�صحافة.

252

في �أيار  ،2013تمت تبرئة التل ومحادين من التهم الموكلة �إليهما ،ور�أت المحكمة �أن ثالث ًا من التهم بما في
ذلك تلك التي فر�ضت بموجب المادة  118من قانون العقوبات التي تجرم “توتير العالقات مع دولة �أجنبية”
تتعار�ض مع �ضمانات حرية التعبير الد�ستورية وذلك ال�ستنادها على التعبير عن الآراء ال�شخ�صية في مقابالت
253
تلفزيونية.
في � 17أيلول  ،2013اعتقل المدعي العام لمحكمة �أمن الدولة ن�ضال الفراعنة و�أمجد المعال نا�شر ورئي�س
تحرير موقع جفرا نيوز ،وتم احتجازهم لمدة تزيد عن ثالثة �أ�شهر ،وتمثلت جريمتهم المزعومة بن�شر فيديو
يوتيوب اعتبرته ال�سلطات �إهانة ل�شقيق رئي�س دولة قطر ووجهت النيابة العامة لكال الرجلين تهمة “تعري�ض
العالقات الأردنية مع دولة عربية �شقيقة لل�ضرر” وذلك �أمام محكمة �أمن الدولة والتي من �ضمن ق�ضاتها
254
�ضباط ع�سكريون .في نهاية عام � ،2013أُطلق �سراح كليهما بكفال ٍة لكنهما ما يزاالن بانتظار المحاكمة.

العقوبات والت�شهير الجنائي
تن�ص المادة  191من قانون العقوبات على �أنه “يعاقب على الذم بالحب�س من ثالثة �أ�شهر الى �سنتين �أو
بالغرامه من �ألفين �إلى ع�شرة �آالف دينار �إذا كان موجه ًا �إلى مجل�س الأمة �أو �أحد �أع�ضائه �أثناء عمله �أو
ب�سبب ما �أجراه بحكم عمله �أو الى �إحدى الهيئات الر�سمية �أو المحاكم �أو الإدارات العامة �أو الجي�ش �أو �إلى �أي
موظف �أثناء قيامه بوظيفته �أو ب�سبب ما �أجراه بحكمها” .وتن�ص المادة  193على عقوبة بال�سجن تتراوح بين
�شهر و�ستة �أ�شهر بتهمة الإ�ساءة �إلى الم�ؤ�س�سات �أو الأ�شخا�ص الذين تم ذكرهم �أعاله .وتن�ص المادة  358على
عقوبات تتراوح بين �شهرين و�سنة واحدة عند القذف ب�شخ�ص عادي ،وتكون عقوبة الت�شهير ب�شخ�ص عادي
بال�سجن لمدة تترواح بين �أ�سبوع �إلى ثالثة �أ�شهر �أو بدفع غرامة تتراوح بين  5دنانير �إلى  25دينار �أردني .ولم
قا�ض �أردني في محكمة عادية في الأردن بحب�س �أي �صحفي من قبل� ،إال �أنه تم �سجن ثالث �صحفيين
يقم �أي ٍ
255
في ق�ضايا �أمام محكمة �أمن الدولة.
وبالتالي يعتبر القانون الأردني االنخراط في الت�شهير جريمة جنائية تحتمل عقوبة ال�سجن ،وهذا يتعار�ض مع
التعليق العام رقم  34للجنة حقوق الإن�سان في الأمم المتحدة لعام  ،2011والذي ين�ص على:
ينبغي للدولة الطرف �أن ت�ضمن امتثال م�شروع قانون حرية الإعالم امتثا ًال كام ًال للعهد
و�أن ت�صدر هذا القانون .وينبغي لها �أن تنظر في عدم تجريم الت�شهير و�أن تكفل اتخاذ
تدابير لحماية ال�صحفيين من التهديدات واالعتداءات .وينبغي لها �أي�ض ًا �أن ت�ضمن �إجراء
تحقيقات فورية ودقيقة في جميع االدعاءات المتعلقة بحدوث هذه التهديدات واالعتداءات
256
ومقا�ضاة مرتكبيها.
�إعالن اليون�سكو في �صنعاء ذكر �أن“ :المنازعات التي ت�شمل و�سائل الإعالم و� /أو الإعالميين في ممار�سة
252
253
254
255

وزارة الخارجية الأمريكية� 8 .أيار  .2011تقرير حقوق الإن�سان لعام  :2010الأردن .متاح على الرابط الآتيhttp://www.state.gov/j/ :
.drl/rls/hrrpt/2010/nea/154464.htm
يحيى �شقير 2 .حزيران  .2014محكمة اال�ستئناف تبرئ موفق محادين و�سفيان التل .العرب اليوم .متاح على الرابط الآتيhttp://:
..alarabalyawm.net/?p=205436
 31كانون الأول  .2014الإفراج عن الزميلين معال وفراعنة بكفالة عدلية .متاح باللغة العربية على الرابط الآتيhttp://alarrabnews.:
.com/newsView.php?id=58691
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مهنتهم  ...يجب �أن تحاكم وفق ًا للقوانين والإجراءات المدنية ولي�س الجنائية منها”.257
من الوا�ضح �إذن �أن المواد المذكورة �أعاله والتي تن�ص على عقوبة ال�سجن ال تتطابق مع المعايير الدولية
وتتعار�ض مع االلتزامات الواردة في اال�ستراتيجية الإعالمية والتي تدعو �إلى و�ضع حد لـ”العقوبات ال�سالبة
للحرية في جرائم المطبوعات وجرائم الر�أي” وتحويل الت�شهير من جريمة �إلى م�س�ألة مدنية ،ف�ض ًال عن �سن
258
عقوبات تكون منا�سبة لذلك.
وهناك ت�سا�ؤل عن الإ�صالحات المدنية النقدية حول تهمة الت�شهير �إذا ما كانت مفرطة وذات ت�أثير �سلبي
على حرية التعبير .ففي الأردن� ،أيُّ طرف يت�ضرر جراء الجرائم المتعلقة بالن�شر يمكنه �أن ي�شتكي خرق حقه
259
ال�شخ�صي والذي ينطوي عليه مطالبة بتعوي�ض مالي “مدني” عو�ض ًا عن الأ�ضرار التي لحقت به.
ين�ص قانون �أ�صول المحاكمات الجزائية على ما يلي :كل �شخ�ص يعد نف�سه مت�ضرر ًا من جراء جناية �أو
جنحة �أن يقدم �شكوى يتخذ فيها �صفة االدعاء ال�شخ�صي الى المدعي العام �أو للمحكمة المخت�صة .وفق ًا
لأحكام المادة ( )5من هذا القانون260منح هذا الحق المت�ضرر المطالبة بالتعوي�ض �إما عن طريق دعوى مدنية
منف�صلة �أمام المحكمة المدنية المخت�صة �أو بادعاء خرق حق �شخ�صي �أمام المحكمة التي تنظر في الق�ضية
الجنائية .المدعون في الأردن يف�ضلون عادة م�سار الدعاوي الجنائية لأن هذا الطريق يفتح �إمكانية حب�س
ال�صحفي ويلزمه لح�ضور جل�سات المحكمة ب�شكل �شخ�صي.
وقد يطلب المدعي مبلغ ًا كبير ًا من المال كتعوي�ض عن الإ�ساءة التي لحقت به ولردع وتهديد ال�صحفي المدعى
عليه .وقد طلب �أحد المدعين (م�ست�شفى خا�ص) تعوي�ض ًا بقيمة  10ماليين �إال �أن المحكمة حكمت له في
النهاية بتعوي�ض بقيمة  3000دينار فقط 261 .وفي حالة �أخرى ،وكانت ماتزال عالقة حتى حزيران ،2015
طالب المدعي ،وهو قيادي بارز في حركة الأخوان الم�سلمين ،بمليون دينار �أردني.
في الواقع �إن الحل المدني يكمن في منح التعوي�ضات ،والتعوي�ضات عن ال�ضرر عاد ًة ال تكون مجزية في الأردن.
م�شاركون في �إحدى مجموعات البحث التي تم تنظيمها لهذه الدرا�سة قدروا �أن قيمة التعوي�ض لت�شهير متو�سط
ال�شدة تم ن�شره لجمهور وا�سع تكون مجدية �إذا تراوحت بين  5000-500دينار �أردني ،وقد تلقى البع�ض مبالغ
تعوي�ضية تتجاوز  40000دينار للأ�شخا�ص العاديين و 20000للموظفين العموميين 262.بالن�سبة للأ�شخا�ص
العاديين ف�إن تعوي�ض “الأ�ضرار العامة” يكون تعوي�ض ًا عن �سمعة المدعي .وال يقوم المدعي ب�إثبات ال�ضرر
الالحق به حتى يثبت الت�شهير وتعيّن المحكمة خبير ًا �أو �أكثر لتقييم ال�ضرر الناتج عن الت�شهير و�إذا كان
المدعي �شخ�صية اعتبارية ،فتقدر المحكمة الأ�ضرار ا�ستناد ًا �إلى الخ�سائرالمادية التي تعزى ب�شكل مبا�شر
�إلى الت�شهير.
واجراء �آخر ي�سمح ال�ستجابة تتنا�سب مع ن�شر البيانات الت�شهيرية والمعلومات غير ال�صحيحة هو الحق في
الرد �أو الت�صحيح .ويمنح قانون المطبوعات والن�شر الأ�شخا�ص (العاديين �أو الهيئات الم�ؤ�س�سية والحكومية)
263
حق الرد على التقارير �أو المقاالت �أو المطالبة بت�صحيحها.
 11 .UNESCO 257كانون الثاني � .1996إعالن �صنعاء حول تعزيز اال�ستقاللية والتعددية في و�سائل الإعالم العربية.
 258اال�ستراتيجية االعالمية� .صفحة  .12متاحة على الرابط الآتي:
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المادة  52من قانون �أ�صول المحاكمات الجزائية وتعديالته ر قم  16لعام .2001
مقابلة مع ال�صحفي المدعى عليه� ،أ�سامة الرنتي�سي ،رئي�س تحرير �صحيفة العرب اليوم� 7 ،شباط .2015
نقا�ش مجموعة البحث المركزة ب�ش�أن �إطار العمل القانوني وال�سيا�سة العامة بتاريخ � 18شباط .2015
المادة  27من قانون المطبوعات والن�شر.

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها الفئة 1

وقد يرف�ض المحرر العام ن�شر الرد �أو الت�صحيح �إذا كان قد تم تعديل المعلومات م�سبق ًا و�إذا كان الرد �أو
الت�صحيح قد ورد تحت ا�سم م�ستعار �أو �إذا كان م�ضمون الرد والت�صحيحات غير قانونية ومخالفة للنظام
العام والآداب العامة 264.العديد من ال�صحف الأردنية تقدم خدمة لتلقي الردود �أو الت�صويبات حيث تتلقى
�شكاوى وتعليقات من القرّاء.
وثمة �إجراء �آخر -و�إن كان نادر اال�ستخدام في الأردن ،-ويتمثل في �أن ت�أمر المحكمة المُدان ب�أن ين�شر الن�ص
�أو ملخ�ص الحكم النهائي مجاناً .ويجوز للمحكمة� ،إن لزم الأمر� ،أن ت�أمر بن�شر الن�ص �أو ملخ�ص الحكم على
نفقة الطرف المُدان.

حماية خا�صة للم�س�ؤولين
ين�ص قانون العقوبات الأردني على مدة �أطول لل�سجن لت�شويه �سمعة الم�س�ؤولين مقارنة بمدة ال�سجن لت�شويه
تن�ص على �أن
�سمعة المواطنين العاديين 265.وكما ذكر �أعاله ف�إن هذا يعد مخالف ًا للمعايير الدولية التي ّ
م�س�ؤولي الحكومة ال يجب �أن يكونوا محميين من م�ساءلة العامة ،ووفق ًا للتعليق العام لمنظمة الأمم المتحدة
لحقوق الإن�سان رقم “ 34الحظت اللجنة �أنه في حاالت النقا�ش العام الذي يتعلق ب�شخ�صيات عامة في المجال
266
ال�سيا�سي والم�ؤ�س�سات العامة ،ف�إن العهد يولي �أهمية بالغة لكفالة التعبير غير المقيد”.
وقد �أعربت لجنة حقوق الإن�سان في الأمم المتحدة عن قلقها ب�ش�أن القوانين المتعلقة بم�سائل �إطالة الل�سان
مثل “ ”desacato lèsemajestéعدم احترام ال�سلطة ،وعدم احترام الأعالم والرموز وت�شويه �صورة
رئي�س الدولة وحماية �شرف الموظفين العموميين” ويجب على الدول الأطراف في المنظمة عدم حظر انتقاد
الم�ؤ�س�سات ،مثل الجي�ش �أو الحكومة267 .ويدلل حكم المحكمة المتعلق بهذه الق�ضية على الأهمية الق�صوى
268
للعامة التي انتخبت حكومتها ب�شكل ديمقراطي وبذلك يجب على الحكومة �أن تكون مفتوحة للنقد العام.
في الأردن ،هناك قواعد خا�صة تطبق على الملك ،حيث تن�ص المادة  30من الد�ستور الأردني على �أن “الملك
يم�س الملك ،وي�ؤيد
هو ر�أ�س الدولة وهو م�صون من كل تبعة وم�س�ؤولية” ،هذه المادة تمنع عملي ًا ن�شر �أي �شيئ ّ
ذلك المادة  195من قانون العقوبات ،حيث تن�ص على �أنه:
.1

يعاقب بالحب�س من �سنة �إلى ثالث �سنوات كل من:
�أ -ثبتت جر�أته ب�إطالة الل�سان على جاللة الملك
ب �	-أر�سل ر�سالة خطية �أو �شفوية �أو �إلكترونية �أو �أي �صورة �أو ر�سم هزلي �إلى جاللة الملك �أو قام بو�ضع
تلك الر�سالة �أو ال�صورة �أو الر�سم ب�شكل ي�ؤدي �إلى الم�س بكرامة جاللته �أو يفيد بذلك وتطبق
العقوبة ذاتها �إذا حمل غيره على القيام ب�أي من تلك الأفعال
ج�	-أذاع ب�أي و�سيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة ( )1من هذه المادة ون�شره بين
النا�س.

264
265
266
267
268

المادة  28من قانون المطبوعات والن�شر.
هناك وجهة نظر �أن الجوائز المدنية �أو النقدية في ق�ضايا الت�شهير ت�شمل على �أن الم�س�ؤولين �أعلى من المواطنين العاديين ،وفقا للمحامي
الإعالمي محمد قطي�شات� 10 ،شباط .2015
لجنة حقوق الإن�سان في الأمم المتحدة .التعليق العام رقم  :34المادة  :19حريات الر�أي والتعبير ،مالحظة رقم  ،83فقرة  .38المق�صود بـ
«العهد» هنا العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية.
لجنة حقوق الإن�سان في الأمم المتحدة .التعليق العام رقم  :34المادة  :19حريات الر�أي والتعبير ،مالحظة رقم  ،83فقرة .38
مجل�س ديبر�شاير� .صحف تايمز المحدودة و�آخرون (� House of Lords (1 All ER 1011( )1993صفحة .6
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د -تقوّل �أو افترى على جاللة الملك بقول �أو فعل لم ي�صدر عنه �أو عمل على �إذاعته ون�شره بين النا�س.
.2

يعاقب بالعقوبة المن�صو�ص عليها في الفقرة ( )1من هذه المادة �إذا كان ما ورد فيها موجه ًا �ضد جاللة
الملكة �أو ولي العهد �أو �أحد �أو�صياء العر�ش �أو �أحد �أع�ضاء هيئة النيابة».

ووفق ًا لقانون محكمة �أمن الدولة 269،ف�إن محكمة �أمن الدولة مخت�صة بالف�صل في الدعاوى التي تنطوي على
ادعاءات بانتهاك المادة  195من قانون العقوبات ،وعلى مر ال�سنين ،طبقت محكمة �أمن الدولة القانون
على نطاق وا�سع بطريقة تعك�س ت�أثير ًا �سلبي ًا على حرية التعبير .ومن الم�شاكل المحددة �أن قانون محكمة
�أمن الدولة يجيز االعتقال قبل المحاكمة لمدة تزيد عن �شهرين في ق�ضايا الجنح و�ستة �أ�شهر في ق�ضايا
270
الجنايات.

من يحق له رفع دعوى ت�شهير
بموجب قانون العقوبات الأردني ،ف�إن �أي �شخ�ص � -إن كانوا �أ�شخا�ص عاديين �أو معنويين� ،أو هيئة حكومية� ،أو
هيئة ت�شريعية �أو �سلطة ق�ضائية -لديه القدرة على رفع دعوى ت�شهير ،ومن الممكن �أن ينظر �إلى ذلك على �أنه
م�شكلة من منظور حرية التعبير ،والمحاكم الوطنية والدولية والتي ترت�أي �أن ال �شرعية في الت�شهير الذي ي�شير
�إلى حقوق الأفراد ولي�س �إلى الم�ؤ�س�سات العامة .

 1.10القيود الأخرى على حرية التعبير� ،سواء لأ�سباب الأمن القومي �أو خطاب الكراهية �أو
الخ�صو�صية �أو انتهاك حرمة المحكمة �أو الإباحية ،يجب �أن تكون وا�ضح ًة ومحدّد ًة
تحديداً �ضيقاً في القانون ،مع وجود ما يبرر �ضرورتها في مجتمع ديمقراطي،
تما�شياً مع القانون الدولي
وفق ًا للقانون الدولي ،ف�أن �أي ت�شريع من �ش�أنه �أن يقيد الحق في حرية التعبير يجب �أن يتوافق مع ال�شروط
المن�صو�ص عليها في المادة  )3( 19من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية .وتن�ص هذه
المادة �صراحة على �أن ممار�سة الحق في حرية التعبير يحمل معه واجبات وم�س�ؤوليات خا�صة ولهذا ال�سبب
ي�سمح بوجود منطقتين محدودتين من القيود وال�ضوابط وو�ضعت لحماية حقوق الآخرين �أو �سمعتهم ،وحماية
الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة� ،أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة .يجب �أن ين�ص على
القيود من قبل القانون لتحمي بال�ضرورة الم�صالح التي ذكرت �أعاله .وعلى الدولة �أن تبين �ضرورة فر�ض
بع�ض القيود على حرية التعبير ،بما في ذلك �أال تكون حرية التعبير ف�ضفا�ضة و�أال يوجد ات�صال مبا�شر بين
271
التعبير والتهديد .
متما�ش مع المعايير الدولية ،كالقواعد الخا�صة
ٍ
ويظهر في القانون الأردني عدد من القيود التي تجعله غير
بو�سائل الإعالم ،على الرغم من �أن قانون المطبوعات والن�شر ي�ضمن حرية التعبير .وهناك قواعد ت�صاغ
تعريفات وا�ضحة لنطاق ا�ستخدامها والغر�ض منها.
ٍ
ب�أ�سلوب مبهم دون
وهي ت�شمل ،لي�س على �سبيل الح�صر ،طلبات لـ “من�شورات تتحرى الحقيقة وتلتزم بالدقة والحيدة
والمو�ضوعية في عر�ض المادة ال�صحفية وتمتنع عن ن�شر ما يتعار�ض مع مبادئ الحرية والم�س�ؤولية الوطنية
وحقوق الإن�سان وقيم الأمة العربية والإ�سالمية” 272كما �أن بع�ض الم�صطلحات مثل“ :الم�س�ؤولية الوطنية”
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269
270
271
272

قانون محكمة �أمن الدولة رقم  17لعام .1959
المادة  7من قانون محكمة �أمن الدولة رقم  17لعام .1959
لجنة حقوق الإن�سان في الأمم المتحدة .التعليق العام رقم  :34المادة  :19حريات الر�أي والتعبير ،مالحظة رقم  ،83فقرة .21
المادة  5من قانون المطبوعات والن�شر.

� :1أنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها الفئة 1

و“قيم الأمة العربية والإ�سالمية” هي م�صطلحات مبهمة ومفتوحة لتف�سيرات عديدة في�ساء ا�ستخدامها عند
مقا�ضاة ال�صحفيين 273.المواد  4و  5و  7من قانون المطبوعات والن�شر هي من بين تلك الأكثر ا�ستخدام ًا
لرفع دعاوى �ضد ال�صحفيين .المادتان الخام�سة وال�سابعة تم ذكرهما �سابقاً� ،أما المادة الرابعة فتن�ص على
ما يلي:
“تمار�س ال�صحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وت�سهم في ن�شر الفكر
والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي �إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة
واحترام حرية الحياة الخا�صة للآخرين وحرمتها”.

وفقا للمادة �( 45أ) من قانون المطبوعات والن�شر ف�إن خرق المادة الخام�سة قد ي�ؤدي �إلى دفع غرامة تتراوح
بين  500و 2000دينار ،في حين �أن من يخرق المادة الرابعة �أو ال�سابعة يعاقب بدفع غرامة ت�صل �إلى 500
274
دينار �أردني.
قدّر الخبير القانوني في الإعالم الأردني يحيى �شقير �أنه تم رفع  114دعوة ق�ضائية �ضد ال�صحفيين منذ عام
 200وحتى عام  92 ،2006من هذه الدعاوى �ضد ال�صحف الأ�سبوعية و  22منها �ضد ال�صحف اليومية .وتم
�إيداع  80من هذه الدعاوي الق�ضائية لخرق المواد  4و  5و�/أو  7من قانون المطبوعات والن�شر .انظر الجدول
275
7؛ في بع�ض الحاالت� ،إتهم ال�صحفيين بخرق �أكثر من مادة واحدة ،وبالتالي ف�إن عدد من التهم يتجاوز 80
الجدول :7خرق لأحكام مختلفة من قانون المطبوعات والن�شر 2006-2000
احلكم :مذنب

احلكم :بريء

عدد احلاالت

5
30
29
64

7
37
43
87

12
67
72

نوع احلالة

انتهاك – خرق املادة 4
انتهاك -خرق املادة 5
انتهاك -خرق املادة 7
املجموع

يتطلب قانون الإعالم المرئي والم�سموع ترخي�ص امتناع المحطات المرخ�صة عن بث �أو �إعادة بث �أي مادة
من �ش�أنها التحري�ض على التحيز الطائفي �أو العرقي� ،أو تقوي�ض الوحدة الوطنية والتحري�ض على الإرهاب
والتمييز العرقي �أو الطائفي �أو �إ�ضعاف عالقات المملكة مع دول �أخرى .276ومن يخرق هذه القواعد يعاقب
277
بغرامة مالية تتراوح بين  10000و  50000للجريمة الأولى ويتم م�ضاعفة المبلغ �إذا تم التكرار.

الأمن القومي والعالقات مع دول �أجنبية
273

274
275
276
277

مقابلة مع المحامي الإعالمي محمد قطي�شات� 10 ،شباط  .2011انظر �أي�ضا �إلى المجل�س الدولي للبحث والتداولJordan Media/
 Strengthening Program and Center for Global Communication Studies, Annenberg School for Commun ،cationجامعة بن�سلفانياIntroduction to News Media Law and Policy in Jordan: A primer compiled as .2012 .
� ،part of the Jordan Media Strengthening Programصفحة .33

تن�ص المادة ( 47ب) من قانون المطبوعات والن�شر على« :كل مخالفة �أخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد ن�ص على عقوبة عليها فيعاقب
مرتكبها بغرامة ال تزيد على خم�سمائة دينار».
المجل�س الدولي للبحث والتداولJordan Media Strengthening Program and Center for Global Communication/
 ،Studies, Annenberg School for Communicationجامعة بن�سلفانياIntroduction to News Media Law and .2012 .
� ،Policy in Jordan: A primer compiled as part of the Jordan Media Strengthening Programصفحة .33
المادة ( 29ن)
المادة ( 29ب)
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يواجه الأمن القومي تحدي ًا خا�ص ًا فيما يتعلق بحرية التعبير عن الر�أي ،ففي حين �أنه من ال�ضروي �أن تت�صدى
ال�سلطات للتهديدات الأمنية الحقيقية دون �أن تكون الحقوق بخطر ما ،فغالب ًا ما ت�سيء الدول ا�ستخدام هذه
القوى لتقييد حرية التعبير دون مبرر.
وفق ًا لمبادئ جوهان�سبرغ 278،وفي محاولة لتحقيق التوازن بين حرية التعبير والأمن القومي .المبد�أ ال�ساد�س
ين�ص على �أن التعبير قد يعاقب باعتباره �شك ًال من �أ�شكال تهديد الأمن القومي� ،إذا تمكنت الحكومة من �إثبات
التالي:
�أ�	.إذا كان الق�صد من التعبير التحري�ض على العنف
ب .حر�ض على �أي �شكل من �أ�شكال العنف
ج .حال وجود ات�صال مبا�شر بين التعبير واحتمال وقوع العنف
هناك �أحكام مختلفة في قانون العقوبات ت�سمح لل�سلطات باحتجاز ومحاكمة و�سجن ال�صحفيين �إذا ارتكبوا
جرائم �ضد الأمن الداخلي �أو الخارجي للدولة ،وت�شمل �أ�سرار الدولة �أو ن�شر المواد التي تعرف على نطاق وا�سع
والتي ت�ضر بالوحدة الوطنية ،وت�ؤذي عالقات الأردن مع الدول الأخرى ويحر�ض الطائفية �أو العن�صرية� ،أو
279
يهين الأديان �أو يخف�ض الثقة في العملة الوطنية.
على �سبيل المثال ،تن�ص المادة  118من قانون العقوبات على ما يلي:
يعاقب باالعتقال الم�ؤقت مدة ال تقل عن خم�س �سنوات من �أقدم على �أعمال �أو كتابات
�أو خطب لم تُجزها الحكومة من �ش�أنها �أن تعر�ض المملكة لخطر �أعمال عدائية �أو تعكر
�صالتها بدولة �أجنبية �أو تعر�ض الأردنيين لأعمال ث�أرية تقع عليهم �أو على �أموالهم.
هذا ي�سمح للحكومة لتف�سير �أي انتقاد لأي دولة �أخرى بـ “�إ�ضعاف عالقاتها مع دولة �أجنبية” ،ويمثل ال�صحفي
�أمام محكمة �أمن الدولة ويحكم عليه بال�سجن ما بين خم�س �إلى ع�شرة �سنوات �إذا ثبتت �إدانته.
تمت محاكمة العديد من ال�صحفيين والمواطنين عن االنتهاكات المزعومة للمادة  118من قانون العقوبات
وتمت محاكمة العديد من ال�صحفيين والمواطنين لخرق المادة  118من قانون العقوبات ومن الأمثلة على
ذلك ال�صحفي المخ�ضرم فهد الريماوي الذي حوكم في عام  2004بموجب المادة  118بتهمة تعكير عالقات
الأردن مع البحرين.280
وقد الحظ المركز الوطني لحقوق الإن�سان �أن مالحقة ال�صحفيين والمواطنين لمخالفته المادة  118من
قانون العقوبات زادت بعد حرب الخليج الثانية281 ،قائالً:
وا�ستخدمت المادة  118من قانون العقوبات �أكثر من مرة لمحاكمة ال�صحفيين بتهمة كتابة المقاالت التي
يمكن �أن تقو�ض عالقات المملكة مع دولة �أجنبية ويالحظ �أن هذه المادة تم ا�ستخدامها ب�شكل متكرر منذ
الغزو الأمريكي للعراق في  ، 2003حيث يتم جلب الأفراد للمحاكمة بتهمة جمع �أموال �أو محاولة تجنيد عنا�صر

278
279
280
281
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مبادئ جوهان�سبرغ ب�ش�أن الأمن القومي وحرية التعبير والو�صول �إلى المعلومات التي اعتمدها فريق خبراء في القانون الدولي والأمن
القومي وحقوق الإن�سان بتاريخ  1ت�شرين الأول بموجب المادة  ،19بالتعاون مع مركز الدرا�سات القانونية التطبيقية في جامعة ويتواتر �ساند
في جوهان�سبيرغ .متاح على الرابط الآتي.http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf:
المجل�س الدولي للبحث والتداول� ،Media Sustainability Index 2005: Middle East and North Africa .2006 .صفحة .79
يحيى �شقير .2001 .الحريات ال�صحفية في الأردن .عمان ،مطابع الد�ستور� ،صفحة .36
المركز الوطني لحقوق الإن�سان .التقرير ال�سنوي لعام � ،2006صفحة ( 3الن�سخة العربية) متاح على الرابط الآتيhttp://www.nchr. :
.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/HRState_arabic2006.pdf
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لدعم المقاومة في العراق.

282

�أحد الأ�شخا�ص الذين حللوا الكثير من الحاالت المتعلقة بالمادة � 118أ�شار �إلى �أن الحكومة عندما تبد�أ في
الإجراءات القانونية بموجب هذه المادة ،تبالغ في تقدير مدى ال�ضرر الذي تبينه الت�صريحات المطعون
بها.283
وتن�ص المادة  163من قانون العقوبات على �أن �أي �شخ�ص يطبع �أو ين�شر بيانًا عبر �أية و�سيلة لجمعية غير
م�شروعة �أو لم�صلحتها يعاقب بال�سجن لمدة ت�صل �إلى �ستة �أ�شهر �أو دفع غرامة ت�صل �إلى  50ديناراً.
التعديالت المدخلة على قانون منع الإرهاب عام  284 2014تن�ص على �أن محكمة �أمن الدولة يحق لها مالحقة
الحاالت التي تنطوي على القيام ب�أعمال ت�ؤدي �إلى “تعكير �صفو العالقات مع دولة �أجنبية” عبر الإنترنت ،بما
285
في ذلك ال�شبكات االجتماعية وو�سائل االعالم االجتماعية مثل الفي�سبوك ويوتيوب وتويتر.
ومن الأمثلة على ذلك ،زكي بني �إر�شيد ،نائب المر�شد العام لجماعة الأخوان الم�سلمين ،الذي اعتقل ب�سبب
من�شور على �صفحته على الفي�سبوك ينتقد فيه الإمارات العربية المتحدة .286وحكمت عليه محكمة �أمن الدولة
287
في فبراير� -شباط بال�سجن لمدة � 18شهر؛ لخرقه المادة  3من قانون منع الإرهاب.
انتقدت هيومن رايت�س ووت�ش الأردن على هذه الق�ضية ،بحجة �أن القانون غير عادل.
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تدخل الكثير من هذه الحاالت في تخ�ص�ص محكمة �أمن الدولة مع �أن محكمة �أمن الدولة تخت�ص بدرا�سة
الجرائم المرتكبة خالف ًا لأحكامها مثل الخيانة والتج�س�س واالرهاب والمخدرات والتزوير ،ف�ض ًال عن قانون
حماية �أ�سرار ووثائق الدولة والقانون الم�ؤقت .وبالرغم من �أنه من المفتر�ض �أن محكمة �أمن الدولة محكم ٌة
خا�صة �إال �أن واليتها القانونية تو�سعت �إلى حدٍّ كبير على مدى ال�سنوات ،و�ساعد على ذلك وجود فهم وا�سع
لمفهوم الأمن ،لي�شتمل الأمن بعد ذلك على �أ�شياء مثل الأمن االقت�صادي .ووفق ًا للمركز الوطني لحقوق
الإن�سان� ،أدت ت�صرفات هذه المحكمة �إلى دفع ال�صحفيين لممار�سة الرقابة الذاتية وبالتالي ردعهم عن
289
ممار�سة حقهم في التعبير وتقو�ض قدرتهم على العمل كمراقب للأقوياء.
جرت دعوة ق�ضائية في يناير -كانون الثاني عندما تم اعتقال ها�شم الخالدي و�سيف عبيدات مالك موقع
�سرايا نيوز والمحرر  sarayanews.comاللذين اعتقال من قبل مدعي محكمة �أمن الدولة بتهمة خرق
قانون منع الإرهاب .وتم القاء القب�ض على الخالدي وعبيدات بتهمة ن�شر �شائعات ب�أن الجهادية العراقية
�ساجدة الري�شاوي ،قد تم االفراج عنها مقابل رهينة ياباني هو ال�صحفي كينجي غوتو ،الذي كان محتجز ًا
282
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289

المركز الوطني لحقوق الإن�سان .التقرير ال�سنوي لعام � ،2006صفحة ( 38الن�سخة االنجليزية) .متاح على الرابط الآتيhttp://goo.gl/ :
.m28sKO

مقابلة مع �شخ�ص ّ
ف�ضل عدم الك�شف عن هويته.
قانون منع الإرهاب رقم  18لعام .2014
يحيى �شقيرNew media in social resistance and public demonstrations. Global Information Society .2011 .
 .Watchمتاحة على الرابط الآتي.http://www.giswatch.org/en/country-report/freedom-expression/jordan :
محمد غزال 23 .ت�شرين ثاني  .Debate over arrest of Brotherhood leader continues .2014جوردان تايمز متاح على الرابط
الآتيhttp://jordantimes.com/debate-over-arrest-of-brotherhood-leader-continues : :
� 15شباط  .Muslim Brotherhood leader sentenced to 1.5 years in jail .2015جوردان تايمز .متاح على الرابط
الآتي.http://jordantimes.com/muslim-brotherhood-leader-sentenced-to-15-years-in-jail:
� 20شباط  .HRW slams Jordan for jailing Brotherhood leader who criticised UAE .2015مونيتر ال�شرق الأو�سط.
متاح على الرابط الآتيhttps://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/17079-hrw-slams-jordan-for- :
.jailing-brotherhood-leader-who-criticised-uae
المركز الوطني لحقوق الإن�سان .التقرير ال�سنوي لعام � ،2006صفحة ( 38الن�سخة االنجليزية) .متاح على الرابط الآتيhttp://goo.gl/ :
.m28sKO
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لدى تنظيم الدولة الإ�سالمية ،وقد �أعلن موقع �سرايا نيوز �أنه تم �إطالق �سراح الري�شاوي و�أنها و�صلت العراق
ليتم ت�سليم الرهينة الياباني غوتو ،وهذا ما نفته ال�سلطات الأردنية ب�سرعة ووجهت �إلى النا�شر والمحرر تهمة
ا�ستخدام و�سائل الإعالم ل “ن�شر �أفكار منظمة �إرهابية” ،وتم �إطالق الخالدي وعبيدات بكفالة بعد �أن ق�ضوا
 40يوم ًا خلف الق�ضبان 290،من 29كانون الأول وحتى � 8آذار .2015

قانون انتهاك حرمة المحاكم
قانون انتهاك حرمة المحاكم يُمثّل �ساحة معركة مهمة بين حرية الإعالم وفكرة وجود �سلطة ق�ضائية م�ستقلة،
وتتمثل �أحد التحديات في هذا المجال بتحقيق التوازن بين حماية الإجراءات الق�ضائية ودعم الحريات
الإعالمية وحماية الرقابة العامة لعمل المحاكم ،ويمكن �أن يكون هذا التوازن في خطر �إذ ت�سعى ال�سلطات
291
لحجب الإجراءات الجنائية عن �أنظار الر�أي العام.
تن�ص المادة  15من قانون انتهاك حرمة المحاكم على:
قا�ض �أو محكم ٍة �أو ن�شر تعليق ًا على حكم قا�صد ًا بذلك تعري�ض
كل من ن�شر طعن ًا بحق ٍ
مجرى العدالة لل�شك والتحقير يُعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على �سنة واحدة �أو بغرامة ال
تتجاوز مئة دينار �أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وبنا ًء على هذا الن�ص ،يمكن فر�ض الغرامات وعقوبات الحب�س لمدة تتراوح ما بين �ستة �أ�شهر �إلى �سنة واحدة
على �أي �شخ�ص يقوم ب�إدالء ت�صريحٍ ي�سعى من خالله �إلى الت�أثير في الق�ضاة �أو النيابة العامة �أو ال�شهود �أو
الر�أي العام �أو لف�ضح الق�ضاة وا�ستجوابهم �أو الحتقارهم.
كما تعترف المعايير الدولية بوجود حاجة لو�ضع قيود على حرية التعبير لحماية �إقامة العدل� ،إال �أن نطاق هذا
القانون والعقوبات ال�شديدة التي ين�ص عليها مفرطة و�أدت ح�سب ما ورد �إلى دفع ال�صحفيين لممار�سة الرقابة
الذاتية و�صناع القرار في الهيئة التحريرية من حيث ممار�سة دروهم الرقابي.292
كما تمّت محاكمة عدد من ال�صحفيين بموجب قانون انتهاك حرمة المحاكم .و�إحدى الحاالت حدثت في
محكمة بداية عمان بتاريخ � 18آذار  2008عند حب�س رئي�س التحرير الأ�سبق ل�صحيفة العرب اليوم ،طاهر
العدوان ورئي�س التحرير الأ�سبق ل�صحيفة الد�ستور� ،أ�سامة ال�شريف �إلى جانب �صحفيين اثنين �آخرين لمدة
ثالثة �أ�شهر بتهمة انتهاك حرمة المحكمة بعد قيامهم بن�شر ت�صريح محامٍ  ،والذي اُتهم �أي�ضا بانتهاك حرمة
المحكمة حيث قام باتهام المحكمة «بارتكاب خط�أ فادح» في ت�شرين الثاني عام  293 .2007و�صدر عام 2010
294
قانون العفو العام الذي بر�أهم من التهم الموجهة �إليهم.

�إهانة ال�شعورالديني عند الآخرين
يوجد عدد من الأحكام المتعلقة ب�إهانة ال�شعور الديني للأخرين في قانون العقوبات ،حيث تن�ص المادة :273
290
291
292

 29كانون الثاني  .Jordan Arrests Two over Hostage Swap Rumors .2015متاح على الرابط الآتيhttp://vista.sahafi.:
.jo/art.php?id=f00f2a326aa565ceb4d7d15fab2234da162b049a
كرغ ،بي وبراي�س ،م� ، The Legal Environment for News Media .2002 .صفحة .22
المجل�س الدولي للبحث والتداولJordan Media Strengthening Program and Center for Global Communication/
 ،Studies, Annenberg School for Communicationجامعة بن�سلفانياIntroduction to News Media Law and .2012 .
� ،Policy in Jordan: A primer compiled as part of the Jordan Media Strengthening Programصفحة .55

� 18 293أيار  .2008حب�س � 5صحافيين من بينهم رئي�سا تحرير � 3أ�شهر بق�ضايا مطبوعات ون�شر .متاح باللغة العربية على الرابط الآتي:
.http://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=cbb463d3070a4044496280f0e2b888abb6599b1f
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“من ثبتت جر�أته على �إطالة الل�سان علن ًا على �أرباب ال�شرائع من الأنبياء يحب�س من �سنة �إلى ثالث �سنوات”.
وت�ضيف المادة  278على هذا:
يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة ال تزيد على ع�شرين دينار ًا كل من:
 -1ن�شر �شيئ ًا مطبوع ًا �أو مخطوط ًا �أو �صورة �أو ر�سم ًا �أو رمز ًا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي الى �إهانة
ال�شعور الديني لأ�شخا�ص � آخرين �أو �إلى �إهانة معتقدهم الديني.
 -2التفوه في مكان عام وعلى م�سمع من �شخ�ص �آخر بكلمة �أو ب�صوت من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى
�إهانة ال�شعور �أو المعتقد الديني لذلك ال�شخ�ص الآخر.
في �شباط  ،2006قامت �صحيفتان �أ�سبوعيتان ،وهما �شيحان والمحور ،ب�إعادة طباعة بع�ض من الر�سوم
الكرتونية في المن�شورة في �صحيفة ايالند�س-بو�ستن الدنماركية التي قامت بو�صف الر�سول محمد بطريقة
م�سيئة .وكنتيجة لذلك ،تمّ اتهام كل من رئي�س تحرير �صحيفة �شيحان الأ�سبوعية ،جهاد المومني ،ورئي�س
تحرير �صحيفة المحور ،ها�شم الخالدي «ب�إهانة �شعور الآخرين الديني» و�صدر حكم بتاريخ � 30أيار 2006
295
يق�ضي بحب�س كالهما لمدة �شهرين.
وفي �أعقاب هذه الق�ضية ،قامت الحكومة الأردنية ب�إجراء تعديالت على قانون المطبوعات والن�شر من خالل
دمج �أحكام �إطالة الل�سان في المادة  ،38والتي تن�ص الآن على:
يحظر ن�شر �أي مما يلي-:
�أ -ما ي�شتمل على تحقير �أو قدح� أو ذم �إحدى الديانات المكفولة حريتها بالد�ستور �أو الإ�ساءة �إليها.
ب -ما ي�شتمل على التعر�ض �أو الإ�ساءة لأرباب ال�شرائع من الأنبياء بالكتابة� ،أو بالر�سم�،أو بال�صورة�،أو
بالرمز �أو ب�أي و�سيلة اخرى.
ج -ما ي�شكل �إهانة لل�شعور �أو المعتقد الديني� ،أو �إثارة النعرات المذهبية� ،أو العن�صرية.
تن�ص المادة ( 46د) من قانون المطبوعات والن�شر على غرامات تترواح ما بين  10.000دينار �أردني
و 20.000دينار في حال مخالفة الأحكام المن�صو�ص عليها في هذا القانون ،والنتيجة من هذا �أن �إهانة
ال�شعور الديني للآخرين من خالل و�سائل الإعالم في الوقت الحالي تجذب الغرامات �أكثر من �إمكانية
الحب�س ،كما لم تتم حتى الآن مقا�ضاة �أحد لمخالفة المادة  ،38ومع ذلك تجدر الإ�شارة �إلى �أن الغرامات
المفرو�ضة لمخالفة هذه المادة مرتفعة ب�شكل ملحوظ عن الجرائم الأخرى المذكورة في قانون المطبوعات
والن�شر  ،وبالتالي يمكن النظر �إليها على �أنها غير متنا�سبة.

خطاب الكراهية
خطاب الكراهية هو �أحد �أ�شكال الخطابات التي ينبغي على الدول الأطراف ،بمقت�ضى القانون الدولي،
االلتزام بحظره ،حيث تن�ص المادة  )2(20من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية:
ينبغي حظر �أي دعوة للكراهية القومية �أو العن�صرية �أو الدينية التي ت�شكل تحري�ض ًا
للتمييز �أو العداء �أو العنف بما يتما�شى مع القانون.
تن�ص المادة  150من قانون العقوبات على:
 295بي بي �سي� 10 .شباط  .Cartoon editors face mixed fates .2006متاح على الرابط الآتي:
.http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4700842.stm
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كل كتابة وكل خطاب �أو عمل يق�صد منه �أو ينتج عنه �إثارة للنعرات المذهبية �أو العن�صرية
الح�ض على النزاع بين الطوائف ومختلف عنا�صر الأمة يعاقب عليه بالحب�س مدة ال تقل
�أو ّ
عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تزيد على خم�سمائة دينار.
في  11حزيران عام  ،2006تمّ توجيه تهمة مخالفة المادة  150من قانون العقوبات لأربعة من النواب المنتمين
لحزب جبهة العمل الإ�سالمي – محمد �أبو فار�س ،وعلي �أبو ال�سكر وجعفر الحوراني وابراهيم الم�شوخي
– وجاءت التهمة على �أ�سا�س الت�صريحات التي �أدلوا بها والتي “كان المق�صد منها التحري�ض �أو الت�سبب
بطائفية �أو كراهية وعن�صرية �أو �إثارة النعرات بين الأديان �أو مختلف عنا�صر الأمة”.
وفي �آب عام � ،2006صدرت �أحكام بحق �أبو فار�س و�أبو ال�سكر ،على التوالي ،بالحب�س لمدة �سنتين و�سنة
ون�صف ،والتي تمّ تحويلها فيما بعد �إلى �سنة واحدة و�شهر واحد لكل منهما من قبل محكمة اال�ستئناف.
وتمّ الإفراج عن االثنين الآخرين في �شهر تموز و�آب  .2006وفيما بعد� ،أ�صدر الملك عفو ًا عام ًا على كل من
�أبو فار�س و�أبو ال�سكر بتاريخ � 30أيلول  2006مع حرمان كليهما من ا�ستئناف عملهم في مجل�س النواب وتمّ
296
تجريدهما من مقاعدهم النيابية.

د .الرقابة
 1.11الإعالم ال يخ�ضع لرقاب ٍة م�سبق ٍة �سواء بالقانون �أوالتطبيق
الرقابة الم�سبقة
يحظر الد�ستور الأردني الرقابة الم�سبقة ب�شكل وا�ضح على و�سائل الإعالم كقاعدة عامة ،ولكنه ي�سمح بوجود
رقابة م�سبقة محدودة في الأحكام العرفية �أو حالة الطوارئ التي تمّ الإعالن عنها 297 .في الواقع ،ال يتم
�إخ�ضاع و�سائل الإعالم المطبوعة لأي رقابة م�سبقة ،ومن الناحية العملية ،ف�إن و�سائل الإعالم المطبوعة ال
تخ�ضع لأي �شكل من �أ�شكال الرقابة الم�سبقة.
حدث ناد ٍر جداً ،لم ت�ستطع �صحيفة المجد الأ�سبوعية من ن�شر عددها �إال بعد �إزالة �أحد الأخبار 298 .في
وفي ٍ
ذلك الوقت ،كان يتم طباعة �صحيفة المجد في مطابع الر�أي ،وفي تلك الحالة رف�ضت دار الن�شر طباعة العدد
�إال بعد �أن يتم حذف الخبر المتعلق برئي�س الوزراء في ذلك الوقت� ،سمير الرفاعي .وزعمت الق�صة المتعلقة
299
بالرفاعي �أنه ا�شتكى من �أحد �أفراد الأمن الذي انتقده بطريقة مهينة.
وب�صرف النظر عن هذه الحالة ،ال توجد �أية قيود وا�ضحة �أو مخفية حول �إمكانية الو�صول �إلى ال�صحف
المطبوعة �أو �شبكات توزيعها �أو دور الطباعة .وهناك عدد من ال�شركات الخا�صة التي تدير دور طباعة
و�شبكات توزيع ال تتدخل فيها الحكومة.
ال توجد �أية ق�ضايا �شكاوى معروفة رفعتها جهات البث حول تعر�ضها للرقابة الم�سبقة ،ومع ذلك هناك عدد
من الحاالت المتعلقة ب�إغالق محطات التلفزة الف�ضائية في الأردن خالل عامي  2014 – 2013وذلك لقيامهم
296

وزارة الخارجية الأمريكية� 6 .آذار  .2007تقارير حول حقوق الإن�سان لعام  :2006الأردن ،ق�سم Respect for Civil Liberties, :2
 ..including: a. Freedom of Speech and Pressمتاح على الرابط الآتيhttp://www.state.gov/j/drl/rls/ :
 .htm.78855/hrrpt/2006المركز الوطني لحقوق الإن�سان .التقرير ال�سنوي لعام � ،2006صفحة ( 38الن�سخة االنجليزية) .متاح على
الرابط الآتي.http://goo.gl/m28sKO :

 297المادة  5- 15من الد�ستور.
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المركز الوطني لحقوق الإن�سان .2010 .التقرير ال�سنوي لعام � ،2010صفحة  .68متاح على الرابط الآتيhttp://goo.gl/OrtMJ7:
� 12أكتوبر  .2010اتحاد المواقع االلكترونية ينتقد الرقابة الم�سبقة على ا�سبوعية المجد .متاح باللغة العربية على الرابط الآتيhttp://:
.www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=32637
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بالبث دون الح�صول على ترخي�ص بذلك.

300

كما يمكن �إغالق الو�سائل الإعالمية لخرقها القوانين حيث ين�ص قانون الإعالم المرئي والم�سموع على:
يعاقب المرخ�ص له �إذا مار�س �أعمال البث �أو �إعادة البث خالف ًا ل�شروط �إتفاقية
الترخي�ص و�أي من �أحكام هذا القانون بغرامة ال تقل عن ع�شرة �أالف دينار وال تزيد
على خم�سين �ألف دينار مع �إلزامه بالتعوي�ض و�إزالة ال�ضرر النا�شىء عن المخالفة ،ويحق
للهيئة �إيقاف البث مدة ال تزيد على �شهرين ،وال ت�سري �أحكام هذا البند على المخالفات
التي يرتكبها المرخ�ص له والمتعلقة بالموظفين والعاملين لديه وتطبق عليهم الأحكام
وال�شروط الواردة في �إتفاقية الترخي�ص.
يحق للهيئة �إيقاف البث لمدة زمنية �أق�صاها �شهران؛ وهذا ال ينطبق على االنتهاكات المرتكبة من قبل
المرخ�ص له بما يت�صل بالعاملين والموظفين لديه ،الذين �سيخ�ضعون لتطبيق الأحكام وال�شروط المن�صو�ص
301
عليها في اتفاقية الترخي�ص.
وفيما يتعلق بالمطبوعات الدورية ،للمحكمة بناء على طلب من دائرة المطبوعات والن�شر �إلغاء رخ�صة
المطبوعة �إذا خالف المرخ�ص له �شروط ترخي�صها بما في ذلك م�ضمون التخ�ص�ص دون الح�صول على
موافقة م�سبقة من الوزير �شريطة �أن يكون قام ب�إنذارها مرتين ب�سبب مخالفتها لتلك ال�شروط ،وهذه القوانين
302
من ناحية الممار�سة العملية نادرة التطبيق.
قبل عام  ،2007كانت الكتب خا�ضعة للرقابة الم�سبقة في الأردن �إال �أنه تمّ �إلغاء هذا الأمر بموجب التعديالت
التي �أُجريت على قانون المطبوعات والن�شر عام  ،2007وفي الوقت الحالي هناك نظام لتطبيق العقوبات لما
بعد الن�شر .ومنذ عام  ،2007تن�ص المادة  35الآن على:
�أ -على م�ؤلف �أو نا�شر �أي كتاب يطبع �أو ين�شر في المملكة �أن يودع ن�سخة منه لدى الدائرة .
ب�	-إذا تبين للمدير �أن الكتاب المطبوع في المملكة يت�ضمن ما يخالف �أحكام الت�شريعات
النافذة فله بقرار من المحكمة م�صادرته ومنعه من الت ــداول.
تمّ منع  1278كتاب خالل الأعوام  1955و 303 1987وبدء من عام  2013وحتى �آب عام  ،2014قامت دائرة
304
المطبوعات والن�شر (الآن هيئة الإعالم) بمنع  52كتاب.

ت�سجيل وترخي�ص و�سائل الإعالم
ي�شترط كل من قانون الإعالم المرئي والم�سموع وقانون المطبوعات والن�شر ،على التوالي ،على جهات البث
ونا�شري ال�صحف الح�صول على ترخي�ص قبل بدء التوزيع .وتن�ص المادة  15من قانون الإعالم المرئي
والم�سموع على« :يحظر على �أي �شخ�ص� ،أن يمار�س �أعمال البث ما لم يكن حا�ص ًال على رخ�صة بث �صادرة
وفق ًا لأحكام هذا القانون ”.كما تتطلب المادة  12من قانون المطبوعات والن�شر من ال�شخ�ص الح�صول
على رخ�صة �إ�صدار مطبوعة �صحفية ،بالرغم من �أنه يتم عادة منح هذه التراخي�ص دون وجود العديد من
القيود .ووفقا لقانون المطبوعات والن�شر ،كل من �أ�صدر مطبوعة دورية �أو مار�س عمال من �أعمال الم�ؤ�س�سات
300
301
302
303
304

مقابلة مع �أمجد القا�ضي ،المدير العام لهيئة الإعالم المرئي والم�سموع� 2 ،آذار .2015
املادة ( 29ب)  1من قانون الإعالم املرئي وامل�سموع.
المادة ( 19ب) من قانون المطبوعات والن�شر.
مقابلة مع عبداهلل حمودة ،نا�شر وع�ضو ر ابطة الكتاب الأردنيني� 17 ،شباط .2015
رمياز مو�سى� 19 .آب .2014معلومات م�ص ّورة� :أكرث من خم�سني كتاب ًا منعت يف الأردن منذ بداية  .٢٠١٣متاح على الرابط الآتيhttp://:
./book-censorship-2/08/www.7iber.com/2014
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المن�صو�ص عليها في هذا القانون بدون ترخي�ص يمكن �أن ت�صادر ال�سلطات ن�سخ 305مطبوعته ،ويعاقب
ال�شخ�ص الم�س�ؤول بغرامة ال تقل عن خم�سة االف دينار وال تزيد على ع�شرة االف دينار.
يفر�ض قانون الإعالم المرئي والم�سموع عقوبات �أ�شد ق�سوة:
يعاقب كل من يمار�س �أعمال البث دون الح�صول على رخ�صة بث بالحب�س مدة ال تقل
عن �سنة وال تزيد على خم�س �سنوات �أو بغرامة ال تقل عن خم�سة وع�شرين �ألف دينار وال
تزيد على مئة �ألف دينار �أو بكلتا هاتين العقوبتين وم�صادرة جميع المعدات والأجهزة
306
الم�ستخدمة و�إزالة ال�ضرر النا�شيء عن المخالفة.
�ألغت التعديالت التي �أجراها مجل�س النواب على قانون الإعالم المرئي والم�سموع م�ؤخر ًا كافة �أحكام
307
الحب�س.

 1.12ال ت�سعى الدولة لحجب �أو ت�صفية المحتوى الح�سا�س �أو الم�سيء على الإنترنت
ال يوجد لدى الأردن �سجل وا�سع لحجب المواقع الإلكترونية حيث قام الأردن فقط بحجب موقع عرب تايمز
ومقره الواليات المتحدة لعدة �سنوات .بدء من عام  ،2008ا�ستخدمت الحكومة �سب ًال غير مبا�شرة لل�سيطرة
على �إمكانية الو�صول �إلى المحتوى على االنترنت من خالل حجب �إمكانية الو�صول �إلى  600موقع على �شبكات
الحكومة الداخلية «لمنع موظفي الخدمة العامة من �إهدار وقتهم في ا�ستخدام االنترنت» 308،ثم ظهر ا�ستخدام
ال�شعارات الدينية للدعوة �إلى حجب المواقع الإباحية.
ومع ذلك ،لقد تغير الو�ضع حاليا حيث ازدهرت المواقع الإخبارية ال�سيا�سة وانت�شرت في الأردن وذلك لأن
“و�سائل الإعالم القديمة” �أقل حرية فيما يخ�ص �إعداد التقارير حول الف�ساد والمخالفات التي ترتكبها
الحكومة 309،بالإ�ضافة �إلى التقدم الحا�صل في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت.
ربما ردا على هذا ،جاءت التعديالت الأخيرة التي �أُجريت على قانون المطبوعات والن�شر في عامي  2011و
 310 2012لتو�سيع نطاق القانون ومن ثمّ فر�ض االلتزامات الأخرى بالأخ�ص على المواقع الإخبارية .في عام
 ،2011تمّ تعديل تعريف “المطبوعة” لي�شمل على �أ�شكال المحتوى “االلكترونية والرقمية �أو التقنية” وتمّ
�إدخال تعريف المطبوعة االلكترونية“ :موقع على الإنترنت هو عبارة عن مجال محدد على �شبكة تقدم خدمات
ن�شر ،بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقاالت والتعليقات ،وهو م�سجل لدى م�سجل خا�ص تمّ
ت�أ�سي�سه في الدائرة بما يتفق مع التعليمات ال�صادرة من الوزير لهذه الغاية 311”.عالوة على ذلك ،تن�ص
المادة �( 49أ) ( )1من قانون المطبوعات والن�شر على �أنه:
�إذا كان من ن�شاط المطبوعة الإلكترونية ن�شر الأخبار والتحقيقات والمقاالت والتعليقات
ذات العالقة بال�ش�ؤون الداخلية �أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة
بالت�سجيل والترخي�ص بقرار من المدير ،وعلى مالك المطبوعة الإلكترونية توفيق �أو�ضاعه
وفق �أحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد على ت�سعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير
بذلك.
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املادة  48من قانون املطبوعات والن�شر
املادة �( 29أ)  1من قانون الإعالم املرئي وامل�سموع
القانون امل�ؤقت للإعالم املرئي وامل�سموع رقم  26لعام .2015
فريدوم هاو�س .2014 .احلرية على االنرتنت .2014
يحيى �شقري ،The Internet: a critical tool in exposing corruption .2012 .فقرة .13
القانون املعدل لقانون املطبوعات والن�شر رقم  17لعام  2011والقانون رقم  30لعام .2012
املادة  5من قانون املطبوعات والن�شر
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وكنتيجة لذلك ،يجب ت�سجيل المواقع لدى دائرة المطبوعات والن�شر ،كما يُطلب من المواقع الإخبارية �أي�ض ًا
الح�صول على ترخي�ص من دائرة المطبوعات والن�شر لبدء عملها.
عند �إدخال هذه التغييرات� ،أُجبرت المواقع الإخبارية على الت�سجيل وتعيين رئي�س تحرير م�س�ؤول (يجب �أن
يكون �صحفيا و�أن يكون ع�ضو في نقابة ال�صحفيين الأردنيين على الأقل لأربعة �سنوات ،ويعمل ك�صحفي متفرغ
وال يعمل في �أي مهنة �أخرى) 312 .كما جاءت التعديالت حتى يكون �أ�صحاب المواقع م�س�ؤولين عن التعليقات
المن�شورة.
�أبلغ المحامي الإعالمي محمد قطي�شات فريق البحث �أنه هناك ما يقارب  30حالة متابعة حالية حول تعليقات
الأطراف الأخرى المن�شورة على المواقع الإخبارية 313.ووفق ًا للمادة  49من قانون المطبوعات والن�شر،
على المطبوعة الإلكترونية االحتفاظ ب�سجلٍّ خا�ص بالتعليقات المن�شورة على �أن يت�ضمن هذا ال�سجل جميع
المعلومات المتعلقة بمر�سلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر .بينما قامت العديد من
المواقع الإلكترونية بتعطيل خدمة التعليقات خوف ًا من التعر�ض للم�ساءلة ب�سببها ،كما تمّت مقا�ضاة بع�ض
المواقع الإلكترونية على �أ�سا�س مزاعم �إنتاج من�شور دون الح�صول على ترخي�ص �أوالً ،ويمثّل ذلك انتهاك ًا
للمادة  48من قانون المطبوعات والن�شر 314.بينما قامت بع�ض الم�ؤ�س�سات الإعالمية كحبر ،مجلة �أردنية على
315
االنترنت ،بتحدي التعديالت في المحكمة.
وب�شكل ملحوظ ،تن�ص المادة ( 42ر) من القانون المعدل لقانون المطبوعات والن�شر �أنه على مدير دائرة
المطبوعات والن�شر “حجب المواقع غير المرخ�ص لها في المملكة في حال مخالفتها لأحكام هذا القانون
�أو القوانين الأخرى” .وكنتيجة لهذه التعديالت ،قامت دائرة المطبوعات والن�شر بحجب ما يزيد عن 290
موقع �إخباري غير مرخ�ص له في الأردن خالل حزيران من عام  ،2013وفق ًا لما ذكرته هيومان رايت�س
316
ووت�ش.
قامت عدة منظمات معنية بحرية ال�صحافة ب�إدانة الحجب واعتبرته انتهاك ًا كبير ًا للمعايير الدولية المتعلقة
بحرية التعبير ،ووفق ًا لمركز حرية وحماية ال�صحفيين ،ارتفع م�ؤ�شر الرقابة الذاتية في الإعالم لي�صل �إلى
 91.3بالمئة في الدولة 317.والتو�ضيح الأكثر منطقي ًة لهذا الأمر كما ذكره المركز هو �أن القيود المفرو�ضة
من قبل قانون المطبوعات والن�شر على و�سائل الإعالم الإلكترونية لم تكن فقط مقت�صرة على ال�صحفيين بل
امتدت لت�شمل التعليقات التي يقوم بن�شرها المواطنين على الأخبار المن�شورة في المواقع ،بما في ذلك المواقع
318
الإلكترونية لو�سائل الإعالم التقليدية.
م�ؤخر ًا �صرّح مدير الدعم واالت�صاالت في المعهد الدولي لل�صحافة� ،ستيفن ام .ايلي�س“ :تتعار�ض �أنظمة
الترخي�ص هذه مع التزام الأردن باحترام حرية التعبير بموجب القانون الدولي ،بما في ذلك المادة  19من
312
313
314
315
316

المادة  23من القانون المعدل للمطبوعات والن�شر
مقابلة مع المحامي الإعالمي محمد قطي�شات� 10 ،شباط .2015
مقابلة مع المحامي الإعالمي محمد قطي�شات� 10 ،شباط .2015
لينا عجيالت 1 .تموز  .Jordanian Government Blocks 7iber Again .2014متاح على الرابط الآتيhttp://www.7iber. :
/jordanian-government-blocks-7iber-again/07/com/2014مازلت الق�ضية جارية.
هيومان رايت�س ووت�ش 4 .حزيران  .Jordan: Rescind Order to Block Websites .2013متاح على الرابط الآتيhttp://www.:
.jordan-rescind-order-block-websites/04/06/hrw.org/news/2013

 317الرجاء الرجوع �إلى التقرير للح�صول على و�صف للمنهجية المتبعة للح�صول على هذه الأرقام .انظر �إلى مركز حماية وحرية ال�صحفيين.
 .2013الحجب االلكتروني ،حالة الحريات الإعالمية في الأردن .متاح على الرابط الآتيhttp://en.gerasanews.com/wp-:
.4-Final.pdf-English-Jordanian-Report-22/05/content/uploads/2014
 318الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،صفحة .124
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العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية 319”.و�أطلقت لجنة حماية ال�صحفيين على هذه التطورات
“�أنها خطوة كبيرة للوراء في �سجل حرية ال�صحافة الأردنية” 320،كما �أعربت منظمة هيومان رايت�س ووت�ش
321
عن انتقادها لهذا الأمر.
وفي ذات ال�سياق� ،أ�صدر مركز القانون والديمقراطية مجموعة تعليقات مف�صلة حول القانون المعدل لقانون
المطبوعات والن�شر لعام  ،2012والذي ي�سلط ال�ضوء على الم�شاكل الخا�صة بهذه التعديالت من ناحية حرية
التعبير�“ .إذا تمّ تنفيذ هذه التعديالت ب�شكلٍ �سليم ،ف�إنها �ستهدد بقاء االنترنت في الأردن وذلك لأنها تطلب
من ال�سلطات حجب �إمكانية الو�صول لأكثرية المواقع الإعالمية ”،كما قال توبي مندل ،المدير التنفيذي
لمركز القانون والديمقراطية (وخبير دولي في هذا التقييم لم�ؤ�شرات تنمية الإعالم).
ت�شمل الم�شاكل الرئي�سية التي حددتها تعليقات مركز القانون والديمقراطية مع التعديالت على الآتي:
• نطاق القانون وا�سع للغاية حيث �أنه ينطبق على �أي موقع ي�ست�ضيف �أي تعليق حول الق�ضايا الراهنة في
الأردن.
• يفر�ض القانون �شروط ًا �صارم ًة بما يخ�ص ت�سجيل “المواقع الإخبارية”.
• المواقع التي تخرق القانون ،بما في ذلك عدم الت�سجيل ،تخ�ضع لأحكام الحجب الإلزامي المطبق من
قبل دائرة حكومية.
• ينبغي على المواقع ت�سجيل المعلومات المتعلقة بكافة م�ستخدميها الذين يقومون بالتعليق.
• يعامل القانون التعليقات المر�سلة من قبل الم�ستخدمين على �أنها مادة �صحفية كتبها الموقع ،مما �أرغم
المواقع لتدقيق كافة تعليقات الم�ستخدمين.
دعا مركز القانون والديمقراطية الحكومة الأردنية �إلى �إحداث تغييرات ملحوظة على تعديالت عام 2012
لقانون المطبوعات والن�شر لجعله يتما�شى مع المعايير الدولية لحقوق الإن�سان ،عن طريق �إلغاء الت�سجيل
322
و�إدارة وتتبع التزامات المواقع ،بالإ�ضافة �إلى قوانين الحجب.
وفي حاالت نادرة ،تمّ حجب المواقع الإخبارية حتى دون وجود �أمر من مدير دائرة المطبوعات والن�شر ،كما
تخوله المادة ( 49ر) من قانون المطبوعات والن�شر .والمثال الأخير على ذلك هو حجب موقع �سرايا� ،أحد
�أ�شهر المواقع الإخبارية في الأردن ،لمدة �شهر نهاية �شهر كانون الثاني  323 .2015وحدث هذا الأمر عند
324
�إ�صدار المدعي العام في محكمة �أمن الدولة �أمر لمزودي خدمات الإنترنت بحجب الموقع.
319

� 21أيار :Jordan urged to meet pledges to end website licensing .2015
.IPI welcomes comments by Media Commission head, MPs, calls for action
متاح على الرابط الآتيhttp://www.freemedia.at/newssview/article/jordan-urged-to-meet-pledges-to-end-:
..website-licensing.html

 320لجنة حماية ال�صحفيين 3 .حزيران  .2013ال�سلطات تحجب المئات من المواقع االكترونية في الأردن .متاح على الرابط الآتي:
authorities-block-hundreds-of-websites-in-jordan.php/06/https://cpj.org/2013

 321هيومان رايت�س ووت�ش� 10 .أيلول  .Jordan: A Move to Censor Online Expression .2012متاح على الرابط الآتي:
.jordan-move-censor-online-expression/10/09/http://www.hrw.org/news/2012

 322مركز القانون والديمقراطية  24 .حزيران  .2013الأردن :التعديالت على قانون ال�صحافة تهدد ب�شكل كبير الخطاب على االنترنت.
 323ظهرت جملة «هذه ال�صفحة غير متوافرة» عند ت�صفح عنوان ال�صفحة .ظهر هذا الأمر في ق�ضية الخالدي والعبيدات الم�شار �إليها
�أعاله .انظر �إلى لجنة حماية ال�صحفيين .2015 .الأردن يعتقل �صحفيين بتهم م�ساعدة الإرهاب .متاح على الرابط الآتيhttps://cpj. :
jordan-arrests-two-journalists-on-aiding-terrorism.php/01/org/2015
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 324المعلومات مقدمة من م�س�ؤول رفيع الم�ستوى ّ
ف�ضل عدم الك�شف عن ا�سمه.
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في الجزء الأخير من �شهر كانون الأول من عام � ،2014أخبر رئي�س ق�سم المواقع الإخبارية في هيئة الإعالم،
�أيمن عربيات ،جريدة الغد �أن الهيئة قامت بحجب موقع الكون نيوز لعدة �أيام على �إثر ن�شر تقرير على الموقع
بتاريخ  28كانون الأول �شمل على �أخبار من موقع �سوري في �إدلب اعتبرته الهيئة “�إهانة للطيار الأردني معاذ
الك�سا�سبة ولعائلته وللأردنيين” 325وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الهيئة بحجب موقع �إخباري
دون وجود �أمر من المحكمة .كما ويعطي قانون المطبوعات والن�شر للهيئة الحق في حجب المواقع فقط في
326
حال لم يكن الموقع مرخ�ص ًا �أو �إذا كان ينفذ قرار محكمة.
وفق ًا للمعايير الدولية التي �أعربت عنها لجنة حقوق الإن�سان في الأمم المتحدة�“ ،أية قيود مفرو�ضة على عمل
المواقع �أو المدونات �أو غيرها من الو�سائل عبر الإنترنت �أو الإكترونية �أو �أي نظام �آخر لن�شر المعلومات،
بما في ذلك �أنظمة دعم مثل هذه االت�صاالت ،جائزة فقط في حال كانت هذه الو�سائل متوافقة �إلى حد ما
مع الفقرة ( 3من المادة  19من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية) 327”.كما وتعتبر هذه
المعايير �أن حجب المواقع هو �أي�ض ًا انتهاك لحقوق من يرغبون بالح�صول على المعلومات .وفي الظروف
اال�ستثنائية ،يمكن �أن يكون الحجب الخيار الأخير في حال لم يكن هناك و�سيلة �أخرى �أقل تدخ ًال لمعالجة
ال�ضرر ،كحذف المحتوى المثير للجدل ،ولكن ال يعد هذا الأمر م�شروع ًا �إال في حال �صدوره ب�أمر من المحكمة.
في الأردن ،يعتبر تعري�ض م�ستخدمي الإنترنت لال�ستجواب �أو للعقوبات لدخولهم �أو محاولة دخولهم لمواقع
محجوبة �أو دخولهم �إلى مواقع ذات محتوى ح�سا�س �أو غير م�شروع �أمر ًا غير موجود �أو نادر ًا للغاية .ومع ذلك،
يخ�ضع م�ستخدمو االنترنت للعقوبات لن�شر محتوى على الإنترنت تبين �أنه ح�سا�س �أو �ضار حتى لو كان من
خالل الفي�سبوك �أو تويتر.
تمّ �إ�صدار القوانين الناظمة لمقاهي الإنترنت بنهاية عام  .2001ووفقا للقوانين التنظيمية ،يلتزم �أ�صحاب
محالت الإنترنت بت�سجيل �أ�سمائهم و�أرقام هويات زبائنهم مع االحتفاظ ب�سجل �شهري بالمواقع التي
يت�صفحونها .كما و�أغلقت الحكومة عام  2009ما ي�صل �إلى  36محل �إنترنت في عمان لأنهم �سمحوا للزبائن
328
بت�صفح المواقع الإباحية.
اقترح �أحد المراقبين المحليين �إنهاء نظام الترخي�ص للمن�شورات على الإنترنت وا�ستبداله بنظام ت�سجيل
ب�سيط“ .هذا من �ش�أنه �إنهاء المتطلبات المرهقة لنا�شري المواقع الإخبارية وا�ستبداله بنظام ي�ضمن �أن يكون
329
النا�شر بالغ ًا ولي�س مفل�س ًا وغير فاقد للأهلية”.

 28كانون الأول  .2014هيئة الإعالم المرئي والم�سموع تحجب موقع الكون نيوز .الغد .متاح على الرابط الآتيhttp://goo.gl/YJ0gHy :

325
 326انظر �إلى المادة ( 49ر) من قانون المطبوعات والن�شر رقم  8لعام  1998وتعديالته.
 327لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإن�سان .التعليق العام رقم  :34المادة  :19حريات الر�أي والتعبير ،مالحظة هام�شية  ،83فقرة .43
 328يحيى �شقير .2014 .م�صادرة الحمام الزاجل :ا�ستجابة الأردن لمراقبة االنترنت.
 329مقابلة مع ع�ضو مجل�س النواب ،جميل النمري� 28 ،آذار .2015

83

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

التو�صيات للفئة الأولى
ُ .1يمكن بذل الجهود ومحاولة تن�شيط المحاوالت
لتلبية االلتزامات الواردة في الأجندة الوطنية
حول الإ�صالح الإعالمي.
 .2في الوقت المنا�سبُ ،يمكن النظر في تعديل
ال�ضمانات الد�ستورية لحرية التعبير والإعالم
لـ:
• تمديد حماية هذه الحقوق للجميع ولحقوق
التما�س المعلومات والأفكار وتلقيها؛
• تقديم قيود �أكثر �صرامة لأي قيود
مفرو�ضة على حرية التعبير والإعالم؛
• منع الترخي�ص للو�سائل الإعالمية
المطبوعة والإلكترونية؛ و
• توفير حماية �صريحة لحق الح�صول على
المعلومات.
 .3في الوقت المنا�سبُ ،يمكن النظر في تعديل
الد�ستور لتو�ضيح �أن المعاهدات التي �صادق
عليها الأردن نافذة قانونيا ولها الأ�سبقية
على القوانين الوطنية العادية في حال حدوث
تناق�ض.
 .4يحتاج قانون �ضمان الح�صول على المعلومات
الأردني �إلى �أن تتم مراجعته ب�شكل جوهري
ليتما�شى مع المعايير الدولية والممار�سات
الف�ضلى ،وعلى الهيئات العامة في الأردن اتخاذ
الخطوات المالئمة لتنفيذ هذا القانون ب�شكل
�سليم.
 .5تحتاج القوانين التي تن�ص على ال�سرية ،ال�سيما
قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة الم�ؤقت �إلى
المراجعة والتعديل ،كما تقت�ضي الحاجة ،حتى
تت�سق هذه القوانين مع المعايير الدولية.
 .6على الم�س�ؤولين والهيئات العامة التوقف عن
ا�ستخدام تدابير “االحتواء الناعم” لفر�ض
�سيطرتهم على و�سائل الإعالم .كما وينبغي
على الجهات الخا�صة �أن تمتنع عن ال�سعي
للت�أثير على المحتوى الإعالمي عن طريق
84

و�سائل غير م�شروعة.
 .7تحتاج الحكومة ومجل�س النواب �إلى االلتزام
بالتعهد ب�إجراء عملية ت�شاورية كاملة كلما
انخرطوا في جهود متعلقة ب�إ�صالح القانون
الذي ي�ؤثر على حرية التعبير وعلى الإعالم.
ومن جانبها ،ينبغي على منظمات المجتمع
المدني بذل الجهود ل�ضمان مهنية وجودة
�إ�سهاماتهم على �أكبر قدر ممكن.
 .8هناك حاجة العتماد قانون بث �شامل يجب
�أن ي�ضمن ،عدة �أمور من بينها ا�ستقاللية
هيئة الإعالم الأردني عن الحكومة والجهات
التجارية على حد �سواء مع تعزيز خ�ضوعه
للم�ساءلة �أمام الجمهور ،بالإ�ضافة �إلى
تخ�صي�ص �صالحيات كاملة للهيئة لمنح
التراخي�ص لجهات البث.
 .9تحتاج الحكومة �إلى التعهد ب�إجراء مراجعة
�شاملة للقوانين التي ت�ؤثر على حرية التعبير
وعلى الإعالم – ال�سيما قانون المطبوعات
والن�شر ،وقانون الإعالم المرئي الم�سموع،
وقانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،وقانون
محكمة الدولة ،وقانون منع الإرهاب ،وقانون
انتهاك حرمة المحاكم ،وقانون العقوبات
وقانون جرائم �أنظمة المعلومات – بهدف
تعديلهم حتى تتما�شى مع المعايير الدولية.
 .10يحتاج كل من قانون المطبوعات والن�شر
وقانون نقابة ال�صحفيين �إلى التعديل لإزالة
القيود المفرو�ضة على من يمكنه ممار�سة مهنة
ال�صحافة ،بما في ذلك منع الأفراد الذين
لي�سوا �أع�ضاء في نقابة ال�صحفيين الأردنيين
من العمل �أو تقديم �أنف�سهم ك�صحفيين ،و�أي
ظرف حول من يمكن اعتباره �صحفي �أو رئي�س
تحرير.
 .11ينبغي �إزالة جرائم الذم والقدح و�إهانة الموظف
العام من قانون العقوبات بما يتفق مع القانون
الدولي على �أن تحل قوانين الت�شهير المدنية
محلها ،والتي ت�ضمن وجود توازن مالئم بين
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حماية ال�سمعة واحترام حرية التعبير ،بما في
ذلك تقديم الدفاع الكافي الدعاء ت�شهير من
خالل عدم تقديم حماية خا�صة للم�س�ؤولين
وعدم ال�سماح للم�ؤ�س�سات العامة بالمقا�ضاة
في الذم والقدح.
 .12ينبغي � اّأل تتمتع المحاكم الع�سكرية (ال�س ّيما
محكمة �أمن الدولة) بال�صالحية ل�سماع ق�ضايا
متع ّلقة بجرائم المطبوعات �أو التعبير الخا�صة
بو�سائل الإعالم �أو المدنيين ،كما وينبغي
�أن تقت�صر �صالحية هذه المحاكم الحتجاز
الأفراد في حاالت جرائم التعبير على الحاالت
الق�صوى كالتحري�ض الحقيقي للإرهاب.

 .13ينبغي �أن يتم �إلغاء ا�شتراط نظام الترخي�ص
الم�سبق لل�صحف.
 .14ينبغي �أن يتم تعديل قانون المطبوعات والن�شر
لإزالة ترخي�ص المواقع الإلكترونية ،بما في
ذلك المواقع الإخبارية ،كما ويجب � اّأل يتم
فر�ض عقبات ت�سجيل �أو �أي عقبات �إدارية
�أخرى على ت�أ�سي�س المواقع الإخبارية حيث
ال يجب �أن تكون هذه المواقع م�س�ؤولة عن
تعليقات الأطراف الأخرى وذلك لأنها بب�ساطة
ت�ست�ضيفها ما لم ي�صلها قرار موثوق م�صرح
به ب�أن هذه التعليقات غير م�شروعة لجلب
اهتمامهم.
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الم�ؤ�شرات الرئي�سية
�أ .تر ُّكز و�سائل الإعالم
 2.1تتخذ الدولة تدابير �إيجابية لتعزيز و�سائل الإعالم التعددية
 2.2تحر�ص الدولة على الإلتزام بتدابير تعزيز و�سائل الإعالم التعددية

ب .مزي ٌج متنو ٌع من و�سائل الإعالم العامة والخا�صة والمجتمعية
لمزيج مُت َن ِّو ٍع من و�سائل الإعالم الحكومية والخا�صة والمجتمعية
 2.3دعم الدولة الف ّعال
ٍ
�	2.4أنظمة م�ستقلة و�شفافة
 2.5تروج الدولة ومنظمات المجتمع المدني بن�شاط لتنمية و�سائل الإعالم المجتمعي

ج .الترخي�ص وتخ�صي�ص الطيف
 2.6تحر�ص خطة الدولة لتخ�صي�ص الطيف على ت�أمين اال�ستعمال الأمثل لم�صلحة الجمهور
 2.7خطة وطنية لتخ�صي�ص الطيف بتعزيز التن ّوع في ال ُملكية والمحتوى
 2.8مجموعة �أنظمة ذات ا�ستقاللية و �شفافية

د� .أنظمة �ضريبية وخا�صة باالعمال
 2.9ت�ستخدم الدولة الأنظمة ال�ضريبية والخا�صة بالأعمال بهدف ت�شجيع تطوير و�سائل الإعالم
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تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها ،م�ساواة اقت�صادية
و�شفافية ال ُملكية:
�أ .تر ُّكز الإعالم
 2.1تتخذ الدولة تدابير �إيجابية لتعزيز و�سائل الإعالم التعددية
لي�ست هنالك قواعد خا�صة لتركُّز ملك ّية و�سائل الإعالم ،ويقوم قانون المناف�سة بتنظيم «التركُّز ال�سوقي»
وتن�ص المادة  9من قانون المناف�سة على« :الح�صول على موافقة وزير ال�صناعة والتجارة
في كل ال�صناعاتّ .
الخط ّية �إذا تجاوزت الح�صة الإجمالية للم�ؤ�س�سة �أو الم�ؤ�س�سات المعنية بعملية التركُّز الإقت�صادي ()%40
من مجمل المعامالت في ال�سوق ،وقبل �إ�صدار قرارها النهائي ،الأخذ بر�أي الوزير خطي ًا عن مدى ت�أثير هذه
العمليات على م�ستوى المناف�سة في ذلك القطاع».
تت�ضمن الإ�ستراتيجية الإعالمية الأردنية ( )2015-2011الهدف العام التالي“ :توفير بيئة مالئمة قانوني ًا
و�سيا�سي ًا و�إداري ًا لتنمية قطاع الإعالم الأردني” .تت�ضمن الإ�ستراتيجية كذلك الهدف التالي:
الموجه للمجتمعات المحلية ،وتحديد ًا من خالل �إ�شباع
دعم وتنمية الإعالم المجتمعي ِّ
نهج يوفِّر منابر �إعالمية محل ّية (�إذاعات،محطات تلفزيون مجتمعية) تمكن المجتمعات
المحلية في المحافظات من التعبير والحوار والو�صول �إلى المعلومات وتمكن الدولة من
331
�إي�صال ر�سالتها لهذه المجتمعات.
ومع ذلك ،ومن الناحية العمليةُ ،ب ِذلَت جهو ٌد قليل ٌة لتعزيز تنفيذ هذه الأهداف.
332
كان البث ُمح َت َكر ًا من ِقبل الدولة حتى عام َ .2002و َ�ض َع قانون الإعالم المرئي والم�سموع الم�ؤقَّت  ،وال ُم َت َبنّى
عام َ ،2002ح ّد ًا الحتكار الحكومة لقطاع البث ،مع منح تراخي�ص بث �إذاعي وتلفزيوني ف�ضائي للقطاع
الخا�ص .جاءت الر�ؤية الملكية للإعالم ،والتي �صدرت عام ُ ،2003م َت ِّمم ًة لقانون الإعالم المرئي و الم�سموع
وداعم ًة لتطبيقه 333.كان �أحد �أركانها دعم «ا�ستقاللية الم�ؤ�س�سات الإعالمية و�إداراتها من خالل ال�سماح
للقطاع الخا�ص بتملُّك و�سائل الإعالم».
330

و مع ذلك ،فال وجود لأحكام مخ�ص�صة في القانون� ،أو في الأنظمة� ،أو في القوانين الداخلية التي تحكم
 330قانون المناف�سة رقم  33ل�سنة .2004
 331الإ�ستراتيجية الإعالمية ( .)2015-2011موقع رئا�سة الوزراء .متوفرة في

http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=430:

 332قانون الإعالم المرئي و الم�سموع الم�ؤقت رقم  71ل�سنة .2002
 333الملك عبداهلل الثاني .الر�ؤية الملكية للإعالم.
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قطاع البثّ  ،تمنع من تركُّز الملكية غير ال ٌم َب َّرر .ب�شكلٍ �أكثر تحديد ًا ،ال يت�ضمن �أي من قانون الإعالم المرئي
والم�سموع �أو نظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والر�سوم الم�ستوفاة عنها� 334أية مادة حول
الملكية المتقاطعة داخل قطاع الإعالم المرئي والم�سموع �أو حول الملكية المتقاطعة بين المرئي والم�سموع
وقطاعات الإعالم الأخرى.
ي�شمل قانون الإعالم المرئي والم�سموع �شروط الك�شف المتعلقة بالملكية وم�صادر الإيرادات .تقت�ضي المادة
مقدم الطلب المالية وم�صادر التمويل المتاحة له” في
(16ب) على �شمل “بيانات وافية للتعريف بمقدرة ِّ
طلب الح�صول على رخ�صة البث ،بالإ�ضافة �إلى “�أ�سماء الم�ساهمين �أو ال�شركاء الذين يمتلك كل منهم �أكثر
من ( )%5من ر�أ�سمال ُمق َِّدم الطلب وح�صة كل منهم” .تطالب المادة (21ح) جهات البث بتزويد “الهيئة
خالل �شهرين من �إنتهاء ال�سنة المالية بن�سخة عن البيانات المالية الختامية الخا�صة بال ُم َرخَّ �ص له وال ُم َدقَّقة
335
من ِقبل مدقق ح�سابات قانوني” .المادة 11من تعليمات رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني
تطالب ال ُم َرخَّ �ص لهم «ب�إعالم و�أخذ موافقة الهيئة عن �أي تمويل �أجنبي لمحطته قبل ح�صوله عليه».
و�ض ُعفَت نتيجة لذلك �شفافية نظام الترخي�ص ،ولم يح�صل الجمهور
ولكن هذه المعلومات المالية لم تُع َلنَ .
على معرفة �أف�ضل عن هذا الجانب من �صنع القرارات لدى هيئة الإعالم المرئي و الم�سموع �آنذاك بكل ما
ٍ
معلومات
يتعلَّق بال ُّرخ�ص .عالو ًة على ذلك ،لي�س لدى الجمهور عل ٌم بم�صادر تمويل جهات البث .تُع َلن ب�ضع
مالية حول �شركات البث ،بما فيها �أ�سماء الم�ساهمين و ح�ص�صهم في ر�أ�س مال ال�شركة ،على موقع دائرة
الم�سجلة لدى وزارة ال�صناعة والتجارة.
مراقبة ال�شركات الإلكتروني ،336كما هو الحال في ال�شركات
َّ
لم ت�شمل تعديالت قانون الإعالم المرئي والم�سموع لعام� 337 2015أي �أحكام تتناول ق�ضية َت َركُّز ملك ّية الإعالم.
ولكن ،قامت لجنة التوجيه الوطني والإعالم النيابية ،المعنية بقوانين الإعالم ،بمناق�شة تعديل يتناول ق�ضايا
تركُّز ال ُملكية ،وهذا وِفق ًا لرئي�س اللجنة زكريا ال�شيخ .كان التعديل الذي لم يوافق عليه البرلمان في النهاية
�سيمنع «طرف ًا ما من َت َملُّك قناتين �إذاعيتين �أو تلفزيونيتين في �آنٍ واحد» ،و�أ�ضاف ال�شيخ ب�أن:
�أُجري هذا التعديل ل�ضمان عدم احتكار رجال الأعمال للقطاع و التحكم به .نُو ِق�شت هذه
يهد ُد الحكومة فح�سب ،بل
الق�ضية بالتف�صيل ،لأن ًت ًركُّز ال�سيطرة على و�سائل الإعالم ال ِّ
قطاع الإعالم �أي�ض ًا .قد ُيلحق هذا ال َت َركُّز �ضرر ًا بالقطاع و بالجمهور ،بالإ�ضافة �إلى �أنه
338
احتكار .وقد ُقمنا بمناق�شة �أمثلة عنه في البلد.
بالرغم من �أن قانون الإعالم المرئي و الم�سموع ل�سنة  2002و�ضع َح ّد ًا الحتكار الحكومة للبث � ،اّإل � َّأن الإعالم
المملوك للدولة ما زال م�سيطر ًا في ال�سوق .بد�أت �إ�شارات َت َركُّز ال ُملك ّية بالظهور في القطاع الخا�ص .من بين
ٍ
�شركات  12قناة �إذاعية ،بينما تُم َت َل ُك كل واحدة من الباقيات من ِقبل �شركات
 24محطة �إذاعية ،تَم َت ِل ُك �أربع
ً
منف�صلة .تمتلك �شركة ما قناة تلفزيونية ف�ضائية و محطة �إذاعية ،بينما تمتلك �أخرى �صحيفة يومية وقناة
تلفزيونية ف�ضائية339 .ومع ذلك لم تقُم هيئة الإعالم ب�إعداد �أي تقارير �أو �أي تقييم ّ
خطي متعلَّق بالق�ضية.
 334نظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني و الر�سوم الم�ستوفاة عنها رقم  163ل�سنة  .2003متوفر في:

http://mc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/1cf78c90-462f-496d-8d96-a729a0c89dc1.pdf

 335تعليمات رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني .متوفرة في:
336
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http://mc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/a9da1a0e-38c5-42bd-8d80-733b83ce25a4.pdf
دائرة مراقبة ال�شركات ،ال�صفحة بعنوان «�إ�ستعالم ال�شركات» .متوفرة فيhttp://www.ccd.gov.jo/ar/home/e-services/ :
 .companies-queryتدير وزارة ال�صناعة و التجارة دائرة مراقبة ال�شركات.

 337تعديالت قانون الإعالم المرئي والم�سموع رقم  26ل�سنة .2015
 338مقابلة مع زكريا ال�شيخ ،رئي�س الهيئة البرلمانية ومدير عام القناة الف�ضائية الخا�صة «الحقيقة الدولية»� 11 ،شباط .2015
 339قائمة محطات التلفزيون الف�ضائية والمحطات الإذاعية المتوفرة من هيئة الإعالم� ،آذار  .2015تت�ضمن معلومات عن المالكين (�أ�سماء
ال�شركات ،و�أ�صحابها ،وجن�سياتهم ،وعناوين االت�صال) ،ونوعية البرامج ،نوع الرخ�صة ومنطقة التغطية.

 :2تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها ،م�ساواة اقت�صادية و�شفافية ال ُملكية الفئة 2

�أ�شار �أمجد القا�ضي ،مدير عام هيئة الإعالم� ،إلى �أن “هنالك حاالت من ال ُملكية المتقاطعة ،وقد يتم �أخذ
ذلك بعين االعتبار عند �أخذ قرارنا بمنح ال ُّرخ�ص في الم�ستقبل” .و�أ�ضاف �أمجد القا�ضي �أنه عند ت�أ�سي�س
هيئة الإعالم المرئي والم�سموع ،لم ي ُكن من ال ُم َت َوقَّع �آنذاك حدوث َت َركُّز ال ُملكية في القطاع ،فلم يتناولها
340
القانون� .أما الآن ،فبد�أ التركٌّز بالظهور ،ولهذا ،من الواجب معالجة هذه الم�س�ألة في الم�ستقبل.

 2.2تحر�ص الدولة على الإلتزام بتدابير تعزيز و�سائل الإعالم التعددية

كما �أُ�شير �إليه �أعاله ،فال وجود لأحكام مخ�ص�صة في القانون� ،أو في الأنظمة� ،أو في التعليمات التي تحكم
قطاع البثّ  ،تمنع من تركُّز الملكية غير ال ٌم َب َّرر ،وبالتالي لي�س هنالك �شك في تطبيق قوانين كهذه .حتى الآن،
لم ت�ستخدم ال�سلطة التنفيذية �صالحياتها ،ب�أي حال من الأحوال ،في و�ضع َح ٍّد لتَركُّز ال ُملكيات .وِفق ًا للمادة
 18من قانون الإعالم المرئي والم�سموع ،لمجل�س الوزراء الحق في «منح رخ�ص البث �أو تجديدها �أو تعديلها �أو
�إلغائها» و «في رف�ض منح رخ�ص البث لأي جهة كانت دون بيان الأ�سباب» .و لكنه لم ي�ستخدم ُ�سلطته لمعالجة
ق�ضايا التركُّز.

ب .مزي ٌج متنو ٌع من و�سائل الإعالم العامة والخا�صة والمجتمعية
 2.3تروج الدولة بن�شاط لمزيجٍ ُمت َن ِّو ٍع من و�سائل الإعالم العامة والخا�صة والمجتمعية
الح�صول على المعلومات من الهيئات الحكومية
لي�ست هنالك �أي �أحكام في قوانين الإعالم و�أنظمته تُم ِّيز بين الإعالم العام والخا�ص والمجتمعي فيما يتعلَّق
بالو�صول �إلى المعلومات التي توجد بحوزة ال�سلطات الحكومية .على العك�س من ذلك ،فهنالك �أحكام في
قانون المطبوعات والن�شر وقانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات تحمي حق الإعالم في الو�صول �إلى
المعلومات.
ومع ذلك ،ت�شير الأدلّة �إلى �أن الأمور تختلف من الناحية العمل ّية .بالل خ�صاونةٌ ،من ِت ٌج و ُمق َِّد ٌم في �إذاعة
يرموك �إف �إم في �إربد ،341قال �أن الم�صادر الر�سمية تم ِّيز �ضد و�سائل الإعالم ال�صغيرة �أو المجتمعية و ُتف َِّ�ضل
�أن تُن�شَ ر �أخبارها ومعلوماتها عبر و�سائل الإعالم الر�سمية الوطنية� .أحمد عريقات ،نا�شر موقع �إخباري
مجتمعي في الزرقاء ،342يدعم هذا ُم�شير ًا �إلى �أن رئي�س بلدية الزرقاء ،على �سبيل المثالُ ،يف َِّ�ض ُل الك�شف عن
معلوماته لو�سائل الإعالم الوطنية في العا�صمة عن �إدالء�أي بيانات للإعالم المحلي �أو المجتمعي في الزرقاء.
فار�س ال�صايغ ،مدير عام قناة ر�ؤيا الف�ضائية الخا�صة ،ذكر �أن الديوان الملكي ُير�سل لقطات الفيديو الخا�صة
بن�شاطات الملك للتلفزيون الأردني فقط ،وتح�صل قناة ر�ؤيا عليها بعدئذ من التلفزيون الأردني .وت�ستخدم
المواقع الإخبارية مواجز الفيديو الأ�سبوعية لن�شاطات الملك التي يقوم الديوان الملكي بن�شرها على �صفحات
التوا�صل االجتماعي الخا�صة به ،بينما ال ت�ستطيع ن�شرة قناة ر�ؤيا الإخبارية اليومية انتظار نهاية الأ�سبوع لبث
الأخبار.
وِفق ًا لل�صايغ ،لقد ح�صلت حال ٌة مماثلة فيما يتعلق ب�أخبار رئا�سة الوزراء ،و�أو�ضح � َّأن قناة ر�ؤيا ت�ستقبل لقطات
الفيديو من رئا�سة الوزراء ،وا�ستذكر موقف ًا ح�صل ذات َم َّرة حين جاءت موظفة من رئا�سة الوزراء �إلى القناة
 340مقابلة مع �أمجد القا�ضي ،مدير عام هيئة الإعالم� 4 ،آذار .2015
 341ت�صريح من بالل خ�صاونة ،مقدم ومنتج في �إذاعة يرموك �إف �إم في اربد خالل مجموعة مركزة حول الإعالم المجتمعي� 1 ،آذار .2015
 342ت�صريحات �أحمد عريقات ،نا�شر موقع �إخباري مجتمعي في الزرقاء خالل مجموعة مركزة حول الإعالم المجتمعي� 1 ،آذار .2015
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وحاولت تقديم التوجيهات فيما يتعلَّق باختيار لقطات الفيديو لن�شرة الأخبار ،وعندما رف�ضت القناةاالمتثال
343
لطلبها ،توقَّفت رئا�سة الوزراء عن �إر�سال لقطات الفيديو لقناة ر�ؤيا ل ُم َّدة �شهرٍ ون�صف.
وبح�سب محمد المومني ،344وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم ،ف�إن «الدولة ال تم ِّيز بين الإعالم الحكومي والخا�ص
والمجتمعي حين تمنح الحق في الح�صول على المعلومات .عندما يقوم م�صد ٌر ما بتزويد �أحد ال�صحفيين
بالمعلومات من وكالة الأنباء الأردنية (بترا) �أو التلفزيون الأردني �أو �أي م�ؤ�س�سة �إعالمية �أخرى ،فيكون هذا
الم�صدر على ِع ٍلم ب�أن هذه المعلومات �ستكون متوفِّرة لباقي ال�صحفيين وو�سائل الإعالم».

ر�سوم بدء العمل
ترتبط م�س�ألة الر�سوم بالتعددية بقدر ما ت�ستطيع الر�سوم �أن ت�شكل عقبة �أمام عملية �إن�شاء و�سيلة �إعالم.
تتطلب المادة  5من تعليمات رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي و التلفزيوني 345من ُمق َِّدمي الطلب «تقديم
كفالة ح�سن التنفيذ لمدة عام بما يعادل ( )%50من مقدار ر�سم منح الرخ�صة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية
الأر�ضية و يجوز تمديدها لمدة مماثلة» .تن�ص المادة  6من التعليمات على �أنَّه« :يجدر ب ُمق َِّدم الطلب �إيداع
حد �أدنى من ر�أ�س المال ال ُم َ�س َّجل لدى �أي من البنوك الأردنية ما بين  50.000و مليون دينار �أردني (ما
يقارب  1.4-70.600مليون دوالر �أمريكي) ح�سب نوع الرخ�صة»ُ .ي َع ُّد هذا �ضمان ًا �أول ّي ًا� ،أو �شك ًال من �أ�شكال
متطلبات �إيداع ر�أ�س المال ،لكفالة بدء �أعمال القناة ب�شكلٍ �سليم.

�	2.4أنظمة م�ستقلة و�شفافة
لم تن�شر هيئة الإعالم �إعالن ًا ر�سمي ًا �أو مكتوب ًا عن �أي خطط لتعزيز التن ُّوع في ُملكية الإعالم و ُمحتواه من
خالل نظام الترخي�ص وتخ�صي�ص ترددات البث الإذاعي والتلفزيوني .وبالرغم من ذلك ،ووِفق ًا لمدير عام
هيئة الإعالم� ،أمجد القا�ضي ،ف� َّإن هيئة الإعالم ُت َعزِّ ز التن ُّوع والتوزيع العادل لقطاعات الإعالم الثالثة:
لدى القطاع الخا�ص احتياجاته ،ونن�صحهم بتغطية اخت�صا�صات مختلفة عند تقديمهم
منحى تجار ّي ًا في الإعالم.
طلب رخ�ص ،ولكن للأ�سف يتَّخذ الجميع في معظم الأحيان
ً
لدينا الآن ر�ؤية بحاجة لأن تترجم في النظام للتمييز بين ثالثة �أنواع من الإعالم وهي
ن�شجع الإعالم
التجاري والحكومي والمجتمعي ،ولتخ�صي�ص ح�ص�ص عادلة لها .نحن ِّ
المجتمعي ،ولدينا نحو � 10إذاعات جامعية وللبلديات ،مثل �إذاعة بلدية الزرقاء و�إذاعة
346
�أمانة َع َّمان ال ُكبرى ،ونرحب بالمزيد”.
ما ُي�شير �إليه القا�ضي ك�إذاعات مجتمعية ،غالب ًا ما تكون محطات محلية تملكها وتمولها وتديرها هيئات
حكومية ،بما فيها خم�س جامعات حكومية وثالث بلديات .فعلى �سبيل المثال ،يرموك �إف�.إم �إذاعة داخل
الحرم الجامعي ،توفرلطلبة الإعالم تجارب تدريبية وعملية ،كما تقوم �أي�ض ًا بخدمة المجتمع المحلي بمدينة
�إربد ،وهذا وِفق ًا لما قاله مدير المحطة الإذاعية ،غالب �شطناوي 347.ولكن ،ي�شكو بع�ض من طلبة الإعالم من
 343مقابلة مع فار�س ال�صايغ ،مدير عام قناة ر�ؤيا الف�ضائية الخا�صة� 3 ،آذار .2015
 344مقابلة مع محمد المومني ،وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم� 29 ،آذار .2015
 345تعليمات رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني رقم  1ل�سنة  .2006متوفرة في:

http://mc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/a9da1a0e-38c5-42bd-8d80-733b83ce25a4.pdf

 346مقابلة مع �أمجد القا�ضي ،مدير عام هيئة الإعالم� 4 ،آذار .2015
� 26 347آذار  .2014ت�ست�ضيف كلية الإعالم في جامعة اليرموك اجتماع ًا لمديري المحطات المجتمعية� .شبكة جامعة اليرموك الإخبارية.
متوفر فيhttp://yunn.yu.edu.jo/index.php?option=com_content&id=5532%3A2014-03-26-10-06- :
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�أنهم غير مخ َّولين بالدخول �إلى الإذاعة ومن �أن غالبية البرامج ُم َع َّد ٌة من ِقبل َّ
موظفي الكل َّية348.و َوقَّع عدد من
بع�ض من البرامج على عري�ضة َي�ش ُكون فيها من ت ََدخُّ ل �إداريي الإذاعة بمحتوى
الطلبة الذين قاموا ب�إعداد ٍ
البرامج� 349.شَ َكت �إحدى الطالبات من توقيف الإذاعة لحلقة من برنامجها الذي كان هدفه تغطية م�س�ألة
350
مثيرة للجدل بعنوان الهوية الأردنية الوطنية.
�إن الإذاعات المجتمعية غير ُمع َت َر ٍف بها ال في القانون وال في ممار�سات هيئة الإعالم ،الأمر الذي يمنع
تطور محطات الإذاعة المجتمعية التي تملكها وتديرها المجتمعات المحلية .تُقام �أنظمة البث على �أ�سا�س
قانون الإعالم المرئي والم�سموع ،والذي يم ِّيز بين نوعين مختلفين فقط من جهات البث؛ تلك التي تملكها
الدولة وغير ذلك .ما ذُ ِكر �سابق ًا �صحي ٌح على جميع م�ستويات الأنظمة ،بما فيها �أنظمة رخ�ص البث الإذاعي
والتلفزيوني 351ونظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني 352،وهذه الأنظمة تعترف كذلك بنوعين
فقط من ُمق َِّدمي طلب الرخ�صة؛ الهيئات الحكومية وال�شركات الخا�صة.
تُ�صنَّف محطات الإذاعة التي تملكها منظمات المجتمع المدني من ِقبل هيئة الإعالم �ضمن الإذاعات
الخا�صة ،وتُطالَب ب�أن ت َُ�س َّجل ك�شركات خا�صة بهدف الح�صول على رخ�صة.

التعددية من الناحية العملية
من الناحية العملية ،ف�إن الترددات ال ُت َوزَّع بالت�ساوي بين �أنواع جهات البث المختلفة ،فمن بين  41محطة
�إذاعية ،هنالك  17محطة تملكها هيئات حكومية؛ وتت�ضمن خم�س محطات تملكها جامعات حكومية (يرموك
�إف �إم� ،صوت الجنوب� ،صوت الكرك ،الجامعة الأردنية ،جامعة الطفيلة التقنية) 353،و�أربع محطات تملكها
الإذاعة الأردنية ،واثنتان تملكهما القوات الم�سلحة ،واثنتان �أُخريان تملكهما �أمانة عمان الكبرى وبلدية
الزرقاء ،وواحدة تملكها كل من مديرية الأمن العام ،وال�صندوق الأردني الها�شمي للتنمية الب�شرية (جهد)،
354
ووزارة الأوقاف ،و�سلطة منطقة العقبة االقت�صادية الخا�صة.
ال تزال الحكومة ُمح َت ِفظة بالبث التلفزيوني الأر�ضي الذي ي�شمل قناتي التلفزيون الأردني؛ والقناة الريا�ضية،
والذي يبث كذلك جل�سات مجل�س النواب .ذكر �أمجد القا�ضي ،مدير عام هيئة الإعالمَّ � ،أن:
القانون ي�سمح بمنح رخ�ص البث التلفزيوني الأر�ضي لجهات البث الخا�صة ،وت�شجع
الهيئة بث الخدمات العامة �سواء �أكان هذا البث ف�ضائي ًا �أو �أر�ضي ًا .ولكن ب�سبب �سوء
تف�ضل البث التلفزيوني الف�ضائي ذي التكلفة
حالة جهات البث المادية ،ف�إن هذه الجهات ِّ
الأقل والنطاق الأو�سع .نتوقع من االنتقال �إلى البث الرقمي �أن يخفف التكاليف على جهات
 28 348كانون الأول � .2011إذاعة يرموك �إف�.إم هي �إذاعة مجتمع محلي �أم �إذاعة تدريبية؟ وكالة المجهر الإخباري .متوفر في:
http://www.almejharnews.com/index.php?page=article&id=16601

 18 349ني�سان � .2012إ�ضراب مفتوح للعاملين في �إذاعة جامعة اليرموك .موقع المدينة نيوز .متوفر في:
http://goo.gl/8kFmwW

 26 350كانون الأول � .2011إذاعة يرموك �إف�.إم توقف حلقة من برنامج على المحك بعنوان الهوية الأردنية الوطنية.
 351نظام رخ�ص البث الإذاعي والتلفزيوني ،متوفرة فيhttp://mc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/1cf78c90-462f- :
352

496d-8d96-a729a0c89dc1.pdf
نظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني .متوفرة فيhttp://mc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/1cf78c90- :
462f-496d-8d96-a729a0c89dc1.pdf

 23 353كانون الأول « .2014هيئة الإعالم» تمنح جامعة الطفيلة رخ�صة بث البرامج الإذاعية .وكالة الأنباء الأردنية (بترا) .متوفر في:
354

http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=177269
&CatID=14&Type=Home&GType=1
الموقع الإلكتروني لهيئة الإعالم ،قائمة جهات البث ال ُم َرخَّ �صة .متوفرة فيhttp://www.avc.gov.jo/Pages/viewpage. :
aspx?pageID=30
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البث ،بهدف تغطية المحافظات �أو المملكة ب�أ�سرِ ها.

355

حد ما �أكبر من تكلفة �إن�شاء �أخرى ف�ضائية .فعلى �سبيل المثال ،تبلغ
تكلفة �إن�شاء محطة تلفزيونية �أر�ضية �إلى ٍّ
ر�سوم الرخ�صة  100,000دينار �أردني (ما يقارب  140,000دوالر �أمريكي) 356 ،بالإ�ضافة �إلى متطلبات �إيداع
ر�أ�س المال المذكورة �سابق ًا 357 .بينما تبلغ تكلفة رخ�صة البث التلفزيوني الف�ضائي  5,000دينار �أردني فقط
(�أنظر النقطة د � 2.9أدناه).
توجد  45قناة تلفزيونية ف�ضائية ُم َرخَّ �صة في الأردن والتي تبث من المدينة الإعالمية .ومنها  17قناة فقط
يملكها �أردنيون و ُم َو َّجهة �إلى الأردنيين� ،أما القنوات التي تبقَّت فهي عربية (�سعودية وعراقية ب�شكلٍ
رئي�سي).
ٍّ
هنالك  15قناة خا�صة من القنوات الأردنية واثنتان حكوميتان (واحدة يملكها التلفزيون الأردني ،بينما يملك
برامج ُمع َّدة محلي ًا ،ومن بينها
المركز الثقافي الملكي القناة الأخرى) .تبث �سبع من القنوات الخا�صة فقط
َ
قناتان لم تبد�آ بالبث بعد .تبث القنوات الأربع الأخرى مجموعة من البرامج االجتماعية والترفيهية وبرامج
مناق�شة ال�ش�ؤون الجارية ،بينما تقوم قناتا ر�ؤيا والحقيقة الدولية ببث الأخبار.
�أما القنوات الف�ضائية الت�سع الأخرى فهي ما ُيعرف بـف�ضائيات ال�ساليد والذي يعتمد ب�شكلٍ
رئي�سي على بث
ٍّ
�إعالنات مكتوبة تتحرك �إلى �أ�سفل ال�شا�شة ،بينما يتم عر�ض �صو ٍر ثابتة و�أغانٍ على ال�صفحة الرئي�سية .على
خالف القنوات التلفزيونية التقليدية ،لي�ست لدى هذه القنوات ا�ستديوهات لإعداد برامجها وتبث بع�ض من
هذه القنوات دون الح�صول على رخ�صة بث ،وتقوم هيئة الإعالم ب�إغالق الع�شرات منها �سنو ّي ًا ،وهذا وِفق ًا
358
لما قاله القا�ضي.
�أما بالن�سبة لقطاع الإعالم المطبوع ،ف�إن الحكومة تملك وكالة االنباء الأردنية بترا ،وهي الوكالة الوحيدة
ٍ
�صحف من �أ�صل �سبع �صحف يومية ،وتملك 55
للأنباء في المملكةُ 359.ت َع ُّد الحكومة الم�ساهم الوحيد في ثالث
بالمئة من �أ�سهم �شركة الم�ساهمة العامة التي تن�شر جريدة الدولة الوحيدة باللغة الإنجليزية «The Jordan
360
 ”Timesوجريدة “الر�أي” ،التي ُت َع ُّد ال�صحيفة الأو�سع انت�شار ًا باللغة العربية.
تملك الحكومة كذلك  35بالمئة من �أ�سهم �شركة الم�ساهمة العامة التي تن�شر �صحيفة “الد�ستور” ،والتي ُت َع ُّد
ثالث �صحيفة يومية من حيث االنت�شار .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تملك �صحيفة “الر�أي” و “الد�ستور” اثنتين من
361
مجموع �أربع مطابع في المملكة.

 355مقابلة مع �أمجد القا�ضي ،مدير عام هيئة الإعالم� 6 ،أيار .2015
 356نظام هيئة الإعالم لرخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والر�سوم الم�ستوفاة عنها رقم  163ل�سنة  .2003متوفر في:
357
358

http://www.avc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/1cf78c90-462f-496d-8d96-a729a0c89dc1.pdf
تعليمات هيئة الإعالم لرخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني رقم  1ل�سنة  .2006متوفرة فيhttp://www.avc.gov.jo/ :
echobusv3.0/SystemAssets/a9da1a0e-38c5-42bd-8d80-733b83ce25a4.pdf
 1ني�سان � .2014إغالق  15محطة ف�ضائية .موقع �صحيفة ال�سو�سنة الأردنية .متوفر فيhttps://www.assawsana.com/portal/ :
pages.php?newsid=172323

 359قانون الموازنة العام رقم  6ل�سنة  .2014دائرة الموازنة العامةِ .وفق ًا لقانون الموازنة ،فتُع َت َب ُر وكالة الأنباء وحدة حكومية تم ِّولها
360
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الموازنة العامة .متوفر فيhttp://www.gbd.gov.jo/web/Budget/Default.aspx?Id=2c2e5b89-4216-402a-b67b- :
a985065a1ca4&OP=budget&CH=GU
قامت الم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي بتزويد هذه المعلومات ر ّد ًا على �س�ؤال ع�ض ٍو في البرلمان في � 7أذار � .2014أنظرhttp:// :
www.maqar.com/?id=49368

� 361سو�سن زايدة� 25 :آب � .2013صحيفتا ال�ضمان االجتماعي« :الر�أي» بال �أرباح و «الد�ستور» بخ�سائر فادحة ،موقع مجلة حبر الإلكترونية.
متوفر فيhttp://www.7iber.com/2013/08/rai-dustour-gains-and-losses/ :
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الم�شاركة العامة في منح الرخ�ص
لي�ست هنالك خطط �أو �سيا�سات ُمعلنة تحكم �إجراءات اتخاذ القرارات ب�ش�أن تخ�صي�ص الترددات� ،أو �أن يتم
منحها بنا ًء على عطاءات يفوز بها �صاحب العر�ض الأف�ضل .بل بعك�س ذلك ،فيتم تخ�صي�ص الرخ�ص ب�سيا�سة
�أولوية الو�صول ،حيث تُق ّدم الخدمة لمن يطلبها �أو ًال ،و ُيق َّيم كل طلب على �أ�سا�س كل حالة على حدة وِفق ًا
لل�شروط التي ُو�ضعت ُم�سبق ًا.
اقترح داوود كتاب ،مدير �شبكة الإعالم المجتمعي �أن ُيفر�ض على مق َِّدمي الطلب التزامات تعاقدية ك�شرط
الح�صول على الرخ�ص ،بما فيهم �أولئك الأفراد من القطاع الخا�ص .يقترح على �سبيل المثال “�أن تتناول
ن�سبة  %20من برامج المحطة ق�ضايا ال�شباب و �أن تغطي  %5منها الم�سائل التي تهم المجتمعات ال ُم َه َّم�شة.
خيار �آخر قد يكون اال�شتراط على القنوات بث �إعالنات للخدمات العامة �ضد التدخين �أو �ضد ظاهرة عمالة
الأطفال �أو �أي ظاهرة �أو ق�ضية �أخرى” 362.يدعو الكتّاب كذلك �إلى �أن تكون هنالك هيئة م�ستقلة تلتزم
بالمعايير الدولية و �أن تكون ب�إدارة «مجل�س يم ِّثل جميع فئات المجتمع ويتحمل م�س�ؤولية و�ضع �سيا�سات الإعالم
و�أنظمة �إ�صدار الرخ�ص» .ين�سب الكتّاب االفتقار �إلى التعددية في الإعالم �إلى «�سيطرة ال�سلطة التنفيذية على
363
القطاع وتنظيمه».
ت�شمل تعليمات هيئة الإعالم للبرامج والإعالنات والدعاية التجارية 364التزام ًا �إيجابي ًا واحد ًا ب�ش�أن المحتوى،
يلعب دور ًا ها ّم ًا في تعزيز تعددية البث .تُلزِ م المادة ( 6ح) بث المحطة اليومي «ب�أن ي�شمل ،با�ستثناء
المحطات التي تبث بغير اللغة العربية والمحطات الف�ضائية ما ال يقل عن  %15من الإنتاج المحلي».
ال ينطبق هذا على المحطات التي تبث ٍ
بلغات �أخرى ،فالمحطات الإذاعية ال�ستة التي تبث باللغة الإنجليزية
حد ما ،لأنه من ال�شائع بين محطات
غير ُملزَ مة ببث برامج محلية .ومن ال�سهل التق ُّيد بهذا ال�شرط �إلى ٍّ
الإذاعة والتلفزيون الأردنية بث برامج االت�صال على الهواء لم َّدة �ساعة �أو �ساعتين .لدى غالبية المحطات
الإذاعية برام ٌج �صباحية تدوم لمدة �ساعتين ،وفيها يقر�أ المذيعون عناوين ال�صحف ،و ُي َع ِّلقون على الأخبار،
يتح َّدثون مع ال ُمتَّ�صلين ،ويجرون مقابالت مع ُمخ َت َلف الم�س�ؤولين.
تُجرى االجتماعات والمناق�شات بين هيئة الإعالم وو�سائل الإعالم والم�ساهمين ،ولكنها محدودة في م�سائلٍ
تنظيم َّي ٍة عامة ،بينما يلتقي مجل�س النواب بو�سائل الإعالم وبمنظمات المجتمع المدني بهدف اال�ستماع �إلى
�آرائهم واقتراحاتهم ب�ش�أن الم�سائل القانونية .ولكن ،لي�ست هنالك مناق�شات بين الحكومة �أو الم�ش ّرع من
365
يخ�ص م�س�ألة تخ�صي�ص الترددات لجهات البث ومنحها ال ُّرخ�ص.
جهة ،و�أي طرف �آخر من جه ٍة �أخرى فيما ّ

 2.5تروج الدولة ومنظمات المجتمع المدني بن�شاط لتطوير و�سائل الإعالم المجتمعية
تحدد ّ
منظمة اليون�سكو في كتابها حول تنظيم الإعالم المجتمعي “االن�سجام مع التنمية :درا�سة ا�ستق�صائية
دولية مقارنة لتنظيم البث المجتمعي” عدد ًا من الخ�صائ�ص الرئي�سية للإعالم المجتمعي ،بما فيها وجوب
�إدارتها من قبل منظمة غير ربحية ووجوب “تقديم خدمات لمجتمع محدد والتوا�صل معه ،ويمكن �أن يكون

 362مقابلة مع داوود كتاب ،مدير �شبكة الإعالم المجتمعي� 11 ،شباط .2015
 363مقابلة مع داوود كتاب ،مدير �شبكة الإعالم المجتمعي� 11 ،شباط .2015
 364تعليمات هيئة الإعالم للبرامج والإعالنات والدعاية التجارية رقم  1ل�سنة  .2006متو ِّفرة فيhttp://mc.gov.jo/echobusv3.0/ :
SystemAssets/3efd8c05-f493-4d27-b0dd-a6b3769edb5c.pdf

 365مقابلة مع داوود كتاب ،مدير �شبكة الإعالم ال ُمجتمعي� 11 ،شباط .2015
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مجتمع ًا ذا م�صلحة �أو مجتمع ًا جغرافي ًا �أو كليهما”.
خا�صة .ومن الواجب
و كما ذكر �سابق ًا ،ي�صنف الأردن و�سائل الإعالم �إلى نوعين :و�سائل �إعالم حكومية و ّ
قانوني ًا على محطات الإذاعة المجتمعية� ،أو تلك التي تخدم المجتمع و تعمل بنا ًء على �أ�س�س غير ربحية� ،أن
ت�سجل كمحطات تملكها هيئات حكومية �أو �شركات خا�صة .ونتيجة لغياب تعريف جهات البث المجتمعية،
ّ
ينعدم وجود ح�ص�ص �أو �أهداف لتخ�صي�ص �أجزاء من الطيف الترددي لهذا القطاع.
366

و مع ذلك ،فقد �سعى عد ٌد من منظمات المجتمع المدني بال�شراكة مع ن�شطاء وم�ؤ�س�سات محلية لال�ستفادة
من قانون الإعالم المرئي والم�سموع ل�سنة  2002بهدف تعزيز التعددية في و�سائل الإعالم من خالل دعم
�إن�شاء �أنواع مختلفة من المحطات التي تهدف �أن تكون مجتمعية في طبيعة الحال ،على الرغم من �أنها ُم�سجلَّة
كمحطات حكومية �أو خا�صة.
وعلى مدى ال�سنوات الع�شر الما�ضية�ُ ،أط ِلقت �ست محطات �إذاعية لتكون م�شاريع تنمية �إذاعية مم ّولة من
ِقبل المجتمع الدولي .ح�صلت “عمان نت” عام  2005على رخ�صة بث �إذاعي وانتقلت من البث عبر �شبكة
الإنترنت �إلى البث الإذاعي ( )FMفي عمان تحت ا�سم “راديو البلد” ,ومن هنا انطلقت �شبكة الإعالم
المجتمعي ،وهي منظمة غير ربحية ت�سعى لدعم الإعالم المجتمعي في العالم العربي .في عام � 2006أُط ِلقت
ثالث محطات �إذاعية وهي :راديو معان �أو �صوت الجنوب بدعم من المجل�س الثقافي البريطاني في جامعة
الح�سين بن طالل بمعان ،ويرموك �إف �إم بدعم من وكالة �إنترنيوز في جامعة اليرموك ب�إربد ،و �إذاعة فرح
النا�س التابعة لمركز الأميرة ب�سمة لل�شباب و المدعومة من ِقبل مجموعة من المنظمات الوطنية و الدولية و
هي ُم َو َّجهة للن�ساء وال�شباب.
وفي عام � 2009أُن�شئت �إذاعة �صوت الكرك في جامعة م�ؤتة بدعم من المجل�س الدولي للبحث والتبادل
(�أيريك�س) .في عام � 2013أطلقت �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية الخا�صة �إذاعة خا�صة بها ،وهي “�إذاعة
�صوت العقبة” بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .و بالإ�ضافة �إلى هذه المحطات ،تدعم المفو�ضية
الأوروبية �صحيفة مجتمعية �أ�سبوعية في الزرقاء ،وهي �صحيفة “هنا الزرقاء” ،وبرنامج �إذاعي تنتجه
مواطنات �صحفيات في مدينة الزرقاء.
ووفقا لمدير �شبكة الإعالم المجتمعي داوود ُكتّاب ،فقد نما عن�صر التعددية هذا نتيجة الجهود المبذولة من
ِقبل المحطات الإذاعية نف�سها:
لم تتخذ الحكومة �أي تدابير مع َّينة لدعم التعددية ،بينما قد يكون هنالك بع�ض المفاهيم
التعددية� ،إال �أنها لي�ست متعمدة وال ُمخَ َّطط لها .ال توجد حوافز �أو �أنظمة تعطي الأولوية
لتعدد التراخي�ص �أو ملكيتها .هناك محاوالت لتطوير نماذج الإذاعة المجتمعية ،ولكن من
دون االعتراف القانوني بهذا النوع من المحطات .ولم ت�ساعد الحكومة هذه المحطات
الإذاعية في النمو؛ فلم تمنحها �إعفاءات من الر�سوم و لم تقدم لها الأولوية في الترخي�ص
367
كما لم تق ّدم �أي حوافز قانونية �أو ت�شريعية لتعزيز التعددية في الملكية �أو المحتوى
لقد ط ّورت محطات الإذاعة المجتمعية ال�ستة ،ال�سابق ذكرها� ،آليات مختلفة لتمكين المجتمعات المحلية
من الم�ساهمة في المحطات على فترات منتظمة .يوجد لدى �إذاعة البلد و�إذاعة �صوت الكرك مجال�س �أمناء
مك َّونة من ممثلي المجتمعات المحلية .ت�ضع المجال�س خطط ًا ا�ستراتيجية تحكم عمليات اتخاذ القرار فيما
يخ�ص التحرير وال�ش�ؤون الإدارية و المالية .يوجد لدى �إذاعة �صوت الجنوب و�إذاعة �صوت الأغوار (على
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الإنترنت) مجال�س ا�ست�شارية ت�ضم ممثلين من المجتمع المحلي ،يحددون م�سار واتجاه برامج المحطة،
ويوجد لدى راديو البلد نادي م�ستمعين يقدم تو�صياته للإذاعة و ي�ساهم في تحديد اتجاه برامج المحطة.
تعتمد محطات الإذاعة الجامعية ك�إذاعة معان و اليرموك �إف �إم و�صوت الكرك �إف �إم ب�شكل �أ�سا�سي على
الطالب كمتطوعين لإنتاج و تقديم برامجها ،بينما تفتح ال�صحيفة المجتمعية الأ�سبوعية “هنا الزرقاء”
�أبوابها ل�شابات من مدينة الزرقاء ،لديهن اهتمام في و�سائل الإعالم وت�سمح لهن بالم�شاركة في �إنتاج
تقاريرها.

ال�ش�ؤون المالية
تُعفى المحطات الإذاعية الحكومية من دفع ر�سوم ت�سجيل بموجب المادة  20من قانون الإعالم المرئي
والم�سموع ,والذي ي�سمح لـ “مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير المبني بدوره على تن�سيب المدير ،ب�إعفاء
الدوائر والم�ؤ�س�سات الحكومية من ر�سوم رخ�ص البث” .و تعفي المادة (5ب) من نظام رخ�ص البث و�إعادة
البث الإذاعي والتلفزيوني والر�سوم الم�ستوفاة عنها المديريات والم�ؤ�س�سات الحكومية من ر�سوم رخ�صة البث
التي فر�ضتها �أنظمة البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.
كانت هنالك بع�ض من االلتبا�سات في الطريقة ال ُمتَّبعة للإعفاء من الر�سوم .في �آذار عام  ،2006دعم
�صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمر�أة (اليونيفيم ،وهو الآن جزء من هيئة الأمم المتحدة للمر�أة) ت�أ�سي�س
ٍ
أدبا،كجزء من م�شروع �أكبر
قريتي لب ومليح في محافظة م�
محطة �إذاعية مجتمعية خا�صة بالمر�أة في
ّ
لل�صندوق الإنمائي للمر�أة ،وهو م�شروع القرية الإلكترونية.
وقد تم تجهيز اال�ستوديو و تدريب مجموعة من المتطوعين لدى �شبكة الإعالم المجتمعي ،و قد قامت
محطة راديو البلد ب�إنتاج وبث البرامج الإذاعية .ومع ذلك ،لم ت�ستطع المحطة تحمل ر�سوم الترخي�ص.
و لتجنب ذلك ،نُقلت ملكية المحطة لبلدية لب ومليح لكي ت�صبح م�ؤهل ًة للح�صول على �إعفاء من ر�سوم
الترخي�ص 368،و قد ُرف�ض طلب الإعفاء من قبل هيئة الإعالم المرئي والم�سموع عام  2007بالرغم من
ح�صول جميع الهيئات الحكومية على �إعفاء ،نظر ًا لأن ن�صف مجل�س بلدية القريتين قد اختير من قبل
369
مقدم الطلب حكومي ًا ب�شكل كامل.
الحكومة في حين اختير الن�صف الآخر من قبل ال�سكان .ولذلك لم ُيعت َبر ِّ
ا�ستم ّر م�شروع �إذاعة لب ومليح لفترة من الزمن على �أمل �أن يتمكن من الح�صول على رخ�صة بث و لكنه �أَوقف
عمله نهائي ًا عام .2010
في �أيلول عام  ،2013منحت هيئة الإعالم المرئي والم�سموع رخ�صة بث �إذاعي ل�سلطة منطقة العقبة
االقت�صادية الخا�صة 370،ولكن �سلطة العقبة ،والتي تندرج �ضمن مكتب رئي�س الوزراء 371لم تح�صل على �إعفاء
372
من الر�سوم ،وهذا وِفق ًا لما قاله مدير محطة �صوت العقبة ،فريد العكور.
368
369

� 24أيلول � .2007إذاعة القرية  FMتنطلق قريب ًا من قرية لب .وكالة الأنباء الأردنية (بترا) .متوفر فيhttp://www.sahafi.jo/arc/ :
art1.php?id=59bae81f694123d628082fd99ec3810a2467273c
داودكتاب� 27 .أيلول � .2009أين الإعالم المرئي والم�سموع «في خدمة المجتمع»؟ .متوفر فيhttp://www.daoudkuttab.com/ :
arabic/?p=479

� 15 370أيلول  .2013اتفاقية بين هيئة الإعالم المرئي والم�سموع و�سلطة منطقة العقبة الخا�صة .وكالة الأنباء الأردنية (بترا) .متوفر في:
371

http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=124028&Cat
ID=14
الهيكل التنظيمي ،موقع �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية الخا�صة .تعادل ال�سلطة حكوم ًة محلي ًة في مدينة العقبة .متوفر فيhttp://:
/www.aqabazone.com/en/about-aseza/organization-structure2
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و بعد عام من ذلك في ت�شرين الثاني عام  ،2014منحت هيئة الإعالم المرئي والم�سموع رخ�صة بث �إذاعي
لبلدية الزرقاء373،والتي ح�صلت على �إعفاء من الر�سوم نظر ًا العتبارها هيئة حكومية ،و قد ح�صل ذات ال�شيء
مع محطة �أمانة ع ّمان «راديو هوا عمان».
تدل الطرق المختلفة لتعامل هيئة الإعالم المرئي و الم�سموع في كل من الحاالت الأربعة مع طلب الإعفاء من
الر�سوم ،على عدم وجود معايير وا�ضحة في طرق تطبيق الهيئة للقوانين.
ووفق ًا لزكريا ال�شيخ ،رئي�س لجنة التوجيه الوطني والإعالم ،ف�إن التعديالت على قانون الإعالم المرئي و
لمقدم طلب رخ�صة البث �أن “يقدم طلب ًا للح�صول على �إعفاء من الر�سوم �شريطة � اّأل يقوم
الم�سموع ت�سمح ِّ
ببث الدعايات التجارية ،فيتم تقديم الطلب �إلى الوزير ،الذي يقدم تو�صيته �إلى مجل�س الوزراء ،ومن ثم يقوم
مجل�س الوزراء بالموافقة على الطلب �أو رف�ضه و ذلك مع تو�ضيح الأ�سباب” 374.و يقول القا�ضي ،مدير هيئة
375
الإعالم� ،أن هذه التعديالت تهدف �إلى تعزيز المناف�سة العادلة بين و�سائل الإعالم الحكومية والخا�صة.
ويرى كتّاب �أن “ر�سوم ترخي�ص الإذاعات باهظة الثمن” ،و�أن تخفي�ضها �سيتيح ل�سكان المحافظات الفر�صة
ٍ
محطات �إذاعية خا�صة بهم ،واال�ستفادة من الطيف الترددي بطريقة �أف�ضل ،و ُي�ستخدم في العالم
في �إن�شاء
376
العربي  %10فقط من الترددات المتاحة.
ويقول فتحي هويمل ،رئي�س جمعية الت�أهيل المجتمعي في غور ال�صافي ،ومدير عام �إذاعة �صوت الأغوار
المجتمعية التي تبث عبر الإنترنت� ،أن الذي يعيق المحطة من البث على تردد �إف �إم هو ر�سوم البث:
كانت م�شكلتنا في البداية �أننا كنا م�سجلين كجمعية ولي�س ك�شركة خا�صة ،لذلك قامت
المدينــة الإعالميـة برف�ض طلبنا للح�صول على رخ�صة بث ،وذلك بالرغم من �أننا قد
ح�صلنا على موافقة من وزارة التنمية االجتماعية ،والتي كنا قد ت�سجلنا فيها كجمعية .ومن
ثم ُ�س ِّجلنا ك�شركة خا�صة و�أعدنا تقديم الطلب ،ولكن واجهتنا بعد ذلك م�شكلة جديدة؛
فوِفق ًا لأنظمة رخ�ص البث ،وجدنا �أننا ملزمون ب�إيداع ما ال يقل عن  50,000دينار �أردني
�سجل في بنك من البنوك الأردنية.
(ما ُيقارب  70,000دوالر �أمريكي) من ر�أ�س المال ال ُم َّ
وكان هذا المبلغ على ر�أ�س مبلغ من  20,000دينار �أردني (ما يقارب  28,000دوالر
�أمريكي) كان علينا جمعه لدفع ر�سوم البث و�أبراج التقوية لهيئة االت�صاالت ،وخا�صة منذ
ت�صنيف غور ال�صافي من قبل الحكومة بو�صفه جيب فقر و�أن المجتمع المحلي ال يمكنه
377
الم�ساهمة مال َّي ًا لدفع الر�سوم.
�إن تخفي�ض الر�سوم لهيئات البث المجتمعية �سي�ساعد على تحفيز المزيد من الن�شاط في قطاع البث.

373
374
375
376
377
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ج .الترخي�ص وتخ�صي�ص الطيف

 2.6تحر�ص خطة الدولة لتخ�صي�ص الطيف على ت�أمين اال�ستعمال الأمثل لم�صلحة
الجمهور

تن�ص المادة ( 6ح) من قانون االت�صاالت 378على �أن هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت تتولى �إدارة طيف الترددات
الإذاعية ،وت�شمل المهام التالية:
� .1إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات و�إدامته.
� .2إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات ِ
وال�سجل الوطني لتخ�صي�ص الترددات باال�شتراك مع
المعنيين في الجهات الع�سكرية الأمنية.
� .3إدامة الجزء الخا�ص باال�ستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات وال�سجل الوطني
لتخ�صي�ص الترددات ون�شرها للعامة.
من الناحية العملية ،تمار�س هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ما ُيع َرف بال�سلطة الم�ش َت َركة على الترددات مع
القوات ال ُم َ�سلَّحة .وبالتالي ،تن�ص المادة  48من وثيقة ال�سيا�سة العامة للحكومة في قطاعات االت�صاالت
وتكنولوجيا المعلومات والبريد للعام  ،379 2012على �أن:
التو�صل �إلى اتفاق بين القوات الم�سلحة الأردنية وهيئة تنظيم
الحكومة تدرك �أنه تم
ُّ
قطاع االت�صاالت ب�ش�أن توزيع طيف الترددات الراديوية .ومع ذلك ،وكما هو ُم َح َّدد في
وثيقة ال�سيا�سة عام  ،2007ت�ستمر الحكومة في الطلب ب�أن تخ�ضع �إدارة طيف الترددات
الإذاعية في المملكة ل�سيطرة الهيئة ،و�أن يتم تحديد الطيف الترددي غير ال ُمخَ َّ�ص�ص
لال�ستخدامات المدنية وغير ال ُم�ستَخ ّدم حالي ًا للأغرا�ض الع�سكرية ونقله �إلى �إدارة الهيئة
في �أقرب فر�صة ممكنة.
ذَ َك َرت الحكومة في اال�ستراتيجية الوطنية الأردنية لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت (َّ � 380)2017-2013أن:
الح�صول على طيف الترددات الراديوية من اخت�صا�صات هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت.
لقد �أُطلق العديد من �أطياف الترددات الراديوية من ِقبل هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
بهدف اال�ستخدام التجاري ،ولكن ما يزال جز ٌء كبي ٌر منها ُمخَ َّ�ص�ص ًا للأغرا�ض
الع�سكرية .بما �أن الطلب على �أطياف الترددات الراديوية لال�ستغالل التجاري في تزايد،
�س ُيطلب من اجلي�ش �أن ُيط ِلق �أطياف ترددات �أكرث من الالتي خُ ِّ�ص َ�صت له من �أجل خدمة
بالتو�صل �إىل
امل�صلحة العا َّمة� ...س ُيلزِ م هذا هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت وال�صناعة
ُّ
اتِّفاقٍ مع اجلي�ش فيما يخ�ص ا�ستعمال طيف الرتددات الذي ُي َحقِّق �أق�صى قدر من املنفعة
االقت�صادية دون امل�ساومة على الأمن الوطني.
تحدي ًا
بالإ�ضافة �إلى العمل على �إدارة الترددات مع القوات الم�سلحة ،تواجه هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ِّ
�آخر وهو “�سلطتها الم�ش َت َركة مع هيئة الإعالم على �إدارة طيف الترددات الراديوية للأغرا�ض المدنية ،و�سلطة
 378قانون االت�صاالت رقم  13ل�سنة ُ .1995ن�شِ ر في  1ت�شرين الأول  1995في الجريدة الر�سمية ،العدد  ،4072ال�صفحة  .2939متو ِّفر في:
http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=101&lang=arabic

 379وثيقة ال�سيا�سة العامة للحكومة في قطاعات االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد ،ال�صفحة  .20متوفرة في:
380

http://www.moict.gov.jo/ar/arabic/documents/GeneralPolicyStatetement2012.pdf
اال�ستراتيجية الوطنية الأردنية لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت ( .)2017-2013متوفرة فيhttp://www.moict.gov.jo/doc u :
ments/Final%20Draft%20Jordan%20NIS%20June%202013.pdf
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ترخي�ص طيف الترددات كذلك” ،تن�ص المواد  74و 75من وثيقة ال�سيا�سة العامة للحكومة للعام 2012
على �أن:

381

الحكومة ترى �أن هذه ال�صالحيات الم�شتركة ووجود فراغ تنظيمي يتعلَّق بالإعالم الحديث
مقدمي الخدمات المندمجة
بالإ�ضافة �إلى البث عبر الإنترنت �سينج عنه التبا�س بين ِّ
وهاتين الهيئتين ،و�سي�ؤدي �إلى ت�أخر تطوير وتقديم وترخي�ص �أنواع مع َّينة من هذه
الخدمات في الأردن.
توجه الحكومة وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ومن خالل ال ُمدخالت
وبالتاليِّ ،
المنا�سبة من هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت وهيئة الإعالم المرئي والم�سموع ،لدرا�سة
العالقة بين القانونين وهاتين الهيئتين في �ضوء الق�ضايا المتع ِّلقة باالندماج .وينبغي
�أن تت�ض َّمن هذه المراجعة ما ينبغي �إجرا�ؤه من تعديالت لتو�ضيح الق�ضايا المتع ِّلقة
بال�صالحيات و�إزالة �أي تداخالت في �أحكام القانونين ومعالجة �أي فراغ تنظيمي.
بد�أت الحكومة بمناق�شات حول التقاء المهام و�إعادة توزيعها بين هيئة الإعالم المرئي والم�سموع وهيئة تنظيم
قطاع االت�صاالت ودائرة المطبوعات والن�شر ،في عام  .2010ناق�ش اجتماع مجل�س الوزراء الذي ُع ِقد في 22
�آب  ،2010فكرة دمج هيئة الإعالم المرئي والم�سموع بدائرة المطبوعات والن�شر ،ونقل مهام هيئة الإعالم
المرئي والم�سموع المتعلقة بترخي�ص البث �إلى هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت .ومع ذلك� ،أُ ِّجل القرار بهدف
درا�سته وتحليله�َ 382.ص َّوت البرلمان في حزيران  ،2013م�س�ألة دمج هيئة الإعالم المرئي والم�سموع بدائرة
المطبوعات والن�شر تحت مظلة هيئة الإعالم الأردنية 383،ولكن ،لم تُنقَل �أي من م�س�ؤوليات هيئة الإعالم
المرئي والم�سموع �إلى هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت.
المخطط الوطني لتوزيع الترددات غير متوفر على موقع هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت وتظهر ال�صفحة
المعنية ب�أنها “تحت الإن�شاء” 384.ب َّين مدير دائرة �إدارة الطيف الترددي لدى هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت،
محمد الواثق �شقرة � َّأن «هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت قد و�ضعت الخطة ولكنها بحاجة �إلى التحديث من خالل
عملية ق�صيرة وطويلة الأجل» 385.من الممكن مالحظة � َّأن تطوير الخطة حال دون ا�ست�شارة منظمات المجتمع
المدني وقطاع الإعالم ،ولم يكن بوِ�سع فريق البحث ال َمعني بهذا التقرير الح�صول على ن�سخة من الخطة.
توفِّر هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت على موقعها :الجدول الوطني للطيف الترددي في الأردن 386،وخريطة توزيع
388
الترددات 387،و�سيا�سة ا�ستخدام وتخطيط الترددات التي �أُ ِ
�صد َرت عام .2008

 2.7تقوم خطة الدولة لتخ�صي�ص الطيف بتعزيز التن ّوع في ال ُملكية والمحتوى
381

وثيقة ال�سيا�سة العامة للحكومة في قطاعات االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد ،ال�صفحة  .30متوفرة فيhttp://www. :
moict.gov.jo/ar/arabic/documents/GeneralPolicyStatetement2012.pdf

� 22 382آب  .2010دمج عدد من الم�ؤ�س�سات والدوائر العامة و�إلغاء بع�ضها .وكالة الأنباء الأردنية (بترا) .متوفر في:
http://www.ain.jo/node/85767

 5 383حزيران  .2013النواب يلغي «المطبوعات» و»المرئي والم�سموع» ويُلحِ قهما بهيئة الإعالم .جريدة الد�ستور .متوفر في:
384

http://goo.gl/Qd74Gd
المخطط الوطني لتوزيع الترددات ،هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت .متوفر فيhttp://www.trc.gov.jo/index. :
php?option=com_content&task=view&id=1137&lang=arabic

 385مقابلة مع محمد الواثق �شقرة ،مدير دائرة �إدارة الطيف الترددي لدى هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت 1 ،ني�سان .2015
386
387
388
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الجدول الوطني للطيف الترددي في الأردن .متوفر فيhttp://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/NationalTableo f :
FrequencyAllocationsofJordan.pdf?lang=arabic
خريطة توزيع الترددات .متوفرة فيhttp://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/FreqTab_arb.pdf?lang=arabic :
� .2008سيا�سة ا�ستخدام وتخطيط الترددات ،ال�صفحة  .7متوفرة فيhttp://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/Fr e :
quency_use_and_planning_policy.pdf?lang=english

 :2تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها ،م�ساواة اقت�صادية و�شفافية ال ُملكية الفئة 2

قام الم�ؤتمر الإقليمي ( ،)ITU-Rوالذي عقده االتحاد الدولي لالت�صاالت ( )ITUفي مدينة جنيف في
حزيران  ،2006باالتفاق على خطة االنتقال �إلى البث التلفزيوني الرقمي بتغطية  116دولة ،ومن بينها الأردن.
وكان الموعد النهائي لالنتقال من البث التلفزيوني التناظري �إلى الرقمي بمقت�ضى هذه الخطة المعروفة
نحت التمديدات ٍ
لعدد من الدول ،بما فيها الأردن الذي ُمنح
با�سم خطة ( ،)GE06في حزيران ُ 389.2015م َ
تمديد ًا لغاية �آب  ،2015وهذا وِفق ًا لما قاله محمد الواثق �شقرة ،مدير دائرة �إدارة الطيف الترددي لدى هيئة
تنظيم قطاع االت�صاالت ،و�أ�ضاف �شقرة �أن الأردن لن يكون جاهز ًا بهذا التاريخ ،ولهذا� ،ستقوم هيئة تنظيم
قطاع االت�صاالت بطلب تمديد لغاية نهاية �سنة  ،2015و ُيعزى �سبب الت�أخير �إلى عدم َت َوفُّر التجهيزات التي
390
ت�سمح للم�شاهدين با�ستقبال �إ�شارات التلفزيون الرقمي.
ب�شكلٍ عام ،قلي ًال ما ا�ستُ�شي َر المجتمع المدني حول االنتقال �إلى البث الرقمي .ومع ذلكَ ،عق ََد مركز “داعم”
للإعالم ،وهو َّ
اجتماع بين و�سائل الإعالم الحكومية والخا�صة ،وهيئة تنظيم
منظمة محلية غير حكومية� ،أول
ٍ
قطاع االت�صاالت ،وهيئة الإعالم ،ووزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم ،بهدف مناق�شة الم�س�ألة 391.ذكر فار�س
ٍ
اجتماعات ت�شاورية قام بتنظيمها مركز «داعم» للإعالم.
ال�صايغ ،مدير عام قناة ر�ؤيا� ،أنهم قد ح�ضروا ثالثة
وفيما يتع َلق بالإجراءات ،ذكرت الدكتورة �سحر علي ،وهي خبيرة �إعالمية في برنامج االتحاد الأوروبي
للإعالم ،في �أيلول � 2013أن:
تخت�ص المرحلة الأولى بقناة البث
الأردن َق َّرر االنتقال �إلى البث الرقمي على مرحلتين.
ُّ
الإذاعي والتلفزيوني الرئي�سية ( )JRTVفي  11بلدة ،وبد�أت هذه المرحلة في بداية عام
تخت�ص المرحلة الثانية بالمناطق الريفية والنائية ،و�سيتم تنفيذها بين
 .2012فيما
ُّ
عامي  2013و .2015في نهاية المرحلة الأولى �سيكون هنالك فترة تداخل ،ل ُم َّدة �سنة ،بين
النظام التناظري والرقمي ،وهذا من �أجل ال�سماح للم�ستفيدين النهائيين بمالئمة �أجهزة
اال�ستقبال .خُ ِّ�ص َ�صت لعامي  2012و 2013ميزاني ًة للإذاعة والتلفزيون الأردني  ،وهي
392
الجهة الم�س�ؤولة عن الإ�شراف على عملية االنتقال ال�سل�س هذه.
لم يتق َّيد الأردن بالمواعيد النهائية ،بالرغم من �أن االنتقال �إلى البث الرقمي ُم َب َّ�س ٌط بقد ٍر كبير ،ويعود ذلك
�إلى �أن التلفزيون الأردني الوحيد الذي يبث �إ�شارته �أر�ض ّي ًا .بد�أت مرحلة مبد�أية �أولى في �آذار  ،2015حيث
�أطلق التلفزيون الأردني َب َّث ًا رقمي ًا بكلفة  14مليون دينار �أردني لتجهيزات رقمية جديدة في عام � .2014سيتم
393
تخ�صي�ص نف�س المبلغ للمرحلتين الثانية والثالثة لعامي  2015و.2016
وفيما يتعلَّق بالتزامات تعاقدية “ ”must-carryلجهات البث الخا�صة ،فال تنطبق على القنوات الف�ضائية
والتلفزيون المخدوم بخدمة الكيبل في الأردن.

�	2.8أنظمة م�ستقلة و�شفافة
 4-3 389تموز  .2012التلفزيون الرقمي الأر�ضي واال�ستخدام الأمثل للأرباح الرقمية .ع َّمان ،هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت .متوفر في:
http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2509&lang=english

 390مقابلة مع محمد الواثق �شقرة ،مدير دائرة �إدارة الطيف الترددي لدى هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت 1 ،ني�سان .2015
391

 22حزيران  .2014اختتام جل�سات نقا�شية لمركز داعم عن التحول الرقمي التلفزيوني.وكالة الأنباء الأردنية (بترا) .متوفر فيhttp:// :
&petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=155867&CatID=20
Type=Home&GType=1

� 392سحر علي« ،م�شروع جمع البيانات الإح�صائي للأ�سواق المرئية والم�سموعة و�أ�سواق الأفالم في ت�سع دول من البحر المتو�سط»� ،صفحة .27
� 3 393آذار  .2015التلفزيون الأردني ،برنامج «يوم جديد ال�صباحي» .متوفر في:
https://www.youtube.com/watch?v=P0kDNA0Nev8
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كما ذكر �أعالهُ ,ت َّت َبع في عملية الترخي�ص في الأردن �سيا�سة �أولوية الو�صول ،تحقِّق عملية الترخي�ص المعايير
الدولية ُجزئي ًا عن طريق تحديد م�سبق ل�شروط الترخي�ص .وت�شمل طلبات الترخي�ص المت َوفِّرة على موقع هيئة
الإعالم ،معايير �أهلية الح�صول على رخ�صة وعلى ال�شروط التي يجب �أن تلبيها الجهات ال ُمق َِّدمة للطلب.
تندرج ال�شروط التي ذُ كرت ُم�س َبق ًا ،في �شروط الترخي�ص من خالل العقد الموقَّع بين هيئة الإعالم وجهة
البث .توجد هذه ال�شروط في المادتين  16و 17من قانون الإعالم المرئي والم�سموع394،بما في ذلك � اّأل يكون
مقدم الطلب �أو بحق �أي من ال�شركاء حكم بالإفال�س.
قد �صدر بحق ِّ
هنالك بع�ض الت�سا�ؤالت حول ما هو مطلوب من �أجل �أن تكون جهة ما قانونية .عاد ًة ما ينطبق م�صطلح
“�شخ�ص اعتباري” على ال�شركات ،والمجتمعات ،والمنظمات ،والجمعيات ،واالتحادات ،والأحزاب والجهات
الم�سجلة الأخرى .ومع ذلك ،يتطلب نظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والر�سوم الم�ستوفاة
عنها395بيان ر�أ�سمال ال�شركة الم�سجل والمبلغ الذي دفعته كجزء من متطلَّب �إيداع ر�أ�س المال و ذلك كمرفقات
لطلب الترخي�ص .وبنا ًء على هذه القواعد ،رف�ضت هيئة الإعالم طلب ًا ,على النحو المذكور �أعاله ،للح�صول
على رخ�صة بث �إذاعي من جمعية الت�أهيل المجتمعي في غور ال�صافي (وادي الأردن) لأنها كانت ُم َ�س َّجلة
396
كجمعية ،بدال من ت�سجيلها ك�شركة ،على الرغم من ح�صولها على موافقة وزارة التنمية االجتماعية.
تبد�أ �إجراءات الترخي�ص بتقديم طلب وب�إرفاق الوثائق المن�صو�ص عليها في المادة ( 16ب) من قانون
الإعالم المرئي والم�سموع والتي ت�شمل:
 .1الإي�صال الدال على دفع الر�سم المق َّرر على تقديم الطلب.
مقدم الطلب الفنية والإدارية والمهنية بما في ذلك خططه
 .2بيانات وافية للتعريف بقدرة ِّ
الفنية وخبراته ال�سابقة.
مقدم الطلب المالية و�شهادة مالءة مالية من بنك ُمع َت َمد
 .3بيانات وافية للتعريف بمقدرة ِّ
وم�صادر التمويل ال ُمتاحة له.
�سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية ال ُم�ستَعملة في
� .4أنواع الخدمات التي ِّ
تقديم تلك الخدمات.
 .5رقم ت�سجيل مقدم الطلب والتاريخ.
مقدم الطلب،
أ�سمال
�
ر
من
بالمئة
5
من
أكثر
�
يملكون
الذين
� .6أ�سماء الم�ساهمين �أو ال�شركاء
ِّ
والأ�سهم التي يملكها كل واحد منهم.
 .7ا�سم المف َّو�ض بالتوقيع عن ال�شخ�ص االعتباري. .
� .8أي بيانات �أو وثائق �أخرى تطلبها الهيئة.
397
يتوجب
وفق ًا للمادة رقم  4من نظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والر�سوم الم�ستوفاة عنها،
َّ
على ال ُمق َِّدمين توفير «�شبكة البرامج» بالإ�ضافة �إلى المتطلبات الم�شار �إليها �أعاله .وتن�ص المادة ( 17ب)
من قانون الإعالم المرئي والم�سموع على �أنه ُي�شت َرط فيمن يتق َّدم للح�صول على رخ�صة بث تقديم كفالة ح�سن
 394قانون الإعالم المرئي و الم�سموع رقم  71ل�سنة .2002
395

نظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني .متوفر فيhttp://mc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/1cf78c90- :
462f-496d-8d96-a729a0c89dc1.pdf

 396ت�صريحات فتحي هويمل؛ رئي�س جمعية الت�أهيل المجتمعي في غور ال�صافي ومدير عام راديو �أغوار �أونالين  ,خالل مجموعة تركيز حول
الإعالم المجتمعي� 1 ,آذار ل�سنة .2015
 397نظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني رقم  163ل�سنة  .2003متوفر فيhttp://mc.gov.jo/echobusv3.0/ :

102

SystemAssets/1cf78c90-462f-496d-8d96-a729a0c89dc1.pdf

 :2تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها ،م�ساواة اقت�صادية و�شفافية ال ُملكية الفئة 2

تنفيذ وِفق ًا ل�شروط منح الرخ�صة .ت َُح ِّدد المادة �( 5أ) من تعليمات البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني
كفالة ح�سن تنفيذ لم َّدة عام بما يعادل ( )%50من مقدار ر�سم منح الرخ�صة .وفقا للمادة  19من قانون
الإعالم المرئي والم�سموع ،تلتزم الهيئة قبل رفع التن�سيب ب�ش�أن طلب الرخ�صة ،بالح�صول على موافقة هيئة
تنظيم قطاع االت�صاالت فيما يتعلَّق بالأمور الداخلة �ضمن اخت�صا�صها ،وب�صورة خا�صة تراخي�ص التر ُّددات.
وفق ًا للمادة رقم  9من تعليمات البث و�إعادة البث الإذاعي و التلفزيوني“ :ت َُح َّدد مدة رخ�صة البث �أو �إعادة
مقدم الطلب مدة
البث الإذاعي والتلفزيوني بعد موافقة مجل�س الوزراء لمدة ( )5خم�س �سنوات ،ما لم يطلب ِّ
398
�أقل من ذلك”.
يتم تنظيم اتفاقية الترخي�ص بين الهيئة وال ُم َرخَّ �ص له ،بعد موافقة مجل�س الوزراء على منح رخ�صة البث.
تت�ضمن المادة رقم  20من قانون الإعالم المرئي و الم�سموع ال�شروط و الأحكام التي يجب �أن تُد َرج في
االتفاقية ،بما في ذلك:
• الر�سوم الم�ستحقة للهيئة مقابل منح رخ�صة البث و�/أو �إعادة البث و ُم َّدتها ور�سوم تجديدها و�أي حقوق
يتوجب على ال ُم َرخَّ �ص له بدفعها للهيئة في حال �إخالله ب�شروط رخ�صة البث.
مالية َّ
• التزام المرخَّ �ص له بتقديم المعلومات والبيانات المت�صلة ب�أعمال البث و�إعادة البث التي تطلبها الهيئة
من ال ُم َرخَّ �ص له من حينٍ لآخَ ر �أو ب�شكلٍ دوري ولموظفي الهيئة التحقق من �صحة هذه المعلومات
والبيانات.
• التزام ال ُم َرخَّ �ص له ب�شروط اتفاقية الترخي�ص و�أي تعليمات �أو قرارات ت�صدرها الهيئة.
خت�صة لواجباتها.
• التزام ال ُم َرخَّ �ص له بتقديم الت�سهيالت الالزمة لممار�سة الجهات ال ُم ّ

• التعاون مع الهيئة ومع المرخ�ص لهم الآخرين في قطاع الإعالم المرئي والم�سموع وقطاع االت�صاالت.
• كيفية الف�صل في النزاع بين الهيئة والمرخ�ص له.
• التزام المرخ�ص له ب�إعطاء الأولوية للموارد الب�شرية والمادية الأردنية حيثما توافرت.
• التزام المرخ�ص له بالموا�صفات الفنية ال ُمع َت َمدة لدى الهيئة لأجهزة البث و�إعادة البث.

• التزام المرخ�ص له بتوفير م�ستلزمات �أعمال البث و�إعادة البث من القوى الب�شرية وبرامج و�أمكنة
وتجهيزات َوم َع َّدات وا�ستوديوهات ومحطات.
• التزام الجهة المرخ�ص لها ب�إعطاء الأولوية للموارد الب�شرية والمادية الأردنية.
• التزام المرخ�ص له باحترام حقوق الغير الأدبية والفنية والملكية الفكرية
• التزام الم َرخّ �ص له باحترام الكرامة الإن�سانية والخ�صو�صية ال�شخ�صية وحريات الآخرين وحقوقهم
وتعددية التعبير
• التزام المرخ�ص له بعدم بث ما يخد�ش الحياء العام �أو يح�ض على الكراهية �أو الإرهاب �أو العنف �أو �إثارة
الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية �أو يلحق ال�ضرر باالقت�صاد والعملة الوطنية �أو يخل بالأمن
الوطني واالجتماعي ،وعدم بث المواد الكاذبة التي ت�سيء �إلى عالقات المملكة بالدول الأخرى
398

تعليمات رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني رقم  1ل�سنة  .2006متوفرة فيhttp://mc.gov.jo/echobusv3.0/Syste m :
Assets/a9da1a0e-38c5-42bd-8d80-733b83ce25a4.pdf
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تن�ص المادة ( 16ج) من قانون الإعالم المرئي و الم�سموع على �أن“ :المدير يرفع تو�صياته �إلى الوزير عند
ا�ستكمال الطلب للبيانات المطلوبة ،وعلى الوزير التن�سيب �إلى مجل�س الوزراء بالموافقة �أو الرف�ض خالل
ثالثين يوم ًا من تاريخ ت�سلمه للتو�صية .ي�صدر مجل�س الوزراء قراره ب�ش�أن الطلب خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ
تن�سيب الوزير”.
وفقا للمادة �( 18أ) ف�إن “لمجل�س الوزراء بنا ًء على تن�سيب الوزير الم�ستند �إلى تو�صية المدير الموافقة على
منح رخ�ص البث �أو تجديدها �أو تعديلها �أو �إلغائها وِفق ًا لأحكام هذا القانون والأنظمة ال�صادرة بمقت�ضاه”.
فيما تن�ص المادة ( 18ب) على �أنه“ :لمجل�س الوزراء الحق في رف�ض منح رخ�ص البث لأي جهة دون ذكر
�أ�سباب الرف�ض”“ .ف�شلت محاولة طعن في القانون عام  ،2008الأمر الذي �سمح لمجل�س الوزراء برف�ض
الطلب دون تزويد المحكمة العليا بالأ�سباب”399.ولكن ،فقد تم تعديل هذه المادة ف�أ�صبحت تن�ص على �أنه:
« لمجل�س الوزراء الحق في رف�ض منح رخ�ص البث لأي جهة ُمعل ًال بالأ�سباب وللمت�ضرر الحق في اللجوء �إلى
الق�ضاء».
قبل التعديل ،تم رف�ض طلب �شبكة هيئة الإعالم المجتمعي للح�صول على رخ�صة بث �إذاعي عام  2007للبث
في الزرقاء .رف�ض مجل�س الوزراء في جل�سته التي ُع ِقدت يوم  27كانون ثاني  2009طلب ترخي�ص بث �إذاعي
�آخر من نف�س المنظمة للبث في وادي الأردن ،وم َّرة �أخرى دون التزويد بالأ�سباب ،على الرغم من تلبية
400
ال�شروط التي و�ضعتها هيئة الإعالم وهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ومجل�س الوزراء.
في عام  ،2007قامت هيئة الإعالم المرئي والم�سموع بمنح رخ�صة بثِّ تلفزيوني �أر�ضي لقناة  ،ATVلتكون
�أول محطة تلفزيون �أر�ضي خا�صة في الأردن ،ولكنه كان هنالك خالف حول كيفية ن�شر ذلك فتم �إلغاء �إطالق
القناة401،ولم تُطلق القناة على الهواء حتى الآن.
ن�شرت منظمة المادة  19التي تدافع عن حرية التعبير ومقرها لندن ،تقرير ًا تحليلي ًا ينتقد قانون الإعالم
المرئي والم�سموع ،وا�صف ًا �إجراءات اتخاذ القرار ب�ش�أن طلب رخ�صة بث بال�صعبة لأنها عر�ضة لمنح رخ�ص
بدوافع �سيا�سية .من ال�ضروري �إحداث تغيير جوهري ل�ضمان �أن البث الخا�ص في الأردن �سوف يزيد من تنوع
المعلومات المتاحة للمواطنين ،و�سي�شجع النقا�ش الديمقراطي في الدولة” .ي�ؤكد التقرير على “�ضرورة وجود
� ٍ
إجراء للترخي�ص تتم �إدارته بالكامل من قبل هيئة تنظيمية م�ستقلة” ،ويدعو التقرير �إلى �إزالة “�صالحيات
402
وزير الإعالم ومجل�س الوزراء من �إجراءات الترخي�ص ،و �إحالة الم�س�ؤولية �إلى هيئة الإعالم وحدها”.

 399داوود كتاب 3 .ت ّموز  .2009ترف�ض الحكومة الأردنية �إذاعة ن�ساء وادي الأردن .The Huffington Post .متوفر فيhttp://www. :
 ?huffingtonpost.com/daoud-kuttab/jordanian-government-reje_b_163277.htmlرف�ضت محكمة العدل العليا
الطلب بموجب قرارها رقم  2008/22ال�صادر في � 12آذار .2008
 400داوود كتاب� 6 .شباط  .2009خيبة �أمل تنموية �إعالمية� .صحيفة الغد .متوفر فيhttp://goo.gl/xqtx3M :
�	401أنظر� :سعد حتر .2009 .م�ؤ�شر اال�ستدامة الإعالمية  .2009لمحة عن الأردن (� ،)Jordan at a Glanceصفحة � .67أنظر �أي�ض ًا� 23 :آب
 .20077لجوء قناة � ATVإلى القنوات القانونية في حال ف�شل محاوالت �إطالق البث .جوردان تايمز .متوفر فيhttp://www.jorda n:
 . times.com/news/local/atv-resort-legal-channels-if-efforts-launch-broadcast-failمحمد غزال� 25 .أيلول .2007
ي�ستقيل مدير عام قناة  ATVمن من�صبه .Jordan Times .متوفر فيhttp://jordantimes.com/news/local/atv-general-:
manager-quits-post
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د� .أنظمة �ضريبية وخا�صة باالعمال
 2.9ت�ستخدم الدولة الأنظمة ال�ضريبية والخا�صة بالأعمال بهدف ت�شجيع تطوير
و�سائل الإعالم ب�صورة غير تمييزية
يدفع مقدمو طلب رخ�صة البث  5دنانير �أردنية (ما يقارب  7.5دوالر �أمريكي تقريب ًا) كر�سوم غير م�ستردة
للمدينة الإعالمية .وتبين المادة رقم  11من نظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والر�سوم
الم�ستوفاة عنها 403الر�سوم المختلفة للرخ�ص ح�سب نوع وخ�صائ�ص الرخ�صة ،وتجمع المدينة الإعالمية هذه
الر�سوم ،وتكون ر�سوم الح�صول على رخ�صة لمدة خم�س �سنوات على النحو التالي:
• ر�سوم رخ�صة تلفزيون �أر�ضي 100,000 :دينار للمحطات لمعظم مناطق المملكة 50,000 ,دينار
للمحطات في العا�صمة 30,000 ،دينار للمحطات في محافظتي الزرقاء و �إربد 20,000 ,دينار للمحطات
في المحافظات الأخرى.
• ر�سوم ترخي�ص المحطات الف�ضائية 5,000 :دينار.
• رخ�صة الإذاعات عبر موجات �إف �إم ( 25,000 :)FMدينار للإذاعات في محافظة العا�صمة،
 15,000دينار للإذاعات في محافظتي الزرقاء و �إربد 10,000 ,دينار للإذاعات في باقي
المحافظات .و تنطبق هذه الر�سوم على الإذاعات ذات قوة �إر�سال ت�صل �إلى خم�سة كيلو
واط و تخ�ضع الر�سوم لزيادة بقيمة  20بالمئة للإذاعة ذات قوة �إر�سال ت�صل �إلى ع�شرة
كيلو واط و زيادة بقيمة  30بالمئة للإذاعة ذات قوة �إر�سال ت�صل �إلى ع�شرين كيلو واط.
وبالإ�ضافة �إلى الر�سوم المذكورة �أعاله ووفق ًا للمادة رقم  14من نظام الرخ�ص ،تجمع الهيئة ر�سوم ًا
�سنوية لمحطات التلفزيون بقيمة  10بالمئة من ر�سوم الترخي�ص لل�سنة الأولى وترتفع هذه القيمة لت�صل
�إلى  20بالمئة في ال�سنة الثانية و 30بالمئة لل�سنة الثالثة و 40بالمئة لل�سنة الرابعة و 50بالمئة لل�سنة
الخام�سة و من ثم تثبت القيمة على  50بالمئة �إذا ُج ِّد َدت الرخ�صة لخم�س �سنوات �أخرى .وبالن�سبة
للمحطات الإذاعية ،فيتم جمع ما قيمته  20بالمئة من ر�سوم الت�سجيل في ال�سنة الأولى و 25بالمئة لل�سنة
الثانية و 30بالمئة لل�سنة الثالثة و  40بالمئة لل�سنة الرابعة و 50بالمئة لل�سنة الخام�سة و تثبت �سنوي ًا على
ما قيمته  50بالمئة بعد ال�سنة الخام�سة.
وذكر ع�ضو البرلمان ومدير عام محطة “الحقيقة الدولية” الف�ضائية الخا�صة ،زكريا ال�شيخ �أنه بالإ�ضافة
لر�سوم ترخي�ص المحطة الف�ضائية الأ�صلية (� 5أالف دينار) التي ُد ِفعت للهيئة ،قام بدفع  5000دينار �أخرى
لهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت .وهنالك �أي�ض ًا تكاليف �إر�سال كبيرة بما يقارب  10,000دوالر �أمريكي (7,000
دينار �أردني تقريب ًا) تدفع �شهري ًا لكل  1ميغا بايت .و يبث التلفزيون الأردني  3.5ميغا بايت �شهري ًا ,بينما تبث
قناة ر�ؤيا  4ميغا بايت مما يعني �أنهم يقومون �شهري ًا بدفع  35,000دوالر و  40,000دوالر على الترتيب (ما
404
يقارب  25,000دينار و  28,000دينار).
فر�ضت المادة (12ز) من نظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي و التلفزيوني405،حتى �أيلول  ،2012ر�سوم ًا
ا�ضافي ًة بقيمة  50بالمئة على جهات البث التي ترغب بتقديم الأخبار و البرامج ال�سيا�سية .و قد �أُلغ َيت هذه
403

نظام رخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والر�سوم الم�ستوفاة عنها رقم  163ل�سنة  .2003متوفر فيhttp://mc.gov.jo/ :
echobusv3.0/SystemAssets/1cf78c90-462f-496d-8d96-a729a0c89dc1.pdf

 404مقابلة مع زكريا ال�شيخ ،رئي�س اللجنة البرلمانية ومدير عام محطة «الحقيقة الدولية» الف�ضائية الخا�صة� 11 ،شباط .2015
 405النظام المعدَّل لرخ�ص البث و�إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني رقم  67ل�سنة  ،2012ال�صادر في � 19أيلول  .2012متوفر في:

http://www.avc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/1cf78c90-462f-496d-8d96-a729a0c89dc1.pdf

105

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

المادة عام  2012بهدف «ت�شجيع البرامج ال�سيا�سية والأخبار بهدف خدمة المجتمع المحلي» ،وهذا وِفق ًا لما
406
قاله مدير هيئــة الإعالم� ،أمجد القا�ضي.
و في كانون الأول  ،2008فر�ضت الحكومة “ر�سوم بدء العمل” على و�سائل الإعالم المطبوعة الحا�صلة م�ؤخَّ ر ًا
على الرخ�صة ،وتقوم دائرة المطبوعات والن�شر حالي ًا بتح�صيل  2,000دينار �أردني (ما يقارب  2,800دوالر
�أمريكي) كر�سم ترخي�ص تدفعه ال�صحف اليومية لمرة واحدة و 1.500دينار �أردني تدفعه ال�صحف غير
يومية و  500دينار تدفعه المجالت المتخ�ص�صة407.وقد عار�ضت و�سائل الإعالم المطبوعة ،المم َّثلة بنقابة
408
ال�صحفيين ،هذا القرار.
وقد بد�أت بوادر الأزمة في قطاع ال�صحف اليومية بالظهور عام  .2011فعلى �سبيل المثال ،بد�أت الخ�سائر
�آنذاك تتراكم على �صحيفتي الر�أي و الد�ستور ،مع العلم ب�أن الحكومة ،ممثلة بالم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
409
الإجتماعي ،تملك ما ن�سبته  55بالمئة من �أ�سهم �صحيفة الر�أي و  33بالمئة من �أ�سهم �صحيفة الد�ستور.
قامت �صحيفة الد�ستور عام  ،2011بتقليل عدد موظفيها من � 614شخ�ص ًا �إلى � 537شخ�ص ًا ،كما قامت ب�إيقاف
�إ�صدار ن�سختها الأ�سبوعية باللغة الإنجليزية . The Star،باعت �صحيفة الد�ستور عام  ،2014عدة ممتلكات
لم�ساهمها الرئي�سي ،وهي الم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ،وخف�ضت من عدد موظفيها لي�صل �إلى 320
�شخ�ص ًا410.ا�ستغنت �صحيفة الد�ستور عن خدمات  46موظف ًا في �أيار  ،2015بمن فيهم ثمانية �صحفيين،
و�أ�صدر موظفو ال�صحيفة اليومية بيان ًا لحث ال�سلطات على ح ّل �أزمة و�سائل الإعالم المطبوعة في الأردن،
داعين لجنة التوجيه الوطني في مجل�س النواب وهيئة الإعالم �إلى منع المزيد من خطط �إعادة الهيكلة في
ال�صحف اليومية 411.وو�صلت الأزمة المالية في �صحيفة الد�ستور لدرجة �أنها كانت غير قادرة على دفع رواتب
الموظفين لمدة �أربعة �أ�شهر متتاليةُ .دفعت رواتب �شهر كانون ثاني في ني�سان  412،2015ولكن كانت هذه �آخر
الرواتب التي ُد ِف َعت في نهاية حزيران .2015
توقف مجل�س �إدارة �صحيفة الر�أي عن دفع العالوات ال�سنوية لموظفيها في �آذار  413 2011ب�سبب الخ�سائر
المالية ،الأمر الذي �أثار �سل�سلة من االحتجاجات التي قام بها الموظفون .ح�صل الموظفون على العالوة
ال�سنوية التي طالبوا بها ،ولكن لم تُعاد هيكلة الرواتب كما طلبوا .خف�ضت �صحيفة الر�أي عدد الأعمدة عام
 ،2013من � 53إلى  ،8من دون ذكر ُكتّاب الأعمدة الذين يعملون بالقطعة 414.قررت �إدارة جريدة الر�أي في �آذار
406

� 3أيلول  .2012هيئة الإعالم المرئي والم�سموع تعدِّ ل نظام البث الإذاعي والتلفزيوني .وكالة الأنباء الأردنية (بترا) .متوفر فيhttp:// :
www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID=82653&Type=P

 407نظام رخ�ص ور�سوم دور الطباعة والن�شر والتوزيع والمن�شورات الدورية ومراكز الدرا�سات واال�ستطالعات ووكاالت الإعالن رقم 112
408
409
410
411
412
413
414
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ل�سنة  ،2008والمن�شورة في الجريدة الر�سمية في  1كانون الأول  ،2008الطبعة رقم � ،4941صفحة  .6066متوفر فيhttp://www. :
pm.gov.jo/DWWebClient/IntegrationViewer.aspx?DWSubSession=18289&v=1891

 15كانون الأول  .2008تعار�ض نقابة ال�صحفيين الأردنيين نظام رخ�ص ور�سوم دور الطباعة والن�شر والتوزيع� .صحيفة الد�ستور .متوفر
فيhttp://goo.gl/G1DMxP :
�سو�سن زايدة� 25 :آب � .2013صحيقتا ال�ضمان االجتماعي« :الر�أي» بال �أرباح و «الد�ستور» بخ�سائر فادحة ،موقع مجلة حبر الإلكترونية.
متوفر فيhttp://www.7iber.com/2013/08/rai-dustour-gains-and-losses/:
�سو�سن زايدة� 25 :آب � .2013صحيقتا ال�ضمان االجتماعي« :الر�أي» بال �أرباح و «الد�ستور» بخ�سائر فادحة ،موقع مجلة حبر الإلكترونية.
متوفر فيhttp://www.7iber.com/2013/08/rai-dustour-gains-and-losses/ :
� 3أيار  .2015تف�صل �صحيفة الد�ستور  46موظف ًا حيث ت�ؤكد نقابة ال�صحفيين رف�ضها لإعادة الهيكلة .The Jordan Times .متوفر
فيhttp://www.jordantimes.com/news/local/ad-dustour-lays-46-employees-jpa-reiterates-rejection- :

restructuring
 15ني�سان  .2015دفع رواتب العاملين في الد�ستور ل�شهر كانون الثاني اليوم .موقع ال�سو�سنة الإخباري .متوفر فيhttps://www.a s :
.sawsana.com/portal/pages.php?newsid=212849
� 25آذار  .2011اتفاق مكتوب ُينهي �أزمة الر�أي .موقع عمان نت الإخباري .متوفر فيhttp://ar.ammannet.net/news/100188 :
 23ت�شرين الثاني  .2013تحتفظ الر�أي بـ 8كاتبي �أعمدة .موقع �سواليف الإخباري .متوفر فيhttp://www.sawaleif.com/mob/ :
Details.aspx?DetailsId=89597
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� ،2015إغالق بع�ض مكاتبها خارج العا�صمة.
و�أخذت جريدة الر�أي هذه المرة“ ،منعطف ًا لم ي�سبق له مثيل في منهجها التحريري ،فقام موظفوها بن�شر
مقاالت تنتقد حكومة رئي�س الوزراء عبد اهلل الن�سور” ،وفق ًا ل�صحيفة “ :Jordan Timesنادر ًا ما تنتقد
ال�صحيفة الموالية للحكومة �سيا�سات الدولة” 416.و�أ�ضافت ب� َّأن «موظفي �صحيفة الر�أي قاموا باتِّهام بع�ض
من �أع�ضاء المجل�س ب�إعداد خطة �إعادة الهيكلة ،بينما ف�شلوا في معالجة ق�ضية هبوط الإيرادات الم�ستمر
وبالف�شل في �إيجاد حل للتكاليف المرتبطة بالمطبعة التجارية على طريق المطار ،والتي ك َّلفَت �أكثر من 35
417
مليون دينار �أردني (ما يقارب  49مليون دوالر �أمريكي).
�أثرت هذه الأزمة �أي�ض ًا على ال�صحف اليومية الخا�صة .بيعت �صحيفة العرب اليوم عام ٍ 2011
لمالك جديد قام
وعلَّقت �صحيفة العرب اليوم ن�شرها لمدة �شهرين في تموز  ،2013وذلك بهدف
الحق ًا بتقليل عدد الموظفينَ .
�إعادة هيكلة داخلية ،وذلك تما�شي ًا مع فترة التعليق التي ي�سمح بها قانون المطبوعات والن�شر قبل �أن ي�صبح
الإغالق �إجباري ًا .واجتازت ال�صحيفة هذه الأزمة وا�ست�أنفت الن�شر قبل انتهاء فترة ال�سماح ,ولكنها ا�ضطرت
418
�إلى تقليل عدد موظفيها ،ما �إن ا�ست�أنفت الن�شر ،فمن �أ�صل � 70صحفي ًا وكاتب ًا ،بقي �أقل من .10
415

قامت المحكمة في ني�سان  ،2015ب�إ�صدار قرارين يجيزان م�صادرة �أ�صول وممتلكات �صحيفة العرب اليوم،
و قال رئي�س تحرير لل�صحيفة� ،أ�سامة الرنتي�سي� ،أن قرار المحكمة مرتبط بكفالة تعوي�ض قدره  2500دينار
�أردني (ما يقارب  3500دوالر �أمريكي) ل�صحفي �سابق في ال�صحيفة على“نزاع العمل”.
و�أ�شار محامي الموظفين محمود قطي�شات �إلى �أن “ممتلكات ال�صحيفة �ستباع في مزاد علني لتغطية
م�ستحقات بقيمة  500000دينار�أردني ،بما في ذلك الرواتب التي لم يتم دفعها عام  2003لمدة ثالثة �أ�شهر
419
عندما �أُغ ِلقت ال�صحيفة” .و �أ�ضاف �أن “قرار الحجز ال يعني �إغالق ال�صحيفة بحد ذاتها”.
وكانت زيادة �أ�سعار الإعالنات هي �إحدى ا�ستجابات الحكومة؛ ففي �شهر �شباط  ،2014رفعت الحكومة �سعر
الإعالنات الحكومية التي تدفعها لل�صحف من  0,065دينار �إلى  0,10دينار لكل كلمة (ما يقارب 0,14
دوالر �أمريكي) فقد كانت الحكومة تدفع ال�سعر القديم منذ عام  1973و من ثم تم رفع ال�سعر م ّرة �أخرى
لي�صل �إلى  0,25دينار لكل كلمة (ما يقارب حوالي  0,35دوالر) في  19ني�سان  .2015و قرر مجل�س الوزراء
في �شهر �شباط  ،2014موا�صلة �آلية ا�شتراكه بحيث ت�شتري كل وزارة و هيئة حكومية خم�س �أو ثالث ن�سخ على
التوالي من �صحف المملكة اليومية الرئي�سية420.وقرر مجل�س الوزراء في ني�سان � ،2015إعفاء مدخالت الإنتاج
ال�صحفية من الر�سوم الجمركية لمدة عامين و�إلزام الجهات الحكومية بزيادة ا�شتراكاتهم في ال�صحف
بن�سبة  100بالمئة.
415
416

� 19آذار  .2015اعت�صام احتجاجي في الر�أي للزمالء العاملين في المحافظات لتحقيق مطالبهم .موقع رم الإخباري .متوفر فيhttp:// :
www.rumonline.net/index.php?page=article&id=200985
عمر عبيدات 14 .ني�سان  .2015منعطفٌ لم ي�سبق له مثيل :تن�شر الر�أي مقاالت معارِ�ضة للحكومة .The Jordan Times .متوفر في:
http://www.jordantimes.com/news/local/unprecedented-twist-al-rai-runs-anti-gov%E2%80%99t-articles

 19 417ني�سان  .2015يقول عاملون في القطاع �أن الحكومة تخطو لدعم و�سائل الإعالم المطبوعة في االتجاه ال�صحيح ،ولكن لي�س بما فيه
418
419
420

الكفاية .The Jordan Times .متوفر فيhttp://jordantimes.com/sector-insiders-say-govt-move-to-support- :
print-media-step-in-right-direction-but-not-enough
 17تموز  .2013العرب اليوم تع ِّلق �صدورها لمدَّة �شهرين .مر�صد الإعالم الأردني .متوفر فيhttp://goo.gl/QmyBxq :
 6ني�سان  .2015يقول �أحد المحامون :ت�صادر المحكمة �أ�صول �صحيفة العرب اليوم� ،إدعاء ب�أنه ناتج عن نزاع مع الإدارةThe Jordan .
 .Timesمتوفر فيhttp://www.jordantimes.com/news/local/lawyer-says-court-seizes-al-arab-al-yawm- :
assets-management-disputes-claim
� 5شباط � .2014ستدفع الحكومة �أكثر للإعالنات ال�صحفية .The Jordan Times .متوفر فيhttp://jordantimes.com/govt- :
to-pay-more-for-newspaper-advertisements
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تقييم تنمية الإعالم في الأردن

وبح�سب خالد عجاج المدير المالي للم�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية (نا�شر �صحيفة الر�أي) �صحيفة “The
”Jordan Timesفقد “ كانت مدخالت الإنتاج بالأ�صل معفاة من ال�ضرائب وبالتالي ف�إن هذا القرار

الحكومي ال ي�ضيف �شيئ ًا �إلى الو�ضع الحالي ،ولن يق ّدم �أي م�ساعدة� .أما بالن�سبة للقرار الثاني المتعلق برفع
�أ�سعار الإعالنات الحكومية ف�إنه لن يعود بفوائد كبيرة لأنها �ستظل �أقل من �أ�سعار ال�سوق ومن التكلفة الحقيقية
421
التي تتحملها ال�صحف”.
و�شرح عمر عالن ،مدير ق�سم الإعالنات في الم�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية �أن “قرار رفع �أ�سعار الإعالنات
الحكومية �سيزيد �إيرادات �صحيفة الر�أي بحوالي  150,000دينار �أردني �سنوي ًا ،وهذا لن يكون كافي ًا لتعوي�ض
االنخفا�ض الم�ستمر في االيرادات” ،و�أكد ادعاء عجاج �أي�ض ًا ب�أن الإعالنات الحكومية �ستظل مدعومة من
قبل ال�صحف ،كونها تُط َبع ب�أقل من �سعر التكلفة الحقيقية لل�صفحة ،بحيث “يبلغ �سعر تكلفة �صفحة كاملة في
�صحيفة الر�أي �أكثر من  800دينار �أردني وعندما تدفع الحكومة لكل كلمة من �إعالناتها ،فهي تدفع �أقل من
 600دينار لل�صفحة الواحدة .فمن العدل �أن تدفع الحكومة ال�سعر التجاري المعتاد للإعالنات بد ًال من وجود
422
�سعر خا�ص للإعالنات الر�سمية”.
وقال فريد �سلواني ،مدير عام الم�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية �صحيفة “ ”The Jordan Timesب�أن “الحل
لي�س بيد الحكومة فقط ،فعلى جميع و�سائل الإعالم العمل على تعزيز التوزيع والت�سويق والإنتاجية .ولدينا
خطة في م�ؤ�س�ستنا لإن�شاء �شركة توزيع خا�صة بنا ،و�ستكون جاهزة قبل نهاية ال�سنة ،بالإ�ضافة �إلى خطة
423
ت�سويقية خا�صة”.
وافق مجل�س النواب في  5ني�سان  ،2015على تو�صيات لجنة التوجيه الوطني والإعالم للتخفيف من ِحدة
الم�شاكل المالية لل�صحف 424،فقد طالبت اللجنة الحكومة ب�إن�شاء «�صندوق توفير» لو�سائل الإعالم المطبوعة،
وذلك بهدف ت�أمين التدفقات النقدية لتغطية احتياجات ال�صحف العاجلة ورواتب موظفيها ،حيث ال يمكن
�إيجاد حل دائم للم�شاكل المالية المتراكمة على قطاع و�سائل الإعالم المطبوعة دون و�ضع خطة لإعادة الهيكلة.
واختتمت اللجنة تو�صيتها ب�إعادة هيكلة موظفي ال�صحف الكبرى في الدولة ،وخا�صة جريدة الد�ستور ،بهدف
ال�سيطرة على العمالة الزائدة ورفع كفاءة العاملين .كما و�أو�صت ب�أن يتم تعيين مجال�س �إدارة لل�صحف بنا ًء
على م�ؤهالت عالية وخبرات وا�سعة في �إدارة االعمال وو�سائل الإعالم .ودعت اللجنة الحكومة كذلك �إلى الحد
من التو�سط لدى الجرائد العامة لتعيين �صحفيين و �إداريين ،وهذه م�شكلة �شائعة لطالما ُوجِ َدت.

هـ .الإعالنات

 2.10ال تم ِّيز الدولة من خالل �سيا�سات الإعالنات

�أق ّرت الحكومة في كانون الأول “ 2009مدونة لقواعد ال�سلوك لتنظيم عالقة الحكومة مع و�سائل الإعالم”وعلى
الرغم من �أنها �أُلغيت في وقت الحق ،فقد �أ�صدر �سمير الرفاعي ،رئي�س الوزراء حينها ،تعميم ًا طالب فيه البدء
بتنفيذ المد َّونة اعتبار ًا من  1كانون ثاني  425. 2010وت�ضمنت «�إر�شادات ن�شر الإعالنات من ِقبل الوزارات
 421محمد غزال 19 .ني�سان  .2015يقول عاملون في القطاع �أن الحكومة تخطو لدعم و�سائل الإعالم المطبوعة في االتجاه ال�صحيح ،ولكن

لي�س بما فيه الكفاية .The Jordan Times .متوفر فيhttp://jordantimes.com/sector-insiders-say-govt-move-to- :
support-print-media-step-in-right-direction-but-not-enough

�	422أنظر المرجِ ع ال�سابق.
�	423أنظر المرجِ ع ال�سابق.
 5 424ني�سان  .2015يحث مجل�س النواب على �إعداد خطة لم�ساعدة و�سائل الإعالم المطبوعة متوفر فيhttp://jordantimes.com/ :
house-urges-plan-to-aid-print-media
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 29 425كانون �أول عام  .2009المدونة الحكومية لقواعد ال�سلوك لتنظيم عالقة الحكومة مع و�سائل الإعالم .موقع رئا�سة الوزراء ،المملكة
الأردنية الها�شمية .متوفر فيhttp://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=news&part=1&id=5917 :
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والدوائر الحكومية والم�ؤ�س�سات الحكومية والر�سمية والبلديات في و�سائل الإعالم المطبوعة والإذاعية
والإلكترونية وغيرها من و�سائل الإعالم».
وقد �أعطت الإر�شادات الأولوية “لمطبوعات متخ�ص�صة عند ن�شر الإعالنات التي ت�ستهدف جمهور ًا معين ًا
بهدف �ضمان الو�صول �إلى الهدف .بينما تُن�شر الإعالنات التي ت�ستهدف جميع الفئات الجماهيرية والإعالنات
المتخ�ص�صة التي تهدف �إلى تو�سيع قاعدتها في �صحف غير متخ�ص�صة والمطبوعات وو�سائل الإعالم
الأخرى ،مع مراعاة توزيع وات�ساع نطاق عمل و�سائل الإعالم هذه”.
وقد دعت الإر�شادات �أي�ضا �إلى توثيق التعاون بين ال�صحف وو�سائل الإعالم وذلك بن�شر �إعالنات مجانية
للم�صلحة العامة.
ودعا التعميم الحكومة �إلى وقف جميع ممار�سات اال�ستر�ضاء ،وعدم تقديم �أي حوافز مالية �أو هدايا
لل�صحفيين ،وذلك في محاولة للحد من الت�أثير عليهم .و�أكد رئي�س الوزراء �أن الوزارات والدوائر الحكومية
ال ينبغي �أن تعين ال�صحفيين العاملين في و�سائل الإعالم الخا�صة ،في �أي دائرة عامة .وطالب الوزارات
والدوائر الحكومية بالم�شاركة بفعالية �أكبر في االت�صاالت العامة من خالل المتحدثين الر�سميين والم�ؤتمرات
ال�صحفية والبيانات ال�صحفية .وت�ضمن التعميم �أي�ضا �آليات الرقابة والمتابعة بحيث ُك ِّلف ديوان المحا�سبة
426
“بمراقبة �أي انتهاكات لأحكام القانون �أو التعميم طالب ًا تنفيذها”.
�أثار القانون احتجاجات وا�سعة بين �صحفيي الإعالم المطبوع ونقابة ال�صحفيين .حيث �ص ّرح نائب رئي�س
النقابة ،حكمت المومني علن ًا:
لقد كانت لدينا تحفظات على البند المتعلق باال�شتراكات والإعالنات .من حق الحكومة �أن
ّ
تنظم ا�شتراكاتها و�إعالناتها في و�سائل الإعالم ،لكن عليها ،بحكم �أنها �صاحبة الوالية،
�أن تعي �أن عليها م�س�ؤوليات تجاه الإعالم بو�صفه قطاع ًا مهم ًا في الأردن ،مثل قطاعات
�أخرى يقدم لها الدعم الحكومي .والمطلوب هنا لي�س دعم ًا مبا�شر ًا ،و�إنما تخفي�ض ر�سوم
التراخي�ص و�ضريبة المبيعات ،وتقديم ت�سهيالت لإن�شاء م�ؤ�س�سات �إعالمية ،وهذا ٍ
كاف
427
لتقوية ال�صناعة ال�صحفية في الأردن
�أجمع ر�ؤ�ساء تحرير ال�صحف الأ�سبوعية في اجتماع عقدوه في نقابة ال�صحفيين على � َّأن“ :المد َّونة
�ستُ�سهم في الق�ضاء على ال�صحافة الأ�سبوعية و اختفائها ،مع الإقرار بوجود �سلوكيات �سلبية اقترفها بع�ض
428
ال�صحفيين”.
قامت حكومة معروف البخيت ب�إبطال المدونة المثيرة للجدل وب�إقرار “�صيغة جديدة لمدونة قواعد ال�سلوك
لعالقة الحكومة مع و�سائل الإعالم” في ني�سان � 429 .2011أرجعت الحكومة في المد َّونة الجديدة «اال�شتراك
المبا�شر في ال�صحف» (�شراء الن�سخ) .كما �شملت المد َّونة« :ربط الإعالنات بمعايير مهنية حيث �سيقوم
وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم واالت�صال بتعميم هذه المعايير على الوزارات والم�ؤ�س�سات بحيث ال ت�ستخدم هذه
426

ديوان المحا�سبة الأردني ,الإطار القانوني .متوفر فيhttp://www.audit-bureau.gov.jo/index.php?option=com_con :
 . tent&view=article&id=74&Itemid=28&lang=enديوان المحا�سبة الأردني هو مكتب قانوني تم �إن�شا�ؤه بموجب المادة 119

من الد�ستور الأردني.
� 1 427شباط  .2010المدونة الحكومية لقواعد ال�سلوك فيما يتعلق بو�سائل الإعالم :تم الترحيب بها و لكنها مو�ضع �شكوك �ضخمة� .صحيفة
ال�سجل .متوفر فيhttp://www.al-sijill.com/mag/sijill_items/sitem418.htm :
�	428أنظر المرجِ ع ال�سابق.
 12 429ني�سان  .2011مجل�س الوزراء يقر �صيغة جديدة لمدونة قواعد ال�سلوك لعالقة الحكومة مع و�سائل الإعالم .موقع «�صحفي.جو»
الإخباري .متوفر فيhttp://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=43eebf647f8429ff7d94ca76b9e13baa4c14aa29 :
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الإعالنات و�سيلة للت�أثير على ا�ستقاللية و�سائل الإعالم وبما ي�ضمن ثبات الجدوى من �إنفاق المال العام».
�ص َّرح وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم ،محمد المومني ب�أن:
معايير الحكومة لتوزيع �إعالناتها تعتمد على القوانين .ي�ص ٍّرح قانون التنفيذ الق�ضائي،
وقانون ال�شركات ،وقانون العطاءات الحكومية ب�أنه يجدر على الإعالنات الحكومية �أن
تكون في واحدة �أو �إثنتين من ال�صحف اليومية .هنالك طرق �أخرى لن�شر الإعالنات
الحكومية ولكن القانون ال ُيلزِ م الحكومة با�ستخدام تلك الو�سائل ،مثل الإذاعة والتلفزيون
430
�أو اللوحات الإعالنية.
من الناحية العملية ،تكون وزارة المالية م�س�ؤولة عن تنظيم الإعالنات الحكومية .معيار الوزارة الرئي�سي هو
�سعر توزيع ال�صحف اعتماد ًا على معلومات المطابع حول عدد الن َُ�سخ المطبوعة .ومع ذلك ،ف�إن كل وزارة
ودائرة تق ِّرر احتياجاتها الإعالنية وكيفية ا�ستخدام ميزانيتها في الإعالن عبر و�سائل الإعالم التي بنظرها
َهدفة.
ت�ساعد في �إي�صال ر�سالتها للجماهير ال ُم�ست َ
تتركَّز الإعالنات الحكومية في ال�صحف اليومية ،وينطبق ذات ال�شيء على الإعالنات الخا�صة .تُن�شَ ر غالبية
الإعالنات الحكومية في �صحيفة الر�أي التي ُت َع ُّد ال�صحيفة الأو�سع انت�شار ًا ما بين �سائر ال�صحف اليومية،
متبوعة ب�صحيفة الد�ستور والغد .ونادر ًا ما تُن�شَ ر �أو ُت َبثُ الإعالنات الحكومية على و�سائل الإعالم الأخرى.
ٍ
إعالنات حكومية ولكنه يرد �أي �إيرادات للحكومة.
يبث التلفزيون الأردني �
يقول بالل خ�صاونة من يرموك �إف�.إم في �إربد �أن القناة ال تح�صل على �أي �إعالنات حكومية مدفوعة“ .تطلب
الم�ؤ�س�سات الحكومية �أن ُت َبث الإعالنات المجانية فقط” 431.وهكذا الحال بالن�سبة لراديو البلد ،وِفق ًا لما قالته
432
ِعطاف الرو�ضان ،رئي�سة التحرير ال�سابقة لدى المحطة وال ُم�شرفة الحالية على �صحيفة «هنا الزرقاء».
وبح�سب �أحمد عريقات ،نا�شر موقع “الزرقاء نيوز” الإلكتروني 433،ف�إن «المواقع الإخبارية ال تح�صل عاد ًة
ٍ
إعالنات حكومية لأن الحكومة تن�شر �إعالناتها عبر ال�صحف اليومية والإذاعة والتلفزيون الأردني ب�شكلٍ
على �
دائم» 434.فيما يقول �أحمد رجبُ ،م َح ِّرر موقع «ال�سبيل» ،وهو الإ�صدار الإلكتروني ل�صحيفة جبهة العمل
435
ٍ
ٍ
ا�شتراكات حكومية.
إعالنات �أو
الإ�سالمي «ال�سبيل»� ،أن ال�صحيفة ال تح�صل على �أي �
�أ ّما زكريا ال�شيخ ،وهو ع�ض ٌو في البرلمان ومدير عام محطة “الحقيقة الدولية” التلفزيونية ،فقال �أن
الحكومة ال تُر�سل الدعايات التجارية لقناته ،وعندما �س�أل م�صدر ًا حكوم َّي ًا عن ال�سبب ،قيل له ب�أن ذلك يخدم
436
م�صلحته ،كي ال ُي َع ُّد ب�أنه منا�ص ٌر للحكومة.
ويقول فار�س ال�صايغ ،مدير عام قناة ر�ؤيا الف�ضائية الخا�صة� ،أنَّهم ال يح�صلون على �إعالنات حكومية
ً 437
مدفوعة“ ،رف�ضنا عندما ُط ِل َب منّا بث �إعالنات مجانية ،فهذا لي�س عدال”.
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 430مقابلة مع محمد المومني ،وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم� 29 ،آذار .2015
 431ت�صريحات بالل خ�صاونة ،منتِج ومقدِّ م برامج في يرموك �إف �إم ،خالل مجموعة تركيز حول الإعالم المجتمعي� 1 .آذار .2015
 432ت�صريحات عطاف الرو�ضان ،رئي�سة التحرير ال�سابقة لدى المحطة والم�شرفة الحالية لدى �صفحة «هنا الزرقاء» ،خالل مجموعة تركيز
حول الإعالم المجتمعي� 1 .آذار .2015
�	433أنظرhttp://zarqanews.net/?t=Home :
 434ت�صريحات �أحمد عريقات ،نا�شر موقع �إخباري مجتمعي في الزرقاء خالل مجموعة تركيز حول الإعالم المجتمعي� 1 ،آذار .2015
 435ت�صريحات �أحمد رجب ،محرر موقع ال�سبيل الإلكتروني ،خالل مجموعة تركيز حول المواقع الإخبارية� 19 ،شباط .2015
 436مقابلة مع زكريا ال�شيخ ،رئي�س الهيئة البرلمانية ومدير عام القناة الف�ضائية الخا�صة «الحقيقة الدولية»� 11 ،سباط .2015
 437مقابلة مع فار�س ال�صايغ ،مدير عام قناة ر�ؤيا الف�ضائية الخا�صة� 3 ،آذار .2015
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وِفق ًا لتقرير “نظرة على الإعالم العربي” ( 438 .)2015-2011ف� َّإن الم�ساهمين الرئي�سيين في الإنفاق
الإعالمي بالأردن هم قطاع االت�صاالت والقطاع الم�صرفي والعقاري .ت َع ُّد ال�صحف الوجهة الرئي�سية
للإعالنات حتى الآن ،فت�ستوعب ن�سبة  72بالمئة من مجموع الإنفاق الإعالمي في المملكة .حيث ُق ِّد َر الإنفاق
الإعالمي لل�صحف بـ 75مليون دوالر �أمريكي في عام  2011و ُي َت َو َّق ُع �أن ينمو بن�سبة  1,3بالمئة خالل ال�سنوات
حد ما بالرغم من �أنه �شَ هِ د انتعا�ش ًا منذ
القليلة ال ُمقبِلةُ .يع َت َبر �سوق الإعالنات التلفزيونية المحلي �صغير ًا �إلى ٍّ
عام  2009ومن ال ُم َت َوقَّع �أن ينمو بن�سبة  11بالمئة لكي ي�صل �إلى  11مليون دوالر �أمريكي لغاية  .2015وقد
يكون ال�سبب في ذلك � َّأن جميع المحطات التلفزيونية الخا�صة في الأردن تبث �إقليمي ًا عبر الأقمار ال�صناعية،
وتقرير نظرة على الإعالم العربي (� )2015-2011إلى �أن الإنفاق الإعالمي للإذاعات ُق ِّدر �أي�ض ًا بـ 11مليون
دوالر �أمريكي في  2011ومن ال ُم َت َوقَّع �أن ينمو بن�سبة  11بالمئة لغاية .2015
ُد ِع َمت هذه الأرقام عند توزيع الإعالن خالل الإنتخابات النيابية لعام  ، 2003وب� ٍ
إ�شراف من هيئة االنتخاب
الم�ستقلة (�أنظر الجدول .)8
الجدول  :8توزيع الإعالن ح�سب الو�سيلة الإعالمية خالل الإنتخابات النيابية عام 2003
و�سيلة الإعالم

439

عدد الإعالنات

%

 .1ال�صحف اليومية

1537

43.7

 .2الإذاعة

627

17.8

 .3التلفزيون

470

13.4

 .4املواقع الإخبارية

881

25.1

املجموع

3515

100.0

� 2.11أنظمة ف ّعالة ترعى الإعالن في و�سائل الإعالم
ت�ضع المادة  9من تعليمات هيئة الإعالم للبرامج والإعالنات والدعاية التجارية َح َّد ًا لكمية الدعاية التجارية
التي ُت َبثُّ على قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة ،فتن�ص هذه المادة على“ :التزام ال ُم َرخَّ �ص له عند بث
الإعالنات والدعايات التجارية عبر المحطات الإذاعية والتلفزيونية ب�أال تتجاوز ن�سبتها ( )%10من �ساعات
البث اليومي” 440.وتن�ص �أي�ض ًا على« :التزام ال ُم َرخَّ �ص له كذلك ب�أن تكون الإعالنات والدعايات التجارية
الئقة ،غير م�ضللة ،تحتوي معلومات واقعية وحقيقية ،و�أال ت�ؤدي �إلى الخلط �أو الت�ضليل بين ُمنتَج و�آخر» .هذه
القاعدة الوحيدة في �أنظمة هيئة الإعالم حول محتوى الإعالنات ،ولي�س هنالك قاعدة �أخرى تتناول مو�ضوع
الف�صل بين الإعالنات والبرامج.
تبث المحطات الإذاعية والتلفزيونية ،في الحقيقة �أقل من  10بالمئة من الإعالنات وِفق ًا لمدير هيئة الإعالم،
�أمجد القا�ضي ،و ُيعزى هذا �إلى �ضعف ال�سوق الإعالني في الأردن .وقد �أ�شار �أي�ض ًا �إلى � َّأن “هنالك انتهاكات
تتعلق ببث محتوى الإعالنات من ِقبل بع�ض المحطات .تراقب الهيئة هذه االنتهاكات وت ِ
ُر�سل تحذيرات.
 438نادي دبي لل�صحافة وديلويت .2012 .ر�ؤية الإعالم العربي ( .)2015-2011الإعالم العربي :التغطية واالنتقال .الإ�صدار الرابع.
 439با�سم طوي�سي .2013 ،الإ�شراف على التغطية الإعالمية لتقرير الإنتخابات النيابية ال�سابع ع�شر .هيئة الإنتخاب الم�ستقلة� .صفحة .54
 440تعليمات هيئة الإعالم للبرامج والإعالنات والدعاية التجارية رقم  1ل�سنة  .2006متوفر فيhttp://mc.gov.jo/echobusv3.0/ :
SystemAssets/3efd8c05-f493-4d27-b0dd-a6b3769edb5c.pdf
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ت�ستجيب المحطات لهذه التحذيرات في معظم الأحيان وتُزيل الإعالنات ،با�ستثناء محطات ال�ساليد والتيكر
( ،)slide/tickerوالتي تبث �إعالنات على �شكل �أخبار �أو برامج ،و ُت َر ِّوج منتجات مثل الأع�شاب الطبية،
وبالتالي تخدع الجمهور عن طريق تزويدهم بمعلومات زائفة� .إن معظم محطات ال�ساليد تي في تعمل دون
ً 441
رخ�صة ،ونقوم ب�إغالق الع�شرات منها �سنويا”.
يب ِّين ميثاق ال�شرف ال�صحفي لدى نقابة ال�صحفيين على �أنه “يجب �أن يتم الن�ص �صراح ًة على المادة
الإعالنية (�سواء التحريرية �أو غيرها) ب�أنها �إعالن” ،بينما تن�ص المادة  17من الميثاق على �أن “الإعالن
خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لم�صنوعات تفيد الم�ستهلك و�أن هذا الترويج ال ي�ستلزم الكذب والخداع،
442
وعلى و�سائل الن�شر التحقق من الحقائق والأرقام الواردة فيه”.
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 441مقابلة مع �أمجد القا�ضي ،رئي�س هيئة الإعالم� 6 ،أيار .2015
442

ميثاق ال�شرف ال�صحفي لدى نقابة ال�صحفيين .متوفر فيhttp://www.jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4 :
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تو�صيات الفئة الثانية
 .1يمكن تبني ت�شريعات من �ش�أنها توفير ال�شفافية
حد لتركُّز ُملكية الإعالم ،بما في ذلك
وو�ضع ٍّ
ال ُملكية المتقاطعة ،ومن الممكن تطبيقها
بال�شكل المنا�سب حال تقديمها.
 .2ال يتوجب على الجهات الحكومية التمييز بين
و�سائل الإعالم عند تزويدها بمعلومات حول
�أن�شطتها.
 .3يجب �إلغاء متطلبات الإيداع لجهة البث
(بالإ�ضافة �إلى رخ�صها ور�سوم طيف التردد
الخا�ص بها مث ًال).
 .4يجب تقديم ت�شريعات �شاملة للبث (�أنظر
تو�صيات الفئة الأولى) ،والتي يجب عليها،
�ضمن �أمور �أخرى ،العمل على ما يلي:
�أ .تخ�صي�ص رخ�ص بث عادل للخدمة
العامة ،ولجهات البث التجارية
والمجتمعية التي تعتمد خطة لطيف
الترددات الراديوية قد تم تطويره من
خالل عملية ت�شاورية مفتوحة؛
ب .اتخاذ �إجراء عادل غير تمييزي بهدف
تقييم طلبات الرخ�ص ،والتي تتّ�صف
بكونها تناف�سية ،وبكونها محم َّية �ضد
التدخُّ ل ال�سيا�سي ،وت�سمح بم�ساهمة
العامة؛

ج .توفير تعريف وا�ضح ومنا�سب للبث
المجتمعي ،والذي يحمل مفهوم خدمة
المجتمع و ي�أخذ �شكل كيان خا�ص غير
ربحي ،واتخاذ عملية ترخي�ص خا�صة
لجهات البث تلك ،بالإ�ضافة �إلى ر�سوم
ترخي�ص ُمخَ فَّ�ضة �أو ُمعفاة؛
د .عدم فر�ض ر�سوم مبالغ فيها على جهات
البث التجارية والأر�ضية؛
هـ .كفالة اعتبار التن ُّوع معيار ًا لتقييم طلبات
الرخ�ص التناف�سية.
 .5من الممكن �إجراء عملية ت�شاور وا�سعة بهدف
النظر في الإجراءات المنا�سبة لمخاطبة
الأزمة المالية التي يواجهها قطاع الإعالم
المطبوع ،وهذه الإجراءات ال تفتح المجال
للتدخل ال�سيا�سي بالقطاع.
 .6من ال�ضروري و�ضع نظام يكفل قيام الهيئات
الحكومية بتخ�صي�ص الإعالن لو�سائل الإعالم
ب�شفافية تا ّمة وعلى �أ�سا�س معايير عادلة
وحيادية ،و�أن يكون هذا التخ�صي�ص محم َّي ًا
�ضد التدخُّ ل ال�سيا�سي ،ومن الالزم الأخذ
بعين االعتبار ت�أ�سي�س هيئة م�ست ِقلَّة تُ�شرف على
تخ�صي�ص الإعالن بهدف دعم هذه الغاية.
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و�سائل الإعالم كمن�صة
للخطاب الديمقراطي
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الم�ؤ�شرات الرئي�سية
�أ .تعك�س و�سائل الإعالم التنوع في المجتمع
 3.1و�سائل الإعالم العامة والخا�صة والمجتمعية في خدمة فئات المجتمع كافة
 3.2تعك�س الم�ؤ�س�سات الإعالمية التنوع االجتماعي عبر ممار�ساتها الوظيفية

ب .نموذج خدمة البث العام
�	3.3أهداف خدمات البث الإذاعية العامة محددة وم�صانة قانونياً
	3.4ال تواجه العمليات الت�شغيلية لهيئات البث العامة التمييز في �أي مجال
 3.5نظام م�ستقل و�شفاف في الحكم
 3.6تلتزم هيئات الإذاعة العامة مع الجمهور ومنظمات المجتمع المدني

ج .التنظيم الذاتي لو�سائل الإعالم
 3.7تتمتع و�سائل الإعالم المطبوعة والم�سموعة ب�آليات ف ّعالة للتنظيم الذاتي
 3.8تمار�س و�سائل الإعالم ثقافة التنظيم الذاتي

د .متطلبات العدالة وعدم االنحياز
 3.9مدونة قواعد البث الإذاعي الف ّعال تحدد متطلبات العدالة وعدم االنحياز
 3.10التطبيق الف ّعال لمدونة قواعد البث

هـ .م�ستويات ثقة النا�س وتعويلهم على و�سائل الإعالم
 3.11يظهر الجمهور م�ستويات عالية من الثقة بو�سائل الإعالم والتعويل عليها
 3.12ت�ستجيب الم�ؤ�س�سات الإعالمية لنظرة الجمهور ب�ش�أن عملها

و� .سالمة ال�صحافيين
 3.13يُمكن لل�صحافيين والعاملين في و�سائل الإعالم والم�ؤ�س�سات الإعالمية ممار�سة مهنتهم ب�أمان
و�سالمة
 3.14ال تت�ضرر الممار�سة الإعالمية ب�أجواء انعدام الأمان
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�أ .تعك�س و�سائل الإعالم التنوع في المجتمع

 3.1و�سائل الإعالم العامة والخا�صة والمجتمعية في خدمة فئات المجتمع كافة

تقت�ضي المعايير الدولية �أن ت�ضع الدول نظام ًا تنظيمي ًا ي�ضمن تنوع ًا كبير ًا في الو�سائل الإعالمية التي تخدم
كافة �أفراد المجتمع .ر�سمي ًا ،تلتزم الأردن بهذا الأمر ،حيث تن�ص المادة رقم  6من قانون المطبوعات والن�شر
الأردني على الآتي:
ت�شمل حرية ال�صحافة مايلي:
�أ -اطالع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجاالت.
ب -اف�ساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية
للتعبير عن �أفكارهم و�آرائهم وانجازاتهم.
�إلى حد ما ،تفي الأردن بهذه االلتزامات� ،إال � ّأن هنالك بع�ض المجاالت التي ُيمكن تح�سين الأداء فيها .غالبية
الو�سائل الإعالمية مقرها ع ّمان ،وال ُيمكن لمن يعي�ش في المحافظات الأخرى الو�صول �إليها ،ف�ض ًال عن
عدم وجود محطات تلفزة محلية �أو �صحف يومية خارج العا�صمة� ،إال �أن بع�ض الو�سائل الإعالمية الخا�صة
لديها مكاتب �إقليمية ،فعلى �سبيل المثال ،لقناة ر�ؤيا الف�ضائية مكاتب في مدينتي �إربد والكرك وتعتزم افتتاح
مكتب لها في مدينة معان قريب ًا443.وتوجد بع�ض ال�صحف الأ�سبوعية المحلية مثل �صحيفة�أرابيال الأ�سبوعية
و�صحافة اليرموك في �إربد ،والأخيرة هي عبارة عن �صحيفة �أ�سبوعية ين�شرها طالب ق�سم ال�صحافة في
جامعة اليرموك� .أ ّما في مدينة الزرقاء ،فت�صدر فيها �صحيفة هنا الزرقاء .وفيما يخ�ص المحطات الإذاعية،
هنالك �أربعة محطات �إذاعية خارج عمان في كل من �إربد والكرك ومعان والعقبة .ومن خالل الممار�سة
العملية يتبين � ّأن الو�سائل الإعالمية الوطنية تولي اهتمام ًا �أقل بالأحداث الجارية في المناطق النائية من
444
الأحداث الجارية في المدن الكبرى.
يتكون المجتمع الأردني بن�سبة  98بالمئة عرب وواحد بالمئة من الأقليات الناطقة بال�شرك�سية والأرمنية445،ومع
ذلك تكاد هذه اللغات �أن تكون غير م�ستخدمة في الو�سائل الإعالمية� .أن�شئت �إذاعة �أديغا الوطنية والتلفزيون
 443تعليقات هالة زريقات م�ست�شارة في قناة ر�ؤيا الف�ضائية خالل اجتماع الفريق الموا�ضيعي منظم من قبل اليون�سكو حول خدمات البث
العمومي خالل الفترة الواقعة ما بين  19-18ني�سان في منتجع البحر الميت.
 444جل�سات الت�شاور التي نظمتها اليوني�سكو في مادبا وغور ال�صافي والزرقاء خالل الأيام  23 ،22 ،21على التوالي من �شهر ني�سان.
 445الموقع الر�سمي للحكومة االلكترونية .حقائق عن الأردن .متوفر على الرابطhttp://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/ :

SjzQyNzS0NDI0MNOP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4sMsvS3CvN0NDdwDTIwMPL0sfML_04/b1
./!MDU2NDQKN9INT8_RzoxwVAUwd0l4
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(نارت) عام  2007كمحطة ف�ضائية للحفاظ على الثقافة والتراث واللغة ال�شرك�سية .446اللغة ال�سائدة في
الو�سائل الإعالمية هي اللغة العربية مع ا�ستخدام قليل للغتين االنجليزية والفرن�سية ،كما � ّأن لغة الالجئين
الموجودين في الأردن هي اللغة العربية.
و�شهد الأردن في ال�سنوات الأخيرة تدفق ًا هائ ًال لالجئين مع و�صول عدد الالجئين ال�سوريين الم�سجلين لدى
المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين �إلى � 620.000ألف بحلول �شهر ني�سان من عام  447 .2015ووجدت درا�سة
�أجريت في نهاية عام  2012وبداية عامّ � 448 2013أن التقارير حول ق�ضايا الالجئين تُ�شكل  10.7بالمئة من
�إجمالي التغطية� ،إال �أنها لم تو�ضح توزيع هذا الرقم على المجموعات المختلفة من الالجئين.
ويبين ر�صد لمدة �شهر �أُجري في الفترة الواقعة ما بين  5كانون الأول عام  2013و 5كانون الثاني عام 2014
على �أربعة �صحف و�أربعة مواقع �إخبارية الكترونيةّ � 449أن التغطية الإعالمية للعينة التي � ِ
أخذت ركزت على
ق�ضايا الالجئين بن�سبة  5بالمئة فقط450.و ُيبين الجدول التف�صيلي لهذه التغطية �أنها تُركز بن�سبة  68بالمئة
على الالجئين ال�سوريين و 26بالمئة على الالجئين الفل�سطينيين ،بينما تتناول الن�سبة المتبقية وهي 6
بالمئة الالجئين الآخرين .وفي عملية ر�صد حديثة لخم�س ال�صحف الأردنية اليومية الرائدة �أجراها مر�صد
م�صداقية الإعالم الأردني (�أكيد) 451في �شهر دي�سمبر من عام  2014حول تغطية ق�ضايا الالجئين ،مثلت هذه
الق�ضايا ما ن�سبته  8.29بالمئة من �إجمالي التقارير.
وفي ذات ال�سياق ،حاولت عدة م�ؤ�س�سات �إعالمية �سد هذه الفجوة ،من بينها راديو البلد الذي �أطلق البرنامج
الإذاعي “�سوريون بيننا” ،الذي �أ�صبح و�سيلة لل�سوريين للح�صول على المعلومات ذات ال�صلة ب�أمورهم .وفي
� ،2012أطلقت اليون�سكو بالتعاون مع المنظمة الإيطالية  Un Ponte Perبرنامج “�ساعة �سورية”؛ الذي
452
ا�ستخدم الراديو ك�أداة للو�صول �إلى مجتمعات الالجئين.
وفيما يخ�ص �إعداد التقارير حول م�سائل ال�صحة الإنجابية وتنظيم الأ�سرة ،وهي ق�ضايا تعد ذات �أهمية
كبيرة في المجتمع الأردني ،تو�ضح درا�سة �أُجريت في � 2010أن التقارير الإعالمية ت�ضاعفت من  1.2بالمئة
في � 2008إلى  2.5في  ،2010ورغم ذلك ،ف�إن هذه الن�سبة ما زالت محدودة453.وحللت الدرا�سة تغطية هذه
446
447
448

انظر/http://narttv.tv :
الالجئون ال�سوريون في الأردن .متوفر على الرابط التاليhttp://syrianrefugees.eu/?page_id=87:
مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية والمعلوماتية� ،,Human Rights in the Jordanian Daily Newspapers .2013 .ص .20
متوفر على الرابط الآتيhttp://www.phenixcenter.net/uploads/en_phenixcenter.net_635455911191197933. :
� .pdfأُجريت الدرا�سة بين ت�شرين الأول  2012وكانون الثاني ّ ،2013تم خالها تحليل تغطية خم�سة �صحف يومية لق�ضايا حقوق الإن�سان،

وهي :الر�أي والغد والد�ستور والعرب اليوم وال�سبيل.
 449معهد الإعالم الأردني و�صحافيون من �أجل حقوق االن�سان .2014 .تغطية انتهاكات حقوق االن�سان في االعالم االردني .العينة المر�صودة
خالل �شهر من جريدة الراي والد�ستور المملوكتين جزئيا من الدولة وجريدة الغد وال�سبيل المملوكتين من القطاع الخا�ص .اما المواقع
الإخبارية الإلكترونية ت�ضمنت العينة موقعي عمون نيوز (وهو �أول موقع اخباري في االردن والذي يعتني بال�شو�ؤن المحلية) وخبرني ،وموقع
جو  24الذي يركز على ال�ش�ؤون االقليمية والمدنية ال�ش�ؤون المحلية وموقع عين الذي يركز على حرية التعبير والحقوق المدنية.
 450هنالك  63مقا ًال في ال�صحافة المطبوعة حول الالجئين ،بينما يوجد  29مقا ًال حول الأمر ذاته في ال�صحافة الإلكترونية .ومع ذلك ،ف�إن
الن�سبة الإجمالية للتغطية لكليهما كانت  5بالمئةhttp://akeed.jo/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A% .
D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9/1700/.

 451مر�صد م�صداقية االعالم الأردني �أكيد  18كانون االول  .2014الالجئون ال�سوريين في االعالم الأردني :متوفر باللغة العربية على الرابط:
452
453

118

http://akeed.jo/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AE
 %D8%B5%D8%B5%D8%A9/1700/.ر�صدت ال�صحف اليومية المر�صودة هي الر�أي ،الد�ستور ،العرب اليوم  ،والغد ،وال�سبيل.
انظرhttp://www.unesco.org/new/en/amman/communication-information/post-conflict-and-post- :
disaster-reponses/al-saaa-surria-the-syrian-hour-radio-program-promoting-freedom-of-expression/and-information-for-syrian-refugees-in-jordan
ا�سمع �صوتك لال�ست�شارات والتدريبPopulation and Reproductive Health Issues in Jordanian Daily New s .2010 .
.papersمتوفر على الرابط التالي.http://www.hpcpromise.org.jo/node/938 :
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الق�ضايا في ال�صحف اليومية الأردنية – الر�أي والد�ستور والغد والعرب اليوم–في الن�صف الثاني من عام
 2008ومن ّثم خالل الن�صف الأول من عام .2010
وفي درا�سة �أخرى �أجراها المركز الوطني لحقوق الإن�سان خالل عام  2008حول موقف �أربع �صحف �أردنية
يومية – وهي الد�ستور والر�أي والغد والعرب اليوم – تجاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،أظهرت هذه الدرا�سة
� ّأن التغطية الإعالمية لهذه ال�صحف فيما يخ�ص هذه الفئة �شكلت ما ن�سبته  0.64بالمئة فقط من �إجمالي
تقاريرها ،الأمر الذي ي�سلط ال�ضوء على المكانة الهام�شية التي تحتلها هذه الفئة �ضمن �أولويات ال�صحافة
الأردنية .وب�شكل عام ،ف�إن التقارير في ال�صحف اليومية الأربعة بينت موقف ًا �إيجابي ًا نحو الأ�شخا�ص من ذوي
الإعاقة ( 79.10بالمئة) مقارنة بالن�سبة ال�سلبية ( 3.95بالمئة) �أو الحيادية ( 16.95بالمئة) 454 .وخل�صت
الدرا�سة �إلى «وجود اهتمام محدود من قبل ال�صحف اليومية في الموا�ضيع المتعلقة ب�ش�ؤون ذوي الإعاقات،
455
ف�ض ًال عن عدم وجود كادر مخت�ص للعمل في هذا المجال».
يتعر�ض مجتمع المثليين والمتحولين جن�سيا وثنائيي االتجاه الجن�سي �إلى التهمي�ش في الإعالم والمجتمع
ب�شكل عام .تتناول الدرا�سة هذا المو�ضوع ب�شكل �أكتر تف�صيال في الم�ؤ�شر .5.2

التغطية ال�صحفية في الإعالم الر�سمي
تتطلب المعايير الدولية والممار�سات الر�شيدة �أن ُيدار الإعالم العام من قبل هيئة تعك�س تنوع الدولة وت�ضمن
تعددية الإذاعة العامة والتلفزيون وتُكمل البرامج التي تقدمها جهات البث الأخرى ،ال�سيما من حيث عر�ض
الأ�صوات المهم�شة و غيرالممثلة ب�شكلٍ ٍ
كاف.
وب�شكل عام ،ف�إن الإعالم الر�سمي بما فيه التلفزيون الأردني ووكالة بترا للأنباء و�صحيفة الر�أي والد�ستور
يعطي م�ساحة قليلة ن�سبي ًا للأحزاب المعار�ضة ،وبالأخ�ص للأخوان الم�سلمين وحزب جبهة العمل الإ�سالمي
التابع لها .دعا بيان �صدر عن لجنة التن�سيق العليا لأحزاب المعار�ضة في  2011الإعالم الر�سمي لأن يكون
456
�أكثر توازن ًا و�أن يحمل �آراء �أحزاب المعار�ضة الوطنية وذلك التزاما بالديمقراطية.
و�أ�شار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإن�سان لعام � 2013إلى �أن الإعالم الر�سمي في الأردن بما
فيه التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية والإذاعة الأردنية يقدم تغطيات من وجهة نظر الحكومة بالدرجة
الأولى 457.بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أ�شارت تقارير م�ستقلة �إلى �أن الإعالم الر�سمي حاليا ال يقدم �آرا ًء متنوعة تعك�س
المجتمع الأردني 458.فعلى �سبيل المثال ،تبث الإذاعة الأردنية برنامج ًا �سيا�سي ًا� ،إال �أنه يعر�ض ب�شكل رئي�سي
459
قرارات الوزارات والوزراء.
454
455
456
457
458

محمد يعقوب ،و�آخرون.Analysis of the Contents of the Jordanian Daily Regarding the Disabled Persons .2008 .
�أجريت الدرا�سة بين  1كانون الثاني و 30حزيران  2008من قبل وحدة البحث والتوثيق في المركز الوطني لحقوق الإن�سان� .شغل محمد
يعقوب من�صب رئي�س فريق البحث في م�شروع “فر�ص للجميع” الممول من قبل المجل�س البريطاني� ،أكتوبر .2008
المرجع نف�سه� ،صفحة  9و.32
بيان �صدر عن �أحزاب المعار�ضة ال�سيا�سية في  8كانون الأول  2011دعا فيه الإعالم الر�سمي �إلى عر�ض الآراء الأخرى ،ال�سيما �آراء
�أحزاب المعار�ضة الوطنية كالتزام بالديمقراطية حيث يمار�س فيه الجميع حرية التعبير ب�سالم .متوفر باللغة العربية على الرابط الآتي:
.http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=167822
وزارة الخارجية الأمريكية .2014 .التقارير القطرية حول ممار�سات حقوق الإن�سان لعام  ،2013الأردن .الق�سم Respect for Civil .2
..Liberties, a. Freedom of Speech and Presssمتوفر على الرابط التاليhttp://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/h u :

.manrightsreport/index.htm#wrapper
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،المجل�س الدولي للبحث والتبادل ومبادرة ال�شراكة الأمريكية ال�شرق �أو�سطيةMedia Sustai n .
 .ability Index (MSI) – Middle East and North Africaمتوفر على الرابط التاليhttps://www.irex.org/resource/:
.jordan-media-sustainability-index-msi

 459مقابلة مع يا�سين القي�سي ،معد ومقدم برنامج قرار وحوار ،الإذاعة الأردنية� 9 ،آذار .2015
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والحظت درا�سة حول البث الر�سمي في منطقة ال�شرق الأو�سط عام  2014وجود عدد من التحديات في الأردن،
بما في ذلك عدم و�ضوح الخطوط الفا�صلة ما بين الخدمة العامة والبث الر�سمي ،ف�ض ًال عن وجود عالقة
وثيقة بين هيئات البث الر�سمية والحكومة �أو الحزب الحاكم .وخل�صت الدرا�سة �إلى �أنه حتى يتمكن البث
460
الر�سمي من النجاح ،ف�إنه يحتاج �إلى تح�سين محتوى برامجه لتعك�س اهتمامات الجمهور ب�شكل �أف�ضل.
وجد �أحد الباحثين ،الذي �أجرى مقابلة مع � 22شخ�ص ًا �أردني ًا حول �آرائهم بما يخ�ص القناة الرئي�سية للتلفزيون
الأردني� ،أن �أقل من ن�صف الم�ستجيبين ال ي�شاهدون �أخبار التلفزيون الأردني لأنها تمثل “ر�سالة الحكومة”
على حد تعبيرهم .و�أجاب �أحدهم�“ :إذا �أردت معرفة ما يقوم به كل من الملك ورئي�س الوزراء �أو معرفة افتتاح
�أية مبنى كالم�ست�شفيات والمدار�س حينها �س�أ�شاهد التلفزيون الأردني� .إما �إذا �أردت معرفة الق�صة ب�أكملها
جري على برامج التلفزيون
�أو معرفة ما يح�صل خارج الأردن حينها �س�أ�شاهد الجزيرة”461.وقد �أظهر تحليل �أُ َ
الأردني خالل �شهر �شباط من عام � 2009أن التغطية الإخبارية �أعطت الأولوية للزيارات الملكية الدبلوما�سية
والأن�شطة الحكومية والم�شاريع االجتماعية للملكة رانيا .ففي �أ�سبوع واحد كانت �أربعة عناوين رئي�سية للن�شرة
462
الإخبارية الم�سائية ال�ساعة الثامنة على التلفزيون الأردني حول الملك واثنتين حول رئي�س الوزراء.
هنالك ت�أييد للإدعاء القائل ب�أن و�سائل الإعالم المطبوعة الر�سمية لي�ست م�ستقلة ب�شكل ٍ
كاف �أ�سا�س .بح�سب
ع�ضو البرلمان م�صطفى حمارنة ،المدير ال�سابق للتلفزيون الأردني ومجلة �سجل الأ�سبوعية والمدير الأ�سبق
لمركز الدرا�سات اال�ستراتيجية في الجامعة الأردنية ،في مقابلة �أُجريت معه:
على �سبيل المثال ،جريدة الر�أي اليومية هي م�ؤ�س�سة مملوكة للدولة والت�شمل على التعددية،
كما � ّأن مبيعاتها في انخفا�ض وخ�سائرها في ازدياد وال�سبب في ذلك يكمن في ر�أي ب� ّأن
463
الجمهور لم يعد يعتبرها كم�صدر هام �أو م�ستقل للمعلومات ،با�ستثناء �إعالنات النعي.
وفي درا�سة لمحتوى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)� ،أجراها المجل�س الأعلى للإعالم خالل الفترة الواقعة ما
بين  15حزيران و� 15أيلول عام  ،2005تبين � ّأن “ح�صة ر�أي المعار�ضة (ر�أي الأحزاب ال�سيا�سية المعار�ضة
للحكومة) �شكلت ما ن�سبته  0.44بالمئة من �إجمالي المحتوى” 464.ومازالت هذه الم�شكلة قائمة حتى اليوم.
وتم �إبالغ فريق البحث �أنه يبدو من ال�صعب جد ًا على بترا تحقيق «توازن عادل بين الآراء الم�ؤيدة والمناه�ضة
ّ
465
للحكومة».
�أحد النتائج الرئي�سية التي تو�صل �إليها ا�ستطالع �أجراه مركز حماية وحرية ال�صحفيين كجزء من درا�سته
“تحت المجهر” التي �أطلقها م�ؤخر ًا ،هي � ّأن الإعالم الر�سمي الذي من المفتر�ض منه تلبية الجمهور لم يكن
�سوى م�صدر �أخبار هام لخم�سة بالمئة من الجمهور فقط .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أُجر َيت مقابالت هاتفية بين
� 27أيلول و 22ت�شرين الأول عام  2014مع عينة ممثلة من � 200صحفي 466،وفيها ك�شف الم�ستجيبون �أنهم يرون
� ّأن الإعالم الر�سمي ُيمثل ب�شكل رئي�سي ر�أي و�صوت جهات معينة كما هو مبين في الجدول .9
 460جمال الزرن ومعز بن م�سعود� 2014 .إعالم الخدمة العامة في الوطن العربي.تون�س ،دار اوربي�س للطباعةُ .ن�شر من قبل اتحاد �إذاعات
461
462
463
464
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466

الدول العربية� ،صفحة  .86متوفر على الرابط التاليhttp://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014/text/Asbu_ :
etude_76_2014.pdf
فيليب�س ،كري�ستوفر� Everyday Arab Identity: The Daily Reproduction of the Arab World .2012 .أبينغدون ،روتليدج،

�صفحة .151
الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،صفحات .82 – 81
مقابلة مع ع�ضو البرلمان م�صطفى حمارنة ،المدير ال�سابق للتلفزيون الأردني ومجلة �سجل الأ�سبوعية والمدير الأ�سبق لمركز الدرا�سات
اال�ستراتيجية في الجامعة الأردنية� 18 ،شباط .2015
المجل�س الأعلى للإعالم .2006 .تحليل الم�ضمون الهيكلي لل�صحف اليومية الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية .متوفر باللغة العربية على
الرابط الآتي.http://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=e31c412b807054db0dd0397eb542dd41fc70172e :
مجموعة تركيز حول ال�صحافة المطبوعة� 19.أذار .2015
مركز حماية حرية ال�صحافيين  2015تحت المجهر :ت�شخي�ص حالة الإعالم� .صفحة 18
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467

جدول  :9الأراء الممثلة في �أغلب الأحيان في التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء بترا
الأراء الممثلة في �أغلب الأحيان
 .1الحكومة
 .2الديوان الملكي
 .3الأجهزة الأمنية
 .4الدولة ككل
 .5مجل�س النواب
 .6القطاع الخا�ص وال�شركات الكبيرة

الن�سبة المئوية
(التلفزيون الأردني)

الن�سبة المئوية (بترا)

26.2

25

15.2

15

13.9

13

12.7

12

7.8

9

7.4

7

 3.2تعك�س الم�ؤ�س�سات الإعالمية التنوع االجتماعي عبر ممار�ساتها الوظيفية
في � ،2011صدر التقرير العالمي لمكانة الن�ساء في �أخبار و�سائل الإعالم (التقرير العالمي) ،وفيه تمت
درا�سة �أكثر من � 500شركة فيما يقارب  60دولة .ومن �أحد �أهم النتائج الرئي�سية لهذا التقرير على ال�صعيد
العالمي � ّأن  73بالمئة من �أهم وظائف الإدارة ي�شغلها رجال وفقط  27بالمئة ت�شغلها ن�ساء ،في حين � ّأن ما
يقرب ثلثي المرا�سلين هم من الرجال .ومع ذلك ،ف� ّإن الن�ساء تقترب �إلى التكاف�ؤ مع الرجال في وظائف
جمع الأخبار وتحريرها وكتابتها 468حيث � ّأن ن�سبة الن�ساء فيها و�صلت �إلى  41بالمئة .ومن �أحد �أهم النتائج
الرئي�سية على ال�صعيد الإقليمي للدول التي �أجري عليها اال�ستطالع في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
(م�صر و�إ�سرائيل والأردن ولبنان والمغرب) � ّأن ثلثي العاملين في ال�شركات الإعالمية من الرجال حيث � ّأن
ن�سبة تمثيل الن�ساء انخف�ضت ب�شكل كبير في الم�ستويات الأعلى من الإدارة المتو�سطة ،ويح�صل الرجال على
رواتب تتراوح ما بين ثالثة �إلى خم�سة �أ�ضعاف ما تح�صل عليه المر�أة في الإدارة والإدارة العليا .ويخ�ص هذا
التقرير الأردن بالذكر – حيث تمت تغطية ت�سع �صحف ومحطة �إذاعية واحدة فيهم  1.240موظف (1.010
469
منهم رجال و 228ن�ساء).
وي�شير الف�صل المتعلق بالأردن في كتيب بلجريف الدولي عن الن�ساء وال�صحافة الذي كتبته عبير النجار �إلى
� ّأن التقرير العالمي وجد � ّأن ن�سبة الرجال �إلى الن�ساء في غرف الأخبار الأردنية هي خم�سة �إلى واحد ،470ما
ين�سجم مع �أرقام الإعالم الر�سمي كما هو مو�ضح في الجدول .10

467
468
469
470

المرجع ال�سابق� .صفحة 403
كارولين م .بيرلي� ، The Global Report on the Status of Women in the News Media .2011 .صفحة .9
الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،صفحة .10
عبير النجار .2013.الأردن :نحو توازن جندري في غرفة الأخبار .في طبعة كارولين م .بيرليThe Palgrave International،
 . Handbook of Women and Journalismلندن ،بلجريف ماكميلن� ،صفحات  .428 – 419متوفر على الرابط التاليhttps:// :
.goo.gl/POG9L4
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471

الجدول  :10ن�سب الرجال والن�ساء في و�سائل الإعالم الر�سمية
و�سائل الإعالم
التلفزيون الأردين
وكالة االنباء الأردنية (برتا)
الر�أي والد�ستور
القطاع العام ككل

الن�سبة املئوية للن�ساء العامالت
18
19
15
42

ومع ذلك ،ت�شير الإح�صاءات �إلى وجود فارق كبير بين و�سائل الإعالم ال�سائدة وو�سائل الإعالم الموجهة
اجتماعي ًا �أكثر فيما يتعلق بتمثيل ال�صحفيات الإناث� .أما الإعالم المجتمعي وبالأخ�ص الراديو فهو �أكثر توازن ًا
بهذا ال�صدد ،فعلى �سبيل المثال ،تنتج برامج �إذاعة �صوت الجنوب في مدينة معان خم�س �صحفيات وخم�سة
�صحفيين وتدير البرامج مديرة ،بالإ�ضافة �إلى �إذاعة فرح النا�س التي يديرها مركز الأميرة ب�سمة لل�شباب
الذي ي�ضم في غالبيته كادر عمل ن�سائي ،بما في ذلك ن�ساء ي�شغلن المنا�صب الإدارية المتو�سطة 472.كما � ّأن
ن�سبة الن�ساء العامالت في راديو البلد ،الذي تديره �شبكة الإعالم المجتمعي ،ت�صل �إلى ما يقارب  40بالمئة.
ففي  ،2008تكونت �إدارة المحطة من �أربعة مديرات ،بينهم رئي�سة التحرير473.وفي العام ذاته عينت �إذاعة
�صوت المدينة امر�أة في من�صب مديرة الإذاعة 474.وحتى وقت كتابة هذا التقرير ف�إنه لدى المحطات الثالث
مديرات ن�ساء .وتمتد هذه الظاهرة �إلى بع�ض المواقع الإعالمية الإلكترونية حيث � ّأن ن�صف فريق العمل في
مجلة حبر الإلكترونية مك ّون من الن�ساء ،بينهن ن�ساء ي�شغلن منا�صب الإدارة المتو�سطة بالإ�ضافة �إلى وجود
476
رئي�سة تحرير 475.وفي تلفزيون االنترنت عرمرم ،ثلث كادر العمل من الن�ساء ،بما فيهم رئي�سة التحرير.
و ُيمكن �أن ُيعزى التح�سن في تمثيل ال�صحفيات في الإعالم المجتمعي ب�شكل جزئي �إلى �أثر منظمات المجتمع
المدني التي دعمت الإنتاج الإعالمي في هذه الو�سائل الإعالمية وركزت على ق�ضايا التنمية .وب�شكل عام،
ت�ضم مهام المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني مهمة تعزيز م�شاركة المر�أة في الحياة العامة.
فعلى �سبيل المثال ،تُركز برامج �إذاعة فرح النا�س على ق�ضايا المر�أة وال�شباب ،وتُم ِّول الإذاعة ب�شكل رئي�سي
منظمات دولية ومحلية لتنمية المر�أة .بينما تدير�شبكة الإعالم المجتمعي راديو البلد بدعم من اليون�سكو
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عام  2012لبناء قدرات ال�صحفيات المواطنات المقيمات في
مناطق الأرياف الأردنية477.يتلقى تلفزيون االنترنت عرمرم دعم ًا من الوكالة الكندية للتنمية الدولية لإنتاج
 471انظر �إلى � 13أكتوبر  .2014تح�سن ن�سبة التمثيل الن�سائي في الوظائف الحكومية .الر�أي ،اطلع على التقرير ال�سنوي لدائرة الإح�صاءات
العامة لعام  ،2013متوفر على الرابط التالي http://www.alrai.com/article/674328.html :وبور�صة عمان .2013 .التقرير
ال�سنوي للم�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية .متوفر على الرابط التاليhttp://www.ase.com.jo/ar/disclosures?category=1&sym :
472
473

.bol=PRES
� 10أكتوبر  .2010نهاد الجريري  :احلم باذاعة تهتم بفكر المواطن ولي�س بخدماته فقط .الد�ستور .متوفرة على الرابط الآتيhttp:// :
goo.gl/PpUFpx
 4تموز  .2008عطاف الرو�ضان رئي�سة تحرير راديو البلد .موقع عمان نت االلكتروني .متوفر على الرابط التاليhttp://www.a m :
monnews.net/article.aspx?articleNO=21519
 29ني�سان  .2008العواي�شة مدير راديو �صوت المدينة .الغد .متوفر على الرابط.http://goo.gl/GqNfTV : :
انظر./http://www.7iber.com/about :

474
475
 476مقابلة مع يا�سمين ن�ضال الخطيب .من�سقة التوا�صل االجتماعي في عرمرم في  15تموز 2015
 477مكتب اليون�سكو في عمان 9 .كانون الثاني  .2012دعم اليون�سكو ل�شبكة االعالم االجتماعي ،في بناء القدرات ال�صحفيات المواطنات في
المناطق الريفية في الأردن .متوفر على الرابط:
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_http://www.unesco.org/new/en/amman/about-this-office/single-view/news/unesco_supports
_community_media_network_in_building_the_capacities_of_female_citizen_journalists
in_jordans_rural_areas/#.VTYBnyGqqko.
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فيلم وثائقي عن المر�أة في �أماكن العمل478.ويتلقى موقع مجلة حبر الإلكترونية دعم ًا من عدة منظمات دولية
479
لحقوق الإن�سان لإنتاج �سل�سلة من الحزم متعددة الو�سائط حول ق�ضايا المر�أة.
�أ�شار التقرير العالمي لعام � 2011إلى �أنه فقط  27بالمئة من �أ�صل  38م�ؤ�س�سة �إعالمية في منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا التي �شملتها الدرا�سة قد اعتمدت و�ضع �سيا�سة ب�ش�أن الم�ساواة بين الجن�سين ،مع
عدم وجود �أية قوانين تحظر التمييز في �أماكن العمل في تلك الدول .في الأردن تحديد ًا ،لم يكن لدى �أي من
الم�ؤ�س�سات الع�شرة التي �شملتها الدرا�سة �سيا�سات ب�ش�أن الم�ساواة بين الجن�سين �أو التحر�ش الجن�سي �أو �إجازة
الأبوة ،بالرغم من ذلك توجد �سيا�سة خا�صة ب�إجازة الأمومة وفق ًا لما يقت�ضيه القانون لدى كافة الم�ؤ�س�سات
الإعالمية با�ستثناء واحدة .اعتبر التقرير �أن جميع هذه العوامل مع ًا – على �سبيل المثال عدم وجود قوانين
480
و�سيا�سات عامة للم�ؤ�س�سات – �ساهمت في �ضعف التمثيل الن�سائي في غرف الأخبار في المنطقة.
481،
بينت درا�سة محلية �أُجريت عام  ،2006بعنوان م�شكالت الإعالميات في الإذاعة والتلفزيون الأردني على
وحدد فيها عدد من الم�شاكل المهنية التي تواجه
�أ�سا�س ا�ستطالع لر�أي � 100إعالمية في التلفزيون الأردنيُ ،
الإعالميات في التلفزيون الأردني (يمثل الجدول  11ن�سبة الإجابات التي تعتقد ب�أن هذا الأمر ي�شكل عائق
�أمام تقدم الإعالميات):
الجدول  :11الم�شكالت التي واجهت الإعالميات في التلفزيون الأردني
الم�شكلة
.1عدم ال�سماح لها بتغطية موا�ضيع معينة لكونها امر�أة
 .2الم�ضايقات ال�شخ�صية التي تخلق م�شاعر عزلة اجتماعية ونف�سية
 .3التمييز �ضد المر�أة في توزيع المهام
 .4ت�ستثني الم�ؤ�س�سة المر�أة من المهام الكبيرة والمهمة
 .5تواجه الإعالميات الناجحات عقبات من قبل ال�صحفيين الذكور
 .6ال يتقبل الزمالء الذكور فكرة عمل المر�أة ال�صحفية في الميدان
 .7التحر�ش الجن�سي من قبل المواطنين الذكور خالل العمل الميداني
 .8التحر�ش الجن�سي من قبل الزمالء الذكور خالل العمل الميداني
 .9وجود م�شاكل مع الأ�سرة لكونها �شخ�صية �إعالمية
 .10يرف�ض الأب �أو الزوج �سفرها للخارج لأداء مهام عملها

الن�سبة المئوية للإجابات التي
�أ�شارت �إلى �أنها كانت م�شكلة
54
59
60
62
64
69
84
89
79
76

 478كيلوبترا ،وثائقي ق�صير من انتاج تلفزيون عرمرم .متوفر على الرابطhttp://www.aramram.com/node/6727 :
 479ريماز مو�سى 21 .كانون الثاني  .2015حب�س ال�ضحية :توقيف الن�ساء اداريا بحجة حمايتهن من جرائم ال�شرف .متوفر على الرابط:
women-administrative-detention/01/http://www.7iber.com/2015

 480كارولين م بيرلي .التقرير العالمي حول و�ضع الن�ساء في االعالم االخباري� .صفحة  35و .61
 481روال �أبو الرو�س .ايار  .2006م�شكالت الإعالميات في الإذاعة والتلفزيون الأردني :درا�سة في �سو�سيولوجيا الالم�ساواة الجنو�سية .متوفرة
على الرابطhtml.39/04/http://dalya6848.blogspot.com/2014 :
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� .11صعوبات في الموازنة ما بين المهنة والحياة العائلية
 .12ال يرغب الرجال بخطبتها لكونها �إعالمية
 .13ال ي�ستوعب الرجال من خارج المهنة طبيعة ومتطلبات عملها
 .14ت�ؤثر �ساعات العمل غير المنتظمة على العالقات االجتماعية

62
62
58
54

�أجرى مركز حماية وحرية ال�صحفيين م�ؤخر ًا ا�ستطالع ًا لر�أي ال�صحفيين كجزء من تقريره ال�سنوي ،حالة
الحريات الإعالمية في الأردن لعام  :2014طريق م�سدود .و�أ�شار اال�ستطالع �إلى � ّأن  65بالمئة من الم�شاركين
في اال�ستطالع يرون � ّأن المر�أة في الإعالم عانت من التمييز و 73بالمئة يرون � ّأن المر�أة الإعالمية معر�ضة
482
للتحر�ش الجن�سي.
و�أ�شارت �سهير جرادات ،وهي ع�ضو �سابق في نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،في درا�سة ُ�أجريت عام � 2010إلى
�أنه رغم �أن  54بالمئة من طلبة ال�صحافة في الجامعات هم من الن�ساء� ،إال � ّأن القليل منهن ينخرطن في
483
م�ضمار العمل “ب�سبب المفاهيم المجتمعية المتعلقة بال�صحافة على �أنها مهنة ذكورية”.
وحتى وقت كتابة هذا التقرير ،كان في نقابة ال�صحفيين الأردنيين ما يقارب  267ع�ضو ًا من الن�ساء �أو ما
ن�سبته  24بالمئة من �إجمالي  1100ع�ضو .ومع ذلك ،ي�ضم مجل�س النقابة امر�أة واحدة فقط من �أ�صل �سبعة
�أع�ضاء رجال .كما � ّأن نموذج وجود امر�أة واحدة في مجل�س نقابة ال�صحفيين الأردنيين تكرر ل�سبع مجال�س من
�أ�صل  37مجل�س منذ ت�أ�سي�س النقابة عام  ،1953بينما لم يكن هناك �أية تمثيل ن�سائي في المجال�س الثالثين
( )30الأخرى وفق ًا لدرا�سة �أجرتها �سمر حدادين قبل �أن ت�صبح الع�ضو الن�سائي الوحيد في مجل�س �أع�ضاء
484
النقابة.
على الأرجح ،يمكن �إيجاد بع�ض الأ�سباب وراء انخفا�ض تمثيل المر�أة في الم�ؤ�س�سات الإعالمية على نطاق
�أو�سع في �سوق العمل ،ففي  ،2013كانت فقط  17.5بالمئة من القوى العاملة الأردنية مكونة من ن�ساء فوق �سن
الخام�سة ع�شر 485،الأمر الذي انعك�س على التمثيل الن�سائي في المجال الإعالمي.

ب .نموذج خدمة البث العام
� 3.3أهداف خدمات البث العام محددة وم�صانة قانونياً
بالرغم من �أهمية م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون كجهة البث المملوكة للدولة الرئي�سية� ،إال � ّأن قانون م�ؤ�س�سة
الإذاعة والتلفزيون الأردني 486لم ين�ص على مهمة وا�ضحة للتلفزيون الأردني .حيث تحدد المادة  5من القانون
الم�س�ؤوليات المترتبة على جهة البث الحكومي لتتوافق مع ال�سيا�سة الإعالمية القائمة والخطط الإعالمية
الوطنية .فيما يلي م�س�ؤوليات التلفزيون الأردني بالتحديد:
482
483
484
485
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مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2014 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام  2014طريق م�سدود� .صفحة 35
�سهير جرادات .2010 .ال�صحفيات �شريكات في القيادة النقابية :درا�سة �إح�صائية حول م�ساواة النوع االجتماعي في ال�شرق الأو�سط
والعالم العربي� .صفحة 4
�سمر حدادين 21 .كانون الأول  .2011المعيقات التي تحول دون تب ُّوء المر�أة مراكز قيادية في مجال ال�صحافة في الأردن .اللجنة الوطنية
الأردنية للتربية والثقافة والعلوم .متوفر على الرابط التالي .http://www.natcom.gov.jo/docs/papers :الدرا�سة هي عبارة عن
جزء من م�شروع حول �صورة المر�أة في ال�صحافة الأردنية.
دائرة االح�صاءات العامة .انظر الرابطhttp://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/Analasis_Reports/ :
pdf.2013-labour_stat/2009

 486قانون م�ؤ�س�سة االذاعة والتلفزيون رقم � .35سنة .2000
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.1

�إن�شاء محطات �إذاعية وتلفزيونية وتطويرها ،وي�شمل ذلك توفير المعدات والأدوات والخبرات
التقنية.
بث المواد والبرامج التلفزيونية والإذاعية.
تنفيذ االتفاقيات والأعمال والعمليات المرتبطة بالتلفزيون الأردني.
التعهد بالقيام ب�أي �أعمال �أخرى ذات عالقة بمهام التلفزيون الأردني.

.2
.3
.4
ووفق ًا للمادة  24الفقرة (�أ) من قانون الإعالم المرئي والم�سموع ،على التلفزيون الأردني “التقيد بال�سيا�سة
العامة للإعالم والخطط الوطنية المقررة والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة بموجب �أحكام هذا القانون وبما ال
487
يتعار�ض مع قانون الم�ؤ�س�سة”.
تن�ص المادة  8من قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني على �أن”يتولى المجل�س الإ�شراف على �أعمال
الم�ؤ�س�سة بما في ذلك ،و�ضع الخطط الالزمة لتمكين الم�ؤ�س�سة من تنفيذ �أعمالها بما يتفق مع ال�سيا�سة
الإعالمية والخطط الوطنية المقررة� ،إقرار الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة والو�صف الوظيفي و�شروط ا�شغال
الوظائف وتحديد مهامها وال�ش�ؤون المتعلقة بموظفي الفئة االولى والموظفين بعقود ،وفق ًا لنظام ي�صدر لهذه
الغاية ،تحديد االجور وبدل الخدماتالتي تقدمها الم�ؤ�س�سة بما في ذلك الأن�شطة التجارية والإعالنية”.

الم�سائل المالية

تن�ص المادة  9من قانون الإذاعة والتلفزيون الأردني على م�صادر التمويل للتلفزيون الأردني والتي تتكون من
الآتي:
 .1المخ�ص�صات من الموازنة العامة للدولة.
� .2أجور الإعالنات.
� .3أجور الخدمات المختلفة التي تقدمها الم�ؤ�س�سة من انتاجية وهند�سية و�إدارية وغيرها في مجال
ت�سويق البرامج �أو �أي ن�شاطات اخرى.
 .4عوائد انتاج وت�سويق البرامج والم�سل�سالت التلفزيونية والإذاعية والمواد الإعالمية المختلفة.
 .5ريع ا�ستثمار �أموال الم�ؤ�س�سة وعائداتها.
 .6الهبات والم�ساعدات التي تقدم �إليها �شريطة موافقة مجل�س الوزراء عليها.
ولطالما �أثار التلفزيون الأردني جد ًال محتدم ًا حيث يدفع دينار ًا واحد ًا �شهري ًا للتلفزيون الأردني “ك�ضريبة
تلفزيون” مفرو�ضة على فاتورة الكهرباء ،وهذه ال�ضريبة ال تُدفع ب�شكل مبا�شر للتلفزيون الأردني ،بل تُدفع
للموازنة العامة على اعتبارها �ضريبة488.و�أ�شار بع�ض المعلقين �إلى � ّأن ال�ضريبة المفرو�ضة على فاتورة الكهرباء
يجب �أن تُح ّول مبا�شرة �إلى التلفزيون الأردني .كما � ّأن م�صدر الدخل الرئي�سي للتلفزيون الأردني ي�أتي من
المنحة المالية الحكومية المقدمة له من الموازنة العامة ،وارتفعت الميزانية المخ�ص�صة للتلفزيون الأردني
من قيمة  25.75مليون دينار �أردني (حوالي  36.37مليون دوالر �أمريكي) خالل عام � 2014إلى  29.79مليون
خ�ص�ص
دينار �أردني (حوالي  42.07مليون دوالر �أمريكي) في � ،2015أي زيادة بن�سبة �أكثر من  15بالمئة489.و ُي َّ
 487قانون هيئة المرئي والم�سموع رقم  71ل�سنة .2002
 488مجموعة تركيز حول البث الأذاعي في � 3أذار .2015
 489دائرة الموازنة العامة النفقات الجارية والر�أ�سمالية لم�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون .متوفر على الرابطhttp://www.gbd.gov.jo/ :
 pdf.0301/gbd/content/budget/MD/ar/2015ويمكن الإ�شارة �إلى �أن هذا يفوق قيمة ر�سوم التلفزيون والتي تقدر ب  12مليون
�سنويا (بناء على تقدير تقريبي �أن كل ال�شركات والمنازل تدفع  12دينار �أي ما يعادل �سنويا ن�صف مليون لكل منها).
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تقييم تنمية الإعالم في الأردن

ما ن�سبته  80بالمئة من ميزانية التلفزيون الأردني للتكاليف الإدارية ،والرواتب ب�شكل رئي�سي.
ويح�صل التلفزيون الأردني على بع�ض الإيرادات المبا�شرة490،ففي  2012على �سبيل المثال ح�صل التلفزيون
الأردني على عوائد بقيمة  4.5مليون دينار �أردني؛  2.8مليون دينار منها عوائد من الإعالنات 491.بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،ح�صد التلفزيون الأردني �أرباح ًا طائلة خالل حرب الخليج الأولى في ت�سعينيات القرن الما�ضي
و�صلت قيمتها �إلى  10مليون دينار �أردني من خالل ت�أجير ا�ستوديوهاته لجهات البث الأجنبية492 .وتُح ّول كافة
493
عائدات الإعالنات �إلى وزارة المالية ،والتزال م�صادر التمويل الأخرى المدرجة في المادة رقم  9متوا�ضعة.
ووفق ًا للمادة ( 24ب) من قانون الإعالم المرئي والم�سموع،تُعفى الم�ؤ�س�سة ومحطاتها من ر�سوم رخ�ص
البث و�إعادة البث ومن �أي بدل مفرو�ض بموجب �أحكام هذا القانون �أو بمقت�ضى الأنظمة ال�صادرة بموجبه
والتعليمات ال�صادرة بمقت�ضاها .كما تن�ص المادة  22من القانون ذاته على �أنه“ :يجوز لمجل�س الوزراء بناء
على تن�سيب الوزير الم�ستند �إلى تو�صية المدير �إعفاء الدوائر والم�ؤ�س�سات الحكومية من ر�سوم رخ�ص البث”.
494
ويتولى ديوان المحا�سبة تدقيق ح�سابات الم�ؤ�س�سة.
الر�أي هي �أكبر �صحيفة في الأردن من حيث التداول و�إيرادات الإعالنات ،وقد �أُ�س�ست عام  495 .1971وتملك
الحكومة  55بالمئة من �أ�سهم الر�أي من خالل م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ،التي ت�سيطر عليه امما يجعلها
قادرة على تعيين �أغلبية �أع�ضاء المجل�س الإدارة ومدير المجل�س ورئي�س التحرير�.أ ّما �صحيفة الد�ستور فهي
�أقدم �صحيفة يومية في الأردن �أُ�س�ست في  .1967وتملك الحكومة  35في المائة من �أ�سهم الد�ستور من خالل
م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي.
كلتا ال�صحيفتان تكافحان من �أجل البقاء كما ذكر �أعاله ،فهنالك م�شكلة كبيرة تعرقل خف�ض التكاليف وهي
العمالة الزائدة التي كانت نتيجة لتدخل الحكومات المتعاقبة في قرارات التوظيف الداخلية .وهذه الم�شكلة
موجودة �أي�ض ًافي التلفزيون الأردني حيث ُو�صفت عملية التوظيف على �أنها لي�ست مبنية على �أ�سا�س الكفاءة �أو
496
االحتياجات بل على العالقات (الوا�سطة) مع الوزراء والنواب.
497

المحطة التلفزيونية الحكومية المقترحة الجديدة

م�ؤخر ًا� ،أن�شئت الحكومة ر�سمي ًا محطة تلفزيونية �أكثر ا�ستقال ًال وهي محطة البث الإعالمي العامة الم�ستقلة
لتحل محل الخطط ال�سابقة لفتح قناة ثالثة مرتبطة بالتلفزيون الأردني .ومن المفتر�ض �أن تبث المحطة
الجديدة برامج �شبابية وعائلية وم�سل�سالت ،و�ستُم َّول من خالل الموازنة العامة وال�سماح بجمع الأموال
490

قائمة ب�أ�سعار االعالنات على التلفزيون الأردني متوفرة باللغة العربية على الرابط التاليhttp://www.jrtv.jo/page. :
.aspx?page_key=key_srvice&lang=ar

 491مقابلة مع رم�ضان روا�شدة ،المدير العام لم�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون� 19 ،آذار  .2013متوفر باللغة العربية على الرابط:
.http://maqar.com/?id=10688

 492تعليقات را�ضي الخ�ص ،المدير العام الأ�سبق للتلفزيون الأردني ،خالل اجتماع موا�ضيعي منظم من قبل اليون�سكو حول خدمة البث
العمومي خالل الفترة  19 – 18ني�سان في البحر الميت.
 493مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2015 .تحت المجهر :ت�شخي�ص واقع الإعالم في الأردن� ،صفحة 304
 494المواد  6و  10من قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني رقم  35لعام  .2000ديوان المحا�سبة هو الهيئة المركزية العامة للتدقيق.
�	495أ�س�ست جريدة الر�أي بموجب القانون رقم  26لعام  19971الذي ُن�شر في الجريدة الر�سمية رقم � ،2301صفحة � 10 ،833أكتوبر .1971
متوفر باللغة العربية على الرابط الآتي.http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx :
 496تعليقات محمد طراونة ،مدير التلفزيون الأردني ،خالل اجتماع موا�ضيعي منظم من قبل اليون�سكو حول خدمة البث العمومي خالل الفترة
 19 – 18ني�سان في منتجع البحر الميت.
 497انظر �إلى نعومي �صقر .تموز Good Practice in EU Public Service Media and Contemporary Practice In .2015
� ،Jordan: A Comparative Analysisصفحات  10و.20
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تجاري ًا 498.وكما ورد ،ف�إن الحكومة �ستخ�ص�ص مبلغ  10ماليين دينار �أردني لمدة �سنتين لتمويل القناة .وي�أمل
499
�سميح المعايطة ،وزير الدولة الأ�سبق ل�ش�ؤون الإعالم �أن تبد�أ المحطة بثها في نهاية عام .2016

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
ت�أ�س�ست وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عام  1969كهيئة حكومية تعمل تحت �إ�شراف وزارة الإعالم .و�أ�صبحت
بترا هيئة م�ستقلة ر�سمي ًا (�أي قانوني ًا) تعمل تحت �إ�شراف مجل�س الوزراء في �شهر حزيران من عام  2004بعد
قرار حل وزارة الإعالم .و�صدر مر�سوم خا�ص لإعطاء بترا اال�ستقاللية المالية والإدارية ولتحديد �صالحيات
501
مجل�س �إدارة الوكالة و�صالحيات مديرها العام.
500

وتحدد المادة  4من قانون وكالة الأنباء الأردنية 502مهام بترا :تغطية الأحداث والق�ضايا والأن�شطة المختلفة
ومتابعتها على الم�ستوى الوطني والعربي والدولي وب�صورة خا�صة ذات ال�صلة بالمملكة والإ�سهام في تعزيز
المهنية الإعالمية وال�صحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال االت�صال
والمعلومات .ولها في �سبيل تحقيق هذه االهداف القيام بالمهام وال�صالحيات التالية:
 .1تقديم الخدمات الإخبارية والمواد والمعالجات ال�صحفية التي يتم جمعها و�إعدادها من
مختلف الم�صادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها.
 .2تبادل الخدمات والت�سهيالت المهنية والتقنية مع وكاالت الأنباء العربية والعالمية.
� .3إعداد الدرا�سات والبحوث والن�شرات المتخ�ص�صة وا�ستطالعات الر�أي والخدمات
الإخبارية الم�صورة.
 .4ت�أهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم.
وتحدد المادة  7من القانون نف�سه مهام و�صالحيات مجل�س الإدارة التالية :و�ضع ا�ستراتيجية عمل الوكالة
و�إقرار الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها ،و�إقرار �أ�س�س ومعايير عمل الوكالة ،واعتماد مرا�سلين للوكالة
خارج المملكة بنا ًء على تن�سيب المدير العام ،و�إقرار التقرير ال�سنوي وتحديد مقدار اال�شتراكات والأجور
والبدالت التي ت�ستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة ،والقيام ب�أية مهام يكلفه بها الوزير .كما
يتولى المجل�س م�س�ؤولية مجموعة من الأمور المالية ،بما في ذلك تعيين محا�سب قانوني يتولى تدقيق ح�سابات
الوكالة ،و�إقرار م�شروع الموازنة ال�سنوية للوكالة (الذي ُيرفع �إلى مجل�س الوزراء للموافقة عليه و�إحالته الى
مجل�س االمة لإقراره) ،و�إقرار التقرير ال�سنوي والبيانات المالية الختامية لأعمال الوكالة ورفعهما الى مجل�س
الوزراء للم�صادقة عليهم.

 498انظر �إلى :ت�أ�سي�س محطة تلفزيونية م�ستقلة بدعم حكومي بموجب �أحكام القانون رقم  53لعام  ،2015المن�شور في الجريدة الر�سمية رقم
� ،5346صفحة  22 ،6292حزيران  .2015ال�صادرة بمقت�ضى المادة ( 5مكرر) من قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني رقم 34
لعام .2000
 499 499ليلى عزة� 4 .أيار Gov’t to launch independent public service broadcasting channel.The Jordan .2015
.Timesمتوفرة على الرابط الآتيhttp://jordantimes.com/govt-to-launch-private-public-service-broadcasting- :
500

channel
الموقع الر�سمي لوكالة الأنباء الأردنية بترا -http://www.petranews.gov.jo/About .ومتوفر على الرابط التاليhttp:// :
.www.gbd.gov.jo/gbd/content/budget/MD/ar/2015/0301.pdf

 501المادة  3ما قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم  11لعام .2009
 502قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم  11لعام  .2009من�شور بتاريخ � 16آذار  2009في الجريدة الر�سمية رقم � ،4953صفحة  .4953متوفر
باللغة على العربية على الرابط الآتي.http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx :
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تُم ّول بترا من خالل الموازنة العامة للدولة �503شهدت مخ�ص�صاتها زيادة خالل ال�سنوات الأخيرة كما هو
505
مو�ضح في الجدول 504 .12ويذهب حوالي  79بالمئة من ميزانية بترا لدفع رواتب الموظفين.
جدول  :12مخ�ص�صات بترا ال�سنوية ،بالدينار الأردني
2015
3,138,000
506

2014
3,021,000

2013
2,284,000
507

2012
1,860,500

2011
2,194,500

الموارد التقنية
ي�ستطيع التلفزيون الأردني الو�صول �إلى تقنيات جيدة 508،كما تتمتع وكالة بترا �أي�ض ًابموارد تقنية كافية .وعلى
مر ال�سنين� ،شهدت بترا تطورات ملحوظة على ال�صعيدين التقني والمهني .وفي � ،1997أطلقت بترا وحدة
الت�صوير التلفزيوني والتحرير التي تمولها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .كما �أ�س�س مركز تدريب فيها عام
509
 2005مجهز بحوا�سيب و�أجهزة عر�ض البيانات.

 3.4ال تواجه العمليات الت�شغيلية لخدمات البث العام التمييز في �أي مجال
ال ترف�ض �شركات الأقمار ال�صناعية في الأردن نقل التلفزيون الأردني ،كما �أنه لم يواجه م�شاكل تعيق و�صوله
�إلى جمهور �أو�سع.

 3.5نظام م�ستقل و�شفاف في الحكم
تخ�ضع كافة و�سائل الإعالم الحكومية ،بما في ذلك التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء بترا وال�صحف الر�سمية
التي تملك فيها الدولة ح�صة م�سيطرة ،ل�سيطرة حكومية من خالل طريقة تعيين �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار
الم�س�ؤولين التنفيذيين .ومع ذلك ،لطالما كانت هناك محاوالت على مر ال�سنين لتغيير هذا الأمر ،على الأقل
في التلفزيون الأردني مع الخطوات الجارية حالي ًا لإن�شاء قناة جديدة من المفتر�ض �أن تكون �أكثر ا�ستقاللية.
بد�أت �أول محطة �إذاعية �أردنية عملها في � 15أيار  1948في رام اهلل في ال�ضفة الغربية بعنوان �إذاعة القد�س.
ّثم �أ�صبحت تُ�سمى �إذاعة المملكة الأردنية الها�شمية في  24ني�سان  1950بعد قرار وحدة ال�ضفتين ،وبا�شرت
عملها من مدينة رام اهلل حتى �سنة  1956بعد ت�أ�سي�س محطة �إذاعية �أخرى بد�أت بثها من مبنى �صغير في
503
504

دائرة الموازنة .النفقات الجارية والر�أ�سمالية لرئا�سة الوزراء-وكالة االنباء الأردنية .متوفر باللغة العربية على الرابطhttp://www. :
gbd.gov.jo/gbd/uploads/Files/MDBudgetProject/2014/2.pdf.
الموقع الر�سمي لوكالة الأنباء الأردنية بترا .ميزانية وكالة بترا .متوفرة على الرابط التاليhttp://www.petra.gov.jo/public/ :
English.aspx?Lang=2&Page_Id=6617&Menu_ID=43&Site_ID=1

 505الم�صدر ال�سابق نف�سه.
506
507
508

مرا�سلون بال حدود .2015 ،م�ؤ�شر الحرية ال�صحفية في العالم http://index.rsf.org/#!/.2015
مرا�سلون بال حدود ،م�ؤ�شر الحرية ال�صحفية في العالمhttp://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html. .
ميزانية بترا لعامي  .2013 – 2011الموقع الر�سمي لبترا .ميزانية بترا .متوفر على الرابط التاليhttp://www.petra.gov.jo/ :
.public/English.aspx?Lang=2&Page_Id=6617&Menu_ID=43&Site_ID=1
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 509ميزانية بترا لعامي  2014و ،2015ق�سم الموازنة .النفقات الجارية والر�أ�سمالية لرئا�سة الوزراء – وكالة الأنباء الأردنية .متوفر باللغة
العربية على الرابط الآتي.http://www.gbd.gov.jo/gbd/uploads/Files/MDBudgetProject/2014/2.pdf :
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عمان .وفي  30كانون الثاني  ،1959انتقلت الإذاعة الأردنية �إلى مكانها الحالي في عمان 510.وكانت الإذاعة
الأردنية بالأ�صل تابعة �إداري ًا لرئا�سة وتوجيهات رئي�س الوزراء� ،إال �أنه وبعد ت�أ�سي�س وزارة الإعالم عام 1964
�أ�صبحت ق�سم تابع لهذه الوزارة .ت�أ�س�س التلفزيون الأردني عام 511،1968وبح�سب مقال نُ�شر في �صحيفة
جوردان تايمز“ :في  ،1974كان التلفزيون الأردني التلفزيون العربي الأول الذي يبث برامجه بالألوان بد ًال
عن �صيغة الأبي�ض والأ�سود القديمة” 512.وفي � ،1985صدر قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني ،والذي
513
دمجت بموجبه الإذاعة والتلفزيون في م�ؤ�س�سة واحدة تُدعى م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني.
وتن�ص المادة  3من قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني على �أن ين�ش�أ بمقت�ضى هذا القانون م�ؤ�س�سة
عامة ت�سمى (م�ؤ�س�سة االذاعة والتلفزيون الأردنية) تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ذات اال�ستقالل المالي
والإداري .ومع ذلك يفتقد المجل�س ال�ستقاللية هيكلية من الحكومة من حيث طريقة تعيين �أع�ضاءالمجل�س.
كما كان هناك �إجماع لدى عدد من المدراء ال�سابقين للتلفزيون الأردني والمدراء الحا�ضرين لور�شة العمل
حول خدمة البث العام نظمتها اليون�سكو ب� ّأن التلفزيون الأردني ال يتمتع با�ستقاللية تحريرية 514 .وبمقت�ضى
المواد  6و 10من قانون الم�ؤ�س�سة العامة للإذاعة والتلفزيونُ ،يع ّين كل من رئي�س مجل�س الإدارة والمدير
العام بتن�سيب من مجل�س الوزراء على �أن يقترن القرار بالإرادة الملكية ال�سامية وتنهى خدماتهما او يعفيان
منها بقرار من مجل�س الوزراء .ويتولى رئا�سة المجل�س �أحد الوزراء ممن ّتم تعيينهم �أ�سا�س ًا بقرار من رئي�س
الوزراء 515.وهذا يعني �أن التلفزيون الأردني محا�سب �أمام مجل�س الوزراء ورئي�س الوزراء �أكثر من كونه
محا�سب ًا �أمام ال�شعب من خالل مجل�س النواب .كما ال يرفع رئي�س مجل�س �إدارة التلفزيون الأردني وال المدير
العام تقارير لمجل�س النواب.
�أبلغ كبار المدراء ال�سابقون للتلفزيون الأردني فريق البحث � ّأن تغيير مدير التلفزيون كل عامين يعيق ا�ستمرارية
التخطيط 516.كما �أنهم �أ�شاروا �إلى �أن تعيين المدير العام للم�ؤ�س�سة العامة للإذاعة والتلفزيون الأردني من
خارج الم�ؤ�س�سة يعني عدم توفر الوقت الكافي له للتعرف على طبيعة عمل الم�ؤ�س�سة .وت�شكل التغييرات في
مجل�س الإدارة والمدير العام �إ�شكالية بقدر ما ت�ضعف الذاكرة الم�ؤ�س�سية 517.و�أ�شار المدراء ال�سابقون �إلى
518
محاولة �أع�ضاء مجل�س الإدارة في �أغلب الأحيان التدخل في العمل اليومي للم�ؤ�س�سة.
كانت هناك عدة محاوالت لتحويل التلفزيون الأردني �إلى خدمة بث عام 519،حيث كانت المحاولة الأولى �سنة
 93/1992حين جاء وفد من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي �سي) �إلى الأردن للترويج لفكرة خدمات البث
العام 520.في  ،2003و�ضع التلفزيون الأردني خطة طريق كاملة للعمل على تحويله �إلى خدمة بث عام بدعم
 510وافق المدراء العامون للتلفزيون الأردني ومدير التلفزيون الأردني على هذه الق�ضية في اجتماع الفريق الموا�ضيعي المنظم من قبل
اليون�سكو حول خدمة البث العمومي خالل الفترة  19- 18ني�سان  2014في منتجع البحر الميت.
. 511الموقع الر�سمي لوكالة الأنباء بترا ،النبذة العامة .متوفر على الرابط التاليhttp://www.petra.gov.jo/public/English. :
.aspx?Lang=2&Page_Id=6612&Menu_ID=43&Site_ID=1

 512موقع م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني .متوفر باللغة العربية على الرابط الآتي:

http://www.jrtv.gov.jo/page.

.aspx?page_key=key_about&lang=ar
م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون .انظر �إلىhttp://www.jrtv.gov.jo/page.aspx?page_key=key_abouttv&lang=ar :

513
� 5 514شباط  .2015التلفزيون الأردني يعتزم �إطالق قناة جديدة .جوردان تايمز .متوفر على الرابط التالي:
.http://jordantimes.com/jordan--tv-to-launch--new-channel
 515موقع م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني .متوفر باللغة العربية على الرابط الآتي:
516
517
518
517
518

http://www.jrtv.gov.jo/page.aspx?page_key=key_about&lang=ar

ور�شة عمل متخ�ص�صة نظمتها اليون�سكو حول خدمات البث العام خالل الفترة  19 – 18ني�سان  2014في منتجع البحر الميت.
المواد  6و 10من قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني رقم  35لعام .2000
ور�شة عمل متخ�ص�صة نظمتها اليون�سكو حول خدمات البث العام خالل الفترة  19 – 18ني�سان  2014في منتجع البحر الميت.
تعليقات هالة الزريقات ،المدير العام الأ�سبق للتلفزيون الأردني ،خالل ور�شة عمل متخ�ص�صة نظمتها اليون�سكو حول خدمات البث
العمومي خالل الفترة  19 – 18ني�سان  2014في منتجع البحر الميت.
ور�شة عمل متخ�ص�صة نظمتها اليون�سكو حول خدمات البث العمومي خالل الفترة  19 – 18ني�سان  2014في منتجع البحر الميت.
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من م�ؤ�س�سة ثومب�سون والبي بي �سي ،بما في ذلك تخفي�ض عدد العاملين و�إعادة ت�شكيل الإدارة 521.وفي ذلك
الوقت ،كان هناك ت�صور ب� ّأن هناك حاجة لمحطة جديدة بديلة عن التلفزيون الأردني 522.وفي نهاية المطاف،
لم تم�ض هذه المحاوالت قدم ًا ،ويرجع ذلك ب�شكل كبير �إلى غياب الإرادة ال�سيا�سية� ،إال � ّأن فكرة تحويل
التلفزيون الأردني �إلى خدمة بث عام مازالت هدف ًا في اال�ستراتيجية الإعالمية.
وبموجب المادة  5من قانون وكالة الأنباء الأردنيةُ ،523يع ّين �أع�ضاء المجل�س ال�سبع بمن فيهم الرئي�س بقرار من
مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب رئي�س الوزراء لمدة �سنتين قابلة للتجديد .وتن�ص المادة �( 3أ) من القانون
نف�سه على �أن تتمتع الوكالة ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مالي و�إداري ،وتن�ص على � ّأن الوكالة ترتبط
برئي�س الوزراء �أو وزير ي�سميه رئي�س الوزراء.
وفيما يتعلق بال�صحف المملوكة جزئي ًا من قبل الدولة ،الر�أي والد�ستور ،فللحكومة �صالحية تعيين رئي�س
مجل�س الإدارة ورئي�س التحرير ،لأنها تملك غالبية الأ�صوات في الجمعية العامة ومجل�س الإدارة .ومن الناحية
العملية ،تُجرى التعيينات على �أ�سا�س تقديري من قبل الحكومة دون �أي عملية �شفافة.
وفق ًا للمعايير الدولية يجب �إدارة و�سائل الإعالم العامة بمجل�س �إدارة م�ستقل ل�ضمان ا�ستقالليتها ال�شاملة
و�إي�صال مهام الخدمة العامة .وينبغي �أن يكون هذا المجل�س قادر ًا على اال�ستدعاء لتقديم التر�شيحات
لمن�صب المدير العام ،بالإ�ضافة �إلى �إجراء عملية تقييم عادلة للمر�شحين ينتج عنها تعيين مبني على �أ�سا�س
الجدارة .وينبغي �أن تكون التعيينات في مجال�س �إدارة و�سائل الإعالم العامة �شفافة وخالية من �أي تدخل
حكومي مبا�شر �أو �أي �سيطرة من جانب �أ�صحاب الم�صالح �سواء كانت �سيا�سية �أو اقت�صادية.
كما ذُ كر �أعاله ،ع ّدلت الحكومة الأردنية م�ؤخر ًا قانون الم�ؤ�س�سة العامة للإذاعة والتلفزيون لل�سماح بت�أ�سي�س
محطة تلفزيونية جديدة مملوكة للدولة ،المحطة الإعالمية العمومية الم�ستقلة 524.ووفق ًا للتعديالت� ،سيكون
لدى المحطة الجديدة �شخ�صية اعتبارية منف�صلة قانوني ًا وميزانية م�ستقلة عن التلفزيون الأردني ،و�ستُنظم
�ش�ؤونها بما يتما�شى مع الأنظمة والقوانين ال�صادرة لهذه الغاية .و�سيتولى مجل�س �إدارة مكون من خم�سة
مدراء مهمة �إدارة المحطة،يع ّينهم الملك بناء على تن�سيب من رئي�س الوزراء لمدة ثالث �سنوات .و�سيع ّين
�سيعامل العاملين في المحطة كموظفين
مجل�س الوزراء المدير بناء على تن�سيب رئي�س مجل�س الإدارة ،بينما
َ
حكوميين 525.وال توفر هذه الأحكام الحماية ال�ستقاللية المحطة ح�سبما تقت�ضيه المعايير الدولية.
حذر وزير الدولة ال�سابق ل�ش�ؤون الإعالم ورئي�س الم�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية� ،سميح المعايطة ،الم�ؤ�س�سة من
وجود توقعات ال مبرر لها من القناة الجديدة ،م�شير ًا �إلى �أنه وبغ�ض النظر عن الت�سمية والإطار القانوني ،ف�إن
ال�سيا�سة التحريرية هي ما يهم حق ًا“ :ال يمكننا الحكم فيما �إذا كانت القناة �ست�ساهم في الحريات الإعالمية
قبل معرفة �أي اتجاه �ست�أخذ ومدى �سيطرة الحكومة عليها ”،يقول المعايطة ل�صحيفة جوردان تايمز« .نحن
نعلم ب�أنه ال توجد هناك �أية محطة تلفزيونية مو�ضوعية بالكامل� ،إال �أننا نطمح �أن يكون لدى هذه المحطة
521
522
523
524
525
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تعلقيات را�ضي �ألخ�ص ،المدير العام الأ�سبق للتلفزيون الأردني ،خالل ور�شة عمل متخ�ص�صة نظمتها اليون�سكو حول خدمة البث العام
خالل الفترة  19 – 18ني�سان في البحر الميت.
تعلقيات را�ضي الخ�ص ،المدير العام الأ�سبق للتلفزيون الأردني ،ور�شة عمل متخ�ص�صة نظمتها اليون�سكو حول خدمة البث العام خالل
الفترة  19 – 18ني�سان في البحر الميت.
المتحدثون في ور�شة عمل متخ�ص�صة نظمتها اليون�سكو حول خدمة البث العام في الفترة  19- 18ني�سان  2014في البحر الميت.
انظر �إلى :ت�أ�سي�س محطة تلفزيونية م�ستقلة بدعم حكومي بموجب �أحكام القانون رقم  53لعام  ،2015المن�شور في الجريدة الر�سمية رقم
� ،5346صفحة  22 ،6292حزيران  .2015ال�صادرة بمقت�ضى المادة ( 5مكرر) من قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني رقم 34
لعام .2000
انظر �إلى المواد  10-4من القانون ،الم�صدر ال�سابق نف�سه.
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من�صة �سيا�سية مفتوحة »،كما �أ�ضاف المعايطة 526 .كما ت�ساءل معلقون �آخرون حول مدى ا�ستقاللية المحطة
وكيفية تعيين رئي�س مجل�س �إدارتها ومديرها.527

 3.6تلتزم خدمات البث العام مع الجمهور ومنظمات المجتمع المدني
ال توجد �أية فر�صة ر�سمية لمنظمات المجتمع المدني للم�شاركة في تعيينات مجال�س الإدارة في التلفزيون
الأردني �أو وكالة الأنباء بترا �أو ال�صحف المملوكة من قبل الدولة� ،صحيفتي الر�أي والد�ستور .وهناك فر�صة
�ضئيلة للغاية من الناحية العملية لمنظمات المجتمع المدني ب�أن تُم َّثل في مجال�س �إدارة و�سائل الإعالم هذه.
على �سبيل المثالُ ،ع ِّين مجل�س �إدارة جديد للتلفزيون الأردني في � 25أيار  2014بناء على تن�سيب من وزير
الدولة ل�ش�ؤون الإعالم ،محمد المومني .وتك ّون المجل�س الجديد من :محي الدين طوق (وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية الأ�سبق) ،بيان التل (مديرة �سابقة للتلفزيون الأردني وم�ست�شارة في قناة ر�ؤيا الف�ضائية ومعهد
الإعالم الأردني) ،نبيل غي�شان (رئي�س التحرير الأ�سبق لجريدة العرب اليوم)� ،سمير برهوم (رئي�س تحرير
528
�صحيفة جوردن تايمز) ،ح�سين �أبو رمان (باحث في مركز القد�س) و�ساري الأ�سعد (نقيب الفنانين).
529
وحالة مماثلة� ،أي مع عدد من الم�س�ؤولين في مجل�س الإدارة الذي يتعلق بوكالة الأنباء الأردنية.
ال ُيمكن و�صف �أي من المذكور �أ�سمائهم �أعاله �سواء من �أع�ضاء مجل�س �إدارة التلفزيون الأردني �أو بترا
كممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

ج .التنظيم الذاتي للإعالم
 3.7تتمتع و�سائل الإعالم المطبوعة والم�سموعة ب�آليات ف ّعالة للتنظيم الذاتي

لم تتمتع و�سائل الإعالم في الأردن �أبد ًا ب�آلية م�ستقلة لل�شكاوى ،ومع ذلك ،كانت هناك محاولتان فا�شلتان
في هذا ال�صدد ،وهما المجل�س الأعلى للإعالم ( )2008 – 2001ونقابة ال�صحفيين الأردنيين بدورها في
ال�شكاوى كجزء من نظامها الت�أديبي ومدونة قواعد ال�سلوك.

المجل�س الأعلى للإعالم

وع ّدل خالل عام  531،2003و�أُلغي
ت�أ�س�س المجل�س الأعلى للإعالم بموجب قانون م�ؤقت� 530صدر عام ُ 2001
532
في وقت الحق عام  .2008واعتبر المجل�س بمقت�ضى �أحكام قانون المجل�س الأعلى للإعالم على �أنه “هيئة

526
527
528
529

ليلى عزة� 4 .أيار Gov’t to launch independent public service broadcasting channel.The Jordan Times .2015
متوفرة على الرابط الآتي.http://jordantimes.com/govt-to-launch-private-public-service-broadcasting-channel :
يحيى �شقير 25 .حزيران  .2015القناة التلفزيونية الثالثة .العرب اليوم .متوفرةعلى الرابط الآتيhttp://alarabalyawm. :
.net/?p=440124
� 25أيار  .2014تعيين �أع�ضاء جدد بمجل�س �إدارة الإذاعة والتلفزيون .الغد .متوفر باللغة العربية على الرابط الآتيhttp://goo.gl/ :
 . .jLmF2Hيعد المدير العام للتلفزيون الأردني الع�ضو ال�سابع في المجل�س.
الموقع الر�سمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) .متوفر على الرابط التاليhttp://www.petra.gov.jo/public/English. :
 .aspx?Lang=2&Page_Id=7195&Menu_ID=43&Site_ID=1يت�ألف مجل�س الإدارة من وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم

(الرئي�س) ،في�صل ال�شبول (نائب الرئي�س :المدير العام للوكالة ،طارق المومني (نقيب ال�صحفيين) ،عمر عبندة (المدير العام الأ�سبق
لوكالة الأنباء الأردنية) ،ها�شم خري�سات (رئي�س التحرير الأ�سبق ونقيب ال�صحفيين) ،محمد التل (رئي�س تحرير �صحيفة الد�ستور)،
وجرير مرقة (المدير العام الأ�سبق لوكالة الأنباء الأردنية).
 530قانون المجل�س الأعلى للإعالم الم�ؤقت رقم  74لعام .2001
 29 531كانون الثاني  .2003مجل�س الوزراء يقر قانون ًا معد ًال لقانون المجل�س الأعلى للإعالم .الد�ستور.متوفر على الرابط التاليhttp:// :
532

goo.gl/KySVWw
 29كانون الثاني  .2003مجل�س الوزراء يقر قانون ًا معد ًال لقانون المجل�س الأعلى للإعالم .الد�ستور.متوفر على الرابط التاليhttp:// :
goo.gl/KySVWw
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قانونية م�ستقلة مالي ًا و�إداري ًا”� ،إال �أن ا�ستقالليتها عن الحكومة كانت محدودة .ت�ألف المجل�س من ت�سعة
�أع�ضاء بمن فيهم الرئي�س ،وازداد عدد الأع�ضاء لي�صل �إلى  11ع�ضو ًا عند تعديل القانون عام .2003
وتن�ص المادة  4من قانون المجل�س الأعلى للإعالم على تعيين الأع�ضاء ب�إرادة ملكية �سامية بتن�سيب من رئي�س
الوزراء لمدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد .بينما تن�ص المادة  14من القانون نف�سه على تعيين الأمين العام
بقرار من مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب الرئي�س.

533

وفي � ،2002شمل �أع�ضاء المجل�س الرئي�س ووزير الإعالم ال�سابق ونائب الرئي�س ونقيب ال�صحفيين والآع�ضاء
الت�سعة الآخرين ،وهم مدير التوجيه المعنوي للقوات الم�سلحة ووزير الأوقاف الأ�سبق ،والمدير العام للتلفزيون
الأردني ،ور�ؤ�ساء تحرير ال�صحف الحكومية اليومية الر�أي والد�ستور ،واثنين من كتاب الأعمدة في الد�ستور
534
و�صحيفة العرب اليوم الخا�صة ،على التوالي ،واثنين من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وت�شمل مهام المجل�س الأعلى للإعالم متابعة وا�ستعرا�ض ال�شكاوى المقدمة �ضد و�سائل الإعالم ،و�صياغة
ال�سيا�سات العامة للإعالم وو�ضع خطط لقطاعات معينة في الإعالم ،ومراجعة الت�شريعات القائمة ذات
ال�صلة وو�ضع مقترحات ت�شريعية ،وتدريب العاملين في الإعالم والم�ساهمة في تطوير وتح�سين مهنية
الإعالم ،وتعزيز التناف�سية ،ودعم التعددية وتحفيز اال�ستثمار في و�سائل الإعالم .كما � ّأن المجل�س الأعلى
535
للإعالم يدير مركز التدريب الإعالمي للإعالميين المهنيين الأردنيين.
وبما يتما�شى مع المادة  9من قانون المجل�س االعلى للإعالم ،فقد �صدرت مجموعة من التعليمات لت�سوية
النزاعات الإعالمية ،و�ش ّكل المجل�س الأعلى للإعالم لجنة لت�سوية النزاعات الإعالمية للنظر في �أي �شكاوى
ترد �إلى المجل�س �ضد الو�سائل الإعالمية وال�صحفيين .وت�ألفت اللجنة من رئي�س المجل�س الأعلى للإعالم
والم�ست�شار القانوني للمجل�س و�أربعة خبراء مخ�ضرمين في مجال الت�شريعات الإعالمية ،ع ّينهم المجل�س
536
الأعلى للإعالم بناء على تن�سيب من رئي�س المجل�س لمدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
وفي كانون الثاني عام  ،2005ذكرت �صحيفة الم�شرق الإعالمي ال�شهرية ال�سابقة ،المتخ�ص�صة في ال�ش�ؤون
الإعالمية والتي يديرها جورج حواتمة �أحد �أع�ضاء المجل�س الأعلى للإعالم في ذلك الوقت ،عدد ًا من
التعليقات حول تعليمات ت�سوية النزاعات الإعالمية ،حيث كانت النقاط الرئي�سية كالآتي:
• ُط ّبق النظام فقط على الحاالت المتعلقة ب�أع�ضاء نقابة ال�صحفيين الأردنيين.
• �إحالة النزاعات �إلى لجنة ت�سوية النزاعات الإعالمية غير �إلزامية وتحتاج �إلى موافقة الم�ؤ�س�سة الإعالمية
�أو الإعالمي الذي قد وجهت ال�شكوى �ضده.
• ت�سوية النزاع من قبل المجل�س الأعلى للإعالم للنزاعات لم يمنع �إقامة دعوى ق�ضائية الحق ًا.
• يبدو �أن معايير حل النزاعات م�ستندة فقط على مدونة قواعد ال�سلوك الخا�صة بنقابة ال�صحفيين
الأردنيين� ،إال �أن هذا الأمر كان محدود ًا في نطاقه.
 533القانون المعدل لقانون التعديالت الم�ؤقت للمجل�س الأعلى للإعالم رقم  14ل�سنة ُ ،2003ن�شر في ال�صحيفة الر�سمية رقم � ،4589صفحة
� 16 ،1192آذار .2003
 3 534كانون الأول  .2002الأردن� :إعادة ت�شكيل المجل�س الأعلى للإعالم .ال�شرق الأو�سط� ،صحيفة عربية قومية .متوفر على الرابط التالي:
.http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=139438&issueno=8771#.VRm1mPmUe5I
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 535المجل�س الدولي للبحث والتبادل ،برنامج تدعيم الإعالم في الأردن ومركز درا�سات االت�صاالت العالمية ،كلية اننبيرغ لالت�صاالت ،جامعة
بن�سلفانياIntroduction to News Media Law and Policy in Jordan: A primer compiled as part of the . .2012 .
� ,Jordan Media Strengthening Programصفحة .63
� 14 536أكتوبر  .2003تعليمات ت�سوية الق�ضايا الإعالمية ،مبنية على المادة  9من قانون المجل�س الأعلى للإعالم رقم  74ل�سنة .2003
الد�ستور .متوفر على الرابط التالي.http://goo.gl/ACkePF :

 :3و�سائل الإعالم كمن�صة للخطاب الديمقراطي الفئة 3

• لم يكن لدى المجل�س الأعلى للإعالم �أية �سلطة لإنفاذ قراراته حيث � ّأن القوانين لم تن�ص على ما يمكن
�أن يحدث في حال رف�ضت الو�سيلة الإعالمية �أو الإعالمي االمتثال لقراره.
�شمل تقرير واقع الحريات الإعالمية في الأردن لعام  537،2005ال�صادر عن مركز حماية وحرية ال�صحفيين
ا�ستطالع ًا لر�أي ال�صحفيين .ووفق ًا لال�ستطالع ،قال  76بالمئة من ال�صحفيين الم�شاركين في اال�ستطالع
�أنه ال يوجد هناك �أية ت�أثير للمجل�س الأعلى للإعالم .وفقط  16.7بالمئة قالوا �أن المجل�س �ساهم في تح�سين
حرية الإعالم ،بينما ر�أى  6.7بالمئة من الم�شاركين �أن المجل�س في الحقيقة �ساهم في تدهور الحريات
الإعالمية.
في � ،2008أ�صدر مجل�س الوزراء قانون ًا لإلغاء قانون المجل�س الأعلى للإعالم ،وبررت الحكومة �إلغاء المجل�س
في ذلك الوقت ب�أنه“ ،جاء بما ين�سجم مع تو�صيات الأجندة الوطنية لإلغاء المجل�س ولت�شجيع القطاع
538
الإعالمي لت�أ�سي�س مجل�س م�ستقل خا�ص بهم”.

نقابة ال�صحفيين الأردنيين
نقابة ال�صحفيين الأردنيين هي النقابة الوحيدة التي تمثل ال�صحفيين في الأردن ،وعلى ال�صحفيين االنتماء
�إليها للعمل ك�صحفيين ب�شكل قانوني .وتعمل النقابة على تنظيم عمل �أع�ضائها ،ومعظمهم يعملون في ال�صحافة
المطبوعة ،من خالل �آليتين رئي�سيتين :المجال�س الت�أديبية 539التابعة لها ومدونة ال�سلوك و�أخالقيات العمل
الخا�صة بها .وتعتبر النقابة وفق ًا لقانونها ولوائحها الخا�صة م�ستقلة مالي ًا و�إداري ًا عن الحكومة و�أية م�صالح
تجارية �أخرى� .إال �أنها من الناحية العملية لي�ست م�ستقلة.
وتظهر �سيطرة الحكومة على النقابة في هيكلة مجل�سها الذي لطالما هيمنت عليه �صحيفتا الر�أي والد�ستور
حيث الحكومة الم�ساهم الرئي�س .وفي � ،2014شك ّل ال�صحفيون العاملون في الإعالم الحكومي ما ن�سبته 64
بالمئة من �أع�ضاء النقابة 540.ولطالما كان رئي�س النقابة من �أحد ال�صحفيتين ،الر�أي والد�ستور .ويت�ألف
المجل�س الحالي ( )2015-2014ب�أكمله من ممثلي �صحفيتي الر�أي والد�ستور ووكالة الأنباء بترا والتلفزيون
الأردني ،بالإ�ضافة �إلى ع�ضو واحد من �صحيفة الغد الخا�صة .بينما ت�ألف المجل�س ال�سابق ()2014-2011
ب�أكمله من ممثلي ال�صحيفتين الحكوميتين ووكالة الأنباء بترا �إلى جانب ممثل واحد فقط عن و�سائل الإعالم
541
الخا�صة.
هنالك عالقات للنقابة مع ال�شركات ،حيث �أبرمت النقابة عدة اتفاقيات مع �شركات تجارية للح�صول على
خ�صومات لأع�ضائها ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى ت�ضارب في الم�صالح وي�ؤثر على مو�ضوعية ال�صحفيين عند
تغطيتهم �أخبار تخ�ص تلك ال�شركات .فعلى �سبيل المثال� ،أبرمت النقابة اتفاقية مع �شركة زين لالت�صاالت،
وبناء عليها ترعى �شركة زين �أن�شطة نادي النقابة 542،وتوفر خ�صم  50بالمئة على تذاكر الطيران على خطوط
537
538
539
540

مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2005 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام � ،2005صفحة  .5متوفر على الرابط التالي:
.http://cdfj.org/wp-content/uploads/2014/09/Media-Freedom-Status-in-Jordan-2005-EN.pdf
� 23أكتوير � .2008إ�صدار قانون لإلغاء قانون المجل�س االعلى للإعالم .الد�ستور .متوفر على الرابط التاليhttp://www.sahafi.jo/:
..arc/art1.php?id=4e10290ebea71932427314d1dcf9455c28d0e457
يقوم كل مجل�س في نقابة ال�صحفيين الأردنيين بت�أ�سي�س مجل�سين ت�أديبيين مكون كل منها من ثالثة �أع�ضاء ،بما فيهم رئي�س المجل�س.
�سو�سن زايدة� 16 .شباط  .2015نقابة ال�صحفيين :احتكار بالقانون.7iber.com .متوفر على الرابط التاليhttp://www.7iber. :
./com/2015/02/jordan-press-association-excluding-journalists

 541قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء مجل�س �إدارة نقابة ال�صحفيين الأردنيين ( ،)2014 – 1953موقع نقابة ال�صحفيين الأردنيين .متوفر على الرابط
التالي.http://www.jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=3 :
 25 542حزيران  .2012زين ترعى �أن�شطة نادي نقابة ال�صحفيين الأردنيين .الغد .متوفر على الرابط التالي.http://goo.gl/hDsAZR :
ت�أ�س�س نادي نقابة ال�صحفيين الأردنيين عام  2011بغر�ض �أن يكون “ملتقى ثقافي و�سيا�سي واجتماعي لل�صحفيين” .نادي نقابة
ال�صحفيين الأردنيين 9 .ت�شرين الأول .نقابة ال�صحفيين الأردنيين .متوفر على الرابط التاليhttp://www.jpa.jo/List.aspx?lng :
.=2&pa=VideoGallery&Type=10
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الملكية الأردنية ،بالإ�ضافة �إلى خ�صومات على ر�سوم المدار�س الخا�صة والمطاعم والفنادق.

543

قررت الهيئة العامة لنقابة ال�صحفيين الأردنيين في اجتماع عقد في  25ني�سان � 2003إقرار و�إ�صدار ميثاق
ال�شرف ال�صحفي ليكون “مرجع ًا لكافة المهنيين ومختلف و�سائل الإعالم االت�صاالت احترامه وا�ستخدامه
كدليل” 544.كما قررت الهيئة العامة �أي�ض ًا “اعتبار هذه المدونة جزء ًا من النظام العام و�أي خرق للوائحه
يعتبر خرق ًا لقواعد ال�سلوك و�إ�ساءة للمهنة”.
ووفق ًا للمواد  48 – 47من قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين ف�إن ال�شكوى تُق ّدم �إلى النقيب وعلى النقيب �أن
يطلب من ال�صحفي الم�شتكى عليه الإجابة على ال�شكوى خالل خم�سة ع�شر يوم ًا ،وللنقيب بقرار من مجل�س
النقابة بعد ذلك �إذا وجد �أ�سبابا تدعو لمتابعة ال�شكوى �أن يحيل هذه ال�شكوى �إلى المجل�س الت�أديبي للتحقيق.
وي�صدر المجل�س الت�أديبي قراره في ال�شكوى خالل مدة ال تزيد على خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخ �إحالتها
�إليه.
ميثاق �شرف نقابة ال�صحفيين الأردنيين ملزم ر�سمي ًا بموجب المادة  7من قانون المطبوعات والن�شر ،التي
تن�ص على التزام و�سائل الإعالم و”امتثالها لأحكام ومبادئ ميثاق ال�شرف ال�صادر عن نقابة ال�صفيين
الأردنيين” .وفي الواقع ،لدى نقابة ال�صحفيين �صالحيات تنفيذية وا�سعة ،ففي حال �أخ ّل ال�صحفي �أو
ال�صحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخا�ص بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون �أو في �أي نظام
�صادر بمقت�ضاه� ،أو خالف ميثاق ال�شرف ال�صحفي� ،أو تجاوز �أو ق�صر في �أداء واجباته المهنية� ،أو �أقدم على
عمل �أو ت�صرف ينال من �شرف المهنة ،ف�إنه يعر�ض نف�سه للعقوبات التالية :التنبيه� ،أوالإنذار� ،أو المنع من
ممار�سة المهنة لمدة ال تزيد على ثالث �سنوات� ،أو �شطب ا�سم ال�صحفي من �سجل ال�صحفيين الممار�سين �أو
المتدربين ومنعه نهائي ًا من ممار�سة مهنة ال�صحافة .ووفق ًا للمادة  51من قانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين،
ف�إن كل من لم يتقيد بالقرار الت�أديبي الذي يق�ضي بمنعه من ممار�سة المهنة ،يعاقب من المحكمة المخت�صة
بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار وفي حالة التكرار ت�ضاعف العقوبة.
ت�ؤكد المادة الأولى من ميثاق ال�شرف ال�صحفي لنقابة ال�صحفيين الأردنيين على حق حرية التعبير عن الر�أي
وتدعو ال�صحفيين �إلى الدفاع عن هذه الحقوق .وفي نف�س الوقت ي�شتمل ميثاق ال�شرف ال�صحفي على مبادئ
و�أحكام ال تتما�شى مع المعايير الدولية .فعلى �سبيل المثال ،تن�ص المادة  4من الميثاق على ما يلي“ :يلتزم
ال�صحفيون باحترام الأديان والعمل على عدم �إثارة النعرات العن�صرية �أو الطائفية وعدم الإ�ساءة الى قيم
المجتمع �أو التحري�ض على الع�صيان �أو ارتكاب الجرائم ،كما يمتنعون عن تحقير ال�سلطات والترويج لمناه�ضة
المبادئ التي يقوم عليها الد�ستور االردني” .وتطلب المادة  15من الميثاق من ال�صحفيين “تجنيب نقابة
ال�صحفيين �أية خالفات بين الأ�سرة ال�صحفية” .وتن�ص المادة  5من قانون المطبوعات والن�شر على �أنه
“ينبغي على المطبوعة تحري الحقيقة وااللتزام بالدقة والحيدة والمو�ضوعية في عر�ض المادة ال�صحفية
واالمتناع عن ن�شر ما يتعار�ض مع مبادىء الحرية والم�س�ؤولية الوطنية وحقوق الإن�سان وقيم الأمة العربية
واال�سالمية” 545 .وت�شمل هذه الأحكام على �شروط مبهمة ووا�سعة ُيمكن �أن ُي�ساء فهمها.
هناك قوانين حول م�صادر التمويل الم�شروعة لو�سائل الإعالم والعمل الذي قد ي�سعى �إليه �أع�ضاء النقابة.
وتن�ص المادة  20من قانون المطبوعات والن�شر �أنه على المطبوعة ال�صحفية والمتخ�ص�صة �أن تعتمد في
مواردها على م�صادر م�شروعة ويحظر عليها تلقي �أي دعم مادي من �أي دولة �أو جهة غير �أردنية .ووفق ًا للمادة
�( 42أ) من ميثاق ال�شرف ال�صحفي لنقابة ال�صحفيين الأردنيين ،ف�إنه ُيحظر على ال�صحفيين االنخراط
 543موقع نقابة ال�صحفيين الأردنيين .متوفر على الرابط التالي/http://www.jpa.jo :
 25 544ني�سان  .2003ميثاق ال�شرف ال�صحفي لنقابة ال�صحفيين الأردنيين .موقع نقابة ال�صحفيين الأردنيين .متوفر على الرابط التالي:
.http://www.jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4
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في �أي عمل �آخر غير المهنة ال�صحفية ،بما في ذلك �أي عمل تجاري وتمثيل ال�شركات والأعمال ال�صناعية.
وتن�ص الفقرة ( 42ج) علىُ “ :يمنع ال�صحفي من ممار�سة ال�صحافة بطريقة تخالف القوانين القائمة �أو
546
ميثاق ال�شرف ال�صحفي”.
وفيما يتعلق بالأردن� ،أ�شارت جودث براي�س ،وهي باحثة �إعالمية� ،إلى � ّأن كون ميثاق ال�شرف ال�صحفي ملزم
قانوني ًا كجزء من قانون المطبوعات والن�شر يعني �أن النظام لم يمثل “التنظيم ال�صحفي الذاتي الطوعي
والم�ستقل” .كما �أنها الحظت وجود �سيطرة حكومية وا�سعة مفرو�ضة على النظام� ،أي �أنه لم ُي�ستخدم ك�أداة
547
للن�ضال من �أجل م�صالح ال�صحفيين وتحقيق ا�ستقاللهم عن الدولة.
وي�شير عمر عبندة ،الع�ضو ال�سابق في نقابة ال�صحفيين الأردنيين لأربع مرات والرئي�س ال�سابق لأحد المجال�س
الت�أديبية التابعة للنقابة� ،إلى �أن “هناك العديد من االنتهاكات المرتكبة من قبل الأع�ضاء� ،إال � ّأن النقابة في
�أغلب الأحيان ال تفعل �شيء حيالها ،حيث يملك بع�ض الأع�ضاء �أعمال تجارية ويتلقون تمويل من جهات عربية
و�أجنبية والنقابة تعلم بذلك �إال �أنها ال تتخذ �أي فعل بهذا الخ�صو�ص بالرغم من كونه خرق ًا للقوانين .هناك
حالة واحدة خالل تر�أ�سي للمجل�س الت�أديبي حيث طرد �ضد �أحد الأع�ضاء بعد تلقي مركزه تمويل �أجنبي الأمر
548
الذي ُيعد خرقا لقانون نقابة ال�صحفيين الأردنيين”.
“تم طرد �صحفية �أخرى من النقابة ب�سبب
وتالحظ �سمر حدادين ،ع�ضو مجل�س حالي في نقابة ال�صحفيينّ ،
ح�صول منظمتها غير الحكومية على تمويل �أجنبي .وعند ا�ستدعائها للمثول �أمام المجل�س الت�أديبي ا�ستقالت
549
من النقابة� ،إال � ّأن المجل�س �أ�صر على طردها حتى ال تقدم للح�صول على ع�ضوية النقابة مرة �أخرى”.

الإ�ستراتيجية الإعالمية
فكرة التنظيم الذاتي هي �إحدى المبادئ الثالث التي تقوم عليها اال�ستراتيجية الإعالمية التابعة للحكومة
( .550)2015-2011وت�شمل دعوة و�سائل الإعالم �إلى اعتماد مدونات ال�سلوك الخا�صة بهم بينما تقوم
الحكومة ب�إن�شاء نظام �شكاوى جديد .وتن�ص اال�ستراتيجية على �إن�شاء مجل�س �شكاوى م�ستقل يت�ألف من
الإعالميين الذين يملكون الخبرة والتجربة وعدد من الق�ضاة المتقاعدين .ويكون المجل�س م�س�ؤو ًال عن تلقي
مر�ض ،و�أنه لن يكون لها �سلطة فر�ض
�شكاوى المواطنين حول و�سائل الإعالم وجلب الطرفين مع ًا لإيجاد حل ٍ
غرامات على و�سائل الإعالم.
وفي الوقت الحالي ،هناك مناق�شات جارية حول ت�أ�سي�س المجل�س .وي�شير وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم
واالت�صال ،محمد المومني:
تعمل اللجنة اال�ست�شارية لال�ستراتيجية الإعالمية ،ممثلة بمدير هيئة الإعالم الأردني
�أمجد القا�ضي ،الآن مع مجل�س نقابة ال�صحفيين الأردنيين لإعداد م�شروع اللوائح
546

ميثاق ال�شرف ال�صحفي لنقابة ال�صحفيين الأردنيين .متوفر على الرابط التاليhttp://www.jpa.jo/List.:
.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4
جوديث براي�س، Media Accountability in Transition: Survey Results from Jordan and Tunisia .2013 .ف�صل ج،

547
�صفحة .193
 548تعليقات عمر عبندة ،ع�ضو �سابق في مجل�س نقابة ال�صحفيين الأردنيين لأربعة ف�صول ورئي�س �سابق الحدى مجال�سها الت�أديبية ،خالل
مجموعة تركيز حول نقابة ال�صحفيين الأردنيين� 18 ،آذار .2015
 549تعليقات �سمر حدادين ،ع�ضو حالي في نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،خالل مجموعة تركيز حول نقابة ال�صحفيين الأردنين� 18 ،آذار
.2015
 550اال�ستراتيجية الإعالمية ( .)2015-2011رئا�سة الورزاء ،المملكة الأردنية الها�شمية .متوفرة على الرابط الآتيhttp://www. :
.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=430
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التنظيمية لمجل�س ال�شكاوى .وبعد ذلك �سيناق�ش الإطار القانوني؛ هل �سيكون هناك قانون
خا�ص بالمجل�س �أو �س ُيع ّين ذلك في اللوائح التنظيمية تحت مظلة نقابة ال�صحفيين �أو �أي
هيئة �أخرى؟ �إال �أن مجل�س نقابة ال�صحفيين يحتاج �أو ًال لمناق�شة ذلك للت�أكد من �أنه ال
يتعار�ض مع عمل مجل�سه الت�أديبي.
و�أ�ضاف �أنه ينبغي �أن ال يكون هناك �سيطرة للحكومة �أو القطاع الإعالمي على هيئة ال�شكاوى ،فبد ًال عن ذلك
يجب �أن تكون ال�سيطرة لهيئة ت�شاركية تمثل مختلف الجهات المعنية .وتعد م�س�ألة م�صادر تمويل المجل�س “م�س�ألة
ح�سا�سة الرتباطها بنزاهة المجل�س .و ُنفِّذ العمل على �أ�سا�س طوعي لكن يجب �أن يكون هناك بع�ض الدعم ،كوجود
مكتب مقدم من قبل نقابة ال�صحفيين” 551.وكما ورد م�ؤخر ًا �أن النقابة �أعدت م�شروع الالئحة التنظيمية لمجل�س
ال�شكاوى بالرغم من وجود بع�ض االنتقادات بهذا الخ�صو�ص552.و ُق ِّدمت الالئحة التنظيمية المقترحة للجنة
553
اال�ست�شارية لال�ستراتيجية الإعالمية التي رف�ضته ،كما قال وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم محمد المومني.

 3.8تمار�س و�سائل الإعالم ثقافة التنظيم الذاتي
ال يوجد من�صب خا�ص ب�أمين المظالم (� ،)ombudsmanسواء داخلي �أو خارجي ،في �أي من الم�ؤ�س�سات
الإعالمية في الأردن للنظر في ال�شكاوى التي يرفعها الجمهور بما يتعلق ب�أي انتهاك وا�ضح لأخالقيات المهنة.
ومع ذلك ،توفر الو�سائل الإعالمية لقرائها حق الرد ،ال�سيما الر�سمية منها.
على �سبيل المثال ،ل�صحيفة الغدمركز ات�صال لتلقي ال�شكاوى و�إحالتها لرئي�س التحرير الذي يقوم بدوره
ب�إحالتها للمحرر المعني لإتخاذ قرار ب�ش�أنها .وت�شير �سهير جرادات ،مرا�سلة في وكالة الأنباء الأردنية
(بترا)“ :هناك �صندوق �شكاوى ُمع ّلق عند مدخل الوكالة� ،إال �أن المفاتيح مع زميل متقاعد” 554.ويقول عمر
ع�ساف ،مدير التحرير في �صحيفة الر�أي �أنه لدى ال�صحيفة �صندوق �شكاوى� ،إال �أنه ال يعتبر هذا ال�صندوق
نظام ف ّعال لل�شكاوى 555.وي�شرح محمد الحوامدة ،رئي�س التحرير في موقع خبرني الإخباري� ،أنه يمكن للقراء
�إر�سال �شكاويهم عبر البريد الإلكتروني �أو عبر التعليق مبا�شرة حيث يقوم محرر التعليقات ب�إر�سال ال�شكاوى
556
لرئي�س التحرير للتعامل معها.
ولدى بع�ض الو�سائل الإعالمية العريقة مدونة �سلوك �إال �أنه ال يوجد هناك �أي مدونة �سلوك من�شورة �أو متاحة
على الإنترنت .ففي بع�ض الحاالت ،ما ت�سمى “مدونات” هي في �أغلب الأحيان على نمط كتاب �أكثر من كونها
معايير مهنية� .صحيفة الغد ،هي الو�سيلة الإعالمية الوحيدة التي و�ضعت مدونة �سلوك خا�صة بها وطبعتها
ووزعتها على ال�صحفيين� 557،إال �أنه لم تتم مناق�شتها �أو مراجعتها �أو متابعتها بعد تعميمها عام  ،2009وفق ًا
لرئي�س اللجنة التي �أعدت هذه الوثيقة ،نور الدين الخماي�سة .وت�شمل مدونة ال�سلوك المبادئ التوجيهية ل�سلوك
ال�صحفيين والأخالقيات الواجب احترامها .فعلى �سبيل المثال ،تمنع المدونة ال�صحفيين من قبول الهدايا
558
كطريقة لمنع “�شراء المعلومات”.
551
552
553
554
555
556
557

136

558

مقابلة مع محمد المومني ،وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم� 29 ،آذار  .2015متوفرة على الرابط الآتيhttp://alarabalyawm. :
net/?p=437056

يحيى �شقير 7 .حزيران  .2014نظام مجل�س ال�شكاوى المقترح من نقابة ال�صحفيين الأردنيين .العرب اليوم .متوفر على الرابط
التالي.http://alarabalyawm.net/?p=437056:
يتحدث المومني حول دعم اليوني�سكو لو�سائل الإعالم للفريق الأردني 17 ،حزيران .2015
تعليقات �سهير جرادات ،مرا�سلة في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ،خالل مجموعة تركيز لل�صحفيين� 30 ،آذار .2015
تعليقات عمر ع�ساف ،مدير التحرير في �صحيفة الر�أي ،خالل مجموعة تركيز لل�صحفيين� 30 ،آذار .2015
تعليقات محمود مغربي ،مدير التحرير في موقع خبرني الإخباري ،خالل مجموعة تركيز لل�صحفيين� 30 ،آذار .2015
مقابلة مع نور الدين الخماي�سة ،رئي�س لجان تطوير المحتوى ومدونة ال�سلوك في �صحيفة الغد ورئي�س �سابق للجنة الحريات العامة في
نقابة ال�صحفيين الأردنيين� 8 ،آذار .2015
مقابلة مع نور الدين الخماي�سة ،رئي�س لجان تطوير المحتوى ومدونة ال�سلوك في �صحيفة الغد ورئي�س �سابق للجنة الحريات العامة في
نقابة ال�صحفيين الأردنيين� 8 ،آذار .2015
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د .متطلبات العدالة وعدم االنحياز
3.9

مدونة قواعد البث الف ّعال تحدد متطلبات العدالة وعدم االنحياز

تنظم هيئة الإعالم الأردني محتوى المحطات الإذاعية والتلفزيونية المرخ�صة وفق ًا لتعليمات البرامج
والإعالنات والدعايات التجارية559،ووفق ًا لمجموعة �أخرى من التعليمات للبرامج والإعالنات وتغطية الحمالت
االنتخابية النيابية و�/أو البلدية560.وهذه التعليمات ملزمة قانوني ًا بمقت�ضى المادة ( 21ك) من قانون الإعالم
المرئي والم�سموع.
من حيث المعايير المتعلقة بالتوازن ،تتطلب المادة  )1( 20من قانون الإعالم المرئي والم�سموع �إدراج
ما يلي في تراخي�ص البث“ :التزام المرخ�ص له ب�شروط اتفاقية الترخي�ص  ....ومو�ضوعية بث الأخبار
والأحداث .”...وهذا وارد بالتف�صيل في المادة  6من التعليمات حيث ينبغي على جهات البث تحري “الدقة
واالبتعاد عن التحيز  ...عر�ض الأخبار وتغطية الأن�شطة بمو�ضوعية وحياد ونزاهة دون تحريف �أو تغيير”.
بالإ�ضافة �إلى هذه القوانين الملزمة ،و�ضعت هيئة الإعالم الأردني ميثاق ال�شرف ال�صحفي غير ملزم للعاملين
في قطاع الإعالم المرئي والم�سموع561،لإر�شاد للعاملين في هذا المجال ،بعد عقد عدد من االجتماعات مع
ممثلي جهات البث .وين�ص ق�سم “المبادئ الأ�سا�سية” في المدونة على“ ،التوازن� :ضمان تكاف�ؤ الفر�ص لكافة
الأطراف؛ عدم االنحياز :ر�سم خط فا�صل بين الآراء ال�شخ�صية والحقائق” .وتركز الفقرة  8من هذا الق�سم
بعنوان “الممار�سات الأخالقية لل�صحفيين” على التوازن والحياد ،وتن�ص على �أنه يجب على ال�صحفيين
�ضمان ح�صول كافة الأطراف على فر�ص متكافئة للتعبير عن �آرائهم و�أن “ال ي�ضع ال�صحفيين الم�صالح
ال�شخ�صية �أو ال�ضيقة �أو القبلية �أو الإقليمية �أو الحزبية فوق الم�صلحة العامة”.
وفيما يخ�ص االنتخابات ،تن�ص المادة �( 22أ) من قانون االنتخاب “على و�سائل االعالم الر�سمية معاملة
جميع المر�شحين خالل مدة الدعاية االنتخابية بحياد وم�ساواة” 562.وقد القت هذه المادة انتقادات من قبل
�أحد المدر�سين في معهد الإعالم الأردني� ،صخر الخ�صاونة ،الذي كان ع�ضو في اللجنة التي �شكلتها الهيئة
الم�ستقلة لالنتخابات لر�صد التغطية الإعالمية خالل الحملة االنتخابية لعام “ .2013ينبغي �أن ت�شمل المادة
كافة الو�سائل الإعالمية دون التركيز فقط على و�سائل الإعالم الر�سمية .كما ينبغي �أن تلتزم و�سائل الإعالم
563
الخا�صة والحكومية بالمعايير المهنية و�أخالقيات ال�صحافة ذاتها”.
تفر�ض تعليمات البرامج والإعالنات والدعايات لتغطية الحمالت االنتخابية النيابية و�/أو البلدية ال�شروط
التالية للبرامج والإعالنات المتعلقة بالحمالت االنتخابية في كافة الو�سائل الإعالمية:
• عدم الم�سا�س من خالل البرامج والإعالنات والدعايات المتعلقة بحمالت االنتخابات النيابية ب�أي مر�شح
�آخر.
• �أن ال يتجاوز وقت الدعاية االنتخابية دقيقة واحدة لكل مر�شح و�أن ال يتجاوز بثها ثالث مرات في اليوم.
• احترام مبادئ الحياد وعدم االنحياز تجاه كافة الأطراف.
 559تعليمات هيئة الإعالم الأردني للبرامج والإعالنات والدعاية الترويجية ،رقم  1ل�سنة  .2006متوفرة على الرابط الآتي:

http://www.

.avc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/3efd8c05-f493-4d27-b0dd-a6b3769edb5c.pdf

 560تعليمات هيئة الإعالم الأردني للبرامج والإعالنات لتغطية حمالت االنتخابات النيابية و�/أو البلدية.2010 ،
561

ميثاق ال�شرف المهني الخا�ص بالعاملين في مجال الإعالم المرئي والم�سموع .متوفرعلى الرابط الآتيhttp://www.avc.gov.jo/ :
.Pages/viewpage.aspx?pageID=22

 562قانون االنتخاب رقم  25ل�سنة  .2012الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب.
 1 563كانون الثاني  .2013الهيئة الم�ستقلة تر�صد تغطية الإعالم لالنتخابات .موقع عمان نت الإخباري .متوفر على الرابط التالي:
.http://ar.ammannet.net/news/182615
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• التمييز بين الأخبار والإعالنات.
• عدم تحريف �أو تزييف الأخبار الخا�صة بالمر�شحين.
• بثّ نتائج ا�ستطالعات الر�أي على نحو عادل ،مع ذكر تاريخ �إجرائه والمنهجية وحجم العينة الم�شمولة به
564
والجهة التي �أجرته.
وفق ًا للم�شاركين في نقا�ش مجموعة تركيز من قطاع الإعالم المرئي والم�سموع المنظمة لغايات هذا التقرير،
العديد من المحطات ال تلتزم بهذه القوانين ال�سيما خالل االنتخابات النيابية عام  .2013و�أ�شار البع�ض �إال
�أنهم لم يكونوا يعلمون بوجود تعليمات هيئة الإعالم ،بينما قال �آخرون �أنهم تلقوا التعليمات قبل االنتخابات �إال
�أنهم لم يراعوا هذه التعليمات .وكان ر�أي �أحد الم�شاركين �أن القوانين لم تط ّبق على جهات البث الخا�صة لأن
565
المادة  22من قانون االنتخاب تن�ص على � ّأن ذلك ينطبق فقط على و�سائل الإعالم الر�سمية.
ويملك بع�ض �أع�ضاء مجل�س النواب م�ؤ�س�ساتهم الإعالمية الخا�صة ،فعلى �سبيل المثال يملك رئي�س لجنة
التوجيه الوطني والإعالم في مجل�س النواب ،زكريا ال�شيخ ،محطة ف�ضائية تلفزيونية وموقع �إخباري �إلكتروني
566
با�سم الحقيقة الدولية ،بينما تملك النائب روال الحروب محطة جو�سات الف�ضائية (بالت�شارك مع زوجها).
وكالهما� ،أي ال�شيخ والحروب ،كانا يملكان هذه المحطات قبل ان�ضمامهما لمجل�س النواب .وبالرغم من ذلك،
يقول مالك محطة ر�ؤيا الف�ضائية ،فار�س ال�صايغّ � ،أن هذا الأمر ُي�شكل “ت�ضارب ًا في الم�صالح وم�صدر قلق
567
لأ�صحاب المحطات الأخرى”.
و�شكلت الهيئة الم�ستقلة لالنتخابات لجنة لر�صد التغطية الإعالمية خالل الحملة االنتخابية لعام  ،2013والتي
وثقت عن “ 285انتهاك للمعايير الدولية والأخالقيات المتبعة لتغطية االنتخابات التي ارتكبتها بع�ض جهات
البث خالل االنتخابات النيابية لعام 568.”2013و�أ�شار التقرير �إلى �أن “بع�ض الو�سائل الإعالمية ،ال�سيما
وتم ذلك
تلك التي يملكها المر�شحون ،مار�ست ترويج ًا �إعالني ًا غير مبا�شر لمر�شحيها وقوائمهم االنتخابيةّ .
بطرق مختلفة ،بما فيها البث المبا�شر للبرامج التلفزيونية التي يت�صل فيها م�ؤيدو المر�شحين هاتفي ًا لت�شجيع
569
الم�شاهدين على الت�صويت لهم”.
و�أ�شار التقرير �أي�ض ًا لعدد من المخالفات المتعلقة بالدعايات االنتخابية المدفوعة ،التي كان �أكثرها �شيوع ًا
عدم القدرة على التمييز بين المحتوى ال�صحفي والإعالنات التجارية المدفوعة .ونتائج الر�صد مو�ضحة في
جدول � 13أدناه.

564
565
566
567
568

تعليمات هيئة الإعالم الأردني للبرامج والإعالنات لتغطية حمالت االنتخابات النيابية و�/أو البلدية.2010 ،
نقا�ش مجموعة تركيز ب�ش�أن البث� 3 ،آذار .2015
قوائم جهات البث المرخ�ص لها ومعلومات حول �أ�صحابها ،مقدمة من قبل هيئة الإعالم الأردني بتاريخ � 4آذار  .2015متوفر على الرابط
التالي .http://www.ccd.gov.jo/e-services/home/search-by-company-name-result :وهذا ي�شمل معلومات حول
�أ�صحاب هذه الجهات (�أ�سماء �شركاتهم ومالكيها وجن�سياتهم و�أرقام االت�صال بهم) ،فئة البرنامج ،وفئة الرخ�صة ومجال التغطية.
مقابلة مع فار�س ال�صايغ ،مالك ومدير قناة ر�ؤيا الف�ضائية الخا�صة� 3 ،آذار .2015
 16كانون الثاني « .2013الم�ستقلة لالنتخاب» درا�سة تبين دعم بع�ض و�سائل االعالم لمتر�شحين وقوائم انتخابية ب�شكل علني .وكالة
الأنباء الأردنية .متوفر على الرابط التاليhttp://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_ :
.Id=&lang=1&NewsID=97122&CatID=13&Type=Home&GType=1
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�صفحة .10
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جدول  :13مخالفات الو�سائل الإعالمية خالل انتخابات عام2013
نوع املخالفة
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ومع ذلك ،لم تقم كل من الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب وال هيئة الإعالم المرئي والم�سموع باتخاذ �أي �إجراء �ضد
الو�سائل الإعالمية التي خرقت كما يزعم قانون االنتخاب وقوانين هيئة الإعالم المرئي والم�سموع.

 3.10التطبيق الف ّعال لمدونة قواعد البث

وبمقت�ضى المادة  4من قانون الإعالم المرئي والم�سموع ،ف�إن �أحد مهام هيئة الإعالم المرئي والم�سموع هي
“مراقبة �أعمال الجهات المرخ�ص لها” ل�ضمان احترامهم ل�شروط الترخي�ص .ووفق ًا للمادة  8من القانون
نف�سه ،يكون مدير هيئة الإعالم المرئي والم�سموع (حاليا هيئة الإعالم) م�س�ؤوال عن �ضمان التزام كافة
الجهات المرخ�ص لها ب�شروط الترخي�ص ومراعاة ال�سيا�سة العامة للإعالم المرئي والم�سموع ،بما في ذلك
النظر في ال�شكاوى المقدمة �إليه من الجمهور ،وال�شكاوى المقدمة من مرخ�ص له على مرخ�ص له �آخر.
وتن�ص المادة  5من تعليمات هيئة الإعالم الأردني للبرامج والإعالنات والدعاية التجارية على �أنه لدى
الهيئة “ال�صالحية لإيقاف �أي برنامج �إذاعي �أو تلفزيوني و�/أو دعاية مخالفة لأحكام قانون الإعالم المرئي
والم�سموع �أو لوائحه التنظيمية �أو �أية قوانين �أخرى ذات �صلة ،بالإ�ضافة �إلى هذه التعليمات” .ومع ذلك،
ت�شير التعديالت الأخيرة على قانون الإعالم المرئي والم�سموع �إلى وجود منهج مختلف للغاية يمكن اتخاذه
لهذه الم�س�ألة في الم�ستقبل .وتن�ص المادة ( 4و) الآن على �أنه “ينبغي ت�شكيل لجنة م�ؤلفة من متخ�ص�صين
للنظر في ال�شكاوى المرفوعة من قبل الجمهور �أو �أي طرف �آخر بما يخ�ص المحتوى الإعالمي ...وال�شكاوى
المرفوعة من قبل مرخ�ص له على مرخ�ص له �آخر” .وي�شكل مدير هيئة الإعالم اللجنة المقترحة ،وفق ًا
571
لرئي�س لجنة التوجيه الوطني والإعالم في مجل�س النواب ،زكريا ال�شيخ.
كما � ّأن دائرة المطبوعات والن�شر م�س�ؤولة عن تنفيذ قانون المطبوعات والن�شر ل�سنة  ،1998بما في
ذلك الترخي�ص وتنظيم المطبوعات ومنذ عام  ،2012منح التراخي�ص وتنظيم المواقع الإخبارية
الإلكترونية572.وتتلقى دائرة المطبوعات والن�شر �شكاوى على المطبوعات وب�إمكانها �أي�ض ًا رفع دعاوى ق�ضائية
�ضد من يخالف القانون.
 570الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،صفحة .54
 571مقابلة مع زكريا ال�شيخ ،رئي�س اللجنة النيابية ومالك محطة الحقيقة الدولية الف�ضائية الخا�صة� 11 ،شباط .2015
 572قانون المطبوعات والن�شر المعدل رقم  8ل�سنة .1998
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بع�ض المعايير المحددة
ي�شمل كل من قانون الإعالم المرئي والم�سموع وتعليمات البرامج والإعالنات والدعاية التجارية ومدونة
قواعد ال�سلوك للعاملين في القطاع الإعالمي 574عدد ًا من المعايير المهنية لجهات البث الإعالمية ،وهي
573

كالآتي:
• التزام المرخ�ص له بعدم بث �أو �إعادة بث كل ما من �ش�أنه �إثارة النعرات الطائفية والعرقية �أو ما من �ش�أنه
الإخالل بالوحدة الوطنية �أو الح�ض على الإرهاب والتفرقة العن�صرية �أو الدينية �أو الإ�ساءة �إلى عالقات
المملكة بالدول الأخرى( .المادة  )13( 20من قانون الإعالم المرئي والم�سموع).
• التزام المرخ�ص له بعدم بث �أي مو�ضوع �أو تعليق اقت�صادي من �ش�أنه الت�أثير على �سالمة االقت�صاد
والنقد الوطني( .المادة  )14( 20من قانون الإعالم المرئي والم�سموع).
• التزام المرخ�ص له بعدم بث مواد “م�سيئة �أخالقي ًا �أو تحر�ض الكراهية �أو الإرهاب �أو العنف �أو الفتنة
�أو الطائفية �أو التع�صب العن�صري الذي من �ش�أنه �إلحاق ال�ضرر باالقت�صاد الوطني �أو العملة المحلية �أو
انتهاك حرمة الأمن القومي واالجتماعي” (المادة  )1( 20من قانون الإعالم المرئي والم�سموع).
• على جهات البث “احترام العادات والتقاليد الأردنية وتعزيز الأخالق العامة” (المادة  6من تعليمات
575
هيئة الإعالم الأردني للبرامج والإعالنات والدعاية التجارية).
• يعرف الإن�صاف باحترام مبد�أ (المتهم برئ حتى تثبت �إدانته) ودعم ا�ستقاللية ونزاهة الق�ضاء وعدم
بث ما يمكن �أن ي�ؤثر على �سير العدالة .وينبغي على الإعالمي �أن يكون حري�ص ًا على عدم الت�شهير �أو
التحري�ض على العنف والكراهية �ضد �أي �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة على �أ�سا�س الجن�س �أو العرق �أو الدين �أو
االنتماء ال�سيا�سي( .الفقرة  22و 24من الق�سم الثاني لمدونة ال�سلوك للعاملين في الإعالم المرئي
576
والم�سموع).
• ينبغي على جهات البث احترام “الثوابت الوطنية” بما فيها “االلتزام بر�ؤى الملك عبد اهلل الثاني”،
وفكرة �أن “القوات الم�سلحة والأجهزة الأمنية هي ال�سياج والدرع للوطن والحامية لأمنه وا�ستقالله”،
“احترام القومية العربية ومبادئ الثورة العربية الكبرى ب�أن ال�شعب الأردني جزء من الأمة العربية
والإ�سالمية” و”الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن القومي” (مقدمة مدونة ال�سلوك).
• عدم قيام جهات البث بن�شر محتوى “م�سيء” لجوهر المعتقدات الدينية ويقدم تنازالت للقيم الوطنية
والتراث والوحدة� ،أو يعكر ال�صفو العام والآداب العامة ،كالبرامج الإباحية �أو العنيفة” (المادة  6من
577
الالئحة التنفيذية لمنح التراخي�ص لجهات البث الإذاعية والتلفزيونية).

 573تعليمات هيئة الإعالم الأردني للبرامج والإعالنات والدعاية التجارية ،رقم  1ل�سنة  .2006متوفر على الرابط التالي:

.http://www.avc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/3efd8c05-f493-4d27-b0dd-a6b3769edb5c.pdf

 574ميثاق ال�شرف المهني الخا�ص بالعاملين في مجال الإعالم المرئي والم�سموع .متوفرعلى الرابط الآتي:

.http://www.avc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/3efd8c05-f493-4d27-b0dd-a6b3769edb5c.pdf

 575تعليمات هيئة الإعالم الأردني للبرامج والإعالنات والدعاية التجارية ،رقم  1ل�سنة  .2006متوفر على الرابط التالي:
576

.http://www.avc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/3efd8c05-f493-4d27-b0dd-a6b3769edb5c.pdf
مدونة �سلوك هيئة الإعالم الأردني للعاملين في الإعالم المرئي والم�سموع .متوفرة على الرابط الآتيhttp://www.avc.gov.jo/ :
.Pages/viewpage.aspx?pageID=22

 577الالئحة التنفيذية لمنح التراخي�ص لجهات البث الإذاعية والتلفزيونية لهيئة الإعالم الأردني .متوفرة على الرابط الآتي:
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.http://www.avc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/a9da1a0e-38c5-42bd-8d80-733b83ce25a4.pdf
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تطبيق القواعد
خالل عام � ،2014أ�شار مدير هيئة الإعالم الأردني� ،أمجد القا�ضي� ،إلى �أن الهيئة �أر�سلت ع�شرات التنبيهات
الخطية لجهات بث معينة ارتكبت مرار ًا وتكرار ًا مخالفات لتعليمات البرامج والإعالنات والدعاية التجارية.
ووفق ًا لما قاله ،ففي حالتين طلبت الهيئة من محطة ف�ضائية �إيقاف بث برامجها لبثها محتوى ال “يحترم
الآداب العامة” .وفي ما يتعلق ب�أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها� ،أ�شار القا�ضي �إلى“ :توقف عر�ض
برنامج لمدة �شهرين الرتكابه مخالفة بحق القانون حيث كان فيه �إ�ساءة وا�ضحة و�صريحة لرئي�س دولة عربية.
كما �أنه للمحطة المعنية مرا�سل في البلد المذكور والعقوبة كان المق�صود منها حمايتهم وحماية عملهم
وجه كما ُيزعم
هناك” .والحالة الأخرى انطوت على مذيع برنامج �صباحي على �إذاعة القوات الم�سلحة ّ
�إهانات مبا�شرة �إلى مجل�س النواب وهيئة الإعالم الأردني .و�أ�ضاف القا�ضي �إلى �أنه لم تكن هناك �أية �شكاوى
على تقارير متع�صبة �ضد فئة معينة من المجتمع كالن�ساء �أو الالجئين �أو العمالة الوافدة ،بل عادة ما تتعامل
578
الهيئة مع المخالفات القانونية المتعلقة بالإ�ساءة لدولة �أخرى �أو وكاالت ر�سمية �أو موظفين حكوميين.
�أ�شارت درا�سة ن�شرها برنامج الأوروميد ال�سمعي الب�صري في �شهر �أيلول من � 2013إلى �إيقاف بث محطة
جو�سات الف�ضائية لمدة ثالثة �أ�سابيع من �شهر �آب عام  579،2012حيث رفعت هيئة الإعالم المرئي والم�سموع
دعوى ق�ضائية �ضد قناة جو�سات الف�ضائية في  25تموز  2012ب�سبب البرنامج الحواري “كالم في ال�صميم”،
الذي تقدمه النائب روال الحروب ،متهمين القناة بالتحري�ض �ضد النظام وتقوي�ض من كرامة الملك ومكانة
الم�ؤ�س�سات الحكومية ومخالفة المادة  22من قانون الإعالم المرئي والم�سموع ،وفق ًا لما ذكرته �صحيفة
جوردان تايمز .كما � ّأن ريا�ض الحروب زوج رلى الحروب و�شريكها في القناة هو �أي�ضا �أحد المتهمين الخم�سة
�إلى جانب النا�شط الإ�سالمي جعفر الحوراني والنا�شط المعار�ض والع�ضو ال�سابق في مجل�س النواب غازي �أبو
جنيب الفايز والباحث والمحلل ال�سيا�سي لبيب قمحاوي الذين كانوا �ضيوف البرنامج الحواري .ووفق ًا للعديد
580
من المراقبين ،فقد �أوقفت القناة النتقاد غازي �أبو جنيب الفايز للملك خالل البرنامج الحواري.
وتعر�ضت هيئة الإعالم المرئي والم�سموع انتقا َدا في ال�صحافة لإيقاف القناة .وفي رد لمدير الهيئة ،نفى
�أمجد القا�ضي �أن يكون للهيئة �أية يد في قرار الإيقاف ،م�صرح ًا “لم نقم ب�شيء تجاه هذا القرار” 581.وزعم
�أن مزود الأقمار ال�صناعية نايل�سات �أوقف البث ب�سبب عدم دفع جو�سات ر�سوم الإر�سال .كما � ّأن الهيئة رفعت
الدعوى الق�ضائية �ضد جو�سات لعدم قيامها بدفع ر�سوم الترخي�ص لما يزيد عن �سنتين ،وفي النهاية دفعت
582
وتم تجديد ترخي�صها في � 3آذار .2014
المحطة الر�سوم المترتبة عليها ّ

 578مقابلة مع �أمجد القا�ضي ،مدير هيئة الإعالم الأردني� 6 ،أيار .2015
579
580

�سحر علي� .أيلول Statistical Data Collection Project on the Film and Audiovisual Markets in 9 Med i“ .2013
� ،”terranean Countriesصفحة .37
خالد نعيمات� 6 .شباط ..MP’s trial to go forward despite immunity .2013جوردان تايمز .متوفر على الرابط التالي:
.http://www.jordantimes.com/news/local/mps-trial-go-forward-despite-immunity

� 1 581آب � .2012إدارة جو �سات �أ�سباب �سيا�سية وراء قرار وقف بث القناة .ر�صد الإعالم الأردني .متوفر على الرابط التالي:
.http://goo.gl/FB0VXr

 582مقابلة مع �أمجد القا�ضي ،مدير هيئة الإعالم الأردنية� 6 ،أيار .2015
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هـ .م�ستويات ثقة النا�س وتعويلهم على و�سائل الإعالم
 3.11يظهر الجمهور م�ستويات عالية من الثقة بالو�سائل الإعالمية والتعويل عليها
كنقطة عامة ،يجدر ذكر �أنه لم يجرى �أي ا�ستطالع ر�أي متخ�ص�ص للجمهور فيما يخ�ص الإعالم في الأردن.
ومع ذلك ،هناك بع�ض الدرا�سات التي �شملت ت�سا�ؤالت حول هذه الق�ضية كجزء من درا�سة �أو�سع .على �سبيل
المثال ،تناولت ا�ستطالعات الر�أي ال�سنوية حول الديمقراطية في الأردن لعام  2011التي �أجراها مركز
الدرا�سات اال�ستراتيجية 583والتي تعتبر �أحدث درا�سات ا�ستطالعية حتى وقت كتابة هذا التقرير“ ،دور جهات
البث الإعالمية وثقة النا�س بالأخبار المحلية ال�سيا�سية” .ور�أت الغالبية العظمى من الم�شاركين في ا�ستطالع
ر�أي مركز الدرا�سات اال�ستراتيجية �أن “و�سائل الإعالم الأردنية �صادقة وعادلة” فيما يتعلق “بتغطية الأخبار
المحلية” ( 78بالمئة) ،و “عر�ض كال الجانبين للق�ضية” ( 73بالمئة) والتقرير حول م�شاكل المواطنين
للم�س�ؤولين المعنيين ( 73بالمئة) .واعتبرت غالبية هامة ن�سبتها  70بالمئة التلفزيون م�صدر ًا موثوق ًا للأخبار
ال�سيا�سية المحلية ،مع  11بالمئة ممن ر�أوا الإنترنت كم�صدر جدير بالثقة يتبعه  6بالمئة لل�صحف و 5بالمئة
للإذاعات.
تتوافق هذه النتائج �إلى حد كبير مع نتائج ا�ستطالع � IPSOSسنة  2012في الأردن  584فيما يتعلق بالم�صادر
الموثوقة للأخبار المحلية .ووفق ًا لذلك اال�ستطالع ،يثق  73بالمئة من الم�شاركين في التلفزيون ،و 18بالمئة
يثقون في المواقع الإخبارية الإلكترونية و 3بالمئة في ال�صحف.
هذه النتائج مفاجئة �إلى حد ما من حيث انخفا�ض ن�سبة ثقة الم�شاركين في ال�صحف �أو الإذاعة كم�صدر
للأخبار المحلية ،ويمكن �أن يعزى ذلك جزئي ًا �إلى حقيقة �أن التلفزيون يجذب جمهور �أكبر .ووفق ًا ال�ستطالع
 IPSOSف�إن  90بالمئة من الم�شاركين ي�شاهدون التلفاز ،و 30بالمئة ي�ستمعون �إلى المحطات الإذاعية ،و18
بالمئة ي�ستخدمون الإنترنت لمتابعة الأخبار المحلية ،ولكن فقط  11بالمئة يقر�أون ال�صحف.
في  ،2011وجد ا�ستطالع � CSSأنه ما يزيد قلي ًال عن الثلث ( 34بالمئة) من الم�شاركين اعتبروا التلفزيون
الأردني الم�صدر الأكثر ثقة للح�صول على الأخبار المحلية ال�سيا�سية .وفي نف�س الوقت ،ت�شكل هذه الن�سبة
انخفا�ض ًا بن�سبة �أربعة بالمئة عن ا�ستطالع عام  11 ،2010نقطة منذ عام  ،2009و 17نقطة منذ 2007
و .2008ففي  ،2011جاءت قناة الجزيرة الإخبارية في المرتبة الثانية بعد التلفزيون الأردني بن�سبة  20بالمئة
مقارنة بن�سبة  29بالمئة عام  .2006وجاءت قناة الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة بن�سبة  12بالمئة م�شكلة
بذلك انخفا�ض ًا بن�سبة 3بالمئة عن �سنة .2010
هنالك انخفا�ض ن�سبي في الثقة في كافة المحطات الف�ضائية الأردنية والعربية منذ و�صولها لأعلى م�ستوياتها
خالل الأعوام  ،2008- 2006الأمر الذي يمكن �أن ُيعزى �إلى الزيادة الكبيرة في انت�شار الإنترنت في الأردن
منذ ذلك الوقت .ووفق ًا ال�ستطالع  CSSعام  ،2011ارتفع عدد م�ستخدمي االنترنت لي�صل �إلى ن�سبة 74
 583مركز الدرا�سات اال�ستراتيجية في الجامعة الأردنية 18 .كانون الثاني  .2011ا�ستطالعات الر�أي ال�سنوية حول الديمقراطية في الأردن،
�صفحات � .27،36شمل اال�ستطالع على عينة من � 1950شخ�ص من كافة �أنحاء الأردن ب�أعداد متعادلة من الذكور والإناث وبا�ستخدام
�أ�سلوب �أخذ عينات مكونة من طبقات اجتماعية مختلفة من كافة �أنحاء البلد .متوفر على الرابط التالي:
.http://css.ju.edu.jo/Photos/635066455531678818.pdf

 15 584ت�شرين الأول  .2012درا�سة � :IPSOSسرايا والر�أي والو�سيط وراديو روتانا وقناة  MBC 1هم الأكثر م�شاهدة من قبل الأردنيين.
موقع �سرايا الإخباري .متوفر على الرابط التالي .http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=168678
ّتم �إجراء اال�ستطالع في الفترة الواقعة ما بين �شهر حزيران وتموز من عام  2012و�شملت العينة على � 3200شخ�ص فوق �سن  15عاما
من  12محافظة �أردنيةّ .تم �إجراء مقابالت مع الم�شاركين ب�شكل �شخ�صي واحد من كل �أ�سرة ّتم اختياره وفقا للنوع االجتماعي والعمر
والإقامة بناء على دائرة الإح�صاءات العامة .متوفر على الرابط التالي:
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بالمئة عام  2010و 83بالمئة عام  2011مقارنة بن�سبة  55بالمئة عام .2008
هناك معلومات قليلة حول الثقة في و�سائل التوا�صل االجتماعي �إال � ّأن ا�ستخدامها قد �شهد زيادة وا�ضحة
خالل ال�سنوات الأخيرة .ووجد تقرير الإعالم االجتماعي العربي ل�سنة  2013وجود زيادة في عدد م�ستخدمي
الفي�سبوك في المنطقة العربية بن�سبة ثالثة �أ�ضعاف خالل الفترة الواقعة ما بين حزيران  2010وحزيران
 2012من  16مليون م�ستخدم �إلى  45مليون م�ستخدم .ومن بين الدول التي �شملتها الدرا�سة والتي ي�صل
585
عددها �إلى  22دولة ،احتلت الأردن ثاني �أعلى ن�سبة من حيث عدد م�ستخدمي الفي�سبوك بعد دولة الإمارات.
وفي درا�سة �أُجريت عام  ،2013و�صفت الحركة ال�شبابية الأردنية العربية في الربيع العربي كيف ا�ستُخدمت
و�سائل التوا�صل االجتماعي كالفي�سبوك وتويتر واليوتيوب لتنظيم االحتجاجات وخلق التحركات االجتماعية
586
ابتداء من عام .2010
وفي ا�ستطالع لر�أي ال�صحفيين �أجراه مركز حماية وحرية ال�صحفيين كجزء من تقريره ،واقع الحريات
الإعالمية في الأردن لعام  :2014طريق م�سدودُ ،طرحت �أ�سئلة على ال�صحفيين حول الجهات التي تمار�س
ت�أثير �أكبر على و�سائل الإعالم .الإجابات مو�ضحة في الجدول :14
587

جدول  :14الجهات التي تُمار�س الت�أثير الأكبر على و�سائل الإعالم
اجلهات التي مُتار�س الت�أثري الأكرب على و�سائل الإعالم

الن�سبة املئوية

احلكومة
دائرة املخابرات
الديوان امللكي
الأجهزة الأمنية الأخرى
رجال الأعمال
�شركات الإعالن
منظمات املجتمع املدين
�أق�سام العالقات العامة
نقابة ال�صحفيني الأردنيني والنقابات الأخرى والأطراف الأخرى
اجلمهور

 14.6باملئة
 13.2باملئة
 11.6باملئة
 10.6باملئة
 9.7باملئة
 8.9باملئة
 5.8باملئة
 4.7باملئة
 3.6باملئة لكل منها
 1باملئة

وقد يثير االنخفا�ض الملحوظ في ت�أثير الجمهور على و�سائل الإعالم بع�ض القلق.

 3.12ت�ستجيب الم�ؤ�س�سات الإعالمية لنظرة الجمهور حول عملها
هنالك قنوات ات�صال مختلفة تتفاعل من خاللها الم�ؤ�س�سات الإعالمية مع جمهورها وت�ستجيب لطلباتهم
ومخاوفهم .لي�س لدى فريق البحث �أي علم ب�أي درا�سة محددة حول هذه الم�س�ألة �إال �أنه توجد �أدلة غير م�ؤكدة
حول كيفية عملها.
 585كلية دبي للإدارة الحكومية .2013 .تقرير الإعالم االجتماعي العربي لعام � ،2013صفحة .13
 586محمد بني �سالمة .2013 .الحراك ال�شبابي الأردني في الربيع العربي .مركز بادل للدرا�سات والبحث م�ؤ�س�سة الم�ستقبل� ،صفحة .13
متوفر على الرابط التاليhttp://goo.gl/MTBaAa :
 . 587مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2014 .واقع الحريات الإعالمية في الأردن :طريق م�سدود� ،صفحة .25
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على �سبيل المثال ،في حالتين ا�ستثنائيتين في حزيران  ،2013ا�ستجابت جهتا بث لمطالب الجمهور من خالل
�سحب البرامج المقررة ،حيث وافقت �إذاعة �أمانة عمان الكبرى هوا عمان والمحطة الف�ضائية الخا�صة ر�ؤيا
على �إيقاف �إطالق برامجها المقررة والتي �أُعلن عنها كجزء من البرامج الرم�ضانية 588.وجاءت هذه القرارات
589
على �إثر حمالت على و�سائل التوا�صل االجتماعي في�سبوك وتويتر نظمها النا�شطون على هذه الو�سائل،
بما في ذلك توقيع � 300شخ�ص على عري�ضة مطالبة ب�إيقاف هذه البرامج 590 ،وقد اتهمت العري�ضة مذيعي
البرامج بكتابة مواد تمييزية.
في وقت مبكر من عام � ،2008أر�سلت الأمين العام للجنة الوطنية للمر�أة الأردنية� ،أ�سمى خ�ضر ،ر�سالة �إلى
رئي�س تحرير �صحيفة الغد في ذلك الوقت جورج حواتمة مقدمة اعترا�ض ًا على كرتون ر�سمه عماد حجاج نُ�شر
في �صحيفة الغد في  10تموز  2008والذي �أ�شار �إلى قبول �ضرب و�إهانة الرجل للمر�أة .ر�أت خ�ضر و�أخريات
من النا�شطات في مجال حقوق المر�أة ،بمن فيهم العين هيفاء �أبوغزالة �أن ر�سم الكرتون هذا يعبر عن
“تنميط �سلبي للمر�أة” 591.وبالرغم من ذلك ،لم ت�ستجب �صحيفة الغد لر�سالتها �أو النتقادات الكرتون في
ال�صحافة.
ويمكن تف�سير النتائج المختلفة في  2013و 2008كدليل على زيادة �سلطة �شبكات التوا�صل االجتماعي كقنوات
ات�صال تفاعلية بين و�سائل الإعالم المهنية وجمهورهم .كما �أنهم يمكن �أن يمثلوا �أي�ضا زيادة في الح�سا�سية
من جانب و�سائل الإعالم بما يتعلق بجمهورهم.
اتخذت بع�ض و�سائل الإعالم خطوات ف ّعالة لإن�شاء منتديات للتفاعل مع جمهورها .فعلى �سبيل المثال� ،أن�ش�أ
راديو البلد �أول ٍ
ا�ستطالعا مف�صلاً بين �أع�ضائه لفهم
ناد لم�ستمعي الراديو في الأردن ،وفي � 2011أجرى
ً
وجهات نظرهم 592.في  2011كذلك �أن�ش�أت �إذاعة الأمن العام� ،أمن �إف �إم ،نادي م�ستمعين بع�ضوية مفتوحة
للجمهور .ووفق ًا لموقع الإذاعة 593،يهدف النادي �إلى �إدارة العالقة بين المحطة وم�ستمعيها ،ولتبادل الأفكار
حول البرامج لتقديم الأفكار التي لم يتم تغطيتها من قبل و�سائل الإعالم الأخرى.
ب�شكل عام ،ت�سمح غالبية المواقع الإخبارية والبوابات الإلكترونية لل�صحف لقرائها بالتعليق على الأخبار
والمحتويات الأخرى .وتعتمد و�سائل الإعالم – الم�سموعة والمطبوعة والإلكترونية – ب�شكل كبير على �شبكات
التوا�صل االجتماعي ال�سيما الفي�سبوك ،لن�شر محتواها وللتفاعل مع جمهورها .ولدى غالبية و�سائل الإعالم
�صفحة على الفي�سبوك يكون با�ستطاعة الجمهور من خاللها التعليق على المقاالت والبرامج ،بما في ذلك
اختيار الموا�ضيع وال�صيغة وجودة المحتوى و�أداء المذيعين والمنتجين وفريق التحرير.
لدى غالبية المحطات الإذاعية الخا�صة ثالثة برامج على الأقل بث حي �أو �أجزاء يومية والتي تتفاوت من
�ساعتين �إلى ثالث �ساعات لكل منها حيث يكون هناك مداخالت هاتفية من قبل الم�ستمعين .وغالب ًا ما تكون
� 588سو�سن زايدة 1 .تموز  .2013بعد ف�شل الحكومة وال�صحفيين ..الجمهور ينظم الإعالم .مجلة حبر الإلكترونية .متوفرة على الرابط الآتي:
http://www.7iber.com/2013/07/audience-regulates-media/

 9 589حزيران  .2013في بيان يت�ضمن  300توقيعا :ممار�سة المجالي وقور�شة تقع تحت بند الح�ض على العنف.
590

http://www.jo24.

.net/?page=article&id=35028#.Uc2ECJbLk3Q.twitter
 24تموز  .2008انتقاد ر�سم الحجاج ل�صورة المر�أة من قبل نا�شطات لحقوق المر�أة .ال�سجل .متوفر على الرابط التاليhttp://www. :
..al-sijill.com/pdf/issue%2036.pdf

 27 591حزيران  .2013ال لتلويث هوا عمان بعن�صرية عبد الهادي راجي .حملة على الفي�سبوك وتويتر .متوفرة على الرابط الآتي:
https://www.facebook.com/events/209780622505173/.

 592عبلة محمد روي�س 21 .كانون الأول  .2011تجربة الإذاعات المجتمعية الأردنية في تنمية المجتمع المحلي :درا�سة حالة نادي م�ستمعي
راديو البلد .ر�سالة ماج�ستير ب�إ�شراف الدكتور ع�صام �سليمان المو�سى .جامعة ال�شرق الأو�سط .متوفرة على الرابط الآتي:
.http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU7521.pdf

 7 593تموز .فتح باب الع�ضوية لنادي م�ستمعي راديو �أمن �إف �إم .الموقع االلكتروني لراديو �أمن �إف �إم .متوفر على الرابط:
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البرامج ال�صباحية منفذ ًا للجمهور للتعبير عن مخاوفهم و�شكاويهم بما يخ�ص الخدمات العامة� ،أما البرامج
في �أوقات مت�أخرة من ال�صباح فهي ت�ستهدف ربات البيوت وتركز على موا�ضيع تهم العائلة ونمط الحياة
وال�صحة ،بينما ت�ستهدف البرامج الم�سائية الأ�شخا�ص العائدين �إلى منازلهم بعد العمل وتغطي الق�ضايا
594
االجتماعية والترفيه.

و� .سالمة ال�صحفيين

ُ 3.13يمكن لل�صحافيين والعاملين في و�سائل الإعالم والم�ؤ�س�سات الإعالمية ممار�سة
المهنة ب�أمان و�سالمة

�أعدت نقابة ال�صحفيين الأردنيين ومركز حماية وحرية ال�صحفيين تقارير ًا حول ق�ضايا متعلقة ب�سالمة
ال�صحفيين ،و�أ�شار تقرير نقابة ال�صحفيين الأردنيين ب�ش�أن م�ؤ�شرات الحريات ال�صحفية والإعالمية في
الأردن لعام � 2014إلى �أن �إجمالي نقاط الحريات الإعالمية في الأردن و�صل �إلى  47.61بالمئة مما يجعل
الأردن في فئة الحرية الن�سبية ( 39.5بالمئة –  59.6بالمئة) الن�سبة المماثلة لنتائج تقرير النقابة لعامي
 2012و595 .2013كما ويف�صل التقرير االنتهاكات الخطيرة بحق ال�صحفيين ،بما فيها االنتهاكات الج�سدية
والإهانات اللفظية والتهديدات والتحر�ش وغيرها .يعك�س جدول  15النتائج لعامي  2013و:2014
جدول  :15االنتهاكات الخطيرة بحق ال�صحفيين خالل عامي 2014-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

االنتهاكات الخطيرة
القتل
الخطف
حجب الحرية
التعذيب �أو المعاملة القا�سية
الف�صل من العمل
اال�ستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية
التنبيهات
الإهانات اللفظية (القذف)
تهديد باالعتداء الج�سدي
الإذالل
ال�ضغوطات لك�شف م�صادر المعلومات
تهديدات بالمالحقة الق�ضائية
المخاوف من النقل التع�سفي من عمل �أو مكان عمل �إلى �آخر

2013
0
0
49
18
45
29
37
63
39
46
82
78
70

2014
0
0
62
16
44
35
34
57
24
29
144
101
88

يو�ضح رئي�س لجنة الحريات العامة في نقابة ال�صحفيين الأردنيين� ،صالح العبادي� ،أنه عادة ما ترتبط حاالت
� 594سو�سن زايدة� 14 ،أيار  ،2014برامج “البث المبا�شر” :من الما�سورة المك�سورة �إلى الوا�سطة وال�شحدة .7iber.com .متوفر على
الرابطhttp://www.7iber.com/2014/05/radioprogramsjbc :
 595نقابة ال�صحافيين الأردنيين .2014.التقرير الثالث حول م�ؤ�شرات الحريات ال�صحافية والإعالمية في الأردن� ،صفحات  .12-9اعتمد
الم�سح على ا�ستمارة �شملت � 582صحافيا ومديرا من ال�صحف اليومية واال�سبوعية ،ووكالة االنباء الأردنية ،م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون،
ومحطات الإذاعة والتلفزيون الخا�صة والمواقع الإلكترونية.
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التحر�ش الج�سدي بتغطية المظاهرات �أو الأحداث العامة عند قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ال�صحفيين
الذين يقومون بتغطية �أحداث ال�شغب �أو المظاهرات ل�ساعات قليلة .وقد تحدث التهديدات باالعتداء الج�سدي
من قبل �أولئك الذين يمكن �أن يتم عر�ضهم من قبل و�سائل الإعالم كمرتكبي الجرائم الجنائية �أو جرائم
الف�ساد المالي .وب�شكل عام وبالرغم من ذلك تبقى هذه الحاالت فردية وال يمكن تعميمها .كما يف�سر العبادي
الزيادة الكبيرة في ال�ضغوطات المفرو�ضة على ال�صحفيين لك�شف م�صادر المعلومات عام  2014مقارنة بعام
 2013ب�أنها نتيجة “للتو�سع في قطاع المواقع الإخبارية الإلكترونية التي تقوم بتوظيف ال�صحفيين ال�شباب
من �أ�صحاب الخبرة والمعرفة ال�ضعيفة ب�ش�أن الحق في حماية م�صادر معلوماتهم ”.كما و�أ�ضاف �أن الأطراف
596
الرئي�سية التي تقوم بمخالفة هذا الحق هم من الم�س�ؤولين الحكوميين والمعلنين التجاريين.
انتقد تقرير مركز حماية وحرية ال�صحفيين حول الحريات الإعالمية في الأردن لعام  2011ب�شكل خا�ص
االعتداءات التي ارتكبها �أفراد الأمن وقوات الدرك �ضد ال�صحفيين الذين قاموا بتغطية مظاهرة �ساحة
النخيل بتاريخ  15تموز  .2011وخل�ص التقرير �إلى �أن هذه االعتداءات كانت متعمدة ومق�صودة حيث تعر�ض
عد ٌد كبير من ال�صحفيين وال�صحفيات لل�ضرب وال�شتائم وتحطيم كاميراتهم و�أجهزتهم النقالة بالرغم من
597
�أنهم كانوا يرتدون ال�سترات التي وزعتها قوات الأمن لتمييزهم عن الم�شاركين في المظاهرة.
هنالك انتهاكات م�ستمرة بحق الو�سائل الإعالمية وفق ًا لتقرير مركز حماية وحرية ال�صحفيين ،حالة
الحريات الإعالمية في الأردن لعام  :2014طريق م�سدود ،وا�ستخل�ص التقرير �إلى �أن معدالت الحجز التع�سفي
واالعتداء الج�سدي من االنتهاكات المرتكبة ب�شكل كبير مقارنة باالنتهاكات الأخرى و�أنها من بين االنتهاكات
الأكثر خطورة الموجودة في الأردن 598.في الجدول � 16أدناه ،هناك تفا�صيل حول االنتهاكات التي ّتم ارتكابها
من عام � 2011إلى .2014
الجدول  :16مركز حماية وحرية ال�صحفيين :االنتهاكات الخطيرة بحق ال�صحفيين خالل ال�سنوات
599
2014-2011

1
2
3
4
5
6
7

596
597
598
599
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طبيعة االنتهاكات
اعتداء ج�سدي (كالتعذيب �أو المعاملة القا�سية �أو
الت�سبب بالإ�صابة)
الإهانات اللفظية وال�شتائم
تهديد بالقتل
تهديد ال�سالمة ال�شخ�صية
حجب الحرية
الحجز التع�سفي �أو غير القانوني
�إلحاق ال�ضرر بالمعدات �أو الملكية
المجموع

2011

2012

2013

2014

26

10

19

16

4
22
10
7
0
69

14
11
7
0
5
47

8
14
6
4
5
56

11
2
13
19
16
7
84

مقابلة مع �صالح العبادي ،رئي�س لجنة الحريات العامة في نقابة ال�صحفيين الأردنيين ومرا�سل في �صحيفة الر�أي� 25 ،أيار .2015
مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2011 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام � ، 2011صفحة .30
مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2014 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام  :2014طريق م�سدود� ،صفحة .16
انظر �إلى مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2011 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن  .2013 ،2011حالة الحريات الإعالمية
 .2013،2014حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام  :2014طريق م�سدود �صفحة .16
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ي�شير مدير هيئة الإعالم� ،أمجد القا�ضي� ،إلى �أنه لم يتم �إغالق �أية و�سيلة �إعالمية �أو تهديدها ب�إغالقها ب�شكل
غير قانوني  600الأمر الذي �أق ّر به ن�ضال من�صور ،مدير مركز حماية وحرية ال�صحفيين ،و�صالح العبادي،
601
رئي�س لجنة الحريات في نقابة ال�صحفيين الأردنيين.
كما و�أكد ع�ضو نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،العبادي� ،أن الو�سائل الإعالمية تتقا�سم م�س�ؤولية توفير الحماية
لل�صحفيين العاملين لديها من خالل زيادة الوعي ب�ش�أن المخاطر التي تهدد ال�سالمة ،التي تعتبر غير كافية
في الوقت الراهن“ .على كل �شخ�ص الم�شاركة في دورة تدريبية عند مبا�شرة العمل ليتم تدريبه على تغطية
الأحداث التي قد تكون ح�سا�سة حتى يتمكن من معرفة م�س�ؤولياته وحقوقه ”.ووفق ًا للعبادي ،تقوم بع�ض
الو�سائل الإعالمية بتوفير دعم قانوني للعاملين معهم كما يمكن لل�صحفيين الح�صول على الدعم القانوني
602
من النقابة.

الإفالت من العقاب
ن�سبة الإفالت من العقاب فيما يخ�ص االعتداءات الج�سدية على ال�صحفيين في الأردن مرتفعة جدا ،كما يقول
مدير مركز حماية وحرية ال�صحفيين ،ن�ضال من�صور عازيا ذلك �إلى العوامل الآتية :عدم وجود �إرادة �سيا�سية
قوية من جانب ال�سلطات للتحقيق في هذه الحاالت؛ وف�شل ال�ضحايا في متابعة ق�ضاياهم وتوثيقها �أو مقا�ضاة
المعتدين ،بالإ�ضافة �إلى م�شاكل خا�صة بالت�شريعات الأ�سا�سية التي تطلب من ال�ضحايا التعرف على المعتدي،
603
على الرغم من �أن هذه المهمة في معظم البلدان هي مهمة ال�شرطة للتحقيق في هذه الق�ضايا
كما �أن هنالك حاالت موثقة تبين رف�ض ال�سلطات المخت�صة تلقي ال�شكاوى من ال�ضحايا وذلك لأنهم “لم
يحددوا الجناة و�أ�سماءهم بدقة” ،وغيرها من الحاالت التي ادعت فيها ال�سلطات �أن “هذه الحاالت لم تكن
604
تحت واليتها الق�ضائية”.
كما ويقول العبادي �أي�ضا �أنه ال تتم محا�سبة الأ�شخا�ص الذين يقومون بارتكاب االنتهاكات بحق ال�صحفيين
ويعزو حالة الإفالت من العقاب �إلى �أنه “وعند قيام الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في هذه الحاالت ال تتم
605
مقا�ضاة �أحد وبذلك تبقى التحقيقات مفتوحة �أو يتم �إغالق الق�ضايا ب�سبب عدم �إمكانية �إيجاد المعتدي”.
وتم تخ�صي�ص ق�سم كامل
حمل تقرير مركز حماية وحرية ال�صحافة لعام  2011عنوان الإفالت من العقاب ّ
لمناق�شة هذه الق�ضية �إلى جانب العقبات القانونية والعملية فيما يتعلق بالم�ساءلة والعدالة والتعوي�ض .كما
وحدد التقرير العقبات التي تمنع ال�صحفيين من الح�صول على العدالة عند انتهاك حقوقهم ،ومنها “رغبة
الأجهزة الأمنية المعنية ب�إخفاء هوية المعتدين ”.ووفق ًا للتقرير ،لم ِ
يرتد المعتدون �شارات من �ش�أنها الك�شف
عن �أ�سمائهم �أو عن الأعداد الر�سمية لل�ضباط المعتدين .كما ذكر التقرير �أنه من بين الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إلى الإفالت من العقاب هي �أنه غالب ًا ما تكون االعتداءات التي يرتكبها �أفراد ال�شرطة مدعومة من قبل جهات
606
خا�صة (البلطجية) حيث ت�ساعدهم ال�شرطة على الهرب والإفالت من العقاب.

600
601
602
603
604
605
606

مقابلة مع �أمجد القا�ضي .مدير هيئة الإعالم� 4 .آذار .2015
مقابلة مع ن�ضال من�صور ،مدير مركز حماية وحرية ال�صحفيين� 16 ،شباط  ،2015ومقابلة مع �صالح العبادي ،رئي�س لجنة الحريات
العامة في نقابة ال�صحفيين الأردنيين ومرا�سل في �صحيفة الر�أي� 25 ،أيار .2015
مقابلة مع �صالح العبادي ،رئي�س لجنة الحريات العامة في نقابة ال�صحفيين الأردنيين ومرا�سل في �صحيفة الر�أي� 24 ،أيار .2015
مقابلة مع ن�ضال من�صور ،مدير مركز حماية وحرية ال�صحفيين� 15 ،شباط .2015
مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2011 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن� ،2011 ،صفحة .2014
مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2011 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن� ،2011 ،صفحة .2014
مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2011 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن� ،2011 ،صفحة .2014
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يك�شف تقرير مركز حماية وحرية ال�صحفيين لعام � 2014أن:
حتى الآن ،لم يتم توجيه اتهام لأي م�س�ؤول �أو موظف مك ّلف بتنفيذ القانون بما يتعلق ب�أي
من حاالت االعتداءات بحق ال�صحفيين .في الحقيقة ،القت الخطوة التي قام بها جهاز
الأمن العام بت�شكيل لجنة للتحقيق في االعتداءات بحق ال�صحفيين في العام الما�ضي
( )2014بالقرب من م�سجد الكالوتي ترحيبا ،على الرغم من �أنها لي�ست لجنة م�ستقلة.
ومع ذلك ،على الرغم من �أن الأدلة كانت متوافرة ودالة على وقوع االنتهاك ،بما في ذلك
لقطات الفيديو التي توثق هذا الحدث في موقع االعت�صام� ،إال �أن اللجنة �أكدت �أنه لم يقم
�أي ع�ضو من �أع�ضاء قوات الأمن العام بارتكاب �أي مخالفة .على العك�س من ذلك ،طالبت
607
بمالحقة ال�صحفيين المدعين.
تو�صلت اللجنة بعد �سماع الجهات المعنية المختلفة �إلى �أن �أفراد الأمن العام وقوات الدرك لي�سوا م�س�ؤولين
عن االعتداءات لعدم وجود �أي دليل يدينهم ،كما تمت الإ�شارة �إليه في الخطاب الر�سمي رقم 45666/9/4/4
608
الموافق  19ت�شرين الثاني من عام  2014والذي ّتم �إر�ساله �إلى مركز حماية وحرية ال�صحفيين.

 3.14ال تت�ضرر الممار�سة الإعالمية ب�أجواء انعدام الأمن
مف�ص ًال للرقابة
على ما يبدو �أن الرقابة الذاتية في الأردن في تزايد مرة �أخرى .في الجدول  ،17تجد تت ّبع ًا ّ
609
الذاتية �أجراه مركز حماية وحرية ال�صحفيين ما بين الأعوام  2009و.2014
610

جدول  :17م�ؤ�شر مركز حماية وحرية ال�صحفيين للرقابة الذاتية
م�ؤ�شر الرقابة الذاتية

ال�سنة

2009

2011

2012

2013

2014

الن�سبة

%96

%87

%86

%91

%96

وفي ا�ستطالعات �أُجريت في العامين  2013وّ ،2014تم طرح �س�ؤال على ال�صحفيين حول ما �إذا مار�سوا
وتم طرح ال�س�ؤال في فئتين .الأولى،
الرقابة الذاتية بما يتعلق بالموا�ضيع التي يميلون �إلى تجنب الكتابة عنهاّ ،
طرح اال�ستطالع �س�ؤا ًال على ال�صحفيين لتقييم عدد من الجهات والموا�ضيع التي يميلون �إلى تجنب انتقادها.
والفئة الثانية ،طرح اال�ستطالع �س�ؤا ًال حول الموا�ضيع الثالثة التي غالب ًا ما يتجنب ال�صحفيون ذكرها (�أي
611
على الإطالق) .النتائج معرو�ضة في الجدول .18

607
608
609
610
611
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مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2014 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام  :2014طريق م�سدود� ،صفحة .37
الرجوع �إلى التقرير لمعرفة المنهجية التي ّتم اتباعها للح�صول على هذه الأرقام.
مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2014 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام  :2014طريق م�سدود� ،صفحة  .57ح�صلت ا�شتباكات
خالل حادثة الكالوتي مع �أفراد الأمن وكان هناك عدد من االعتقاالت ،بما في ذلك اعتقال �صحفي واحد على الأقل خالل مظاهرة �أمام
ال�سفارة اال�سرائيلية الواقعة بالقرب منها.
انظر �إلى مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2014 .حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام  :2014طريق م�سدود.
انظر �إلى مركز حماية وحرية ال�صحفيين .2013 .تعتيم �إلكتروني ،حالة الحريات الإعالمية في الأردن و .2014حالة الحريات الإعالمية
في الأردن لعام  :2014طريق م�سدود .النتائج مرتبة ح�سب �صلة ارتباطها وترتيب الأرقام من عام .2013
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جدول  :18الم�صادر الرئي�سية التي يميل ال�صحفيين لممار�سة الرقابة الذاتية
الن�سبة المئوية
المجموعات الم�شمولة
باال�ستطالع
 .1القوات الم�سلحة
 .2الديوان الملكي
 .3الق�ضاء
 .4زعماء الع�شائر
 .5الق�ضايا الدينية
 .6الخدمات الأمنية
 .7الزعماء العرب
 .8زعماء الدين
 .9القادة الأجانب
 .10الق�ضايا الجن�سية

2013
تجنب انتقادها
88
83
77
76
73

2014
تجنب
ذكرها
21

13
15

تجنب انتقادها
93
90
86
87

تجنب
ذكرها
23

75
84
82
72
56
78

و�أ�شار �سامي حوراني من ديوانية� ،أحد الم�شاركين في نقا�ش مجموعة تركيز لممثلي المواقع الإخبارية
ون�شطاء المجتمع المدني �أن “هناك الكثير من القوانين المبهمة والتي ت�ؤدي �إلى الرقابة الذاتية ”.كما وقال
كمال خوري من الموقع الإلكتروني ال�ساخر الحدود�“ :أمار�س الرقابة الذاتية خوف ًا من القانون والم�ضايقات
613
المجتمعية”.
وفي نقا�ش لمجموعة تركيز �أخرى لل�صحفين ،تحدث الم�شاركون حول ال�ضغوطات المتزايدة والتهديدات التي
يواجهها ال�صحفيون منذ ان�ضمام الأردن للتحالف الع�سكري لمحاربة داع�ش والتحالف الع�سكري لمحاربة
الحوثيين في اليمن .كما و�أ�شار ال�صحفي الم�ستقل والمدون ،محمد عمر �إلى �أن الرقابة الذاتية �شهدت
ارتفاعا ال�سيما بعد ق�ضية الك�سا�سبة ( الطيار الأردني الذي لقي حتفه على يد داع�ش في �شهر �شباط ،)2015
وذلك خوف ًا من ردة فعل المتطرفين الذين قد يتهمونهم بالخيانة في حال كانوا حا�سمين ب�ش�أن الم�شاركات
الع�سكرية .وقال محمود المغربي ،مدير تحرير موقع خبرني الإخباري“ :نمار�س الرقابة الذاتية كلما جاء ذكر
القوات الع�سكرية .وفي �أحد المرات قمنا بكتابة مقالة ح�سا�سة حول العر�ض الع�سكري الذي نظمته القوات
الم�سلحة وبعدها قاموا باالت�صال بنا لنحذفها ”614.و�أ�شار الم�شاركون في مجموعة البحث المركزة �أن الرقابة
الذاتية لدى ال�صحفيين قد و�صلت ذروتها بعد حب�س نا�شر موقع �سرايا الإخباري �إثر اتهامه من قبل محكمة
�أمن الدولة بالترويج للآراء الإرهابية وذلك لن�شره ت�صريحات للدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام في �شهر
615
كانون الثاني من عام .2015
612
613
614
615

مجموعات البحث المركزة حول مواقع الأخبار االلكترونية� 19 ،شباط .2015
مجموعة البحث المركزة لل�صحافيين� 30 ،أذار .2015
مجموعة تركيز لل�صحفيين� 30 ،آذار .2015
 29كانون الثاني � .2015سرايا تبين الأ�سباب وراء اعتقال نا�شرها .موقع ال�سبيل .متاح على الرابط التالي.http://goo.gl/szNdLO :
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ع�ساف� ،أن ال�صحفيين الذين يكتبون عك�س التيار �أو عك�س الآراء
وقال مدير تحرير �صحيفة الر�أي ،عمر ّ
العامة يعر�ضون �أنف�سهم للإهانة والتهديد على �شبكات التوا�صل االجتماعي .و�أ�ضافت �سهير جردات ،مرا�سلة
في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)« :نمار�س الرقابة الذاتية في و�سائل الإعالم الر�سمية وذلك لأننا نعلم م�سبق ًا
�أنه علينا كتابة الأمور الإيجابية فقط ،وفي حال كتابة الأمور ال�سلبية فلن يتم ن�شرها� ،أي �أننا نخ�سر ثقة
616
م�صادرنا وجمهورنا .وفي بع�ض الأحيان ،نقوم بحذف المعلومات التي نعتقد �أنها لن تُن�شر».
كما وي�أتي ال�ضغط لفر�ض الرقابة الذاتية من المجرمين حيث يعطي مغربي من موقع خبرني مثا ًال على ذلك:
“تلقى الموقع معلومات حول مجرمين ّتم القب�ض عليهم من قبل ال�شرطة في منطقة اللُّ ّبن ،وهي منطقة
معروفة ب�سيطرة تجار الأ�سلحة غير القانونين� ،إال �أن ال�شرطة �أنف�سهم �أخبرونا ب�أنهم ال ي�ضمنون �سالمتنا في
حال قمنا بالكتابة عن هذه الق�ضية وذكر ا�سم المنطقة .ولذلك لم نقم بن�شر الخبر”.
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 616مجموعة تركيز لل�صحفيين� 30 ،آذار .2015
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تو�صيات للفئة الثالثة
 .1تحتاج و�سائل الإعالم الحكومية والخا�صة على
حد �سواء �إلى بذل المزيد من الجهد ل�ضمان
تقديم الخدمة لكافة الأ�شخا�ص الذين يعي�شون
في الأردن ،بما في ذلك مجتمعات الالجئين
المختلفة من حيث تمثيل �آرائهم وتزويدهم
بالمعلومات التي يحتاجونها.
 .2ينبغي على و�سائل الإعالم العامة والخا�صة
على حد �سواء العمل جاهدة حتى ي�صبح
قطاع الإعالم رائد ًا في مجاله من حيث
ممار�سات التوظيف العادلة ،كما ينبغي على
و�سائل الإعالم بذل جهدها بالأخ�ص ل�ضمان
تحقيق التمثيل الن�سائي في التوظيف على كافة
الم�ستويات.
 .3قانون الم�ؤ�س�سة العامة للإذاعة والتلفزيون في
حاجة لأن تتم مراجعته ب�شكل كامل حتى يتم:
�أ .تحويل التلفزيون الأردني �إلى هيئة م�ستقلة
يتم الإ�شراف عليها من قبل مجل�س �إدارة
يتم تعيينه ب�شكل ي�ضمن حماية ممار�ساته
من التدخالت ال�سيا�سية والتجارية
مما يتيح للجمهور الم�ساهمة في عملية
التعيينات ،بالإ�ضافة �إلى تحقيق التوازن
ما بين الجن�سين؛
ب� .ضمان ا�ستفادة التلفزيون الأردني من
ا�ستقاللية هيئة التحرير؛
ج�	.أن ين�ص على مهام وا�ضحة تخدم
الم�صلحة العامة للتلفزيون الأردني؛ و
د� .ضمان �إمكانية ح�صول التلفزيون الأردني
على التمويل الكافي ب�شكل ال يعر�ضه
للتدخل ال�سيا�سي وال�سيطرة الحكومية.
وفيما عدا هذه التغييرات القانونية ،فمن
ناحية الممار�سة العملية ينبغي ال�سماح ،واتخاذ
الخطوات ال�ضرورية حتى يعمل التلفزيون
الأردني كخدمة بث عام ذات م�صداقية.

 .4يحتاج قانون وكالة الأنباء الأردنية �إلى
المراجعة ل�ضمان تطبيق المعايير الم�شار �إليها
�أعاله �إلى وكالة الأنباء العامة ،وكالة الأنباء
الأردنية (بترا).
 .5ينبغي على الحكومة اال�ستمرار في الوفاء
بوعودها حتى تكون المحطة التلفزيونية العامة
الجديدة قادرة على العمل كمحطة عامة
م�ستقلة ،بما في ذلك �ضمان تمتعها بالمعايير
الم�شار �إليها �أعاله فيما يتعلق بالتلفزيون
الأردني.
 .6كما ويمكن القيام بم�شاورات عامة على نطاق
وا�سع لتحديد م�ستقبل ال�صحف المملوكة من
قبل القطاع العام ،الر�أي والد�ستور وجوردن
تايمز .و�أ ّي ًا كان ال�شكل الذي تتخذه في النهاية،
يجب �أن يكون هناك �شفافية ب�ش�أن ملكيتهم،
ويجب �أن تتمتع الهيئات التحريرية في كل منها
باال�ستقاللية التحريرية و� اّأل تكون خا�ضعة
لتدخل الحكومة.
 .7يجب اال�ستمرار في كافة الم�شاورات الجارية
التي ت�شمل كافة الجهات المعنية بهدف �إيجاد
�آلية �أو �آليات م�ستقلة لل�شكاوى في مجال
الإعالم ،وتكون كحد �أدنى:
�أ .يجب �أن تكون الهيئة التي ت�شرف على
النظام م�ستقلة عن الحكومة وم�ستقلة بما
يكفي عن القطاع الإعالمي للحفاظ على
ثقة الجمهور والو�صول �إلى قرارات عادلة؛
ب .يجب �أن ي�شمل النظام على مدونة �سلوك
وا�ضحة ومالئمة يمكن على �أ�سا�سها تقييم
ال�شكاوى ،والتي ال ينبغي �أن تكون غام�ضة
دون مبرر �أو ت�شمل على قيود غير مالئمة.
ج .يجب �أن تكون العقوبات المتاحة محدودة،
ال�سيما في قطاع ال�صحافة المطبوعة،
فيما يخ�ص الت�صحيح �أو الرد �أو تقديم
بيان من قبل الهيئة الإ�شرافية؛ و
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د .وفيما يتعلق بقطاع البث ،فينبغي �أن
تحتوي القواعد على متطلبات لجعل
البث متوازن ًا وغير متحيز في الم�سائل
تهم
ال�سيا�سية وغيرها من الأمور التي ّ
الجمهور ،نظر ًا لأن القطاع ي�ستخدم طيف
التردد العا ّم.
 .8ينبغي على و�سائل الإعالم بذل الجهد المطلوب
ل�ضمان تحقيق مخرجات و�أن�شطة مهنية قدر
الإمكان ،مع �إيالء اهتمام خا�ص �إلى �ضرورة
الحفاظ على توازنها وعدم انحيازها في
�أخبارها والتقارير حول ال�ش�ؤون الراهنة.
 .9ينبغي على الم�س�ؤولين وال�سيما �أفراد الأجهزة
الأمنية عدم اال�شتراك في �أي اعتداء ج�سدي
�أو تهديد للعاملين في الإعالم �سواء كان ب�شكلٍ
مبا�شرٍ �أو عن طريق و�سطاء .وهذا ي�شتمل على
االعتقاالت غير المبررة لل�صحفيين ،فعلى
�سبيل المثال عند قيام ال�صحفيين بتغطية
�أحداث �سيا�سية �أو مظاهرات .وبد ًال من ذلك،
ينبغي على الأجهزة الأمنية توفير الحماية
لل�صحفيين عند وجود احتمالية تعر�ضهم
للخطر.
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 .10لدى حدوث اعتداءات على ال�صحفيين ،ينبغي
على ال�سلطات المخت�صة �إدانتها وتخ�صي�ص
الموارد الكافية ل�ضمان �إجراء التحقيقات
المنا�سبة ،حيثما �أمكن ،وتقديم الم�س�ؤولين
عنها �إلى العدالة.
 .11ينبغي اتخاذ الخطوات الالزمة ل�ضمان ح�صول
كافة ال�صحفيين ،بمن فيهم العاملين بدوام
جزئي والم�ستقلين وال�صحفيين العاملين في
ّ
و�سائل الإعالم ال�صغيرة ،على االمتيازات
ال�صحية المالئمة وال�سالمة والأ�شكال الأخرى
من حماية ال�ضمان االجتماعي.

الفئة 4

و�سائل الإعالم كمن�صة
للخطاب الديمقراطي

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

الم�ؤ�شرات الرئي�سية
�أ .توفر التدريب الإعالمي المهني
 4.1للإعالميين فر�ص تدريب تنا�سب احتياجاتهم
 4.2لمدراء و�سائل الإعالم ،بما في ذلك المدراء في مجال الأعمال ،فر�ص تدريب تنا�سب احتياجاتهم
 4.3يم ّكن التدريب المهنيين من فهم الديمقراطية والتنمية

ب .تو ّفر الم�ساقات الأكاديمية حول الممار�سة الإعالمية
 4.4الم�ساقات الأكاديمية متوفرة ٍل�شريحة وا�سعة من الطلبة
 4.5توفر الم�ساقات الأكاديمية للطلبة المهارات والمعرفة المرتبطة بالديمقراطية والتنمية

ج .وجود النقابات والمنظمات المهنية
 4.6للعاملين في الإعالم الحق في االنت�ساب �إلى النقابات وممار�سة حقهم
 4.7تعمل النقابات والجمعيات المهنية على ك�سب الت�أييد با�سم المهنة

د .وجود منظمات المجتمع المدني
 4.8منظمات المجتمع المدني تر�صد الإعالم ب�شكل منتظم
 4.9منظمات المجتمع المدني تعمل لك�سب الت�أييد المبا�شر لق�ضايا حر ّية التعبير
 4.10منظمات المجتمع المدني ت�ساعد المجتمعات المحلية في الو�صول �إلى المعلومات و�إ�سماع
�صوتها
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الفئة 4

بناء القدرات المهنية ودعم الم�ؤ�س�سات التي تعزز حرية
التعبير والتعددية والتنوع
�أ .توفر التدريب الإعالمي المهني

 4.1للإعالميين فر�ص تدريب تنا�سب احتياجاتهم

�إن بناء القدرات ي�شكل نظام دعم هام لحرية الإعالم ولو�سائل �إعالم م�ستقلة ومهنية ،كما �أنه وثيق ال�صلة
بتطوير النقابات المهنية و�أنظمة التنظيم الذاتي الفعالة 617.ت�شدد الإ�ستراتيجية الإعالمية الأردنية (-2011
 )2015على تقوية القدرات المهنية لو�سائل الإعالم الأردنية 618،بما في ذلك ت�أ�سي�س مركز تدريب �إعالمي
م�ستقل ،و�إطالق جائزة الملك عبد اهلل للتميز الإعالمي 619،ودعم ال�صحافة اال�ستق�صائية.
ت�ضع خطة عمل اال�ستراتيجية �أطر ًا زمنية مختلفة لتحقيق الأهداف المختلفة .ف�إن�شاء مركز تدريب �إعالمي
م�ستقل كان مقرر ًا في الربع الثاني من عام  ،2013فيما كان الموعد النهائي لإطالق جائزة الملك عبد اهلل
للتميز الإعالمي محدد ًا بالربع الثاني من عام  ،2015وكان دعم ال�صحافة اال�ستق�صائية مقرر ًا في الربع
الثاني من عام  .2013لم يتم تحقيق هذا الأهداف بعد ،بح�سب وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم ،و�أحد �أ�سباب
620
ذلك هو نق�ص التمويل.
في ال�سنوات الع�شر الأخيرة� ،شهد الأردن اهتمام ًا متزايد ًا بالتدريب الإعالمي ،وهو ما انعك�س من خالل
عدد مزودي التدريب  .فبالإ�ضافة �إلى الجامعات والم�ؤ�س�سات الأكاديمية ،توفرت هذه التدريبات من قبل
و�سائل الإعالم (حتى �أن لبع�ض و�سائل الإعالم مراكز التدريب الخا�صة بها ،كالتلفزيون الأردني ووكالة بترا
للأنباء) ،ومنظمات المجتمع المدني ،ونقابة ال�صحفيين الأردنيين ،وهيئات من القطاع الخا�ص ،التي ي�شهد
ح�ضورها في قطاع التدريب نمو ًا ملحوظ ًا� ،إ�ضافة �إلى الم�ست�شارين التقنيين والمهنيين.
بالنظر �إلى العدد الكبير ن�سبي ًا من الم�ؤ�س�سات التي تقدم تدريب ًا �إعالمي ًا في الأردن ،هناك نقا�ش حول ما
�إذا كان من ال�ضروري ت�أ�سي�س مركز تدريب �إعالمي م�ستقل .يرى البع�ض �أن من المهم وجود م�ؤ�س�سة تدريب
�إعالمي وطنية م�ستقلة ،لتن�سيق وتنظيم مبادرات التدريب� ،إلى جانب �أ�سباب �أخرى .بينما يجادل �آخرون ب�أن
621
الأهم هو دعم ا�ستدامة التدريب وتفعيل �أثره طويل الأمد.
في � ،2014صدر تقرير رئي�سي بعنوان “جودة التدريب الإعالمي في الأردن” حول جودة التدريب الإعالمي
 617با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي .2014 .جودة التدريب الإعالمي يف الأردن� ،ص .5
 618اجلريدة الر�سمية ،الإ�سرتاتيجية الإعالمية (� ،)2015-2011ص� - 2ص .13متوفر على الرابط التايل:

http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=430.

 619لكن ي�شار �إىل �أن اللجنة اال�ست�شارية للإ�سرتاتيجية الإعالمية قررت �أن هذا لن يطبق الآن ،نظر ًا لنق�ص التمويل.
 620تعليق وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم خالل �إطالق تقرير حتت املجهر يف لقاء بعنوان :ملتقى تغيري � -إ�صالح الإعالم يف الأردن ،الواقع
وامل�ستقبل� 28 ،آذار .2015
 621مقابلة هاتفية مع ن�ضال من�صور ،من مركز حماية وحرية ال�صحفيني 27 ،ني�سان .2015
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في الأردن من منظور �صحفيين ،بناء على م�سح �شارك فيه � 212صحفي ًا من و�سائل �إعالم مختلفة ،بن�سبة
ا�ستجابة بلغت  90بالمئة (�أي كانت هناك � 181إجابة) .كانت العينة ممثلة من ناحية �أنواع الإعالم (المطبوع
والبث) ،وهيكلية الملكية ،وحجم و�سائل الإعالم ،والنوع االجتماعي (مع الأخذ بعين االعتبار توزيع النوع
االجتماعي في مجال الإعالم)  ،والخبرة ،والتعليم622.و�أ�شار التقرير �إلى �أن  40بالمئة من برامج التدريب
ممولة من قبل منظمات دولية ،مقابل  27بالمئة تمولها منظمات المجتمع المدني المحلية ،و 44بالمئة تمولها
و�سائل الإعالم 623.وجد التقرير �أي�ض ًا �أن ا�ستمرارية برامج التدريب الممولة من قبل منظمات دولية �أو
منظمات المجتمع المدني ال يمكن �ضمانها دوم ًا .ومن التحديات الأخرى للتدريب الإعالمي في الأردن قدرات
المدربين والمتدربين ،و «المخ�ص�صات المالية المتوا�ضعة للتدريب» ،و�ضعف التن�سيق بين الجهات المختلفة
624
المعنية بتوفير التدريب الإعالمي.
تتوفر برامج التدريب لل�صحفيين من قبل منظمات محلية وخارجية� ،إال �أن الأخيرة �أق ّل انت�شار ًا 625.التقرير
�سابق الذكر ال�صادر في  2014وجد �أن  74بالمئة من الم�ستجيبين �سبق و�أن �شاركوا في تدريب نفذته منظمات
626
منظمات دولية ،و 30بالمئة تلقوا تدريب ًا خارج الأردن.
محلية ،و 40بالمئة �شاركوا في برامج تدريب م ّولتها
ٌ
يمكن تق�سيم مزودي التدريب الدوليين �إلى متخ�ص�صين في مجال الإعالم ،وغير متخ�ص�صين .هذه
المنظمات الدولية ت�شمل �صحفيون من �أجل حقوق الإن�سان ،المجل�س الدولي للبحث والتبادل «�أيرك�س»،
والمعهد النرويجي لل�صحافة ،ومنظمة دعم الإعالم الدولي ،و م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور ،وم�ؤ�س�سة فريدري�ش
627
ناومان من �أجل الحرية ،واليون�سكو.
ت�شمل المنظمات المحلية العاملة في مجال بناء القدرات الإعالمية ،والتي تعمل عادة بال�شراكة مع منظمات
دولية �أو �أقليمية� ،شبكة الإعالم المجتمعي ،ومعهد الإعالم الأردني ،ومنظمة �إعالميون من �أجل �صحافة
ا�ستق�صائية عربية (�أريج) ،ومركز حماية وحرية ال�صحفيين ،ومركز الإعالميات العربيات .كما ت�شمل
المنظمات الأحدث ت�أ�سي�س ًا مركز �إمداد للإعالم ،وداعم للإعالم .ويوفر معهد الإعالم الأردني تدريب ًا
�إعالمي ًا ودرجة الماج�ستير في الوقت نف�سه بالتعاون مع الجامعة الأردنية.
كمثال على التدريب الذي توفره �إحدى هذه المنظمات المختلفة ،يوفر معهد الإعالم الأردني تدريبات
في �صحافة الفيديو ،وال�صحافة متعددة الو�سائط ،و�أ�سا�سيات ال�صحافة ،والمهارات التقنية ،والإعالم
االجتماعي ،والت�صوير الفوتوغرافي ال�صحفي ،والتغطيات المتخ�ص�صة ،وتغطية ق�ضايا حقوق الإن�سان،
وتغطية ق�ضايا الجندر ،والتغطيات المعمقة 628.وبح�سب تقريره ال�سنوي لعام  ،2014فقد نفذ المعهد  37ور�شة
ً 629
عمل وبرنامج تدريب خالل العام الما�ضي� ،شارك فيها  671م�شارك ًا عربي ًا و�أردنيا.
622

623
624
625
626
627
628
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با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي .2014 .جودة التدريب الإعالمي يف الأردن ،راعت الدرا�سة متثيل قطاعات الإعالم
املختلفة ،مبا فيها املطبوعة ،ووكاالت الأنباء ،والإذاعة ،والتلفزيون ،واملواقع الإلكرتونية .فيما يخ�ص امللكية ،غطت الدرا�سة و�سائل الإعالم
احلكومية ( 30باملئة) ،واخلا�صة ( 20باملئة) ،واملجتمعية ( 10باملئة) .فيما يخ�ص �سنوات اخلربة 37 ،باملئة كان لديهم � 20-11سنة خربة،
و 13.8باملئة كان لديهم �أكرث من � 21سنة ،و 19.3باملئة كان لديهم � 10-6سنوات ،و 29.3باملئة كان لديهم � 5سنوات �أو �أقل.
يبلغ جمموع هذه الن�سب �أكرث من  100باملئة ب�سبب بع�ض حاالت التمويل امل�شرتك.
با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي .2014 .جودة التدريب الإعالمي يف الأردن� ،ص .19
ن�ضال من�صور ،من مركز حماية وحرية ال�صحفيني ،معلق ًا خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم� 11 ،شباط .2015
با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي .2014 .جودة التدريب الإعالمي يف الأردن� ،ص .20-18
انظر :م�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومن ،مكتب عمان� .أيلول  .2012الن�شاط الرقمي يف ال�شرق الأو�سط .متوفر على الرابط التايلhttps://www. :
 ./405858876136745/facebook.com/fnf.amman/photos/a.122804214442214.24604.107807919275177انظر
�أي�ض ًا :م�ؤ�س�سة كونراد �أدناور ،مكتب الأردن.http://www.kas.de/jordanien/en/publications :
معهد الإعالم الأردين ،الربامج التدريبية املهنية املتخ�ص�صة لل�صحفيني على امل�ستوى العاملي .انظرhttp://www.jmi.edu.jo/en/ :
Content/C-17/Training#ad-image-ContentPlaceHolder1_rptGallery_A1_0.
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منظمة �إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية (�أريج) ،التي ت�أ�س�ست عام  ،2005تتخ�ص�ص في
قيادي في توفير تدريبات على
التدريب على ال�صحافة اال�ستق�صائية .ومنذ ت�أ�سي�سها ،ت�ص ّدرت �أريج بدو ٍر
ٍّ
“�صحافة الم�ساءلة” لطالب الإعالم و�أ�ساتذته في الأردن والمنطقة.

�أنواع التدريب المتوفر

�شملت درا�سة �صادرة عام  2006حول الو�ضع المهني لل�صحفيين الأردنيين م�سح ًا ل�صحفيين من �صحف
يومية و�أ�سبوعية .ووجدت �أن  81بالمئة من ال�صحفيين الجدد قد تلقوا تدريب ًا من نوع ما ،كما يو�ضح الجدول
� 19أدناه.
630

جدول  :19الأنواع المختلفة للتدريب
نوع التدريب
 .1الأخبار والتحرير
 .2مهارات الحا�سوب
 .3اللغة الإنجليزية
 .4جميع ما �سبق

الن�سبة
 28بالمئة
3بالمئة
 1بالمئة
 26بالمئة

تقرير “جودة التدريب الإعالمي في الأردن” ال�صادر عام  2014وجد �أن  68بالمئة من ال ُم�ستطلعة �آراءهم
�سبق و�أن تلقوا تدريب ًا في الكتابة والتحرير ،و 44بالمئة في الأخالقيات وم�سائل قانونية ،و 43,1بالمئة في
ال�صحافة اال�ستق�صائية ،و 39,2بالمئة في مهارات الإذاعة 19 .بالمئة فقط �أ�شاروا �إلى �أنهم �شاركوا في
631
برامج تدريب �أعطيت بلغات �أجنبية.
�أ�شار م�شاركون في نقا�ش مجموعة تركيز �أن التدريبات تميل �إلى التركيز على موا�ضيع �أقل جدلية كتقوية
المعايير المهنية ،و�أن هناك حاجة لإدماج موا�ضيع كالحاكمية الر�شيدة والإدارة وال�شفافية والحوار بين
632
الإدارة والموظفين في برامج التدريب.

توزيع فر�ص التدريب
ب�صورة عامة ،يتركز التدريب في عمان ،على ح�ساب مناطق ح�ضرية �أخرى 633،كما على ح�ساب المحافظات
الأخرى 634.عبد اهلل المبي�ضين ،مدير التدريب الم�ساعد في معهد الإعالم الأردني ،يقول« :نعاني من
نق�ص التدريب خارج العا�صمة عمان� ،إلى جانب نق�ص في تقنيات التدريب والمدربين الم�ؤهلين في قطاع
الإعالم» 635.في معظم التدريبات يح�ضر بع�ض الم�شاركين من المحافظات خارج عمان� ،إال �أنهم عادة ال

630
631
632
633
634
635

تي�سري �أبو عرجة .2006 .درا�سات وم�سائل عملية� ،ص  ،49-29مقتب�س يف با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي.2014 .
جودة التدريب الإعالمي يف الأردن� ،ص  .19الدرا�سة �شملت الو�ضع االقت�صادي لل�صحفيني ،والتدريب ال�صحفي ،وم�شاكل الن�شر ،وتوفر
ال�صحفيني (بدوام كامل �أو جزئي) ،والتوجه ال�سيا�سي لل�صحفيني.
با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي .2014 .جودة التدريب الإعالمي يف الأردن� ،ص .29-17
نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم� 11 ،شباط .2015
روان اجليو�سي ،مديرة راديو البلد ،معلق ًة خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم� 11 ،شباط .2015
نهلة املومني ،رئي�سة وحدة التدريب ،املركز الوطني حلقوق الإن�سان ،معلقة خالل خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم11 ،
�شباط .2015
مقابلة هاتفية مع عبد اهلل املبي�ضني ،معهد الإعالم الأردين ،مدير التدريب امل�ساعد 28 ،ني�سان .2015
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يتعدون  5بالمئة من الح�ضور 636.بع�ض المنظمات تركز ن�شاطها التدريبي في المحافظات الأخرى 637.المجل�س
الدولي للبحث والتبادل (ايريك�س) ،على �سبيل المثال ،حا�ضر بقوة في �إربد �شمال الأردن ،عبر �شراكة مع 12
638
منظمة مجتمع مدني محلية.
هناك عدد من الفر�ص للتبادل والبرامج الإقليمية �أو الدولية� 639.أريج ،على �سبيل المثال ،ت�شرك خريجي
برامجها في م�ؤتمرات دولية في �أوكرانيا وكندا وغيرها ،حيث يمنحون الفر�صة لتقديم خبراتهم وتبادل
الأفكار حول التغطيات اال�ستق�صائية 640.كما تقدم �أريج برنامج تو�أمة مع و�سائل �إعالم دنماركية ،كجزء من
برنامج ال�شراكة الدنماركية-العربية الذي ي�سعى �إلى تعميق الفهم المتبادل وتح�سين المهنية وبناء ال�شراكات
641
وال�شبكات.
يوفر المركز الدولي لل�صحفيين كذلك برامج تبادل دولية� ،إذ ينظم ب�شكل م�ستمر برامج تدريب لمدة �أ�سبوعين
ت�ستهدف و�سائل الإعالم الرقمي .في عامي  2014و� ،2015شارك ممثلون عن حبر في هذه البرامج 642.يوفر
برنامج زمالة تكامل للبحث واالت�صال الذي ينظمه المجل�س الدولي للبحث والتبادل (ايريك�س) بتمويل من
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية زماالت خارج الأردن لمر�شحين من معهد الإعالم الأردني ،ومركز درا�سات
المر�أة في الجامعة الأردنية و�شباب يكملون درا�ساتهم في درجتي البكالوريو�س والماج�ستير في الجامعات
643
الأردنية.
هناك كذلك فر�ص لتلقي التعليم عن بعد عبر عدد من منظمات المجتمع المدني ،كم�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان
من �أجل الحرية ،التي توفر ندوات عبر الإنترنت حول موا�ضيع مختلفة على مدار ال�سنة من خالل م�ؤ�س�ستها
ال�شقيقة ،الأكاديمية الدولية للقيادة 644.هذه الموا�ضيع تتنوع بين التخطيط اال�ستراتيجي �إلى حرية ال�صحافة
645
والمعلومات.
يوفر برنامج التدريب في معهد الإعالم الأردني للمتميزين من خريجيه فر�صة التدريب في و�سائل �إعالم
وكاالت �أنباء �إقليمية ودولية ،كوكالة الأنباء الفرن�سية في باري�س ،و�سي �إن �إن العربية في دبي ،ودويت�شه فيليه
في برلين ،وفرع وكالة الأنباء الإ�سبانية في القاهرة ،والعربية في الإمارات العربية المتحدة .وبح�سب المعهد،
646
ف�إن قرابة  40بالمئة من خريجيه تدربوا في الخارج.

نوعية التدريب
ي�شير التقرير ال�سابق الذكر لعام � 2014أن التدريب جيد في بع�ض المجاالت ومتوا�ضع في بع�ضها الآخر .فقد
636
637
638
639
640
641
642

مقابلة هاتفية مع ناريغ غالو�ستيان ،مدير الربامج املتقدم� ،صحفيون من �أجل حقوق الإن�سان� 25 ،شباط .2015
نور الدين اخلماي�سة ،مدرب �إعالمي ،معلق ًا خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم� 11 ،شباط .2015
مقابلة هاتفية مع عالء احل�سيني ،مدير الربامج ال�سابق ،املجل�س الدويل للبحث والتبادل 20 ،ني�سان .2015
با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي .2014 .جودة التدريب الإعالمي يف الأردن� ،ص .30
مقابلة هاتفية مع �سعد حرت ،ا�ست�شاري ات�صال و�صحافة 15 ،ني�سان .2015
جن�سن ،مودوت ،رافلبريغ ،جان�ش� ،شلبية .2013.تقييم التعاون االعالمي من خالل برنامج ال�شراكة الدمناركية العربية (.)12-2005
وزارة اخلارجية الدمناركي ،من �صفحات  .94-90متوفر على الرابط:
.http://www.oecd.org/derec/denmark/17_Arab_partnership_DANIDA2013.pdf :
املركز الدويل لل�صحفيني .الزمالة املهنية من الواليات املتحدة الأمريكية� .شتاء  . 2015انظر:

http://www.icfj.org/icfj-professional-fellows-us-winter-2015.
�	643أيريك�س ،تكامل -برنامج اجلندر يف الأردن .انظر ./https://www.irex.org/projects/takamol
 ، 644االكادميية الدولية للقيادة ،ندوات وور�شات عمل .انظر.http://visit.fnst.org/programs/iaf/#Seminars-and-Workshops :

645
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646

فريدري�ش ناومان من �أجل احلرية

Friedrich Naumann Foundation for Freedom, International Academy for Leadership, Seminar Abstract.
.
See: http://visit.fnst.org/wp-content/uploads/2015/01/4_Abstract_Freedom-of-the-Press-2015.pdf
معهد الإعالم الأردين ،اخلريجون .متوفر على الرابط التايلhttp://www.jmi.edu.jo/en/content/C-32/Alumni. :
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ر�أى الم�ستجيبون �أن الجودة العامة للتدريبات التي قدمتها منظمات محلية كانت �أقل من جودة التدريبات
التي قدمتها منظمات دولية .الم�شاركون في نقا�ش مجموعة تركيز �شملت ممثلين عن منظمات المجتمع
المدني المخت�صة بالإعالم �أكدوا �أن العديد من برامج التدريب ال تلبي الحاجات المحددة لل�صحفيين �أو
و�سائل الإعالم .بع�ض الم�شاركين �شعروا ب�أن ال�صحفيين عادة ما ينظرون �إلى دورات التدريب هذه على �أنها
647
“ترفيه” �أكثر من كونها تمارين مهنية جادة.
بين التعليقات المحددة التي طرحها الم�شاركون� ،شدد �أحدهم على غياب تقييم الحاجات 648،فيما �أ�شار �آخر
�إلى �أن م�شاريع التدريب «مرهونة للممول» ،خا�صة عند �أخذ غياب التمويل بين منظمات المجتمع المدني بعين
649
االعتبار� .أحد المدربين قال �إنه حين طلب �إجراء تقييم للحاجاتُ ،طلب منه «تحديد الأهداف بنف�سه».
تعليق �آخر عبر وجهة نظر ترى �أن معظم المنظمات ال تجري تقييم حاجات �إال لتلبية التزاماتهم للممولين،
650
و�أن التدريبات كثير ًا ما كانت ال ت�ستهدف الفئات المنا�سبة ،و�أنه ال يوجد ا�ستدامة �أو متابعة بعد التدريب.
هذه الم�شكلة المتمثلة بكونها مرهونة للممولين ذُ ِكرت �أي�ض ًا في تقرير معهد الإعالم الأردني ال�سنوي لعام
 ،2014الذي �أبرز بو�ضوح �ضعف ا�ستجابة التدريبات الإعالمية لحاجات ال�صحفيين المحليين وطلبة
ال�صحافة ،جزئي ًا ب�سبب �شدة االعتماد على التمويل الأجنبي� ،إ�ضافة �إلى غياب التن�سيق بين مز ّودي
التدريبات ،وعدم تقييم الأثر ،وق�صر فترات التدريب .كما �أ�شار التقرير كذلك �إلى �أن الإنفاق على التدريبات
651
ال يزال متوا�ضع ًا ،و�أن بع�ض و�سائل الإعالم عار�ضت منح موظفيها �إجازات للتدريب.
نبيل ال�شريف ،وزير �ش�ؤون الإعالم الأ�سبق ورئي�س مركز �إمداد للإعالم� ،أ�شار“ :في �ضوء الحاجات الفعلية
652
لل�صحفيين ،هناك حاجة ملحة ال�ستراتيجية تدريب وطنية وغير حكومية”.
تقرير عام  2014انتهى �إلى �أن ت�أثير برامج التدريب على و�سائل الإعالم ما زال محدود ًا نتيجة ل�ضعف اهتمام
المدراء بالتدريب كو�سيلة لتح�سين الأداء ،وب�سبب قلة تقييم �أداء العاملين في الإعالم ممن تلقوا تدريب ًا،
653
وغياب التقدير المهني لتلقي التدريب.
معظم من تمت مقابلتهم في نقا�ش مجموعة البحث حول مو�ضوع التدريب اتفقوا على �أن على الدورات
التدريبية توفير فر�ص �أعلى للإنتاج 654.تقرير عام  2014وجد �أن معظم الم�ستجيبين ر�أوا �أن معظم برامج
التدريب ال تركز ب�شكل ٍ
كاف على الم�سائل العملية .معظم دورات التدريب ت�ستمر ليومين فقط ،وهي فترة غير
655
ً
ً
كافية لتغطية المكونات النظرية والعملية معا ،خا�صة و�أن الأخيرة تتطلب وقتا �أطول� .أحد اال�ست�شاريين
656
قال« :هناك حاجة ما�سة لبرامج تدريب �أكثر تفاعلية وللمزيد من تقييم الأثر».
في الوقت نف�سه ،ف�إن بع�ض الم�ؤ�س�سات تقدم بالفعل تدريبات �أكثر اتجاه ًا نحو العملية .على �سبيل المثال ،ف�إن
647
648
649
650
651

نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم� 11 ،شباط .2015
عبد الكرمي الوح�ش ،خبري ومدرب �إعالمي ،معلق ًا خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم� 11 ،شباط .2015
مقابلة هاتفية مع حممد قطي�شات ،حمام وخبري يف الت�شريعات الإعالمية 26 ،ني�سان .2015
مقابلة هاتفية مع عبد اهلل املبي�ضني ،معهد الإعالم الأردين ،مدير التدريب امل�ساعد 28 ،ني�سان .2015
� 10آذار  .2015معهدالإعالم ي�صدر تقريره ال�سنوي حول التدريب الإعالمي .وكالة برتا للأنباء .متوفر على الرابط التايل:

652

نبيل ال�شريف ،وزير �ش�ؤون الإعالم ال�سابق ،ورئي�س مركز �إمداد الإعالم ،معلق ًا خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم11 ،
�شباط .2015
با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي .2014 .جودة التدريب الإعالمي يف الأردن� ،ص .30
نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم� 11 ،شباط .2015
با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي .2014 .جودة التدريب الإعالمي يف الأردن� ،ص .30
مقابلة هاتفية مع �سعد حرت ،ا�ست�شاري ات�صال و�صحافة 15 ،ني�سان .2015

653
654
655
656

http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=186104&CatID=14
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�إنتاج التقارير اال�ستق�صائية جزء �أ�سا�سي من تدريبات �أريج في ال�صحافة اال�ستق�صائية 657.ور�شات العمل
التي تنفذها منظمة �صحفيون من �أجل حقوق الإن�سان بالتعاون مع منظمات محلية عادة ما تدوم لخم�سة
�أيام وتجمع بين التدريب والإنتاج« .ور�شات العمل الخا�صة بنا عملية للغاية» ،ع ّلق مدير البرامج المتقدم في
المنظمة «ور�شات العمل هي عادة مقدمة لعمل ميداني عملي ي�ستخدم المعرفة والمهارات التي تم اكت�سابها
658
خالل التدريب ،والمتابعة �أمر �أ�سا�سي .تتم المتابعة مع ال�صحفيين عبر برنامج �إر�شاد».
فيما يتعلق بالتكنولوجيا ،علق �أحد الم�شاركين في نقا�ش مجموعة البحث قائ ًال�“ :إذا كانت الأخبار تتجه نحو
و�سائل الإعالم االجتماعي ،فعلى التدريب �أن يغطي ذلك �أي�ض ًا” 659.معلق �آخر �أ�شار كذلك �إلى التحدي الذي
تمثله مواكبة التكنولوجيا المتغيرة با�ستمرار« :ل�سنا قادرين على مواكبة التطورات في االت�صاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،رغم �أننا �أدمجنا هذا المو�ضوع في تدريب �صحافة البياناتٍ .
تحد �آخر يتمثل في �أنه من ال�صعب
660
�إقناع الممولين ب�أهمية هذا النوع من التدريبات».

الم�صادر
عام � ،2009أطلقت �أريج واليون�سكو الن�سخة العربية من دليل اليون�سكو لل�صحفيين اال�ستق�صائيين ،والذي تمت
ترجمته �إلى لغات الأمم المتحدة الر�سمية 661.وتنتج �أريج عدد ًا من الأدلة والمواد الأخرى بالإنجليزية والعربية
مع التركيز على الأخيرة .هذه الأدلة تركز على ال�صحافة اال�ستق�صائية وا�ستخدام الحا�سوب والإنترنت في
662
العمل الإعالمي ،كما ت�شمل �أي�ض ًا مواد تحمل ن�صائح من �صحفيين بارزين.
المكتبة الرقمية لمعهد الإعالم الأردني توفر القدرة على الو�صول �إلى كتب متخ�ص�صة بالعربية والإنجليزية
حول الإعالم وال�صحافة ،وت�شمل ق�سم ًا خا�ص ًا بالأفالم الوثائقية ،والدوريات والمجالت .كما تتوفر مكتبة
�إلكترونية يمكن للطالب الت�سجيل فيها للبحث وحجز الكتب وا�ستعارتها .وتت�ضمن هذه المكتبة الإلكترونية
663
كذلك ع�ضوية في عدة قواعد بيانات.
يوفر المركز الأردني لأبحاث االت�صال الجماهيري ،وهو مركز �أكاديمي غير ربحي على الإنترنت ،القدرة على
الو�صول �إلى �أبحاث حول االت�صال الجماهيري ومواد ذات �صلة لطلبة ال�صحافة واالت�صال الجماهيري .وحتى
664
� 10أيار  ،2015بلغ عدد مرات تنزيل مواد من قاعد البيانات  5,931مرة.

توزيع النوع االجتماعي في التدريب الإعالمي
وجدت درا�سة �صادرة عام � 1999أن م�شاركة الن�ساء المتخ�ص�صات في �أن�شطة التدريب الإعالمي
657
658
659
660
661

مقابلة هاتفية مع �سعد حرت ،ا�ست�شاري ات�صال و�صحافة 15 ،ني�سان .2015
مقابلة هاتفية مع ناريغ غالو�ستيان ،مدير الربامج املتقدم� ،صحفيون من �أجل حقوق الإن�سان� 25 ،شباط .2015
خالد حجاب ،املدير التنفيذي لتيك ترايب�س ،معلق ًا خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم� 11 ،شباط .2015
مقابلة هاتفية مع عبد اهلل املبي�ضني ،معهد الإعالم الأردين ،م�ساعد مدير التدريب 28 ،ني�سان .2015

Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ). January 2011. ARIJ and UNESCO guide Professors of
Media to Integrate Investigative Journalism Courses into their curricula. Available at: http://en.arij.net/
news/arij-and-unesco-guide-professors-of-media-to-integrate-investigative-journalism-courses-into./their-curricula

� 662إعالميون من �أجل �صحافة عربية ا�ستق�صائية (�أريج) .2009 .دليل �أريج لل�صحافة العربية اال�ستق�صائية .متوفر على الرابط التايل:
.http://arij.net/materials
 663معهد الإعالم الأردين ،الدليل الإلكرتوين ،مكتبة املعهد .متوفر على الرابط التايلhttp://www.jmi.edu.jo/en/Content/C-27/ :
.Library#ad-image-ContentPlaceHolder1_rptGallery_A1_0
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 664المركز الأردني لأبحاث االت�صال الجماهيري .انظر.http://www.jcmcr.com/?t=Studies :
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كانت محدودة 665.هذه الم�شكلة ا�ستمرت حتى اليوم بح�سب م�شاركين في نقا�ش مجموعة تركيز حول
التدريب666.فبينما ت�شمل معظم برامج التدريب الإعالمي ن�سا ًء� ،إال �أنهن ما زلن ي�شاركن ب�أعداد �أقل من
الرجال .كما �أن التدريبات التي ت�ستهدف الن�ساء ب�شكل خا�ص محدودة جد ًا.
مركز الإعالميات العربيات ،وكما ي�شير ا�سمه ،ي�ستهدف الن�ساء وتتنوع �أن�شطته بين التدريب الإعالمي
�إلى التوعية وك�سب الت�أييد .يغطي المركز ال�صحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون في برامجه التدريبية،
بتركيز عام على توفير فر�ص عمل لل�صحفيات العاطالت عن العمل 667.وت�شمل ن�شاطات المركز م�ؤتمرات
حول دور ال�صحفيات في الديمقراطية ،وحقوق الإن�سان ،والتفاعل مع ال�سيا�سات الإقليمية والدولية ،ومكافحة
العن�صرية668.المدرب الإعالمي والمحامي والخبير في الت�شريعات الإعالمية ،محمد قطي�شات ،ر�أى �أن مركز
669
الإعالميات العربيات كان المنظمة الوحيدة التي �أخذت التوازن الجندري بعين االعتبار ب�صورة ثابتة.

 4.2لمدراء و�سائل الإعالم ،بما في ذلك المدراء في مجال الأعمال ،فر�ص تدريب
تنا�سب احتياجاتهم
�أحد �أبرز التحديات �أمام تدريب المدراء في و�سائل الإعالم ُين�سب �إلى ممانعتهم ور�ؤ�ساء التحرير للم�شاركة
في برامج التدريب .عميد معهد الإعالم الأردني �أكد �أن المعهد حاول في ال�سنتين الأخيرتين �إ�شراك �إداريي
ال�صف الأول ور�ؤ�ساء تحرير في تدريبات ،لكنهم كانوا غير متعاونين� .إال �أنه �أ�شار �أن “ال�صف الثاني من
الإدارة”� ،أي ر�ؤ�ساء الأق�سام ،كانوا �أكثر ا�ستجابة لفر�ص تدريب كهذه .ولفت �أي�ض ًا �إلى �أنه يكاد ال توجد
برامج تدريب موجهة نحو مهارات الأعمال 670.المدرب والمحامي والخبير في الت�شريعات الإعالمية ،محمد
ً 671
قطي�شات ،قال« :لم ي�سبق لي �أن دربت رئي�س تحرير قط .فهم عادة ما ي�شعرون �أنهم ال يحتاجون تدريبا.
في الوقت نف�سه ،فقد كانت هناك محاوالت من قبل بع�ض منظمات المجتمع المدني ،ك�أريج ،لتعزيز �إقبال
ر�ؤ�ساء التحرير على التدريب ،عبر جل�سات النقا�ش وخلوات لر�ؤ�ساء التحرير 672.تخطط منظمة �صحفيون من
�أجل حقوق الإن�سان كذلك لتوفير تدريب لإداريي الإعالم ور�ؤ�ساء التحرير في الن�صف الثاني من عام 2015
673
بال�شراكة مع منظمات محلية.

 4.3يمكّن التدريب المهنيين من فهم الديمقراطية والتنمية

ي�شير تقرير “جودة التدريب الإعالمي في الأردن” لعام � 2014إلى �أن هناك �ضعف ًا في مناهج الجامعات
الدرا�سية فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية والتركيز على دور الإعالم في الترويج للم�شاركة الديمقراطية.
وي�شير التقرير �أي�ض ًا �إلى �أن الموا�ضيع المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإن�سان ال تلقى اهتمام ًا كبير ًا من قبل

665

Izzat Hijab, Mahmoud Shalabieh.1999. Professional Women in Jordanian Media. Magazine of Social and
.191-Humanitarian Sciences, University of Emirates, Volume 15, number 1, pp. 159

 666نهلة املومني ،رئي�سة وحدة التدريب ،املركز الوطني حلقوق الإن�سان ،معلقة خالل خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم11 ،
�شباط .2015
Arab Women Media Center, AWMC Story and History, AWMC Strategy and Objectives. Available at: 667
668
669
670
671
672
673

http://www.ayamm.org/english/AboutUs.htm.
Arab Women Media Center, Arab Women in Media Conferences. See: http://www.ayamm.org/english/
opening.htm.

مقابلة هاتفية مع حممد قطي�شات ،حمام وخبري يف الت�شريعات الإعالمية 26 ،ني�سان .2015
مقابلة هاتفية معهد با�سم الطوي�سي ،عميد معهد الإعالم الأردين� 17 ،أيار .2015
مقابلة هاتفية مع حممد قطي�شات ،حمام وخبري يف الت�شريعات الإعالمية 26 ،ني�سان .2015
مقابلة هاتفية مع �سعد حرت ،ا�ست�شاري ات�صال و�صحافة 15 ،ني�سان .2015
مقابلة هاتفية مع ناريغ غالو�ستيان ،مدير الربامج املتقدم� ،صحفيون من �أجل حقوق الإن�سان� 25 ،شباط .2015
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ال�صحفيين بعامة� 674.أحد خبراء الإعالم الذين تم ا�ست�شارتهم في هذا التقرير لفت �إلى �أن نق�ص المدربين
675
المتخ�ص�صين في هذا المجال هو عقبة �أخرى .نتيجة لذلك ،هناك حاجة لتدخل خبراء �أجانب.
كل من معهد الإعالم الأردني ،ومركز حماية وحرية ال�صحفيين ،و�شبكة الإعالم المجتمعي ،بالتعاون مع
676
�صحفيون من �أجل حقوق الإن�سان ،يوفرون تدريبات على تغطية ق�ضايا حقوق الإن�سان.
هناك فجوة تدريبية فيما يتعلق ببرامج التدريب حول الأخالقيات ،والقانون ،وتكنولوجيا المعلومات ،والإعالم
677
الحديث ،و�صحافة الفيديو ،و�إدارة الإعالم ،والإعالم المتخ�ص�ص في الأردن.

ب .تو ّفر الم�ساقات الأكاديمية حول العمل الإعالمي
 4.4الم�ساقات الأكاديمية متوفرة ل�شريحة وا�سعة من الطلبة
تقدم �ست جامعات في الأردن درجات علمية في ال�صحافة ،بينها جامعة اليرموك في �شمال الأردن (الجامعة
الحكومية الوحيدة بين الجامعات ال�ستة) ،وجامعات البترا ،وجدارا ،وال�شرق الأو�سط ،والزرقاء ،وفيالدلفيا،
وجميعها جامعات خا�صة وتقع في و�سط �أو �شمال الأردن .تقدم جامعات جدارا والزرقاء وفيالدلفيا درجات
البكالوريو�س ،فيما جامعات اليرموك والبترا وال�شرق الأو�سط تق ّدم درجات البكالوريو�س والدرا�سات العليا.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،يقدم معهد الإعالم الأردني برنامج ًا للماج�ستير في ال�صحافة �أطلقه عام  2010بالتعاون مع
الجامعة الأردنية ،وهي جامعة حكومية.
كانت جامعة اليرموك �أول جامعة تطلق برنامج ًا لل�صحافة ،بت�أ�سي�سها ما كان ق�سم ال�صحافة واالت�صال
الجماهيري عام  ،1980والذي تطور لي�صبح كلية الإعالم عام  .2008هذه الكلية ت�شمل ق�سم ال�صحافة،
وق�سم الإذاعة والتلفزيون ،وق�سم العالقات العامة والإعالن .جامعة البترا كانت الأولى بين الجامعات
الخا�صة في ت�أ�سي�س ق�سم ال�صحافة عام  ،1991وهي تقدم الآن م�ساقات �أكاديمية وعملية تدرب الطلبة على
و�سائل الإعالم المطبوعة والمرئية والم�سموعة والإلكترونية.
الحظ مراقبون �أن هناك مجا ًال لتح�سين التن�سيق وبناء التعاون بين الم�ؤ�س�سات الأكاديمية وو�سائل الإعالم
ومنظمات التدريب المتخ�ص�صة“ .يمكننا اعتبار بند التدريب في اال�ستراتيجية الإعالمية الوطنية (-2011
 )2015ك�أ�سا�س للبناء عليه” ،علقت �إحدى المدر�سات في جامعة البترا� 678.أحد االقتراحات الواقعية كان ب�أن
ت�ؤ�س�س الجامعات �شراكات مع مراكز التدريب.
في جامعة اليرموك ،الجامعة الأولى في مجال ال�صحافة ،توفر الخطة الدرا�سية في درجة البكالوريو�س في
الإذاعة والتلفزيون �ست �ساعات فقط من التدريب العملي ،طيلة البرنامج الممتد لأربع �سنوات 679،وهو ما
�أكده عميد كلية الإعالم 680،الذي �أقر ب�أن عن�صر التدريب العملي لطالب ال�صحافة �ضعيف .ووفق ًا لعميد
�سابق لكلية ال�صحافة في جامعة اليرموك ،ف�إن جزء ًا من هذه ال�ساعات ال�ست حتى هو نظري �أكثر منه

674
675
676
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با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي .2014 .جودة التدريب الإعالمي يف الأردن� ،ص .21-20
مقابلة هاتفية مع حممد قطي�شات ،حمام وخبري يف الت�شريعات الإعالمية 26 ،ني�سان .2015
مقابلة هاتفية مع ناريغ غالو�ستيان ،مدير الربامج املتقدم� ،صحفيون من �أجل حقوق الإن�سان� 25 ،شباط .2015
با�سم الطوي�سي ،رائد �سليمان ،ن�سيم الطوي�سي .2014 .جودة التدريب الإعالمي يف الأردن� ،ص .31
ن�سرين عبد اهلل ،كلية الإعالم يف جامعة البرتا ،معلق ًة خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول التدريب والتعليم� 11 ،شباط .2015
جامعة الريموك ،دائرة القبول والت�سجيل ،اخلطة الدرا�سية لدرجة البكالوريو�س يف الإذاعة والتلفزيون .انظرhttp://admreg. :
.yu.edu.jo/en/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=191&Itemid=159
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عملي« :ما تقره الخطة �شيء ،والتطبيق �شيء �آخر» 681.باال�ستناد �إلى الخطط الدرا�سية للجامعات ال�ست التي
تقدم درجات في االت�صال الجماهيري ،ف�إن التدريب العملي �ضعيف في معظم الجامعات الخا�صة كذلك.
مديرة ال�ش�ؤون الدولية في �إحدى الجامعات الخا�صة لفتت �إلى �أن معظم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية هم كبار
في العمر ن�سبي ًا والكثير منهم غير معتادين على متطلبات التدريب العملي ،لذا ف�إنه من ال�صعب عليهم توفير
هذا التدريب 682.م�ساعدو التدري�س ،وهم عادة من حملة درجات الماج�ستير ،غالب ًا ما يكونون م�س�ؤولين عن
683
الإ�شراف على توفير التدريب العملي.
�أو�صى عدد من الأكاديميين بزيادة حجم المحور الأكاديمي العملي �إلى  50بالمئة من �إجمالي مدة الدرا�سة
لتح�سين التح�صيل الأكاديمي بين طلبة ال�صحافة .وعو�ض ًا عن المعرفة النظرية فح�سب ،فقد �شعر ه�ؤالء
الأكاديميون ب�أن على الطلبة التخرج وهم يحملون المهارات ال�صحفية الأ�سا�سية والقدرة على �إنتاج مواد ذات
684
جودة عالية.
التدريبات الداخلية هي طريقة �أخرى ليكت�سب الطلبة المعرفة العملية .التحدي الأ�سا�سي في هذا ال�سياق هو
�أن طلبة ال�صحافة ال ي�ستطيعون تخ�صي�ص وقت للتدريبات الداخلية �أو الخبرات في مواقع العمل �إال خالل
الإجازات ال�صيفية ،التي تمتد لثمانية �أ�سابيع ،بينما تطلب و�سائل الإعالم عادة �أن تكون مدة التدريبات من
ثالثة �إلى �ستة �أ�شهر .تقدم جامعة البترا مثا ًال جيد ًا في �أحد م�ساقاتها ،وهو م�ساق التدريب الميداني ،الذي
يتطلب �أن يق�ضي الطالب � 120ساعة تدريب في م�ؤ�س�سة �إعالمية .ويبلغ متطلب التدريب العملي في جامعة
اليرموك � 80ساعة ،رغم �أن ذلك ال يتم االلتزام به دوم ًا على �أر�ض الواقع .معهد الإعالم الأردني هو �أحد
الم�ؤ�س�سات القليلة التي تمار�س تركيز �أكبر على التدريب العملي .فبح�سب �إحدى الأكاديميات“ ،يوفر معهد
685
الإعالم الأردني تدريب ًا عملي ًا طيلة برنامج الماج�ستير”.
هناك نق�ص في المدر�سين المتخ�ص�صين في �أق�سام ال�صحافة في الأردن ،التي ال تقبل �أحيان ًا بتوظيف
محا�ضرين ال يحملون درجة الدكتوراة .على �سبيل المثال ،هناك فقط القليل من المتخ�ص�صين في الإذاعة
والتلفزيون يدر�سون ال�صحافة في الأردن 686.هذا النق�ص ال يعني �أن �أق�سام ال�صحافة تواجه �صعوبة في
توفير التدريب العملي المنا�سب فح�سب ،بل �أدى كذلك �إلى �أن المحا�ضرين باتوا م�ضطرين لتدري�س موا�ضيع
متخ�ص�صة خارج نطاق خبراتهم .ويمكن عزو هذه الم�شكلة �إلى قلة عدد طالب ال�صحافة ممن ينالون منح ًا
درا�سية لنيل درجة الدكتوراة ،نظر ًا للمناف�سة ال�شديدة على المنح .ومع المداخيل المتوا�ضعة ن�سبي ًا لطلبة
ال�صحافة ،فقد �أدى ذلك �إلى نق�ص في حملة درجة الدكتوراة المتخ�ص�صين و�صغر الدائرة التي تختار منها
�أق�سام ال�صحافة في الجامعات موظفيها.
رئي�س ق�سم ال�صحافة والإعالم في جامعة البتراء �سلط ال�ضوء على هذا الهاج�س ،الفت ًا �إلى �أن ن�سبة كبيرة
ممن يد ّر�سون االت�صال الجماهيري متخ�ص�صون في حقول �أخرى ،كال�سيا�سة والإدارة ،وقد تم توظيفهم
“تحت �ضغط” عدم كفاية الأكاديميين الم�ؤهلين للوظيفة .وما يفاقم هذه الم�شكلة هو ارتفاع معدل تغير
687
الطاقم الأكاديمي.
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مقابلة هاتفية مع عزت حجاب ،العميد ال�سابق لكلية الإعالم ،جامعة الريموك 28 ،ني�سان .2015
مقابلة هاتفية مع �سارة نا�صر الدين ،مدربة ومديرة العالقات الدولية ،جامعة ال�شرق الأو�سط ،ومن�سقة «م�شروع اال�ستوديو»� 14 ،أيار .2015
مقابلة هاتفية مع عزت حجاب ،العميد ال�سابق لكلية الإعالم ،جامعة الريموك 28 ،ني�سان .2015
�شمل الأكادمييون الذين �شاركوا يف ور�شة العمل حول التعليم الأكادميي الإعالمي يف الريموك ك ًال من عمداء �أق�سام االت�صال اجلماهريي
وال�صحافة ،ووزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم ،ومدير هيئة املرئي وامل�سموع ،وهو �أكادميي كذلك.
مقابلة هاتفية مع �سارة نا�صر الدين ،مدربة ومديرة العالقات الدولية ،جامعة ال�شرق الأو�سط ،ومن�سقة «م�شروع اال�ستوديو»� 14 ،أيار .2015
مقابلة هاتفية مع حممود �شلبية ،رئي�س ق�سم الإذاعة والتلفزيون ،كلية الإعالم ،جامعة الريموك ،وعميد ال�صحافة يف جامعة الدار يف دبي،
� 31آذار .2015
ور�شة «التعليم الأكادميي الإعالمي» يف «الريموك» تو�صي برفع ن�سبة العملي يف كليات الإعالم �إىل ( )%50ملعاجلة �ضعف املخرجات .طلبة
نيوز .الور�شة التي عقدت يف � 13أيلول  ،2014نظمت من قبل جلنة الإ�سرتاتيجية الإعالمية ،2015-2011 ،يف جامعة الريموك .متوفر على
الرابط التايل.http://goo.gl/3F4S1Z :

163

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

يرى عميد كلية الإعالم في جامعة اليرموك �أن �أحد التحديات الهامة يتمثل في �أن الم�ساقات الأكاديمية في
الإعالم� ،سواء كانت في الإذاعة والتلفزيون �أو ال�صحافة �أو العالقات العامة والإعالن ،لم يتم تحديثها منذ
�سنوات ،رغم �أن بع�ض الموا�ضيع قد �أ�ضيفت 688.العميد ال�سابق لكلية ال�صحافة في اليرموك اتفق مع هذا
الر�أي ،م�شير ًا �إلى �أن تغيير المناهج لي�س بال�سهولة التي يتخيلها البع�ض� .إذا اتُخذ قرار بتغيير م�ساق لطالب
ال�سنة الثانية ،على �سبيل المثال ،فيجب �أن ي�ستبدل بم�ساق من الم�ستوى نف�سه ،بعد ا�ستيفاء الإجراءات
689
الإدارية ال�ضرورية وتوفير تبرير منا�سب لهذا التغيير.
المحتوى المتعلق بالإعالم االجتماعي وتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت لي�س مدمج ًا ب�صورة جيدة في
المناهج الأكاديمية ،ولي�س هنالك م�شاركة كبيرة للخبراء في ذلك المجال لدعم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
�سارة نا�صر الدين ،المدربة ومديرة العالقات العامة في جامعة ال�شرق الأو�سط� ،أ�شارت �إلى �أن مناهج
690
تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت الحالية �سطحية للغاية ،ويجب مراجعتها.
في ما يخ�ص تطوير مهارات الموظفين ،لي�س جميع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية قادرين على اال�ستفادة من
التدريبات التي يتم تنفيذها .على برنامج التدريب المنا�سب والفعال �أن تتراوح مدته بين ثالثة و�ستة �أ�شهر،
وعادة ما تميل الجامعات �إلى عدم ال�سماح لموظفيها الأكاديميين للتفرغ لفترة طويلة هكذا .عزت حجاب،
العميد ال�سابق لكلية ال�صحافة في جامعة اليرموك ،ذهب �إلى �إن على برامج التدريب �أن تنظم في فترات ما
691
بعد الظهر.
ورغم �أن �أق�سام ال�صحافة ال تركز بما يكفي على التدريب العملي� ،إال �أنها توفر على ما يبدو معدات تدريب
وتجهيزات تقنية مالئمة 692.لكن زيادة المعدات وتحديثها �ضروري �إذا تم قبول التو�صيات بزيادة حجم
التدريب العملي زيادة ملمو�سة .عادة ما تعتمد الجامعات على تمويل الم�شاريع لت�أمين المعدات ،وهذه
الم�شاريع عادة ما تكون قائ ًمة على �أ�س�س ق�صيرة الأمد ن�سبي ًا ،ك�سنة �أو �سنتين على �سبيل المثال .وقد ت�صبح
المعدات التي تم �شرا�ؤها في بداية الم�شروع قديمة حين تحل نهايته ،نظر ًا للتطور ال�سريع في قطاع تكنولوجيا
693
المعلومات واالت�صاالت.
في جامعة اليرموك ثالثة مختبرات للإعالم ،واحد لكل من الأق�سام التالية :الإذاعة والتلفزيون ،ال�صحافة
والعالقات العامة ،والإعالن .وقد تم ت�أ�سي�س مختبر حديث م�ؤخر ًا لتحرير الأخبار ،مجهز ًا بثالثين حا�سوب ًا
وطابعات متخ�ص�صة 694.في الوقت نف�سه ،هناك عدد من مواطن النق�ص .فعلى �سبيل المثال ،ال يتوفر
معدات تحرير كافية ل�ضمان �أن ينال كل الطالب فر�ص ًا كافية لتطوير مهارات التحرير .جامعة ال�شرق
الأو�سط مدعومة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،قد تلقت تموي ًال ل�شراء كاميرات� ،إال �أن �سارة نا�صر
الدين ،المدربة ومديرة ال�ش�ؤون الدولية في جامعة ال�شرق الأو�سط ترى �أن تلك المعدات لي�ست جيدة ب�صورة
عامة 695.معهد الإعالم الأردني مجهز با�ستوديو تلفزيوني ،وا�ستوديو �إذاعي ،وغرفة �أخبار ،وغرفة �أجهزة
688
689
690
691
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مقابلة هاتفية مع حامت عالونة ،عميد كلية الإعالم ،جامعة الريموك� 31 ،آذار .2015
مقابلة هاتفية مع عزت حجاب ،العميد ال�سابق لكلية الإعالم ،جامعة الريموك 28 ،ني�سان .2015
مقابلة هاتفية مع �سارة نا�صر الدين ،مدربة ومديرة العالقات الدولية ،جامعة ال�شرق الأو�سط ،ومن�سقة «م�شروع اال�ستوديو»� 14 ،أيار .2015
مقابلة هاتفية مع عزت حجاب ،العميد ال�سابق لكلية الإعالم ،جامعة الريموك 28 ،ني�سان .2015
Jensen, Modot, Raffelberg, Jannusch, Shalabieh. 2013. Evaluation of Media Cooperation under the Danish
Arab Partnership Programme (2005 -12). Ministry of Foreign Affairs of Denmark, p. 70. Available at:
.http://www.oecd.org/derec/denmark/17_Arab_partnership_DANIDA2013.pdf

 693مقابلة هاتفية مع �سارة نا�صر الدين ،مدربة ومديرة العالقات الدولية ،جامعة ال�شرق الأو�سط ،ومن�سقة «م�شروع اال�ستوديو»� 14 ،أيار .2015
 694جامعة الريموك ،الكليات .متوفر على الرابط التايل:
http://www.yu.edu.jo/en/?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=14&Ite
.mid=175
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تحوي كاميرات فيديو ،وكاميرات فوتوغرافية ،وم�سجالت �صوت ،ومعدات �أخرى.

696

 4.5توفر الم�ساقات الأكاديمية للطلبة المهارات والمعرفة المرتبطة بالديمقراطية
والتنمية
ت�شمل الخطط الدرا�سية في جامعات البترا والزرقاء واليرموك ومعهد الإعالم الأردني م�ساقات حول
الأخالقيات والأطر القانونية التي تحكم الإعالم في الأردن .وي�شمل معهد الإعالم الأردني المبادئ
الديمقراطية �ضمن م�ساقه حول القوانين والأخالقيات الإعالمية 697،لكن ذلك ال ينطبق على ما يبدو على
698
الجامعات الثالث الأخرى.
عميد �سابق لكلية ال�صحافة في جامعة اليرموك �أو�صى ب�إدخال م�ساقات حول المبادئ الديمقراطية كجزء من
المنهاج المعتاد لل�صحافة في جميع الجامعات ،مع احتمالية زيادة التركيز على هذه الموا�ضيع في م�ساقات
متخ�ص�صة� 699.أكاديمية �أخرى قالت �إن «التدريب في الغالب يركز على م�سائل تقنية ،وطالما كانت هذه
هي الحالة فلن نتقدم .رفع وعي ال�صحفيين ب�ش�أن حقوق الإن�سان �أمر جوهري ،فالطالب لي�سوا معتادين
على التفكير ب�شكل م�ستقل وتحليل البيانات» 700.بين الخطط الدرا�سية المختلفة ،لم تتم الإ�شارة �إلى التفكير
النقدي �إال في م�ساقين في معهد الإعالم الأردني ،هما «ق�ضايا راهنة في الأردن وال�شرق الأو�سط» ،و «مناهج
البحث العلمي والبحث با�ستخدام الحا�سوب» 701.الإ�شارة الوحيدة للبحث با�ستخدام الحا�سوب هي مرة �أخرى
في الخطة الدرا�سية للمعهد 702،رغم �أن خطط درا�سية �أخرى ت�شمل تكنولوجيا االت�صاالت والو�سائط المتعددة
�أو الإعالم الإلكتروني في موا�ضيعها.
عملي ًا ،ف�إن القلة القليلة من الم�ؤ�س�سات الأكاديمية تحقق هدف تجهيز الطلبة بالمهارات و�/أو المعرفة حول
الديمقراطية والموا�ضيع المرتبطة بها .وهذا ما �أكده �أحد المدربين ،حين قال �إن معظم المناهج �ضعيفة من
هذه الناحية 703،كما �أكده عميد كلية االت�صال الجماهيري في جامعة اليرموك704.لم يتم �إدماج ال�صحافة
اال�ستق�صائية في الخطة الدرا�سية لليرموك بعد ،رغم �أن هناك خطط ًا لذلك بالتعاون مع �أريج� 705.إال �أن معهد
الإعالم الأردني وجامعة البترا قد �أدخال ال�صحافة اال�ستق�صائية بالفعل �إلى خططهما �إلى حد ما.
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معهد الإعالم الأردين ،مرافق املعهد .متوفر على الرابط التايلhttp://www.jmi.edu.jo/en/Content/C-28/Facilities#ad- :
.image-ContentPlaceHolder1_rptGallery_A1_0

 697معهد الإعالم الأردين ،برنامج املاج�ستري يف ال�صحافة والإعالم احلديث ،و�صف املواد (بند ت�شريعات و�أخالفية مهنة ال�صحافة
والإعالم) .انظرhttp://www.jmi.edu.jo/en/content/53/Courses :
جامعة البرتا ،ق�سم ال�صحافة والإعالم ،و�صف املواد .انظرhttp://www.uop.edu.jo/En/Academics/ :
698
 .FacultyofArtsandSciences/MediaandJournalism/Pages/CourseDescription.aspxجامعة الزرقاء ،ق�سم
ال�صحافة والإعالم ،اخلطة الدرا�سية .متوفر على الرابط التايلhttp://admreg.yu.edu.jo/en/index.php?option=com_ :
.docman&task=cat_view&gid=190&Itemid=159

 699مقابلة هاتفية مع عزت حجاب ،العميد ال�سابق لكلية ال�صحافة ،جامعة الريموك 28 ،ني�سان .2015
 700مقابلة هاتفية مع �سارة نا�صر الدين ،مدربة ومديرة العالقات الدولية ،جامعة ال�شرق الأو�سط ،ومن�سقة «م�شروع اال�ستوديو»� 14 ،أيار .2015
 701معهد الإعالم الأردين ،برنامج املاج�ستري يف ال�صحافة والإعالم احلديث ،و�صف املواد .متوفر على الرابط التايلhttp://www.jmi. :
702

.edu.jo/en/content/53/Courses
معهد الإعالم الأردين ،برنامج املاج�ستري يف ال�صحافة والإعالم احلديث ،و�صف املواد .متوفر على الرابط التايلhttp://www.jmi. :
.edu.jo/en/content/53/Courses

 703مقابلة هاتفية مع حممد قطي�شات ،حمام وخبري يف الت�شريعات الإعالمية 26 ،ني�سان .2015
 704مقابلة هاتفية مع حامت عالونة ،عميد كلية االت�صال اجلماهريي ،جامعة الريموك� 31 ،آذار .2015
 705مقابلة مع كاثي �سوليفان ،مديرة الربامج� ،أريج� 4 ،آذار .2015
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ج .وجود النقابات والمنظمات المهنية
 4.6للعاملين في الإعالم الحق في االنت�ساب �إلى النقابات وممار�سة حقهم
�إن و�ضع الأردن فيما يخ�ص االتحادات محكوم بالع�ضوية الإلزامية لمنظمة واحدة تعمل كاتحاد �إال �أنها �أقرب
�إلى نقابة مهنية في تكوينها ومبررات وجودها .نتيجة لذلك ،ف�إن نقابة ال�صحفيين الأردنيين هي النقابة
الوحيدة المعترف بها التي تمثل ال�صحفيين في الأردن.
كما �أ�شير �أعاله في الم�ؤ�شر  ،1.8ف�إن هناك قيود ًا على من ب�إمكانه االن�ضمام �إلى نقابة ال�صحفيين ،والكثير
من محترفي الإعالم ممن يعتبرون �أنف�سهم �صحفيين ال تنطبق عليهم �شروط الع�ضوية .تم تو�سيع �شروط
ع�ضوية النقابة لكن ذلك لم ينعك�س بال�ضرورة في الع�ضوية الفعلية ،والتي يهيمن عليها العاملون في ال�صحافة
المطبوعة� .أدى ذلك �إلى جعل اهتمامات النقابة تتركز في ق�ضايا ال�صحف ،كالأزمات االقت�صادية الحالية
لو�سائل الإعالم المطبوع.
بح�سب تقرير مو�سع نُ�شر في حبر ،ف�إن ال�صحفيين في �ست م�ؤ�س�سات �إعالمية كبرى ،معظمها حكومية،
ي�شكلون  %75من �أع�ضاء نقابة ال�صحفيين الأردنيين .هذه الم�ؤ�س�سات هي الر�أي ووكالة بترا للأنباء (بـ19
بالمئة لكل منهما) ،والد�ستور ( 15بالمئة) ،والغد ( 9بالمئة) ،والعرب اليوم ( 8بالمئة) ،والتلفزيون الأردني
( 6بالمئة) 706.في انتخابات عام � ،2014شارك � 700صحفي من �أ�صل  832ع�ضو ًا له حق الت�صويت بعد دفع
707
م�ستحقات النقابة� ،أي ما ي�شكل  86بالمئة .بين من �صوتوا 75 ،بالمئة عملوا في و�سائل �إعالم حكومية.
هذه الحالة تظهر �أي�ض ًا في تكوين مجل�س نقابة ال�صحفيين ،والتي �سيطر عليها تاريخي ًا موظفون في و�سائل
�إعالم مملوكة جزئيا للحكومة .يتكون المجل�س الحالي من �أربعة �صحفيين من الر�أي ،من بينهم النقيب،
واثنان من الد�ستور ،واثنان من بترا ،وواحد من التلفزيون الأردني ،وواحد من الغد� ،إلى جانب مدير النقابة
المتفرغ بالكامل ،فخري �أبو حمدة .كان حمدة ع�ضو ًا في  17مجل�س ًا متتالي ًا خالل ال�سنوات ال�ست والثالثين
الأخيرة ،ومدير النقابة للعقدين الأخيرين .المجل�س ال�سابق تكون من خم�سة �أع�ضاء من الد�ستور ،وثالثة من
الر�أي ،من بينهم النقيب ،واثنان من بترا ،ومدير النقابة .وطيلة ال�سنوات الثالث ع�شرة الما�ضية ،كان نقيب
رئي�س تحريرٍ للر�أي في �أيار  ،2015نقيب ًا
ال�صحفيين �صحفي ًا في الر�أي� ،إذ كان طارق المومني ،الذي ُع ّين َ
لع�شر �سنوات708،بينما كان عبد الوهاب زغيالت نقيب ًا لثالث �سنوات ،كان خاللها رئي�س تحرير الر�أي .قبل
709
ذلك ،ظل �سيف ال�شريف ،من الد�ستور ،نقيب ًا لع�شر �سنوات.
عام � ،2013أ�س�س مقدمو ومنتجو برامج التلفزيون الأردني الذين لم يكن م�سموح ًا لهم االن�ضمام �إلى النقابة
(�أي الذين ال يعملون في �أق�سام الأخبار) جمعية المذيعين الأردنيين 710.وان�ضم �إليها �أي�ض ًا بع�ض مقدمي
البرامج في محطات �إذاعة وتلفزيون خا�صة� ،إلى جانب مقدمين �أردنيين يعملون في محطات �إذاعة وتلفزيون
غير �أردنية .المقدمة والمنتجة في التلفزيون الأردني وع�ضو جمعية المذيعين� ،إيمان ظاظا ،تقول« :بعد �أن
706

� 16شباط  .2015نقابة ال�صحفيني :احتكار بالقانون .تقرير على حرب .متوفر على الرابط التايل/02/http://www.7iber.com/2015 :
./jordan-press-association-excluding-journalists

 25 707ني�سان  .2014املومني يتقدم علىال�سعايدة يف انتخابات ال�صحفيني .بوابة �صحفي لق�ضايا الإعالم .متوفر على الرابط التايل:
708
709
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http://www.sahafi.jo/files/18b7d18489597704382630b015fc8b0c9c38196d.html
Omar Obeidat. 28 May 2015. Jordan Press Foundation carries out shake-up in top posts. The Jordan Times.
.Available at: http://jordantimes.com/jordan-press-foundation-carries-out-shake-up-in-top-posts
قائمة ب�أع�ضاء جمل�س نقابة ال�صحفيني الأردنيني ( ،)2014-1953موقع نقابة ال�صحفيني الأردنيني .متوفر على الرابط التايلhttp:// :
.www.jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=3
 26كانون الأول  .2013جمعيةاملذيعني تطالب بان�ضمامها لنقابة ال�صحفيني .موقع خربين الإخباريhttp://goo.gl/c04fx4 .
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ُمنعنا من ع�ضوية نقابة ال�صحفيين ،قررنا �إن�شاء نقابتنا الخا�صة .هذه خ�سارة لنقابة ال�صحفيين» 711.عوني
الداوود ،نائب نقيب ال�صحفيين ،ومحرر في الد�ستور ،يتفق مع الر�أي القائل ب�أنه ينبغي �أن يكون لجميع منتجي
712
ومقدمي البرامج في الإذاعة والتلفزيون الحق في االن�ضمام �إلى نقابة ال�صحفيين.
رئي�س جمعية المذيعين الأردنيين ،حاتم الك�سواني ،يقول:
هناك  130ع�ضو ًا في النقابة حتى الآن ،وهم ب�شكل �أ�سا�سي من التلفزيون الأردني� ،إال �أننا
ح�ضرنا كذلك م�سودة
ن�سعى �إلى �إ�شراك المزيد من الأع�ضاء من محطات الخا�صة .لقد ّ
قانون للجمعية ،ولدينا خياران قانونيان� :إما �أن نقدمه �إلى رئا�سة الوزراء �أو للبرلمان ،وقد
قررنا �أن نتجه للبرلمان .في  21ني�سان ،التقينا برئي�س مجل�س النواب عاطف الطراونة
و�أبلغناه ب�أننا نخطط لتقديم الم�سودة للمجل�س حتى تمر بالقنوات القانونية .لكنه ن�صحنا
713
باالنتظار لأن الوقت لي�س منا�سب ًا الآن .لذا قررنا �أن ننتظر.
عام  ،2011ت�أ�س�ست جمعية ال�صحافة الإلكترونية لل�صحفيين العاملين في المواقع الإخبارية ،لأن قانون نقابة
ال�صحفيين �آنذاك لم يكن ي�سمح لهم باالن�ضمام �إليها (�أنظر الم�ؤ�شر  .)1.8عار�ضت النقابة ت�أ�سي�س هذه
الجمعية و�أ�صدر مجل�سها بيان ًا تعهد فيه ب�أنه “�سيت�صدى وبكل قوة وحزم لمحاوالت تفتيت الج�سم النقابي
ال�صحفي عبر اختالق �أطر تنظيمية جديدة وهياكل تحت م�سميات مختلفة غاياتها و�أهدافها تتوازى مع �أهداف
النقابة” 714.حاولت نقابة ال�صحفيين حينها اال�ستنئاف �ضد قرار وزارة التنمية االجتماعية بالموافقة على
ً 715
الجمعية ،قائلة ب�أن ال�صحافة مح�صورة قانون ًا بالنقابة� ،إال �أن محكمة العدل العليا ر ّدت الق�ضية «�شكال».
تقرير حالة حرية الإعالم في الأردن الذي �أ�صدره مركز حماية وحرية ال�صحفيين عام  2011و�صف ق�ضية
716
النقابة ب�أنها «انتهاك لحق ت�شكيل الجمعيات وحرية االن�ضمام �إلى النقابات».

حرية ت�أ�سي�س النقابات
لي�س لل�صحفيين الحق في ت�أ�سي�س اتحادات منف�صلة عن نقابة ال�صحفيين الأردنيين� .إذ تن�ص المادة  98من
قانون العمل على �أن لجنة تر�أ�سها وزارة العمل لها �أن تقرر �أي المهن وال�صناعات ال يحق لها ت�أ�سي�س �أكثر من
717
نقابة واحدة بحكم تماثلها �أو ارتباطها ببع�ضها �أو ا�شتراكها في �إنتاج واحد متكامل.
عام  ،2011تم تعديل المادة  )2( 16من الد�ستور لت�ضاف �إليها كلمة “نقابات” بحيث �أ�صبح ن�صها:
“للأردنيين الحق في ت�أليف الجمعيات والنقابات والأحزاب ال�سيا�سية على �أن تكون غايتها م�شروعة وو�سائلها
�سلمية وذات نظم ال تخالف �أحكام الد�ستور” .يفتح هذا التعديل الباب �أمام احتمالية تعددية النقابات.
وت�ضع المادة  128من الد�ستور موعد ًا نهائي ًا بعد ثالث �سنوات من �صدوره حتى تُتخذ تغييرات ل�ضمان توافق
الت�شريعات مع التعديالت الد�ستورية ،وهو الموعد الذي انق�ضى في ت�شرين الثاني  .2014ولم تجرى �أي
711
712
713
714

تعليقات �إميان ظاظا ،مذيعة ومنتجة برامج وع�ضو جمعية املذيعني الأردنيني ،خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول نقابة ال�صحفيني الأردنيني،
� 18آذار .2015
تعليقات عوين الداوود ،ع�ضو جمل�س نقابة ال�صحفيني وحمرر يف الد�ستور ،خالل نقا�ش جمموعة تركيز حول نقابة ال�صحفيني الأردنيني،
� 18آذار .2015
مقابلة مع حامت الك�سواين ،رئي�س جمعية الأردنيني 9 ،متوز .2015
� 22آب  .2011نقابةال�صحفيني ت�ؤكد وقوفها بحزم ملحاوالت تفتيتها .وكالة عمون الإخبارية .متوفر على الرابط التايلhttp://www. :
ammonnews.net/article.aspx?articleNo=95536

� 715سو�سن زايدة .نقابة ال�صحفيني :احتكار بالقانون .قرار رقم  9ملحكمة العدل العليا ،ق�ضية رقم  ،2011/350يف  16ت�شرين الثاين .2011
متوفر على الرابط التايلhttp://www.7iber.com/2015/02/jordan-press-association-excluding-journalists/ :
 716مركز حماية وحرية ال�صحفيني .2011 .حالة احلريات الإعالمية يف الأردن� ،2011 ،ص .210
 717قانون العمل رقم  26ل�سنة  .2010متوفر على الرابط التايلhttp://jts.org.jo/images/qoanen/qanon%20al3mal%2015- :
7-2010.pdf
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تعديالت على قانون العمل خالل تلك الفترة.
بح�سب �أحمد عو�ض ،النا�شط ومدير مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية والمعلوماتية:
تم ت�أ�سي�س قرابة  13نقابة م�ستقلة بعد التعديالت الد�ستورية .بع�ض هذه النقابات قدمت
طلبات �إلى وزارة العمل وتم رف�ضها على �أ�سا�س المادة  98من قانون العمل .بع�ض النقابات
ً 718
المهنية الأخرى قدمت طلباتها �إلى رئا�سة الوزراء ولم تتلق ردا.
وبح�سب القانون الدولي ،يحق لأي مجموعة من العمال ت�أ�سي�س نقابتها الخا�صة .وي�ستند ذلك �إلى اتفاقية
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم  )87لعام  ،1948واتفاقية حق التنظيم والتفاو�ض الجماعي (رقم
 )98لعام  ،1949ال�صادرتين عن منظمة العمل الدولية .وتقع هاتان االتفاقيتان في �صميم �إعالن منظمة
العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأ�سا�سية في العمل ،والذي يعد ملزم ًا للأردن بو�صفه ع�ضو ًا في المنظمة.
كما يتفق حق ت�أ�سي�س النقابات كذلك مع المادة  20من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان 719،والتي تن�ص على
�أن «لكل �شخ�ص الحق في حرية اال�شتراك في الجمعيات والجماعات ال�سلمية» .كما تن�ص المادة  22من العهد
الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية 720،والذي �صادقت عليه الأردن ،على �أن «لكل فرد حق في حرية
تكوين الجمعيات مع �آخرين ،بما في ذلك حق �إن�شاء النقابات واالن�ضمام �إليها من �أجل حماية م�صالحه».
تمتد هذه المع�ضلة �أبعد من الم�سائل القانونية فح�سب ،بح�سب �أحمد عو�ض ،النا�شط ومدير مركز الفينيق
للدرا�سات االقت�صادية والمعلوماتية� .إذ ي�شير �إلى �أنه من ال�ضروري التفريق بين نوعين من الن�شاطات .الأول
هو التنظيم المهني ،والذي تمار�سه �أج�سام حكومية �أو �شبه حكومية ّ
تنظم عمل مهن مختلفة ،كالمهند�سين،
والأطباء ،والمحامين .وبح�سب عو�ض ،ف�إنه هذه الأج�سام لي�ست نقابات بل �أقرب �إلى جمعيات �أ�س�ست بموجب
القانون لتنظيم عمل ممار�سي مهنة ما“ .في الحقيقة ،ال �أدري لم ت�سمى نقابات بغ�ض النظر عن �أهميتها.
�إنها ت�أخذ في الواقع �أدوار ًا عامة كمنح رخ�ص مزاولة المهنة ،وفر�ض عقوبات على المخالفين ،و�أحيان ًا جمع
ر�سوم اال�شتراك”.
النوع الثاني من الن�شاطات التي ي�شير �إليها عو�ض تمار�سه النقابات بمعناها الأدق .هذه النقابات هي �أج�سام
خا�صة وظيفتها منا�صرة ق�ضايا �أع�ضائها .وبح�سب عو�ض ،ف�إن “ما يحتاجه قطاع الإعالم هو ال�سماح له
بت�أ�سي�س نقابة تدافع عن م�صالحه .فبح�سب النظام الحالي ،ف�إن رئي�س العمل ومر�ؤو�سيه هم �أع�ضاء في
721
الج�سم ذاته ،لذا فمن غير الوا�ضح من هو الطرف الذي تدافع عنه النقابة”.
مدير مركز حماية وحرية ال�صحفيين ،ن�ضال من�صور ،والذي كان ع�ضو ًا في مجل�س نقابة ال�صحفيين مرتين،
قال �إن م�شاركة ال�صحفيين في �ش�ؤون النقابة محدودة ،و�أن نتائج االنتخابات متوقعة ،و�أن النقابة تظل في
دائرة الأج�سام الخا�ضعة ل�سيطرة الحكومة�“ .أعتقد �أن هذا الم�شهد لن يتغير �إال �إذا �أتيحت التعددية في قطاع
النقابات المهنية” 722.عمر عبندة ،الع�ضو ال�سابق في مجل�س نقابة ال�صحفيين لأربع مرات ،والرئي�س ال�سابق
للمجل�س الت�أديبي فيها ،قال �إنه كانت �ضحية تالعب خارجي باتجاهات الت�صويت حين تر�شح لالنتخابات
723
عام .2008
718
719
720
721
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مقابلة مع �أحمد عو�ض ،نا�شط عمايل ومدير مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية 9 ،متوز .2015
انظر املرجع رقم .84
انظر املرجع رقم .87
�أحمد عو�ض 3 .ني�سان  .2014تقرير عني على الإعالم .مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية .متوفر على الرابط التايل
.http://goo.gl/af4cme
مقابلة مع ن�ضال من�صور ،من مركز حماية وحرية ال�صحفيني� 16 ،شباط .2015
تعليقات عمر عبندة ،ع�ضو جمل�س نقابة ال�صحفيني ال�سابق لأربع دورات ،والرئي�س ال�سابق ملجل�سها الت�أديبي ،خالل نقا�ش جمموعة تركيز
حول نقابة ال�صحفيني الأردنيني� 18 ،آذار .2015
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في م�سح �أجراه مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية بعنوان “واقع ال�صحافة والحريات الإعالمية في الأردن
عام  ،2011قال  66.4بالمئة من الم�ستجيبين ،ومن بينهم من هم �أع�ضاء في نقابة ال�صحفيين ومنهم غير
�أع�ضاء� ،إنهم غير را�ضين عن �أداء النقابة ،مقابل  33.6بالمئة قالوا �أنهم را�ضون .الجدول رقم � 20أدناه
يظهر ن�سب ال�صحفيين الذين اتفقوا مع عبارة “النقابة خا�ضعة ل�سيطرة الحكومة ،والأجهزة الأمنية تتدخل
في �ش�ؤونها ،خا�صة االنتخابات”.
724

جدول  :20ال�صحفيون الذين �شعروا �أن نقابة ال�صحفيين الأردنيين خا�ضعة ل�سيطرة الحكومة
درجة االتفاق
� .1إلى درجة كبيرة
� .2إلى درجة متو�سطة
� .3إلى درجة قليلة
 .3غير خا�ضعة على الإطالق

الن�سبة
 39بالمئة
 42بالمئة
 8بالمئة
 10بالمئة

الع�ضويات الدولية
�إن نقابة ال�صحفيين الأردنيين هي �إحدى م�ؤ�س�سي اتحاد ال�صحفيين العرب ،والذي ت�أ�س�س �سنة  ،1964وهي
ع�ضو في االتحاد الدولي لل�صحفيين منذ عام  .2003يقول نقيب ال�صحفيين طارق المومني:
هذان االتحادان يدعمان نقابة ال�صحفيين في دفاعها عن حريات الإعالم في الأردن.
اتحاد ال�صحفيين العرب �ساهم في تطوير مقترحات م�شتركة لتعديل الت�شريعات الإعالمية
لدعم حريات الإعالم .وي�ستفيد �أع�ضاء نقابة ال�صحفيين من خدمات يقدمها االتحادان،
كالتدريب وبناء القدرات لل�صحفيين .وقد وقعت النقابة عقد ًا مع اتحادات �صحفيين
عربية �أخرى للتعاون في ور�شات عمل وبرامج بناء قدرات لل�صحفيين .و�ست�شارك النقابة
725
في م�ؤتمر �إقليمي لمناق�شة حلول �أزمة ال�صحف المالية في العالم العربي.

الحماية االجتماعية للموظفين

بوجه عام ،في الأردن نظم حماية اجتماعية جيدة ن�سبي ًا مقارنة بدول �أخرى كثيرة في المنطقة .يقول تقرير
بعنوان “الحماية االجتماعية في الأردن لعام � ”2014أ�صدره المر�صد العمالي الأردني �إن نظام ال�ضمان
االجتماعي متين رغم �أنه يعاني من �ضعف في ال�شمولية ومحدودية في تغطية الجوانب ال�صحية .و�أ�شار
التقرير �إلى �أن الموظفين الحكوميين وعائالتهم ،المواطنين تحت �سن � 6سنوات وفوق � 60سنة� ،إ�ضافة
�إلى مر�ضى القلب ال�سرطان والكلى ،هم وحدهم المغطون بنظام الرعاية ال�صحية الحكومي .وكان هناك
726
تخ�صي�صات مالية غير كافية لنظام الرعاية ال�صحي.
 724مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية .2011 .واقع ال�صحافة واحلريات الإعالمية .متوفر على الرابط التايل:
application/uploads/assets/jmm_1325338429_8159.pdf

http://jmm.jo/

 725مقابلة مع طارق املومني ،نقيب ال�صحفيني الأردنيني� 12 ،آذار .2015
 726املر�صد العمايل الأردين 19 .ت�شرين الثاين  .2014احلماية االجتماعية يف الأردن� .أُنتج هذا التقرير عرب برنامج قريب تابع ملركز الفينيق
للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت الأملانية .متوفر على الرابط التايل:
watch.net/en/read-news/382

http://www.labor-
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يتمتع العديد من ال�صحفيين الموظفين في و�سائل الإعالم الكبرى بت�أمين �صحي يغطي الإ�صابات التي قد
يتعر�ضون لها خالل عملهم .وبالإ�ضافة لذلك ،ف�إن قانون العمل الأردني يفر�ض على كل الم�شغّلين ت�سجيل
موظفيهم الثابتين في م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي وا�ست�صدار �أرقام �ضمان اجتماعي لهم .ويوفر ال�ضمان
727
االجتماعي ت�أمين ًا �ضد الإعاقة ،والوفاة ،والإ�صابات المرتبطة بالعمل ،والمر�ض ،والأمومة ،والبطالة.
�إال �أن هذه الميزات ال ت�شمل ال�صحفيين الم�ستقلين� .صالح العبادي ،رئي�س لجنة الحريات في نقابة
ال�صحفيين ،يبرر ذلك بقوله �إن القانون ي�شترط على كل من يمار�س ال�صحافة �أن يتفرغ لها .وقال العبادي
�إن عدد ال�صحفيين الم�ستقلين محدود جد ًا ،و�إنه ي�أ�سف لأن بع�ض و�سائل الإعالم ،خا�صة المواقع الإخبارية،
توظف �أ�شخا�ص ًا بناء على “الخدمات ال�شرائية” 728.لكن هذه القيود القانونية تظل �إ�شكالية ،كما ذكرنا �أعاله.
ن�ضال من�صور ،مدير مركز حماية وحرية ال�صحفيين� ،أ�شار �إلى �أن “�ضمانات الأمان الوظيفي غائبة في
و�سائل الإعالم ال�صغيرة ،كمعظم المواقع الإخبارية ،بينما ال ت�ستطيع الم�ؤ�س�سات الإعالمية الرا�سخة
كال�صحف اليومية وو�سائل �إعالم كبرى �أخرى �أن توظف �أحد ًا دون منحه �ضمان اجتماعي” .وي�ؤمن من�صور
�أن �شبكة الأمان الم�صممة لل�صحفيين يجب �أن تتجاوز ال�ضمان االجتماعي لت�شمل الت�أمين على الحياة
729
وت�أمينهم �ضد مخاطر المهنة”.
ي�ستفيد �أع�ضاء نقابة ال�صحفيين من �صندوق التعاون وال�ضمان االجتماعي ،الذي �أُ�س�س بموجب نظام التعاون
وال�ضمان االجتماعي لأع�ضاء نقابة ال�صحفيين الأردنيين 730.يوفر هذا ال�صندوق دعم ًا مالي ًا للأع�ضاء �إذا
فقدوا وظائفهم ،على �سبيل المثال ،وللمنتفعين بعد وفاتهم .اال�شتراك في ال�صندوق �إلزامي لجميع �أع�ضاء
النقابة الم�سجلين في �سجل ال�صحفيين الممار�سين والم�سددين لجميع االلتزامات المالية المترتبة عليهم
للنقابة ،وذلك با�ستثناء ال�صحفي الذي ي�سجل في النقابة لأول مرة بعد نفاذ �أحكام النظام وكان عمره وقت
الت�سجيل خم�سين �سنة (انظر المادة  4من النظام).
وي�ستطيع �أع�ضاء النقابة اال�ستفادة من �صندوق تقاعدها الذي �أ�س�س بموجب نظام التقاعد لأع�ضاء نقابة
ال�صحفيني الأردنيني 731.يهدف ال�صندوق �إىل توفري راتب تقاعدي لأع�ضائه �أو من يعولونهم من �أفراد
عائالتهم .اال�شرتاك يف ال�صندوق �إلزامي ،رغم �أن الأع�ضاء نوع ًا ما يدفعون لل�صندوق وينالون مزايا
خمتلفة بناء على م�ساهماتهم .كما تتوفر الرعاية ال�صحية لأع�ضاء النقابة ح�سب نظام الت�أمني ال�صحي
لل�صحفيني 732،الذي ن�ص على �إن�شاء �صندوق للت�أمني ال�صحي لل�صحفيني بهدف توفري الرعاية ال�صحية
لل�صحفيني وعائالتهم .اال�شرتاك يف ال�صندوق اختياري.

 4.7تعمل النقابات والجمعيات المهنية على ك�سب الت�أييد با�سم المهنة
في الأردن ،كما في �أماكن عدة حول العالم ،تمر ال�صحف اليومية ب�أزمة اقت�صادية ما زالت �آثارها تتك�شف
منذ عام  .2011ال�صحف الثالثة الأ�شد ت�أثر ًا بهذه الأزمة هي الر�أي ،والد�ستور ،والغد ،وهي ال�صحف التي
727
728
729
730
731

ور�شة توعوية حول قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت رقم  7لعام  20 ،2010حزيران .2013 ،معهد ب�صر لدرا�سات املجتمع املدين .متوفر
على الرابط التايل.http://vicss.org.jo/GUI/news/ViewNewsDetails.aspx?nid=256#sthash.hOotCyLb.dpuf :
مقابلة مع �صالح العبادي ،رئي�س جلنة احلريات العامة يف نقابة ال�صحفيني الأردنيني وكاتب يف الر�أي� 15 ،شباط .2015
مقابلة مع ن�ضال من�صور ،من مركز حماية وحرية ال�صحفيني� 16 ،شباط 2015
نظام معدل لنظام التعاون وال�ضمان االجتماعي لأع�ضاء نقابة ال�صحفيني الأردنيني ،رقم ( )97ل�سنة  .2007متوفر على http://www.
jpa.jo/Inner.aspx?lng=2&pa=Details&Type=13&ID=250
نظام التقاعد لأع�ضاء نقابة ال�صحفيني الأردنيني ،رقم  64ل�سنة � .2014صادر يف � 7أيار  .2014متوفر على الرابط التايلhttp://www. :
.pdf.1-323-jpa.jo/Upload/Files/News-13

.
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 732نظام الت�أمني ال�صحي لل�صحفيني ،رقم  95ل�سنة � ،2001صادر مبقت�ضى قانون نقابة ال�صحفيني رقم  15ل�سنة  1998متوفر على الرابط
التايل. http://www.jpa.jo/Inner.aspx?lng=2&pa=Details&Type=13&ID=249:

 :4و�سائل الإعالم كمن�صة للخطاب الديمقراطي الفئة 4

توظف العدد الأكبر من ال�صحفيين.
لكن الأزمة الأ�شد حدة ح ّلت ب�صحيفة العرب اليوم اليومية ،والتي توقفت عن ال�صدور ل�شهرين عام  ،2013ثم
عادت لكن بعد �أن قل�صت عدد �صحفييها وكتّابها ،من � 70إلى  .10حينها ،نظم �صحفيو العرب اليوم �سل�سلة
�إ�ضرابات ت�ضامنت معهم فيها نقابة ال�صحفيين و�صحفيون من �صحف �أخرى .وانتهت المفاو�ضات ،التي
�شاركت فيها نقابة ال�صحفيين ووزارة العمل ،بت�سويات ر�آها البع�ض مر�ضية ،بينما ر�آها كثيرون �آخرون غير
مالئمة.
كانت نقابة ال�صحفيين �أكثر ح�ضور ًا وتدخ ًال في ق�ضايا الد�ستور ،التي تملك م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ثلث
�أ�سهمها ،والر�أي ،التي تملك م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي  55بالمئة من �أ�سهمها ،مما كانت عليه في ق�ضية
العرب اليوم .في هاتين الحالتين ،عقدت عدة اجتماعات بين لجنة التوجيه الوطني والإعالم النيابية ونقابة
ال�صحفيين و�إدارتي ال�صحيفتين لمناق�شة الأزمة ،كان �آخرها في � 11آذار  .2015ونقلت وكالة بترا للأنباء �أن
نقيب ال�صحفيين طارق المومني �أو�ضح �أن النقابة “ترف�ض بالمطلق �إعادة هيكلة �صحيفة الد�ستور وت�سريح
العاملين� .إن الموظفين ال�صغار ال يمكن لهم �أن يدفعوا ثمن �أخطاء مجال�س الإدارات والحكومات ال�سابقة التي
734
�أو�صلت ال�صحيفة �إلى هذا الم�ستوى” ،مطالب ًا بمحا�سبة الم�س�ؤولين عن الأزمة.
733

ليندا معايعة ،ال�صحفية ال�سابقة في العرب اليوم ،ت�ؤكد �أن نقابة ال�صحفيين تعاملت بمعايير مزدوجة في
ق�ضية �أزمات ال�صحف� ،أي مع الد�ستور والر�أي المملوكتان جزئي ًا للدولة ،مقارنة بالعرب اليوم التي رف�ضت
التفاو�ض ،بح�سب معايعة ،وا�ضطر عاملوها للجوء للق�ضاء للدفاع عن حقوقهم .وزعمت معايعة كذلك �أن
عاملي العرب اليوم لم يتلقوا �سوى القليل جد ًا من الم�ساعدات المالية من النقابة“ .ت�سيطر ال�صحيفتان
الر�سميتان على النقابة ،لذا ف�إنها تكون جادة فقط حين تدافع عن حقوق عامليهما ،ال حين تكون و�سيلة
735
الإعالم مملوكة ل�شركة خا�صة”.
محمد الحوامدة ،مدير تحرير موقع خبرني الإخباري ،وافق ليندا معايعة في انتقادها النقابة ،قائ ًال �إن رد
حد كبير ب�إ�صدار البيانات ال�صحفية 736.محمد
النقابة على الم�شاكل التي تواجه ال�صحفيين مح�صور �إلى ٍّ
ف�ضيالت ،مرا�سل موقع العربي الجديد ،يقول �إن النقابة ال توفر حماية كافية لأع�ضائها وال توفر �أي حماية
737
لغير الأع�ضاء .كما �أنها تحر�ض الم�صادر الر�سمية على عدم التعامل مع ال�صحفيين غير الأع�ضاء.
فيما يتعلق بحماية ال�صحفيات ،تقول �سمر حدادين ،ع�ضو مجل�س نقابة ال�صحفيين والمرا�سلة في الر�أي“ :ال
تفعل النقابة �شيئ ًا لدعم ال�صحفيات .ال�شيء الوحيد الذي يمكننا فعله لل�صحفيات في النقابة هو �أن ن�شمل
عائالتهن في الت�أمين ال�صحي ،ابتدا ًء من هذه ال�سنة .فحتى ال�سنة الفائتة ،كان م�سموح ًا للرجال فقط �أن
ي�شملوا عائالتهم في الت�أمين ال�صحي” 738.ماجدة عا�شور ،المرا�سلة في وكال الأنباء الأردنية (بترا) انتقدت
لجنة المر�أة في نقابة ال�صحفيين ،م�شددة على �ضعف فاعليتها ،ودعت �إلى تخ�صي�ص كوتا ن�سائية في مجل�س
733
734
735
736
737
738

�سو�سن زايدة� 7 .أيلول � .2013أزمةال�صحف :عمالة زائدة� ،أجور مت�ضخمة ووا�سطة .متوفر على الرابط التايلhttp://www.7iber. :
./newspaper-employment/09/com/2013
� 11آذار  .2015التوجيه ا لوطني النيابية تناق�ش ق�ضية ال�صحف الورقية .وكالة الأنباء الأردنية (برتا) .متوفر على الرابط التايلhttp:// :
www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=186413&CatID
.=14&Type=Home&GType=1

مقابلة مع ليندا معايعة ،املرا�سلة ال�سابقة يف العرب اليوم� 29 ،آذار .2015
تعليقات حممود احلوامدة ،مدير حترير موقع خربين الإخباري ،خالل جمموعة تركيز لل�صحفيني� 30 ،آذار .2015
تعليقات حممد ف�ضيالت ،مرا�سل موقع العربي اجلديد ،خالل جمموعة تركيز لل�صحفيني� 30 ،آذار .2015
تعليقات �سمر حدادين ،ع�ضو جمل�س نقابة ال�صحفيني ومرا�سلة الر�أي ،خالل جمموعة تركيز حول نقابة ال�صحفيني الأردنيني� 18 ،آذار
.2015
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النقابة وجميع لجانها ل�ضمان التمثيل.

739

ي�ضمن كل من قانون العمل ونظام �شروط و�إجراءات الإ�ضراب والإغالق ال�صادر بموجب قانون العمل ،حق
الإ�ضراب 740.وتن�ص المادة  135من قانون العمل على �أنه «ال يجوز للعامل �أن ي�ضرب دون �إعطاء ا�شعار
ل�صاحب العمل قبل مدة ال تقل عن �أربعة ع�شر يوم ًا من التاريخ المحدد للإ�ضراب ،وت�ضاعف هذه المدة �إذا
كان العمل متعلق ًا ب�إحدى خدمات الم�صالح العامة» .وتن�ص المادة  2من النظام �سابق الذكر على �أنه «يجب
�أن يكون الإ�شعار بالإ�ضراب كتابي ًا ومت�ضمن ًا لمو�ضوع النزاع وتاريخ الإ�ضراب المزمع القيام به .“ .كما يجب
�أن يكون “موقع ًا من قبل العمال �أو النقابة الممثلة لهم �شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بو�ضوح”،
و�أن “ يقدم الإ�شعار بالإ�ضراب �إلى �صاحب العمل �أو من ينوب عنه”.

د .وجود منظمات المجتمع المدني

 4.8منظمات المجتمع المدني تر�صد الإعالم ب�شكل منتظم

�إن ر�صد الإعالم هو �أحد الأن�شطة المحدودة ن�سبي ًا في الأردن مقارنة ب�أن�شطة �أخرى تمار�سها م�ؤ�س�سات
المجتمع المدني� .إال �أن هناك عدد ًا من م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ممن توفر بع�ض التحليل النقدي للإعالم
�سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر .مر�صد م�صداقية الإعالم الأردني� ،أكيد� ،أحد م�شاريع معهد الإعالم
الأردني ،ير�صد ب�شكل ممنهج الأخبار المن�شورة والمبثوثة قي و�سائل الإعالم الإلكترونية ،عبر منهجية تعمل
على التحقق من دقة المعلومات المن�شورة ،ومن احترام الأ�س�س الأخالقية لل�صحافة ،ومعايير �أخرى لجودة
المعلومات .ويجري �أكيد ،الذي يديره معهد الإعالم الأردني ويموله برنامج التمكين الديمقراطي ،ر�صد ًا
مو�سع ًا للإعالم .يقول با�سم الطوي�سي ،عميد المعهد:
يوفر �أكيد تجربة جديدة وفريدة ،ت�ستند فل�سفتها �إلى التحقق من م�صداقية الأخبار،
و�صحة المعلومات ،على �أ�س�س عملية م�ستقلة ومعايير مهنية .خالل �سنة واحدة� ،صدر
 300تقرير ينظر في �أداء الإعالم ،وك�شف بع�ضها �أوجه �ضعف في هذا الأداء وخلق غ�ضب ًا
في الإعالم وال�شارع ،كما حدث في التقرير الذي ك�شف ال�سرقات الأدبية في ال�صحف
اليومية.
وغطت تقارير �أكيد تعامل الإعالم مع ال�شائعات ،والتعديالت الت�شريعية ،والبيانات ال�صحفية الر�سمية،
741
والجل�سات النيابية ،والعمليات الإ�سرائيلية في غزة.
ر�صدت اللجنة الأردنية للثقافة الديمقراطية 742التغطية الإعالمية لالنتخابات الت�شريعية عام  .2010و�أجرى
مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية والمعلوماتية 743درا�سة حول تغطية ق�ضايا حقوق الإن�سان في ال�صحافة
الأرنية المطبوعة ،محلل َة التغطية في � 5صحف يومية في .2013
 739تعليقات ماجدة عا�شور خالل جمموعة تركيز حول نقابة ال�صحفيني الأردنيني� 18 ،آذار .2015
740

قانون العمل رقم  8ل�سنة  ،1996ن�شر يف اجلريدة الر�سمية� ،ص  ،1173يف  16ني�سان  .1996متوفر على الرابط التايلhttp://mol.gov. :
.jo/Pages/Legislation.aspx

 741تقارير �شهرية� ،آب � - 2014آذار � .2015أكيد  -مر�صد م�صداقية الإعالم الأردين .معهد الإعالم الأردين .متوفر على الرابط التايل:
http://akeed.jo/category/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%
D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A/
الهيئة الأردنية للثقافة الدميقراطية .انظرhttp://www.jcdc-jo.org/ :
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742
 743مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية .2013 .درا�سة حول تغطية ال�صحافة املطبوعة الأردنية حلقوق الإن�سان� .أٌجريت الدرا�سة
بني ت�شرين الأول  2012وكانون الثاين  ،2013حملل ًة تغطية ال�صحافة لق�ضايا حقوق الإن�سان يف ال�صحف اليومية اخلم�س :الر�أي ،والغد،
والد�ستور ،والعرب اليوم ،وال�سبيل.
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وت�شمل بع�ض الحاالت الأخرى مر�صد الإعالم الأردني ،وهو بوابة �إلكترونية متخ�ص�صة في ق�ضايا الإعالم،
ويديره الكاتب البارز وع�ضو مجل�س التلفزيون الأردني �سابق ًا ،عريب رنتاوي .ي�صدر المر�صد تقارير نقدية
حول الإعالم و�آثاره االجتماعية ،بما فيها الآثار المرتبطة ب�أحزاب �سيا�سية 744والبرلمان.745
�صحفي دوت جو هي بوابة �إلكترونية �أخرى متخ�ص�صة في ق�ضايا الإعالم ،تن�شر ب�شكل دوري مقاالت نقدية
لل�صحفي المخ�ضرم جورج حواتمة ،رئي�س التحرير ال�سابق للغد والر�أي والجوردان تايمز ،والع�ضو ال�سابق
في المجل�س الأعلى للإعالم .ركز �صحفي دوت جو ،بين موا�ضيع كثيرة ،على نقابة ال�صحفيين ،والمواقع
746
الإخبارية ،وا�ستقاللية الإعالم و�إ�صالحه.
عين على الإعالم هو برنامج �إذاعي �أ�سبوعي على راديو البلد ،ير�صد تغطية الإعالم لق�ضايا عديدة ويناق�ش
�أثر الإعالم على النا�س ،في قالب برنامج مبا�شر ي�ست�ضيف معلقين من المجتمع المدني والمجتمع بعامة
747
ون�شطاء �إعالميين .يركز البرنامج على ت�أثير التغطيات الإعالمية على ق�ضايا كالخدمات العامة،
والجريمة 748،و”داع�ش” والإرهاب 749،والتحالف ذي االتجاهين الذي تنخرط فيه الأردن الآن� ،ضد “داع�ش”
750
والحوثيين في اليمن.
غربال هي من�صة �أطلقتها مجلة حبر الإلكترونية .يمكن للقراء �إن�شاء ح�ساباتهم الخا�صة ،وم�شاركة الأخبار
و�أنواع الإنتاج الإعالمي الأخرى ،وتعليقاتهم على جودة التغطية الإعالمية .وي�شجع النقا�ش على غربال عبر
ن�شر محررتها لمقاالت تحليلية ب�شكل دوري ،تتناول تغطية المر�أة 751،والالجئين ال�سوريين 752،والأ�شخا�ص
754
ذوي الإعاقات 753،والتعليم والخدمات ال�صحية.

 4.9منظمات المجتمع المدني تح�شد الت�أييد المبا�شر لحرية التعبير
مركز حماية وحرية ال�صحفيين ،وهو �أحد منظمات المجتمع المدني الأكثر ريادة في منا�صرة حرية الإعالم
في الأردن ،وت�شمل ن�شاطات ك�سب الت�أييد الخا�صة بالت�شبيك ون�شر الحوار بين منظمات المجتمع المدني،
و�أع�ضاء البرلمان ،والق�ضاة ،وو�سائل الإعالم .ويعمل المركز ب�شكل وثيق مع �أع�ضاء البرلمان بهدف تحقيق
� 16 744آذار � .2013إعالم احلركة الإ�سالمية الأبرزحزبي ًايف الأردن .مر�صد الإعالم الأردين .متوفر على الرابط التايل:
745
746
747
748
749
750
751

http://goo.

.gl/68aMsC

� 9آذار  .2013تغطيات �إعالمية �صاخبة جلل�سة امل�سد�س النيابية (حاول نائب ت�صويب م�سد�سه نحو نائب �آخر) .مر�صد الإعالم الأردين.
متوفر على الرابط التايل.http://goo.gl/PKtPP0 :
�أر�شيف مقاالت جورج حوامتة .موقع �صحفي .متوفر على الرابط التايل.http://goo.gl/xGN6X8 :
� 22أيار  .2014برامج «البث املبا�شر» :من املا�سورة املك�سورة �إىل الوا�سطة وال�شحدة .راديو البلد ،برنامج عني على الإعالم .متوفر على
الرابط التايل.http://goo.gl/FbhtFf :
� 24آب  .2014مواقع �إخبارية تدين وتك�شف هوية متهمني قبل حماكمتهم .راديو البلد ،برنامج عني على الإعالم .متوفر على الرابط التايل:
.http://goo.gl/dlB6q7
 3متوز “ .2014داع�ش” يف الإعالم� :صناعة جنوم جهاديني و ترويج للإرهاب .راديو البلد ،برنامج عني على الإعالم .متوفر على الرابط
التايل.http://goo.gl/1qbPme :
 15ني�سان  .2014عندما يذهب الإعالم �إىل احلرب .راديو البلد ،برنامج عني على الإعالم .متوفر على الرابط التايل:
.http://ar.ammannet.net/news/247199
�سو�سن زايدة� 12 :آذار  .2013يوم املر�أة يف الإعالم :متييز ،تنميط ،وخطابات .جملة حرب الإلكرتونية .متوفر على الرابط التايل:
http://www.7iber.com/2013/03/media-monitor-womens-day/.

� 752سو�سن زايدة� 19 ،آذار  .2013حملة �إعالمية �ضدال�سوريني :الهدف للخارج والت�أثري يف الداخل .جملة حرب الإلكرتونية .متوفر على الرابط
التايل.http://www.7iber.com/2013/03/media-monitor-syrian-refugees/ :
� 753سو�سن زايدة 16 :ني�سان  .2014المكان يف الإعالم لأبطال ريا�ضة ذوي الإعاقة .جملة حرب الإلكرتونية .متوفر على الرابط التايلhttp:// :
.paralympic-athletes-in-media/04/www.7iber.com/2014

� 754سو�سن زايدة� 12 :آذار  .2013ال�صحة والتعليم يف الإعالم :نقل وقائع م�ؤمتر�صحفي مل�س�ؤول فالين .جملة حرب الإلكرتونية .متوفر على
الرابط التايلhttp://www.7iber.com/2013/02/health-education-in-media/. :
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التغيير الإيجابي فيما يتعلق بحرية الإعالم .كما ت�شمل �أهداف المركز تعزيز حقوق ال�صحفيين عبر بناء
قدراتهم في المطالبة بت�شريعات �أف�ضل ،وتوفير الدعم القانوني عند الحاجة ،وال�ضغط من �أجل �إ�صالح
قوانين الإعالم والعمل نحو تح�سين دور النظام الق�ضائي.
�أ�س�س مر�صد الإعالم الأردني الذي يديره مركز القد�س للدرا�سات االئتالف المدني لإ�صالح الت�شريعات
أحزاب �سيا�سية ،ومنظمات مجتمع
الإعالمية عام  ،2013تحت ا�سم “�إف�صاح” 755.ي�شمل �أع�ضاء االئتالف � ً
مدني ،واتحادات ،بهدف الدفع نحو �إ�صالح القوانين الإعالمية .وحلل االئتالف الإطار الت�شريعي للإعالم في
الأردن بدقة ،محدد ًا  17ت�شريع ًا متعلق ًا بالإعالم يرى االئتالف �أنه بحاجة �إلى تعديل .وقد قاد ذلك بدوره �إلى
تقديم تو�صيات لأع�ضاء في البرلمان.
مركز داعم 756هو منظمة غير حكومية �أخرى تعمل لك�سب الت�أييد تحديد ًا لحق ال�صحفيين في الح�صول على
المعلومات� ،إلى جانب منا�صرة الحقوق القانونية وحماية ال�صحفيين .ي�صدر المركز ر�سالة توعية �شهرية
ت�ستهدف العاملين في الإعالم �إلى جانب جهات معنية �أخرى .وت�شمل �أ�شكال �أخرى للمنا�صرة بين منظمات
المجتمع المدني المنتديات النقا�شية ،وا�ستخدام من�صات التوا�صل االجتماعي والحوار مع �صناع القرار.
يرى البع�ض ب�أن حمالت ك�سب الت�أييد التي تطلقها منظمات المجتمع المدني لي�ست علمية �أو مخطط لها ،و�أنها
ال تعك�س بال�ضرورة �صوت الأردنيين العاديين بقدر ما تعك�س �صوت تلك المنظمات نف�سها� .أحد النا�شطين قال
757
�إن “مفهوم ك�سب الت�أييد عند بع�ض المنظمات هو دعوة �أ�شخا�ص م�ؤثرين و�صانعي قرار للغداء �أو الع�شاء”،
وهي مالحظة موجودة بين �أ�شخا�ص �آخرين في هذا المجال 758.عميد معهد الإعالم الأردني �شدد على �أن
حمالت ك�سب الت�أييد مرتبطة بالتمويل ،و�أنه متى انتهى هذا التمويل ،ينتهي العمل .وي�شير �إلى �أن «الو�ضع
الراهن لحمالت ك�سب الت�أييد �أف�ضل من ال �شيء ،لكن بع�ض حمالت ك�سب الت�أييد تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
759
العالقات الجيدة مع الجهات الر�سمية بد ًال من تبني مقاربة �أكثر �شمولية».

 4.10منظمات المجتمع المدني ت�ساعد المجتمعات المحلية في الو�صول �إلى المعلومات
و�إ�سماع �صوتها
لم ي�ستطع فريق البحث الو�صول �إلى الكثير من المعلومات حول مدى �إفادة منظمات المجتمع المدني
للمجتمعات المحلية ب�شكل مبا�شر في الح�صول على المعلومات �أو �إي�صال �أ�صواتهم ،لكن هناك بع�ض
المعلومات حول دور منظمات المجتمع المدني في تحفيز و�سائل الإعالم على توفير خدمات كهذه ،خا�صة
في حالة الالجئين.
بح�سب �أحد الم�شاركين في نقا�ش مجموعة تركيز ،ف�إن “�صوت الالجئ مقيد بالخوف .ال ي�ستطيع الالجئون
�إيجاد و�سائل الإعالم يعبرون من خاللها عن مخاوفهم وم�شاكلهم .وربما يخاف الالجئون من الحديث علن ًا
لأ�سباب �أمنية” 760.و�أ�شار �صحفي ا�ستق�صائي وباحث �سوري �إلى �أن الالجئين ال�سوريين تجاوبوا مع الإعالم
الأجنبي لأن الإعالم الأردني لم يفعل ما يكفي لتغطية الق�ضايا التي تهمهم .وه�ؤالء الذين ا�ستطاعوا �إي�صال
 1 755ني�سان � .2013أكرثمن  60حزب ومنظمة جمتمع مدين وع�شرات ال�شخ�صيات تعلن ان�ضمامها الئتالف «�إف�صاح» لإ�صالح الت�شريعات
الإعالمية .مر�صد الإعالم الأردين .متوفر على الرابط التايل.http://goo.gl/AQ5xXE :
UNESCO. “Optimal Use of the Journalists Right to Access Information” Project Receives Funding from 756
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758
759
760

UNESCO’s International Programme for the Development of Communication. Available at: http://www.
unesco.org/new/en/amman/communication-information/media-reform-press-freedom-and-freedom./of-expression/daam-center-ipdc

مقابلة هاتفية مع حممد قطي�شات ،حمام وخبري يف الت�شريعات الإعالمية 26 ،ني�سان .2015
مقابلة هاتفية مع جالل مقابلة ،مدرب وخبري و�سائل التوا�صل االجتماعي� 17 ،أيار .2015
مقابلة هاتفية مع عميد معهد با�سم الطوي�سي ،عميد معهد الإعالم الأردين� 17 ،أيار .2015
جمموعة تركيز حول الالجئني� 23 .شباط .2015

 :4و�سائل الإعالم كمن�صة للخطاب الديمقراطي الفئة 4

�أ�صواتهم فعلوا ذلك �إما عبر و�سائل �إعالم �أجنبية� ،أو عبر الفي�سبوك ،بح�سب ال�صحفي 761.بع�ض الم�شاركين
في مجموعة البحث حول الالجئين �أ�شاروا �إلى �أن الإعالم الأردني لم يغطي الأزمة الإن�سانية التي تواجه
762
الالجئين ال�سوريين ب�شكل الئق ،وهذا يعك�س �ضعف ًا في المهنية ال يقت�صر على ق�ضايا الالجئين ال�سوريين.
مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ا�ستخدم ك�سب الت�أييد في حملة �صداقة  -نحو بيئة عمل �صديقة
للمر�أة ،763للمطالبة بتوفير ح�ضانات للأطفال في �أماكن العمل .النا�شطات اللواتي قدن الحملة �أ�س�سن منظمة
حملت اال�سم ذاته� ،صداقة ،لال�ستمرار في ك�سب الت�أييد وتوفير من�صة لإي�صال �أ�صوات النا�س عبر ا�ستخدام
و�سائل الإعالم االجتماعي 764.وتبني �صداقة الآن على النجاح الذي حققته في عمان لت�أخذ الحملة �إلى م�ستوى
وطني.
“ب ّلغ بلديتك” هو تطبيق طوره المجل�س الدولي للبحث والتبادل بدعم من مبادرة ال�شراكة الأمريكية ال�شرق
�أو�سطية (ميبي) .يتيح التطبيق للمواطنين التبليغ عن ق�ضايا تخ�ضع ل�صالحيات بلدياتهم .وقد تم تدريب
موظفي بلديات على ا�ستخدام التطبيق وي�ستخدمه حالي ًا مواطنون في �إربد 765.هدف الم�شروع بناء قدرات
المجتمع المحلي ال�ستخدام الأدوات الرقمية للمنا�صرة لرفع الوعي العام بحقوق المواطنين وللم�ساهمة في
767
بيئة �صحية و�آمنة 766.وهناك خطط لتو�سع الم�شروع في الكرك والر�صيفة.

 761حمود احلمود� ،أريج ،معلق ًا خالل جمموعة تركيز حول الالجئني� 23 .شباط .2015
 762جمموعة بحث مركز حول الالجئني� 23 .شباط .2015
 763مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين ،براجمنا ،حقوق املر�أة .انظرhttp://www.hayatcenter.org/ar/programs/related/ :
women-rights

 764انظر.https://www.facebook.com/sadaqajo :
 765انظر.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spring.municipality :
 766غرفة تجارة �إربد� 1 .آذار  .2015اختتام م�شروع �إعالم مجتمعي .تغير فعال لتعزيز الحاكمية الر�شيدة برعاية رئي�س غرفة
تجارة �إربد .متوفر على الرابط التاليhttp://www.irbidjordan.com/Public_News/Nws_NewsDetails. :
.aspx?lang=1&NewsID=2541

 767مقابلة هاتفية مع عالء احل�سيني ،مدير الربامج ال�سابق ،املجل�س الدويل للبحث والتبادل 20 ،ني�سان .2015
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تو�صيات الفئة 4
 .1ينبغى على المنظمات التي تقدم التدريب �أن
تجتهد في الت�أكد قدر الإمكان من �أن التدريبات
ت�ستجيب للحاجات الفعلية لقطاع الإعالم في
الأردن ،و�أنها ت�ستند �إلى منظور بعيد الأمد،
و�أنها متاحة في مناطق جغرافية مختلفة
في الأردن ،و�أن الم�شاركين يمثلون المجتمع
الأردني بمختلف فئاته ،مع مراعاة التوزيع
الجندري.
 .2بالإمكان بذل جهد �أكبر للتن�سيق بين الهيئات
المختلفة التي تقدم م�ؤهالت �أكاديمية للعاملين
في الإعالم ،من �أجل الت�أكد من تناغم جهودها
ومن �أنها توفر ب�شكل جماعي طيف ًا وا�سع ًا من
الموا�ضيع والتخ�ص�صات للطالب.
 .3ينبغي زيادة ح�صة التدريب العملي يف الربامج
الأكادميية املتعلقة بالإعالم ب�شكل ملمو�س ،كما
ينبغي حتديث امل�ساقات ب�شكل دوري ل�ضمان
�أنها تعك�س الواقع احلايل للإعالم ،مبا يف ذلك
الواقع التكنولوجي.
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 .4يجب �إنهاء االحتكار القانوين لنقابة ال�صحفيني
الأردنيني كنقابة/احتاد لل�صحفيني ،ويجب
�أن يكون ال�صحفيون �أحرار ًا يف االن�ضمام
�إىل نقابة �أو احتاد من اختيارهم ،كما يجب
درا�سة تو�سيع ع�ضوية نقابة ال�صحفيني ،مبا
يف ذلك ال�صحفيني يف و�سائل الإعالم املرئية
�أو امل�سموعة �أو الإلكرتونية الذين ال يعملون يف
�أق�سام الأخبار .ويجب �أن تكون املزايا التي
تقدمها النقابة متاحة لكل الأع�ضاء ،ال ملن
يعدون “�صحفيني ممار�سني” (على �سبيل
املثال ،لأنهم �صحفيون دوام كامل ،ولي�سوا
متدربني ،ويعملون يف و�سائل �إعالم معرتف
بها).
 .5ينبغي بذل جهود لدمقرطة نقابة ال�صحفيني
الأردنيني ،ب�شكل خا�ص ،ل�ضمان وجود متثيل
�أكرب للن�ساء وو�سائل الإعالم غري احلكومية يف
جمل�س النقابة.
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الفئة 5

قدرة البنية التحتية كافية لدعم و�سائل الإعالم
الم�ستقلة والتعددية
�أ .توفر الموارد التقنية وا�ستخدام و�سائل الإعالم لها

 5.1نفاذ الم�ؤ�س�سات الإعالمية �إلى الت�سهيالت التقنية لجمع الأخبار والإنتاج والتوزيع

كما هو �شائع في جميع �أنحاء العالم ،وفرت التطورات التكنولوجية في مجال الإت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات
في الأردن لو�سائل الإعالم �أدوات حديثة �أحدثت ثورة عظيمة في مجال عملها وفتحت طرق ًا جديدة لإنتاج
الأخبار ون�شرها وا�ستهالكها ،وهناك درجة عالية من انت�شار كل من الهاتف المحمول والإنترنت في الأردن،
والذي بدوره يمتد �إلى و�سائل الإعالم وال�صحفيين.
تعود رقمنة غرفة الأخبار �إلى �إدخال تقنيات الجيل الثاني و�إنترنت � ADSLإلى ال�سوق في بداية الألفية
الجديدة .وبعد ذلك ب�ست �سنوات� ،أ�صبح موقع عمون نيوز �أول موقع �إخباري يعمل ح�صري ًا على الإنترنت في
الأردن ،متحدي ًا النموذج التقليدي الم�ستخدم من ِقبل ال�صحف اليومية والأ�سبوعية في الأردن ،768وما يزال
الموقع واحد ًا من �أهم  10م�صادر �إخبارية على الإنترنت حتى الآن.
دخلت تقنيتا الجيل الثالث وواي ماك�س �إلى الأردن �سنة  ،2010وفي ذلك الحين  ،بلغ معدل و�صول الم�ستخدمين
�إلى الإنترنت  38بالمئة ،وبد�أت المواقع الإخبارية في االنت�شار على الإنترنت حينهاُ ،مق ّدمة الأخبار العاجلة
ب�إيقاع �أ�سرع من �إيقاع ال�صحف التقليدية ،وبح�سب �إبراهيم المبي�ضين ،ال�صحفي في �صحيفة الغد فقد
“�شجعت المواقع الإخبارية محرري ال�صحف على ن�شر موادهم الإخبارية على الإنترنت بطريقة �أ�سرع بد ًال
من انتظارها في ن�سخة ال�صحيفة المطبوعة في �صباح اليوم التالي.”769
وبحلول نهاية يونيو  2015كان عدد المواقع الإخبارية الم�سجلة ر�سمي ًا في الأردن قد بلغ  167موقع ًا ،بالإ�ضافة
�إلى  200موقع غير م�سجل .770وقد �أعرب عدد من الإعالميين وال�صحفيين عن �شكوكهم حول مدى احترافية
هذه المواقع الإخبارية ،فمنهم من يعمل على “�إعادة تدوير” المحتوى بد ًال من �إنتاج وتقديم محتوى فعلي.771
ومع ذلك ،ف�إن هذه المواقع الإخبارية تعتبر مناف�س ًا حقيقي ًا لل�صحف التقليدية و�سط الق ّراء .ووفق ًا لرنا
�صوي�ص� ،صحفية وباحثة في �ش�ؤون الإعالم“ :الف�شل في التكيف مع تحديات التكنولوجيا ورقمنة الأخبار
وعدم البقاء واالطالع على �آخر التطورات ،يعني حرفي ًا موت الم�ؤ�س�سة الإعالمية ،”772و�أ�ضافت �أن تطوير
نموذج �أعمال ي�ستخدم �أحدث التقنيات والأ�ساليب المتطورة للو�صول �إلى الجمهور هو ما يحدد �إن كانت �أي
و�سيلة �إعالمية قادر ًة على اال�ستمرار في مرحلة التغيير التي ي�شهدها مجال الإعالم حالي ًا.
 768رنا �صوي�ص ودينا ب�سالن .2013.خريطة الإعالم الرقمي :الأردن� .صفحة .18
 769مقابلة مع �إبراهيم مبي�ضين  24مار�س 2015
 770مقابلة هاتفية مع �أمجد القا�ضي ،رئي�س هيئة الإعالم 30 .يونيو 2015
 771على �سبيل المثال من مقابلة ريم الم�صري 12 .مار�س 2015
 772مقابلة رنا �صوي�ص� ،صحفية وباحثة في و�سائل الإعالم � 18أبريل 2015
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إعالمي في الأردن ب�شكل كبير م ّكن و�سائل �إعالم مختلفة من تقديم موادها كحزم
غ ّير االنترنت الم�شهد ال
ّ
و�سائط متعددة (ملتيميديا) ،وقال المبي�ضين “�إن التطور في خدمات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في
الأردن �ساعد في �إثراء المحتوى ا ُل ْمنتَج والم�ستهلك” .773ولجميع ال�صحف اليومية الأردنية ال�سبع التي ت�صدر
بالعربية وبالإنجليزية مواقع �إخبارية على الإنترنت ت�ضع فيها الأخبار ويتراوح �أدا�ؤها من ناحية مدى التغطية
وجودتها .فعلى �سبيل المثال ،يقدم موقع الغد محتوى يختلف عما هو متوفر في ال�صحيفة الورقية .ووفق ًا
لموقع  ،Alexa.comف�إن موقع الغد هو الموقع التا�سع الأكثر �شعبية في الأردن ،والموقع الوحيد ل�صحيفة
يومية بين �أف�ضل  10مواقع �إخبارية في الأردن (الجدول .774)21
الجدول  :21المواقع الأردنية التي تحتل المراتب الع�شر الأولى
الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

775

الموقع الإخباري
Alwakeelnews.com
Sarahanews.com
Garaanews.com
Ammonnews.net
Royanews.tv
Alkawnnews.com
Gerasanews.com
Khaberni.com
Alghad.com
Sarayanews.com

كما �أ ّثر الإنترنت على طريقة جهات البث في عر�ض وتوزيع المحتوى ،فعلى �سبيل المثال ،ال ت�ضع قناة ر�ؤيا
برامجها التلفزيونية على �شبكة الإنترنت من خالل �ست قنوات يوتيوب فح�سب ،بل لديها �أي�ض ًا موق ٌع م�ستقل،
موقع زيار ًة في الأردن (�أنظر الجدول  ،)21يحتوي على الفيديو والمقاالت المكتوبة .وفي
�صنّف كخام�س �أكثر ٍ
عام � ،2015أطلقت ر�ؤيا �أول برنامج للمواهب الأردنية المعروف با�سم “نجم الأردن” الذي ُيبثّ على الهواء
مبا�شر ًة من عمان كل جمعة ويمكن م�شاهدته عبر التلفزيون وتطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
و�أو�ضحت الرا �أيوب ،م�ست�شارة و�سائل الإعالم الرقمية في ر�ؤيا �أن “بع�ض المواد ال تنا�سب التلفزيون� ،أحيان ًا
ال يكون هنالك مت�سع لها في برنامج العر�ض فنقوم بتوزيعها عبر موقعنا ومواقع التوا�صل االجتماعي” .776كما
ت�ستخدم القناة المحتوى الذي ين�شرونه على الإنترنت لتعزز من تق ّدم القناة ولتق ّيم اهتمامات جمهورها.
وتعتبر ر�ؤيا المحطة التلفزيونية الأولى في الأردن التي قامت فع ًال برعاية محتوى تم تقديمه على موقع
اليوتيوب ،ففي عام  ،2012قامت بعر�ض برنامج “بث بياخة” ،الذي يت�ألف من مقاطع ترفيهية وكوميدية،
الذي انطلق في بداياته على الإنترنت ،عبر قناتها الف�ضائية كجزء من برامج رم�ضان ،والذي �ساهم في جلب
773
774
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775
776

مقابلة مع �إبراهيم مبي�ضين  24مار�س 2015
�شركة مقرها كاليفورنيا تابعة لـ  ،Amazon.comتوفر املعلومات والبيانات حول حركة التجارة على االنترنت� .أف�ضل المواقع في الأردن
� 19أبريل  .2015متوفر على العنوان التالي1/JO :؛.http://www.alexa.com/topsites/countries
المرجع ال�سابق
مقابلة مع الرا �أيوب� ،أبريل 2015

 :5قدرة البنية التحتية كافية لدعم و�سائل الإعالم الم�ستقلة والتعددية الفئة 5

العديد من متابعين البرنامج على الإنترنت ،و�إعادتهم �إلى �شا�شات التلفزيون.
تتوفر في الأردن بع�ض التدريبات على ا�ستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة لتح�سين نوعية العمل ال�صحفي،
فمث ًال يقدم �إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية (�أريج) التدريب على موا�ضيع مثل التقارير
ال�صحفية المع ّدة با�ستخدام الحا�سوب(777)CARوتقوم �شبكة (�أريج) كل عام بعقد م�ؤتمر �سنوي لتدريب
ال�صحفيين في ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وتم �إدراج تدريب  CARفي يومين �ضمن برنامج ور�شات
(�أريج) ال�سنوي الذي يمتد لأ�سبوع ويتناول �أ�سا�سيات ال�صحافة اال�ستق�صائية في الإذاعة والتلفزيون وو�سائل
الإعالم المطبوعة ،حيث هنالك حوالي ت�سعة مدربين على ( )CARيعملون في الدول التي تعمل فيها (�أريج)
وي�ستخدمون منهاج ًا محدث ًا.
وبح�سب رنا ال�صباغ ،المديرة التنفيذية لأريج ف�إن “�أدوات � CARأ�صبحت من �أ�سا�سيات ال�صحافة الحديثة
اليوم ،وخا�صة تلك التي تركز على ال�صحافة اال�ستق�صائية” .و�أ�ضافت“ :دون �إدارة البيانات الإلكترونية
والقدرة على زيادة ا�ستخدام تكنولوجيا الإنترنت وت�شفير البيانات والأمن على الإنترنت ،فلن يحقق ال�صحفي
778
اال�ستق�صائي الكثير”
ومن خالل برنامج “منا وفينا” ،بد�أ تلفزيون ر�ؤيا بتدريب الطلبة في ثالث جامعات (معان في الجنوب،
اليرموك في محافظة �إربد �شمال الأردن وم�ؤتة في محافظة الكرك) على ا�ستخدام معدات الفيديو لإنتاج
الأخبار المحلية .هذا الم�شروع ا�ستمرا ٌر لم�شروع بد�أته منظمة دنماركية تُعنى بتطوير و�سائل الإعالم دعم
الإعالم الدولي ( ،)IMSالذي �أطلق عام  2011بال�شراكة مع خم�س م�ؤ�س�سات محلية كر�ؤيا وبع�ض الإذاعات
المجتمعية في المحافظات .ويتم بث المحتوى الذي تم انتاجه خالل التدريب كجزء من ن�شرة الأخبار وعلى
قناة اليوتيوب .وقالت ال�سيدة هالة زريقات ،م�ست�شارة و�سائل االعالم والإت�صال في ر�ؤيا“ :هدفنا هو �إن�شاء
ثمانية مكاتب �إخبارية في جميع �أنحاء االردن ،والتي من �ش�أنها �أن تز ّود قناة ر�ؤيا بالأخبار مع تقارير يومية
ً 779
من المحافظات ،ولكن ا�ستمرار هذا البرنامج يحتاج تموي ًال �إ�ضافيا”.
وقد �أظهرت التطورات في قطاع الإت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات م�شاركة �أكبر للمجتمعات المحلية ،حيث
�سمحت للم�ستخدمين بالتعليق على المواقع الإخبارية� ،إال �أن التدخالت الحكومية والتعديالت التي �أُدخلت
على قانون المطبوعات والن�شر في عام  2011وعام  ،2012والحظر في عام  2013لنحو  300موقع ًا اخباريا
من قبل هيئة الإعالم �أقلق �أ�صحاب المواقع الإخبارية الأخرى .780ونتيجة لذلك ،تم �إيقاف التعليقات في بع�ض
المواقع الإخبارية لتجنب �أي م�ساءلة عن محتوى تعليقات الزوار .وبح�سب ن�سيم الطراونة� ،أحد م�ؤ�س�سي موقع
 7iber.comوالمخت�ص بو�سائل الإعالم على االنترنت“ :الخوف ي�أخذ مكان المجهول ومن ثم ت�أتي الرقابة
الذاتية».781
ال يبدو �أن هنالك م�شاكل �أو نق�ص في قدرة ال�صحف على الو�صول �إلى المطابع .تملك �أربع �صحف مطابعها
الخا�صة في الأردن ،وهي الر�أي/جوردان تايمز والد�ستور والغد والعرب اليوم ،بينما تطبع الغد ال�صحف
اليومية الثالث المتبقية ،وهي ال�سبيل والديار والأنباط ،ولم تذكر �أي من � 16صحيفة �أ�سبوعية ت�صدر بالعربية
777
778
779
780

يدرب ال�صحفيين على كيفية معالجة والتعامل مع المعلومات على �أجهزة الكمبيوتر با�ستخدام جداول البيانات ،والبرامج الإح�صائية
وغيرها من الأدوات التي ت�ساعدهم في تحليل المعلومات التي تم جمعها.
حوار عبر البريد االلكتروني مع ريم �صباغ� 13 ،أبريل 2015
مقابلة مع هالة زريقات� 8 ،أبريل 2015
رنا �صوي�ص وجودي رودورين  3يونيو  .2013الأردن يمنع الو�صول �إلى مواقع الأخبار المحلية .نيويورك تايمز.

http://www.nytimes.com/2013/06/04/world/middleeast/jordan-blocks-local-access-to-300-news-web.sites.html?_r=0

 781مقابلة مع ن�سيم طراونة� 20 ،أبريل 2015
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�أي م�شاكل فيما يخ�ص الطباعة.782

ب 	 .ال�صحافة المطبوعة والمرئية والم�سموعة واختراق تكنولوجيا االت�صاالت
والمعلومات

 5.2قدرة المجموعات المهم�شة على الو�صول �إلى و�سائل االت�صال التي يمكنهم ا�ستخدامها
الجدول  :22اح�صائيات �سوق االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات 2014
نوع الخدمة
�إ�شتراكات الخط الأر�ضي

ا�شتراكات الهاتف النقال

م�ستخدمو االنترنت

783

الم�ستخدم

الربع الأول في 2015

منزلي
تجاري
المجموع
الن�سبة المئوية لالنت�شار بين ال�سكان
مدفوع الحق
مدفوع م�سبق ًا
المجموع
الن�سبة المئوية لالنت�شار بين ال�سكان
جميع الم�ستخدمين
الن�سبة المئوية لالنت�شار بين ال�سكان
االت�صال الهاتفي Dial-up
الخط الرقمي الالمتماثل ()ADSL

244,477
131,996
376,473
%5.0
893,150
10,670,516
11,563,666
%147
5,900,000
%76
359
218,549
121,754
1,575
6,400

WiMAX

م�شتركو االنترنت

الدارات الم�ؤجرة ()Leased Line
تقنية الألياف ال�ضوئية ()FTTx
الهاتف المتنقل عري�ض النطاق (Mobile
)Broadband
المجموع
ن�سبة االنت�شار بين ال�سكان

1,587,549
1,936,096
%25

دخل الإنترنت الأردن منذ منت�صف الت�سعينات .784وخالل العقدين التاليين ،تطور �سوق االت�صاالت ونما في
بيئة تناف�سية ،ويوجد حالي ًا ثالثة مزودين رئي�سيين لخدمات االت�صاالت في الأردن – وهم �أورانج وزين و�أمنية
 782نظرة على الإعالم العربي .2012 .العر�ض والتحول ،2015-2011 :الطبعة  .4نادي دبي لل�صحافة و�شركة ديلويت� ،ص184 .
783
784
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.http://www.arabmediaforum.ae/userfiles/EnglishAMO.pdf
هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ،واالح�صاءات لكل ربع عام http://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/naser2015-1.
pdf?lang=arabic
يحيى �شقير  .2009الو�صول �إلى المعلومات والمعرفة عبر الإنترنت ،تقرير الأردن .مجتمع المعلومات العالمي ووت�ش http://www.
.giswatch.org/country-report/20/jordan
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– تقدم الإنترنت كحزم  ADSLو  3Gوبرودباند و  4Gم�ؤخر ًا .ويوجد م�صدر رابع ،هو فرندي ،حيث دخل
ال�سوق في  2010كم�شغل الهاتف المحمول ( )MVNOمع التركيز على خدمات المكالمات الدولية .وقد
حافظ �سوق االت�صاالت في الأردن على مكانته باعتباره ثاني �أكثر قدرة على المناف�سة في العالم العربي منذ
785
عام  ،2012وفق ًا لدرا�سة �أجرتها مجموعة المر�شدين العرب.
تذبذبت �أ�سعار خدمات االت�صاالت خالل ال�سنوات الخم�س الما�ضية ،ويرجع ذلك ولو ب�شكل جزئي �إلى
�سيا�سات الحكومية ،ففي عام � ،2013ضاعفت الحكومة ال�ضرائب على حزم الهاتف المحمول من � %12إلى
 ،%24مما �أغ�ضب �شركات االت�صاالت التي قالت �أنها تُ�ستغ ّل لتغطية العجز في ميزانية الدولة .786و�أدى ذلك
�إلى ت�صنيف الأردن كالبلد الذي يفر�ض �أعلى �ضريبة على قطاع االت�صاالت في المنطقة ،مما �أثر ب�شكل مبا�شر
على ال�سوق ،حيث انخف�ضت �إيرادات االت�صاالت من  1.691مليون دوالر في عام � 2012إلى  1.582مليون
دوالر في عام .7872013
هنالك �إح�صاءات �أخرى مختلفة ت�شير �أي�ض ًا �إلى انخفا�ض في الإيرادات ،من �إعداد مجموعة المر�شدين
العرب .و�ساعدت المناف�سة في �سوق االت�صاالت في حماية الم�ستخدمين من تح ّمل كلفة ارتفاع ال�ضريبة� ،إال
�أن بع�ض الخبراء ر�أوا �أن هذا �سيحد من قدرة �شركات االت�صاالت على اال�ستثمارات في التقنيات المتقدمة
م�ستقب ًال .788وفي عام  ،2014احتلت الأردن المرتبة ال�سابعة في الأف�ضل �إقليمي ًا و 87عالمي ًا في ال�سلة ال�سعرية
لتكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات ( ،)IPBوهي �أداة و�ضعها االتحاد الدولي لالت�صاالت ( )ITUت�صنف
التكلفة والقدرة على تحمل تكاليف خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات في جميع �أنحاء العالم ،بعد �أن
كانت � 10إقليمي ًا و 91عالمي ًا في عام.7892011
وت�شير هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت �أن انت�شار الهاتف المحمول بلغ في الأردن �( %147أكثر من  11مليون
م�شترك) ،ويعود ذلك �إلى �أن العديدين يمتلكون �أكثر من هاتف واحد ،في حين تناق�صت الهواتف الأر�ضية
لأقل من .790 400.000
وفق ًا لبحث �إقليمي �أعده مركز بيو للأبحاث في عام  ،2014ف�إن  %38من �إجمالي عدد �أ�صحاب الهواتف
المحمولة لديهم هواتف ذكية.
و�أ�شار تقرير �أعده الإتحاد الدولي لالت�صاالت �إلى �أن �أ�سعار خدمة الإنترنت عن طريق البرودباند في متناول
 %90من �سكان الأردن ،ومع ذلك ف�إن م�ستويات الدخل ت�شير �إلى �أن عرو�ض البرودباند لن تكون بمتناول (�أكثر
من  %5من �إنفاق الأ�سرة)  %20من ال�سكان وهم الفئة الأفقر ،وبالتالي قد يحتاجون �إلى م�شاركة �أفراد الأ�سرة
في حزمة برودباند واحدة على الهاتف النقال.791
 785مجموعة المر�شدين العرب� 2 .أكتوبر  .2014تحتفظ المملكة العربية ال�سعودية بمرتبتها ك�أكبر �سوق للهاتف المحمول في العالم العربي
والأكثر تناف�سية للعام الرابع على التوالي .http://www.arabadvisors.com/Pressers/presser-021014.htm
 786كاميال هول وجون ريد 16 .يوليو  .2013الأردن ت�ضاعف ال�ضرائب على الهواتف المحمولة .فاينان�شال تايمز http://www.ft.com/
787

cms/s/0/00adb568-ed2b-11e2-8d7c-00144feabdc0.html#axzz3UL0Kn6YI
� Int@jسبتمبر  .2014الت�صنيف ال�صناعي والإح�صاء لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في الأردن � ،2013صhttp://www. .9 .
.slideshare.net/ashamlawi/ict-ites-industry-statistics-yearbook-2013

� 788إبراهيم مبي�ضين� 11 ،سبتمبر � .2013ضرائب الهاتف المحمول في الأردن من �أعلى المعدالت في المنطقة العربية :مخاوف من ت�أثير
�سلبي على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت .Oasis500. http://goo.gl/YmsYqe
 789االتحاد الدولي لالت�صاالت ( .2014 .)ITUتقرير قيا�س مجتمع المعلومات� ،صhttp://www.itu.int/en/ITU-D/Stati s .90 .
.tics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf

 790هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ،واالح�صاءات لكل ربع عام.
791

االتحاد الدولي لالت�صاالت ( .2014 .)ITUتقرير قيا�س مجتمع المعلومات http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Doc u
.ments/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf
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وفي الربع الأول من عام  ،2015كان هناك  5.9مليون م�ستخدم للإنترنت في الأردن ،792حيث نما معدل
انت�شار الإنترنت ب�سرعة كبيرة �إلى حد ما خالل ال�سنوات الخم�س الما�ضية من  %38عام � 2010إلى  %76بحلول
الربع الأول من عام  .2015ووفق ًا لال�ستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت ،ف�إن الحكومة
تعمل مع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت لتحقيق على ن�سبة انت�شار تبلغ  %85على الأقل بحلول عام
 ،2017وهو ما يبدو قاب ًال للتحقيق نظر ًا لمعدالت الزيادة في ال�سنوات ال�سابقة.
الجدول  :23تطور انت�شار االنترنت في الأردن ()2015 – 2010

ن�سبة االنترنت

793

2010

2011

2012

2013

2014

الربع الأول
2015

%38

%50.5

%55.9

%63

%74

%76

و�أظهرت اال�ستبيانات االقليمية �أثر الدمج التكنولوجي في زيادة الترابط بين العرب وتفاعلهم مع حكوماتهم.
وب�سبب االنت�شار الوا�سع للهواتف المحمولة الذي يبلغ �أكثر من  100بالمئة في المنطقة ،فقد ا�ستفادت بع�ض
الحكومات من هذه الفر�صة وبد�أت بتوفير العديد من الخدمات العامة للمواطنين عبر خلطة مبتكرة من
794
التطبيقات للهواتف الذكية وو�سائل االت�صال االجتماعي.
ويعتبر الأردن رابع دولة في المنطقة من حيث انت�شار الفي�سبوك ،مع نحو ثالثة ماليين م�ستخدم معظمهم
تحت �سن الثالثين ،في حين �سجل عدد م�ستخدمي تويتر الن�شطين  161.000فقط .795ولأغلبية الوزراء
الأردنيين ح�ضو ٌر على و�سائل التوا�صل االجتماعي كما هو حال الديوان الملكي الها�شمي حيث ي�ستخدم و�سائل
التوا�صل االجتماعي لتعزيز التفاعل بين الجمهور والعائلة المالكة ،وخا�صة الملك .وكما هو معروف ،ف�إن
الملكة رانيا “مواطنة �إنترنت ن�شطة” ( )netizenحيث ت�ستخدم من�صات الإعالم االجتماعي لتتوا�صل لي�س
مع الأردنيين فح�سب ،بل مع الجمهور العالمي كو�سيلة لدعم مكانة الأردن.
ويبقى التلفزيون الو�سيلة الأكثر �شعبية في الأردن ،حيث و�صل عدد ا�شتراكات القنوات الف�ضائية �إلى �أكثر من
796
 %98.9عام .2010

792

م�ؤ�شرات االت�صاالت (Q2/2014-Q1/2015) .http://trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2
.599&lang=english&Itemid=1231&lang=english
رنا �صوي�ص ودينا ب�سالن� Mapping Digital Media: Jordan .2013 .صفحة 17

793
 794مدر�سة محمد بن را�شد الحكومية .يونيو  .2014الم�شاركة مع المواطنين والخدمات العامة في العالم العربي� :إمكانات و�سائل التوا�صل
االجتمايعي .التقرير العربي لو�سائل التوا�صل االجتماعي ،الطبعة � ،6صhttp://www.mbrsg.ae/getattachment/e9 e .4 .
.a2ac8-13dd-4cd7-9104-b8f1f405cab3/Citizen-Engagement-and-Public-Services-in-the-Arab.aspx
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 795مدر�سة محمد بن را�شد الحكومية .يونيو  .2014الم�شاركة مع المواطنين والخدمات العامة في العالم العربي� :إمكانات و�سائل التوا�صل
االجتماعي .التقرير العربي لو�سائل التوا�صل االجتماعي ،الطبعة � ،6ص 23
 796ق�سم االح�صاء .الإح�صاء في الأردن .مايو 2011
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الجدول  :24ن�سبة ا�ستقبال الأقمار ال�صناعية في الأردن
ا�ستقبال الأقمار ال�صناعية

797

2009

2010

2011

2012

%95.0

%98.9

%98.5

%98.1

يتوفر القليل من التقارير الموثوقة التي تتناول ح�صة البث العام من الجمهور ،ولكن يبدو �أن عدد الم�شاهدين
في تراجع ،وفقا لتقرير �صادر عن معهد ايب�سو�س ،حيث انخف�ضت ن�سبة الأردنيين الذين ي�شاهدون محطات
التلفزيون الأردني من  %37عام � 2012إلى  %36عام .2013
وفيما يتعلق بالتغطية ،ف�إن التلفزيون والإذاعة الأردنية ت�صل �إلى جميع مناطق الأردن .798القناة متوفرة عبر
الأقمار ال�صناعية ،بالتالي ت�صل �إلى الغالبية العظمى من الأردنيين الذين ي�ستقبلون بث القنوات الف�ضائية
799
كما يقول التلفزيون الأردني �أن بثه الأر�ضي يغطي كل مناطق المملكة.
ال تتوفر �أي درا�سات �أوا�ستبيانات �أو تقارير تركز ب�شكل خا�ص على المدونات ،800فال يوجد �إال �إدعاءات ب�أن
معدل التدوين قد انخف�ض خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية مع انتقال الم�ستخدمين �إلى و�سائل التوا�صل
الإجتماعي .ويرى �أردنيون كالنا�شط البيئي والمدون باتر وردم �أن ما �أدى �إلى انتقال المدونين �إلى و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،هو مالءمة تن�سيق (فورمات) هذه المواقع لهم ،خا�صة و�أن معظم المدونين من فئة
ال�شباب ممن ين�شغلون ب�أعمالهم وال يعود لديهم الوقت لمتابع ِة مدونة .وقال�“ :إنه لأمر م�ؤ�سف ،لأننا بحاجة
لتلك الآراء التحليلية ،فالنا�س يريدون قراءة الآراء ال�سيا�سية ،ولي�س فقط الم�شاركات عبر في�سبوك �أو
تغريدات �صغيرة على تويتر”801.و�أ�شار المدون ن�سيم الطراونة� ،صاحب مدونة ال�سو�سنة ال�سوداء ،802والذي
يكتب في اللغة الإنجليزية لجمهور عالمي� ،أن و�سائل التوا�صل االجتماعي تق ّدم “جمل ق�صيرة وعناوين”
و�أن النا�س يف�ضلون التطبيقات التي يمكن الو�صول �إليها ب�سهولة عبر الهواتف المحمولة .و�أ�ضاف �أن النا�س
وخالف ًا لما كان عليه الأمر في ال�سابق ،ال يذهبون �إلى المدونة لقراءة �أحدث التدوينات ،بل يتوقع الجمهور
من مزودي المعلومات �أن ي�صلوا �إليهم عبر و�سائل التوا�صل االجتماعي .803وال تزال بع�ض المدونات المحلية
تزدهر في ع�صر و�سائل التوا�صل االجتماعي ،مثل مدونة المراقب العربي لفادي زغموت ،804الذي ين�شط �أي�ضا
على كل من في�سبوك وتويتر.
وبح�سب ن�سيم الطراونة فقد قام العديد من المدونين بالحد من تدويناتهم بعد الإجراءات الحكومية �ضد
عدد من المواقع الإخبارية في عام  .805 2013وقام العديد من المدونين بترك مدوناتهم (مثال منهم من لم
ُيح ّدث منذ  2012و )2013وخا�صة �أولئك الذين كانوا يغطون موا�ضيع �سيا�سية ،بينما ين�شر البع�ض تدوينة كل
 797رنا �صوي�ص ودينا ب�سالن� Mapping Digital Media: Jordan .2013 .صفحة  .17وفقا ال�ستبيانات مجموعة المر�شدين العرب،
الم�ستقبالت الأر�ضية في تناق�ص م�ستمر والكابالت منخف�ضة نظرا لزيادة الإقبال على الأقمار ال�صناعية المجاني .انخفا�ض ب�سيط في
ن�سبة الأ�سر التي تملك التلفزيون مع ا�ستقبال الأقمار ال�صناعية في عام  2012ب�سبب الذين ال يملكون ا�ستقبال الأقمار ال�صناعية
� 798سو�سن زايدة � 17أبريل  .2014ثلثي دعم الأردنيين على تلفزيون ال ي�شاهدونه ./http://www.7iber.com/2014/04/jtv
 799انظر موقع ،JRTV ،ق�سم نبذة عن التلفزيون الأردني ،تحت العنوان الفرعي التلفزيون الأردني ،والتي تن�ص على« :التلفزيون الأردني لديه
 7المحطات رئي�سية لنقل ( VHFو  )UHFو 52محطة لتمكين �أو تقوية الإر�سال ،تنت�شر في جميع �أنحاء البالد»http://www.jrtv. .
jo/page.aspx?page_key=key_abouttv&lang=ar.

 800مقابلة مع نعمتي �إمام ،مدير تخطيط الح�ساب في � 20 Cheilأبريل 2015
 801مقابلة هاتفية مع باتير وردم  1يوليو  ،2015مدونة وردم https://bwardam.wordpress.com/my-short-bio/.
� 802أ�شهر مدونة كتبت بالإنجليزية في الأردنhttp://black-iris.com/. ،
 803مقابلة مع ن�سيم الطراونة� 20 ،أبريل  ،2015مدونة ن�سيم https://thearabobserver.wordpress.com
 804مدونة فادي زغموط .https://thearabobserver.wordpress.com
 805مقابلة مع ن�سيم الطراونة� 20 ،أبريل 2015

185

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

�شهرٍ �أو �شهرين .ويرى �آخرون مثل باتر وردم �أن النا�س ما زالوا قادرين على التعبير عن �آرائهم على الإنترنت
و�أن االنخفا�ض في التدوين يعود �إلى تن�سيق المواقع (فورمات).
ي�ستمر الكثير من المواطنين ال�صحفيين في التعبير عن �آرائهم من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي مثل
في�سبوك وتويتر ،وهناك �أمثلة على و�سومات منت�شرة تدعو الأردنيين للتعبير عن �آرائهم على االنترنت .على
�سبيل المثال ،في بدايات الربيع العربي قاد الو�سم  #reformJOالعديد من النقا�شات حول عملية الإ�صالح
في البالد ،ولكن ق ّل ا�ستخدامه في ال�سنوات الأخيرة .وقالت رنا �صوي�ص ،ال�صحفية والباحثة في الإعالمية
“و�سم  #reformJOمات ،و�أعتقد �أن هذا انعكا�س لآمال ت�ضاءلت في الإ�صالح الفعلي في الأردن”.806
وجمع و�سم  #weareallMuathالأردنيين مع ًا بينما كانوا يعبرون عن غ�ضبهم وتعاطفهم على الإنترنت
بعد �أن قتل تنظيم الدولة الإ�سالمية الطيار الأردني بطريقة وح�شية .807من وجهة نظر طراونة ،كان ينبغي �أن
يثير هذا نقا�ش ًا �أو�سع حول عالقة الأردن بال�صراع الإقليمي ،ولكن ذلك لم يح�صل “لأنك م�س�ؤو ٌل عن �أي �شيء
تن�شره عبر االنترنت .فهناك خوف ملمو�س ومن الممكن �أن تخ�سر الكثير فج�أة”.808
ومع ذلك فقد منح الف�ضاء االلكتروني المجال لبع�ض المجموعات م�ساحة للتعبير عن �آرائهم ومواهبهم حتى
�إن كانت ال تمثل جزء ًا من الأفكار “التقليدية” ال�شائعة .م ّكنت �شبكات التوا�صل االجتماعي المجتمعات التي
من الممكن اعتبارها مهم�شة ،كال�شباب ،لاللتقاء وتنظيم �أنف�سهم وبناء الثقة و المهارات المتعلقة بمو�ضوع
معين .وبد�أت ب�ضعة مبادرات ب�إنتاج وجمع محتوى بديل لما هو متاح في و�سائل الإعالم التقليدية .وعلى �سبيل
المثال�“ ،أخبارك 809»Akhbarek ،هو موقع ِ
يجمع الأخبار وينتج محتوى خا�ص ًا يهدف �إلى تحدي المحتوى
810
ال�شائع وي�ستهدف الن�ساء في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� .أما موقع “الحدود»AlHudood ،
فهو و�سيلة �إعالمية �ساخرة ،يجر�ؤ على تحدي خطوط اجتماعية و�سيا�سية حمراء في معالجته لق�ضايا
المنطقة.
مجتمع المثليين والمتحولين جن�سي ًا وثنائيي الجن�س ،مجتمع مهم�ش غالب ًا في الأردن ،وتمكنوا من �إطالق موقع
والحفاظ على نجاحه ،حيث يتحدى ال�صور االجتماعية النمطية .مجلة  MyKaliعلى االنترنت 811تعمل على
ك�سب الت�أييد لحقوق المثليين والمتحولين وثنائيي الجن�س في المنطقة ولم يتم حظرها �أو تكميمها.
وهناك العديد من القنوات على االنترنت ،مثل  Jordandays.tvوالمواقع الم�ستقلة التي تبث �أحداث
مبا�شرة على االنترنت ،بما في ذلك جل�سات البرلمان والم�ؤتمرات ال�صحفية واحتجاجات ال�شارع التي طالبت
بالإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي بعد الربيع العربي .وبعد حظر المواقع الإخبارية غير الم�سجلة عام ،2012
تم حجب  Jordandays.tvمن داخل الأردن وي�ستخدم الآن اليوتيوب وو�سائل التوا�صل االجتماعي .812و�أدى
�إدخال خدمة الجيل الثالث ،والرابع م�ؤخر ًا� ،إلى زيادة �سرعة االنترنت على الهواتف المحمولة بحيث �ساعدت
 806مقابلة رنا �صوي�ص� ،صحفية وباحثة في و�سائل الإعالم � 18أبريل 2015
807

 4فبراير  .2015انت�شر الو�سم ب�سرعة على تويتر تكريم ًا لل�شهيد الطيار الأردني� .أخبار العربية http://english.alarabiya.net/en/
.media/digital/2015/02/04/Hashtags-flood-Twitter-in-honor-of-slain-Jordanian-pilot-.html
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 808مقابلة مع ن�سيم الطراونة� 20 ،أبريل 2015
./http://akhbarek.com 809
./http://www.alhudood.net 810
 ..Available at: http://mykalimag.com 811ويذكر موقع المجلة« :في  /http://mykalimag.comفي عالم �سريع التغير هو
الزعيم ولي�س تابعا .مع وجهات النظر الإقليمية والمحلية والدولية الجريئة يعاد كتابة وفهم القوالب النمطية الثقافيةMy.Kali. .
 magهي مجلة اجتماعية وتحاكي نمط الحياة على االنترنت تحارب �أ�شكال القمع والقواعد والقوالب النمطية وتعالجها من خالل الفن
والت�صوير وعلم النف�س My.Kali .غير مح�سو�سة ،ومن ال�صعب ت�صورها على المجتمعات غير المنفتحة .تعالج ق�ضايا حقوق المر�أة
وال�سيا�سة والجن�سية وحرية التعبير وو�سائل الإعالم والمثليين (المثليات والمثليين وثنائي الجن�س) والموا�ضيع ذات ال�صلة .تعك�س
المجلة العديد من رغبات الإن�سان العالمية والأحالم في جعل اليقينية الوحيدة فيه هي التغيير والثورة والحب».
 812رنا �صوي�ص ودينا ب�سالن� Mapping Digital Media: Jordan .2013 .صفحة 76
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في انت�شار مواقع مثل عرمرم 813وخرابي�ش ،814والتي تركز على الق�ضايا االجتماعية من خالل فيديوهات تبث
فقط عبر الإنترنت حيث و�صل عدد المتابعين لهم �إلى � 103.000شخ�ص و�أكثر من  2مليون على الفي�سبوك.
ووفقا لموقع  ،socialbakers.comوهو موقع يحلل الإح�صاءات الخا�صة بو�سائل التوا�صل االجتماعي،
ك�شف �أن  4من �أ�صل  5مواقع الكترونية الأكثر نمو ًا على تويتر في الأردن هي مواقع �إخبارية مثل (المدينة نيوز
وتلفزيون ر�ؤيا والر�أي والغد).815
ظهر في الأردن جيل جديد من رواد الأعمال المهتمين في التكنولوجيا ممن ي�ستثمرون في مجال تكنولوجيا
المعلومات لدعم المبتكرين ال�شباب .هنالك ح�ضور قوي ل�شركات تكنولوجيا المعلومات ،التي ت�ضم موظفين
من �أ�صحاب المهارات العالـية ممن يفكرون بطرق �إبداعية لخدمة المجتمع والو�صول �إليه� .شركة اوي�س�س
 ،816500على �سبيل المثال ،توفر التدريب والإر�شاد وتقوم بعمل حا�ضنات الأعمال ومتابعة التمويل واال�ستثمار.
في بداية عام  ،2015قامت �شبكة الإعالم المجتمعي وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة �صحفيون من �أجل حقوق الإن�سان،
ب�إطالق تطبيق “ميدان” الذي يربط ال�صحفيين والمواطنين �سوية من �أجل تقديم التقارير وتوثيق انتهاكات
817
حقوق الإن�سان في جميع �أنحاء الأردن.
الم�صدر الأكثر �شيوع ًا للمعلومات بين الالجئين ال�سوريين في الأردن هو القنوات الف�ضائية ،ثم الهواتف
المحمولة� .أغلبيتهم قالوا �أنهم يق�ضون وقت ًا �أطول في ا�ستهالك الأخبار حالي ًا �أكثر مما كانوا عليه قبل
الأزمة(�أنظر الجدول  .)25هذا لي�س غريب ًا ،خا�صة و�أن العديد من الدرا�سات �أثبتت �أن االهتمام بالأخبار
يتزايد في �أوقات ال�صراع والكوارث .ولالجئين ال�سوريين في الأردن ن�صيب في ا�ستخدام و�سائل التوا�صل
االجتماعي على الرغم من ا�ستخدامهم لأ�سماء م�ستعارة خوف ًا من تعقبهم.818
الجدول  :25م�صادر المعلومات لدى ال�سوريين في الأردن
القنوات الف�ضائية
الهواتف المحمولة
االنترنت على الهواتف المحمولة
التلفزيون المحلي
الراديو
االنترنت على الحا�سوب
ال�صحف

819

الن�سبة المئوية %
87
85.2
52
33.9
30.2
24.9
17.6

المناهج الدرا�سية في الجامعات المحلية ما تزال مت�أخرة في تحويل تعليم ال�صحافة نظري ًا �إلى التعليم
العملي القائم على التجربة في الميدان ،وقد بد�أت الجامعات الأردنية باالعتراف ب�أهمية ا�ستخدام تكنولوجيا
813
814
815
816
817
818
819

�صفحة الفي�سبوك � 6أبريل .https://www.facebook.com/aramramtv?fref=ts 2015
�صفحة الفي�سبوك � 6أبريل .https://www.facebook.com/Kharabeesh?fref=ts 2015
�سو�شيال بيكر� ،شركة مخت�صة في الت�سويق االجتماعي http://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/jordan
�شركة ا�ستثمار �أن�شئت في عام  1999توفر التدريب والتمويل لل�شركات الجديدة في مجال التكنولوجيا http://www.oasis500.com/.
.http://www.jhr.ca/en/aboutjhr/downloads/maidan.pdf
و�سائل الإعالم عبر التعاون والتحويل )� gGMBH (MiCTأغ�سط�س  .2014بحث الجمهور ال�سوري http://www.mict-intern a
.tional.org/wp-content/uploads/2014/08/syrienstudie_20140813.pdf
Ibid
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المعلومات واالت�صاالت للتوا�صل مع المواطنين والعالم ككل .820وعلى �سبيل المثال ،عقدت الجامعة الأردنية
الم�ؤتمر الدولي الأول في الأردن حول ت�أثير و�سائل التوا�صل االجتماعي على الن�شر الإلكتروني بتاريخ 29-27
821
يوليو .2015

 5.3تملك الدولة �سيا�سة متما�سكة لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت والتي تهدف �إلى
822
تلبية االحتياجات الالزمة من المعلومات للمجتمعات المهم�شة
عمل القطاعان العام والخا�ص مع ًا لتطوير ا�ستراتيجية وطنية �شاملة لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت
للفترة ما بين  2017- 2013وقدما تو�صيات حول طرق تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في
الأردن .823وتركز اال�ستراتيجية على �ست �أهداف:
 .1تح�سين بيئة اال�ستثمار والأعمال.
 .2زيادة اال�ستثمار المحلي والأجنبي المبا�شر.
 .3زيادة �صادرات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت والمنتجات
الوطنية والخدمات والقدرات.
� .4صيانة وتطوير بنية تحتية تناف�سية لالت�صاالت لدعم االبتكار الم�ستمر في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت الخا�ص وخدمة �أ�سواق تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت المحلية
والإقليمية.
 .5تطوير القدرات الوطنية التدريبية وقدرات منح ال�شهادات.
 .6تحفيز �إن�شاء و�إيجاد محتوى منا�سب باللغة العربية ومحتوى رقمي محلي يمكن الو�صول �إليه
عبر الإنترنت في جميع �أنحاء العالم العربي.
تهدف اال�ستراتيجية �إلى زيادة اال�ستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت بحلول عام  2017لت�صل �إلى
 450مليون دوالر في ال�سنة ،بالإ�ضافة �إلى زيادة انت�شار الإنترنت �إلى  85في المائة ،والتوظيف المبا�شر في
القطاع لي�صل �إلى � 20ألف �شخ�ص.
� إن قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات من �أ�سرع القطاعات االقت�صادية نمو ًا في الأردن ،حيث ارتفع
�إجمالي الإيرادات من  560مليون دوالر في عام � 2000إلى  2220مليون دوالر في عام  ،2013وي�ضم القطاع
حوالى � 540شركة تعمل في مجاالت االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات واالنترنت ومحتوى الهواتف المحمولة
بالإ�ضافة �إلى الألعاب واال�ستعانة بم�صادر خارجية .وعالوة على ذلك ،قام القطاع بتوظيف قوى عاملة تكونت
ب�شكل تراكمي من � 11637شخ�ص ًا في عام ( 2013بما في ذلك �أولئك الذين يعملون في ال�شركات المنتجة
824
للأجهزة)
� أن�شئت جمعية �شركات تقنية المعلومات انتاج ( )Int@jفي عام  2000وهي واحدة من �أقدم العنا�صر
الفاعلة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في الأردن ،ولعبت دور ًا حا�سم ًا في �ضمان تمثيل
 820محمد غزال 9 .نوفمبر  .2014تدريبهم طالب جامعة على المدونات� .صحيفة جوردان تايمز
./http://library.ju.edu.jo/icepub2015 821
 822للح�صول على معلومات ب�ش�أن التحول الرقمي للتلفزيون ،راجع 2.7
 823اال�ستراتيجية الوطنية الأردنية للمعلومات وتكنولوجيا االت�صاالت (http://www.moict.gov.jo/documents/ )2017-2013
824
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� Int@jسبتمبر  .2014الت�صنيف ال�صناعي والإح�صاء لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في الأردن http://www.slideshare. ،2013
.net/ashamlawi/ict-ites-industry-statistics-yearbook-2013
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م�صالح القطاع الخا�ص في اال�ستراتيجية الوطنية .فاعتبار ًا من عام � ،2015أكثر من � 130شركة م�سجلة هي
من �أع�ضاء الجمعية ،والكثير منها يعد من قادة تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في البالد.
�  أن�شئت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات في عام  2003حيث حاولت تعزيز التعاون في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت عن طريق جمع المعنيين والمهتمين في تطوير �سيا�سات القطاع.
وفي �آذار � ،2015أُجري تعديل وزاري نتج عنه تعيين �أول امر�أة في من�صب وزير االت�صاالت وتكنولوجيا
المعلومات .مجد �شويكة هي الرئي�س التنفيذي ال�سابق لثاني �أكبر �شركة ات�صاالت في الأردن ونا�شطة على
و�سائل الإعالم االجتماعي ولها �أكثر من � 17ألف متابع على تويتر.
وبح�سب خبراء ،ف�إن هنالك العديد من التحديات الم�ستقبلية في قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات
في ما يخ�ص االحتياجات الإ�صالحية للقطاع .وبانتقال الأردنيين المتزايد �إلى ف�ضاء االنترنت ،فقد �أ�صبح
الأمن االلكتروني ق�ضي ًة مهم ًة .وفق ًا لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ،واال�ستراتيجية الوطنية ل�ضمان
�أمن المعلومات و�أمن الف�ضاء ال�سيبراني ف�إن المطلوب ال يقت�صر على جعل الف�ضاء الإلكتروني �آمن ًا ،بل
ي�شمل �أي�ض ًا توفير بيئة حا�سوبية �آمنة وموثوقة لجميع البنى التحتية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات .825قال
الرئي�س التنفيذي ل�شركة  Int@jخالد هدهد في كلمة له في فبراير “ :2015ما زلنا في حاجة الى الكثير
من الوعي والبرامج التدريبية واالختبارات الدورية لمعرفة مواطن ال�ضعف ،حتى ن�ساعد المواطنين الأردنيين
وال�شركات في �إغالق الثغرات التي تهدد الأمن الإلكتروني لدينا.“ 826
هناك �أي�ضا م�س�ألة المراقبة و�أخذ التدابير الالزمة لحماية �أنف�سنا �ضدها .وقالت ريم الم�صري رئي�سة تحرير
ويرلي�س (ال�سلكي)� ،إحدى مدونات حبر دوت كوم “من ي�شعرون ب�أنهم يجذبون انتباه الحكومة �أكثر من غيرهم
غالب ًا ما يكونون �أكثر وعي ًا للحاجة �إلى الخ�صو�صية ،ولكن ذلك ال ي�ؤدي بال�ضرورة �إلى تغيير ت�صرفاتهم” .تهتم
مدونة ويرلي�س(ال�سلكي) بالتطورات على ال�صعيد العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت ،وتتابع
827
االتجاهات ال�سائدة الرقمية على م�ستوى العالم ،وتهدف �إلى زيادة الوعي حول موا�ضيع مثل الحيادية الإنترنت.

825

وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات� .2012 .أمن المعلومات الوطنية وا�ستراتيجية الأمن ال�سيبراني (NIACSS). http://nitc.
gov.jo/PDF/NIACSS.pdf.
خالد الهدهد الرئي�س التنفيذي لـ Int@jhttp://intaj.net/sites/default/files/cyber_security_speech.pdf.

826
 827مقابلة مع ريم الم�صري  12مار�س 2015
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تو�صيات الفئة 5
 .1يمكن للحكومة �أن تبحث عن طرق لتح�سين
�أ�سعار االت�صال ،وذلك كجزء من ا�ستراتيجية
�أو�سع لتعزيز انت�شار الهواتف الذكية والو�صول
�إلى �شبكة الإنترنت.
 .2بالإ�ضافة �إلى �إزالة المواقع الإلكترونية من
نطاق من  ( PPLراجع التو�صيات للفئة رقم
 )1يجب و�ضع بع�ض القواعد والممار�سات
لحماية الطرف الثالث (الو�سطاء) ،بما في
ذلك المواقع التي تن�شر تعليقات من �أطراف
�أخرى ،وذلك من خالل و�ضع معايير محدودة
لتلك التعليقات ،وت�شجيع نقا�ش مفتوح حول
الم�سائل التي تهم الجمهور على الإنترنت،
كما �أن هنالك حاجة لو�ضع �أنظمة مالئمة
غير قائمة على م�س�ؤولية الو�سطاء للتعامل مع
المحتوى ال�ضار على االنترنت.

190

 .3من المفيد موا�صلة التعاون بين القطاعين العام
والخا�ص من �أجل التو�صل �إلى ا�ستراتيجية
وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت،
وكذلك للت�أكد من م�شاركة القطاع غير الربحي
�أي�ض ًا و�أن الخطط يتم تحديثها بانتظام لمواكبة
التغيرات ال�سريعة التي تحدث في القطاع.

ملحق  :1قائمة القوانين
• قانون �ضمان حق الح�صول على المعلومات رقم ( )47ل�سنة  ،2007المن�شور على ال�صفحة  4142في
عدد الجريدة الر�سمية رقم  ،4831بتاريخ  17حزيران  .2007متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:
http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• قانون الق�ضاء الإداري رقم ( )27ل�سنة  ،2014المن�شور على ال�صفحة  4766في عدد الجريدة الر�سمية
رقم  ،5297بتاريخ � 17آب  ،2014متوفر على الرابط التاليhttp://www.lob.gov.jo/AR/Pages/ :
AdvancedSearch.aspx

• قانون هيئة مكافحة الف�ساد رقم ( )62ل�سنة  ،2006المن�شور على ال�صفحة  4534في عدد الجريدة
الر�سمية رقم  ،4749بتاريخ  30ت�شرين الأول  ،2006المعدل بالقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2012المن�شور
على �صفحة  1574في عدد الجريدة الر�سمية رقم  ،5151متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.jacc.gov.jo/en-us/knowledgebase/anticorruptioncommissionlaw.aspx

• قانون الإعالم المرئي والم�سموع الم�ؤقت رقم ( )71ل�سنة  ،2002المن�شور على ال�صفحة رقم  5941في
عدد الجريدة الر�سمية رقم  .4576متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.avc.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/f6197c07-5802-491b-b09d14b39fc7d0c0.pdf

• القانون المدني رقم ( )43ل�سنة  ،1976المن�شور على ال�صفحة  2في عدد الجريدة الر�سمية ،2645
بتاريخ � 1آب  ،1976متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• نظام الخدمة المدنية رقم ( )82ل�سنة  ،2013المن�شور على ال�صفحة  5630في عدد الجريدة الر�سمية

 ،5262بتاريخ  29كانون الأول  ،2013متوفر باللغة العربية على الرابط التاليhttp://www.lob.gov. :
jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• قانون المناف�سة رقم ( )33ل�سنة  ،2004المن�شور على ال�صفحة  4157في عدد الجريدة الر�سمية
 ،4673بتاريخ � 1أيلول  ،2004متوفر باللغة العربية على الرابط التاليhttp://www.aci. :

org.jo/development/admin/st_file_manager/user_uploaded_images/
20for%20the%20year%202004.pdf%29%28no.%2033%Competition%20

• الد�ستور الأردني المعدل ،المن�شور في عدد الجريدة الر�سمية رقم  ،5117بتاريخ  1ت�شرين الأول ،2011
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http://www.representatives.jo/pdf/constitution_en.pdf

والن�سخة العربية على الرابط التالي:
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http://www.parliament.jo/node/137

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
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الر�سمية  ،1539بتاريخ  1كانون الثاني  ،1961متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
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http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=gov_paper&part
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الر�سمية  ،5343بتاريخ  1حزيران  ،2015متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:
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of%202012.pdf
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#Pages/EnvironmentalProtectionLaw.aspx
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الر�سمية ،بتاريخ  9كانون الثاني  ،2001متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/center.research.legal/posts/681202455229303

• قانون هيئة الإعالم رقم ( )17ل�سنة  ،2014المن�شور على ال�صفحة  2788في عدد الجريدة الر�سمية
 ،5283متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم ( )11ل�سنة  ،2009المن�شور على ال�صفحة  4953في عدد الجريدة
الر�سمية  ،5953بتاريخ � 16آذار  ،2009متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• قانون نقابة ال�صحفيين رقم ( )15ل�سنة  ،1998المن�شور على ال�صفحة  3745في عدد الجريدة الر�سمية
 ،4304بتاريخ  1ت�شرين الأول  ،1998معدل بالقانون رقم ( )24ل�سنة  2014المن�شور على ال�صفحة 3690
في عدد الجريدة الر�سمية  ،5291بتاريخ  16حزيران  ،2014متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:
http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون رقم ( )35ل�سنة  ،2000المن�شور على ال�صفحة  3616في عدد
الجريدة الر�سمية  ،4455بتاريخ � 17أيلول  ،2000متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

و�أي�ض ًا على _http://petra.gov.jo/public/Arabic.aspx?Lang=1&Page_Id=829&Menu
ID=35&Site_ID=2
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• قانون المركز الوطني لحقوق الإن�سان رقم ( )51ل�سنة  ،2006المن�شور على ال�صفحة  4026في عدد
الجريدة الر�سمية  ،4787بتاريخ  16ت�شرين الأول  ،2006متوفر باللغة الإنجليزية على الرابط التالي:
http://www.nchr.org.jo/english/AboutUs/NCHRLaw.aspx

وباللغة العربية .http://www.nchr.org.jo/english/AboutUs/NCHRLaw.aspx

• قانون العقوبات رقم ( )16ل�سنة  ،1960المن�شور على ال�صفحة  374في عدد الجريدة الر�سمية ،1487
بتاريخ � 1أيار  ،1960متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• قانون الأحزاب ال�سيا�سية رقم ( )32ل�سنة  ،1992المن�شور على ال�صفحة  1670في عدد الجريدة
الر�سمية  ،3581بتاريخ � 1أيلول  ،1992متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• قانون المطبوعات والن�شر رقم ( )8ل�سنة  ،1998المن�شور على ال�صفحة  3162في عدد الجريدة
الر�سمية  ،4300بتاريخ � 1أيلول  ،1998المعدل بقانون المطبوعات والن�شر رقم ( )17ل�سنة ،2011
المن�شور على ال�صفحة  4482في عدد الجريدة الر�سمية  ،5118بتاريخ  2ت�شرين الأول  ،2011المعدل
بقانون المطبوعات والن�شر رقم ( )30ل�سنة  ،2012المن�شور على ال�صفحة  4264في عدد الجريدة
الر�سمية  ،5179بتاريخ � 19أيلول  ،2012متوفر على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• قانون المطبوعات والن�شر رقم ( )10ل�سنة  ،1993المن�شور على ال�صفحة  311في عدد الجريدة
الر�سمية  ،15391بتاريخ  17ني�سان  ،1993متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• قانون منع الإرهاب رقم ( )18ل�سنة  ،2014المن�شور على ال�صفحة  3365في عدد الجريدة الر�سمية
 ،5239بتاريخ  1حزيران �سنة  ،2014معدل للقانون الأ�صلي رقم ( )55ل�سنة .2006
• قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة الم�ؤقت ،رقم ( )50ل�سنة  ،1971المن�شور على ال�صفحة  1164في
عدد الجريدة الر�سمية  ،2315بتاريخ � 1آب �سنة  .1971متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:
http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

• قانون محكمة �أمن الدولة رقم ( )17ل�سنة  ،1959المن�شور على ال�صفحة  529في عدد الجريدة الر�سمية
 ،1429بتاريخ  1تموز �سنة  ،1959متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

193

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

194

 مراجع مختارة:2 ملحق
7iber Inc. 2013. How Jordan’s Press Law Violates Human Rights. Available at:
http://www.7iber.com/2013/10/blog-action-day-2013-how-jordans-presslaw-violates-human-rights/.

 درا�سة في �سو�سيولوجيا الالم�ساواة: م�شكالت الإعالميات في الإذاعة والتلفزيون الأردني. رولى،�أبو الرو�س
: الجامعة الأردنية (ب�إ�شراف الدكتور حلمي �ساري) متوفرة على الرابط.الجنو�سية
html.39/04/http://dalya6848.blogspot.com/2014

،بيروت، مذكرات المنا�ضل بهجت �أبو غربية: في خ�ضم الن�ضال العربي الفل�سطيني.1993 . بهجت،�أبو غربية
.الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر
: متوفر على الرابط، الر�صد الكمي التجاهات االخبار.2014،مر�صد �أكيد
http://akeed.jo/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D
8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A/1857/
Al-Dabbas, A. 2008. Right to access to information in the Hashemite Kingdom
of Jordan. Amman, National Center for Human Rights. Available at: http://
www.nchr.org.jo/english/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/InformationEng1%20(2).pdf.
Ali, S. 2013. “Statistical Data Collection Project on the Film and Audiovisual
Markets in 9 Mediterranean Countries”, National Monographs: 4. Jordan. E ropean Audiovisual Observatory (Council of Europe). Available at: http://e romedaudiovisuel.net/Files/2014/03/20/1395303583983.pdf.
Almadhoun, S. 2012. Access to Information in the Middle East and North A rica Region: An overview of recent developments in Jordan, Lebanon, M rocco and Tunisia. Available at: http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/
wbicms/files/drupal-acquia/wbi/Almadhoun-ATI_in_MNA_Region_
ENGLISH.pdf.
Al-Najjar, A. 2013. Jordan: Toward Gender Balance in the Newsroom. In Car lyn M. Byerly, ed. The Palgrave International Handbook of Women and Jou nalism. London, Palgrave Macmillan. Available at: https://goo.gl/POG9L4.

 متوفر على. واقع ال�صحافة وحالة احلريات الإعالمية يف الأردن.2011 .مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية
:الرابط التايل

http://jmm.jo/application/uploads/assets/jmm_1325338429_8159.pdf

: متوفر على الرابط التالي. التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية.2013 بور�صة عمان

http://www.ase.com.jo/ar/disclosures?category=1&symbol=PRES

195

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

 الحالة الراهنة: لمحة عامة عن �سوق الهواتف المحمولة في الأردن.2014 .مجموعة المر�شدين العرب
: متوفر على الرابط التالي.والفر�ص والتحديات

http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/04/Arab-Adv sors-Slides-Jordanian-Workshop-28th-April-An-overview-of-Jordans-m bile-market.pdf

. دليل �أريج لل�صحافة العربية اال�ستق�صائية.2009 .)�إعالميون من �أجل �صحافة عربية ا�ستق�صائية (�أريج
http://arij.net/materials :متوفر على الرابط التالي

Article 19. 1993. The Article 19 Freedom of Expression Handbook. London.
Available
at:http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/1993handbook.pdf.
Article 19. 2006. Memorandum on the Audiovisual Media Law (Provisional
law No 71, 2002) of the Kingdom of Jordan. Available at: http://www.art cle19.org/data/files/pdfs/analysis/jordan-audiovisual-media-law.pdf.

 مركز البديل للدرا�سات والأبحاث. الحراك ال�شبابي الأردني في ظل الربيع العربي.2013 . م،بني �سالمة
http://goo.gl/MTBaAa: متوفر على الرابط التالي.وم�ؤ�س�سة الم�ستقبل

Byerly, C. 2011. The Global Report on the Status of Women in the News M dia. International Women’s Media Foundation. Available at: http://www.
iwmf.org/wp-content/uploads/2013/09/IWMF-Global-Report-Summary.
pdf.
Birkenstein, F. Froula, A., Randell, K.2010. Reframing 9/11: Film, Popular Cu ture and the War on Terror. New York, The Continuum International Pu lishing Group Inc. Available at: https://goo.gl/dn4ePs.
UNESCO. 2010. Brisbane Declaration: Freedom of information: the right to
know. Available at: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizesand-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/
previous-celebrations/2010/brisbane-declaration/.

 متوفر على.2005  حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام.2005 .مركز حماية وحرية ال�صحفيين
http://cdfj.org/wp-content/uploads/2014/09/Media-Freedom- :الرابط التالي
Status-in-Jordan-2005-EN.pdf

 متوفر على.2011  حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام.2011 .مركز حماية وحرية ال�صحفيين
http://goo.gl/nc1hMn :الرابط التالي
 متوفر على. حالة الحريات الإعالمية في الأردن، تعتيم �إلكتروني.2013 .مركز حماية وحرية ال�صحفيين
http://en.gerasanews.com/wp-content/uploads/2014/05/English- :الرابط التالي
Jordanian-Report-22-4-Final.pdf

. طريق م�سدود:2014  حالة الحريات الإعالمية في الأردن لعام.2014 .مركز حماية وحرية ال�صحفيين
http://www.cdfj.org/wp-content/uploads/2015/05/Med i :متوفر على الرابط التالي
aFreedomStatusinJordan2014-DeadEnd.pdf

196

 مراجع مختارة:2 ملحق

. ت�شخي�ص واقع الإعالم في الأردن. تحت المجهر.2015 .مركز حماية وحرية ال�صحفيين
 ا�ستطالعات الر�أي ال�سنوية حول الديمقراطية.2011 .مركز الدرا�سات اال�ستراتيجية في الجامعة الأردنية
http://css.ju.edu.jo/Photos/635066455531678818.pdf : متوفر على الرابط التالي.في الأردن

Centre for Law and Democracy. 2012. Open Government Without RTI? The
conspicuous weakness of RTI reform within OGP Action Plans. Available at:
http://www.rti-rating.org/docs/OGP%20and%20RTI.Jun12.final.pdf.
Centre for Law and Democracy. 2013. Jordan: Press Law Amendments Ser ously Threaten Online Speech. Available at: http://www.law-democracy.org/
live/jordan-press-law-amendments-seriously-threaten-online-speech/.
Comolet, E. 2014. Jordan: The Geopolitical Service Provider. Working Paper
70, Global Economy and Development at Brookings. Available at: http://www.
brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/02/jordan%20geopolt cal%20service%20provider%20comolet/arab%20econpaper4comolet%20v2.

: متوفر على الرابط التالي.2013 - 2009  �إح�صاءات العمل في الأردن.دائرة الإح�صاءات العامة

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/Analasis_Reports/labour_
stat/2009-2013.pdf

: متوفر على الرابط التالي.2012  الكتاب الإح�صائي ال�سنوي،دائرة الإح�صاءات العامة

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/yearbook_2012.pdf

: متوفر على الرابط التالي.2013  الكتاب الإح�صائي ال�سنوي،دائرة الإح�صاءات العامة

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/yearbook_2013.pdf.
Dubai Press Club and Deloitte. 2012. Arab Media Outlook 2011 – 2015. Arab
Media: Exposure and transition. 4th Edition. Available at: http://www.arabm diaforum.ae/userfiles/EnglishAMO.pdf.
Dubai School of Government. 2013. Arab Social Media Report 2013. Avai able at: http://www.arabsocialmediareport.com/UserManagement/PDF/
ASMR_5_Report_Final.pdf.
Elena, I. and Maros, I. 2014. Economic effects of the Syrian war and the spread
of the Islamic state on the Levant. Policy Research working paper; WPS no.
7135. The World Bank. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/
en/2004/12/22316371/economic-effects-syrian-war-spread-islamic-state-levant.

197

Endeavor Jordan. 2014. Multiplying Impact: Amman’s High-Growth ICT I dustry, p. 5. Available at: http://www.endeavorjordan.org/UploadFiles/Mul plyingImpactResearchReport.pdf.
Freedom House. 2014. Freedom of the Press 2014. Available at: https://
freedomhouse.org/report/freedom-net/2014/jordan.
Freedom House. 2015. Freedom of the Press 2015. Available at: https://freedo house.org/sites/default/files/FreedomofthePress_2015_FINAL.pdf.

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

Freedom House. 2014. Freedom on the Net 2014, Jordan Chapter. Available at:
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2014/jordan.

: متوفرة على الرابط التالي.2017 - 2013  موازنة وزارة الدفاع.دائرة الموازنة العامة

http://www.gbd.gov.jo/gbd/content/budget/MD/ar/2015/0801.pdf
George, A. 2005. Jordan: Living in the Crossfire. Zed Books Ltd. Available at
https://goo.gl/V2WBA8.
Global Information Society Watch. 2011. Annual report: New media in social
resistance and public demonstration.Available at: http://www.giswatch.org/
en/country-report/freedom-expression/jordan.
Gross, P.M. 2011. Jordan Press, Media, TV, Radio, Newspapers. Available at:
http://www.pressreference.com/Gu-Ku/Jordan.html #ixzz3VK8afC8R.

 المعيقات التي تحول دون تب ُّوء المر�أة مراكز قيادية في مجال ال�صحافة في الأردن.2011 . �س،حدادين
. اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، �صورة المر�أة في ال�صحافة االردنية.وكيفية التغلب عليها
http://www.natcom.gov.jo/docs/papers :متوفر على الرابط التالي
 كلية الآداب في جامعة. تعزيز دور ال�صحفيات االردنيات في تغطية الموا�ضيع ال�سيا�سية.2014 . ر،حمودة
http://www.natcom.gov.jo/docs/papers : متوفر على الرابط التالي.الإ�سراء

Hatter, S. 2009. Media Sustainability Index, Jordan at a Glance. The Intern tional Research and Exchanges Board (IREX). Available at: http://www.medmedia.eu/wp-content/uploads/2014/07/MSIMENA09_Jordan.pdf.
Hulin, A. 2014. Statutory media self-regulation: beneficial or detrimental for
media freedom? European University Institute, Robert Schuman Center for
Advanced Studies, Center for Media Pluralism and Media Freedom. Available
at: http://stmjo.com/wp-content/uploads/2015/06/European-University-I stitute_Statutory-self-regulation.pdf.

. مركز حماية وحرية ال�صحفيين، الأردن، عمان. الحق المهدور.2013 . و،ح�سني

Huther, J., Shah, A. 2000. Anti-Corruption Policies and Program, A Fram work for Evaluation. The World Bank. Available at: http://siteresources.
worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/AntiCorruptionPo iciesandPrograms.pdf.

.» الأكثر متابعة لدى الأردنيينmbc1  «�سرايا» و«الر�أي» و«الو�سيط» و«راديو روتانا» و«قناة.2012 .�إب�سو�س
:متوفر على الرابط التالي

http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=168678
International Press Institute. 2014. Report on Press freedom in Jordan.
Available at: http://www.freemedia.at/fileadmin/resources/application/JO DAN_REPORT_FINAL.pdf.
International Telecommunication Union. 2014. Measuring the Information
Society Report. Available at: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Doc -

198

 مراجع مختارة:2 ملحق

ments/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf.
IREX. 2006. Media Sustainability Index: Middle East and North Africa. Avai able at: http://omec.uab.cat/Documentos/dades_med/0003.pdf.
IREX/Jordan Media Strengthening Program and Center for Global Co munication Studies, Annenberg School for Communication, University of
Pennsylvania. 2012. Introduction to News Media Law and Policy in Jordan: A
primer compiled as part of the Jordan Media Strengthening Program. Avai able at: http://www.irex.org/resource/introduction-news-media-law-andpolicy-jordan.
Int@j. 2014. Jordan’s ICT Industry Classification and Statistics 2013. Available
at;
http://www.slideshare.net/ashamlawi/ict-ites-industry-statistics-yea book-2013
International Labour Organization. 2013. Women in Business and Ma agement: Gaining Momentum. Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_334882.pdf.

 درا�سة �إح�صائية حول م�ساواة النوع االجتماعي: ال�صحفيات �شريكات في القيادة النقابية.2010 . �س،جرادات
: متوفر على الرابط التالي.في ال�شرق الأو�سط والعالم العربي
http://ethicaljournalisminitiative.org/assets/docs/238/217/11eedee-78553d9.pdf

: متوفر على الرابط التالي.2015-2012  التقارير ال�سنوية.هيئة مكافحة الف�ساد الأردنية

http://www.jacc.gov.jo/en-us/knowledgebase/reportsandstatistics/reports/
annualreports.aspx

 متوفر على الرابط. �سيا�سة االحتواء الناعم و�أثرها على ا�ستقاللية الإعالم.2012 ،مر�صد الإعالم الأردني
http://jmm.jo/reports/2015/03/Soft-Containment-3 :التالي
: متوفر على الرابط التالي. م�ؤ�شرات الحرية ال�صحفية.2012 .نقابة ال�صحفيين الأردنيين
http://www.jpa.jo/Inner.aspx?lng=2&pa=Details&Type=3&ID=287

: متوفر على الرابط التالي. م�ؤ�شرات الحرية ال�صحفية.2013 .نقابة ال�صحفيين الأردنيين

http://www.jpa.jo/Inner.aspx?lng=2&pa=Details&Type=7&ID307

: متوفر على الرابط التالي.2013  التقرير ال�سنوي للحريات ال�صحفية.2013 .نقابة ال�صحفيين الأردنيين
http://jpa.jo/Inner.aspx?lng=2&pa=Details&Type=7&ID=307

: متوفر على الرابط التالي. م�ؤ�شرات الحرية ال�صحفية.2014 .نقابة ال�صحفيين الأردنيين

http://www.sahafi.jo/files/03735036f90077b5f3b19e42fb9a6157db36d3f2.html

199

 متوفر على. تقرير مقيا�س الحريات ال�صحفية والإعالمية في الأردن.2013 .نقابة ال�صحفيين الأردنيين
.http://www.jpa.jo/Inner.aspx?lng=2&pa=Details&Type=7&ID=307 :الرابط التالي
 ر�صد انتهاكات حقوق الإن�ساتن.2014 - 2013 . معهد الإعالم الأردني،�صحفيون من �أجل حقوق الإن�سان
.في و�سائل الإعالم الأردنية

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

Krug, P., Price, M. 2002. The Legal Environment for News Media, in The
Right to Tell, the Role of Mass Media in Economic Development. The World
Bank. Washington, D.C. Available at: http://www.fndc.org.br/arquivos/Rel torioWorldBank.pdf.
La Rue, F. 2011. Report of the Special Rapporteur on the promotion and pr tection of the right to freedom of opinion and expression submitted to the
Human Rights Council. Available at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf.
Manna, R. 2014. Multiplying Impact: Amman’s High-Growth ICT Industry.
Available at: http://www.endeavorjordan.org/UploadFiles/MuliplyingImpa tResearchReport.pdf.

. مركز درا�سات الوحدة العربية، بيروت، الديمقراطية المقيدة.2002 . ع،محافظة

Media in Cooperation and Transition gGmbH (MiCT). 2014. Syrian Aud ence Research. Available at: http://www.mict-international.org/wp-content/
uploads/2014/08/syrienstudie_20140813.pdf.
Mendel, T. 2003. The right to communicate. World Press Freedom Day.
Paris, UNESCO. Available at: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_
ID=9436&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
Mendel, T. 2004. Presentation on International Defamation Standards For the
Jakarta Conference on Defamation. Available at: https://anggara.files.wor press.com/2008/07/def-talk-jakartaeditnov04.pdf.
Mendel, T. 2008. Freedom of Information: A Comparative Legal Study. Pa is, UNESCO. Available at: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_
ID=26159&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
Mendel, T. 2008. Implementation of the Right to Information: Lessons for I dia from Canada, Mexico and South Africa. In Chand, V., ed., Public Service
Delivery in India: Understanding the Reform Process. New Delhi, Oxford
University Press. Available at: http://rti.img.kerala.gov.in/RTI/elearn/Stud byTobyMendel.pdf.
Mendel, T. 2011. Public Service Broadcasting: A Comparative L gal Survey. Paris, UNESCO. Available at: http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001924/192459e.pdf.
Mendel, T. 2013. Tuning into Development: International Comparative Su vey of Community Broadcasting Regulation. Paris, UNESCO. Available at:
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002246/224662e.pdf.
Mendel, T. 2015. Assessment of Media Regulation in the Southern Mediterranean
Region. MedMedia. Available at: http://www.med-media.eu/wp-content/u loads/2015/05/MEDMEDIA_REGULATION_COLLECTED_02_FINAL.pdf.

200

 مراجع مختارة:2 ملحق

Meknassi, S. 2014. Implementing Right to Information. A Case Study of
Jordan, in Right to Information: Case Studies on Implementation. Tra nell, S., ed. The World Bank Group. Available at: http://siteresources.
worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/2857
41-1343934891414/8787489-1344020463266/8788935-1399321576201/
RTI_Case_Studies_Implementation_WEBfinal.pdf.
Ministry of Communications and Information Technology. 2012. Stat ment of Government Policy on the Communications, Information Technol gy, and Postal Sectors. Available at: http://www.moict.gov.jo/ar/arabic/doc ments/GeneralPolicyStatetement2012.pdf

 �إ�ستراتيجية الأردن الوطنية للمعلومات وتكنولوجيا االت�صاالت.وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات
http://www.moict.gov.jo/documents/Final%20 : متوفر على الرابط التالي.)2017-2013(

Draft%20Jordan%20NIS%20June%202013.pdf
Ministry of Foreign Affairs of Denmark. 2013. Evaluation of Media Cooperation
under the Danish Arab Partnership Programme (2005 - 2012). Available at: http://
www.oecd.org/derec/denmark/17_Arab_partnership_DANIDA2013.pdf.

 اال�ستراتيجية الوطنية ل�ضمان �أمن المعلومات والأمن.2012 .وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات
http://nitc.gov.jo/PDF/NIACSS.pdf : متوفر على الرابط التالي.ال�سيبراني
 مراجعة عملية تقييم الإحتياجات لت�أثير الأزمة ال�سورية على.2013 .وزارة التخطيط والتعاون الدولي
: متوفر على الرابط التالي.الأردن

http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/2013%20
Needs%20Assessment%20Review%20of%20the%20Impact%20of%20the%20
Syrian%20Crisis%20on%20Jordan.pdf
Mohammed Bin Rashid School of Government. 2014. Citizen Engagement
and Public Services in the Arab World: The Potential of Social Media. Arab
Social Media Report, 6th edition. Available at: http://www.mbrsg.ae/geta tachment/e9ea2ac8-13dd-4cd7-9104-b8f1f405cab3/Citizen-Engagementand-Public-Services-in-the-Arab.aspx.

 متوفر على الرابط.2013  �أكثر من خم�سين كتاب ًا منعت في الأردن منذ بداية.2014 . و�آخرون. ر،مو�سى
/http://www.7iber.com/2014/08/book-censorship-2 :التالي

Muasher, M. 2011. A Decade of Struggling Reform in Jordan. Carnegie E dowment for International Peace. Available at: http://carnegieendowment.
org/files/jordan_reform.pdf.

: متوفر على الرابط التالي. حالة حقوق الإن�سان في الأردن.2006 .المركز الوطني لحقوق الإن�سان

201

http://www.nchr.org.jo/english/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/The%20
National%20Centre%20for%20HumanRights_The%20Third%20Ann al%20Report%20on%20Human%20Rights%20Situation%20In%20Jordan%20
For%202006_Annual%20Reports_NCHR_HRStatus2006_Eng.pdf

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

: متوفر على الرابط التالي. التقرير ال�سنوي.2009 .المركز الوطني لحقوق الإن�سان

http://www.nchr.org.jo/english/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/
nchr_The%20Sixth%20Annual%20Report%20on%20Human%20
Rights%20Situation%20In%20Jordan%20For%202009_Annual%20R ports_NCHR_Hrs_rep2009.pdf

: متوفر على الرابط التالي. التقرير ال�سنوي.2010 .المركز الوطني لحقوق الإن�سان

http://www.nchr.org.jo/english/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/
NCHR_The%20Seventh%20Annual%20Report%20on%20Human%20
Rights%20Situation%20In%20Jordan%20For%202010_Annual%20R ports_NCHR%20Report%202010%20(Final).pdf

: متوفر على الرابط التالي. التقرير ال�سنوي.2013 .المركز الوطني لحقوق الإن�سان

http://www.nchr.org.jo/arabic/Portals/0/Upload%20Folder/2014/%D8%A7
%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1.pdf

: متوفر على الرابط التالي. التقرير ال�سنوي.2010 .ديوان المظالم

http://www.ombudsman.org.jo/echobusv3.0/SystemAssets/12219cef-e9104bb4-90ec-7a73c158b6cc.pdf
Open Society Foundations. 2013. Tshwane Principles on National Security
and the Right to Information. Available at: http://www.opensocietyfound tions.org/sites/default/files/tshwane-principles-15-points-09182013.pdf.
Emerging Nations Embrace Internet, Mobile Technology. Available at:
http://www.pewglobal.org/files/2014/02/Pew-Research-Center-Global-Att tudes-Project-Technology-Report-FINAL-February-13-20147.pdf.

 درا�سة حول تغطية ال�صحافة المطبوعة الأردنية.2013 .مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية والمعلوماتية
.لحقوق الإن�سان

Pies, J. 2013. Media Accountability in Transition: Survey Results from Jordan
and Tunisia. In Susanne Fengler, Tobias Eberwein, Gianpietro Mazzoleni,
Colin Porlezza, eds., Journalists and Media Accountability. An International
Study of News People in the Digital Age. New York, Peter Lang Publishing Inc.
Stapenhurst, R. 2000. The Media’s Role in Curbing Corruption. World Bank
Institute. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGO ANTCOR/Resources/media.pdf.
Reporters Without Borders. 2011 – 2012. World Press Freedom Index. Avai able at: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html.
Reporters Without Borders. 2015. World Press Freedom Index. Available at:
http://index.rsf.org/#!/.

202

 مراجع مختارة:2 ملحق

Robinson, G. 1998. Defensive Democratization in Jordan. International Jou nal of Middle East Studies. Available at: http://journals.cambridge.org/action/
displayAbstract?fromPage=online&aid=5195724.
Saida Al-Kilani. 2005. A History Caused to Disappear and an Absent Reality.
Union of Jordanian Journalists, Arab Archives Institution.

 تقرير متخ�ص�ص. ال�ضحية التي تحولت �إلى عبء: “اللجوء ال�سوري” في ال�صحافة اليومية.2014 . د،�سالمة
http://goo.gl/VDyKXp : متوفر على الرابط التالي. مر�صد م�صداقية الإعالم الأردني،من �أكيد
Salomon, E. 2008. Guidelines for broadcasting regulations. CBA and UNESCO.
Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183285e.pdf.

UNESCO. 1996. Sana’a Declaration on Promoting Independent and Plura istic Arab Media. Available at: http://www.unesco.org/webworld/fed/temp/
communication_democracy/sanaa.htm.

. نقابة ال�صحفيين الأردنييين. درا�سة مقارنة في الت�شريعات: الحريات ال�صحفية في االردن.2001 . ي،�شقير

Shukkeir, Y. 2007. Status of the Media in Jordan. Beirut, UNDP and Arab
Center for the Development of the Rule of Law and Integrity (ACRLI). Avai able at: http://www.arabruleoflaw.org/Files/PDF/Media/English/P2/Jo dan_MediaReportP2_En.pdf.
Shukkeir, Y. 2009. Access to Online Information and Knowledge Jordan r port. Global Information Society Watch. Available at: http://www.giswatch.
org/country-report/20/jordan.
Shukkeir, Y. 2012. The internet: a critical tool in exposing corruption. Global
Information Society Watch. Available at: http://www.giswatch.org/en/cou try-report/internet-and-corruption/jordan.
Shukkeir, Y. 2013. ICTs help ex-Jordanian MP fight corruption and cancer.
Global Information Society Watch. Available at: http://www.giswatch.org/en/
country-report/womens-rights-gender/jordan.
Shukkeir, Y. 2014. Confiscating the carrier pigeon: Jordan’s response to o line surveillance. Global Information Society Watch. Available at: http://
www.giswatch.org/country-report/20/jordan.
Stapenhurst, R. (2000). The media’s role in curbing corruption. The World
Bank. Available at: http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/
wbi37158.pdf.
Strasser, S. 2010. Registering Reporters: How Licensing of Journalists Threa ens Independent News Media. Center for International Media Assistance
(CIMA). Available at: http://www.cima.ned.org/resource/registering-repor ers-how-licensing-of-journalists-threatens-independent-media/.

203

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

Sweis, R., Baslan, D. 2013. Mapping Digital Media, Jordan report. Open Soc ety Foundations. Available at: http://www.opensocietyfoundations.org/sites/
default/files/mapping-digital-media-jordan-20131121.pdf.

: متوفر على الرابط التالي. �سيا�سة ا�ستخدام وتخطيط الترددات.2008 .هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت

http://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/Frequency_use_and_pla ning_policy.pdf?lang=english

: متوفر على الرابط التالي. الجدول الوطني لتوزيع الترددات.2009 .هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت

http://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/NationalTableofFrequencyAlloc tionsofJordan.pdf?lang=arabic
Telecommunication Regulatory Commission. 2012. Digital Terrestrial Tel vision and Optimal use of the Digital Dividend. Available at: http://www.trc.
gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2509&lang=english.

: متوفر على الرابط التالي. التقرير ال�سنوي.2013 .هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت

h t t p ://w w w .t r c .g o v .j o /i m a g e s /s t o r i e s /p d f /A n n u a l R e p o r t 2 0 1 3 .
pdf?lang=arabic

: متوفر على الرابط التالي.)2016-2013(  الخطة الإ�ستراتيجية.هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت

http://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D
8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8
%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%2020132016%20.pdf?lang=arabic
Toukan, A. Mobile Trends: The Rise of Smartphones in Jordan. Ipsos M dia Content and Technology Research Specialists. Available at: http://www.
mediame.com/sites/default/v2/forum/presentation/2014/03/25/ipsos_m diame_presentation_2-_mobile_trends_1.pdf.

. جودة التدريب الإعالمي في الأردن.2014 . ن، الطوي�سي. ر، �سليمان. ب،الطوي�سي

United Nations Development Programme (UNDP). 2014. Human Develo ment Report. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_st tisticaltables.xls.
UNESCO, UIS, TAG-Org. 2013. Information and Communication Techno ogy (ICT) in Education in Five Arab States. Available at: www.uis.unesco.org/
Communication/Documents/ICT-arab-states-en.pdf.
United States State Department. 2006. Human Rights Report – Jordan. Avai able at: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/index.htm.
Voorhoof, D. 2010. European Media Law. Brussels, Knops Publishing.
Welsh, W., Greenwood, W. 2001. Essential Law for Journalists. London, Butterworth.

204

 مراجع مختارة:2 ملحق

World Bank. 2000. Anticorruption in Transition. A Contribution to the Policy
Debate. Available at: http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/Anticorruption/chapter2.pdf.
World Bank. 2014. Global economic prospects. Shifting priorities, building
for the future. Available at: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2014b/GEP2014b.pdf.
World Justice Project. 2014. Annual rule of law index. Available at: http://
worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_i dex_2014_report.pdf.
Worker, J., Excell, C. 2014. Requests and Appeals Data in Right to Information Sy tems. Right to Information Working Paper Series. World Bank. Available at: http://
siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resour es/285741-1343934891414/8787489-1344020463266/8788935-1399321576201/
Requests_and_Appeals_RTI_Working_Paper.pdf.

 المركز. تحليل م�ضمون ال�صحف اليومية الأردنية تجاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.2008 . و�آخرون. م،يعقوب
: متوفر على الرابط التالي.الوطني لحقوق الإن�سان
http://www.nchr.org.jo/english/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/analysis.pdf

205

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

206

ملحق  :3قائمة بالم�شاركين في المقابالت واالجتماعات
الأخرى
المجل�س اال�ست�شاري لدرا�سة م�ؤ�شرات تنمية الإعالم:

با�سم الطوي�سي ،عميد ،معهد الإعالم الأردني
مروان المع�شر ،نائب الرئي�س للدرا�سات ،م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدولي
مهند العزة ،ع�ضو مجل�س الأمة ،خبير قانوني وخبير في حقوق الإن�سان
جورج حواتمة ،مدير م�ؤ�س�س ،منظمة �أوان
محام)IFLC( ،
محمد قطي�شاتٍ ،
د حلمي �ساري ،م�شرف ،الجامعة الأردنية
لينا عجيالت ،رئي�سة تحرير حبر دوت كوم
رنا �صوي�ص� ،صحفية م�ستقلة

لجنة المحكين:
عبير النجار� ،أ�ستاذ م�شارك ،ق�سم الإعالم ،الجامعة الأمريكية بال�شارقة
با�سم الطوي�سي ،عميد ،معهد الإعالم الأردني

مقابالت فردية:

�صالح العبادي ،رئي�س لجنة الحريات العامة في نقابة ال�صحفيين ،ومرا�سل �صحفي في يومية الر�أي.
�أالء الح�سيني  ،مدير م�شروع �سابق ًا ،ايريك�س
نور الدين خماي�سة ،رئي�س �سابق للجنة الحريات العامة في نقابة ال�صحفيين ،مدير تحرير في يومية الغد ،تر�أ�س لجنتي
تطوير الم�ضمون ومدونة ال�سلوك في �صحيفة الغد.
ريم الم�صري ،مديرة ق�سم �أبحاث الإنترنت ،حبر دوت كوم
محمد المومني ،وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم
طارق المومني ،نقيب ،نقابة ال�صحفيين الأردنيين
�أمجد القا�ضي ،مدير عام ،هيئة الإعالم
الواثق �شقرة ،مدير �إدارة الترددات الإذاعية في هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
حاتم عالونة ،عميد ،كلية الإعالم ،جامعة اليرموك
يا�سمين ن�ضال الخطيب ،من�سقة التوا�صل االجتماعي ،تلفزيون عرمرم
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الرا �أيوب ،م�ست�شارة �إعالمية ،تلفزيون ر�ؤيا
�سالمة الدرعاوي ،رئي�س تحرير ال�صحيفة الإلكترونية “المقر” ،و�سابقا رئي�س ق�سم الإقت�صاد في يومية العرب اليوم
ناريج غلو�ستيان ،مدير برامج� ،صحفيون من �أجل حقوق الإن�سان
م�صطفى حمارنة ،ع�ضو مجل�س نواب ،و�سابقا رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ،رئي�س هيئة
تحرير �أ�سبوعية ال�سجل ،ومدير مركز الدرا�سات اال�ستراتيجية في الجامعة الأردنية.
�سعد حتّر ،م�ست�شار ات�صال و�إعالم
عزت حجاب ،عميد �سابق ،كلية الإعالم ،جامعة اليرموك
خالد حجاب ،م�ؤ�س�س ومدير تنفيذي لتيك ترايبز� ،شركة متخ�ص�صة في حلول تكنولوجيا المعلومات
داوود كتّاب� ،شبكة الإعالم المجتمعي
ليندا معايعة ،مرا�سلة �سابقة ،جريدة العرب اليوم
ن�ضال من�صور ،مدير مركز حماية حرية ال�صحفيين
عبداهلل مبي�ضين ،م�ساعد مدير التدريب ،معهد الإعالم الأردني
�إبراهيم مبي�ضين� ،صحفي من جريدة الغد
محام وخبير قانوني متخ�ص�ص في ق�ضايا الإعالم
محمد قطي�شاتٍ ،
راكان ال�سعايدة ،ع�ضو �سابق في مجل�س نقابة ال�صحفيين ،ومدير تحرير في يومية الر�أي.
فار�س ال�صايغ ،مالك ومدير عام قناة ر�ؤيا الف�ضائية الخا�صة
محمود �شلبية ،رئي�س ق�سم الإذاعة والتلفزيون ،كلية الإعالم ،جامعة اليرموك ،حالي ًا عميد كلية الإعالم في جامعة
الدار في دبي
زكريا ال�شيخ ،ع�ضو مجل�س النواب ،رئي�س لجنة التوجيه الوطني والإعالم ،ومالك قناة تلفزيون ف�ضائية خا�صة
“الحقيقة الدولية”
كاثرين �سوليفان ،مديرة برنامج� ،إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية
رنا �صوي�ص� ،صحفية وباحثة في مجال الإعالم
ن�سيم طراونة ،مد ّون ومختّ�ص في الإعالم على الإنترنت
باتر وردم ،نا�شط بيئي ،كاتب مقاالت ومدون �سابق
هالة زريقات ،م�ست�شارة �إعالمية ،تلفزيون ر�ؤيا

مجموعات التركيز:
مجموعة تركيز رقم  :1التدريب والتعليم – الأربعاء � 11شباط 2015
ن�سرين عبداهلل ،جامعة البتراء
نور الدين الخماي�سة ،مركز حماية حرية ال�صحفيين
نهلة المومني ،المركز الوطني لحقوق الإن�سان
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نبيل ال�شريف ،مركز �إمداد للإعالم
بيان التل ،المدير ال�سابقة لم�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون وم�ست�شارة في معهد الإعالم الأردني
�أحمد عو�ض ،مركز الفينيق للدرا�سات الإقت�صادية والمعلوماتية
رمزي جورج ،حبر دوت كوم
�سعد حتر ،م�ست�شار االت�صال والإعالم
خالد حجاب ،تك ترايبز
روان الجيو�سي� ،شبكة الإعالم المجتمعي
عبد الكريم الوح�ش ،جريدة الر�أي
ن�ضال من�صور ،مركز حماية حرية ال�صحفيين

مجموعة تركيز رقم  :2الإطار القانوني والخا�ص بال�سيا�سات – الأربعاء � 18شباط 2015
هيلدا عجيالت ،مركز ال�شفافية الأردنية
محمد يون�س العبادي ،مفو�ض المعلومات ،و�أمين عام المكتبة الوطنية
محام
م�ضر الجيروديٍ ،
ع�صام المو�سى ،كلية الإعالم ،جامعة اليرموك
محام في وحدة الدرا�سات ،مجل�س الأمة
�صدام �أبو عزامٍ ،
طالل عليمات ،مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني
محام ،مركز حماية حرية ال�صحفيين
خالد خليفاتٍ ،
رنا ال�صباغ ،مديرة تنفيذية� ،إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية (�أريج)

مجموعة تركيز رقم  :3المواقع الإخبارية الإلكترونية – الخمي�س � 19شباط :2015
عز الدين الناطور ،محرر عمان نت
�أحمد رجب ،محرر الموقع االلكتروني ل�صحيفة ال�سبيل.
كمال خوري ،نا�شر ومحرر الموقع ال�ساخر “الحدود”.
�سامي الحوراني ،م�ؤ�س�س مبادرة ديوانية.

مجموعة تركيز رقم  :4الالجئون – الإثنين � 23شباط 2015
با�سل �أبو ح�سين ،مرا�سل مخيم الزعتري لالجئين ال�سوريين� ،سوريون بيننا ،راديو البلد
�إخال�ص الخوالدة ،نائب رئي�س البعثة ،منظمة “�أون بونتة بير”
حمود المحمود ،باحث� ،إعالميون من اجل �صحافة عربية ا�ستق�صائية (�أريج)
مجدي محمود ،مرا�سل �إربد� ،سوريون بيننا ،راديو البلد
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هبة عبيدات ،مديرة م�شروع� ،سوريون بيننا ،راديو البلد
خالد ق�ضاة ،مدرب على �صحافة حقوق الإن�سان ،منظمة “�أون بونتة بير”
دالل �سالمة ،محررة ،مر�صد �أكيد
رنا �صوي�ص� ،صحفية وباحثة في مجال الإعالم

مجموعة البحث رقم  :5و�سائل الإعالم المجتمعية – االحد � 1آذار 2015
زيد �أبو عودة ،تلفزيون جوردان ديز
فتحي الهويمل� ،صوت الأغوار ،راديو الأغوار على الإنترنت
�أحمد عريقات ،المركز الأردني لبحوث االت�صال الجماهيري وموقع زرقاء نيوز الإخباري
فريد العكور� ،إذاعة �صوت العقبة
بالل خ�صاونة ،راديو يرموك اف ام
عطاف الرو�ضان ،راديو البلد وجريدة “هنا الزرقاء” الأ�سبوعية

مجموعة تركيز رقم  :6البث الإذاعي – الثالثاء � 3آذار 2015
هيلدا عجيالت ،رئي�سة ،مركز ال�شفافية الأردنية
مروان الح�سيني ،المعهد الملكي للدرا�سات الدينية
محمد فريج ،موقع عمان نت الألكتروني
رندة غزالة ،تلفزيون مرايا
داوود كتاب� ،شبكة الإعالم المجتمعي
با�سمة �سمعان ،نور�سات
فار�س ال�صايغ ،مدير عام ،تلفزيون ر�ؤيا
محمد طراونة ،المدير العام لم�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردنية
هال زريقات ،تلفزيون ر�ؤيا

مجموعة تركيز رقم  :7نقابة ال�صحفيين الأردنيين – الأربعاء � 18آذار 2015
عوني الداود ،نائب نقيب ال�صحفيين الأردنيين ،و�صحفي في يومية الد�ستور.
�سمر حدادين ،ع�ضو مجل�س نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،و�صحافية في يومية الر�أي.
عمر عبندة ،رئي�س لجنة ت�أديبية في نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،و�صحفي في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
�إيمان ظاظا ،معدة ومقدمة برامج في التلفزيون الأردني ،وع�ضو في جمعية المذيعين الأردنيين.
با�سل العكور ،ع�ضو هيئة عامة في نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،ونا�شر ومحرر الموقع الإخباري جو.24
ماجدة عا�شور ،مرا�سلة �صحفية في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
�أحمد عو�ض ،مدير مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية والمعلوماتية ،وم�ؤ�س�س المر�صد العمالي.
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مجموعة تركيز رقم  :8ال�صحافة المطبوعة – الخمي�س � 19آذار 2015
عمر ع�ساف ،مدير تحرير ،جريدة الر�أي
�سمر حدادين ،ع�ضو مجل�س نقابة ال�صحفيين الأردنيين ،جريدة الر�أي.
وليد ح�سني ،جريدة العرب اليوم
نان�سي خ�صاونة ،هيئة الإعالم
�أ�سامة رواجفة ،وكالة الأنباء الأردنية بترا
دالل �سالمة ،معهد الإعالم الأردني
عبد اهلل طوالبة ،هيئة الإعالم

مجموعة تركيز رقم  :9النوع االجتماعي – الأحد � 22آذار 2015
هالة عاهد ذيب ،اتحاد المر�أة الأردنية
رجاء البوابيجي ،ع�ضو وحدة المر�أة ،المركز الوطني لحقوق الإن�سان
رنا الح�سيني ،جريدة “جوردان تايمز”
محمد �شما ،عمان نت
با�سل طروانة ،من�سق الحكومة لحقوق الإن�سان

مجموعة تركيز رقم  :10ال�صحفيين – الإثنين � 30آذار 2015
محمد حوامدة ،رئي�س تحرير موقع خبرني
محمود مغربي ،مدير تحرير موقع خبرني.
عمر ع�ساف ،مدير تحرير في �صحيفة الر�أي.
�سهير جرادات ،مرا�سلة �صحفية في وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
محمد عمر� ،صحفي م�ستقل ومدون.
محمد ف�ضيالت ،مندوب موقع العربي الجديد في الأردن.
كمال زكارنة ،مدير تحرير في �صحيفة الد�ستور.
دانة جبريل ،مرا�سلة �صحيفة في المجلة االلكترونية “حبر”.
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الجل�سات الت�شاورية المحلية:
 .1مادبا 21 ،ني�سان 2015
مي�سر عبد الجليل

تجمع لجان المر�أة

جميل البواريد

وكالة الأنباء الأردنية

�إ�سراء المعايطة

خريجة �صحافة

محمد عمر الوخيان

مدير مركز �شباب مادبا

�سهاد العبادي

ع�ضو مجل�س بلدي مادبا

محمد عبد القادر الف�ساطلة

مدير مديرية ثقافة مادبا

خلود الفالحات

ع�ضو مجل�س بلدي مادبا

�سند الحدادين

خريج �صحافة

فدوى عبد اهلل الحمارنة

اتحاد المر�أة الأردنية

عمر دهام�شة

خريج �صحافة

�سهام خلف

ع�ضو مجل�س بلدي مادبا

الجازية معايعة

تجمع لجان المر�أة

�أحمد �شوابكة

جريدة الغد

ه�شام �سليمان �شوابكة
�سليمان ح�سين �شوابكة

مركز الأميرة ب�سمة لل�شباب مادبا

عناد �أبو وندي

جريدة الر�أي

 .2غور ال�صافي ،الأغوار الأردنية 22 ،ني�سان 2015
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امل�ؤ�س�سة االقت�صادية واالجتماعية للمتقاعدين
الع�سكريني واملحاربني القدامى

عامر يو�سف الع�شو�ش

راديو �صوت الأغوار

�سليمان البوات

جريدة الر�أي

ملحق  :3قائمة بالم�شاركين في المقابالت واالجتماعات الأخرى

حممد نيازي الهوميل

راديو �صوت الأغوار

فتحي �أحمد الهوميل

راديو �صوت الأغوار

�إميان عبد الرحمن اخلنازرة

راديو �صوت الأغوار

بخيت حممد املحافظة

ع�ضو جمل�س الع�شائر

ندى امل�شاعلة

جمعية ن�ساء غور ال�صايف للتنمية االجتماعية

�سبع امل�شاعلة

امل�ؤ�س�سة االقت�صادية واالجتماعية للمتقاعدين
الع�سكريني واملحاربني القدامى

فاطمة حمد اهلل ال�شعار

راديو �صوت الأغوار

�صباح ال�شعار

ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية (جهد)

ر�ؤى حممود عالونة

راديو �صوت الأغوار

حممد ع�شيبات

جريدة الغد

يا�سر عطا

امل�ؤ�س�سة االقت�صادية واالجتماعية للمتقاعدين
الع�سكريني واملحاربني القدامى

يو�سف رم�ضان خليفات

جريدة الد�ستور

رقية حمافظة

جمعية ن�ساء غور ال�صايف للتنمية االجتماعية

 .3الزرقاء 23 ،ني�سان 2015
جناح عبد ال�سالم

املجل�س البلدي ،احلالبات

عزيزة �سعد الدعجة

ع�ضو جمل�س بلدي ،الر�صيفة

�سعاد ح�سني احلبا�شنة

جتمع جلان املر�أة

�أ�سامة حممد احلر�شة

جمعية �سيدات اجلبل الأبي�ض

ب�سمة حممد الق�ضاة

جمعية �سيدات اجلبل الأبي�ض

ح�سن ح�سني الطرياوي

جمعية امل�ستقبل امل�شرق

دمية عقرباوي

جملة هنا الزرقاء
213

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

بثينة رافع

ع�ضو جمل�س بلدي

كفاح عبد الرحمن

ع�ضو جمل�س بلدية ال�ضليل

حنني عبداهلل روا�شدة

جملة هنا الزرقاء

�أجمد جميل �أبو �صالح

ع�ضو غرفة جتارة الزرقاء

حممود احلاج �صالح
نوال عبد الكرمي �سامل

املجل�س البلدي ،بلدية احلالبات

نور �سامر

راديو البلد ،هنا الزرقاء

ليلى �شريف

ع�ضو جمل�س بلدية ال�ضليل

هدى �شواربة

جتمع جلان املر�أة

بتول الطعاين

راديو البلد ،جملة هنا الزرقاء

تغريد حممود متيمي

 .4الطفيلة� 20 ،أيار 2015
غازي العمايرة

ع�ضو جمل�س بلدي

�أن�س غازي العمارين

جريدة الر�أي

عبيدة البدور

م�ؤ�س�سة الأبداع للتنمية الب�شرية

حمود العدينات

ع�ضو جمل�س بلدي

�سيف الفراهيد

م�ؤ�س�سة الأبداع للتنمية الب�شرية

حممد احلناقطة

مدير التنمية املحلية

وجد اجلرادين

ع�ضو جمل�س بلدي

�سو�سن املرايف
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�أحمد القرارعة

ع�ضو جمل�س بلدية الطفيلة

في�صل القطامني

جريدة الغد

�صائب القطاط�شة

نادي معلمي الطفيلة
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حممد الرفوع

راديو اجلامعة

نورا ال�سعود

ع�ضو جمل�س بلدي

هالة ال�شحاحدة

جامعة الطفيلة التقنية

�أحمد قطيطات

م�ؤ�س�سة الأبداع للتنمية الب�شرية

غادة ال�شبطات

ع�ضو جمل�س بلدي

 .5الكرك� 20 ،أيار 2015
تقوى العثامني

راديو �صوت الكرك

حمدي البطو�ش

نادي طيبة

بكر القرالة

�إجناز

انت�صار اجلعافرة

راديو �صوت الكرك

عاهد الروا�شدة

راديو �صوت الكرك

� rسهاد الروا�شدة

مديرية زراعة املزار

�آمنة ال�صرايرة

موظفة

رميا ال�صرايرة

موظفة

نزار ال�صرايرة

تلفزيون ر�ؤيا

علي الطراونة

�إعالمي

�أمرية الطراونة

مديرية زراعة املزار

علي م�سلم

جمعية ثقافية

 .6معان� 21 ،أيار 2015
�آالء الكيال

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

حممد اخلورة

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

حممد الرواد

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية
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ل�ؤي ال�سوالقة

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

حمزة ال�شراري

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

خالد ال�شاوي�ش

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

�شهلة ال�شاوي�ش

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

�أحمد دويرج

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

�إياد �أبو هاللة

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

حنان �أبو كركي

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

ح�سني كري�شان

جريدة الغد

عبداهلل طلعت

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

عايدة �أبو تايه

جامعة احل�سني بن طالل

حنني ثابت

مركز القنطرة لتنمية املوارد الب�شرية

� .7أم الجمال ,المفرق 2 ,حزيران 2015
�إ�سراء العظمات
�أحمد امل�ساعيد

جمتمع حملي

دعاء امل�ساعيد

جمل�س بلدي �أم اجلمال

فاطمة امل�ساعيد

ع�ضو جمل�س بلدي �أم اجلمال

�إ�سالم امل�ساعيد

طالبة

رنا امل�ساعيد

طالبة

�صبيح امل�ساعيد

معلم

فدوى قطي�ش

معلمة

فاطمة ال�شرفات

جمعية �سب�أ

بدور ال�سرور
ح�سن فهد
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منال حراح�شة

معلمة

نهلة بني خالد

معلمة

�سليمان ن�صار

قائد حم ّلي

علي القطي�ش

موظف

عمر �سعدو

ع�ضو جمل�س بلدي �أم اجلمال

 .8وهادنة ,عجلون 4 ,حزيران 2015
طارق الداوود

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

�أ�شرف الغزو

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

فادي الغزو

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

ح�سني الغزو

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

ليال الرب�ضي

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

نبيل الرب�ضي

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

طارق الرب�ضي

كني�سة الروم الكاثوليك يف عجلون

وائل الرب�ضي

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

رند ال�سمردايل

كني�سة الروم الكاثوليك

مروة ال�شرعة

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

وجدان فطيمات

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

زينب الغزو

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

روابي خطاطبة

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

معتز �أبو ميجنة

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

�إ�سراء بني ن�صر

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

حممد ع�صام �شناتوة

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب

�آالء وح�شة

مركز الأمرية ب�سمة لل�شباب
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ور�شات عمل متخ�ص�صة
خدمة البث العا ّم  19-18ني�سان 2015
را�ضي اخل�ص

مدينة الإعالمية الأردنية

رم�ضان الروا�شدة

مدير عام التلفزيون الأردين �سابق ًا ،جريدة الغد

بيان التل

معهد الإعالم الأردين واملدير العام ال�سابق مل�ؤ�س�سة
الإذاعة والتلفزيون

�ألفريد ع�صفور

مدرب و�صحفي م�ستقل

نعومي �صقر

جامعة وي�ستمن�سرت ،اململكة املتحدة

حممد طراونة

مدير عام التلفزيون الأردين �سابق ًا

هال زريقات

تلفزيون ر�ؤيا

التعليم والتدريب ال�صحافي  27-26ني�سان 2015
حمود املحمود

�إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية

بيان التل

معهد الإعالم الأردين

زياد الرباعي

نقابة ال�صحفيني الأردنيني

جود �شهوان

الكلية اال�سرتالية للإعالم

ي�سار الدرة

معهد الإعالم الأردين

خالد حجاب

تك ترايبز

�سارة نا�صر الدين

جامعة ال�شرق الأو�سط

التنظيم الذاتي � 19-18أيار 2015
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رئي�س جلنة ت�أديبية يف نقابة ال�صحفيني الأردنيني،
و�صحفي يف وكالة الأنباء الأردنية (برتا)

نبيل ال�شريف

وزير �إعالم �سابق ،مركز �إمداد للإعالم

�أجمد القا�ضي

مدير عام هيئة الإعالم

ملحق  :3قائمة بالم�شاركين في المقابالت واالجتماعات الأخرى

علي فريحات

ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأردنيني

وليد ح�سني

مركز حماية وحرية ال�صحفيني

داوود كتاب

�شبكة الإعالم املجتمعي

رنا �صباغ

املديرة التنفيذية ل�شبكة �إعالميون من �أجل �صحاة
ا�ستق�صائية عربية

�إذاعة محلية
� 27 – 26أيار 2015
بدر الآغا

راديو فن

جمد العمد

هيئة الإعالم

فتحي الهوميل

راديو �صوت الغور

ب�شري اقنيبي

راديو �صوت الكرك

�أرزو �أ�سندار

هيئة الإعالم

هبة جوهر

راديو فرح النا�س

روان اجليو�سي

�شبكة الإعالم املجتمعي – راديو البلد

داوود كتاب

�شبكة الإعالم املجتمعي

حممد نعيمات

راديو �صوت اجلنوب

غالب �شطناوي

يرموك اف ام

التربية الإعالمية والتكنوليوجية
 3حزيران 2015
حما�سن الإمام

مركز الإعالميات العربيات

منى فتياين

�أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني

�أمين عكور

نقابة املعلمني الأردنيني

دالل �سالمة

معهد الإعالم الأردين

جميل �شيحان

مدار�س النظم احلديثة
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United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

قائمة الدول التي نفذت تقييم م�ؤ�شرات تنمية الإعالم �إلى تاريخه:
بوتان ،وكرواتيا ،والإكوادور ،وم�صر ،والجابون ،وليبيا ،وجزر المالديف،
وموزامبيق ،ونيبال ،وفل�سطين ،وجنوب ال�سودان ،وتيمور ال�شرقية ،وتون�س.
للمزيد من المعلومات:

http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/intergovernmental-programmes/ipdc/
initiatives/media-development-indicators-mdis

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

9 789236 000411

تقييم تنمية الإعالم في الأردن

تعتبر م�ؤ�شرات اليون�سكو/البرنامج الدولي لتنمية الإت�صال �أداة ت�شخي�ص
مفيدة للجهات ذات العالقة لتقييم تطور الإعالم في �أي دولة.
تهدف درا�سات م�ؤ�شرات تنمية الإعالم �إلى تحديد مواطن القوة وال�ضعف
لبيئة الإعالم المحلي ،وتقدم مجموعة مقترحات مبنية على البراهين
لمعالجة �أولويات تطوير الإعالم.
�أُقرت هذه الم�ؤ�شرات من قبل المجل�س الحكومي الدولي للبرنامج
الدولي لتنمية الإت�صال في اليون�سكو� .ساهمت الم�ؤ�شرات في تح�سين
البيئة الإعالمية الحرة والمتعددة والم�ستقلة في دول عدة ،وبالتالي دعم
الديمقراطية والتنمية فيها.

تقييم تنمية
الإعالم في

الأردن

بناء على م�ؤ�شرات
اليون�سكو لتنمية الإعالم

