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  ا4من والدولة وا ع�م
  

  

تخضع الدول عادة لسBطوة النظريBة ا�منيBة التBي تBنعكس وبالضBرورة علBى معظBم منBاحي الحيBاة 
مقراطي ـBBـ ا�ردن مBBث� ـBBـ التBBي � خاصBBة فBBي الBBدول غيBBر الديمقراطيBBة او فBBي دول التحBBول الBBدي

  تستطيع التخلص فجأة وبسرعة من نظرية السطوة ا�منية على كل مكونات المجتمع.

  

تعتقد ان  تھامي لوسائل ا�ع�م، مما يجعل الدولةوتنطلق النظرية ا�منية في ا�ساس من موقف ا
 ھBاا�ع�Bم سBيكفل إبقاءائل وسBاستمرار السيطرة المباشرة والتBدخل المباشBر الخشBن والنBاعم فBي 

حاول التاثير سBلبا علBى الBرأي العBام، فيمBا ينظBر تحت السيطرة التامة حتى � تشذ عن القاعدة، وت
ا�ع�Bم الBى ا�جھBزة ا�منيBBة باعتبارھBا قBوة ضBBاغطة � تملBك المشBروعية الكاملBBة فBي بسBط كBBل 

  قوتھا ونفوذھا على ا�ع�م.

  

انين والتشريعات التي تفرض على المجتمع في ھذا السياق، ففBي وينعكس ھذا ا�مر في جملة القو
الدول غير الديمقراطية فان نظام الحكم يبقى ھBو صBاحب السBطوة والسBلطة، ف�B يسBمح بالتعدديBة 
السياسBBية، و� يسBBمح بBBا�خت�ف مBBع الدولBBة وعقلھBBا وخطابھBBا السياسBBي، وحتBBى يBBتم فBBرض ھBBذه 

ھي فقط من يمّكن الدولة من إحكام سBيطرتھا ونفوذھBا علBى المباديء والمنطلقات فان التشريعات 
  .الصحافة وا�ع�م باعتبارھا احد ابرز العوامل المؤثرة في صياغة الرأي العام

  

وأكثBBر مBBا يتبBBّدى ھBBذا ا�مBBر فBBي شBBكل ومضBBمون الع�قBBة التBBي تBBربط الدولBBة بBBا�ع�م المحلBBي او 
طية بحريBة واسBعة ل�ع�Bم، و� تسBمح بBإط�ق ا�ع�م الوطني، ف� تسمح ا�نظمة غير الديمقرا

حريBBة الBBرأي والتعبيBBر للمعارضBBة، او للBBرأي ا�خBBر بBBالظھور وا�نتشBBار، وھBBو مBBا يبقBBي ا�ع�BBم 
والصBBحافة فBBي مثBBل ذلBBك النBBوع مBBن ا�نظمBBة مقيBBدا ومحاصBBرا أكثBBر ممBBا يجBBب، بخ�BBف الشBBرعة 

خطاب الدولة الرسBمي، فيمBا يBتم تشBكيل الدولية، ويبقي ا�ع�م بكامل مكوناته ومخرجاته رھينا ل
الرأي العام وفقا لخطاب الدولة، ولنظريتھا القائمة أساسا على سيطرة أكثر نفوذا للنظريBة اjمنيBة 

  على المجتمع بكامله.

  

وفي دول التحول الديمقراطي فان ھذه الدول � تستطيع فجأة التخلي عن نظريتھا ا�منيBة بسBرعة 
حول الديمقراطي � تستطيع التخلص فجأة من إرث السلطة ا�منيBة لصBالح كبيرة، كما ان دول الت

  إط�ق الحريات على إتساعھا.

  

وتلجBBأ دول التحBBول الBBديمقراطي الBBى وضBBع تشBBريعات وقBBوانين تتكفBBل فيھBBا برفBBع سBBقف الحريBBات 
يBة ا�ع�مية تدريجيا، وعلى جرعات، وفي معظم التجارب ـBـ ا�ردن مBث� ـBـ فBان السBيطرة ا�من



 ٤

على ا�ع�م � تستطيع مغادرة المشھد ا�ع�مي بسرعة، بل يبقى الھاجس ا�مني ھو المسيطر، 
  ھد ا�ع�مي.تأثيرا وسلطة ونفوذا في المش ا�كثرويبقى المتدخل 

  

قت التحول وھذا ما يمكن تطبيقه على المشھد ا�مني وا�ع�مي في ا�ردن، ففي المرحلة التي سب
السلطة ا�منية كانت ھي صاحبة القرار في معظم ما تنشBره وسBائل ان ف  ١٩٨٩الديمقراطي عام 

الBذين ا�ردنيBين ا�ع�م ا�ردنية، وفي ھذا السياق يستذكر العشرات من الصحفيين وا�ع�ميBين 
كيف كانت الرقابة علBى اعمBال الصBحفيين، وكيBف كBان رقيبBا قضوا فترة عملھم في تلك المرحلة 

لى جانب الصحفيين ويتولى إجازة ما يكتبونBه، او منعBه ، بينمBا كانBت وظيفBة يجلس كزميل ا أمنيا
رئيس التحرير مجرد مھمة برتوكولية أكثر منھا مھمة فعلية تمنحBه دور القائBد الحقيقBي للصBحيفة 

   او لوسيلة ا�ع�م.

  

�ردن، ولم يختلف ا�مر كثيرا في السنوات ا�ولBى التBي رافقBت عمليBة التحBول الBديمقراطي فBي ا
فقد تعزز دور سلطة ا�جھزة ا�منية على ا�ع�م، وإن اختلفت الوسائل، ففي الوقت الذي لم يعBد 
فيه الرقيب ا�مني يأخذ مكانه في مكتب في الصحيفة، فقد اتخذ نفس الرقيBب وسBائل جديBدة لبسBط 

  بينھا:ـ ا�ع�مي، من خ�ل عدة وسائل من والخطابنفوذه وسيطرته على المؤسسة ا�ع�مية 

  

ا�تصال المباشر بالصحفيين لمنع او اجازة ما يعتقد العقل ا�مني انه يضBر بمصBالحه او  .١
 بمجال عمله.

 الترھيب والترغيب للصحفيين. .٢

ا�حتواء الناعم والخشن على حد سواء، ففي الوقBت الBذي كBان ا�منBي فيBه يقBدم مBا يشBبه  .٣
ھBم للمؤسسBة ا�منيBة ، فقBد كBان يلجBأ للصحفيين ل�بقاء على و�ئ (مادية وعينية ) الرشى

فBBي أحيBBان كثيBBرة الBBى وسBBائل خشBBنة علBBى نحBBو ا�عتقBBال او حتBBى الطBBرد مBBن المؤسسBBة 
 ا�ع�مية في حال لم تنجح مع الصحفيين اساليب ا�حتواء الناعم.

 

زاد مستوى الرقابة الذاتية عند ا�ع�ميين علBى الBرغم مBن تراجBع سBطوة التBدخ�ت ا�منيBة  
فBي  "يقول الزميBل مصBطفى صBالح رئBيس تحريBر صBحيفة الغBد رة في عمل الصحافة المباش

قيب مBن قبBل دائBرة المطبوعBات والنشBر اصBبحنا نحBن الرقبBاء رالوقت الذي انتھى فيه دور ال
".على انفسنا واصبحنا نمارس كبت الحريات خوفا من الھاجس ا�مني  

١
  

 

 

  تشريعات الدولية:قانونية التدخ�ت ا"منية وفقا للدستور وال

  

ثBBار عBBادة قضBBية فBBي غايBBة ا�ھميBBة وھBBي مBBدى دسBBتورية وقانونيBBة التBBدخ�ت ا�منيBBة فBBي عمBBل ت
الصحافة، ومBدى انسBجامھا مBع القBوانين والتشBريعات المرعيBة وفBي مقBدمتھا الدسBتور الBذي مBنح 

تكف�ل "ة الدولB التBي نصBت علBى ان ١٥واضحة � جدال فيھا في المBادة حرية والطباعة الصحافة 
حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتص�وير وس�ائر وس�ائل 

، الص�حافة والطباع�ة حرت�ان ض�من ح�دود الق�انون، والتعبير بشرط أن ! يتجاوز حدود الق�انون
  .  " ! يجوز تعطيل الصحف و! إلغاء إمتيازھا إ! وفق أحكام القانونو

  

                                                 
١

 له خ�ل ورشة عمل ا4من وا4ع�م والراي العام مداخلة  



 ٥

محدودة على الصحف والنشرات والمؤلفات من الدستور "فرض رقابة ١٥وأجازت المادة 
حالة إع:ن  ، فيوا=ذاعة في ا;مور التي تتصل بالس:مة العامة وأغراض الدفاع الوطني

  ..".ء يا;حكام العرفية أو الطوار

  

اكم�ة والجدل القانوني يتشعب كثيرا في ھ�ذا الجان�ب، ف�إن العدي�د م�ن الق�وانين الناف�ذة تس�مح بمح
لك��ن بالمقاب��ل ! يوج��د أي تش��ريع او ق��انون يعتب��ر مظل��ة قانوني��ة لتش��ريع الت��دخ:ت  ،الص��حفيين

  .المعمول بھا في ا;ردن ا!منية في الصحافة وا!ع:م خارج سياق القوانين والتشريعات

  

وبBBالرغم مBBن ان التBBدخ�ت ا�منيBBة المباشBBرة وغيBBر المباشBBرة فBBي الصBBحافة � تBBزال قائمBBة وإن 
مBBل بصBBمة الماضBBي باعتبBBار ان ا�جھBBزة أذرعھBBا، فBBإن ھBBذه التBBدخ�ت تبقBBى تحتلفBBت أدواتھBBا واخ

ا�منية ھي فقط من يملك حق تصنيف اjخرين بأنھم وطنيين، أو غيBر وطنيBين، كمBا أنھBا تنطلBق 
من تدخ�تھا في ا�ع�م من قناعات أمنية بأنھا ا�كثر حرصا علBى ا�مBن الBوطني مBن الصBحافة 

  م.وا�ع�

  

ويرى الباحث والخبير القانوني الزميل الصحفي يحي شقير أنه � يجوز بالمطلق"إخضاع وسائل 
ا�ع�م لتقييدات بھدف الحفاظ على ا�من الBوطني، مضBيفا إن كلمBة "مطاطيBة" كBا�من الBوطني 

و"مبBBادىء سBBيراكوزا" التBBي تقBBدم  ،٢ليسBBت ورقBBة مفتوحBBة للتقييBBد، وھنBBاك مبBBادىء جوھانسBBبرغ
"حا لكيفية إحداث التوازن بين ھاتين المصلحتين المتنافستين في ضوء المصلحة العامةتوضي

٣
.  

  

" من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الBذي وقBع ١٩ويشير شقير الى نص المادة"
  ا�ردن عليھا قائ� ان المادة المعنية نصت على أن:

  

  مضايقة ".  " لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون -١

  

تBه فBي التمBاس مختلBف ضBروب يلكل إنسBان الحBق فBي حريBة التعبيBر، ويشBمل ھBذا الحBق حر -٢ 
المعلومBBات وا�فكBBار وتلقيھBBا ونقلھBBا إلBBى آخBBرين دونمBBا اعتبBBار للحBBدود، سBBواء علBBى شBBكل 

  مكتوب أومطبوع أوفي قالب فني بأي وسيلة أخرى يختارھا. 

  

الحريBBة بشBBكل مطلBBق ولكنھBBا تضBBع لھBBا بعBBض الضBBوابط  ويضBBيف ان ھBBذه المBBادة � تعتBBرف بتلBBك
  ):١٩القانونية وھذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (

  

) من ھذه المBادة واجبBات ومسBؤوليات ٢تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليھا في الفقرة ( -٣
لقBانون بعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص الخاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعھا 

  -وأن تكون ضرورية: 

                                                 
٢

ا"مAن المحليAة. وتAم  مبادئ جوھانسبرغ المعايير الخاصة بحماية حريAة التعبيAر فAي سAياق قAوانين ــ وترد في 
فAي القAانون الAدولي وا"مAن القAومي  مAن قبAل مجموعAة مAن الخبAراء ١٩٩٥أكتوبر/تشAرين ا"ول  ١تبنيھAا فAي 

 والمركAز الAدولي لمناھضAة الرقابAة، بالتعAاون مAع مركAز الدراسAات "Article 19" ظAيموحقAوق ا نسAان، بتن

ا"مAم المتحAدة الخAاص  القانونية التطبيقيAة التAابع لجامعAة ويتواترسAراند فAي جوھانسAبرغ. وأقAر المبAادئ مقAرر
تعبيAر التAي تُعقAد كAل عAام للتقارير السAنوية لحريAة ال المعني بحرية الرأي والتعبير وأحالھا إلى اللجنة لمراجعتھا

، وھAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي متAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوفرة علAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAى الموقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAع التAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAالي : ١٩٩٦منAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذ 
www.1umn.edu/humanrts/instree/johannesburg.html .  

  
٣

 ــ مقابلة شخصية معه. 



 ٦

  

  لحماية ا�من القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اjداب العامةأ)  

  �حترام حقوق اjخرين أو سمعتھم. ب) 

  

قBBول "إن أيBBة تقييBBدات علBBى حريBBة التعبيBBر يجBBب او� إخضBBاعھا لBBـما يُعBBرف بBBالفحص للويخلBBص 
  : ــالث�ثي ا�جزاء وھي

  

  .بنص القانون -١

  

ضروري، أي أن يكون التقييد ضروريا وأن تكون سلبياته في حدھا ا�دنى، وأن يكBون ھنBاك  -٢
  تناسب بين التقييد والھدف المشروع المبتغى منه (مبدأ التناسبية).

  

  لتحقيق ھدف مشروع أجدر بالرعاية: كحماية ا�من الوطني، وحماية الخصوصية.  -٣
  

قائمBاً بBين زال " ان الجBدل حBول الحريBة ا�ع�ميBة مBا ٤مالBكعميBد د. صBالح بBن محمBد الويقول ال
ا�ع�ميين ورجال ا�من منذ ظھور فكرة الحرية ا�ع�مية، حيث يBؤمن ا�ع�ميBون أن الحريBة 
ا�ع�مية تساعد على تحقيق العدالة وإخضاع رجل ا�مBن إلBى تحBري الدقBة وصBو�ً إلBى الھBدف 

ا�من أن الحرية ا�ع�مية تساعد  االجريمة، ويرى مسؤولوالحقيقي، وھو إظھار العدل ومحاربة 
على نشر البلبلة وتخويف اjمنين، ونشر المعلومات المضللة للعدالة، وتلفيق ا�قاويل التBي تBؤدي 
إلBBى عرقلBBة العدالBBة، إضBBافة إلBBى أن حريBBة الصBBحافة وا�ع�BBم تتشBBابك مBBع الكثيBBر مBBن الحريBBات 

ا�من أنھم مسؤولون عن حمايتھا، وتكمBن مشBكلة الحريBة فBي  والحقوق الفردية، التي يرى رجال
ا�ع�م العربي في فھمه لمعنى الحرية، حيث يتصور أن ا�ع�م الحر ھو ا�ع�م الBذي يناصBب 
الحكومات العداء، حيث تكون قاعدته ھي ا�خت�ف مع ھذه الحكومات ومصBارعتھا بأيBة صBورة 

  ."من الصور

  

  دخ� في وسائل ا4ع�ما4جھزة ا"منية ا"كثر ت
  

  ا�منية وھي: ا�جھزةفي المملكة من العديد من والعسكري يتكون القطاع ا�مني 

  

 القوات المسلحة "الجيش". .١

 ا�من العام. .٢

 الدرك. .٣

 المخابرات العامة. .٤

 الدفاع المدني. .٥

  

تBدخ� ومن بين جميع ا�جھزة ا�منيBة ھBذه فBان دائBرة المخBابرات العامBة ھBي التBي كانBت ا�كثBر 
، فBي الوقBت الBذي يتعامBل وفBق شBھادات اع�ميBين ونفوذا وسيطرة على وسBائل ا�ع�Bم المختلفBة

                                                 
٤

" للعميد د. صالح بن محمد المالك استاذ فAي كليAة الملAك ا"من ا ع�م ا"مني بين ا ع�ميين ورجالــ مقالة" 
  فھد ا"منية، على رابط :

jazirah.com.sa/2004jaz/jul/1/ar4.htm-http://www.al  

  
 



 ٧

الصBBحفيون وا�ع�ميBBون فيBBه مباشBBرة مBBع ث�ثBBة اجھBBزة امنيBBة أخBBرى ھBBي ا�مBBن العBBام، والBBدرك، 
 والدفاع المدني، بينما � تجيBز القBوانين التعBرض مBن قريBب او بعيBد للقBوات المسBلحة، وفBي حBال

  فان العديد من القوانين تتكفل بفرض عقوبات صارمة على ا�ع�ميين. مخالفة ذلك

اصBدرت مديريBة التوجيBه المعنBوي قBرارا منعBت بموجبBه  ٢٠١٠ولكن في تموز / يوليو من عBام 
نشBBر ايBBة اخبBBار تخBBص القBBوات المسBBلحة او اي مBBن مؤسسBBات الجBBيش او منتسBBبيه مBBن العBBاملين 

.. وجBاء ھBذا الم�حقBة القضBائية �يBة جھBة اع�ميBة تخBالف ھBذا القBرار تحت طائلة  والمتقاعدين 
القرار اثر بدء المواقع ا�لكترونية بنشر بيانات لمتقاعBدين عسBكريين ذات بعBد سياسBي فBي سBابقة 

   كانت ا�ولى من نوعھا في المملكة .

  

�قتراب منھا او نشر التي � يجوز للصحفي امن المحرمات  جميع ا�جھزة ا�منية  وعمليا تعتبر
، وھBBو مBBا يصBBنف عBBادة ضBBمن"الخطوط الحمBBراء" او مBBا � ترغBBب تلBBك ا�جھBBزة ا�منيBBة بنشBBره

  التابوھات.

  

  ويمكن إجمال واقع التدخ�ت في ا�جھزة ا�منية الث�ث على النحو التالي:

  

  او4 : دائرة المخابرات العامة :
  

خ� وسطوة على وسائل ا�ع�م ھي دائرة المخابرات من الثابت تماما ان اكثر ا�جھزة ا�منية تد
العامBBة التBBي تعرضBBت فBBي ا�شBBھر القليلBBة الماضBBية الBBى مBBا يشBBبه المواجھBBة المباشBBرة بينھBBا وبBBين 

  المخابرات خطوة واحدة للخلف. رالصحافة ووسائل ا�ع�م، بعد ان تراجع دو

  

الصحفيين نضال منصBور ان"الع�قBة وفي ھذا السياق يقول المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية 
بين ا�من وا�ع�م وتحديدا المخابرات في العامين ا�خيرين شھدت تحو�ت باتجBاه عBدم التBدخل 
المباشر والواضBح للمخBابرات فBي المشBھد ا�ع�مBي ا�ردنBي، و� يسBتقيم ھBذا ا�سBتنتاج ا� مBن 

ن يتلقون ھواتف متكBرره ودائمBه تتBدخل خ�ل مقارنته بالواقع السابق الذي كان يقول ان الصحفيي
٥في ادق اعمالھم"

.  

  

ويضيف إن"المسBؤولين عBن ا�ع�Bم فBي جھBاز المخBابرات كBانوا ا�كثBر تBاثيرا فBي كBل تفاصBيل 
المشBBھد ا�ع�مBBي ا�ردنBBي حتBBى انھBBم كBBانوا يعرفBBون علBBى وجBBه اليقBBين كBBم عBBدد ا�صBBوات الBBذي 

  بة الصحفيين ــ النقيب وا�عضاء ــ ".سيحصل عليھا كل مرشح في انتخابات مجلس نقا

  

وبعBBد بدايBBة الحBBراك فBBي الوسBBط ا�ع�مBBي الBBذي سBBبق الثBBورات بقليBBل بBBدأ التBBذمر مBBن ھBBذا التBBدخل 
ا�مني في ادق التفاصيل، وصارت ھناك اشارات في لقاءات متعددة مع ج�لة الملBك الBذي اوعBز 

  للعبة ا�ع�مية".لجھاز المخابرات بالتراجع خطوة للخلف �عادة صياغة ا

  

ويرى ان"ھذه الخطوة للوراء  لم توقف قدرة المخابرات على ان تبقى �عبا رئيسيا فBي المشBھد ، 
وانما غيّرت قواعد اللعبة ، فبد� من التواصل مBع المؤسسBات ا�ع�ميBة والصBحفيين تBم التركيBز 

لتحرير ونBتج بالتBالي عBن على ان يتم تمرير الموقف ا�مني من خ�ل رؤساء التحرير او مدراء ا
ھذا التغيير نوع من تبBادل ا�دوار بمعنBى ان الوظيفBة ا�خيBرة فBي جBزء منھBا بBدأ يتBولى تطبيقھBا 

  الصحفيون انفسھم".
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ويضيف" ھناك ايضBا معBادل جديBد فBي المشBھد ا�ع�مBي أصBبح ا�مسBاك بBه أصBعب بBل وأكثBر 
ر قلBق المخBابرات الصBحافة اليوميBة بBل صعوبة من قبل، وھو ا�ع�م ا�لكتروني، فلم يكن مصد

كانBBBت الصBBBحافة ا�سBBBبوعية وبالتBBBالي كانBBBت توجBBBه وسBBBائل الضBBBغط والحصBBBار علBBBى الصBBBحافة 
ا�سبوعية التي كانت اكثر تمردا على السياق ا�ع�مي الرسمي، والصحافة ا�سبوعية اجھضت 

ا�منBBي، ووجBBد وخنقBBت بوسBBائل متعBBددة ابرزھBBا الحصBBار المBBالي الBBذي اسBBتبدل عBBن الحصBBار 
الصحفيون صانعوا الصحافة ا�سبوعية في ا�ع�م ا�لكتروني منفBذا جديBدا للمشBاغبة والمنBاورة 

ھBة مBع المخBابرات، وا�ھBم ھBو ر على المناورة والتھرب من المواجوبكلف مالية اقل، وبقدرة اكث
  القدرة على التنصل من ا�لتزامات القانونية".

  

Bام بB٦دراينويرى الزميل الصحفي بس
ان المخBابرات العامBة  كانBت طBوال سBنوات فBي الماضBي  " 

ھBذا  ن شBھدا إنحسBارا فBيالجھاز ا�كثر تدخ� في عمل ا�ع�م والصحفيين لكن العBامين ا�خيBري
  ."غير مباشرة نية مثل ا�من العام ولكن بصورة ة ا�جھزة ا�ميالتدخل فيما تتدخل عموما بق

  

٧طارق المومنيويؤكد نقيب الصحفيين الزميل 
"على ان تBدخ�ت جھBاز المخBابرات فBي ا�ع�Bم  

 أتلقBىففBي السBابق كنBت ، فBي حBدوده الBدنياأصبح  ا�ن  ھمتدخلولكن سابقا كان يحدث باستمرار، 

.. مBث� صBحيفة المجBد كنBت  ا�منيةعشرات الشكاوى من مسؤولين في الصحف بسبب التدخ�ت 
يرھBا حBول كثBرة التBدخ�ت ا�منيBة فBي عمBل الصBحيفة العديد من الشBكاوى مBن رئBيس تحر أتلقى

  ".والرقابة المسبقة على ما تنشره

  

  ثانيا : ا"من العام
  

يعتبBBر جھBBاز ا�مBBن العBBام الجھBBاز ا�منBBي ا�قBBرب للتعامBBل مBBع المBBواطنين وبالتBBالي التعامBBل مBBع 
رة محBودة علBى ھBذا الجھBاز تBدخ�ت مباشB فيBه الBذي سBجل الوقBتالصحفيين وا�ع�ميBين، وفBي 

ومتواضBBعة جBBدا فBBي عمBBل الصBBحافة وا�ع�BBم ، فBBإن ھBBذا الجھBBاز يعتبBBر أكثBBر ا�جھBBزة احتكاكBBا 
�٨سيما في الميدانبالصحفيين 

.  
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قدمت الزميلة الصحفية ليندا معايعه  التي تغطي القطاع ا"مني منذ عدة سنوات لصAالح جريAدة العAرب اليAوم ـAـ  
قالAAت فيھAAا  ٢٠١١/ ٥/ ١٦شAAكوى بحAAق رجAAال ا"مAAن العAAام الAAى مAAدير ا"مAAن العAAام ولنقابAAة الصAAحفيين بتAAاريخ 

ملي الميداني في منطقة صرح الجندي المجھول في الشونة الAى تعرضت من قبل احد افراد ا4من العام خ�ل ع"
شAAتم " المرحAAوم والAAدي " حيAAث قAAام رجAAل ا4مAAن بالطلAAب منAAي بAAالتحرك نحAAو احتشAAاد  تخللAAهاعتAAداء لفظAAي 

المعتصمين خاصة واني اخترت منطقة حيادية بعيدة عAن ا4مAن العAام والمعتصAمين التAي كانAت تشAھد احتكاكAات 
واثناء ذلك وقف خلفي مباشرة واخذ يدفع بي للتوجه ل�مام وكنت عندھا اطلب منه التحAدث خفيفة بين الجھتين 

 ابھدوء وضبط النفس ا4 انه اخذ يصرخ بوجھي فقلت له اني لم اعطAل عملAك فانAا صAحفية واقAوم بAواجبي بعيAد
Aدد مAف عAخاص عن الطرفين ا4 انه اخذ يصرخ "تحركي من ھون انقلعي وانصرفي " وكان بجواره يقAن  ا4ش

من اھل المنطقة وبحوزتھم عصAي وبالفعAل تحركAت الAى مقدمAة سAاحة الجنAدي المجھAول ليخAتم قولAه " انقلعAي 
 �Aيلعن ابوكي " وفي المقابل قام شخص مدني من اھل المنطقة كان يمشي معه بالشتم بعبارة مسيئة "اردنية ب

ال وعلAى مسAمع مAن رجAل ا4مAن والشAخص عدت وقلت بصوت ع نيشرف "عندھا تدخل زم�ئي لتھدئتي ا4 ان
المدني باني ابنة عائلة وعشيرة وانا ابنة عشيرة المعايعة ا4 ان المAدني اخAذ بالشAتم عنAدھا تAدخل مAدير شAرطة 
لبلقاء وطلب منه ان يسكت فيما قام زم�ئي من قناة العربية بابعادي وعلى الفور قمت بAاب�غ النAاطق ا4ع�مAي 

  ".مفي مديرية ا4من العا
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٩ويعترف مدير المكتب ا�ع�مBي فBي مديريBة ا�مBن المقBدم محمBد الخطيBب
فBي شBھادته الخاصBة  

 مBن العBام إ� أنBه يBرى فيھBا أنھBا"لھذه الورقة بحدوث بعض ا�شكا�ت بين الصحفيين ورجال ا�

انشBاء المكتBب "، في الوقت الBذي اكBد فيBه علBى انBه ومنBذ تجة عن اخطاء  فردية وغير مقصودةنا
فإن الع�قة بBين جھBاز ا�مBن العBام وا�ع�Bم ع�قBة  ٢٠٠٥ا�ع�مي في مديرية ا�من العام عام 

  .ممتازة

  

في الميدان وھي حتما اخطاء غير مقصودة ..  نعترف بوقوع اخطاء فرديةويقول المقدم الخطيب"
ي كBل حBدث ميBداني نحBاول وضBع فف ،ولنتحدث عن الية عمل ا�من العام مع ا�ع�م  في الميدان

يق مBع ضBباط الميBدان حBول سضباط ارتباط ونطلب من الصحفيين الموجودين لتغطية الحدث التن
ان يميز نفسBه بواسBطة البBاج الBذي يBدل  ا�ماكن ا�مثل لتواجدھم وھذا ا�مر يتطلب من الصحفي

على ھويته واسم مؤسسته الصحفية وارتداء سترة خاصة مكتوب عليھا كلمBة ( صBحافة ) وبBدون 
ذلك � يمكننا ان نميز الصحفيين من غيرھم فما بالك بالشرطي العادي كيف يمكBن لBه ان يتعBرف 

  ".على الصحفي 

  

عليمات  .. واريد ان اؤكBد ھنBا ان حمBل المBايكرفون ل�سف � يلتزم الصحفيون بھذه الت ويضيف"
بالنسبة لنا على ان حاملھا صحفي .. القBانون يلزمنBا بعBدم التعامBل مBع  اكافي او الكاميرا ليس دلي�

غير ا�عضاء في نقابة الصحفيين ... ولكننا نغض الطرف عن ذلك في احيان كثيرة لنسBھل علBى 
  ".اعمالھم  الصحفيين

  

� يلتزمون بس�متھم ، فكثيرا ما نواجه صBحفيين  ينبعض الصحفيالخطيب الى ان" ويشير المقدم
يلقون بأنفسھم في خضم المتظاھرين .. نحن نعتقد في ا�من العام ان وظيفة الصحفي نقBل الحBدث 
ولBBيس صBBناعته .. ونعتقBBد ان بعBBض الصBBحفيين يتعمBBدون التواجBBد فBBي منBBاطق خطيBBرة ... مھمBBة 

اذا لم يكن يريد ان ينسق مع ضباط ا�رتباط من ا�من العBام المتواجBدين  الصحفي ان يحمي نفسه
في الموقع ...  في مثل ھذه ا�وضاع تقع اصابات بين الصحفيين نتيجة حالة ا�ربBاك التBي تكBون 
حاصلة خ�ل فض ا�عتصامات او المسيرات المخلة بالقانون .. ونحBن نعتقBد ان سBببھا مخالفBات 

لتBBBزامھم بBBBالقوانين .. اضBBBافة لBBBذلك بعBBBض وسBBBائل ا�ع�BBBم تتعمBBBد تصBBBوير ا�ع�ميBBBين وعBBBدم ا
  . "ا�حتكاكات مع الشرطة فقط بھدف ا�ساءة لدورھم

  

حّمل المقBدم ميدان جمال عبد الناصر واحداث الكرامة وعن ا�عتداء على الصحفيين في اعتصام 
 اتعمBدوا ان يكونBوا جBزءلقBد للصحفيين أنفسھم قBائ�" الصحفيين الخطيب مسؤولية ا�عتداء على 

 يلتزمونمن ا�شكا�ت التي حدثت بين المتظاھرين ورجال ا�من ... ل�سف بعض الصحفيين � 

  ."المشاكل للحصول على خبر مثير إثارةالمھنة ويتعمدون  بأخ�ق

  

سBھيل مھمBة ويؤكد المقدم الخطيب على ان واجب المكتب ا�ع�مي في مديرية ا�مBن العBام ھو"ت
دوبي الوكا�ت والصحف والمحطات الفضائية ويتم ذلك حسب القوانين المرعية فنحن � نبخل من

على وسائل ا�ع�م باية معلومة ويكBون ذلBك حسBب السياسBات ا�منيBة المتبعBة والتBي تتركBز فBي 
ان نبلBBغ وسBBائل ، وواجبنBBا مراعBBاة القBBوانين وا�عBBراف والتقاليBBد وا�بتعBBاد عBBن التشBBھير والتاويBBل 

�ع�م بالمعلومBات ا�ساسBية عBن ايBة قضBية ونركBز فBي ذلBك علBى اختيBار المعلومBة  التBي  تھBم  ا
الصحفيين ..  ولكن بعض الصحفيين � يكتفون بما نزودھم به ويريدون تفاصBيل اضBافية .. نحBن 
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لسنا مسؤولين عBن تزويBدھم بالتفاصBيل ا�ضBافية ومھمBة ذلBك تقBع علBى ا�دعBاء العBام اذا رغBب 
  ."دھم بالمعلومات التفصيلية بتزوي

  

ومنBذ بدايBة العBام الحBالي العديBد مBن ورشBات ويقول المقدم الخطيب ان مديرية ا�من العام عقBدت 
العمل التثقيفية والتدريبية لكوادر ا�من العام في كيفية التعامBل مBع الجمھBور وا�ع�ميBين تحديBدا 

سBبة اي رجBل امBن تقBدم ن مسBتعدون لمحااخطاء فردية تقBع ونحB، وقلت ان ھناك خ�ل ا�زمات 
ن الشBBكاوى التBBي تقBBدم عموميBBة .. فكيBBف تكابBBه لمخالفBBات ولكBBن مBBا يحصBBل اعBBن اربحقBBه شBBكوى 

  ؟؟.سنتابعھا والحالة ھذه

  

  ثالثا : قوات الدرك
  

كBان طرفBا يعتبر جھاز قBوات الBدرك مBن احBدث ا�جھBزة ا�منيBة تاسيسBا فBي المملكBة، ومBع ذلBك 
  ا�عتداء على الصحفيين وا�ع�ميين خ�ل الفترة القليلة الماضية. حوادث  رئيسيا في

  

 ورغم انه لم  و� يختلف جھاز الدرك كثيرا في ع�قته مع الصحافة عن شقيقه جھاز ا�من العام، 

، ا� ان ما يؤخذ علBى ھBذا الجھBاز الدرك أي تدخل مباشر في عمل الصحفيين  يسجل على قوا ت
  ميدان وفي المناطق الساخنة التي يتواجد الصحفيون فيھا لتغطيتھا.في ال التعامل الخشن

  

وفي ھذا السياق يؤكد مدير المكتب ا�ع�مي في مديرية الدرك المقدم احمد ابو حماد فBي شBھادته 
١٠ھنا

بحرية ا�ع�م بإعتبار ان ذلك توجھا ملكيا يركBز علBى حمايBة على ان "قوات الدرك تؤمن  
وا�ع�ميBين اثنBاء تغطيBة ا�حBداث ومBن اجBل ان يBؤدي رجBل الBدرك  حقBوق الصBحفيين وصBياته

قواعBBد  وضBBعتواجبBBه علBBى اكمBBل وجBBه ورجBBل ا�ع�BBم ايضBBاً وكمBBا ھBBو مطلBBوب منBBه .. ولBBذلك 
تحدد طبيعة الع�قة بين رجل ا�من ورجل ا�ع�م من خ�ل تفھBم الطBرفين �دوار كBل  ومباديء

ت الفرديBة الصBادرة مBن الطBرفين وبمBا يضBمن انشBاء منھما والعمBل علBى القضBاء علBى التجBاوزا
ع�قة ايجابية راسخة تنشBا مBن مضBمون مدونBة السBلوك المھنBي لرجBل ا�ع�Bم مBن جھBة ووعBي 

  .  أخرى" سيما قانون حق الحصول على المعلومة من جھة القوانين � إنفاذقوات الدرك بطرق 

  

بإسBBتمرار علBBى تBBدريب وتطBBوير قBBدرات تعمBBل وويشBBير المقBBدم ابBBو حمBBاد الBBى ان قBBوات الBBدرك  
منتسبيھا وخاصة العاملين في الميدان علBى التعامBل مBع ا�ع�ميBين ووسBائل ا�ع�Bم بمBا يتوافBق 

الحBوار مBا بBين قBوات  وإدامBةالتعاون  أواصرويتناسب مع مدونة السلوك والعمل على مد جسور 
  ".الدرك وا�ع�م

  

رديBة خ�Bل ا�حBداث الكبBرى .. ونحBن فBي الBدرك لBدينا اخطاء فويعترف المقدم ابو حماد بوقوع"
مؤسسة مساءلة قوية فمن يتھم  من افرادنا بإرتكاب مخالفات توقع بحقه عقوبBات قاسBية ولكننBا � 

  ".والحالة ھذه � نستطيع ان نتابع الشكاوى  ،نتلقى شكاوى على اقراد محددين با�سم 

  

العام ومھمتنا فرض ا�من  خل بناء على طلب ا�منونتد ،نحن في الدرك ننفذ التعليماتويضيف"
وسBائل ا�ع�Bم التBي � والصورة النمطية عن قسوتنا فBي التعامBل مسBؤولة عنھBا بعBض  م،والنظا

تحقيق ا�ثارة .. � نلجا �ستخدام القنوات ( العصي ) لتفريق اي مظھر يشكل تھديBد تھدف سوى 
بدايBBة نسBBتخدم السBBماعات اكثBBر مBBن مBBرة لنطلBBب مBBن  كافBBة الوسBBائل .. ذنسBBتنفل�مBBن ا� بعBBد ان 

المعتصمين اخ�ء المنطقة .. ونستمر بتكرار ذلك واذا لم يستجيبوا نلجا للحواجز البشBرية واذا لBم 
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 ـ مقابلة شخصية في مكتبه. 
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يستجيبوا نستخدم خراطيم المياه .. وفي حا�ت ا�عتداء علينBا او علBى الممتلكBات العامBة نسBتخدم 
  . "ي في التعامل مع مثل ھذه ا�حداث وات ونحن نطبق النظام الفرنساالھر

  

فBBي الميBBدان �سBBتفزازات مBBن قبBBل بعBBض ويقBBول المقBBدم ابBBو حمBBاد" أن رجBBال الBBدرك يتعرضBBون 
فمث� خ�ل احد ا�عتصامات بالقرب مBن السBفارة ا�سBرائيلية .. كBان   ،ا�ع�ميين والمتظاھرين

سBتفزه وتقBول لBه " ا� تخBاف هللا تقBوم احد رجالنا يقBوم بBربط حذائBه .. فBإذا باحBدى ا�ع�ميBات ت
بحماية سفارة اليھود " ولBم يجبھBا رجBل ا�مBن رغBم ا�سBتفزاز الواضBح فBي ك�مھBا .. ولكBن فBي 

  ".النھاية رجل ا�من بشر ويتعرض لكافة انواع الضغوط 

  

ھBم � يلتزمBون بBالقوانين .. فويؤكد مدير المكتب ا�ع�مي في مديرية الدرك على ان الصحفيين"
ف على ھBويتھم مBن بطاقBات خاصBة كمBا انھBم � يرتBدون ايضBاً السBترات التBي � يضعون ما يعرّ 

تعرف علBيھم .. ومعظمھBم � يقومBون با�تصBال بضBباط ا�رتبBاط فBي الميBدان الBذي مBن واجBبھم 
 مساعدة ا�ع�ميين وارشادھم الى ا�ماكن ا�منة التي يستطيعون من خ�لھا القيام بواجبBاتھم فBي

  ا�حداث".تغطية 

  

  

  

  

  ظاھرة"البلطجية " ضد ا ع�ميين

  ھل ھم موظفون أم متطوعون  ام مرتزقة

  
بشBBكل �فBBت ل�نتبBBاه بعBBد الثBBورات العربيBBة وامتBBدادھا وصBBو� "  ظھBBور ظBBاھرة " البلطجيBBةان 

تعBBد مBBن ابBBرز الظBBواھر الخطيBBرة الناتجBBة عBBن التغيBBرات الحاصBBلة فBBي ع�قBBة ا�منBBي  ل�BBردن
  مي .با�ع�

  

فلم تتوقف ظاھرة البلطجة عند حدود ا�عتداء الصBارخ علBى المتظBاھرين والمطBالبين با�ص�Bح 
بل وصلت إلى مBا يشBبه ا�عتBداء المBنظم علBى الصBحفيين وا�ع�ميBين، وھBو مBا يشBكل خطBورة 
واضحة وتحو� كبيرا في تلك الع�قة من المؤكد ان استمرارھا وتطورھا سBيحمل سBلبيات عديBدة 

  طيرة في المستقبل.وخ

  

و� تبدو حالة ا�عتداء على الصحفيين بالحالBة الجديBدة فBي ا�ردن، فقBد شBھدنا عشBرات الحBا�ت 
في اوقات سابقة ومختلفة، على نحو ا�عتداء على مBدير مكتBب الجزيBرة فBي عمBان الزميBل ياسBر 

ل العBدوان ا�سراسBرئيلي اثناء تغطيته �عتصام امام السفارة ا�سرائيلية في عمان خ�B ابو ھ�لة
ا�عتBداء علBى عشBرات الصBحفيين اjخBرين فBي إضBافة الBى ،  ٢٠٠٩علٮقطاع غزة اواخBر عBام 

مواقBع مختلفBة سBواء فBي الميBدان واثنBاء تغطيBBتھم ل�حBداث السBاخنة، او حتBى فBي اوقBات وامBBاكن 
ن لعنBBف وإضBافة الBBى العنBBف الجسBدي تعBBرض الصBBحافيو اخBرى كانBBت بعيBBدة تمامBا عBBن الميBBدان.

نفسBBي تمثBBل فBBي التھديBBد عبBBر ا�تصBBا�ت الھاتفيBBة مBBن مجھBBولين وزادت ھBBذه الظBBاھرة مBBع بدايBBة 
الحراك الشعبي المطالب با�ص�ح السياسي ، ا�مر الذي دفع السBلطات لتخصBيص حمايBة امنيBة 

  على مكاتب بعض وسائل ا�ع�م كما ھو حاصل مع مكتب قناة الجزيرة الفضائية .
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طBBار يمكBBن التوقBBف قلBBي� أمBBام حالBBة ا�عتBBداء علBBى الكاتBBب الصBBحفي الزميBBل جميBBل وفBBي ھBBذا ا�
  .٢٠٠٨عام  المباشر والمخطط له مسبقا باستخدام ادوات حادة ل�عتداءالنمري الذي تعرض 

  

في حينه يستھدف معاقبته على رايBه، او إسBكاته، او توجيBه رسBائل مBن خ�لBه  ا�عتداءوكان ھذا 
، الBذي كتBب  عنBه ا�عتBداءوا�ع�ميBين الBذين ادانBوا فBي حينBه وبشBدة ھBذا  إلى جميBع الصBحفيين

كان الجنBاة يھBدفون مBن وراء فعلBتھم رئيس تحرير جريدة العرب اليوم الزميل فھد الخيطان قائ�"
الى مس كبرياء وكرامة زميل عزيز باسلوب مقزز وبالكشف عن وجوھھم فشلوا في تحقيBق ھBذا 

  ." الھدف

  

وسط الصحافي وا�ع�مي من جھته كان معنيا بھذه النتيجة، فلو كتب لھBذه السBابقة الواضاف ان"
ولتضBررت حريBة  الشنيعة ان تمر من دون حسBاب لتجBرأ آخBرون با�عتBداء علBى زم�Bء اخBرين

بھBBذا المعنBBى كانBBت قضBBية الزميBBل جميBBل النمBBري قضBBيتنا جميعBBاً وعلBBى ا�ردن، والصBBحافة فBBي 
  ". ميل ان الجرح اصاب وجوھنا جميعاً المستوى الشخصي شعر كل ز

  

لBو ان الحادثBة وعندما القي القبض على الجناة والمتورطين في ھذا العدوان كBان الخيطBان يعلBن" 
يBBد لشBBكل جديBBد مBBن اشBBكال التھد أسسBBتا�خيBرة بحBBق الزميBBل النمBBري قيBBدت ضBBد مجھBBول لكانBت 

وم �ن منطBق القBانون انتصBر فBي نشعر جميعاً با�رتياح اليB، للصحافيين يصعب حصر تداعياتھا
" مواجھة البلطجيّة

١١
.  

  

مكتBBب مكتBBب وكالBBة  مBBا تعBBرض ولعBBل اخBBر اعتBBداءات البلطجيBBة ضBBد الصBBحفيين وا�ع�ميBBين 
يثيBBر الكثيBBر مBBن التسBBاؤ�ت عBBن ھويBBة ھBBؤ�ء البلطجيBBة، وھBBل ھBBم  سBBية فيعمBBان الفرن الصBBحافة

تقBف وراءھBم وتBوجھھم وتسBيّرھم،  ن جھBاتمتبرعون من انفسھم للقيBام بمثBل تلBك الجBرائم ، أم ا
وتقوم بتنظيمھم وتوظيفھم باعتبارھم قوى ضاربة يتم استخدامھا في الوقت المناسب ووفقا لرغبة 

  ومصالح تلك القوى باعتبارھم قوات مرتزقة.

  

ان "البلطجية" ظاھرة تستحق التوقف عندھا مطو�، ودراستھا بمنظور امني واجتماعي وسياسي 
خاصة وانه ليس من المتوقع او المرجح ان تختفي تلك الظاھرة او ان تتقلص اعمالھا  واقتصادي،

القذرة في المدى المنظور، بل ان كل التوقعات تذھب إلى ا�عتقاد بان تلك الظاھرة ستمتد، وسيتم 
ترسيخھا، وربما ستعمل على تطوير اسBاليب عملھBا وھBو مBا سBيزيد مBن احتمBال حBدوث مخBاطر 

  اوسع.

  

ذه الظاھرة ليست جديدة بالتاكيد، ولكن الجديد فيھا انھا تحولت لظBاھرة جماعيBة ممتBدة، ففBي ان ھ
الوقت الذي كانت فيه سابقا تعمBل بشBكل شخصBي، وربمBا بتوجيBه مBن افBراد او اشBخاص بعيBنھم، 
واسBBتخدام عBBدد محBBدود جBBدا مBBن ا�فBBراد فBBي تنفيBBذ اعمBBال البلطجBBة ضBBد الصBBحفيين، نجBBد ان ھBBذه 

متBBدت لتصBBل إلBBى ا�سBBتعانة بالعشBBرات مBBن البلطجيBBة الBBذين يتولBBون ا�عتBBداء المباشBBر الظBBاھرة ا
والمBBنظم علBBى المطBBالبين با�ص�BBح السياسBBي، ومBBن بيBBنھم الصBBحفيين الBBذين يعملBBون فBBي الميBBدان 

  لتغطية تلك ا�حداث.

  

واعBدادا والسؤال ا�برز الذي يطرح حول تلك الظاھرة ھو من الذي يقBف وراء البلطجيBة تنظيمBا 
  وتوجيھا وربما تموي� وتخطيطا؟.
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ھل البلطجية اشخاص متطوعون يقومون بتنظيم انفسھم في مجموعات ويتولون التخطيط والتنفيذ 
  من قبل انفسھم فقط؟.

  

وھل البلطجية ظاھرة طارئة من المتوقBع لھBا ان تنتھBي وتت�شBى فBي المسBتقبل المنظBور؟ أم انھBا 
سBري مبBرمج وتقBف وراءھBا جھBات واشBخاص يتولBون عمليBة  ظاھرة راسخة تعمل ضمن تنظيم

  التنظيم والتوجيه والدعم المالي والتنفيذ؟.

  

البلطجية بتوجيه رسمي وبرعاية رسمية" ربما امنية"، ام انھم يعملون لدى اشBخاص يعمل  وھل 
  ھم؟.وافراد يملكون النفوذ المالي والسياسي ويستخدمونھم للحفاظ على مصالحھم، ولحماية انفس

  

مثل تلك ا�سئلة وعشرات غيرھBا طرحBت وسBتطرح �حقBا، ومBن ھنBا تبBرز اھميBة دور الجھBات 
ا�منيBBة المعنيBBة بالكشBBف عBBنھم، وتحديBBد ھويBBاتھم، وھويBBة مBBن يقBBف وراءھBBم، تمBBوي� وتنظيمBBا 

  واشرافا وتنفيذا.

  

يھBا بشBكل وفي ھذا الجانBب يمكBن التوقBف أمBام تظBاھرة الجBامع الحسBيني الشBھيرة التBي ظھBرت ف
كانھم قوات منظمة، عندما قاموا با�عتداء المباشBر علBى البلطجية �فت ل�نتباه و�ول مرة قوات 

المتظاھرين والصحفيين بالعصي، وتم القاء القبض على بعضBھم، ا� ان نتBائج التحقيBق لBم تظھBر 
النواب ان  حتى ا�ن، بالرغم من ان وزير العدل في حينه حسين مجلي اعلن بوضوح أمام مجلس

  نتائج التحقيق ستظھر قريبا جدا.

  

والسؤال ھنا لماذا لم يتم ا�ع�ن عن نتائج التحقيق مع البلطجية الBذين القBي القBبض علBيھم؟ ومBن 
  الذي وقف وراء حمايتھم، وربما حماية من يقف وراءھم؟.

  

ن با�ص�BBح بعBBد ھBBذه الحادثBBة اصBBبحت ظBBاھرة البلطجيBBة ظBBاھرة قائمBBة بBBذاتھا، واصBBبح المطBBالبو
طجية ومن ردات فعلھم اكثر من تخوفھم من قوات ا�من وردات فعلھم، �سBباب ليتخوفون من الب

وجيھة في مقدمته ان رجال ا�من واضحون تماما ولBديھم تعليمBات وتوجيھBات � يحيBدون عنھBا، 
مكBBن بينمBBا البلطجيBBة مجھولBBون و� احBBد يعBBرف ھويBBاتھم، و� احBBد يسBBتطيع الBBتكھن إلBBى أي حBBد ي

  استخدامھم للعنف والقوة ضد المتظاھرين المطالبين با�ص�ح السياسي.

  

وأمام كل تلك المعطيات فان الشكوك وا�سئلة التي تثار في كل وقت عن ھويBة ھBؤ�ء البلطجيBة، 
ومن يقف وراءھم ستبقى قائمة ، في الوقت الذي تذھب كBل الشBكوك إلBى انھBم إمBا عناصBر امنيBة 

وإمBا أن ا�جھBزة ا�منيBة تتBولى تجمBيعھم مBن اصBحاب السBوابق والسBج�ت  تتخفى بلباس مBدني،
الجرميBة لتBوظيفھم واسBBتغ�لھم، وإمBا انھBBم يعملBون لBدى اشBBخاص متنفBذين تقBBوم ا�جھBزة ا�منيBBة 

  با�ستعانة بھم،و إما أنھم متطوعون من انفسھم وھو ا�حتمال البعيد جدا.

  

١٢ميBل د. محمBد ابBو رمBانفي ھذا الجانBب يقBول الكاتBب الصBحفي الز
�يمكBن القBول ان ظBاھرة  " 

يBBة رسBBمية او علBBى اقBBل االبلطجBBة التBBي طالBBت المطBBالبين با�ص�BBح وا�ع�ميBBين � تحظBBى برع
المسBBتويات صBBمت رسBBمي والتحBBريض علBBى ا�ع�BBم وا�عتBBداءات علBBى ا�ع�ميBBين مBBن قبBBل 

  ".با�ص�ح البلطجية � ينفصل عن ظاھرة ا�عتداء على كافة المطالبين 
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المفارقة ان حجم التحBريض علBى ا�ع�Bم مBن قبBل ا�وسBاط الرسBمية كبيBر ويقول ابو رمان" ان 
رتفBع فBي ھBذه ا�ونBة .. ومذھل فھناك شكوى مBن قبBل الرسBميين مBن سBقف الحريBة ا�ع�ميBة الم

  ".قةيين ليست من ا�ع�م المبتذل بل من الحرية ا�ع�مية وھنا تكمن المفارمسوشكوى الر

   

ان ا�عتداءات التي وقعت على الصBحفيين فBي مسBيرة العBودة وا�عتBداء علBى  ويعتقد ابو رمان" 
الزميBBل ياسBBر ابBBو ھ�لBBة والزميلBBة رشBBا الBBوحش واخرھBBا ا�عتBBداء علBBى مكتBBب وكالBBة الصBBحافة 
Bت غطاءھBة رفعBى ان الدولBير الBا الفرنسية ھو نتيجة لعملية تعبئة رسمية ضد ا�ع�م وھو ما يش

  ".عن ا�ع�ميين رغم ان واجبھا توفير الحماية لھم

  

ننا مقبلون على مرحلة ( تكسير ا�ع�م ) فإضافة لتقييد ا�ع�م بتشريعات وقوانين أاعتقد ويقول"
  ". سيتم اللجوء اكثر الى البلطجية لترھيب وترويع ا�ع�ميين

  

ع�Bم وا�تصBال طBاھر العBدوان ومن المؤكد ان ھBذه التخوفBات ھBي نفسBھا التBي دفعBت بBوزير ا�
ل�ع�ن عن قلقBه ممBا يتعBرض لBه الصBحفيون وا�ع�ميBون مBن اعتBداءات متكBررة عنBدما اعلBن 

شBBعوري عميBBق بBBالقلق علBBى حريBBة  علBBى صBBفحته علBBى الفBBيس بBBوك عقBBب احBBداث الكرامBBة عBBن"
وھBو  ،رافيون وكاميراتھم للضرب والتكسيالصحافة بعد تكرار الحوادث التي يتعرض فيھا الصح

  . " ما يتطلب جھداً رسمياً وأمنياً أكبر لحماية الصحافيين وتمكينھم من أداء عملھم

ا�جBBBواء السBBBائدة ضBBBد ا�ع�ميBBBين �حقBBBا قBBBدم العBBBدوان اسBBBتقالته مBBBن الحكومBBBة احتجاجBBBا علBBBى "
وھBBذا يتنBBافى مBBع دعBBوات ، با�عتBBداءات المتكBBررة علBBيھم فيمBBا ھBBم يقومBBون بواجبBBاتھم المھنيBBة 

�BBاخ ا�صBBدون منBBة بBBة وثابتBBة واخ�قيBBد قانونيBBى قواعBBوم علBBن أن يقBBذي � يمكBBي الBBح السياس
" مؤكBBدا علBBى انحيBBازه لحريBBة ديمقراطBBي مBBن الحريBBات ا�ع�ميBBة وتحBBت سBBقف قBBوانين الحريBBات

انحاز إلى حرية ا�ع�م والصحافة كما كنت دائماً ، ومع ادانة القدح والذم واغتيال  ا�ع�م قائ�"
  . "، وافھم ا�ص�ح بأنه (الحرية) بكل جوانبھا وفي مقدمتھا حرية التعبيرالشخصية 

  

يقBBدم الشBBرعية �ي كBBان أن يسBBتخدم العنBBف ضBBد وسBBائل  وقBBوع اخطBBاء مھمBBا بلغBBت � وقBBال ان"
"، فBBي إشBBارة واضBBحة الBBى ا�عتBBداء علBBى  ا�ع�BBم ومكاتبھBBا ويحطمھBBا بمBBزاعم الوطنيBBة والBBو�ء

   وكالة ا�نباء الفرنسية.

  

نقيب الصحفيين طارق المومني وصف البلطجية الذين يقومون بإعتداءات على الصحفيين بBأنھم  
خاذ اجBراءات حقيقيBة لوقBف ا�عتBداءات . مطالبا الحكومة بإتتريد ان تاخذ القانون بيدھا"ميليشا" 

١٣على الصحفيين من قبل البلطجية .
  

  

ءات التBي يريBد الBبعض مBن خ�لھBا أن ھناك تراخي وتھاون في مواجھة ظاھرة ا�عتBداواضاف"
ينقل الب�د من اجواء ا�حتجاجات وا�عتصامات الھادئة ، التي مكنت ا�ردن من تجBاوز ازمBات 
خطيرة ، إلى حالة من الفوضBى ونشBر الكراھيBة واشBاعة عقليBة ا�نتقBام والتصBرف فBوق القBانون 

خانBة التBي غرقBت فBي مسBتنقعاتھا بعBض يقود النظام والبلد إلى نفس ال وھو ما، وبقوانينه الخاصة
  . "ا�نظمة من حولنا 

  

                                                 
١٣

  ع�م والراي العام مداخلة له خ�ل ورشة عمل ا4من وا 



 ١٥

من معارضBة وعن المعارضة وحقھا في التعبيBر عBن نفسBھا قBال العBدوان ان ھBذا الBوطن للجميBع"
فالمعارضBBة ايضBBاً مواليBBة للنظBBام والBBوطن ، ومBBن ، وغيBBر معارضBBة ، اصBBحاب رأي ورأي آخBBر
  . "يحاسب الجميع ھو القانون العادل والقضاء

  

يبدو أن قوى الشد العكسي وانصار الفساد والمفسدين والمضللين لھم الصوت العالي وختم بالقول"
�ننBي ارى موجBات ، والقدرة على اجھاض كل ارادة وطنية مخلصة وصادقة وھBذا مBا احBذر منBه

  . "من ابناء ھذا الشعب الطيب ينساقون بحسن نية الى صفوف المعادين ل�ص�ح 

   

فBي شBمال افريقيBا والشBرق ا�وسBط محمBد علBى لسBان مBديرھا ولحماية الصحفيين  الدوليةاللجنة  
  الحكومة ا�ردنية بـ"تأييدھا الضمني" ل�عتداءات على الصحفيين.اتھم  عبد الدايم 

  

فBي احBداث  -الدايم إلى أن وعود المسؤولين ا�ردنيين بتقديم المعتدين على الصBحفيين وأشار عبد
حقق، وابدى عدم وثوقه بأن تقوم الحكومة بتقديم المعتBدين علBى مكاتBب وكالBة للعدالة لم تت -سابقة

  ).AFPالصحافة الفرنسية (

  

وطالبت اللجنة الدولية لحمايBة الصBحفيين الحكومBة ا�ردنيBة بالكشBف عBن اسBماء المتBورطين فBي 
ميلBة رنBدة ا�عتداء على مكاتب "الفرنسية" وطاقمھا وتكسBير معBداتھا، وتھديBد مBديرة المكتBب الز

  .وتقديمھم للعدالة، حبيب

  

  

  

  طرق التدخل ا"مني في وسائل ا ع�م
  

تعددت طرق ووسائل التدخل ا�مني في عمل الصحفيين وا�ع�ميين خ�ل العقود الماضBية فمBن 
الBى جانBب لجBوء التدخل المباشBر "التBدخل الخشBن" الBى التBدخل غيBر المباشBر" التBدخل النBاعم"، 

١٤ما يسمى"الرقابة الذاتية " على اعمالھم الصحفيين الى فرض
.  

  

  ( ا حتواء الخشن ) الخشنا"مني او4 : التدخل 
  

لقد امتد التدخل ا�مني الخشن في عمل الصحافة عقودا طويلة من السنوات، وبقي مستمرا الى ما 
  بعد مرحلة التحول الديمقراطي.

  

  ا يلي :وظھر التدخل الخشن في اشكال متعددة يمكن إجمالھا فيم

  

الرقابBBة ا�منيBBة المباشBBرة علBBى كBBل مBBا ينشBBر فBBي الصBBحافة: وامتBBد ھBBذا النBBوع مBBن العمBBل  .١
الرقBBBابي طيلBBBة عقBBBود ماضBBBية، كانBBBت ا�جھBBBزة ا�منيBBBة فيھBBBا تخصBBBص منBBBدوبا لھBBBا فBBBي 

                                                 
١٤

التAAي اعAAدھا الAAزمي�ن وليAAد حسAAني ومحمAAد ابAAو رمAAان " الAAوھم  الدراسAAةـAAـ للمزيAAد مAAن ا طAA�ع مراجعAAة  
والحقيقAة..التابوھات والخطAAوط الحمAAراء فAAي ا عA�م ا"ردنAAي" فAAي تقريAAر حالAة الحريAAات ا ع�ميAAة فAAي ا"ردن 

  . ٢٠١٠حماية وحرية الصحفيين سنة  " الصادر عن مركز ٢٤٧الى  ١٥٠" الصفحات من  ٢٠٠٩
  



 ١٦

المؤسسات ا�ع�مية لمراقبة كل ما ينشر فيھBا، وكBان الرقيBب ا�منBي يقBوم بBدور رئBيس 
 كن قراراته تخضع في العادة للنقاش.التحرير المباشر، ولم ت

 

السجن وا�عتقال ومنع النشر : وكان الصBحفيون يتعرضBون للسBجن وا�عتقBال والتھديBد  .٢
 المباشر والمنع من النشر دون ابداء ا�سباب.

 

 المنع من التوظيف او الطرد من الوظيفة . .٣

 

ة بBا�قتراب وضع عشرات التابوھات والممنوعات على قضBايا متسBعة � يسBمح للصBحاف .٤
منھا او مسھا من قريب او بعيد على نحو قضايا الفساد، او توجيه اية انتقادات مباشرة او 

 غير مباشرة �ي مسؤول او وزارة او دائرة حكومية.

 

انتھBاج سياسBBة امنيBة صBBارمة با�بقBBاء علBى المؤسسBBات الصBBحفية تحBت السBBيطرة ا�منيBBة  .٥
 نطاق باسم الحكومات. المباشرة، وجعل المؤسسات ا�ع�مية مجرد

 

التشBBدد غيBBر المحBBدود وغيBBر المبBBرر فBBي مBBنح تBBرخيص �صBBدار الصBBحف، وخ�BBل فتBBرة  .٦
يومية السبعينيات والثمانينيات فان عدد التراخيص التي منحتھا الحكومة �صدار صحف 

فان عدد الصحف اليوميBة التBي  ١٩٩٠وحتى عام  ١٩٧٠يعد على اصابع اليد، فمنذ عام 
المملكة لم يتجاوز اصابع اليد الواحدة وھي، الرأي والدستور، ثم جريBدة  كانت تصدر في

ا�خبار"اغلقBBت" ، جريBBدة الصBBباح" اغلقBBت"، جريBBدة الشBBعب"اغلقت" ، جريدة"صBBوت 
 الشعب "أغلقت"، وجريدة ا�سواق"اغلقت".

  

اما الصحف ا�سبوعية فقد صدرت في المملكBة صBحيفة"اخبار ا�سBبوع" و"اللBواء" التBي � 
تزال مستمرة،  بينمBا صBدرت عBدة مج�Bت لBم تسBتمر طBوي� مثل"مجلBة ا�فBق ا�قتصBادي" 
اغلقت" مجلة"ا�ثنين" اغلقت، بينما صدرت جريدتان في الثمانينيات بتراخيص غيBر اردنيBة 
وھما" صوت ا�مة" اغلقت، وجريدة شيحان، قبل ان تتحBول الBى جريBدة اردنيBة وبتBرخيص 

  ت و� تزال مستمرة بالصدور.اردني في مطلع التسعينيا

  

ان التBBدخل ا�منBBي الخشBBن فBBي الصBBحافة ووسBBائل ا�ع�BBم كBBان فBBي حقيقتBBه جBBزءا مBBن مسBBتحقات 
المرحلة العرفية التي تنظر الى وسائل ا�ع�م نظBرة امنيBة صBرفة تسBتند اساسBا الBى نظBرة الشBك 

ا�ع�م المختلفة ، في الوقت والريبة التي تنظر ا�جھزة ا�منية من خ�لھا الى الصحافة ووسائل 
م فBي المجتمBع الBذي ا�مني" اھميBة وخطBورة الBدور الBذي تقBوم بBه وسBائل ا�ع�B "الذي يرى فيه

يخضع الى السياسة العرفية، وھو ما يعطي "ا�مني" مبررا غيBر محBدود لبسBط سBيطرته ونفBوذه 
  الكامل على عمل الصحافة وعلى كل من يعمل في القطاع ا�ع�مي.

  

  نيا : التدخل ا"مني الناعم ( ا حتواء الناعم) :ثا
  

بالرغم من ان التدخل ا�مني الخشن"ا�حتواء الخشن"، سجل تراجعا محدودا للغاية في السBنوات 
ا�جھزة ا�منية لجأت الى اسلوب اكثر أن القليلة ا�خيرة، إ� انه بقي قائما وضاغطا، بالرغم من 

ي الناعم او"ا�حتواء الناعم"، الذي فرض نفسه بقوة علBى الع�قBة تاثيرا وعمقا وھو التدخل ا�من
  بين الصحافة وا�جھزة ا�منية طيلة السنوات الماضية.

  



 ١٧

" أن الصحفيين لجأوا الى فرض رقابة ذاتيBة والخشن ولعل من ابرز نتائج سياسة"ا�حتواء الناعم
سBاءلة القانونيBة وا�منيBة، ومBا لتعBرض للممن اتخوفھم  عنعلى انفسھم، كانت ناتجة في ا�ساس 

  كن ان يترتب عليھا من نتائج اوسع.يم

  

و� يمكBBن ان نBBربط الرقابBBة الذاتيBBة بسياسBBة ا�حتBBواء النBBاعم فقBBط، وإنمBBا ھBBي نتيجBBة لكBBل اشBBكال 
التدخ�ت ا�منية الخشنة والناعمBة فBي عمBل الصBحفيين، لكBن الجديBد فBي ھBذه القضBية ان الوسBط 

لBه مBن تBدخ�ت أمنيBة  مرس في سياسة ا�فصاح عما يتعرضBونم يكن قد تا�ع�مي في السابق ل
   مباشرة وغير مباشرة.

  

% ٩٤ان عBن ا�ستط�عية التي نفذھا مركز حماية وحريBة الصBحفيين وتكشف احدث الدراسات 

من الصحفيين الذين استطلعت الدراسة اراءھم اعترفوا بقيامھم بفرض رقابBة ذاتيBة علBى انفسBھم، 
١٥النسبة التي تكررت خ�ل السنوات الث�ث الماضية وفقا لما تقوله الدراسة وھي ذات

.  

  

ھا مركBز القBدس للدراسBات ذالتBي نفBرائBدة الھامBة والدراسBة النتBائج وتبقى في ھذا الجانب بالBذات 
١٦حول قضية ا�حتواء الناعم للصBحفيينالسياسية 

 ٢٠٠٩نشBرت نتائجھBا فBي شBھر شBباط عBام و 

مBBن قBBادة الBBرأي فBBي الوسBBط ا�ع�مBBي ا�ردنBBي خضBBعوا �نمBBاط مBBن  %٤٩أن  حيBBث أظھBBرت
% مBن الصBBحافيين وا�ع�ميBين يعتقBBدون بBأن الحكومBBة تلجBأ "بدرجBBة  ٧٠ا�حتBواء النBBاعم، وأن 

  .يد ا�ع�ميين وتفادي انتقاداتھمكبيرة ومتوسطة" إلى استخدام أنماط "ا�حتواء الناعم" لكسب تأي

١٧ة حقيقية للوسط الصحفي في حينهوقد شكلت ھذه الدراسة صدم
.  

  

وتحدثت الدراسة عBن أشBكال وأنمBاط متعBددة مBن ا�حتBواء النBاعم الBذي يتعBرض الصBحفيون لBه، 
علBBى نحBBو التعيBBين الBBدائم أو المؤقBBت فBBي مناصBBب حكوميBBة أو شBBبه حكوميBBة، والمBBنح وا�عطيBBات 

BBBات مBBBاءات وا�جتماعBBBور اللقBBBدعوة لحضBBBات، والBBBنح المعلومBBBة، ومBBBؤولين، الماليBBBار المسBBBع كب
وا�عفBBBاءات الجمركيBBBة والع�BBBج خBBBارج أنظمBBBة التBBBامين الصBBBحي، والمBBBنح الدراسBBBية ل�قBBBارب 

١٨وغيرھا
.  

                                                 
١٥

" اعده مركز حماية وحرية الصحفيين واعلAن  ٢٠١٠ــ " على الحافة.. حالة الحريات ا ع�مية في ا"ردن  
  وما بعدھا. ١٠٦ــ صفحة  ٢٠١١/  ٥/ ٢عنه رسميا في 

 
١٦

" أشرف على إجرائھا مركز  ا"ردن على حرية الصحافة واستق�لية وسائل ا ع�م فيدراسة "أثر ا حتواء الناعم ــ  
القدس للدراسات السياسية بدعم من الصندوق الكندي، وھي اول دراسة من نوعھا فAي ا"ردن والعAالم العربAي، وشAملت 

اع�مي وإع�ميAة مAن مختلAف المؤسسAات ا ع�ميAة الرسAمية والخاصAة والحزبيAة، وأعلAن رئAيس المركAز  ٥٠٠حوالي 
، ويمكAن مراجعتھAا علAى موقAع مركAز  ٢٠٠٩/  ٢/  ٢٨رشAة عمAل عقAدت لھAذه الغايAة فAي عريب الرنتAاوي عنھAا فAي و
  mhttp://www.alqudscenter.coالقدس للدراسات السياسية 

 
١٧

التAالي  الAرابط، ويمكAن مراجعتAه علAى ابعة ردود الفعل على ھذه الدراسةــ أعدت دائرة المطبوعات والنشر تقريرا لمت 
http://www.dpp.gov.jo/2009/8.html  ،"ة اسباب عديدة تضعف قدرورأت دائرة المطبوعات في تقريرھا وجود

ا4ع�ميين على مقاومAة ا4حتAواء النAاعم او الخشAن مAن بينھAا حاجAة الصAحافي الAى تحسAين دخلAه، ويمكAن معالجAة ھAذه 
القضAية بالعمAAل مAAع المؤسسAAات ا4ع�ميAAة لتحسAAين اجAAور الصAAحافيين وا4ع�ميAAين، كمAAا يجAAب معرفAAة ا4سAAباب الحقيقيAAة 

بحد ذاته حتى إن لم ينص عليھا في ھيكلية الحكم، وأن ا ع�ميين لتفسير الظاھرة، وعلى ما يبدو فإن ا ع�م بات سلطة 
  باتوا يدركون ذلك ويسخرونه أحيانا لخدمة مصالح شخصية، وھو ما يجعل المسئولية مشتركة بين الطرفين.

  
١٨

غت وبل%،  ٣٢بلغت التعيين الدائم والمؤقت في مناصب حكومية أو شبه حكومية  ــ بحسب نتائج الدراسة فإن حصة  
الAدعوة و،  % ٧منح المعلومات لصحافيين وإع�ميين محAددين ونسبة %، ١٧الھبات والمنح وا"عطيات المالية نسبة 

 عفاءات الجمركية والع�ج خارج إطار أنظمة التأمين الصAحي و %، ٦لحضور لقاءات واجتماعات مع كبار المسئولين 
  .% ٣ية ل�بناء وا"قارب بنسبة والمنح الدراس

  



 ١٨

  

أن إنتھاج سياسة "ا�حتواء الناعم" � تقتصر فقط على الحكومات الى وأشارت الدراسة الصادمة 
لسياسة على الصحفيين، وا�جھزة الرسمية بل إن القطاع الخاص ورجال ا�عمال يمارسون ھذه ا

إلBBى جانBBب الشخصBBيات النافBBذة، وا�حBBزاب والنBBواب وا�عيBBان، ومؤسسBBات المجتمBBع المBBدني، 
وا�جھزة ا�منيBة ووجھBاء العشBائر، مBن خ�Bل الحصBول علBى المBنح والھبBات الماليBة، او تلقBيھم 

١٩وعودا بالسفر، أو بتقلد مناصب ، أو الحصول على إعفاءات جمركية وع�ج وتعليم
.  

  

إن سياسة "ا�حتواء الناعم" ھي أقسى انواع السياسBات التBي تسBتھدف فBرض خطوطھBا الحمBراء 
على الصحفيين، على حساب الحقيقة أو�، فالذي يدفع عادة يعرف تماما ما الBذي يفعلBه، ومBا ھBي 

٢٠الخدمات المقابلة التي سيحصل عليھا
.  

  

٢١ويتحدث الزميل الصحفي بسام بدارين
تعرضBت  " الجانBب قBائ� ھBذاة فBي يصBعن تجربته الشخ 

من خ�ل عملي كمدير لمكتب صحيفة القدس العربي لتدخ�ت في عملي  من قبل ا�جھزة ا�منية 
وتحديدا المخابرات العامة لكBن أغلBب ھBذه التBدخ�ت كانBت علBى شBكل ضBغوط ونصBائح تنطBوي 

  ."يةعلى تھديدات ودعوات للتعقل والتركيز على  مصالحي العائلية والشخص

 

حتBى عBام  – ١٩٩٦أھم التدخ�ت والضBغوط التBي عايشBتھا فBي الفتBرة مBا بBين عBامي يقول إن و 
،  مBBرة ٢٢للمحكمBة حيBث حولBBت أكثBر مBن وھنBا كBان التBBدخل المعتمBد تحويBل الصBBحفيين   ٢٠٠٠

وتحديBدا فBي   ٢٠٠٧عادت بقوة عBام  الضغوط والتدخ�ت نسبيا لكنھا خفت  ٢٠٠٠و�حقا للعام 
  . "لتجاذب بين إدارة المخابرات العامة  وقتھا والديوان الملكيمرحلة ا

 

تعرضت والعشرات  مBن الBزم�ء   ٢٠٠٨و ٢٠٠٧في تلك المرحلة يصف ھذه المرحلة بقوله" و
ا�ع�ميين لضغوط  من شخصBيات أمنيBة وصBلت لحBد  التھديBد  بتحBويلي للمحكمBة بتھمBة العمBل 

ة أسبوعية كنت قد أصدرتھا لضBغوط  ومضBايقات على تأسيس تنظيم مسلح  كما تعرضت صحيف
فBBي النشBBر والتوزيBBع وحجBBب ا�ع�نBBات  وتBBدخ�ت فBBي  المBBالكين حتBBى  توقفBBت الصBBحيفة عBBن 

  ."الصدور جراء الحرب الخفية عليھا

  

  ويلخص بدارين انواع التدخ�ت والضغوط على النحو التالي"
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% من المستطلعة آراءھم أفادوا بوجود جھات أخرى غيAر حكوميAة تمAارس سياسAة ا حتAواء ٨٣ـ تقول الدراسة إن ـ 
% مAAن ٧٠% مAAن الشخصAAيات النافAAذة، و٩٠%، و٩٦النAAاعم علAAى الصAAحفيين، وأبرزھAAا رجAAال ا"عمAAال وبنسAAبة بلغAAت 

% من ا"جھزة ا"منية، ٣٨سياسية، و% من ا"حزاب ال٥١% من مؤسسات المجتمع المدني، و٦٤النواب وا"عيان، و
  % من آخرين.١٨% من وجھاء العشائر، و٣٥و

% مAن الصAحفيين المسAتطلعة آراءھAم اعترفAوا أنھAم تعرضAوا شخصAيا "نمAاط مAن ا حتAواء ٤٣أن على الدراسة  وتؤكد
ت % مAAن مؤسسAAا١١% مAAن رجAAال ا"عمAAال، و٢٦% مAAن الحكومAAة، و٤٠النAAاعم مAAن خAA�ل جھAAات مختلفAAة، وبنسAAبة 

  % من ا"حزاب.٦المجتمع المدني، و

من الذين تعرضوا "نماط ا4حتواء الناعم قالوا أنھم وعدوا بالحصول علAى ھبAات ومAنح  %٥٨إلى أن  واشارت الدراسة
 وعدوا بالحصول على % ٥وعدوا بالحصول على وظيفة أو منصب حكومي وشبه حكومي، و قالوا إنھم % ٢٧مالية، و

  تلقوا وعودا بالسفر والسياحة. قالوا إنھم % ٢  جمركية، وع�ج وتعليم وإعفاءات 
  

٢٠
وليد حسني ومحمد ابو رمان " الوھم والحقيقAة..التابوھات والخطAوط الحمAراء فAي ا عA�م ا"ردنAي" فAي ــ  

حمايAة " الصادر عAن مركAز  ٢٤٧الى  ١٥٠" الصفحات من  ٢٠٠٩تقرير حالة الحريات ا ع�مية في ا"ردن 
  . ٢٠١٠يين سنة وحرية الصحف

  
٢١
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 ١٩

علBBى شBBكل نصBBائح بتجنBBب رسBBائل تھديBBد عبBBر زم�BBء وأصBBدقاء ومسBBئولين وسياسBBيين   .١
 الخطوط الحمراء.

 تھديدات لفظية مباشرة من شخصيات رسمية أو مقربة من قادة ا�جھزة ا�منية. .٢

مقBBا�ت وأخبBBار وتقBBارير فBBي الصBBحافة ا�لكترونيBBة تسBBيء لBBي او تشBBوه سBBمعتي نشBBرت  .٣
 بأوامر من شخصيات أمنية.

تماعBBات رسBBمية حجBBب المعلومBBات الBBدائم عنBBي كمراسBBل صBBحفي ومنعBBي مBBن حضBBور إج .٤
�صحاب القرار ومضBايقة بعBض ا�صBدقاء السياسBين والمBوظفين الرسBميين المتعBاونين 

 معي.

إرسBBال تقBBارير مBBزورة ومزيفBBة  �صBBحاب القBBرار  عBBن القصBBص الصBBحفية التBBي كنBBت  .٥
 أنشرھا.

  

تعBرض �ي إعتBداء جسBدي  مباشBر أو اي يلBم " لھBذه الضBغوط فانBهخ�فBا ويعترف بBدارين بانBه 
ووصBل إلBى أضBيق  ٢٠٠٨بالسجن وا�عتقال وإنحسر نسبيا التدخل فBي عملBي بعBد عBام  قرارات

  ."حدود ممكنة

  

روايات السBلطة ل�حBداث المحليBة او التقارير التي � تتبنى بالعادة كل ا�خبار وويرى بدارين ان 
مراسBلين تتزايBد تفند ھذه الروايات وتنفيھا � تحبھا ا�جھزة ا�منية لكن  التدخ�ت وتحديBدا فBي ال

عنBBدما يتعلBBق ا�مBBر بطBBرح بعBBض القضBBايا او تسBBليط ا�ضBBواء عليھBBا ومBBن بينھBBا  قضBBايا سBBحب 
  الجنسيات وقضايا ا�ص�ح السياسي وقانون ا�نتخاب .

  

عنBدما يتعلBق ا�مBر بالمؤسسBات ا�منيBة نفسBھا  أو بBأي  ويؤكد بدارين على ان التدخ�ت تحصل 
  ھا.ءلطة عموما إخفال تفاصيل تفضل السأخبار  حو

  

٢٢ووفقا لشBھادة الزميBل الصBحفي ماجBد توبBه
فBان التBدخ�ت ا�منيBة لBم تتوقBف، وذلBك مBن خ�Bل    

ممارسة ضغوط على ادارات ورئاسBة تحريBر الصBحف، لمنBع النشBر فBي قضBايا معينBة و�سBباب 
�BBة ا�عBBع حريBBارض مBBا يتعBBة، وبمBBممتنوعBBبقة علBBة المسBBي ان الرقابBBاني الشخصBBع ايمBBى ، م

الصBحافة، رغBBم مخالفتھBBا للدسBBتور والقBBانون، فانھBBا تمBارس بصBBورة غيBBر مباشBBرة، عبBBر تسBBريب 
بعض ا�خبار مسبقا �جھزة امنية ما يدفع لتدخلھا لمنع النشر او توجيھه، وقBد يBنجح ذلBك احيانBا، 

  واحيان اخرى � ينجح لدى الصحف.

  

التدخ�ت والضغوط عبر سياسة الجزرة والعصا � تتوقف، ولمستھا في اكثر من ويعتقد توبه أن"
محطة في عملBي الصBحفي، وتجلBى ذلBك فBي محBاو�ت التBاثير فBي قBرارات التعيBين لصBحفيين او 
محاو�ت الضغط وظيفيا واداريا على صحفيين، او الدفع باتجاه تسھيل بعBض الترقيBات او وادھBا 

  ".ابات امنية وسياسية!لصحفيين، انط�قا من حس

  

لضغط امني �فBت قبBل سBنوات قليلBة، عنBدما تBم اعاقBة تجديBد "لقد تعرضت شخصيا" ويقول توبه
جواز السفر لزوجتBي مBن قبBل المخBابرات العامBة، مسBتغلين تمتBع زوجتBي بBرقم وطنBي فلسBطيني 

قBBة جسBBور (دون حملھBBا جBBواز سBBفر فلسBBطيني) بجانBBب تمتعھBBا بالجنسBBية ا�ردنيBBة، وحملھBBا لبطا
صBBBفراء. وتBBBم تعطيBBBل التجديBBBد لعBBBدة اشBBBھر وھBBBددت بسBBBحب الBBBرقم الBBBوطني لزوجتBBBي (الجنسBBBية 
ا�ردنية)، وانصبت الضغوط على محاولة التاثير في توجھاتي الصحفية، وضBرورة التنسBيق مBع 
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 ٢٠

Bة زا�جھBBي مؤسسBل فBBي تعمBا، وھBBي ايضBاون زوجتBBاه ان تتعBغط باتجBBن الضBع �BBة، فضBة ا�مني
  ."ع المخابراتصحفية أيضا، م

  

الكبيBرة والخطيBرة لBي ولعBائلتي، ا� بعBد ان كشBفت م�بسBات  لم تنته ھذه المشكلةيستطرد قائ�"و
ھذه الضغوط لشخصيات رسمية بمساعدة زم�ء صحفيين، والتھديد بكشف الضغوط والتضييقات 

  ."لمختلف مؤسسات الدفاع عن الحريات الصحفية والحقوقية

  

وط ا�منيBBBة كانBBBت تحBBBدث دائمBBBا لBBBدى الصBBBحيفة كمBBBا اغلBBBب الصBBBحف ان الضBBBغ ويعتقBBBد توبBBBه" 
والمؤسسات ا�ع�مية لمنع النشر في بعض القضايا، كما حدث من ضغوط كبيرة في ا�نتخابBات 

، وكما حصل مؤخرا في قضية إشBھار الجبھBة الوطنيBة ل�ص�Bح، وتغطيBات ٢٠٠٧النيابية العام 
  ."آذار، وغيرھا ٢٤أنشطة شباب 

  

ـBBـ  ٢٠٠٥توبBBه  الBBذي كBBان عضBBوا لBBدورتين متتBBاليتين فBBي مجلBBس نقابBBة الصBBحفيين مBBن ويعتBBرف 
ل�جھBBزة ا�منيBBة ورضBBوخھا للتBBدخ�ت "برضBBوخ نقابBBة الصBBحفيين ا�ردنيBBين وتبعيتھBBا  ٢٠١١

الخط العام سياسيا وامنيا للنقابة ومجالسھا ونقبائھBا � يمكBن أن يخBرج عBن  مضيفا بأن الحكومية،
ني والحكومي �عتبارات وم�بسات كثيرة، بالرغم من وجود مسBاحة � بBاس بھBا خط التأثير ا�م

  ."للحركة أمام النقيب ومجلس النقابة

  

ا�جھBBزة ا�منيBBة تتBBدخل بصBBور مختلفBBة فBBي انتخابBBات نقابBBة ويؤكBBد توبBBه فBBي شBBھادته علBBى ان"
Bي مجالسBحفيين فBن الصBد مBه العديBدث عنBرا، ويتحBك سBة، الصحفيين، وربما لم يعد ذلBھم الخاص

ين وحجBب ا�صBوات عBن آخBرين، من الصحفيين �نتخBاب مرشBحين معينBحيث يتم توجيه العديد 
  ."ويبدو التدخل ا�مني ابرز وضوحا في معركة انتخاب نقيب الصحفيين

  

تدخل ا�جھزة ا�منية في عمل الصحافة، واضحة الى حد كبير، اساسھا اھميBة ويرى ان أسباب "
تشكيل الراي العام، والتوجيه والتاثير حتى لدى صBانع القBرار، فيمBا تتعلBق  الصحافة وا�ع�م في

للقضية ع�قBة بموقBف العديBد مBن الصBحفيين انفسBھم بتقبBل مثBل ھBذه الع�قBة المشBوھة مBع ا�مBن 
  ".وا�جھزة الحكومية وا�ستجابة للضغوط او ا�غراءات!

  

 نقيBBب الصBBحفيين الزميBBل طBBارق قBBال جھBBزة ا�منيBBةبعيBBة نقابBBة الصBBحفيين للحكومBBة ول�وعBBن ت

٢٣المومني
انتخبت نقيبا للصحفيين لدورتين وكBان لBي  ، وقدا الك�م مبالغ به وفيه ظلم كبيران ھذ"

ولكن ليس معنى ان تكون ع�قتي الجيدة معھم  ،خط مفتوح مع دائرة المخابرات العامة والحكومة
مBBا خالفنBBا فBBي النقابBBة توجھBBات الحكومBBة كثيBBرا ، وسBBببا للتBBاثير علBBى عمBBل النقابBBة واسBBتق�ليتھا

امBBام رئاسBBة  ااعتصBBام الصBBحفييننظمBBت نقابBBة  ٢٠٠٥اذكBBر انBBه وفBBي عBBام ، ووا�جھBBزة ا�منيBBة
الوطنيBة ونفBذنا ھBذا ا�عتصBام رغBم المعلومBات التBي  ا�جنBدةالوزراء ل�حتجاج علBى مخرجBات 

  ".وصلتنا عن غضب الحكومة وا�جھزة عن ھذا ا�عتصام 

  

ان السماح �ي جھاز بالتدخل في عمل النقابة والخضوع �م�ءاته امر مرتبط بشBخص ويضيف"
النقيب ومجلس النقابة وتضارب المصالح وخBوف بعBض النقبBاء واعضBاء المجBالس النقابيBة علBى 

  ".ل�م�ءات الحكومية وا�منية يرضخونمصالحھم يجعلھم 
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 ٢١

مBث� تمنBع بنBاء  الBرأيتمنع فBي صBحيفة  % من المقا�ت التي٩٠ان ويؤكد نقيب الصحفيين على 
احBد اخBر وذلBك خوفBا علBى المصBالح الشخصBية  �يعلى قرار مباشر من رئيس التحريBر ولBيس 

ورغبة منBه فBي الحفBاظ علBى كرسBيه .. نعBم تتBدخل ا�جھBزة ا�منيBة بطلBب نشBر بعBض المقBا�ت 
التحرير بالدرجBة ا�ولBى ومBا  سكنھا � تتدخل ابدا في منع المقا�ت والقرار في ذلك يعود لرئيلو

علBى بقيBة الصBحف ا�خBرى التBي نعلBم ان بعضBھا يتBدخل الناشBر فيمBا  ينطبBقق على الBراي بينط
ينشر في الصحيفة وليس رئBيس التحريBر وذلBك خوفBا علBى مصBالحه ا�قتصBادية اذا مBا علمنBا ان 

  ".بعض ناشري الصحف ھم من رجال ا�عمال 

  

  

  الوصول للجرأة
  

  ات العربية في نسج ع�قة جديدة بين "ا"مني وا ع�مي"اثر الثور
  

  

لم تكن احتجاجات الصحفيين ا�ردنيين في ميدان محمود الكايBد فBي شBھر اذار مBن العBام الجBاري 
ورفعھم شعارات لBم يسBبق ان رفعBت للمطالبBة بكBف يBد التBدخ�ت ا�منيBة فBي عملھم"المخBابرات 

ثBBورات العربيBة " تBBونس ومصBر والBيمن"، فBBي كامBل نسBBيج تحديBدا " بعيBدة تمامBBا عBن تBاثيرات ال
  المجتمع العربي ومكوناته جميعھا.

  

ومن المؤكد ان الصحفيين ا�ردنيين وصلوا الى جرأة غيBر مسBبوقة بBرفعھم تلBك الشBعارات التBي 
  ومختلفا بدأ يظھر في ا�فق. اكشفت بوضوح ان شيئا ما قد بدأ يتغيّر، وان شيئا جديد

  

ورات الشBعوب العربيBة التBي تBاثر بھBا ا�ردن الصحفيين طBارق المBومني علBى"ان ثBويؤكد نقيب 
زادت من جراة ا�ع�ميين .. ونحن نؤكد ان شكل الع�قة بين ا�من وا�ع�م �بد ان يسBير نحBو 
ا�فضل مستقب� لمصلحة الجميع �ن ا�مBور لBن تعBود للBوراء .. ونحBن نسBعى لع�قBة مBع ا�مBن 

  . "ھا دور ا�ع�مي وواجبه كما يتفھم ا�ع�مي دور رجل ا�من وواجباتهيتفھم من خ�ل

  

نضال منصور" ان روحا جديدة ظھرت بوضوح لدى الصحفيين وا�ع�ميين في ا�شBھر  ويعتقد
ا�خيرة رفعت فيھا شعارات مباشرة �ول مرة تطالب بوقف تدخل المخBابرات وا�جھBزة ا�منيBة 

بدأ ذلك واضحا في ا�عتصام الذي نفذه صBحفيون فBي ميBدان محمBود  في الصحافة وا�ع�م، وقد
٢٤الكايد في شھر اذار من العام الجاري"

.  

  

ويستطرد قائ�"لم يتوقف ا�مر عند ھذا الحد، فقBد رفعBت ذات الشBعارات فBي ا�عتصBام الBذي تBم 
يقھم بBBالقوة ،  تنفيBBذه فBBي دوار الداخليBBة فBBي الشBBھر نفسBBه وتBBم فيBBه ا�عتBBداء علBBى المعتصBBمين وتفBBر

وكBBان فBBي مقدمBBة مBBن تعBBرض للضBBرب عشBBرات الصBBحفيين الBBذين تواجBBدوا فBBي المكBBان لتغطيBBة 
  الحدث".
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ــ شارك فيه عدد كبير من الصحفيين ورؤساء التحرير وفي مقدمة المشAاركين كAان وزيAر ا4عA�م وا4تصAال  
بAأ4 تتAدخل أي جھAة ھAا والناطق الرسمي باسم الحكومة طاھر العدوان الذي القى كلمAة فAي المعتصAمين تعھAد في

"أنAا أومAن أن الصAحفي 4 يكAون صAحفيا والكاتAAب 4 ، قائ�بوسAائل ا عA�م، وأن يعمAل علAى رفAع سAقف ا عA�م
  يكون كاتبا إ4 إذا تمتع بالحرية الكاملة".
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ويقول منصور"ھذا الحراك الذي جاء بعد مرحلBة انط�Bق الثBورات العربيBة امتBد ليجBري التعبيBر 
Bا ان اتخBبق لھBم يسBل، عنه في بيانات ، والضغط على نقابة الصحفيين �تخاذ مواقف لBن قبBذتھا م

واع�ن المواقع ا�لكترونية عن تعرضھا للحجب بسبب تدخل ا�من والمخابرات وا�فصBاح عBن 
  تلقي تعليمات بحجب بعض المواد".

  

وعن تاثيرات الثورات العربية على حجم وطرق تدخل ا�جھزة ا�منية فBي الصBحافة يقBول بسBام 
ي الحيBاة المھنيBة والسياسBية للصBحفيين فBي فBي كBل منBاحأثرت داث الربيع العربي بدارين "ان أح

ا�ردن  وأثBBر إرتفBBاع سBBقف المطالBBب والحBBراك العربBBي  إيجابيBBا فBBي رفBBع سBBقف النشBBر فBBي الBBب�د   
وبقي ا�ع�م الرسBمي وحBده مرعوبBا  وجالسBا فBي مكانBه السBابق ومھتمBا  بتفعيBل مقBص الرقيBب 

  . "لصالح السلطة وسيناريو  التحكم المطلق با�ع�م

  

الصحافة الرسمية لعبت دورا معاكسا في منBع تBأثيرات موجBات الحBراك الربيBع فBي ويضيف "ان 
بعBض تجلياتھBا الكبيBرة للشBارع ا�ردنBي وعلBى صBعيد التغطيBة الميدانيBة يمكBن ببسBاطة م�حظBBة 
التشBBنج الBBذي تعاملBBت بBBه القBBوى ا�منيBBة خصوصBBا الBBدرك  مBBع  الصBBحفيين فBBي ميBBادين التغطيBBة 

BBام  حيBBى ل�عتصBBداء علBBا ا�عتBBوير وأحيانBBع التصBBة ومنBBاء الحقيقBBع وإخفBBة القمBBادت نظريBBث س
لكن الجديBد ان ا�جھBزة ا�منيBة وبينھBا الBدرك بقيBت حريصBة علBى إحتBواء التBوترات  ،الصحفيين

  ."وإبقاء قنوات إتصال مع الصحافة �حتواء أضرار التشنج في الميدان

  

يBBة علBBى الخطBBاب ا�ع�مBBي العربBBي بشBBكل عBBام ولBBيس �حBBد ان يتجاھBBل تBBأثير الثBBورات العرب
والخطBBاب ا�ع�مBBي ا�ردنBBي بشBBكل خBBاص، فقBBد سBBاھمت تلBBك الثBBورات بالBBدفع بسBBقف الحريBBات 
ا�ع�مية الى ا�مام، مقابل تراجع "ا�مني" الى الخلف قلي�، ومن المتوقع ان تبدأ مرحلة جديBدة 

لكن ليس من المتوقع ان يكBف ا�منBي عBن  في الع�قة بين ا�مني وا�ع�مي في لحظات الھدوء،
ا�عتBBداء علBBى الصBBحفيين فBBي لحظBBات ا�حتجاجBBات الشBBعبية ، لكBBون ا�منBBي � يBBزال يعتقBBد ان 
ا�ع�مBBي يعرقBBل مھماتBBه فBBي الميBBدان، وھBBو مBBا اشBBار اليBBه بوضBBوح كBBل مBBن مBBديري المكتبBBين 

  ا�ع�ميين في ا�من العام وقوات الدرك.

  

يرات ا�يجابيBBة للثBBورات العربيBBة علBBى الصBBحافة وا�ع�BBم فBBي ا�ردن بوضBBوح التBBاث تلقBBد ظھBBر
تحديدا، وفي العالم العربBي بشBكل عBام، ا� ان ھBذه التBاثيرات � تBزال بحاجBة ماسBة لتوظيفھBا فBي 
اعادة نسج ع�قBة جديBدة بBين ا�منBي وا�ع�مBي علBى قاعBدة مBنح الصBحفيين المزيBد مBن الحريBة 

الساخنة، وا�حداث التي تستدعي فيھا وجود الصحفيين في الميدان بين  والقدرة على تغطية البؤر
المحتجين وقوات ا�من، دون ان يكBون الصBحفيون ھBم اول مBن يتعBرض ل�عتBداء علBى نحBو مBا 

تعرض فيھا الصBحفيون للضBرب مBن قBوات ا�مBن ممBا اثBر سBلبا حصل في تظاھرة الكرامة التي 
  على عملھم في تغطية ا�حداث.

  

جBBرى فBBي تظBBاھرة الكرامBBة مBBن قسBBوة فBBي التعامBBل مBBع الصBBحفيين وا�ع�ميBBين دفBBع بBBوزير ومBBا 
لكBBل صBBحفي تعBBرض لمثBBل ھBBذه ا�ع�BBم وا�تصBBال طBBاھر العBBدوان لتقديم"اعتBBذاره الشخصBBي 

 العميBق بBالقلق علBى حريBة الصBحافة بعBد تكBرار الحBوادث معلنا عن شعوره" الحوادث المؤسفة"

رسBمياً وأمنيBاً  وھو ما يتطلBب جھBداً  ،وكاميراتھم للضرب والتكسير نوالتي يتعرض فيھا الصحفي
"الصحفيين وتمكينھم من أداء عملھمأكبر لحماية 

٢٥
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ان ابرز ما يمكن تسBجيله مBن تBاثيرات سBريعة ومباشBرة للثBورات العربيBة علBى ا�ع�Bم ا�ردنBي 
  تتمظھر بالعناصر التالية:

  

جھAAزة ا4منيAAة وفAAي مقAAدمتھا المخAAابرات أو4 : ارتفAAاع منسAAوب الجAAرأة فAAي نقAAد ا4
  العامة:

  

وظھر ذلك واضحا في ا�عتصامات التي نفذھا الصحفيون وا�ع�ميون في ميدان محمود الكايد، 
طالبوا فيھا بكف تدخل ا�جھزة ا�منية في عملھم، وقد نBتج عBن ھBذه ا�حتجاجBات تعزيBز تراجBع 

  ين.تدخل ا�جھزة ا�منية المباشر في عمل الصحفي

وظھBBر ذلBBك أيضBBا فBBي حجBBم ومضBBمون مBBا بBBدأ الصBBحفيون وا�ع�ميBBون ينشBBرونه مBBن انتقBBادات 
مباشرة وصريحة ل�جھزة ا�منية، وقد لعبت الصحافة ا�لكترونية في ھذا الجانب دورا في غاية 

  ا�ھمية في رفع مستويات النقد المباشر ل�جھزة ا�منية.

  

لسيطرة ا�منية على المشھد ا�ع�مBي لBم يعBد مقتصBرا "ان ا�نزعاج من ا نضال منصور ويقول
فقط على الصحفيين الذين كانوا يعترضون دائما، بل انضBم الBيھم صBحفيون كBانوا يحسBبون دائمBا 
بBانھم تحBBت المظلBBة ا�منيBBة، وربمBا يكBBون اكبBBر دليBBل علBى ذلBBك مBBا حBBدث فBي ا�عتصBBام الBBذي تBBم 

رفعت فيه يافطات وشعارات مباشرة تنتقد التدخل  تنظيمه �ول مرة في ميدان محمود الكايد حيث
ا�مني وبا�سم، وليس بالضرورة ان ھذا ا�عتصBام جBاء علBى خلفيBة قضBايا حريBات فقBط، وانمBا 

  كان جزءا منه تعبيرا عن حالة صراع المصالح".

  

ثانيAAا: ارتفAAاع منسAAوب الجAAرأة لAAدى المAAواطنين فAAي نقAAد تAAدخل ا4جھAAزة ا4منيAAة فAAي 
  حياتھم:

  

BBي وظھBBا فBBمون يرفعونھBBاھرون والمعتصBBدأ المتظBBي بBBات التBBعارات والھتافBBي الشBBا فBBك جليBBر ذل
نشBاطاتھم ا�حتجاجيBBة، وقBد ظھBBرت شBعارات مباشBBرة تطالBب بوقBBف تBدخ�ت المخBBابرات العامBBة 

  .في اذار الماضي  تحديدا في حياة المواطنين وفي الصحافة، وتحديدا في اعتصام دوار الداخلية

  

  في عمل الصحفيين:  المباشرة التدخ�ت ا"منية الخشنة ثالثا : تراجع
  

ويظھر ذلك من شھادات العديد من الزم�ء الصحفيين الذين يؤكدون بBان حجBم وشBكل ومضBمون 
  التدخ�ت ا�منية في عملھم تراجعت كثيرا، خاصة ما يسمونه "التدخل المباشر بلغة آمرة".

  

�٢٦لكترونBي الزميBل جمBال المحتسBبويعترف رئيس تحريBر وناشBر وكالBة "جراسBا "ا
بانحسBار  

واشح وكبير وملموس لتدخ�ت ا�جھزة ا�منيBة فBي عمBل المواقBع ا�لكترونيBة قBائ�"نحن نشBعر 
باخت�ف كبير وملموس في الع�قة بيننا وبيين ا�جھزة ا�منية فيما يتعلق بتBدخ�ت تلBك ا�جھBزة 

  في عملنا كصحفيين".

  

شBBى الخBBوف الBBذي كBBان يفBBرض نفسBBه علBBى الصBBحفيين مBBن التBBدخ�ت ويقBBول المحتسBBب " لقBBد ت�
واليوم لم ا�منية التي كانت تتخذ في السابق اشكا� خشنة ومباشرة و� تخلوا من التھديد والوعيد، 

نعد نتلقى مثل تلك ا�تصBا�ت او نتلقBى تلBك التھديBدات، وفBي النھايBة فBان الصBحفي المرعBوب � 
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مرتفع �ن يعيش تحت ضغط الخوف من ا�جھزة ا�منيBة وتBدخ�تھا يمكنه العمل بحرية وبسقف 
  المباشرة وغير المباشرة".

  

ويضيف المحتسب" ھناك ا�ن تدخ�ت في غاية النعومة، وتكشف عن نفسھا من خ�Bل التمنيBات 
الشخصية فقط ل�جھزة ا�منية باعادة النظر في خبBر او تقريBر ننشBره، ويتBرك فBي النھايBة حريBة 

  القرار للصحفي". اتخاذ

  

وينفي رئيس تحرير جريدة شيحان ا�سبوعية ورئيس تحرير وناشر وكالة "المحرر" ا�لكتروني 
٢٧الزميل جھاد ابو بيدر

وجود أي تدخل امنBي مباشBر فBي عمBل الصBحفيين وھBو مBا يشBكل تحBو�  
  ــ على حد قوله ــ". كبيرا في شكل الع�قة بين ا�ع�مي وا�مني

  

ا�ن يكتفون فقط با�تصال عبر الھاتف مBن بBاب در" لم يعد التدخل ا�مني كالسابق، ويقول ابو بي
التمني الشخصBي بالغBاء خبBر او تعليBق، و� يفرضBون عليBك قBرارا او توجھBا، وانمBا يسBتخدمون 

  سياسة"التخجيل".

  

حBو ويعترف ابو بيدر بان ھذا التحول في ا�ع�قة بين ا�مني وا�ع�مي ظھBرت بوضBوح قبBل ن
خمسة اشھر أي مع بداية انط�Bق الثBورات العربيBة، ولBذلك فBنحن مBدينون للثBورات العربيBة التBي 
ساھمت في تغيير الع�قة، الى ما ھي عليه ا�ن، بينما كانت في السابق تقوم علBى التBدخل الخشBن 

  وصو� الى التھديد والوعيد".

  

  رابعا: تراجع واضح للرقابة المسبقة على الصحف :
  

اكثر ما يمكن ان يؤكد على ھذا ا�مر ھو رئيس تحرير جريدة "المجد " ا�سبوعية الزميBل  ولعل
٢٨فھد الريماوي

الذي � ينفي بقاء الرقابة المسبقة ا� ان الذي تغير فقط"ھو ان المراجعة مBن قبBل  
  ا�جھزة ا�منية شھدت انحسارا واضحا في الفترة ا�خيرة ".

  

ت وشBكلھا خفBت حBدتھا عBن السBابق، لكBن بBين فتBرة واخBرى تBتم ويضيف الريماوي"ان المضايقا
مراجعتنا في خبر او تقرير �زالته او تعديله، ولكن في النھايBة فBان طريقBة التBدخل اختلفBت ايضBا 

  واصبحت اقل حدة عنھا في السايق".

  

الBذي  وانمBاة في عمل ا�ع�Bم لBم تتغيBر فBي مضBمونھا ينان التدخ�ت ا�مويؤكد الريماوي قائ�"
تغير في الع�قة ھو حجم الجزرة التي تم تكبيرھا وتضخيمھا، في الوقت الذي تم التخفيف فيه من 

  زال على حاله".يحجم العصا، مما يعني ان التأثير ا�مني على ا�ع�م � 

  

  خامسا : ارتفاع منسوب سياسة "ا حتواء الناعم":
  

التغيBر الواضBح فBي السياسBة ا�منيBة المتعلقBة  وھذا ما يشير اليه الريماوي  الBذي يBرى انBه بسBبب
بالصBBحافة، وتراجBBع سياسBBة التBBدخل المباشBBر، فقBBط اتسBBعت حالBBة " ا�حتBBواء النBBاعم" ، فقBBد ارتفBBع 
منسوب ھذا ا�حتواء بشكل كبير قياسا بالسBنوات والمراحBل السBابقة، ممBا يعنBي ان حجBم الجBزرة 

  تضخم كثيرا ".
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شBري الصBحف ا�لكترونيBة المحتسBب وابBو بيBدر، اللBذان اكBدا ان وھذا ما اشارت اليه شBھادات نا
  التدخل ا�مني اصبح يستخدم"سياسة التخجيل والتمني" كبديل ناعم، عن سياسة التدخل الخشن.

  

ومBBن المؤكBBد ان كافBBة اشBBكال التBBدخل النBBاعم او ا�حتBBواء النBBاعم سBBتبقى حاضBBرة تمامBBا فBBي مشBBھد 
لكن من المؤكد انھا ستتسع اشكالھا وتتعمق اكثر ، �ن ا�مني � الع�قة بين ا�مني وا�ع�مي، و

يمكنه التخلي الكامل عن سلطته وسطوته على ا�ع�م، لكنه مضطر للبحث عن وسBائل واسBاليب 
  جديدة تبقيه ا�كثر تاثيرا في المشھد ا�ع�مي ولكن بطرق ناعمة متعددة ومختلفة .

  

  الخطوط الحمراء:سادسا : سقوط الكثير من التابوھات و
  

وبرز ذلك واضحا فBي توجBه الصBحافة �نتقBاد العديBد مBن المؤسسBات والشخصBيات العامBة بشBكل 
  مختلف عن ا�نتقادات التي كانت الصحافة تلجأ اليھا سابقا.

  

ولعل في ھذا المشھد تظھر بقوة تاثيرات الصBحافة ا�لكترونيBة بشBكل �فBت ل�نتبBاه، التBي وصBل 
ر اخبار وتقارير تنتقد مؤسسة العرش نفسھا، وقد كانت في السابق و� تزال احد ا�مر بھا الى نش

ابرز التابوھات التي � يجوز للصحافة ا�قتراب منھا او مسھا، وتحضر ھنBا بقBوة قضBية الزميBل 
وكانت محكمBة امBن الدولBة  الصحفي ع�ء الفزاع باعتبارھا دلي� قويا على مصداقية تلك النتيجة.

يوما على ذمة التحقيق بعد ان وجھت له تھمة الBدعوة لتغييBر الدسBتور بعBد  ١٤زاع لمدة اوقفت الف
ان نشر موقعه ا�لكتروني " خبر جBو" مBواد صBحافية تBدعو لتغييBر منصBب ولBي العھBد . وافBرج 

الضBغوط  توجيھBات للملBك عبBد هللا الثBاني و عن الفزاع بعد مرور اربعة ايBام علBى اعتقالBه نتيجBة
  عبر ا�عتصامات التي استمرت طوال ايام إعتقاله .ھا الوسط الصحفي التي مارس

  

ولBم تتوقBBف جBرأة الصBBحافة عنBBد ھBذا الحBBد، فقBBد ذھبBت الصBBحافة ا�لكترونيBBة الBى كسBBر الحBBواجز 
المتعلقة بتابوھات الوحدة الوطنية، وقد تBم مسBھا مBرارا وتكBرارا سBواء مBن خ�Bل نشBر اخبBار او 

الملف الذي يصنف عادة بانه من ابرز الخطوط الحمراء التBي يتخBوف  عن ھذااو تعليقات تقارير 
  .الصحفيون من ا�قتراب منھا او الحديث فيھا

  

ا� ان تخوفات الصحفيين وحرصھم على عBدم ا�قتBراب مBن تابوھBات ا�ديBان والقBوات المسBلحة 
سBيثير المBواطنين  ابقى ھذين الملفين بعيدين تماما عن المBس بھمBا، ربمBا �ن أي مسBاس با�ديBان

قبل ان يستثير الحكومة والقوانين، بينما بقيت القوات المسلحة ھي ا�خBرى بعيBدة عBن أي مسBاس 
  بھا، فيما خضعت باقي ا�جھزة ا�منية ا�خرى الى انتقادات مباشرة وواضحة � تحتمل التفسير.

  

العربيBBة ھBBو ان  ان " الBBذي تغيBBّر أساسBBا بعBBد الثBBوراتوفBBي ھBBذا ا�طBBار يقBBول نضBBال منصBBور 
التابوھات التي لم تكن تمس في السابق من خ�ل ا�ع�م بدأ يتم مسھا، وان الخطوط الحمراء في 

  كثير منھا او بعضھا بدأت تتداعى وأصبحت المواجھة مكشوفة".

  

  سابعا : تراجع سطوة ا4مني على انتخابات نقابة الصحفيين ا"خيرة :
  

ني" تراجع خطوات ملحوظة الى الخلف عن سياسته السBابقة يتفق معظم الصحفيين على ان "ا�م
المتمثلة بالتدخل المباشر في انتخابات مجلBس نقابBة الصBحفيين، باعتبBار ا�نتخابBات ـBـ مBن وجھBة 
نظر ا�مني ــ من اختصاصه المباشر ويجب ان تكون له الكلمة ا�خيرة فيمن سيصل الى مجلBس 

  النقابة.
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"ا�منBي" عBن دوره التقليBدي فBي انتخابBات نقابBة الصBحفيين جBاء فBي  ويعتقد الكثيرون ان تراجBع
اطBBار تراجعBBه المكشBBوف خطBBوة او خطBBوتين للخلBBف فقBBط،  لBBيس بسBBبب توجيھBBات ج�لBBة الملBBك 
المبكرة في ھذا الجانب، وانما بسبب تأثيرات الثورات العربية الذي بسط حضوره على الكثير من 

�Bحفيين م�مح التدخ�ت ا�منية في ا�عBة الصBرة لنقابBات ا�خيBي ا�نتخابBا فBك جليBر ذلBم، وظھ
  وبشكل �فت ل�نتباه.

  

الBدورة ا�خيBرة علBى ان"انتخابBات نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني يؤكد  في ھذا ا�طارو
  ".�نتخابات النقابة لم تشھد تدخ� امنيا كما كان في السابق 

  

ومBBة واي جھBBاز امنBي فBBي كBل انحBBاء العBالم معنBBي بنجBBاح ان ايBة حك"يسBتدرك قBBائ� المBBومنيلكBن 
اشخاص معينين لBيس فقBط فBي انتخابBات نقابBة الصBحفيين بBل فBي مختلBف ا�نتخابBات.. كمBا اننBي 
اعتقد انه � توجد اية حكومة في العالم � ترغب في السيطرة على ا�ع�م .. في انتخابات النقابBة 

مBBن ا�جھBBزة ا�منيBBة بانتخBBاب مرشBBح معBBين وحجBBم  تعليمBBات الصBBحفيينمBBث� قBBد يتلقBBى بعBBض 
استق�لية كل دورة انتخابية ومدى اسBتق�لية النقابBة .. والتBدخل ا�منBي  ىالتدخ�ت يعتمد على مد

  ".بل يتعداه لنقابات اخرى  الصحفيين� يقتصر على انتخابات نقابة 

  

ءت لBتعكس حالBة جديBدة ان انتخابBات مجلBس نقابBة الصBحفيين ا�خيBرة جBا ويرى نضBال منصBور
ناشئة في الوسط الصحفي وھي عBدم قBدرة المخBابرات علBى التBدخل المباشBر بشBكل علنBي وسBافر 

  ھا".في

  

  مستقبل الع�قة بين ا"مني وا ع�مي
  

Bى أيBو الBرز ھBؤال ا�بBان السBابقة فBات السBل المعطيBلن امام كBي  ستصBين ا�منBة بBة الحاليBالع�ق
ر تلBك الع�قBة ووضBعھا فBي إطارھBا الصBحيح؟ وھBل ا�منBي لديBه وا�ع�مي؟ وكيف يمكن تBأطي

للتخلي عن دوره كرقيب"ناعم او خشن" على وسائل ا�ع�م؟ وھل لديه خططBا  الكاملا�ستعداد 
 �BBع فعBBاھزة للتراجBBدة جBBن عBBع مBBاحة اوسBBم مس�BBحافة وا�عBBنح الصBBل مBBن اجBBف مBBوات للخلBBخط

  .الحرية للعمل في إطارھا؟

  

�نسب للع�قة المسBتقبلية بBين ا�منBي وا�ع�مBي؟ وكيBف يمكBن ان يBتفھم ا�منBي وما ھو الشكل ا
  وا�ع�مي طبيعة عمل كل منھما؟.

  

في ھذا الجانب يرى الزميل نضال منصور "ان الع�قة بين ا�من وا�ع�م اعمق من ذلك بكثير، 
BBى ان تكBBنوات ، او حتBBھر او سBBل اش�BBة خBBل ا�مني�BBقط الظBBن ان تسBBل و� يمك�BBا لظBBون انعكاس

الثورات العربية مباشرة، فالصحفيين الذين لديھم مصالح متشابكة في ھذا السياق ليس مBن السBھل 
ان يخلعوا ھذه العباءة، والصحفيون الذين اعتBادوا علBى تلقBي التعليمBات خ�Bل السBنوات الماضBية 

  �منية المباشرة".ليس من السھل عليھم ان تكون لديھم بوصلة جديدة بمعزل عن التوجيھات ا

  

وفBBي ا�تجBBاه ا�خBBر يؤكBBد منصBBور علBBى "ان ا�منBBي لBBيس مBBن السBBھل ان يسBBلم وان ينسBBحب مBBن 
المشھد ا�ع�مي لغير رجعة، فھذه منطقة نفوذ له ، وھي منطقة يعتقد انه من خ�لھا يشكل الرأي 

Bيبحث حتمBه سBف فانBوة للخلBحب خطBوطني، واذا انسBن الBنع ا�مBائل العام ومنھا يتم صBن وسBا ع
بديلة ليكون مؤثرا و�عبا، ولذلك فان ھذه التجاذبات بين ا�مني وا�ع�مي � يمكن ان تسفر عن 
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نتيجة نھائية، فتطور وسائل ا�تصال يعطي ميزة تفضيلية ل�ع�م ل�ف�ت من السيطرة ا�منيBة، 
BBاك المباشBBل ا�حتك�BBن خBBوانين ومBBل الق�BBن خBBردع مBBى الBBن علBBدرة ا�مBBن قBBدث ولكBBا حBBر كم

ل�ع�ميين في دوار الداخلية او في الكرامة من اعتBداءات امنيBة مباشBرة سBيبقي ا�جھBزة ا�منيBة 
  قادرة على التاثير والمواجھة".

  

ويختم منصور بالقول "من غير المعروف الBى ايBن تسBير ھBذه الع�قBة والمواجھBة بBين الطBرفين، 
وتيرة الحديث عن ا�ص�ح الدستوري وا�ص�Bح ولكن من المؤكد ان ا�شھر القادمة ومع تزايد 

بشكل عام، ربما ستنتج قواعد جديدة للعبة بحيث يعود ا�من الBى المربBع ا�ول، ويرفBع ظلBه عBن 
  المشھد ا�ع�مي".

  

و� يستطيع نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني التاكيد على ان التدخل ا�منBي فBي ا�ع�مBي 
في عمل ا�ع�م انتھى ولكنه في حBدوده الBدنيا حاليBا  ا�منيل ان التدخل � استطيع القوقد انتھى"

في عمل ا�ع�م فھي تتحدث عن م�حظات فقط و� يتدخلون فBي  ا�منية ا�جھزةوعندما تتدخل 
   ".المحتوى ا�ع�مي

  

 التوجيھBات ھBو بسBببان سبب تراجع التدخ�ت ا�منية في عمل ا�ع�Bم نقيب الصحفيين عتقد يو

  تدخلھم".بعدم والمطالبة الملكية نتيجة كثرة الشكاوى من التدخ�ت ا�منية في عمل ا�ع�م 

  

لتنظBيم تم توقيعBه اتفاق وعن رؤيته لحل ا�شكالية القائمة بين ا�من وا�ع�م أشار المومني إلى "
 ا�مBنة وبBين مBن جھB ل�ع�Bم ا�ردنيوالمركز  ل�ع�م ا�علىھذه الع�قة بين النقابة والمجلس 

بھدف تسھيل عمل الصحفيين فBي مواقBع ا�حBداث وبنBاء علBى ھBذه ا�تفاقيBة  أخرىالعام من جھة 
قمنا بالفعل بشراء السترات التي بنبغي على الصحفيين ارتداءھا فBي الميBدان .. كمBا عقBد المجلBس 

ن .. وبعد مBرور رجال ا�م عا�على ل�ع�م عدة دورات تدريبية حول كيفية تعامل ا�ع�ميين م
واريBد ان اقBول انBه � يمكBن للع�قBة بBين  ،ھذه السنوات على ھBذه ا�تفاقيBة فBنحن نطالBب بتفعيلھBا

ا�من وا�ع�م ان تكون ع�قة محبة او ع�قة سBوية .. ھBذا � يمكBن اذا اراد كBل طBرف ان يقBوم 
   ".بدوره

  

عديBدة سBباب � تعBود ل عام وا�ع�Bمشكالية في الع�قة بين ا�من بشكان ا�على  المومنيويؤكد 
منھا عدم فھم قوات ا�من للدور الحقيقي للصحفي وا�ع�مي خاصة خ�ل ا�حBداث الكبBرى مBن 
مسيرات واعتصامات .. فا�نطباع السائد لدى رجال ا�من ان الصحفي يريBد ا�سBاءة �مBن البلBد 

.. ونحن نؤكد فBي نقابBة الصBحفيين واعتقد ان ھذا ا�مر مترسخ عند قطاع واسع من رجال ا�من 
  .  ا�حداث"ن خ�ل تغطيتھم لمختلف ورفضنا المطلق �ي اعتداء يتعرض له ا�ع�مي

  

تقلصBا كبيBرا فBي مسBتوى ونBوع وحجBم  وطبيعBة التBدخل ا�منBي "أنويرى الزميل بسBام بBدارين  
BBى نطاقBBت علBBا  وبقيBBي تمامBBم تنتھBBدخ�ت لBBن  التBBيين  لكBBامين الماضBBل الع�BBق خBBيقة تتعلBBات ض

  ."بالقنوات والقيادات الصحفية  القريبة  من المؤسسات الرسمية

  

السبب الرئيسي لخفوت ظاھرة التدخل ا�مني  ھو حصBريا تعليمBات وأوامBر ج�لBة ان" ويضيف 
الملك في ھذا ا�تجاه  بعد وصول الكثير مBن الشBكاوى وبعBد الفوضBى التBي  تسBببت بھBا تBدخ�ت 

وھناك بطبيعة الحال عناصر مساندة في تقليص التدخل منھا  تزايد رقابة   ٢٠٠٨و ٢٠٠٧عامي 
المؤسسات المدنية والحقوقية وتكاثر التقارير الدولية والوطنية التBي تنتقBد  التBدخل ا�منBي وتزايBد 

  ."ا�دراك بأن التدخ�ت ا�منية تعيق تقدم ا�مور و� تساعد صاحب القرار
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إختلفBت إلBى حBد بعيBد فقBد إنحصBرت التBدخ�ت المباشBرة  خل ا�منBيآليات التBد بدارين"ان ويقول
وت�شت تقريبا ظاھرة ا�سBتدعاءات ا�منيBة  وا�سBتجوابات الموسBعة للصBحفيين ولBم يعBد يتلقBى 
المراسلون إتصا�ت ھاتفية بمناسبة وبدونھا كما كان يحصل في الماضي ومن الواضح ان اjليBة 

ن على إنخفاض سBقف النشBر والرقيBب الBذاتي عنBد  رؤسBاء التحريBر  المتبعة  بالمقابل كانت الرھا
والمسBBئولين فBBي وسBBائل ا�ع�BBم المحليBBة  والتركيBBز علBBى إبقBBاء  قنBBوات ا�تصBBال بأضBBيق حلقBBة 
مضمونة ومأمونة من الصحفيين وا�ع�ميين المقBربين مBن ا�جھBزة ا�منيBة والمحسBوبين عليھBا 

  . "أص�

  

يك نجح في ضبط إيقBاع الصBحافة قياسBا بحركBة الشBارع طBوال تذا التكن ھيؤكد بدارين على "او 
  ."ا�سابيع الماضية 

  

ن الع�قة بين ا�مني "إبدارينوعن تصوره الشخصي لمستقبل الع�قة بين ا�ع�مي وا�مني قال 
 �نوا�ع�مBBي سBBتبقى متBBوترة ومفتوحBBة علBBى إحتمBBا�ت التصBBادم بBBين الحBBين وا�خBBر لBBيس فقBBط 

BBة ا�ع�مBBا  �ن  الذھنيBBن أيضBBار ولكBBر ا�خبBBة ونشBBري الحقيقBBي تحBBه فBBام بواجبBBتمر بالقيBBي  سيس
ا�منية � زالت مستحكمة في مفاصل القرار على مستوى جميع أجھزة الدولة و�ن  ھBذه الذھنيBة 

العامل في  الكادرلم تصل بعد أردنيا لمستوى ا�يمان  بأھمية ودور الصحافة عموما ،وأخيرا �ن 
  .بذلك" ؤسسات ا�منية  � يستطيع التحول إلى التفكير ا�ص�حي عموما وليس فقط � يرغبالم

  

توبه في شھادته ھنا بانه غير قادر على الحكم بدقة حBول مBا إذا كBان ھنBاك  الزميل ماجد ويعترف
في حجم الضغوط والتدخ�ت ا�منية في العمل الصحفي، رغم صBعوبة السBيطرة علBى اjن تغير 

  سع في ا�ع�م ا�ردني وصنوفه.التو

  

ان المطلوب ھو ان تكون الع�قة بين ا�ع�م بمؤسساته وصBحفييه وبBين المؤسسBات توبه  ويعتقد
ا�منية بمختلف وظائفھا ع�قة كاملة ا�ستق�لية، بعيدا عن التBدخل والتغBول الBذي يكBون ا�ع�Bم 

  .دستوري في حرية ا�ع�م والتعبيرلھو ضحيته دائما، ومن ورائه المجتمع الذي يتضرر حقه ا

  

ويعتقد الزميل جھاد ابو بيدر ان الع�قة بين ا�ع�مي وا�منBي سBتنتھي فBي القريBب العاجBل، �ن 
  ھناك حالة من التمرد ا�ع�مي على ا�مني، وھو ما لم يكن متوفرا في السابق.

  

ليس فقBط بسBبب تBأثيرات الثBورات ويقول ابو بيدر "ان ا�مني فقد سيطرته السابقة على ا�ع�م، 
العربية، وإنما بسبب انتھاء المصلحة الريعية بين الجانبين، فلBم تعBد ھنBاك اع�نBات او اشBتراكات 
تسمح ل�مني باستغ�لھا لفرض سيطرته على الصحافة وا�ع�م، وھو ما منح الصحافة ووسائلل 

ة ا�مني بعد ان انتھت الع�قBة الريعيBة ا�ع�م المختلفة الفرصة المؤاتية �ع�ن تمرده على سلط
  والمصلحية التي حكمت ع�قتھما في السابق".

  

ويرى الزميل جمال المحتسب أن الع�قة بين ا�مني وا�ع�مي تمر فBي مسBتوى ايجBابي بينھمBا، 
وتقود تلك الع�قة الناشئة الصحافة الى المزيد من ا�سBتق�لية عBن سBيطرة ا�منBي، وھBو مBا مBنح 

حفي فرصة اوسع �ختيار ما يريد نشره او حجبه بعيدا عن شكل ومضمون التدخ�ت ا�منية الص
  السابقة.

  

ويضيف المحتسب" ان الع�قة ا�ن تشھد انفتاحا بين الطرفين اكثر من قبل، وتميBل الBى مصBلحة 
ولBى ا�ع�مي، مؤكدا على ان من نجح بفرض تلك الع�قة ھي الصحافة ا�لكترونيBة بالدرجBة ا�

بسبب جرأتھا وسرعة انتشارھا وسرعة تجاوب القراء معھا، فض�B عBن كونھBا ـBـ حسBب قولBه ـBـ 
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ھBBي صBBحافة المسBBتقبل التBBي بBBدأت با�نتشBBار والتوسBBع، وھBBو مBBا دفBBع بBBا�جھزة ا�منيBBة �عBBادة 
  حساباتھا في التعامل مع ا�ع�م بشكل عام.

  

ي وعمBل ا�منBي وتBداخلھا يقBول مBدير المكتBب ا�ع�م عملوانط�قا من ھذه الع�قة الجدلية بين 
فBي ميBدان الكرامBة  ان ا�حداث ا�خيBرة ا�ع�مي في مديرية ا�من العام المقدم محمد الخطيب "

لم تؤثر على شكل الع�قBة بBين ا�مBن وا�ع�Bم .. فانBا كرجBل امBن لBي  وميدان جمال عبد الناصر
بصBBرف النظBBر عBBن اھBBدافھم .. ومBBن واجBBب  واجBBب وھBBو تBBوفير الحمايBBة لجميBBع مBBن فBBي الميBBدان

المھنة ويتجنب التاثير على عمل رجل ا�من .. كما  وإخ�قبالقوانين والمھنية  يلتزما�ع�مي ان 
�بد من التاكيد على ضرورة التنسيق مع المكتب ا�ع�مي في كافة المھام الصحافية لضمان عدم 

  ."حدوث اية اشكا�ت مستقبلية 

  

كتب ا�ع�مي في ا�من العام عن تقييم مثيله في قوات الدرك، فمدير المكتBب يم المو� يختلف تقي
ضBرورة جعBل الع�قBة التBي "يBدعو الBىأحمBد ابBو حمBاد ا�ع�مي في مديرية قوات الدرك المقBدم 

تربط قوات الدرك مع وسائل ا�ع�م وا�ع�ميين ع�قة تكامليBة ايجابيBة مثمBرة وكسBر الحBواجز 
وجBBBدت وبمBBBا يخBBBدم صBBBالح الBBBوطن .. كمBBBا اننBBBا نكثBBBف مBBBن عقBBBد الBBBورش التدريبيBBBة بينھمBBBا ان 

  ".والمحاضرات التثقيفية لمرتباتنا بشان التوعية بحقوق ا�نسان 

  

التعريف بشخصBھم وھBويتھم لBدى ا�جھBزة ويطالب المقدم ابو حماد من الصحفيين وا�ع�ميين "
لتزام بدورھم المھني بھذا الصدد وتجنBب منBاطق عن المشاركة في ا�حداث وا� �بتعاداوا�منية 

حوادث الشغب وعدم اعاقة عمل قوات الدرك واحترام دورھم وواجبھم وعدم العبث والتدخل فBي 
مجريات ا�حداث ..  وقبل ذلك على الصحفيين ان يحصلوا على تصاريح صحفية خ�ل ا�حداث 

لھBBBا والرجBBBوع الBBBى ضBBBباط ا�رتبBBBاط وا�بتعBBBاد عBBBن ا�حتكBBBاك بقBBBوات ا�مBBBن خ�BBBل تاديتھBBBا لعم
  الموجودين في موقع الحدث . 

  

  

  

  التوصيات
  

  او4 : توصيات للحكومة
  

ادخال تعدي�ت على القBوانين الناظمBة لحريBة الBرأي والتعبيBر تكفBل المزيBد مBن الحريBات  .١
للصحافة وا�ع�م وفي مقدمتھا قوانين المطبوعات والنشر، والعقوبات، وحBق الحصBول 

 .لوماتعلى المع

 

 .الغاء ص�حية محكمة امن الدولة في محاكمة الصحفيين .٢

  

التعامBBل بشBBفافية مBBع وسBBائل ا�ع�BBم وامBBدادھا بكافBBة المعلومBBات وتطبيBBق قBBانون حBBق  .٣
الحصBBول علBBى المعلومBBات بعBBد تعديلBBه  وتفعيBBل دور النBBاطقين ا�ع�ميBBين فBBي مختلBBف 

حيBBBث يمBBBنح النBBBاطقون  المؤسسBBBات والBBBدوائر الحكوميBBBة بحيBBBث � يكBBBون دورا شBBBكليا
 .ا�ع�ميون ص�حيات الرد على اية استفسارات يوجھھا ا�ع�ميون
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٤. BBذه سBBمن ھBBى ان تتضBBم عل�BBائل ا�عBBحفيين ووسBBى الصBBداء علBBرم ا�عتBBريعات تحBBن تش
Bائية �ي شخصBي يةالتشريعات فرض عقوبات والم�حقة القضBا فBت تورطھBة يثبBاو جھ 

 .نا�عتداء على ا�ع�ميي اوالتحريض 

  

سسBات الحكوميBة علBى وسBائل وقف سياسات ا�حتواء الناعم والخشن التي تمارسBھا المؤ .٥
 . ا�ع�م

  

تفعيBBل دور المكتBBب الصBBحفي التBBابع لرئاسBBة الBBوزراء فيمBBا يتعلBBق بالتنسBBيق بBBين ا�مBBن  .٦
 .وا�ع�م �سيما فيما يتعلق بعمل المراسلين

  

  ثانيا : توصيات "جھزة ا"من :
  

ع�ميBBين بالمعلومBBات حBBول مختلBBف القضBBايا ا�منيBBة �وسBBائل ا�ع�BBم وا ا�لتBBزام بإمBBداد .١
  .بشفافية

 

التاكيد على حماية ا�جھزة ا�منية لكافة ا�ع�ميين فBي الميBدان وعBدم اللجBوء �سBتخدام  .٢
  .القوة تحت اي ظرف من الظروف

  

الجBانبين  تنظيم ورشات عمل بين ا�ع�ميين وا�منيين لوضع  صيغة تفاھم مشتركة بين .٣
 تكفل لھما تأدية عملھما في الميدان دون التأثير على عمل كل منھما.

  

ان تتBBولى ا�جھBBزة ا�منيBBة وبالتنسBBيق مBBع نقابBBة الصBBحفيين ومؤسسBBات المجتمBBع المBBدني  .٤
المعنية تدريب افراد ا�من العام وقوات الدرك على التعامBل مBع الصBحفيين وا�ع�ميBين 

 ع ا�منيين الى دورات تدريبية مكثفة في حقوق ا�نسان.في الميدان، الى جانب إخضا

  

تفعيل نظام المساءلة والعقوبات في مختلف المؤسسBات ا�منيBة لمنتسBبيھا الBذبن يرتكبBون  .٥
 .امام محكمة الشرطة  اعتداءات على الصحافيين وتقديم من يثبت تورطه للمحاكمة

  

  ثالثا : توصيات لنقابة الصحفيين ول�ع�ميين :
  

اذ كافة ا�جBراءات التBي مBن شBانھا تBوفير اقصBى درجBات الحمايBة للصBحافيين خ�Bل اتخ .١
عملھBBم �سBBيما اثنBBاء تغطيBBة ا�حBBداث الكبBBرى والتاكيBBد علBBى ھBBذه ا�جBBراءات فBBي قBBانون 

 وميثاق النقابة .

 

عقد دورات تدريبية للصحافيين على كيفية العمل الميداني �سيما خ�ل ا�حداث الكبBرى  .٢
 .عامل مع رجال ا�من خ�ل تلك ا�حداثوكيفية الت

  

تقBBوم النقابBBة بمتابعBBة كافBBة الشBBكاوى التBBي يتقBBدم بھBBا ا�ع�ميBBون ضBBد رجBBال ا�مBBن مBBع  .٣
المعنيين في المؤسسBات ا�منيBة حتBى يBتم البBت بھBا وا�ع�Bن عBن نتBائج التحقيقBات التBي 

 اجريت بشأنھا .

  



 ٣١

ھم خ�ل عملھم الميداني مثل ارتBداء على ا�ع�ميين التزام تطبيق تعليمات ضمان س�مت .٤
البطاقات التي تعBرف علBى ھBويتھم والسBترات الخاصBة بالصBحافيين .والBزام المؤسسBات 

  .ا�ع�مية التي يعملون بھا على توفير مستلزمات س�متھم

  

تبني ا�ع�م سياسة الكشف الدائم عBن ايBة تBدخ�ت أمنيBة "خشBنة او ناعمBة"، �ن تبنBي   .٥
 سة سيدفع "ا�مني" للتخفيف من تدخ�ته حتى وإن كانت ناعمة.مثل ھذه السيا

  

  التاكيد على  التزام الصحفي بالحيادية والموضوعية في نقله ل�حداث  .٦

  

  

  : توصيات للھيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنيرابعا : 
   

ن خ�ل توثيق كافة ا�نتھاكات التي يتعرض لھا الصحافيون خ�ل اداءھم لعملھم وذلك م .١
  .التواصل الدائم مع ا�ع�ميين والمؤسسات ا�ع�مية

 

التنسيق مع المؤسسات ا�منية ونقابة الصحافيين لعقBد دورات تدريبيBة لرجBال ا�مBن فBي  .٢
 .مجال حقوق ا�نسان 

  

التقBBBدم بمقترحBBBات لتطBBBوير التشBBBريعات الناظمBBBة للعمBBBل ا�ع�مBBBي بمBBBا يضBBBمن حريتھBBBا  .٣
   .ت ا�منية والحكومية في عملھاوإستق�ليتھا ومنع التدخ�

  

  

  المصادر
  

  او4 : الدراسات :

  

مقالة"ا�ع�م ا�مني بين ا�ع�ميين ورجال ا�من" للعميد د. صالح بن محمد المالك استاذ ــ  ١
   في كلية الملك فھد ا�منية، على رابط :

jazirah.com.sa/2004jaz/jul/1/ar4.htm-http://www.al   

  

وليد حسني ومحمد ابBو رمBان " الBوھم والحقيقBة..التابوھات والخطBوط الحمBراء فBي ا�ع�Bم ــ  ٢
 ٢٤٧الBى  ١٥٠" الصفحات مBن  ٢٠٠٩ا�ردني" في تقرير حالة الحريات ا�ع�مية في ا�ردن 

  . ٢٠١٠سنة  عن مركز حماية وحرية الصحفيين صدر" 

  

" اعBBده مركBBز حمايBBة وحريBBة  ٢٠١٠" علBBى الحافBBة.. حالBBة الحريBBات ا�ع�ميBBة فBBي ا�ردن ـBBـ  ٣
  .٢٠١١/  ٥/ ٢الصحفيين واعلن عنه رسميا في 

  

ـBـ دراسة "أثر ا�حتواء الناعم على حرية الصحافة واستق�لية وسBائل ا�ع�Bم فBي ا�ردن " ــ  ٤
  http://www.alqudscenter.com ـ على رابط المركزـمركز القدس للدراسات السياسية 

  

الكشف عن مرتكبي ا�عتداء على الزميل النمري يقطع الطريBق علBى تكBرار  "ــ فھد الخيطان  ٥
  . ٢٠٠٨/  ٢/  ٦" جريدة العرب اليوم ــ عدد الجريمة..

 



 ٣٢

  

  : ثانيا : شھادات شخصية

  

 ب الصحفيين ا�ردنيين.ق المومني : نقيطار .١

 فھد الريماوي : رئيس تحرير جريدة المجد ا�سبوعية. .٢

 نضال منصور : الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين. .٣

 بسام بدارين : مراسل جريدة القدس العربي اللندنية في عمان. .٤

 د. محمد ابو رمان : كاتب في جريدة الغد. .٥

 في جريدة الغد وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق.ماجد توبه : صحفي  .٦

 يحي شقير : خبير في التشريعات القانونية ومحرر في جريدة العرب اليوم. .٧

 جمال المحتسب : رئيس تحرير وناشر وكالة أنباء"جراسا نيوز" ا�خبارية ا�لكترونية. .٨

اشBر وكالBة جھاد ابو بيBدر : رئBيس تحريBر جريBدة شBيحان ا�سBبوعية ورئBيس تحريBر ون .٩
 المحرر ا�خبارية ا�لكترونية.

لينBBدا معايعBBه : صBBحفية مختصBBة فBBي تغطيBBة ا�جھBBزة ا�منيBBة فBBي جريBBدة العBBرب  .١٠
 اليوم.

 المقدم محمد الخطيب : مدير المكتب ا�ع�مي في مديرية ا�من العام. .١١

 المقدم أحمد أبو حماد : مدير المكتب ا�ع�مي في مديرية قوات الدرك. .١٢

 

  


