




حالة حرية اإلعالم في األردن في ظل جائحة كورونا

2020

تحت الحظر



جميع الحقوق محفوظة © مركز حماية وحرية الصحفيين

ال يجوز نشر أو نسخ أو إعادة نشر أو نقل هذه المطبوعة أو أي جزء منها بأي وسيلة كانت 
مطبوعة، أو ميكانيكية، أو إلكترونية، أو غيرها، بدون موافقة مسبقة، وفي حال أخذ 

الموافقة يجب اإلشارة للمصدر »مركز حماية وحرية الصحفيين«



الفهرس العام

09

07

21

29

39

45

57

مقدمة التقرير

الملخص التنفيذي

القســم األول: االلتزامــات القانونيــة بشــأن حريــة اإلعــام والــرأي والتعبيــر والحصــول 

علــى المعلومــات فــي المعاييــر الدوليــة فــي ظــل جائحــة »كورونــا«

ــر الحكوميــة الــواردة فــي قانــون الدفــاع األردنــي  القســم الثانــي: اإلجــراءات والتدابي

وأوامــره وأثرهــا علــى حريــة التعبيــر واإلعــام بموجب القانــون الدولي لحقوق اإلنســان

القســم الثالــث: رصــد االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام واإلعامييــن الناتجــة عن 
اإلجــراءات الحكوميــة لمواجهــة فيــروس "كورونــا" للفتــرة مــن 17 آذار/ مــارس ولغايــة 

10 حزيــران/ يونيــو 2020

اإلعامييــن  واجهــت  التــي  التحديــات  الصحفييــن:  رأي  اســتطاع  الرابــع:  القســم 
كورونــا جائحــة  خــال  األردن  فــي  واإلعاميــات 

القســم الخامــس: المناقشــات والمقابــات المعمقــة بشــأن واقــع الحريــات اإلعاميــة 
فــي األردن فــي ظــل جائحــة كورونــا
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مقدمة التقرير

وتوقفــت الحكومــة عــن عقــد المؤتمــرات الصحفيــة 
لإلبــاغ عــن تداعيــات فيــروس “كورونــا”، ولجــأت إلــى 
تنظيــم إيجــاز صحفــي يومــي فــي المركــز الوطنــي 
الدولــة  وزيــرا  فيــه  ُيعلــن  األزمــات  وإدارة  لألمــن 
لشــؤون اإلعــام والصحــة عــن الوضــع الصحــي وعــدد 
ــات، والتعليمــات وأوامــر الدفــاع، وقــد شــهد  اإلصاب
بعــض  مشــاركة  األحيــان  بعــض  فــي  اإليجــاز  هــذا 
الــوزراء ليتحدثــوا فــي الشــؤون المنوطــة بمهامهــم، 
مــن  الصــادرة  المعلومــات  مــع  الحكومــة  وتعاملــت 
طرفهــا باعتبارهــا كافيــة إلعــام الجمهــور ووســائل 
عــن  ومعلومــات  أخبــار  مــن  ُيســتجد  بمــا  اإلعــام 

الفيــروس.

متأخــر  وقــت  وحتــى  كثيــرًا  الحكومــة  تلتفــت  لــم 
مثــل  فــي  اتباعهــا  الواجــب  اإلعاميــة  للسياســات 
هكــذا ظــروف، ولــم تعلــن خطتهــا أو اســتراتيجيتها 
لمواجهــة األزمــة، ولــم تدقــق فــي أن أمــر الدفــاع رقم 
)8( يشــكل قيــدًا علــى حريــة التعبيــر واإلعــام، ولجــأت 
إلــى توقيــف صحفييــن اســتنادًا إلــى أوامــر الدفــاع 
ــة بالتشــريعات النافــذة ال تتــواءم  و/ أو مــواد قانوني
مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وااللتزامــات 
القانونيــة بشــأن حريــة الــرأي والتعبيــر والحصــول علــى 

المعلومــات.

ورغــم أن الحكومــة حظيــت بتفهــم وســائل اإلعــام 
للجائحــة  األولــى  األســابيع  فــي  خاصــة  والجمهــور 
أن  إال  الطارئــة،  والتدابيــر  القيــود  بعــض  لفــرض 
األصــوات المنتقــدة بــدأت تتعالــى لمراجعــة آليــات 
تعامــل الحكومــة مــع حريــة التعبيــر واإلعــام خــال 

الجائحــة. هــذه 

وإجــراءات  سياســات  تقييــم  التقريــر  هــذا  يحــاول 
الحكومــة بشــأن احتــرام التزاماتهــا القانونيــة المتعلقــة 
مــع  تعاملهــا  وطريقــة  واإلعــام،  التعبيــر  بحريــة 
الصحفييــن والصحفيــات والمؤسســات اإلعاميــة، 
والتحديــات الجديــدة التــي نشــأت وأثــرت علــى حريــة 

اإلعــام فــي ظــل جائحــة “كورونــا”.  

بعــد تزايــد المخاطــر مــن تداعيــات وتأثيــرات جائحــة كورونــا، 
تاريــخ  منــذ  الدفــاع1  بقانــون  العمــل  بــدء  األردن  أعلــن 
19 آذار/ مــارس 2020، ويتيــح القانــون وأوامــر الدفــاع 
الصــادرة بمقتضــاه فــرض تدابيــر وإجــراءات اســتثنائية 
تعطــل بعــض مــواد القوانيــن، وتقيــد بعــض الحقــوق 
األساســية مثــل الحــق بالتنقــل والســفر وااللتــزام بالحجــر 

الصحــي لحمايــة الصحــة والســامة العامــة.

الدفــاع  قانــون  علــى  مصادقتــه  عنــد  الملــك  وطلــب 
الــرزاز  عمــر  د.  الــوزراء  رئيــس  إلــى  رســالة وجههــا  عبــر 
الدفــاع واألوامــر الصــادرة  “بــأن يكــون تطبيــق قانــون 
بمقتضــاه، فــي أضيــق نطــاق ممكــن، وبمــا ال يمــس 
حقــوق األردنييــن السياســية والمدنيــة، ويحافــظ عليهــا، 
ويحمــي الحريــات العامــة والحــق في التعبيــر، التي كفلها 
الدســتور وفــي إطــار القوانيــن العاديــة النافــذة، وكذلــك 
ضمــان احتــرام الملكيــات الخاصــة ســواء أكانــت عقــارا أو 
أمــوااًل منقولــة وغيــر منقولــة، فالهــدف مــن تفعيــل هــذا 
القانــون االســتثنائي، هــو توفيــر أداة ووســيلة إضافيــة 
لحمايــة الصحــة العامــة والحفــاظ علــى صحــة وســامة 
المواطنيــن، واالرتقــاء بــاألداء ورفــع مســتوى التنســيق 

ــاء”2. ــع، لمواجهــة هــذا الوب ــن الجمي بي

وبعيــد المصادقــة علــى قانــون الدفــاع، أصــدرت الحكومة 
أوامرهــا بحظــر التجــول الشــامل والجزئــي الــذي يمنــع 
والحركــة،  بالتجــول  بهــا  المســموح  الســاعات  ويحــدد 
ومنعــت طباعــة الصحــف الورقيــة خوفًا من تســببها بنقل 
عــدوى اإلصابــة بفيــروس “كورونــا”، وأجــازت لإلعاميين 
واإلعاميــات التحــرك لممارســة مهنتهــم من خال إصدار 
تصاريــح مــرور تســمح لهــم باســتخدام ســياراتهم للتنقــل 
لرئاســة  المهمــة  هــذه  وأســندت  األحــداث،  لتغطيــة 
الــوزراء، والمركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات، وهيئــة 
اإلعاميــة  المؤسســات  مــع  تواصلــت  التــي  اإلعــام 
إصــدار  تنظيــم  لغايــات  لديهــا  “المســجلة”  المرخصــة 
هــذه التصاريــح وفــق معاييــر تتعلــق بحجــم وطبيعــة عمــل 

ــم تنشــر. ــن ول ــم تعل ــة، لكنهــا ل المؤسســات اإلعامي

وقــال مديــر هيئــة اإلعــام الســيد ذيــب القرالــة أن الهيئــة 
منحــت 900 تصريــًح ورقــي فــي أول يــوم لحظــر التجــول، 
ثــم ألغيــت التصاريــح الورقيــة وحلــت بــداًل عنهــا التصاريــح 

اإللكترونية3. 
1  نشــر القانــون فــي الجريــدة الرســمية رقــم 5626 بتاريــخ 19 آذار/ 
مــارس 2020، ومتوفــر علــى الصفحــة الرســمية لرئاســة الــوزراء علــى الرابــط: 

http://www.pm.gov.jo/upload/files/Order-Defense-1.pdf
2  رســالة الملــك عبداللــه الثانــي إلــى رئيــس الــوزراء عمــر الــرزاز عقــب 
صــدور اإلرادة الملكيــة الســامية بالموافقــة علــى قــرار مجلــس الــوزراء إعــان 
العمــل بقانــون الدفــاع، متوفــر علــى الموقــع الرســمي للملــك عبداللــه الثانــي 

https://bit.ly/3h8XIvs الرابــط:  علــى 
3  فــي حديثــه خــال لقــاء نظمــه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 

.ZOOM تطبيــق  عبــر   16/5/2020 بتاريــخ 

مقدمة التقرير
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الملخص التنفيذي

تعامــل  آليــات  لمراجعــة  تتعالــى  بــدأت  المنتقــدة 
هــذه  خــال  واإلعــام  التعبيــر  حريــة  مــع  الحكومــة 

الجائحــة.

وإجــراءات  سياســات  تقييــم  التقريــر  هــذا  يحــاول 
الحكومــة بشــأن احتــرام التزاماتهــا القانونيــة المتعلقــة 
مــع  تعاملهــا  وطريقــة  واإلعــام،  التعبيــر  بحريــة 
الصحفييــن والصحفيــات والمؤسســات اإلعاميــة، 
والتحديــات الجديــدة التــي نشــأت وأثــرت علــى حريــة 

اإلعــام فــي ظــل جائحــة “كورونــا”.  

غالبيــة  أن  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  ويــرى 
أثارهــا المشــاركون فــي جلســات  التــي  التعليقــات 
إعــداد  لغايــات  أجراهــا  التــي  والمقابــات  النقــاش 
قــد  المعلومــات  بتدفــق  والمتعلقــة  التقريــر  هــذا 
أشــارت إلــى الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، 
وأن تقييــد حركــة الصحفييــن فــي التنقــل والمشــاركة 
فــي اإليجــازات الصحفيــة للحكومــة قــد ســاهم فــي 
ذلــك، وقــد علــق وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام بهــذا 
الخصــوص قائــًا أن "إجــراءات الوقايــة والســامة 
العامــة حالــت دون تواجــد الصحفييــن فــي اإليجــاز 
لقنــاة  التنفيــذي  الرئيــس  وعلقــت  الصحفــي"، 
المملكــة دانــا الصبــاغ بقولهــا "كنــا نواجــه أحيانــًا شــحًا 
ــرد  ــرًا فــي ال ــى تأخي فــي مصــادر المعلومــات، أو حت
علــى أســئلتنا واستفســاراتنا أو المشــاركة معنــا"، 
اإلذاعــة  مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  واتفــق 
والتلفزيــون "د. محمــد المومنــي" مــع اآلراء التــي 
لــم  الحكومــة  مــن  الــواردة  المعلومــات  أن  تقــول 
توضــح بشــكل كاف، ولــم تكــن مقنعــة، ولــم تصــل 
بشــكل ســلس للنــاس، وأعطــى أمثلــة علــى ذلــك 
فــي تفســير وتوضيــح بعــض أوامــر الدفــاع المتعلقــة 
بالعمــل، وأيضــًا أســباب الحظــر الشــامل والتأخــر فــي 

فتــح قطاعــات العمــل واســتمرار اإلغــاق.

ووجــد التقريــر أن إجــراءات الحكومــة وأوامــر الدفــاع 
وتقييــد  المعلومــات  تدفــق  مــن  الحــد  إلــى  أدى 
ــة  ــح المــرور والحرك ــح تصاري ــن، وأن من ــة الصحفيي حرك
للصحفييــن لــم يســتند إلــى معاييــر واضحــة ومعلنــة، 
كان  الجائحــة  المعلومــات بشــأن  عــن  وأن اإلفصــاح 
ومديــر  والصحــة  اإلعــام  بوزيــري  ومرتبطــًا  مركزيــًا 
العمليــات فــي خليــة األزمــة العميــد مــازن الفرايــا.

لهــا  تعرضــت  التــي  الخســائر  حجــم  التقريــر  وبيــن 
طباعتهــا،  وقــف  قــرار  نتيجــة  المطبوعــة  الصحــف 
الصحفييــن  علــى  واالقتصــادي  المعيشــي  واألثــر 

اإلعــام. ومؤسســات 

التنفيــذي  والملخــص  المقدمــة  بعــد  التقريــر  ويتــوزع 
والتوصيــات علــى 6 أقســام، وذلــك علــى النحــو التالــي:

حمايــة  مركــز  نفــذه  الــذي  التقريــر  هــذا  إعــداد  يأتــي 
وحريــة الصحفييــن فــي وقــت تشــهد فيــه أجــزاء كثيــرة 
مــن العالــم تحديــات جديــدة طــرأت علــى حريــة التعبيــر 

“كورونــا”. فيــروس  جائحــة  بفعــل  واإلعــام 

وال شــك أنــه مــع انتشــار الجائحــة فــي شــتى أنحــاء العالم 
منــذ ديســمبر العــام الماضــي 2019، ارتفعــت أصــوات 
منظمــات الدفــاع عــن حريــة اإلعام مــع مطالبات أطلقتها 
منظمــة األمــم المتحــدة الحتــرام حريــة التعبيــر، وعلــى 
وجــه الخصــوص ضمــان حــق الوصــول إلــى المعلومــات 
فــي أوقــات األزمــات العالميــة تحديــدًا كواحــدة مــن أهــم 
المســائل التــي ينبغــي صونهــا، كمــا أنهــا مطلوبــة فــي 

ظــل هــذه الجائحــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن هــذا التقريــر 
يقــع وســط العشــرات مــن التقاريــر والدراســات والبيانــات 
التــي تصــدر بشــكل يومــي بشــأن التهديــدات والتحديــات 
حريــة  علــى  “كورونــا”  جائحــة  فرضتهــا  التــي  الجديــدة 
التعبيــر واإلعــام، وجميعهــا جهــود واجتهــادات تســتند 
ــة، هدفهــا المســاهمة فــي  ــة دولي ــر حقوقي علــى معايي
الحــد مــن االنتهــاكات التــي قــد تمــس حريــة اإلعــام، 
والمســاعدة علــى مواجهــة التحديــات الجديــدة الناشــئة 

جــراء انتشــار الجائحــة.

جائحــة  وتأثيــرات  تداعيــات  مــن  المخاطــر  تزايــد  وبعــد 
الدفــاع4  بقانــون  العمــل  بــدء  األردن  أعلــن  “كورونــا”، 
منــذ تاريــخ 19 آذار/ مــارس 2020، والــذي أتــاح بمقتضــاه 
فــرض تدابيــر وإجــراءات اســتثنائية تعطــل بعــض مــواد 
القوانيــن، وتقيــد بعــض الحقــوق األساســية مثــل الحــق 
لحمايــة  الصحــي  بالحجــر  وااللتــزام  والســفر،  بالتنقــل 

العامــة. والســامة  الصحــة 

وبعــد المصادقــة علــى قانــون الدفــاع، أصــدرت الحكومــة 
أوامرهــا بحظــر التجــول الشــامل والجزئــي الــذي يمنــع 
والحركــة،  بالتجــول  بهــا  المســموح  الســاعات  ويحــدد 
تســببها  مــن  الورقيــة خوفــًا  الصحــف  ومنعــت طباعــة 
وأجــازت  “كورونــا”،  بفيــروس  اإلصابــة  عــدوى  بنقــل 
مهنتهــم  لممارســة  التحــرك  واإلعاميــات  لإلعامييــن 
مــن خــال إصــدار تصاريــح مــرور تســمح لهــم باســتخدام 
ســياراتهم للتنقــل لتغطيــة األحــداث وفــق معاييــر تتعلــق 
بحجــم وطبيعــة عمــل المؤسســات اإلعاميــة، لكنهــا لــم 

تعلــن ولــم تنشــر.

اإلعــام  وســائل  بتفهــم  حظيــت  الحكومــة  أن  ورغــم 
والجمهــور خاصــة فــي األســابيع األولــى للجائحــة لفــرض 
األصــوات  أن  إال  الطارئــة،  والتدابيــر  القيــود  بعــض 

4  نشــر القانــون فــي الجريــدة الرســمية رقــم 5626 بتاريــخ 19 آذار/ 
مــارس 2020، ومتوفــر علــى الصفحــة الرســمية لرئاســة الــوزراء علــى الرابــط: 

http://www.pm.gov.jo/upload/files/Order-Defense-1.pdf
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كرامــة  وتحتــرم  محــددة،  زمنيــة  ولفتــرة  تمييزيــا،  وال 
اإلنســان، وتكــون قابلــة للمراجعــة ومتناســبة مــن أجــل 

المنشــود. الهــدف  تحقيــق 

اإلجــراءات والتدابيــر الحكوميــة الــواردة فــي قانــون 
ــر  ــة التعبي الدفــاع األردنــي وأوامــره وأثرهــا علــى حري
واإلعــام بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 

وعــرض التقريــر فــي قســمه الثانــي تأثيــرات اإلجــراءات 
والتدابيــر الحكوميــة الــواردة فــي قانون الدفــاع األردني 
وأوامــره علــى حريــة التعبيــر واإلعــام بموجــب القانــون 

الدولــي لحقــوق اإلنســان. 

المــرور  تصاريــح  الصحفييــن  منــح  إجــراءات  أن  وقــال 
ات  الصحفييــن/  مــن  كافيــًا  قبــواًل  يلــق  لــم  والحركــة 
حيــث عبــر %27 مــن عينــة الصحفييــن فــي االســتطاع 
لغايــات  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  نفــذه  الــذي 
إعــداد هــذا التقريــر عــن عــدم رضاهــم علــى اإلطــاق 
منحــت  التــي  والمــرور  الحركــة  تصاريــح  نظــام  عــن 
للصحفييــن مــن قبــل هيئــة اإلعــام، كمــا أن الحكومــة 
ــن/ ات  ــح المــرور للصحفيي اعتمــدت فــي إصــدار تصاري
علــى كشــوف األســماء التــي قدمتهــا المؤسســات 
لــدى هيئــة اإلعــام  اإلعاميــة المرخصــة والمســجلة 
وفــق نســب محــددة لــكل مؤسســة إعاميــة لــم يتــم 
اإلعــان عنهــا، ولــم تعــرف اآلليــة التــي تــم اللجــوء لهــا 

اإلعاميــة.   المؤسســات  احتياجــات  لتحديــد 

وبيــن أن الحكومــة اختــارت اعتمــاد التصاريــح الخاصــة 
الصــادرة عــن رئاســة الــوزراء والمركــز الوطنــي لألمــن 
هيئــة  مديــر  تعليــق  إلــى  مشــيرًا  األزمــات،  وإدارة 
اإلعــام ذيــب القرالــة خــال لقــاء نظمــه مركــز حمايــة 
وحريــة الصحفييــن عــن السياســات اإلعاميــة بهــدف 
 279 لـــ  تصاريــح  أصــدروا  أنهــم  التقريــر  هــذا  إعــداد 
مؤسســة إعاميــة أردنيــة وعربيــة وأجنبيــة، كمــا أصــدروا 
فــي الســت ســاعات األولــى مــن الحظــر 900 تصريــح 

والصحفيــات. للصحفييــن 

وأشــار التقريــر إلــى أن توجــه الحكومــة بإصــدار تصاريــح 
خاصــة لــم يحظــى بكامــل القبــول، وقــد تلقــى مركــز 
مــن  واحتجاجــات  شــكاوى  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة 
بعــض الصحفييــن والصحفيــات بعــدم حصولهــم علــى 
علــى  يؤثــر  األمــر  وبــأن هــذا  مــرور وتنقــل،  تصاريــح 

عملهــم. 

ــر  ــة أشــار التقري ــة الصحــف الورقي وبشــأن وقــف طباع
بتاريــخ  الصــادر  األردنــي  الــوزراء  مجلــس  قــرار  إلــى 
17/3/2020 الــذي تضمــن بعــض اإلجــراءات االحترازيــة 
للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، مــن بينهــا وقــف 
نقــل  فــي  تســهم  كونهــا  الورقيــة  الصحــف  طباعــة 
العــدوى، منوهــًا أن هــذا القــرار جــاء علــى الرغــم مــن 
عــدم كفايــة األدلــة التــي تشــير إلــى إمكانيــة انتقــال 

ــة بشــأن  ــة عــن االلتزامــات القانوني القســم األول: خلفي
ــر والحصــول علــى المعلومــات فــي  ــرأي والتعبي ــة ال حري

ــا". ــر الدوليــة فــي ظــل جائحــة "كورون المعايي
ــواردة  ــة ال ــر الحكومي ــي: اإلجــراءات والتدابي القســم الثان
فــي قانــون الدفــاع األردنــي وأوامــره وأثرهــا علــى حريــة 
لحقــوق  الدولــي  القانــون  بموجــب  واإلعــام  التعبيــر 

اإلنســان.
القســم الثالــث: رصــد االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة 
اإلعــام واإلعامييــن الناتجــة عــن اإلجــراءات الحكوميــة 
لمواجهــة فيــروس "كورونــا" للفتــرة مــن 17 آذار/ مــارس 

ولغايــة 10 حزيــران/ يونيــو 2020.
التحديــات  الصحفييــن:  رأي  اســتطاع  الرابــع:  القســم 
األردن  فــي  واإلعاميــات  اإلعامييــن  واجهــت  التــي 

كورونــا. جائحــة  خــال 
القســم الخامــس: المناقشــات والمقابــات المعمقــة 
بشــأن واقــع الحريــات اإلعاميــة فــي األردن فــي ظــل 

جائحــة كورونــا.  

ــر  ــه التقري ــرز مــا خلــص إلي ــًا ملخصــًا عامــًا موجــزًا ألب وتالي
مرتبــًا حســب أجــزاء التقريــر الخمســة علــى النحــو التالــي:

الــرأي  حريــة  بشــأن  القانونيــة  االلتزامــات  خلفيــة: 
والتعبيــر والحصــول علــى المعلومــات فــي المعاييــر 

"كورونــا" جائحــة  ظــل  فــي  الدوليــة 

عــرض التقريــر فــي القســم األول منــه متطلبــات القانون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان األساســية بشــأن حريــة التعبيــر 
اإلنســان  حقــوق  منظمــات  عــن  ومــا صــدر  واإلعــام، 
المعتــرف بهــا لــدى األمــم المتحــدة بشــأن التــزام األردن 
حريــة  احتــرم  بشــأن  والقانونيــة  الحقوقيــة  بتعهداتــه 
التعبيــر واإلعــام فــي ظــل جائحــة "كورونــا"، إضافــة 

إلــى مــا صــدر عــن المنظمــات المحليــة بهــذا الشــأن.

مــن  يتطلــب  اإلنســان  حقــوق  قانــون  أن  إلــى  وأشــار 
الــدول اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة المتاحــة لهــا مــع 
بــذل العنايــة الواجبــة لحمايــة حقــوق اإلنســان فــي الحيــاة 
والصحــة بشــكل إيجابــي، علــى أن تتضمــن هــذه التدابيــر 
علــى أقــل تقديــر نشــر المعلومــات عــن الصحــة العامــة، 
وأن ال تنتهــك التدابيــر التــي تســتخدمها الدولــة حقــوق 
اإلنســان دون مبــرر مثــل حريــة التعبيــر، وهــي التدابيــر 
التــي ينبغــي علــى الــدول مراعاتهــا ليــس فقــط فــي 
بــل   19 ـ  أوقــات الظــروف االســتثنائية كجائحــة كوفيــد 
حتــى عندمــا تكــون هــذه الحقــوق عرضــة للقيــود و/ أو 

االنتهــاك.

ــأّن القيــود  ــَر أن قانــون حقــوق اإلنســان أيضــا يقــر ب وذكَّ
ســياق  فــي  الحقــوق،  بعــض  علــى  ُتفــَرض  التــي 
التهديــدات الخطيــرة للصحــة العامــة وحــاالت الطــوارئ 
العامــة التــي تهــّدد حيــاة األمــة، ُيمِكــن تبريرهــا عندمــا 
يكــون لهــا أســاس قانونــي، وتكــون ضروريــة للغايــة، 
تعســفيا  تطبيقهــا  يكــون  علميــة، وال  أدلــة  علــى  بنــاًء 
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الدفــاع لمواجهــة فيــروس  منيــت بهــا نتيجــة أوامــر 
“كورونــا” وغيــاب أي تعويــض لهــا من قبــل الحكومة، 
كمــا شــكى العديــد مــن الصحفييــن/ ات مــن قــرارات 

الفصــل مــن العمــل أو تراجــع دخلهــم المالــي.

وقــد أكــد ناشــرون ورؤســاء مجالــس إدارات الصحــف 
أجريــت  التــي  المقابــات  فــي  المطبوعــة  اليوميــة 
ألغــراض إعــداد هــذا التقريــر أن قــرار وقــف طباعــة 
الصحــف الورقيــة تحســبًا مــن انتقــال عــدوى فيــروس 
مــن   100% إلــى  تصــل  خســائر  إلــى  أدى  كورونــا 

إيراداتهــا.

االســتطاع  نتائــج  أظهــرت  مشــابه؛  نحــو  وعلــى 
المخصــص لهــذا التقريــر حــول أداء الحكومــة وتحديــات 
وســائل  أن  “كورونــا”  جائحــة  خــال  اإلعامييــن 
اإلعــام تواجــه تحديــات متزايــدة خــال الجائحــة وعلــى 
األرجــح ستســتمر بعدهــا، حيــث يــرى غالبيــة الصحفيين 
تحــدي  أهــم  أن   )73.5%( وبنســبة  المســتطلعين 
ــه )66%(  ــة، يلي ــرادات المالي يواجههــا هــو تراجــع اإلي
ــة  ــات التجاريــة، ومــن ثــم توقــف إمكاني تراجــع اإلعان
 ،)51.5%( المطبوعــة  والمجــات  الصحــف  توزيــع 
رواتــب ومكافــآت  تخفيــض  مــن  ويأتــي بعدهــا كل 
االعامييــن واالعاميــات والتهديــد باالســتغناء عــن 

التوالــي. علــى  اإلعامييــن واإلعاميــات 

اإلعــام  حريــة  علــى  الواقعــة  االنتهــاكات  رصــد 
الحكوميــة  اإلجــراءات  عــن  الناتجــة  واإلعامييــن 
لمواجهــة فيــروس “كورونــا” للفتــرة مــن 17 آذار/ 

    2020 يونيــو  حزيــران/   10 ولغايــة  مــارس 

واهتــم القســم الثالــث مــن التقريــر فــي االنتهــاكات 
التــي تعــرض لهــا إعاميــون ومؤسســات اإلعــام 
نتيجــة اإلجــراءات الحكوميــة لمواجهــة جائحــة “كورونــا” 
للفتــرة مــن 17 آذار/ مــارس ولغايــة 10 حزيــران/ يونيــو 
2020، وقــال أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن 
االنتهــاكات  وتوثيــق  لرصــد  “عيــن”  برنامجــه  خــال 
ــة اإلعــام فــي األردن قــد تمكــن  ــى حري الواقعــة عل
خــال هــذه الفتــرة من رصد وتوثيق 4 حاالت تضمنت 
علــى 17 انتهــاكًا تعــرض لهــا 4 صحفييــن وإعامييــن، 
منهــا 3 حــاالت فرديــة تمثلــت بـــ توقيــف مديــر عــام 
قنــاة رؤيــا »فــارس الصايــغ« ومديــر أخبارهــا »محمــد 
البنغالــي  التلفزيــون  مراســل  واعتقــال  الخالــدي«، 
»ســليم  نفســه  عــن  يعــرف  مــا  أو  ســالم«  »كبيــر 
عــكاش« بســبب تقريــر عــن الظروف المعيشــية لعّمال 
بــاده فــي األردن أثنــاء حظــر التجــول، واالعتــداء علــى 
مصــور صحيفــة الغــد اليوميــة »محمــد المغايضــة« 
أردنييــن  طلبــة  وصــول  حــدث  تغطيــة  مــن  ومنعــه 
عائديــن مــن الخــارج بســبب جائحــة »كورونــا«، وحالــة 
إلــى مديريــة  جماعيــة واحــدة تمثلــت بتعميــم وجــه 
بمنــع  المستشــفيات  ومــدراء  الصحيــة  الشــؤون 
التصريــح لوســائل اإلعــام إال بموافقــة وزارة الصحة.

الفيــروس مــن خــال المــواد المطبوعــة، وقــد اســتمر 
توقــف الصحــف منــذ تاريــخ القــرار وحتــى عــادت للطباعــة 
يــوم 2/6/2020، بعــد توقــف دام ألكثــر مــن شــهرين. 

وبيــن التقريــر أنــه خــال توقــف الصحــف عــن الطباعــة 
فــإن عائداتهــا مــن اإلعانــات المتفــق عليهــا مع الشــركات 
يضــاف  تمامــًا،  توقفــت  الحكوميــة  والجهــات  المعلنــة 
إلــى ذلــك توقــف عائداتهــا مــن المبيعــات واالشــتراكات 

مــا انعكــس علــى مدخوالتهــا. 

أنــه  التقريــر  قــال  المعلومــات  بتدفــق  يتعلــق  وفيمــا 
وإغــاق  التجــول  وإعــان حظــر  كورونــا  جائحــة  بــدء  مــع 
المؤسســات العامــة والخاصــة، فــإن حركــة الصحفييــن 
تعرضــت هــي األخــرى لتقييــد، وباســتثناء اإلعامييــن 
واإلعاميــات الذيــن منحــوا تصاريــح مــرور، فــإن البقيــة 
تعــذر عليهــم التنقــل، وهــذا األمــر انســحب علــى توقــف 
الحكومــة بمــا فيهــا وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام عــن 
القنــاة  وأصبحــت  لتغطيتهــا،  صحفيــة  مؤتمــرات  عقــد 
الوحيــدة لمــرور المعلومــات للصحفييــن مــن وزيــر الدولــة 
لشــؤون اإلعــام، ويشــاركه بهــا وزيــر الصحــة إن كانــت 
تتعلــق بفيــروس “كورونــا”، وبشــكل أقــل لجنــة األوبئــة 
أزمــة  خليــة  عمليــات  ومديــر  الصحــة،  لــوزارة  التابعــة 
حــال دون  الــذي  األمــر  الفرايــا،  مــازن  العميــد  الكورونــا 

الصحفييــن. المباشــرة مــن  توجيــه األســئلة 

بالمركزيــة،  إتســم  المعلومــات  تدفــق  أن  إلــى  ولفــت 
فاإليجــاز الصحفــي لــم يكــن يعقــد بحضــور الصحفييــن 
لتوجيــه األســئلة، بــل كان يبــث فــورًا عبــر قنــوات التلفــزة 
المحليــة )قنــاة المملكــة، التلفزيــون األردنــي، قنــاة رؤيــا، 
والحقيقــة الدوليــة( التــي ســمح بتواجــد كاميراتهــم فــي 

ــز األزمــات مــكان انعقــاد الموجــز الصحفــي. مرك

وأشــار إلــى أن أمــر الدفــاع رقــم )8( الــذي غلــظ العقوبــات 
علــى مــن يتهــم بترويــج الشــائعات شــكل ضغطــًا غيــر 
ــل  مســبوق علــى وســائل اإلعــام، ودفعهــا للتريــث قب
نشــرها أي معلومــة، خاصــة فيمــا يناقــض معلومــات 
أجهــزة الدولــة حــول الحالــة الوبائيــة ومعــدل اإلصابــات 

ــال.  علــى ســبيل المث

وقــال أن توقيــف مديــر عــام ومالــك قنــاة رؤيــا فــارس 
الصايــغ، ومديــر األخبــار فــي القنــاة “محمــد الخالــدي” إثــر 
بــث تقريــر متلفــز اعتبــر تحريضــًا علــى خــرق أوامــر الدفــاع 
شــكل تهديــدًا مباشــرًا لــكل اإلعامييــن واإلعاميــات، 
ودفعهــم ألخــذ الحــذر أكثــر، وزاد مــن منســوب الرقابــة 

الذاتيــة والمســبقة علــى المحتــوى اإلعامــي.

وأشــار التقريــر إلــى الخســائر الماديــة التــي تعرضــت لهــا 
وســائل اإلعــام بســبب قــرار وقــف طباعتهــا والتراجــع 
مــن  عــدد  وتعــرض  اإلعانــات،  مــن  مدخوالتهــا  فــي 
إدارات  قبــل  مــن  التعســفي  للفصــل  ات  الصحفييــن/ 
التــي  الخســائر  تلــك  بدعــوى  اإلعاميــة  مؤسســاتهم 
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الــذي  الــرأي  اســتطاع  نتائــج  أن  القــول  وينبغــي 
إعــداد  نفــذه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن لغايــات 
الصحفييــن  مــن   25.8% بــأن  أظهــرت  التقريــر  هــذا 
المســتطلعين قــد تعرضــوا لتجــاوزات وانتهــاكات خــال 

كورونــا.  جائحــة 

إســتطاع رأي الصحفييــن: التحديــات التــي واجهــت 
اإلعامييــن واإلعاميــات فــي األردن خــال جائحــة 

ــا    كورون

وعــرض التقريــر فــي قســمه الرابــع اســتطاع رأي عــام 
لعينــة عشــوائية مــن الصحفييــن/ ات العاملين/ ات في 
إعاميــة محليــة متنوعــة ومــن قطاعــات  مؤسســات 
مختلفــة، نفــذه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بهــدف 
االطــاع علــى مواقــف الصحفييــن واإلعامييــن تجــاه 
اإلعامــي،  عملهــم  فــي  واجهوهــا  التــي  التحديــات 
والمشــكات واالنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا، ومــدى 
التــزام الحكومــة بالتعامــل مع اإلعــام بحياد ومصداقية 
وشــفافية خــال جائحــة كورونــا، باإلضافــة إلــى تقييــم 

آليــة تدفــق المعلومــات خــال الجائحــة.

وأجــري االســتطاع فــي الفتــرة مــا بيــن 5/24 ولغايــة 
وصحفيــة،  صحفيــًا   159 فيــه  وشــارك   ،2020/6/1

ويعتقــد فريــق "عيــن" أن جميــع االنتهــاكات المرصــودة 
الحقــوق  انتهــاكًا قــد مســت خمســة مــن   17 والبالغــة 
لحقــوق  الدولــي  القانــون  بمقتضــى  األساســية 
اإلنســان، جــاء أعاهــا المــس بالحــق فــي الحريــة واألمــان 
ــة والتوقيــف  الشــخصي مــن خــال انتهــاكات حجــز الحري
واالعتقــال التعســفيين والتــي تكــررت 7 مــرات وشــكلت 
ثــم  االنتهــاكات،  مجمــوع  مــن   46.7% نســبتهم 
والتعبيــر  الــرأي  حريــة  فــي  بالحــق  الماســة  االنتهــاكات 
واإلعــام ثانيــًا والتــي تكــررت 5 مــرات مــن خــال التحقيــق 
ــع مــن  ــة والمضايقــة والمن ــع مــن التغطي األمنــي والمن
%20 مــن مجمــوع  النشــر والتوزيــع وشــكلت نســبتها 

المرصــودة. االنتهــاكات 

وباعتقــاد فريــق "عيــن" فــإن المــس فــي الحقــوق فــي 
مجــال القضــاء مــن خــال المحاكمــات غيــر العادلــة إلــى 
جانــب المــس فــي الحــق بالســامة الشــخصية وعــدم 
الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة مــن خــال 
انتهاكــي االعتــداء الجســدي واإلصابــة بجــروح جــاءت ثالثــًا، 
فيمــا حــل رابعــًا وأخيــرًا المــس بالحــق فــي اإلقامــة الــذي 
تعــرض لــه مراســل التلفزيــون الرســمي البنغالــي علــى 
خلفيــة عــن أوضــاع العمــال البنغالييــن المقيميــن فــي 

األردن وقــت حظــر التجــول.

عدد االنتهاكات
 عدد الصحفيين الذين تعرضوا

لانتهاكات
عدد الحاالت

المجموعجماعيةفردية

174314

ــة” 4  ــز الحري ــرار “حج ــت بتك ــن” أنهــا وقعــت فــي الحــاالت المرصــودة فتمثل ــق “عي ــي يعتقــد فري وأمــا االنتهــاكات الت
مــرات، وتكــرار كل مــن انتهــاكات “التحقيــق األمنــي، المحاكمــة غيــر العادلــة، والتوقيــف التعســفي” مرتيــن، فيمــا 
وقعــت لمــرة واحــدة انتهــاكات “المنــع مــن اإلقامــة، االعتقــال التعســفي، المنــع مــن التغطيــة، المضايقــة، االعتــداء 

ــع مــن النشــر والتوزيــع”. ــة بجــروح والمن الجســدي، اإلصاب

NOالتكرارنوع االنتهاك

4حجز الحرية .1 
2التحقيق األمني.2 
2المحاكمة غير العادلة.3 
2التوقيف التعسفي.4 
1المنع من اإلقامة.5 
1االعتقال التعسفي.6 
1المنع من التغطية.7 
1المضايقة.8 
1االعتداء الجسدي.9 

1اإلصابة بجروح.10 
1المنع من النشر والتوزيع.11 

17المجموع
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قليلــة  بدرجــة  قيــدًا  تشــكل  بأنهــا  أجابــوا  منهــم 
ومتوســطة، فــي حيــن أن %13.8 فقــط أجابــوا بأنهــا 

ال تشــكل قيــدًا علــى اإلطــاق.

وأجــاب %76.1 مــن الصحفييــن المســتطلعة آراؤهــم 
تصريــح،  علــى  للحصــول  بطلــب  تقدمــوا  أنهــم 
ــات  ــج أن %72.4 ممــن تقدمــوا بطلب وأظهــرت النتائ
حصلــوا عليــه فــي حيــن أن %27.6 منهــم لــم يحصلوا 

علــى التصريــح.

مــن   42.8% بــأن  االســتطاع  نتائــج  وأظهــرت 
كان  التــي  المثلــى  الطريقــة  أن  يــرون  اإلعامييــن 
علــى الحكومــة اتباعهــا لضمــان اســتمرار عمــل وســائل 
والصحفيــات  الصحفييــن  وتنقــل  وحركــة  اإلعــام 
ــح  ــات تصاري ــن والصحفي ــع الصحفيي هــي إعطــاء جمي
مــن  بأســمائهم  كشــوف  علــى  بنــاًء  ومــرور  حركــة 
مؤسســاتهم الصحفية، في حين يرى %38.4 منهم 
أن الطريقــة المثلــى هــي اعتمــاد البطاقــة الصحفيــة 
للمؤسســة اإلعاميــة، بينمــا فقــط %11.9 منهــم 
يــرون أن اعتمــاد بطاقــة نقابــة الصحفييــن فقــط هــي 

الطريقــة المثلــى لذلــك.

المعلومــات  حصــر  أن  االســتطاع  نتائــج  وبينــت 
بمصــادر محــدودة هــو أهــم التحديــات التــي واجهــت 
اإلعامييــن خــال عملهــم الصحفــي فــي ظــل جائحــة 
كورونــا بنســبة )%44(، يليــه عــدم القــدرة علــى الحركــة 
بمــا  الصحفيــة  والتقاريــر  القصــص  لمتابعــة  دائمــا 
نســبته )%40.8(، ثــم منــع المســؤولين مــن التصريــح 
لوســائل اإلعــام بنســبة )%38.9(، وبعدهــا توقــف 

المؤتمــرات الصحفيــة بمــا نســبته )37.7%(.

نتائــج  أظهــرت  والتجــاوزات  االنتهــاكات  وفــي 
االســتطاع بــأن %25.8 مــن الصحفيين المســتطلعة 
خــال  وانتهــاكات  لتجــاوزات  تعرضــوا  قــد  آراؤهــم 
عملهــم الصحفــي خــال جائحــة كورونــا و5.7% أجابــوا 
بأنهــم ربمــا تعرضــوا النتهــاكات لكنهــم لــم يجزمــوا 
ذلــك، فــي حيــن أن %68.6 أكــدوا أنهــم لــم يتعرضــوا 

تجــاوزات. أو  انتهــاكات  ألي 

وتصــدر حجــب المعلومــات االنتهــاكات التــي تعــرض 
مــن  المنــع  يليــه   37.3% بنســبة  الصحفيــون  لهــا 
الحركــة والعمــل خــال حظــر التجــول بنســبة %35.3، 
ــي  ــد مــن االنتهــاكات الت ــون العدي ــر الصحفي وقــد ذك
االعتقــال  ومنهــا  لهــا  تعرضــوا  أنهــم  يعتقــدون 
مــن  التعســفي  والفصــل  التعســفيين  والتوقيــف 

والمضايقــة.  باإليــذاء  والتهديــد  العمــل  العمــل 

آراؤهــم أن وســائل  وأكــد الصحفيــون المســتطلعة 
اإلعــام تواجــه تحديــات متزايــدة خــال جائحــة كورونــا 
غالبيتهــم  ويــرى  بعدهــا،  ستســتمر  األرجــح  وعلــى 
)%73.5( أن أهــم تحــدي يواجههــا هو تراجع اإليرادات 

واســتخدم فــي ســبيل تحقيــق هــذا االســتطاع اســتمارة 
معلومــات وزعــت إلكترونيــًا علــى الصحفييــن المشــاركين 
والســامة  الصحــة  بمعاييــر  التزامــًا  االســتطاع  فــي 
  .Googleبرنامــج اســتخدام  خــال  مــن  وذلــك  العامــة، 

 Forums

محــاور   6 علــى  االســتطاع  استفســارات  وتوزعــت 
تضمنــت علــى 17 ســؤااًل مباشــرًا، وذلــك علــى النحــو 
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. نــا و ر كو

اإلعامييــن   8.8% بــأن  االســتطاع  نتائــج  وأظهــرت 
فــي  الحكومــة  أداء  أن  يجــدون  آراؤهــم  المســتطلعة 
التعامــل مــع وســائل اإلعــام خــال جائحــة كورونــا كان 
كان ضعيفــًا،  أنــه  يــرون  منهــم   17.6% بينمــا  ممتــازًا، 
ــث  ــات رضاهــم، حي ــن واإلعامي ــة اإلعاميي وأظهــر أغلبي
منهــم   37.7% ووصفــه  جيــدًا  أداءهــا   35.8% اعتبــر 

. متوســطًا

نتائــج االســتطاع  وبشــأن تدفــق المعلومــات أظهــرت 
والصحفيــات  الصحفييــن  مــن  فقــط   22% حوالــي  أن 
المســتطلعة آراؤهــم يجــدون أن الحكومــة ضمنــت تدفــق 
معلومــات ذات مصداقيــة إلــى درجــة كبيــرة ســواًء كانــت 
إلــى الجمهــور أو وســائل اإلعــام بينمــا معظــم اإلجابــات 
ــت تدفــق  ــًا وجــدت أن الحكومــة ضمن وبنســبة 70% تقريب
ومتوســطة  قليلــة  بدرجــة  مصداقيــة  ذات  معلومــات 

ســواًء إلــى الجمهــور أو وســائل اإلعــام.

الحكومــة  التــزام  أن  الصحفييــن  مــن   25.8% ووجــد 
ــى اإلطــاق  ــر كاٍف عل ــاز صحفــي يومــي غي ــم إيج بتقدي
لإلجابــة عــن أســئلتهم واستفســاراتهم، بينمــا 13.8% 

فقــط وجــدوا أنــه كاٍف إلــى درجــة كبيــرة.

وعــن تصاريــح الحركــة والمــرور عبــر %27 مــن الصحفييــن 
المســتطلعة آراؤهــم عــن عــدم رضاهم علــى اإلطاق عن 
ــح الحركــة والمــرور التــي منحــت للصحفييــن  نظــام تصاري
مــن قبــل هيئــة اإلعــام، وفــي المقابــل فــإن25.8% 
كبيــرة، فــي حيــن  بدرجــة  راضــون  بأنهــم  أجابــوا  منهــم 
ــوا بأنهــم راضــون بدرجــة  ــة وبنســبة %46 أجاب أن األغلبي

قليلــة ومتوســطة.

وفــي ذات الســياق أكــد غالبيــة الصحفييــن المســتطلعة 
آراؤهــم بــأن تصاريــح الحركــة والمــرور شــكلت قيــدًا علــى 
قــال  حيــث  اإلعــام  ووســائل  الصحفييــن  عمــل  حريــة 
%45.9 منهــم أنهــا تشــكل قيــدًا بدرجــة كبيــرة و39% 
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وإضافــة إلــى جلســتي النقــاش أجــرى المركــز مقابــات 
مع تســعة من رؤســاء تحرير وناشــرين ورؤســاء مجالس 
ــة واســعة االنتشــار  إدارات لســبعة مؤسســات إعامي
وعموميــة  حكوميــة  مؤسســات  منهــا  األردن،  فــي 
ومســتقلة، وركــزت علــى انعــكاس جائحــة كورونــا علــى 
األمــن المعيشــي للصحفييــن وخســائر المؤسســات 
اإلعاميــة والسياســات التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي 

التعامــل مــع وســائل اإلعــام.  

وأكــد وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام أمجــد العضايلــة 
أن  األولــى  المعمقــة  الجلســة  مناقشــات  خــال 
“الحكومــة لمســت خــال جائحــة كورونــا ضعــف قــدرات 
المؤسســات العامــة، وخاصــة الحيويــة فــي التعامــل 

مــع اإلعــام”.

وقــال أن “ضعــف وغيــاب التنظيــم الذاتــي لوســائل 
إدارة  فــي  التحديــات  مــن  يــزد  األردن  فــي  اإلعــام 
االتصــال مــع المنابر اإلعاميــة”، مضيفًا أن “الصحافة 
الورقيــة تواجــه تحديــات بنيويــة، وال بــد مــن إيجــاد حلول 

ــا”. تســمح باســتدامتها مالي

األردنيــة  “الدولــة  أن  علــى  العضايلــة  الوزيــر  وشــدد 
كرســت جهودهــا خــال الجائحــة للوصــول للمواطــن مــن 
خــال اإليجــازات التــي اعتبرهــا أداة مهمــة فــي ضمــان 
تدفــق المعلومــات”، مشــيرا إلــى أن “إجــراءات الوقاية 
ــن فــي  ــت دون تواجــد الصحفيي والســامة العامــة حال

اإليجــاز الصحفــي”.

واعتبــر الصحفيــون خــال المناقشــة أن أمــر الدفــاع رقــم 
8 عــزز الرقابــة الذاتيــة مؤكديــن أن توقيــف مالــك قنــاة 
رؤيــا ومديــر أخبارهــا كان رســالة فظــة لوســائل اإلعــام.

واتهــم بعضهــم الحكومــة بالمحابــاة فــي سياســاتها 
ــة واعتبارهــا لمصلحــة وســائل إعــام بعينهــا. اإلعامي
وأشــاروا إلــى أن الكثيــر مــن المعلومــات التــي قدمتهــا 
الحكومــة فــي اإليجــازات الصحفيــة كانــت تخلــو مــن 

التوضيحــات والشــروحات والمســببات.

أن  إلــى  القرالــة  ذيــب  اإلعــام  هيئــة  مديــر  ونــوه 
ودوليــة  وعربيــة  أردنيــة  إعاميــة  مؤسســة   279“
ُمنحــت تصاريــح مــرور وحركــة، مؤكــدا منــح 900 تصريــح 
لإلعامييــن واالعاميــات فــي الســاعات األولــى مــن 

الحظــر”.

الثانيــة  المعمقــة  الجلســة  فــي  المشــاركون  وأكــد 
علــى أن الحكومــة نجحــت فــي الســيطرة علــى وســائل 
اإلعــام خــال جائحــة كورونــا، مؤكديــن أن أوامــر الدفــاع 
ســاهمت فــي زيــادة المخــاوف والرقابــة الذاتيــة عنــد 

والصحفيــات. الصحفييــن 

بانتهــاك  قامــا  واإلعــام  الحكومــة  أن  إلــى  ونبهــوا 

الماليــة، يليــه تراجــع اإلعانــات التجاريــة )%66(، ومــن ثــم 
توقــف إمكانيــة توزيــع الصحــف والمجــات المطبوعــة 
)51.5%(، ويأتــي بعدهــا كل مــن تخفيض رواتب ومكافآت 
عــن  باالســتغناء  والتهديــد  واالعاميــات  االعامييــن 

اإلعامييــن واإلعاميــات علــى التوالــي.

الدفــاع  ألوامــر  كبيــرًا  اهتمامــًا  الصحفييــن  يعــط  ولــم 
وخاصــة رقــم )8( باعتبــاره مقيــدًا لحريتهــم حيــث جــاء كآخــر 
التحديــات التــي تــم ذكرهــا وفقــط مــا نســبته 42.7% 
اعتبــرت أن هــذه األوامــر تشــكل تحديــًا رئيســيًا وتقيــد 

عمــل الصحــف ووســائل اإلعــام.

وفيمــا يتعلــق بتوجهــات دعــم وســائل اإلعــام بعــد جائحة 
كورونــا أشــار الصحفيــون المشــاركون فــي االســتطاع 
التوجهــات لدعــم وســائل اإلعــام  إلــى مجموعــة مــن 
بعــد جائحــة كورونــا وضمــان اســتمرار عملهــا بكفــاءة وبمــا 
يضمــن تنوعهــا وتعددهــا وحريتهــا واســتقاليتها، حيــث 
كانــت أفضــل التوجهــات باعتقادهــم مراجعــة التشــريعات 
الصحفييــن  عمــل  حريــة  علــى  القيــود  مــن  لتخليصهــا 
والصحفيــات ووســائل اإلعــام، ومواءمتهــا مــع المعاييــر 
الدوليــة لحريــة اإلعــام )%71.7(، يليهــا تطويــر قانــون 
حــق الحصــول علــى المعلومــات بمــا يضمــن وصــول 
 ،)71%( للمعلومــات  بيســر  واالعاميــات  االعامييــن 
الســتقال  داعمــة  حكوميــة  سياســات  وضــع  ويليهــم 
ــي  ــم ماحقــة مرتكب وســائل اإلعــام )%67.9(، ومــن ث
وســائل  واإلعاميــات  اإلعامييــن  ضــد  االنتهــاكات 
ونســبتها  العقــاب  مــن  افاتهــم  ومنــع  اإلعــام 
لدعــم  تأســيس صنــدوق مســتقل  )%66.6(، وبعدهــا 
وســائل اإلعــام ووضــع معاييــر عادلــة وشــفافة إلدارتــه 

 .)59.1%(

فــي حيــن جــاءت هيكلــة وســائل اإلعــام واالســتغناء عــن 
اإلعامييــن واإلعاميــات الذيــن ال يتمتعــون بالكفــاءة 
المســتطلعة  الصحفييــن  عنــد  أولويــة  التوجهــات  أقــل 

ــة فقــط أي مــا نســبتها )27%(. آراؤهــم بـــ )43( إجاب

واقــع  بشــأن  المعمقــة  والمقابــات  المناقشــات 
الحريــات اإلعاميــة فــي األردن فــي ظــل جائحــة كورونــا    

وفــي القســم الخامــس عــرض التقريــر لوقائــع جلســتي 
نقــاش معمــق نظمهمــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
مــن خــال تطبيــق ZOOM، األولــى خصصــت لمناقشــة 
جائحــة  خــال  األردن  فــي  اإلعاميــة  “السياســات 
كورونــا”، وشــارك فيهــا وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام 
مــن اإلعامييــن  نخبــة  جانــب  إلــى  العضايلــة”  “أمجــد 
والثانيــة   ،16/5/2020 بتاريــخ  ونظمــت  واإلعاميــات، 
خصصــت لمناقشــة “التحديــات واالنتهــاكات التــي تواجــه 
حريــة التعبيــر واإلعــام خــال جائحــة كورونــا” وشــارك 
وقانونييــن  واإلعاميــات  اإلعامييــن  مــن  نخبــة  فيهــا 
وقانونيــات ونشــطاء فــي حريــة التعبيــر، ونظمــت بتاريــخ 
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كانــت  الصحفيــة  “اإليجــازات  المجالــي  وقــال 
للحــوار  حاجــة  هنــاك  كان  وربمــا  للجمهــور،  كافيــة 
مــع اإلعامييــن لإلضــاءة علــى بعــض النقــاط غيــر 

الواضحــة”.
وأكــد مديــر األخبــار  الســابق فــي التلفزيــون األردنــي 
اإلعامــي أنــس المجالــي أن “السياســات اإلعاميــة 
ــه “ألول مــرة  ــًا أن ــزة”، مبين ــت متمي خــال األزمــة كان
وســرعة  العمــل  بساســة  يشــعر  ســنوات   4 منــذ 

االســتجابة فــي تقديــم المعلومــات”.

الحكومــة  قبــل  مــن  االســتجابة  كانــت  “لقــد  وقــال 
وفريــق األزمــة خــال الجائحــة أفضــل ممــا كان الحــال 

عليــه قبــل األزمــة”.

ونــوه بــأن مندوبــي ومراســلي األخبــار فــي التلفزيون 
األزمــة،  بدايــة  فــي  تصريحــًا   140 علــى  حصلــوا 
وصلــت بعدهــا إلــى 180 مخصصــة بقســم األخبــار، 
عليهــا  يحصــل  كان  التــي  التصاريــح  عــن  عــدا  هــذا 
مندوبــي التلفزيــون فــي المحافظــات بشــكل مباشــر 
مــن الحــكام اإلدارييــن، ســواء فــي مناطــق العــزل أو 

فــي أوقــات الحظــر الشــامل”.

ونفــت الرئيــس التنفيــذي لقنــاة المملكــة دانــا الصيــاغ 
أن تكــون هنــاك محابــاة مــن الحكومــة وأجهــزة الدولــة 

لمصلحــة قنــاة المملكــة.

وقالــت “ال بــد مــن ماحظــة أن االهتمــام باألخبــار قــد 
زاد فــي المجتمــع خــال جائحــة “كورونــا”، والمملكــة 
هــي القنــاة اإلخباريــة الوحيــدة فــي األردن، ولهــذا 
مــن الطبيعــي أن تكــون المنصــة الرئيســية إليصــال 
ــاة أو  ــاس، ولكــن ال توجــد أي محاب ــة للن رســائل الدول
انحيــاز فــي التعامــل معنــا، وكنــا نواجــه أحيانــًا شــحًا 
ــرد  ــرًا فــي ال ــى تأخي فــي مصــادر المعلومــات، أو حت

علــى أســئلتنا واستفســاراتنا أو المشــاركة معنــا”.

وراء  نركــض  كنــا  األزمــة  “خــال  الصيــاغ  وتابعــت 
الحكومــة لمتابعــة عملنــا، وناحقهــا باألســئلة فــي 

بالمســتجدات”. النــاس  إلبــاغ  مــكان  كل 

 199 علــى  حصلــت  المملكــة  “قنــاة  أن  وأوضحــت 
الذيــن  واإلعاميــات  لإلعامييــن  دائمــًا  تصريحــًا 
يعملــون معهــا، بمــا فيهــم المراســلين، وأصبحــوا 
الحقــًا 205 تصريحــًا”، مشــيرة إلى أن “التصاريح في 
الحظــر الشــامل كانــت تبلــغ 140 تصريحــًا ليوميــن، أي 
بواقــع 70 تصريحــًا يومــي )الخميــس والجمعــة(”. 

وقــال مديــر عــام وكالــة األنبــاء األردنيــة “بتــرا” فايــق 
كورونــا فرضــت شــكًا  جائحــة  أن “ظــروف  حجازيــن 
حــل  ولهــذا  اإلعــام،  وســائل  مــع  للتعامــل  جديــدًا 
اإليجــاز الصحفــي بــداًل عــن اللقــاءات والمؤتمــرات 

المباشــرة”. الصحفيــة 

وأن  الجائحــة،  خــال  كورونــا  لمرضــى  الخصوصيــة 
الخلــل. هــذا  ارتكــب  مــن  أول  حكومييــن  مســؤولين 

وانتقــدوا تغييــب وســائل اإلعــام، واعتبــروا أن الحكومــة 
قدمــت روايــة لألحــداث باتجــاه واحــد.

وقــال المحامــي عمــر العطعــوط أن الحكومــة لديهــا فهــم 
خاطــئ لقانــون الدفــاع، ولهــذا فــإن بعــض الــوزراء خرجــوا 

بالبــزة العســكرية فــي أول األزمــة.

وأشــار مديــر مركــز الفينيــق للدراســات والمعلومــات احمــد 
عــوض إلــى أن منظومــة حقــوق اإلنســان هشــة وازدادت 

هشاشــة مــع اإلجــراءات الحكوميــة خــال جائحــة كورونــا.

ــك  ــة ال تمل ــح منصــور أن المؤسســات اإلعامي ــد فت وأك
اســتراتيجيات، أو خططــا للتعامــل مــع األزمــات بمــا فيهــا 

ضمــان ســامة الصحفييــن.

فــي  اإلعــام  وســائل  قيــادات  آراء  إلــى  ولاســتماع 
السياســات اإلعاميــة والتحديــات خــال جائحــة “كورونا”؛ 
أجــرى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مقابــات مــع تســعة 
إدارات  مجالــس  ورؤســاء  وناشــرين  تحريــر  رؤســاء  مــن 
فــي  االنتشــار  واســعة  إعاميــة  مؤسســات  لســبعة 
األردن، منهــا مؤسســات حكوميــة وعموميــة ومســتقلة. 

التــي نضعهــا مــع حفــظ األلقــاب  وأجريــت المقابــات 
مرتبة حســب الحروف الهجائية مع كل من: رئيس مجلس 
إدارة جريــدة الــرأي اليوميــة الســابق أيمــن المجالــي، مديــر 
األخبــار الســابق فــي التلفزيــون األردنــي أنــس المجالــي، 
مديــر  الصيــاغ،  دانــا  المملكــة  لقنــاة  التنفيــذي  الرئيــس 
عــام وكالــة األنبــاء األردنيــة “بتــرا” فايــق حجازيــن، مالــك 
ومديــر قنــاة رؤيــا فــارس الصايــغ، رئيــس مجلــس إدارة 
جريــدة الدســتور اليوميــة محمــد داوديــة، رئيــس مجلــس 
إدارة مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون د. محمــد المومنــي، 
رئيــس تحريــر جريــدة الغــد اليوميــة مكــرم الطراونــة، وناشــر 

جريــدة الغــد اليوميــة محمــد عليــان. 

وفــي هــذه المقابــات طالــب رئيــس مجلــس إدارة جريــدة 
الــرأي اليوميــة الســابق الحكومــة أيمــن المجالــي بالتدخــل 
ــًا أن “مــا تحتاجــه  ــة، مبين الفــوري إلنقــاذ الصحــف الورقي
الصحــف ليــس قروضــًا تزيــد مــن مديونتهــا، بــل أن تقــوم 
الحكومــة بدفــع رواتــب الموظفيــن لمــدة 4 شــهور حتــى 

تعــود الحيــاة لطبيعتهــا”.

وقــال أن “الصحــف تضــررت بشــكل مباشــر فــي جائحــة 
كورونــا، وعلــى الحكومــة أن تســاندها وتقــف معهــا، فقــد 
ظلــت الصحــف قنــاة رئيســية للمعلومــات للمجتمــع خــال 
األزمــة”، واصفــًا إدارة الحكومــة للملــف اإلعامــي خــال 
جائحــة كورونــا بأنــه جيــد، ومنوهــًا أن “خطــاب الحكومــة 

أصبــح يحظــى بالمصداقيــة”.
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ــا  ألضــرار بعــد توقفهــا عــن الطباعــة خــال أزمــة كورون
بلغــت %100”، مبينــًا أن “الصحــف التزمت بأمر الدفاع 
ــذي طلــب وقــف طباعتهــا خوفــًا مــن نقــل العــدوى،  ال

وبســبب إغــاق كل المؤسســات ومنــع التنقــل”.

وقــدر داوديــة األضــرار التــي لحقــت بجريــدة الدســتور 
بحــدود 600 ألــف دينــار، مبينــًا أن “الرواتــب الشــهرية 

تبلــغ 12 ألــف دينــارًا”.

وبيــن أن “إيــرادات المؤسســات الصحفيــة توقفــت، 
وحتــى حقوقنــا مــن اإلعانــات الحكوميــة قبــل الجائحــة 
والبالغــة )700( ألــف دينــار للصحــف الثــاث حصلــت 
ألــف دينــار،   80 الحقــًا، وكان نصيــب الدســتور منهــا 
ولهــذا فإننــا نجــد صعوبــة بالغــة فــي تأميــن رواتــب 

الموظفيــن خــال أشــهر الجائحــة”.

اإلذاعــة  مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
والتلفزيــون د. محمــد المومنــي أن “عنــوان السياســة 
اإلعاميــة للحكومــة خــال الجائحــة كان االنفتــاح والدقــة 

منتظــم”. وبشــكل  المعلومــة  توصيــل  فــي 

واتفــق المومنــي مــع اآلراء التــي تقــول أن المعلومات 
الــواردة مــن الحكومــة لــم توضــح بشــكل كاف، ولــم تكــن 
مقنعــة، ولــم تصــل بشــكل ســلس للنــاس، وأعطــى 
أمثلــة علــى ذلــك فــي تفســير وتوضيــح بعــض أوامــر 
الحظــر  أســباب  وايضــًا  بالعمــل،  المتعلقــة  الدفــاع 
الشــامل والتأخــر فــي فتــح قطاعــات العمــل واســتمرار 

اإلغــاق.

وفضــل المومنــي لــو اعتمــدت بطاقــات المؤسســات 
اإلعاميــة لمنــح تصاريــح المــرور والحركــة للصحفييــن 
والصحفيــات خــال الجائحــة حتــى ال يتعــرض عملهــم 
للتقييــد”، مشــيرا إلــى أنــه فهــم مــن كام الحكومــة 
أن التصاريــح للجميــع دون اســتثناء، ومنوهــًا إلــى أن 
“مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون ربمــا حصلــت علــى مــا 

يقــارب 600 تصريحــًا”.

وقــال رئيــس تحريــر جريــدة الغــد اليوميــة مكــرم الطراونــة 
أن “إدارات الصحــف اليوميــة وجهــت رســالة لرئاســة 
الــوزراء طالبتهــا بتعويضــات عــن األضــرار التــي لحقتهــا 
بســبب التوقــف عــن الطباعــة، ومــا رافــق ذلــك مــن 

توقــف إليراداتهــا التــي بلغــت )صفــر(”.

وأضــاف “حتــى هــذه اللحظــة لــم تتلــق الصحــف ردًا 
علــى كتابهــا وال تعــرف الموقــف منــه”، موضحــًا أن 
توقــف الصحــف الورقيــة عــن الطباعــة جــاء فــي أمــر 
الدفــاع باالســتناد إلــى توصيــة األوبئــة بأهميــة وقــف 
فيــروس  لعــدوى  نقلهــا  الحتماليــة  الصحــف  طباعــة 

كورونــا”.

ــة والمــرور شــكلت  ــح الحرك ــة أن “تصاري واشــار الطراون

وأجهزتهــا  الحكومــة  مــن  المعلومــات  تدفــق  ووصــف 
خــال الجائحــة بـ”اإليجابــي”، وقــال “ال توجــد ماحظــة 
كنــا نمررهــا للحكومــة أو للمركــز الوطنــي لألمــن وإدارة 

األزمــات إال وتعالــج مباشــرة”.
وأكــد أن “الحكومــة ال تضــع قيــودًا علــى حركــة الصحفيين 
والصحفيــات”، وقــال “لقــد أعطونــا فــي بتــرا مــا نريــد 
ــا بـــ  ــوم للحظــر زودون ــح، ففــي أول ي ــاج مــن تصاري ونحت
100 تصريــح، وبعــد ذلــك كل الــكادر حصــل علــى تصاريــح 
ــا بيــن  مــرور حركــة، وحتــى فــي الحظــر الشــامل كان لدين
)30 ـ 40( يحملــون الرقــم المتسلســل الــذي يتيــح لهــم 

الحركــة”.

وأكــد مديــر عــام قنــاة رؤيــا ومالكهــا فــارس الصايــغ أن 
“الحكومــة نجحــت إعاميــًا خــال جائحــة كورونــا، وتعاملــت 

بشــكل أفضــل بكثيــر مــن أزمــات مــرت بهــا”.

مغلقــًا  كان  الصحفــي  اإليجــاز  أن  شــك  “ال  وأضــاف 
والمعلومــات تذهــب باتجــاه واحــد، وكان مــن األفضــل 

لــو كان هنــاك تفاعليــة مــع وســائل اإلعــام”.

كان  المعلومــات  بنشــر  الحكومــة  “التــزام  أن  واعتبــر 
ــى أن  ــًا”، إضافــة إل ــه “ليــس كافي ــًا”، مســتدركًا بأن ناجح
“بعــض المعلومــات كانــت ناقصــة وغيــر صحيحــة”، وقال 
تكشــف  بحوزتنــا  كانــت  التــي  والمعلومــات  “الوثائــق 

وقائــع وحقائــق غيــر مــا يقــال”.

وأشــار إلى أن “السياســات اإلعامية للحكومة اتســمت 
ــرًا مــن الــوزراء والمســؤولين لــم يســمح  بالمركزيــة، وكثي

لهــم بالتصريــح، والحكومــة قدمــت خطابــًا واحــدًا”.

الحكومــة  تنحــاز  أن  يعــارض  ال  أنــه  الصايــغ  وأعلــن 
لمؤسســاتها الرســمية وتســتغل األزمــة إلنجاحهــا، لكنــه 
علــى  التمييزيــة  المعاملــة  هــذه  تكــون  ال  بــأن  طالبهــا 

األخــرى. اإلعاميــة  المؤسســات  حســاب 

وقــال “إن نظــام التصاريــح للمــرور لوســائل اإلعــام كان 
ــم نحصــل ســوى علــى  ــا، فنحــن ل ــاة رؤي مجحفــًا بحــق قن
40 تصريحــًا لــكل البرامــج واألخبــار، ثــم أعطــي لنــا كل 
أســبوعين مــن 10 إلــى 15 تصريحــًا حتــى انتهــى رمضــان 
ولــم تكــن عندنــا ســوى %50 مــن التصاريــح للعامليــن 
والعامــات فــي المحطــة، وهــو مــا دفعنــا إللغــاء بعــض 

البرامــج”.

ووصــف رئيــس مجلــس إدارة جريــدة الدســتور اليوميــة 
“كان  بأنــه  للحكومــة  اإلعامــي  األداء  داوديــة  محمــد 
مهنيــًا وممتــازًا”، مشــيرًا إلــى أن “وزيــر الدولــة لشــؤون 
اإلعــام كان شــفافًا، وأجــاب علــى كل األســئلة التــي 
وجهــت لــه”، معتبــرًا أن “الحكومــة عملــت علــى توفيــر 

معلومــات بشــكل منتظــم للجمهــور خــال الجائحــة”.

تعرضــت  الدســتور  ومنهــا  الورقيــة  الصحــف  أن  وأكــد 
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اليوميــة  الصحــف  اســتمرت  “لقــد  عليــان  وقــال 
إيــرادات  أي  دون  ولكــن  طباعــة،  دون  بالصــدور 
تقريبــًا”، منبهــًا إلــى أن %95 مــن إيراداتهــا توقفــت 
إذا مــا تــم اســتثناء بعــض اإلعانــات علــى الموقــع 

.)On Line( اإللكترونــي 

وبيــن عليــان أن حجــم األضــرار الماديــة التــي تكبدتهــا 
جريــدة الغــد خــال أشــهر الجائحــة تصــل إلــى مــا يزيــد 

عــن 600 ألــف دينــار.

ــات خــال  ــن والصحفي ــع الصحفيي عائقــًا أمــام تنقــل جمي
الجائحــة”، مبينــًا أن “جريــدة الغــد حصلت على 20 تصريحًا 
فــي بدايــة األزمــة ثــم أصبــح لديهــا 50 تصريحــًا وانتهــى 
واإلدارييــن  اإلعامييــن  يشــمل  تصريحــًا   75 بـــ  األمــر 

والتقنييــن”.

وأكد ناشر جريدة الغد اليومية محمد عليان أن “الصحافة 
الورقيــة كانــت مــن أكثــر المتضرريــن خــال جائحــة كورونا”، 

مؤكدًا على “ضرورة مســاندتها للتعافي”.

التوصيات

وســامة  حمايــة  أهميــة  علــى  التأكيــد   .1.10
الصحفييــن فــي األزمــات وعــدم تعريضهــم للخطــر 

عملهــم. خــال 
ضمــان اســتقالية المؤسســات اإلعاميــة   .1.11
أو تعليمــات،  أنظمــة  أو  عنــد وضــع أي قوانيــن و/ 

العمومــي. اإلعــام  وتقويــة  وتشــجيع 
تشــجيع المؤسســات اإلعاميــة علــى بنــاء   .1.12
آليــات للتنظيــم الذاتــي، وتذليــل أي معوقات قانونية 

أمــام ذلــك.

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق  فــي   .2
: فيــة لثقا ا و

وســائل  لدعــم  مالــي  صنــدوق  تأســيس   .2.1
معلنــة  عادلــة  معاييــر  وفــق  المســتقلة  اإلعــام 

. فة شــفا و
تعويــض وســائل اإلعــام عــن الخســائر التــي   .2.2
لحقــت بهــا خــال “جائحــة كورونــا”، وخاصــة الصحــف 
اليوميــة التــي توقفــت عــن الطباعــة بقــرار حكومــي.
بفوائــد  أو  فوائــد،  بــدون  قــروض  توفيــر   .2.3
علــى مواجهــة  اإلعــام  ميســرة لمســاعدة وســائل 
ــا”. ــة المتفاقمــة بســبب “جائحــة كورون أزمتهــا المالي
ضمــان مســاعدة اإلعامييــن واإلعاميــات   .2.4
أو تعرضــوا  أو مكافآتهــم  رواتبهــم  الذيــن خفضــت 

خدماتهــم. إلنهــاء 
تجنــب  إلــى  المؤسســات اإلعاميــة  دعــوة   .2.5
االستغناء أو خفض رواتب اإلعاميين واإلعاميات، 
واالتجــاه لسياســات ماليــة لتوفيــر النفقــات تبتعــد عن 

ــح العامليــن كلمــا أمكــن ذلــك. المــس بمصال
الطلــب مــن المؤسســات اإلعاميــة التــي   .2.6
الماليــة  األزمــة  لمواجهــة  هيكلــة  لعمليــات  ســتلجأ 
المتفاقمــة إلــى وضــع معاييــر عادلــة ومعلنــة وتعتمــد 

الكفــاءة. أســس 
ومنصــات  البحــث  محــركات  مــع  التفــاوض   .2.7
اتفاقيــات  علــى  للتفاهــم  االجتماعــي  التواصــل 
تضمــن مــوارد ماليــة للمؤسســات اإلعاميــة مقابــل 

اإلعامــي. محتواهــا  اســتخدام 

مــن  وثقــه  مــا  خــال  مــن  توصياتــه  التقريــر  اســتنبط 
مادتــه  فــي  وتعليقــات، ســواء  معلومــات ومؤشــرات 
نظــر  ووجهــات  آراء  خــال  مــن  أو  والعلميــة،  النظريــة 
اإلعــام والخبــراء والحقوقييــن  الصحفييــن/ ات وقــادة 
توصيــة   12 منهــا  توصيــة،   19 وبلغــت  فيــه،  الــواردة 
توصيــات  و7  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  تتعلــق 
والثقافيــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  تتعلــق 

التالــي:   النحــو  علــى  وذلــك 

1. في الحقوق المدنية والسياسية:
إعــان وقــف العمــل بقانــون الدفــاع و/ أو أوامــر   .1.1 
ــر االســتثنائية التــي تفــرض قيــودًا علــى  الدفــاع والتدابي

حريــة التعبيــر واإلعــام.
ضمــان حــق المجتمــع فــي التعبيــر عــن آرائــه مــن   .1.2
خــال وســائل اإلعــام المختلفــة ومنصاتهــا علــى شــبكة 

اإلنترنــت.
دعــوة الحكومــة وأجهــزة الدولــة المختلفــة إلــى   .1.3
بنــاء خطــة وتصــور معلــن للتعامــل مــع اإلعــام خــال 

األزمــات.
حــث الحكومــة لاهتمــام بتطويــر اســتراتيجيات   .1.4
علــى  قدراتهــا  وبنــاء  العامــة،  للمؤسســات  إعاميــة 

للجمهــور. المعلومــات  تدفــق  وضمــان  االتصــال، 
للمؤسســات  الصحفيــة  البطاقــات  اعتمــاد   .1.5
اإلعاميــة كإثبــات يســمح للصحفييــن والصحفيــات حريــة 

عملهــم. وممارســة  الحركــة 
تطويــر واعتمــاد آليــات تفاعليــة )On Line( مــع   .1.6
متنوعــة  معلومــات  تدفــق  لضمــان  اإلعــام  وســائل 

األزمــات. خــال  ومتعــددة 
التعبيــر  بحريــة  المتعلقــة  التشــريعات  موائمــة   .1.7
إحالــة  عــن  والتوقــف  الدوليــة،  المعاييــر  مــع  واإلعــام 

االســتثنائية. للمحاكــم  اإلعامييــن 
شــكاوى  فــي  والمســتقل  العاجــل  التحقيــق   .1.8
مــن  وتجــاوزات  النتهــاكات  تعرضهــم  عنــد  اإلعامييــن 

القانــون. إنفــاذ  جهــات 
معلنــة  إعاميــة  لسياســات  الحكومــة  اعتمــاد   .1.9
تتســم بالعدالــة، وتتجنــب المحابــاة واالنحياز فــي التعامل 
مــع وســائل اإلعــام، والتحقيــق فــي أي شــكاوى تــرد 

الخصــوص. بهــذا 
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االلتزامات القانونية بشأن حرية الرأي والتعبير والحصول 
على المعلومات في المعايير الدولية في ظل جائحة "كورونا"

قانونــي، وتكــون ضروريــة للغايــة، بنــاًء علــى أدلــة 
علميــة، وال يكــون تطبيقهــا تعســفيا وال تمييزيــا، 
اإلنســان،  كرامــة  وتحتــرم  محــددة،  زمنيــة  ولفتــرة 
وتكــون قابلــة للمراجعــة ومتناســبة مــن أجــل تحقيــق 

الهــدف المنشــود.

وبموجــب “العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق   .1.1.3
الــذي  والثقافيــة”،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
صادقــت عليــه األردن فــي 28 مايــو 1975، ونشــر 
فــي الجريــدة الرســمية فــي 15 حزيــران 2006، فــإن 
الحكومــة ُملزمــة باتخــاذ التدابيــر الفعالــة “للوقاية من 
األمــراض الوبائيــة والمتوّطنــة والمهنيــة واألمــراض 

األخــرى وعاجهــا ومكافحتهــا”.

لحقــوق  الدولــي  القانــون  وبموجــب   .1.1.4
فــي  الحــق  بحمايــة  ُملزمــة  فالحكومــات  اإلنســان، 
حريــة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التمــاس 
واســتام ونشــر جميــع أنــواع المعلومــات، بغــض 
النظــر عــن أّيــة حــدود، وأمــا القيــود المســموح بهــا 
علــى حريــة التعبيــر ألســباب تتعلــق بالصحــة العامــة، 

الحــق للخطــر. فيجــب أال تعــّرض هــذا 

وينــص البنــد رقــم )3( مــن التعليــق العــام   .1.1.5
االقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   )14( رقــم 
واالجتماعيــة والثقافيــة فــي دورتهــا 22 لعــام، 2000 
والمتعلــق بالحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن 
الصحــة  فــي  الحــق  “يرتبــط  بلوغــه  يمكــن  الصحــة 
األخــرى  اإلنســان  حقــوق  بإعمــال  وثيقــًا  ارتباطــًا 
الشــرعة  فــي  يــرد  مثلمــا  ذلــك،  علــى  ويعتمــد 
فــي  الحــق  فيهــا  بمــا  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة 
المــأكل، والمســكن، والعمــل، والتعليــم، والكرامــة 
والمســاواة،  التمييــز،  وعــدم  والحيــاة،  اإلنســانية، 
إلــى  والوصــول  والخصوصيــة،  التعذيــب،  وحظــر 
المعلومــات، وحريــة تكويــن الجمعيــات، والتجمــع، 
والتنقــل. فهــذه الحقــوق والحريــات وغيرهــا تتصــدى 

لمكونــات ال تتجــزأ مــن الحــق فــي الصحــة”5.

وتشــير بمبــادئ “ســيراكوزا” التــي اعتمدهــا   .1.1.6
“المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي” التابــع لألمــم 
المتحــدة عــام 1984 علــى أن أي قيــود قــد تفــرض 
علــى حقــوق اإلنســان يجــب أن تتماهــى مــع المعايير 

التاليــة:
ُمحّددة وُمطّبقة بما يتماشى مع القانون؛	 
موّجهة نحو هدف مشروع للمصلحة العامة؛	 
ديمقراطــي 	  مجتمــع  فــي  للغايــة  ضروريــة 

مــا؛ هــدف  لتحقيــق 
https://bit.ly/3dYg28B  5

مــع انتشــار وبــاء فيــروس "كورونــا" فــي شــتى أنحــاء 
أصبــح   ،2019 الماضــي  العــام  ديســمبر  منــذ  العالــم 
االهتمــام بحريــة اإلعــام والــرأي والتعبير موضــع اهتمام 
متزايــد، وارتفعــت أصــوات منظمــات الدفــاع عــن حريــة 
اإلعــام مــع مطالبــات أطلقتهــا منظمــة األمــم المتحــدة 
الحتــرام حريــة التعبيــر وعلــى وجــه الخصــوص ضمــان حــق 

ــى المعلومــات. الوصــول إل

غالبيــة التقاريــر والبيانــات الصــادرة عــن منظمــات حقــوق 
اإلنســان والدفــاع عــن حريــة التعبيــر واإلعــام أشــارت 
اســتخدمت  للجائحــة  المصاحبــة  الظــروف  أن  وأكــدت 
مــن قبــل الحكومــات لزيــادة القيــود علــى حريــة التعبيــر 
واإلعــام، وأن الكثيــر مــن الحكومــات فرضــت إجــراءات 

اســتخدامها.  أســيء  للطــوارئ 

لحقــوق  الدولــي  القانــون  متطلبــات  أواًل  هنــا  نعــرض 
اإلنســان بشــأن حريــة التعبيــر واإلعــام، وثانيــًا تطبيــق 
مــا  وثالثــًا  اإلنســان،  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  المعاييــر 
صــدر عــن منظمــات حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا لــدى 
األمــم المتحــدة بشــأن التــزام األردن بتعهداتــه الحقوقيــة 
والقانونيــة بشــأن احتــرم حريــة التعبيــر واإلعــام فــي 
ــا"، ورابعــًا مــا صــدر عــن المنظمــات  ظــل جائحــة "كورون

المحليــة بهــذا الشــأن، وذلــك علــى النحــو التالــي:  

1.1. متطلبــات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
بشــأن حريــة التعبيــر واإلعــالم

الــدول  مــن  اإلنســان  حقــوق  قانــون  يتطلــب   .1.1.1
بــذل  مــع  لهــا  المتاحــة  الممكنــة  التدابيــر  جميــع  اتخــاذ 
الحيــاة  فــي  اإلنســان  حقــوق  لحمايــة  الواجبــة  العنايــة 
والصحــة بشــكل إيجابــي، علــى أن تتضمــن هــذه التدابيــر 
علــى أقــل تقديــر نشــر المعلومــات عــن الصحــة العامــة، 
وأن ال تنتهــك التدابيــر التــي تســتخدمها الدولــة حقــوق 
اإلنســان دون مبــرر مثــل حريــة التعبيــر، وهــي التدابيــر 
التــي ينبغــي علــى الــدول مراعاتهــا ليــس فقــط فــي 
بــل   19 ـ  أوقــات الظــروف االســتثنائية كجائحــة كوفيــد 
حتــى عندمــا تكــون هــذه الحقــوق عرضــة للقيــود و/ أو 

االنتهــاك.

ويكفــل القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان لــكل   .1.1.2
شــخص الحــق فــي أعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن 
بلوغــه، وُيلــِزم الــدول باتخــاذ تدابيــر لمنــع تهديــد الصحــة 
العامــة، وتقديــم الرعايــة الطبيــة لمــن يحتاجهــا، ويقــّر 
قانــون حقــوق اإلنســان أيضــا بــأّن القيــود التــي ُتفــَرض 
ــرة  ــدات الخطي علــى بعــض الحقــوق، فــي ســياق التهدي
للصحــة العامــة وحــاالت الطــوارئ العامــة التــي تهــّدد 
تبريرهــا عندمــا يكــون لهــا أســاس  ُيمِكــن  حيــاة األمــة، 

خلفيــة: االلتزامــات القانونيــة بشــأن حريــة اإلعــام والــرأي والتعبيــر والحصــول علــى 
المعلومــات فــي المعاييــر الدوليــة فــي ظــل جائحــة “كورونــا” 1
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جائحــة  فــي  المعرفــة  فــي  الجمهــور  حــق  “ضمــان 
ــدات اللتزامــات  ــد مــن التهدي ــى العدي COVID-19” عل
الحكومــات فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى المعلومــات 
اإلنســان،  حقــوق  قانــون  بموجــب  العامــة  والصحــة 
ودعــت الحكومــات إلــى ضمــان وصــول الجمهــور إلــى 
المعلومــات حــول القوانيــن الصحيــة والبيئيــة الهامــة.

تعليقــات مديــر السياســات واالســتراتيجيات   .1.3.2
منظمــة  فــي  والمعلومــات  االتصــاالت  بشــأن 

كورونــا8 لجائحــة  الزائفــة  األخبــار  بشــأن  اليونســكو 
بتاريــخ 13/4/2020 نشــرت صفحــة أخبــار األمــم المتحــدة 
مقابلــة مــع مديــر السياســات واالســتراتيجيات بشــأن 
اليونســكو  منظمــة  فــي  والمعلومــات  االتصــاالت 

»غــاي بيرغــر«.

وقــال بيرغــر فــي رده علــى ســؤال »مــا الــذي يمكــن 
والتــي  الصحيحــة  المعلومــات  نشــر  لضمــان  فعلــه 
تســاعد العاّمــة بشــكل واســع النطــاق؟« إن »المطلــوب 
وضمــان  الصحيحــة  المعلومــات  تزويــد  تحســين  هــو 
تلبيــة الطلــب«، مضيفــًا »مــن أجــل مكافحــة الشــائعات، 
يجــب علــى الحكومــات أن تكــون أكثــر شــفافية وتقــدم 
المزيــد مــن المعطيــات بمــا يتماشــى مــع القوانيــن 
علــى  الحصــول  فــي  بالحــق  المتعلقــة  والسياســات 

المعلومــات«.

وأكــد بيرغــر »أن ذلــك ال ُيعــّد بديــا عــن الحصــول علــى 
المعلومــات مــن اإلعــام، ولهــذا فإننــا نكثــف أيضــا 
مــن جهودنــا إلقنــاع الســلطات لنــرى إعامــا حــرا ومهنيــا 
كحليــف فــي الحــرب علــى المعلومــات الخاطئــة، خاصــة 
فــي  مفتــوح  بشــكل  يعمــل  الصحفــي  اإلعــام  وأن 
فضــاء العامــة فــي حيــن أن الكثيــر مــن المعلومــات 
ومواقــع  موثوقــة  غيــر  مصــادر  مــن  تأتــي  الخاطئــة 

التواصــل«.

وطالبــت اليونســكو الحكومــات بعــدم فــرض القيــود 
علــى حريــة التعبيــر ألن مــن شــأنها أن تلحــق األذى فــي 
الــدور المهــم الــذي يقــوم بــه اإلعــام الحــّر، واإلقــرار 
بــأن اإلعــام هــو قــوة ضــد المعلومــات الخاطئــة حتــى 
وإن كان يبــث آراء ومعلومــات موثقــة قــد تزعــج أصحــاب 

القــرار. 

بيــان اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة   .1.3.3
ــة بشــأن جائحــة مــرض فيــروس  ــة والثقافي واالجتماعي
كورونــا والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة9
بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  أصــدرت   17/4/2020 فــي 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التابعــة للمجلــس 
بيانــًا  المتحــدة  االقتصــادي واالجتماعــي فــي األمــم 
والحقــوق  كورونــا  فيــروس  مــرض  جائحــة  بشــأن 

والثقافيــة. واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

https://bit.ly/2Ao4DQB  8
https://undocs.org/ar/E/C.12/2020/1  9

األقل تدخا وتقييدا لبلوغ هدف ما؛	 
إلــى أدلــة علميــة، وليســت تعســفية أو 	  مســتندة 

التطبيــق؛ و تمييزيــة عنــد 
محــددة زمنيــا، وتحتــرم كرامــة اإلنســان، وخاضعــة 	 

للمراجعــة.

التعليقــات  مــع  أيضــًا  تتفــق  المعاييــر  وهــذه   .1.1.7
للجنــة حقــوق اإلنســان بشــأن حــاالت الطــوارئ وحريــة 
تكــون  بــأن  للحكومــات  ملزمــًا  توجيهــًا  وتعتبــر  التنقــل، 
تدابيرهــا قانونيــة ومتناســبة وضروريــة ومحــددة زمنيــًا.

ــوق  ــر الدوليــة لحمايــة حق ــق المعايي تطبي  .1.2
اإلنســان 

أصــدرت الحكومــة حتــى صــدور هــذا التقريــر 14   .1.2.1
 )13( رقــم  الدفــاع  أحــكام قانــون  أمــر دفــاع بمقتضــى 
لســنة 1992، وذلــك تحــت مظلــة حمايــة الصحــة العامــة 
للمجتمــع مــن المخاطــر التــي قــد يســببها فيــروس كوفيــد 
ـ 19، وصــدر أمــر الدفــاع رقــم )1( بتاريــخ 19/3/2020، 

ونشــر فــي الجريــدة الرســمية رقــم 56266. 

العــام  األميــن  إلــى  إخطــارًا  الحكومــة  أرســلت   .1.2.2
لألمــم المتحــدة بموجــب المــادة 4/ 3 مــن العهــد الدولــي 
فيــه  حــددت  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
التدابيــر التــي اعتمــدت فــي حالــة الطــوارئ التــي أعلنتهــا 
بموجــب قانــون الدفــاع رقــم 13 لســنة 1992، لضمــان 
احتــواء انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، وقــد أشــار 
اإلخطــار إلــى إنــه يجــوز فــي حالــة الطــوارئ أن تنقــص 
مــن االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، باعتبــار أن األردن 

طرفــا فيــه، وال ســيما المــواد 12 و17 و21 منــه. 

اتخذتهــا  التــي  التدابيــر  فــإن  اإلخطــار  وحســب   .1.2.3
الحكومــة ال تتعــارض مــع االلتزامــات المفروضــة بموجــب 
علــى  التمييــز  علــى  تنطــوي  وال  الدولــي،  القانــون 
أســاس العــرق او اللــون أو الجنــس أو الديــن أو األصــل 
االجتماعــي، وذلــك حســبما ورد فــي اإلخطــار مــن بعثــة 
األردن لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك بــاألول مــن أيــار 

.2020

التــي  والقانونيــة  الحقوقيــة  االلتزامــات   .1.3
تطبيقهــا  األردنيــة  الحكومــة  علــى  ينبغــي 
الدوليــة المنظمــات  بيانــات  فــي  وإنفاذهــا 

معالجــة  حــول   19 المــادة  منظمــة  توجيهــات   .1.3.1
المضللــة7 المعلومــات 

حــذرت منظمــة “المــادة 19” فــي وثيقــة لهــا نشــرت 
بتاريــخ 6/3/2020 مــن أن وبــاء الفيــروس التاجي يمكن أن 
يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى حريــة المعلومــات العالميــة، 
بعنــوان  لهــا  تقريــر  فــي  الضــوء  المنظمــة  وألقــت 

http://www.pm.gov.jo/upload/files/Order-Defense-1.pdf  6
https://bit.ly/30j9EEF  7
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االلتزامات القانونية بشأن حرية الرأي والتعبير والحصول 
على المعلومات في المعايير الدولية في ظل جائحة "كورونا"

الغايــة«. هــذه  لتحقيــق  أساســّية  المســتقّلة 

وإشــراك  والشــفافية  »االنفتــاح  قائلــة:  وأّكــدت 
المتضرريــن فــي صنــع القــرار هــو المفتــاح لضمــان 
لحمايــة  المصممــة  التدابيــر  فــي  النــاس  مشــاركة 
تأخــذ  أن  علــى  عامــة،  الســكان  وصحــة  صحتهــم 
الخاصــة،  واحتياجاتهــم  أوضاعهــم  االعتبــار  فــي 
تؤّمــن منّصــة  المســتقّلة  أّن وســائل اإلعــام  كمــا 
تســمح  المعنّييــن  والخبــراء  الطبييــن  للمتخّصصيــن 
مــع  المعلومــات  وبتبــادل  بحريــة  بالتحــدث  لهــم 

العــام«. الــرأي  ومــع  البعــض  بعضهــم 

غنــى  ال  دوًرا  الصحفيــون  »يــؤّدي  قائلــة:  وختمــت 
عنــه فــي اســتجابتنا لهــذا الوبــاء، ولكــن علــى عكــس 
العّمــال  لهــا  يتعــّرض  التــي  الخطيــرة  التهديــدات 
التــي  التهديــدات  فــإن  اآلخــرون،  األساســيون 
يمكــن  اإلعــام  وســائل  فــي  العاملــون  يواجههــا 
تجنبهــا بالكامــل، فحمايــة الصحفييــن مــن المضايقات 
فــي  تســاهم  والرقابــة  واالعتقــال  والتهديــدات 

جميعنــا«. ســامتنا  علــى  الحفــاظ 

اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  بيــان   .1.3.5
بشــأن حــاالت عــدم التقيــد بأحــكام العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فيمــا يتعلــق 

1911  - بجائحــة كوفيــد 
بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  فــي 30/4/2020 أصــدرت 
بشــأن  بيانــًا   CCPR المتحــدة  األمــم  فــي  اإلنســان 
حــاالت عــدم التقيــد بأحــكام العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية فيمــا يتعلــق بجائحــة 

.19 كوفيــد – 

البيــان »ال ينبغــي للــدول  ونصــت الفقــرة )ج( مــن 
األطــراف أن تحيــد الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
بالتزامــات  التقيــد  بعــدم  تدابيــر  أن تعتمــد علــى  أو 
بعــض  تقييــد  بإمكانيــة  االحتجــاج  خــال  مــن  العهــد 
الحقــوق مثــل الحــق فــي التنقــل، الحــق فــي حريــة 
الحــق فــي  الســلمي،  التجمــع  الحــق فــي  التعبيــر، 

الحريــة الشــخصية والحــق فــي الخصوصيــة.

مــا  البيــان  )و( مــن  الفقــرة  اللجنــة فــي  وخصصــت 
يتعلــق بحريــة التعبيــر ونصــت الفقــرة علــى »تشــكل 
ــة الوصــول إلــى المعلومــات،  ــر، وإمكاني ــة التعبي حري
وإمكانيــة وجــود فضــاء مدنــي يتســنى فيــه إجــراء 
امتثــال  تكفــل  هامــة  ضمانــات  عامــة  مناقشــة 
االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العهــد مــن جانــب 
الــدول األطــراف التــي تلجــأ إلــى ممارســة الســلطات 

االســتثنائية فيمــا يتعلــق بجائحــة كوفيــد – 19«.

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/   11
COVIDstatementAR.pdf

وقالــت اللجنــة فــي الفقــرة )3( مــن البيــان أن »جائحــة 
كوفيــد – 19 تجســد بصــورة جليــة أهميــة عــدم قابليــة 
ــل هــذه  ــة وترابطهــا. وتمث ــع حقــوق اإلنســان للتجزئ جمي
ــة. لكنهــا  ــدًا للصحــة العالمي الجائحــة فــي األســاس تهدي
التمتــع  فــي  تؤثــر  متعــددة  تداعيــات  علــى  تنطــوي 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ألن بعــض التدابيــر التــي 
اتخذتهــا الــدول لمكافحــة الجائحــة تفــرض قيــودًا صارمــة 
علــى حريــة التنقــل وعلــى حقــوق أخــرى. وبالتالــي، مــن 
ــدول  ــر التــي تتخذهــا ال الضــرورة بمــكان أن تكــون التدابي
حمايــة  لضمــان  ومتناســبة  معقولــة  الجائحــة  لمكافحــة 

جميــع حقــوق اإلنســان«.

حــق  بضمــان  منــه   )18( الفقــرة  فــي  البيــان  وأوصــى 
الوصــول إلــى المعلومــات حيــث نصــت الفقــرة علــى 
الدقيقــة  المعلومــات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  »تمثــل 
بشــأن الوبــاء أمــرًا ضروريــًا ســواء للحــد مــن خطــر انتقــال 
الفيــروس أو لحمايــة الســكان مــن المعلومــات المضللــة 
الخطيــرة. وإلمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات الدقيقــة 
ايضــًا دور حاســم فــي الحــد ممــا قــد تتعــرض لــه الفئــات 
 ،19  – بكوفيــد  المصابــون  ذلــك  فــي  بمــا  الهشــة، 
مــن وصــم وتصرفــات مؤذيــة. وينبغــي تقديــم هــذه 
المعلومــات علــى أســاس منتظــم وفــي شــكل يســهل 
االطــاع إليــه وبجميــع اللغــات المحليــة ولغــات الشــعوب 

األصليــة«. 

لحقــوق  الســامية  المتحــدة  األمــم  مفوضيــة   .1.3.4
كافــة  إلــى  يصــل  أن  العــام  الــرأي  حــّق  اإلنســان: 

بكوفيــد-1910 المتعّلقــة  المعلومــات 
المتحــدة  األمــم  مفّوضــة  أعلنــت   2020/4/24 فــي 
الســامية لحقــوق اإلنســان »ميشــيل باشــيليت« فــي 
بيــان نشــرته المفوضيــة علــى موقعهــا الرســمي أّنهــا 
»تشــعر بقلــق بالــغ حيــال التدابيــر التقييديــة التــي فرضهــا 
عــدد مــن الــدول علــى وســائل اإلعــام المســتقلة، وحيال 
ــن وتخويفهــم، وأضافــت أّن  اعتقــال عــدد مــن الصحفيي
التدّفــق الحــّر للمعلومــات أساســّي لمكافحة كوفيد-19«.

وتابعــت باشــيليت قائلــة: »لقــد اســتغّل بعــض الــدول 
وقمــع  المعلومــات  تقييــد  بهــدف  الفيــروس  تفشــي 
النقــد. كمــا أّن اإلعــام الحــّر ضــروري فــي ظــّل كافــة 
نعتمــد  ممــا  أكثــر  يومــا  عليــه  نعتمــد  ولــم  الظــروف، 
عليــه حالًيــا فــي ظــّل تفّشــي هــذا الوبــاء، وخــوف الكثيــر 
ــاس علــى صّحتهــم وأرواحهــم وســبل عيشــهم.  مــن الن
فالتقاريــر الموثــوق فيهــا والدقيقــة بمثابــة شــريان حيــاة 

لنــا جميعنــا«.

وتابعــت باشــيليت قائلــة: »ال تســمح المرحلــة الراهنــة 
بلــوم مــن ينقــل الرســالة. فبــداًل مــن أن تهــّدد الــدول 
أن  عليهــا  المنتقــدة،  األصــوات  تقمــع  أو  الصحفّييــن 
وتبعاتــه،  الوبــاء  بشــأن  الصحّيــة  المناقشــات  تشــّجع 
فــي صنــع  المشــاركة  فــي  بالحــّق  يتمّتعــون  فالنــاس 
القــرارات التــي تؤّثــر علــى حياتهــم، ووســائل اإلعــام 
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القسم األول

ذكــرت  التعبيــر  وحريــة  النشــر  بحــق  يتعلــق  وفيمــا 
التالــي: المطالعــة 

ــق مــن المصــادر وعــدم  ــة التوث ــى أهمي ــد عل مــع التأكي
تــداول المعلومــات المغلوطــة فــي الظــرف الراهــن أو 
غيــره، وســواء قبــل نفــاذ قانــون الدفــاع أو بعــده، وقــد 
تناولت التشــريعات الســارية تنظيم ممارســة هذا الحق 
وجرمــت األفعــال التــي تعتبــر تجــاوزات لممارســته، كمــا 
عاقبــت عليهــا ووضعــت حــدودا لهــذه العقوبــات ســواء 
عقوبــات ســالبة للحريــة أو عقوبــات ماليــة مــن خــال 
الغرامــات، ولعــل أبــرز هــذه التشــريعات هــي قانــون 
وقانــون  والنشــر  المطبوعــات  وقانــون  العقوبــات 
الجرائــم االلكترونيــة، مــع التأكيــد علــى أن الحــق فــي 
التعبيــر هــو مــن الحقــوق المكفولــة دســتوريا مــن خــال 

مــا نصــت عليــه المــادة )15/1(: 
»1. تكفــل الدولــة حريــة الــرأي، ولــكل أردنــي أن يعــرب 
وســائر  والتصويــر  والكتابــة  بالقــول  رأيــه  عــن  بحريــة 
ــون«. ــر بشــرط أن ال يتجــاوز حــدود القان وســائل التعبي

وبالتالــي ال يجــوز للتشــريعات الســارية أن تأتــي لتقيــد 
هــذا الحــق بطريقــة تمنــع ممارســته وفقــا لمــا نصــت 
عليــه المــادة )128( مــن الدســتور التــي قضــت بأنــه ال 
يجــوز أن تؤثــر القوانيــن التــي تصــدر بموجــب الدســتور 
لتنظيــم الحقــوق والحريــات علــى جوهــر هــذه الحقــوق 

أو تمــس أساســياتها. 

وقــد جــاء فــي القانــون األردنــي قيودًا نظمت ممارســة 
الحــق فــي التعبيــر، كمــا قيــد تلــك الممارســة ميثــاق 
بالنســبة  الصحافــة  مهنــة  وآداب  الصحفــي  الشــرف 
للعامليــن فــي هــذا المجــال، هــذه القيــود ال تشــمل 
الحــق فــي مناقشــة السياســات العامــة ومــا يصــدر عــن 
الحكومــة لغايــات تســيير الشــؤون العامــة، وال تشــمل 
ــي تهــم  ــة والمعلومــات الت ــداول المعلومــات المعلن ت
الــرأي العــام، والتــي يبــدي فيهــا الشــخص رأيــه فــي 
مرتبطــة  كانــت  لــو  حتــى  حياتــه  تمــس  التــي  األمــور 
تــداول  الحــق فــي  بــل يعتبــر  بوبــاء مثــل »كورونــا«، 
هــذه الشــؤون جــزءًا مــن حــق المواطــن فــي مســاءلة 
والمســائل  الشــواغل  إلــى  نظرهــا  ولفــت  الحكومــة 
التــي تهــم حياتــه لتضطلــع بمســؤولياتها وتجــد الحلــول 

المناســبة. 

أمــا مــا ورد فــي أمــر الدفــاع ومــا اســتخدمه مــن عبــارات 
إلــى  تــؤدي  أن  الممكــن  مــن  أنهــا  نــرى  فضفاضــة، 
المســاس بحــق التعبيــر وتقييــده بطريقــة تخالــف أحــكام 
الدســتور، ومــا ورد فــي اإلرادة الملكيــة وتدخــل فئــة 
كبيــرة مــن المنشــورات واألخبــار ضمــن فئــة األخبــار 
التــي مــن شــأنها ترويــع النــاس وإثــارة الهلــع بينهــم 
عبــر وســائل اإلعــام أو وســائل التواصــل االجتماعــي؛ 
عبــارة  بينهــم«  الهلــع  وإثــارة  النــاس  »ترويــع  فعبــارة 
فضفاضــة جــدًا، ويدخــل ضمنهــا طائفــة واســعة مــن 
مختلــف  مــن  المــرض  وتداعيــات  كاألرقــام  األخبــار 

الســلطات  علــى  ووتــش:  رايتــس  هيومــن   .1.3.6
ــر12 ــة التعبي ــد حري ــا لتقيي ــة عــدم اســتغالل كورون األردني
راتيــس  هيومــن  منظمــة  أصــدرت   5/5/2020 بتاريــخ 
ووتــش بيانــًا قالــت فيــه “إن الســلطات األردنيــة اعتقلــت 
يــن وآخريــن، وأصــدرت مرســوما غامضــا متعلقــا  إعاميِّ
ــة الطــوارئ قــد يتســبب فــي إخمــاد النقــاش علــى  بحال

اإلنترنــت حــول اســتجابة األردن لفيــروس كورونــا”.

للمنظمــة  األوســط  الشــرق  قســم  مديــر  نائــب  وقــال 
ــج”: “عملــت الحكومــة األردنيــة بحــزم لحمايــة  “مايــكل َبْي
مواطنيهــا وســكانها مــن فيــروس كورونــا، لكــن اإلجراءات 
األخيــرة خلقــت انطباعــا بعــدم تســامحها مــع أي انتقــاد 
حمايــة  للســلطات  ينبغــي  للوبــاء.  اســتجابتها  حيــال 
ــر  ــا عب قــدرة األردنييــن علــى الحديــث عــن فيــروس كورون
ــار ومخاوفهــم دون خــوف مــن  اإلنترنــت ومشــاركة األخب
االعتقــال”، وأن األردن “يواجــه تحديــات غيــر مســبوقة 
أال  ينبغــي  ولكــن  كورونــا،  فيــروس  مــع  تعاملــه  فــي 

ُتســتخدم األزمــة كذريعــة لتقييــد حريــة التعبيــر”.

وانتقــدت المنظمــة فــي بيانهــا عــدم تســامح الســلطات 
فيــروس  لمواجهــة  إلجراءاتهــا  انتقــاد  أي  مــع  األردنيــة 
كورونــا المســتجد، محــذرة مــن اســتخدام “األزمــة كذريعــة 

ــر”. لتقييــد حريــة التعبي

وقالــت المنظمــة المدافعــة عــن حقــوق االنســان والتــي 
تتخــذ مــن نيويــورك مقــرا لهــا، فــي بيــان، إن الســلطات 
يــن وآخريــن، وأصــدرت مرســوما غامضــا  “اعتقلــت إعاميِّ
متعلقــا بحالــة الطــوارئ قــد يتســبب فــي إخمــاد النقــاش 
علــى اإلنترنــت حــول اســتجابة األردن لفيــروس كورونــا”.

اعتقــال  يديــن  للصحافــة  الدولــي  المعهــد   .1.3.7
رؤيــا قنــاة  مــن  إعالمييــن 

بتاريــخ 14/4/2020 أصــدر المعهــد الدولــي للصحافــة بيانًا 
قــال فيــه »ألقــي القبــض علــى مالــك قناة تلفزيــون رؤية 
فــارس صايــغ ومديــر األخبــار محمــد الخالــدي مــن قبــل 
قــوات األمــن األردنيــة، فــي 10 أبريــل / نيســان، بعــد أن 
بثــت القنــاة التلفزيونيــة مقطًعــا شــوهد فيــه أنــاس مــن 
أحيــاء فقيــرة فــي العاصمــة األردنيــة عمــان يشــكون مــن 
اإلغــاق المفــروض مــن قبــل الحكومــة الحتــواء انتشــار 

COVID-19 فــي البــاد«.

1.4. االلتزامــات القانونيــة التــي ينبغــي علــى 
الحكومــة األردنيــة تطبيقهــا وإنفاذهــا فــي بيانــات 

ــة المنظمــات المحلي

مؤسســات  تنســيق  هيئــة  نشــرت   29/4/2020 بتاريــخ 
تحــت  قانونيــة  مطالعــة  »همــم«  المدنــي  المجتمــع 
عنــوان »أمــر الدفــاع )8( ال ُيراعــي التزامــات األردن بالعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية«، دعــت 
فيــه الحكومــة إلــى االبتعــاد عــن النصــوص الفضفاضــة 
فــي التعامــل مــع جرائــم التعبيــر، والنشــر، واإلعــام. 
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االلتزامات القانونية بشأن حرية الرأي والتعبير والحصول 
على المعلومات في المعايير الدولية في ظل جائحة "كورونا"

النواحــي وغيرهــا، كمــا قــد تشــمل آليــة تعامــل الحكومــة 
يشــكل  وقــد  الجائحــة،  هــذه  مــع  المعنيــة  والجهــات 
التجريــم بهــذا الشــكل الفضفــاض إلــى الحــد مــن قــدرة 
وســائل اإلعــام بــأداء دورهــا التحليلــي والرقابــي الــذي 
ــرات الطــوارئ. تكــون البــاد بأمــس الحاجــة إليــه فــي فت

لــذا يمكــن القــول إن مــا ورد فــي أمــر الدفــاع فــي هــذا 
حريــة  علــى  التقييــد  مــن  للمزيــد  فرضــًا  يعتبــر  الشــأن 
التعبيــر، ومــن الممكــن أن يمــس ممارســة الحــق ذاتــه، 
بينمــا كان مــن الممكــن أن يتــم التعامــل مــع األخبــار غيــر 
الموثقــة أو مــا يتــم تداولــه مــن فيديوهــات ومــواد حــول 
هــذا الموضــوع، وتكــون غيــر صحيحــة، أو مبالــغ فيهــا، 
النصــوص  خــال  مــن  كاذبــة  وأخبــار  نشــر شــائعات  أو 
والتــي  الســارية  التشــريعات  فــي  الــواردة  القانونيــة 

تعتبــر كافيــة. 

وفــي إطــار بحــث هــذه المســألة، ال يمكــن إغفــال أن 
الممارســات الســابقة إلصــدار أمــر الدفــاع وحتــى إلعــان 

ــرًا علــى اللجــوء إلــى اســتخدام  ــة الطــوارئ، قــد كثي حال
قانــون  مثــل  فضفاضــة،  نصــوص  ذات  تشــريعات 
ــرأي أو النشــر،  ــا ال ــع اإلرهــاب فــي التصــدي لقضاي من
ومحاكمــة مرتكبــي هــذه األفعــال أمــام محكمــة أمــن 
الدولــة، وبالتالــي نؤكــد هنــا علــى ضــرورة عــدم اللجــوء 
إلــى اســتخدام التشــريعات الســارية فــي غيــر الموضــع 
ــع  ــون من ــى قان ــي أرادهــا لهــا المشــرع. فاللجــوء إل الت
اإلرهــاب علــى ســبيل المثــال، واالعتمــاد علــى فكــرة أن 
ــع األفــراد  النشــر فــي هــذه الظــروف يــؤدي إلــى تروي
ــواردة فــي  ــر عــن تفســير النصــوص ال ــه توســع كبي في
القانــون المذكــور، والــذي شــرع أصــًا للتعاطــي مــع 
النشــر،  بجرائــم  مختــص  غيــر  وهــو  اإلرهــاب  جرائــم 
انعقــاد  إلــى  يــؤدي  أولــي  كتكييــف  إليــه  واللجــوء 
االختصــاص لمحكمــة أمــن الدولــة فــي مرحلــة التحقيــق 
االبتدائــي، ممــا يخــرج الممارســة عــن النــص الدســتوري 
جرائــم  فــي  المحكمــة  لهــذه  االختصــاص  عقــد  الــذي 
محــددة علــى ســبيل الحصــر وال يجــوز التوســع فيهــا.
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اإلجراءات والتدابير الحكومية الواردة في قانون الدفاع 
األردني وأوامره وأثرها على حرية التعبير واإلعالم  

بموجبــه مــن أوامــر إلــى القــول بــأن بعــض المــواد و/ 
ــود المــواد التــي وردت فــي أوامــره قــد مســت  أو بن
بشــكل أو بآخــر الحــق بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام، 
وذلــك إذا مــا تــم مقارنتهــا بالقانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان ومــا ورد مــن قيــود علــى حريــة التعبيــر فــي 

مبــادئ “ســيراكوزا”.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نتائج اســتطاع رأي الصحفيين 
الــذي نفــذه مركــز حماية وحريــة الصحفيين والمخصص 
لهــذا التقريــر حــول تقييــم الصحفييــن لتعامــل الحكومــة 
مــع وســائل اإلعــام خــال جائحــة كورونــا أظهــرت بــأن 
%8.8 مــن اإلعامييــن المســتطلعة آراؤهــم يجــدون 
أن أداء الحكومــة فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــام 
ــه  ــرون أن ــل %17.6 ي ــازًا، مقاب خــال الجائحــة كان ممت
كان ضعيفــًا، و%35.8 يرونــه جيــدًا، ووصفــه 37.7% 

متوســطًا.

وتاليــًا عرضــًا لتأثيــرات قانــون الدفــاع وأوامــره علــى 
حريــة التعبيــر واإلعــام فــي األردن على النحــو التالي:

حظر التجول وتصاريح المرور:   .2.1
ــات  ــن واإلعامي ــم تســتثني أوامــر الدفــاع اإلعاميي ل
والجزئيــة،  الشــاملة  التجــول  حظــر  قــرارات  مــن 
مــرور  تصاريــح  إصــدار  علــى  الحكومــة  واعتمــدت 
أول  منــذ  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن  لمجموعــة 
أيــام الحظــر، واعتمــدت فــي إصــدار التصاريــح علــى 
المؤسســات  قدمتهــا  التــي  األســماء  كشــوف 
اإلعاميــة المرخصــة والمســجلة لــدى هيئــة اإلعــام 
وفــق نســب محــددة لــكل مؤسســة إعاميــة لــم يتــم 
اإلعــان عنهــا، ولــم تعــرف اآلليــة التــي تــم اللجــوء لهــا 

اإلعاميــة. المؤسســات  احتياجــات  لتحديــد 

وفــي كل األحــوال؛ فــإن اعتمــاد تصاريــح المــرور يعتبــر 
مهمــا كانــت فعاليتــه تقييــدًا علــى حــق اإلعامييــن 
واإلعاميــات فــي الحركــة والتنقــل لممارســة عملهــم 

دون قيــود.

منــذ بدايــة الجائحــة ناقشــت الحكومــة بشــكل محــدود 
اآلليــة التــي يجــب أن تعتمدهــا للســماح للصحفييــن 
وكانــت  التجــوال،  حظــر  خــال  بالحركــة  والصحفيــات 

ــي: ــدة أفــكار أبرزهــا مــا يل ــاك ع هن
عــن 	  الصــادرة  الصحفيــة  البطاقــة  اعتمــاد 

المؤسســات اإلعاميــة كوثيقــة تســمح لحاملهــا 
والعمــل. بالتحــرك 

نقابــة 	  عــن  الصــادرة  الصحفييــن  بطاقــة  اعتمــاد 
لصحفييــن. ا

إصدار تصاريح خاصة عن هيئة اإلعام.	 

القانــون  فــي  الــواردة  الحقوقيــة  للمعاييــر  اســتنادًا 
الدولــي لحقــوق اإلنســان؛ فــإن خبــراء رصــد حريــة التعبيــر 
البلــدان  ولجنــة  المتحــدة،  األمــم  فــي  اإلعــام  وحريــة 
األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، وممثــل حريــة اإلعــام فــي 
منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا عبــروا فــي بيــان 
لهــم عــن »قلقهــم مــن أن بعــض االســتراتيجيات التــي 
ــراء الصحــة العامــة لحمايــة صحــة  تضعهــا الحكومــات وخب
وحيــاة األفــراد مــن فيــروس كوفيــد-19، قــد تنتقــص مــن 
الحقــوق األساســية«، ودعــوا الحكومــات إلــى »ضمــان 
الصحــة  »أن  علــى  مؤكديــن  الحقــوق«،  تلــك  حمايــة 
اإلنســانية ال تعتمــد علــى الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
فحســب، ولكنهــا تعتمــد علــى الحصــول علــى معلومــات 
موثوقــة بشــأن طبيعــة التهديــدات وطــرق حمايــة النفــس 
ــر والحــق  ــة التعبي ــروا أن »حري واألســر والمجتمــع«، واعتب
فــي البحــث عــن المعلومــات والحصــول عليهــا والمشــاركة 
بهــا بصــرف النظــر عــن الحــدود وفــي كل مــكان ولــكل 

النــاس أساســًا لذلــك«.

الحكومــات  توفــر  أن  بأهميــة  الخبــراء  هــؤالء  وأوصــى 
المعلومــات الحقيقيــة بشــأن طبيعــة تهديــد الفيــروس، 
وأهميــة توفيــر معلومــات موثوقــة وســهلة، وضمــان 
حصــول النــاس علــى خدمــة اإلنترنــت فــي وقــت األزمــات 
جهــودًا  تبــذل  أن  أهميــة  علــى  وشــددوا  والطــوارئ، 
اســتثنائية لحمايــة الصحفييــن ألنهــم يقومــون بمهمــة 
ووظيفــة ضروريــة فــي ظــل ظــرف صحــي طــارئ، وهــم 

حلقــة الوصــل إلعــام الجمهــور بالمســتجدات.

وفــي ذات الســياق دعــت منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة 
ســامة  وضــع  إلــى  »اليونســكو«  والثقافــة  والعلــوم 
الصحفييــن الذيــن يقومــون بتغطيــة أحــداث كورونــا، ال 
ســيما الصحفييــن فــي الخطــوط األماميــة إلــى توفيــر أكبر 

قــدر مــن المعلومــات الدقيقــة والســليمة للمواطنيــن.

علــى ضــوء هــذه المحــددات والمعاييــر الحقوقيــة يمكــن 
النظــر فــي التدابيــر واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة 
األردنيــة خــال الجائحــة، وهــذا يقتضــي باعتقادنــا إلــى 
مراجعــة تأثيــرات قانــون وأوامــر الدفــاع ومــدى احترامهــا 
للحقــوق وخاصــة حريــة التعبيــر واإلعــام، وعلــى وجــه 

التحديــد المؤثــرات التاليــة:
واإلعاميــات، 	  لإلعامييــن  التجــول وشــموله  حظــر 

للصحفييــن والصحفيــات. مــرور  وإصــدار تصاريــح 
وقف طباعة الصحف الورقية.	 
ضمان تدفق المعلومات.	 
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعامييــن وعلــى حريــة 	 

التعبيــر.
تأثيــر قانــون الدفاع على الوضع المهني والمعيشــي 	 

للصحفيين والصحفيات والمؤسسات اإلعامية.
وتســمح لنــا القــراءة فــي تأثيــرات قانــون الدفــاع ومــا صــدر 

اإلجــراءات والتدابيــر الحكوميــة الــواردة فــي قانــون الدفــاع األردنــي وأوامــره وأثرهــا علــى 
حريــة التعبيــر واإلعــام بموجــب القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان  2
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الصحفــي المتخصــص بقضايــا حقــوق اإلنســان “محمد 
شــما” أن الصحفييــن يواجهــون مشــكلة، والصحفيــون 
الحصــول  فــي  أكبــر  مشــكلة  يواجهــون  المســتقلون 
ــر مشــمولين  ــة والمــرور، ألنهــم غي ــح الحرك ــى تصاري عل
مــن قبــل مؤسســاتهم اإلعاميــة بالتصاريــح، ويعانــون 
كذلــك مــن مشــكلة الحصــول علــى المعلومــات التــي 

يحتاجونهــا.

وبمقابــل %50 نســبة التصريحــات التــي منحــت إلــى 
قنــاة رؤيــا المســتقلة، قال الزميل مكــرم الطراونة رئيس 
تحريــر جريــدة الغــد اليوميــة بحســب المقابــات التــي 
أجراهــا المركــز لغايــات إعــداد هــذا التقريــر مــع عــدد مــع 
مــدراء مؤسســات اإلعــام أن “تصاريــح الحركــة والمــرور 
شــكلت عائقــًا أمــام تنقــل جميع الصحفييــن والصحفيات 
خــال الجائحــة”، مبينــًا أن “جريــدة الغــد حصلــت علــى 20 
تصريحــًا فــي بدايــة األزمــة ثــم أصبــح لديهــا 50 تصريحــًا 
اإلعامييــن  يشــمل  تصريحــًا   75 بـــ  األمــر  وانتهــى 
ــار فــي  ــر األخب واإلدارييــن والتقنييــن”، بينمــا علــق مدي
المجالــي قائــًا  أنــس  التلفزيــون األردنــي اإلعامــي 
أن “مندوبــي التلفزيــون ومراســليه حصلــوا علــى 140 
ــة األزمــة، وصلــت بعدهــا إلــى 180  تصريحــًا فــي بداي
مخصصــة لقســم األخبــار”، وعلــق رئيــس مجلــس إدارة 
مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون د. محمــد المومنــي أنــه 
فهــم مــن كام الحكومــة بــأن التصاريــح للجميــع دون 
اســتثناء، منوهــًا إلــى أن مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون 
فيمــا  تصريحــًا،   600 يقــارب  مــا  علــى  حصلــت  ربمــا 
علقــت الرئيــس التنفيــذي لقنــاة المملكــة دانــا الصبــاغ 
أن “قنــاة المملكــة حصلــت علــى 199 تصريحــًا دائمــًا 
لإلعامييــن واإلعاميــات الذيــن يعملــون معهــا، بمــا 
فيهــم المراســلين فــي المحافظــات، وأصبحــوا الحقــًا 
205 تصريحــًا”، مشــيرة إلــى أن “التصاريــح فــي الحظــر 
الشــامل كانــت تبلــغ 140 تصريحــًا ليوميــن”، أضــف إلــى 
ذلــك مــا علــق بــه مديــر عــام وكالــة األنبــاء األردنيــة “بتــرا” 
فايــق حجازيــن بقولــه أن “الحكومــة ال تضــع قيــودًا علــى 
ــرا  ــا فــي بت ــات، لقــد أعطون ــن والصحفي ــة الصحفيي حرك
مــا نريــد ومــا نحتــاج مــن تصاريــح، ففــي أول يــوم للحظــر 
زودونــا بـــ 100 تصريــح، وبعــد ذلــك كل الــكادر حصــل 
علــى تصاريــح مــرور حركــة، وحتــى فــي الحظــر الشــامل 
كان لدينــا بيــن )30 ـ 40( يحملــون الرقــم المتسلســل 

الــذي يتيــح لهــم الحركــة”.

إلــى ذلــك عبــر %27 مــن الصحفييــن فــي اســتطاع 
الــرأي الــذي نفــذه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن حــول 
أداء الحكومــة فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــام خــال 
جائحــة »كورونــا« عــن عــدم رضاهــم علــى اإلطــاق عــن 
نظــام تصاريــح الحركــة والمــرور التــي منحــت للصحفييــن 
مــن قبــل هيئــة اإلعــام، وفــي المقابــل فــإن 25.8% 
أن  حيــن  فــي  كبيــرة،  بدرجــة  راضــون  بأنهــم  أجابــوا 
األغلبيــة وبنســبة %46 أجابــوا بأنهــم راضــون بدرجــة 

قليلــة ومتوســطة.

وفــي ذات الســياق أكــد غالبيــة الصحفييــن المســتطلعة 

واختــارت الحكومــة اعتمــاد التصاريــح الخاصــة الصــادرة عــن 
ــوزراء والمركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات،  رئاســة ال
وكانــت فــي البدايــة ورقيــة، ثــم تحولــت إلــى إلكترونيــة، 
ويشــير مديــر هيئــة اإلعــام ذيــب القرالــة فــي حديــث 
خــال لقــاء نظمــه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــن 
ــة  ــر الدول ــًا وزي ــة وشــارك بهــا متحدث السياســات اإلعامي
 279 لـــ  تصاريــح  أصــدروا  أنهــم  إلــى  اإلعــام  لشــؤون 
ــة أردنيــة وعربيــة وأجنبيــة، كمــا أصــدروا  مؤسســة إعامي
فــي الســت ســاعات األولــى مــن الحظــر 900 تصريحــًا 

والصحفيــات. للصحفييــن 

لــم يحظــى توجــه الحكومــة بإصــدار تصاريــح خاصــة بكامــل 
القبــول، وتلقــى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن شــكاوى 
واحتجاجــات مــن بعــض الصحفييــن والصحفيــات بعــدم 
ــأن هــذا األمــر  حصولهــم علــى تصاريــح مــرور وتنقــل، وب
أن  القرالــة  يقــول  المقابــل  فــي  عملهــم،  علــى  يؤثــر 
هيئــة اإلعــام أجــرت دراســة حــول نســبة الرضــا عــن منــح 
التصاريــح جــاء فيهــا مــا نســبته %95 مــن الصحفييــن/ ات 
ــروا عــن رضاهــم، والـــ 5%  ــح قــد عب ــن منحــوا تصاري الذي
ــح،  ــن علــى نظــام التصاري ــوا معترضي ــم يكون ــن ل المتبقي
بــل كانــت لديهــم رغبــة فــي الحصــول علــى تصاريــح أكثــر.

فــارس  المســتقلة  رؤيــا  قنــاة  عــام  ومديــر  مالــك  لكــن 
الصايــغ يــرى أن نظــام التصاريــح للمــرور لوســائل اإلعــام 
كان مجحفــًا بحــق قنــاة رؤيــا التــي منحــت ـ حســب قولــه 
مــن  منحــت  ثــم  واألخبــار،  البرامــج  لــكل  تصريحــًا   40 ـ 
انتهــاء شــهر  15 تصريحــًا كل أســبوعين حتــى  إلــى   10
رمضــان، ولــم تكــن لــدى القنــاة ســوى %50 مــن التصاريــح 
للعامليــن والعامــات فــي القنــاة، األمــر الــذي دفعهــم 

إللغــاء بعــض البرامــج.

بطاقــات  اعتمــاد  مــن  الحكومــة مخــاوف  لــدى  كان  لقــد 
المؤسســات اإلعاميــة خشــية إعطائهــا لغير المســتحقين 
خاصــة مــع غيــاب الرقابــة الكافيــة علــى إصدارهــا، وبــذات 
الوقــت فــإن اعتمــاد بطاقــة عضويــة نقابــة الصحفييــن 
تحــرم المئــات مــن العامليــن فــي وســائل اإلعــام ممــن 
هــم ليســوا أعضــاء فــي النقابــة مــن حقهــم بالعمــل، 
ولهــذا فــإن الحكومــة لجــأت إلــى التصاريــح التــي تصدرهــا، 
ولكــن المعاييــر التــي اعتمــدت عليهــا فــي إصــدار هــذه 
تفحــص  ولــم  وشــفافة،  واضحــة  تكــن  لــم  التصاريــح 
عــدد  أن  إعاميــة  مؤسســات  اشــتكت  فقــد  عدالتهــا، 
التصاريــح التــي منحــت لهــا ال تكفــي لتســيير عملهــا، فــي 
ــر  ــح بعــدد كبي ــح تصاري ــداول معلومــات عــن من ــم ت ــن ت حي

لمؤسســات إعاميــة أخــرى.

ومــن خــال البحــث والمتابعــة؛ يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة 
الصحفييــن أن منــح وإصــدار تصاريــح الحركــة والمــرور لــم 
يعتمــد علــى معاييــر واضحــة ومعلنــة وشــفافة، وهــو 
مــا علــق بــه المحامــي “مــروان ســالم” خــال مشــاركته 
وســائل  مــع  الحكوميــة  السياســات  مناقشــة  فــي 
اإلعــام خــال جائحــة كورونــا بقولــه “هنــاك مشــكلة فــي 
فــي منحهــا”، وعلــق  المســاواة  التصاريــح وعــدم  منــح 
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وحرياتهــم. ويســتوجب الســماح بهــذه القيــود 
أن ينــص عليهــا القانــون، وأن تكــون ضروريــة 
هــذه  لحمايــة  ديمقراطــي  مجتمــع  فــي 
جميــع  مــع  متســقة  تكــون  وأن  األغــراض، 
العهــد. فــي  بهــا  المعتــرف  األخــرى  الحقــوق 

الظــروف 	  يحــدد  أن  مــن  نفســه  للقانــون  بــد  ال 
التــي يجــوز فيهــا الحــد مــن الحقــوق. ولــذا ينبغــي 
أن تحــدد تقاريــر الــدول القواعــد القانونيــة التــي 
التــي  علــى أساســها. فالقيــود  القيــود  توضــع 
ال ينــص عليهــا القانــون، أو التــي ال تتســق مــع 
ســتمثل   ،12 المــادة  مــن   3 الفقــرة  متطلبــات 
انتهــاكا للحقــوق المكفولــة بموجــب الفقرتيــن 1 
و2 مــن العهــد واللتــان تنصــان علــى: “1. لــكل 
فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة 
مــكان  اختيــار  فيــه وحريــة  التنقــل  حريــة  حــق  مــا 
إقامتــه. 2. لــكل فــرد حريــة مغــادرة أي بلــد، بمــا 

فــي ذلــك بلــده.

ــن التــي 	  ــدى اعتمادهــا القواني ــدول، ل وينبغــي لل
تنــص علــى القيــود المســموح بهــا فــي الفقــرة 3 
مــن المــادة 12، أن تسترشــد دائمــًا بالمبــدأ القائــل 
القيــود؛  جــراء  مــن  الحــق  جوهــر  إعاقــة  بعــدم 
ويجــب أن ُتْقَلــب العاقــة بيــن الحــق والقيــد، بيــن 
التــي  للقوانيــن  وينبغــي  واالســتثناء.  القاعــدة 
تجيــز تطبيــق القيــود أن تســتخدم معاييــر دقيقــة، 
وال يجــوز لهــا أن تمنــح المســؤولين عــن تنفيذهــا 

ــدة للتصــرف حســب تقديراتهــم. ــر مقي ــة غي حري

بوضــوح 	   12 المــادة  مــن   3 الفقــرة  وتشــير 
القيــود األغــراض  تخــدم  أنــه ال يكفــي أن  إلــى 
المســموح بهــا؛ فيجــب أيضــًا أن تكــون ضروريــة 
ــة  ــر التقييدي لحمايتهــا. ويجــب أن تتمشــى التدابي
مائمــة  تكــون  أن  ويجــب  التناســب؛  مبــدأ  مــع 
لتحقيــق وظيفتهــا الحمائيــة؛ ويجــب أن تكــون أقــل 
الوســائل  مــن  بغيرهــا  مقارنــة  تدخــًا  الوســائل 
التــي يمكــن أن تحقــق النتيجــة المنشــودة؛ ويجــب 
أن تكــون متناســبة مــع المصلحــة التــي ســتحميها.

فــي 	  ال  التناســب،  مبــدأ  احتــرام  مــن  بــد  وال 
بــل  وحــده،  القيــود  إطــار  يحــدد  الــذي  القانــون 
أيضــًا فــي تطبيقــه مــن جانــب الســلطات اإلداريــة 
ســرعة  تكفــل  أن  للــدول  وينبغــي  والقضائيــة. 
إنجــاز أي إجــراءات متصلــة بممارســة تلــك الحقــوق 
التــي  توفيــر األســباب  تكفــل  تقييدهــا، وأن  أو 

التقييديــة. التدابيــر  تطبيــق  تبــرر 

إثبــات أن تطبيــق 	  وكثيــرًا مــا أخفقــت دول فــي 
فــي  المكفولــة  للحقــوق  المقيــدة  قوانينهــا 
الفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 12 يتســق مــع جميــع 
المتطلبــات المذكــورة فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 
12. فتطبيــق القيــود، فــي أي حالــة فرديــة، يجــب 

آراؤهــم بــأن تصاريــح الحركــة والمــرور شــكلت قيــدًا علــى 
قــال  حيــث  اإلعــام،  ووســائل  الصحفييــن  عمــل  حريــة 
كبيــرة و39%  بدرجــة  أنهــا تشــكل قيــدًا  %45.9 منهــم 
منهــم أجابــوا بأنهــا تشــكل قيــدًا بدرجــة قليلــة ومتوســطة، 
فــي حيــن أن %13.8 فقــط أجابــوا بأنهــا ال تشــكل قيــدًا 

علــى اإلطــاق.

علــى  للحصــول  بطلــب  تقدمــوا  أنهــم   76.1% وأجــاب 
تقدمــوا  ممــن   72.4% أن  النتائــج  وأظهــرت  تصريــح، 
ــم  ــن أن %27.6 منهــم ل ــه، فــي حي ــوا علي ــات حصل بطلب

التصريــح. علــى  يحصلــوا 

ــوا  ــم يحصل ــن ل ــن الذي ــدى الصحفيي وتعــددت األســباب ل
علــى تصريــح مــرور، ومــن أبرزهــا:

ــة، وعــدم 	  ــكل مؤسســة إعامي ــح ل ــة التصاري محدودي
قــدرة المؤسســات اإلعاميــة علــى طلــب التصاريــح 

لجميــع العامليــن بهــا.
بعــض 	  عمــل  تراخيــص  إجــراءات  اســتكمال  عــدم 

األردن. فــي  المؤسســات 
مزاجيــة مانــح التصريــح، باإلضافــة إلــى مزاجيــة بعــض 	 

المؤسســات بالتعامــل مــع الصحفييــن لديهــا.
اإلعاميــة 	  المؤسســات  بعــض  انضمــام  عــدم 

االجتماعــي. الضمــان  لمؤسســة 
عدم االنتساب لنقابة الصحفيين 	 
اإلعــام، 	  هيئــة  مــع  للتواصــل  آليــة  توفــر  عــدم 

االتصــال  وتعــذر  الهيئــة،  مــع  التواصــل  وصعوبــة 
اإللكترونــي.

تعطل الموقع الخاص بالتصاريح.	 

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  أن  القــول  وينبغــي 
ــه بالحــق  المدنيــة والسياســية اهتــم فــي المــادة )12( من
اللجنــة  وكانــت  والســفر،  واإلقامــة  التنقــل  حريــة  فــي 
وضعــت  قــد  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  المعنيــة 
العهــد  المــادة )12( مــن  العــام رقــم 27 علــى  تعليقهــا 
المعنــي بحريــة التنقــل فــي دورتهــا الســابعة والســتون، 
وحــددت اللجنــة القيــود التــي قــد تفــرض علــى الفقــرة 
)3( مــن المــادة )12( والتــي تنــص علــى: »ال يجــوز تقييــد 
الحقــوق المذكــورة أعــاه بأيــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــص 
عليهــا القانــون، وتكــون ضروريــة لحمايــة األمــن القومــي 
أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو 
حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم، وتكــون متمشــية مــع الحقــوق 

ــرف بهــا فــي هــذا العهــد«. األخــرى المعت

الفقــرة  علــى  تعليقهــا  فــي  اللجنــة  أوردتــه  مــا  وأبــرز 
ــود التــي قــد تفــرض علــى  ــة التنقــل والقي ــة بحري المعني
هــذا الحــق فنــورده كمــا ورد فــي نــص التعليــق كمــا يلــي:

تنـــص الفقــرة 3 مــن المــادة 12 علــى   §
ظــروف اســتثنائية يمكــن فيهــا تقييــد الحقــوق 
المكفولــة بموجــب الفقرتيــن 1 و2. فالفقــرة 3 
ــة  ــد هــذه الحقــوق فقــط لحماي ــة تقيي ــز للدول تجي
الصحــة  أو  العــام  النظــام  أو  القومــي  األمــن 
اآلخريــن  حقــوق  أو  العامــة  اآلداب  أو  العامــة 
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العالميــة جهودهــا فــي توجيهاتهــا للحفــاظ علــى الصحــة 
العامــة، شــاركها فــي ذلــك منظمــات الدفــاع عــن حريــة 
التعبيــر الدوليــة واإلقليميــة التــي بقيــت طيلــة فتــرة 
بمراعــاة  االلتــزام  علــى  ات  الصحفييــن/  تدعــو  الحظــر 
الســامة الصحيــة فــي ظــل جائحــة كورونــا مــن خــال 
مركــز  نظــم  كمــا  التوعيــة،  وحمــات  وإرشــادات  أدلــة 
حمايــة وحريــة الصحفييــن بالتعــاون مــع وزارة الصحــة 

حملــة توعيــة خاصــة للصحفييــن بهــذا الشــأن. 

وتســمح لنــا التعليقــات علــى المــادة )12( مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أيضــًا 
بالقــول أن معاييــر منــح تصاريــح المــرور لــم تســتند إلــى 
أســس قانونيــة واضحــة، ولــم تلبــي شــرط الضــرورة 

ومتطلبــات التناســب.

وقف طباعة الصحف الورقية:   .2.2
ــاذ  ــي اتخ ــوزراء األردن ــخ 17/3/2020 قــرر مجلــس ال بتاري
بعــض اإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس 
كورونــا، مــن بينهــا وقــف طباعــة الصحــف الورقيــة كونها 
تســهم فــي نقــل العــدوى، وجــاء هــذا القــرار الحكومــي 
علــى الرغــم مــن عــدم كفايــة األدلــة التــي تشــير إلــى 
إمكانيــة انتقــال الفيــروس مــن خــال المــواد المطبوعــة، 
وقــد اســتمر توقــف الصحــف منــذ تاريــخ القــرار وحتــى 
عــادت للطباعــة يــوم 2/6/2020، بعــد توقــف دام ألكثــر 

مــن شــهرين. 

عائداتهــا  فــإن  الطباعــة  عــن  الصحــف  توقــف  وخــال 
مــن اإلعانــات المتفــق عليهــا مــع الشــركات المعلنــة 
إلــى  ويضــاف  تمامــًا،  توقفــت  الحكوميــة  والجهــات 
ــك توقــف عائداتهــا مــن المبيعــات واالشــتراكات مــا  ذل

مدخوالتهــا.  علــى  انعكــس 

مــن ناحيــة أخــرى؛ صــدرت إشــارات كثيــرة عــن مجالــس 
لحقــت  التــي  األضــرار  حــول  الصحــف  وناشــري  إدارة 
لــم  اآلن  وحتــى  الطباعــة،  عــن  التوقــف  جــراء  بهــم 
تعلــن هــذه الصحــف حجــم األضــرار التــي تعرضــت لهــا، 
وبــذات الوقــت فــإن الحكومــة لــم تتعهــد بتعويضهــا 
عــن الخســائر التــي منيــت بهــا بســبب قرارهــا القســري 

بالتوقــف عــن الصــدور.

الصحــف  طباعــة  بوقــف  قرارهــا  الحكومــة  وأصــدرت 
باالســتناد إلــى قانــون الدفــاع رقــم 13 لســنة 1992، 
مــن   124 المــادة  نــص  مــن  قوتــه  يســتمد  والــذي 
الدســتور التــي تنــص علــى “إذا حــدث مــا يســتدعي 
الدفــاع عــن الوطــن فــي حالــة وقــوع طــوارئ فيصــدر 
قانــون باســم قانــون الدفــاع تعطــى بموجبــه الصاحيــة 
التدابيــر  التخــاذ  القانــون  يعينــه  الــذي  الشــخص  الــى 
واالجــراءات الضروريــة بمــا فــي ذلــك صاحيــة وقــف 
الوطــن  عــن  الدفــاع  لتأميــن  العاديــة  الدولــة  قوانيــن 
ويكــون قانــون الدفــاع نافــذ المفعــول عندمــا يعلــن عــن 
ــاء علــى قــرار مــن مجلــس  ــة تصــدر بن ــإرادة ملكي ــك ب ذل

الــوزراء”.

ــة واضحــة، ويجــب أن  ــى أســس قانوني أن يســتند إل
يلبــي شــرط الضــرورة ومتطلبــات التناســب. 

بهــا 	  المســموح  القيــود  تطبيــق  يكــون  أن  ويجــب 
مــع  متســقًا   12 المــادة  مــن   3 الفقــرة  بموجــب 
الحقــوق األخــرى المكفولــة فــي العهــد ومــع المبــادئ 
األساســية للمســاواة وعــدم التمييــز. وبالتالــي فــإن 
ــن 1  ــد الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقرتي تقيي
و2 مــن المــادة 12 عــن طريــق أي تمييــز أيــًا كان نوعــه، 
ســواء كان علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس 
السياســي  غيــر  أو  السياســي  الــرأي  أو  الديــن  أو 
أو  الملكيــة  أو  االجتماعــي  أو  القومــي  األصــل  أو 
الميــاد أو علــى أســاس الوضــع االجتماعــي، إنمــا 

يشــكل انتهــاكًا واضحــًا للعهــد. 

باالطــاع وبمراجعــة تعليقــات اللجنــة المعنيــة بالحقــوق 
التــي  التدابيــر  علــى  وبإســقاطها  والسياســية  المدنيــة 
اتخذتهــا الحكومــة األردنيــة، يمكــن القــول أنهــا لــم تقــدم 
للقيــود  محــددة  أسســًا  تضــع  ولــم  كافيــة،  توضيحــات 
التــي فرضتهــا علــى حريــة التنقــل بمــا فيهــم اإلعامييــن 
القيــود  مــع  يتناســب  ال  الــذي  األمــر  واإلعاميــات، 
المســموح بهــا بموجــب الفقــرة 3 مــن المــادة 12 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
متســقًا مــع الحقــوق األخــرى المكفولــة فــي العهــد ومــع 
وذلــك  التمييــز،  وعــدم  للمســاواة  األساســية  المبــادئ 

التالــي: بماحظــة 
التــي 	  العامــة  والســامة  الصحــة  علــى  المخاطــر 

الصحفييــن  لكافــة  الســماح  بهــا  يتســبب  أن  يمكــن 
الحركــة والتنقــل لممارســة  والصحفيــات مــن حريــة 

. عملهــم
المــرور والحركــة 	  المبــررات لمنــع اســتخدام تصاريــح 

الشــامل. الحظــر  خــال  للصحفييــن 
عــدم إعــان المعاييــر لمنــح تصاريــح الحركــة والمــرور 	 

لإلعامييــن.
االتهامــات أن الحكومــة تســاهلت فــي إعطــاء تصاريــح 	 

المــرور للمؤسســات الرســمية، وقيــدت هــذا الحــق 
للمؤسســات اإلعاميــة الخاصــة.

مــرور  تصاريــح  علــى  ات  صحفييــن/  حصــول  عــدم  إن 
بســبب غيــاب التوزيــع العــادل بيــن قطاعــي المؤسســات 
اإلعاميــة الحكومــي والخــاص، إضافــة إلــى أن اعتمــاد 
فــي  للصحفييــن  المــرور  تصاريــح  بإعطــاء  الحكومــة 
المؤسســات اإلعاميــة المســجلة والمرخصــة لــدى هيئــة 
اإلعــام فقــط ال يراعــي مبــدأ إعاقــة جوهــر الحــق مــن 
جــراء القيــود؛ والمقصــود بالحــق هنــا هــو الحــق فــي حريــة 
التعبيــر، كمــا أن الحكومــة لــم تســتخدم معاييــر دقيقــة 
فــي منــح التصاريــح ولــم توفــر معاييــر دقيقــة أو مبــررات 
قانونيــة تســمح باســتخدام فــرض قيــود علــى حريــة حركــة 
وتنقــل الصحفييــن، خاصــة وأن الصحفييــن/ ات الذيــن 
التزمــوا بمعاييــر وشــروط  حصلــوا علــى تصاريــح مــرور 
ــي تراعــي الحفــاظ علــى ســامتهم  الســامة العامــة الت
الشــخصية، وفــي هــذا اإلطــار كثفــت منظمــة الصحــة 
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اإلجراءات والتدابير الحكومية الواردة في قانون الدفاع 
األردني وأوامره وأثرها على حرية التعبير واإلعالم  

وســفرها وتعرضهــا لظــروف ودرجــات حــرارة مختلفــة 
البيــان  هــذا  يــؤدي  أن  ويمكــن  أيضــا”،  منخفــض 
إلــى االفتــراض بأنــه ال توجــد فرصــة كبيــرة النتشــار 

COVID-19 مــن خــال الصحــف. 

تدفق المعلومات:   .2.3
ــا وإعــان حظــر التجــول وإغــاق  ــدء جائحــة كورون مــع ب
المؤسســات العامــة والخاصــة، فــإن حركــة الصحفييــن 
تعرضــت هــي األخــرى لتقييــد، وباســتثناء اإلعامييــن 
واإلعاميــات الذيــن منحــوا تصاريــح مــرور، فــإن البقيــة 
تعــذر عليهــم التنقــل، وهذا األمر انســحب على توقف 
الحكومــة بمــا فيهــا وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام عــن 
ــاة  ــة لتغطيتهــا، وأصبحــت القن عقــد مؤتمــرات صحفي
وزيــر  مــن  للصحفييــن  المعلومــات  لمــرور  الوحيــدة 
الدولــة لشــؤون اإلعــام، ويشــاركه بهــا وزيــر الصحــة 
إن كانــت تتعلــق بفيــروس “كورونــا”، وبشــكل أقــل 
لجنــة األوبئــة التابعــة لــوزارة الصحــة، ومديــر عمليــات 
خليــة أزمــة الكورونــا العميــد مــازن الفرايــا، األمــر الــذي 
حــال دون توجيــه األســئلة المباشــرة مــن الصحفييــن.

المعلومــات لوســائل اإلعــام كانــت معظمهــا تأتــي 
المركــز  فــي  اليومــي  الصحفــي  اإليجــاز  خــال  مــن 
الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات، وكانــت تتســم فــي 
لوســائل  الحكومــة  مــن  واحــد  باتجــاه  بأنهــا  الغالــب 

والجمهــور. اإلعــام 

ولــم يكــن اإليجــاز الصحفــي يعقــد بحضــور الصحفييــن 
قنــوات  عبــر  فــورًا  يبــث  كان  بــل  األســئلة،  لتوجيــه 
التلفــزة المحليــة )قنــاة المملكــة، التلفزيــون األردنــي، 
قنــاة رؤيــا، والحقيقــة الدوليــة( التــي ســمح بتواجــد 
ــز  ــز األزمــات مــكان انعقــاد الموج كاميراتهــم فــي مرك

الصحفــي.

يمكــن القــول ممــا ســبق أن تدفــق المعلومــات إتســم 
بالمركزيــة، وتــداول الصحفييــن معلومــات موثقــة عــن 
صــدور توجيهــات لجميــع المســؤولين بمــا فيهــم وزراء 
بعــدم الحديــث لوســائل اإلعــام بعــد أيــام مــن بــدء 
الجائحــة، وأثــر تناقــض بالمعلومــات بيــن المســؤولين، 
واقتصــر حــق الحديــث فــي الغالــب علــى وزيــري الدولــة 
لشــؤون اإلعــام والصحــة، وانضــم لهمــا مديــر لجنــة 

األوبئــة د. نذيــر عبيــدات.

هــذه المركزيــة وغيــاب وســائل اإلعــام عــن المشــهد 
وتوقــف األنشــطة ســمح بتوجيــه االتهامــات للحكومــة 
ــة فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــام،  ــر عادل بأنهــا غي
وتمــارس المحابــاة لمصلحــة وســائل إعــام بعينهــا، 
إعاميــة  مؤسســات  وتغيــب  تتجاهــل  حيــن  فــي 

وتحجــب عنهــا بشــكل متعمــد المعلومــات.

أمــر الدفــاع رقــم )8( الــذي غلــظ العقوبــات علــى مــن 
ــر مســبوق  يتهــم بترويــج الشــائعات شــكل ضغطــًا غي
علــى وســائل اإلعــام، ودفعهــا للتريــث قبــل نشــرها 

ورغــم أن المــادة رقــم 4/15 مــن الدســتور تنــص “ال يجــوز 
تعطيــل الصحــف ووســائل اإلعــام وال إلغــاء ترخيصهــا 
إال بأمــر قضائــي وفــق أحــكام القانــون”، وأن الفقــرة )5( 
ــة  مــن نفــس المــادة والتــي تنــص علــى “يجــوز فــي حال
ــون  ــة أو الطــوارئ أن يفــرض القان إعــان األحــكام العرفي
علــى الصحــف والنشــرات والمؤلفــات ووســائل اإلعــام 
تتصــل  التــي  األمــور  فــي  محــدودة  رقابــة  واالتصــال 
بالســامة العامــة وأغــراض الدفــاع الوطنــي”، إال أنهــا 
ال تنطبــق علــى التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة لمواجهــة 
جائحــة “كورونــا”، فاســتخدام الحــق الدســتوري بإصــدار 
قانــون للدفــاع وفــق منطــوق المــادة 124 مــن الدســتور، 
يختلــف عــن اللجــوء الســتخدام المــادة )125( مــن الدســتور 

التــي تتيــح إعــان حالــة الطــوارئ واألحــكام العرفيــة.

هــذا الجــدل يدفــع الكثيــر مــن خبــراء القانــون للقــول أن 
الحكومــة ذهبــت إلــى إيقــاف صــدور الصحــف باالعتمــاد 
التدابيــر  اتخــاذ  لهــا  يتيــح  الــذي  الدســتوري  النــص  علــى 
الضروريــة بمــا فــي ذلــك صاحيــة وقــف القوانيــن، ولهذا 
قيــدت حقوقــًا للمواطنيــن والمواطنــات مــن حــق التنقــل 

ــة. ــاس ألســباب صحي ــر الن والســفر، وجــواز حج

قــرار الحكومــة بوقــف الطباعــة قــد ال يتوافــق مــع المعايير 
وتعليقــات  واإلعــام  التعبيــر  حريــة  لضمــان  الدوليــة 
اللجنــة المعنيــة بالعــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، والتــي أكــدت علــى أهميــة أن تتســم التدابير 

المتخــذة بالضــرورة والتناســبية.

حســاب  الســهولة  مــن  فليــس  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى 
ومنــع  الصحــف  طباعــة  وقــف  مســألة  فــي  التناســبية 
تداولهــا، فقــد منعــت عــدة دول عربيــة طباعــة الصحــف 
الورقيــة فيهــا وهــي ســلطنة عمــان، المغــرب، اليمــن، 
والكويــت، تونــس، ســوريا، وأوقفــت صحيفــة »عــكاظ« 
عــدة  وتوقفــت  مؤقتــًا،  الورقيــة  نســختها  الســعودية 
علــى  ســريع  رصــد  خــال  مــن  ولكــن  جزائريــة،  صحــف 
اإلنترنــت فــإن غالبيــة الصحــف الورقيــة المطبوعــة فــي 
أوروبــا وأميــركا اســتمرت بالطباعــة رغــم تعرضهــا للخســائر 
بســبب الحظــر والطلــب مــن الصحفييــن العامليــن بهــا 

العمــل مــن منازلهــم.

وفــي هــذا الســياق عبــر مالكــي ورؤســاء تحريــر الصحــف 
النقاشــات  فــي  الخصــوص  وجــه  علــى  المطبوعــة 
والمقابــات التــي نفذهــا المركــز لغايــات إعــداد التقريــر 
عــن حجــم الخســائر التــي لحقــت بالصحــف والتــي بلغــت 
نســبتها مــا بيــن 95 ـ %100 نتيجــة أوامــر الحكومــة مــع 
انتقــال  لمنــع  طباعتهــا  بوقــف  الصحــي  الحظــر  بدايــة 

كورونــا.  فيــروس  عــدوى 

لكــن منظمــة الصحــة العالميــة قالــت فــي بيــان لهــا بعــد 
ــة شــخص  ــة إصاب استفســارات وجهــت لهــا حــول احتمالي
مصــاب بالســلع التجاريــة “إن احتماليــة إصابــة شــخص 
مصــاب بالســلع التجاريــة منخفضــة، كمــا أن خطــر اإلصابــة 
بالفيــروس الــذي يســبب COVID-19 مــن عبــوة تــم نقلهــا 



مســببات”، وشــاركته فــي ذلــك الصحفيــة بجريــدة الغــد 
اليوميــة “هديــل غبــون” بقولهــا أن “تدفــق المعلومــات 
كان متفاوتــا ولــم يشــمل التفاصيل”، وبــرأي الخبير في 
حقــوق اإلنســان “كمــال المشــرقي” فــإن “الحكومــة 
نجحــت فــي الســيطرة علــى وســائل اإلعــام مــن خــال 
ســيطرتها علــى اعطــاء المعلومــات وتوفيرهــا وكانــت 
فــي  شــح  هنــاك  وكان  الوحيــد،  المعلومــات  مصــدر 
المعلومــات ممــا أثــر ســلبا علــى أداء وســائل االعــام”، 
وقالــت رئيســة وحــدة العدالــة الجنائيــة/ المركــز الوطنــي 
لحقــوق اإلنســان أن “المعلومــات كانــت مــن مصــدر 
النتشــار  الصحيحــة  المعلومــة  تغييــب  وأدى  واحــد، 
االخبــار الزائفــة والشــائعات”، وباعتقــاد مالــك قنــاة رؤيــا 
ــغ” فــإن “اإليجــاز الصحفــي كان مغلقــًا  “فــارس الصاي
والمعلومــات تذهــب باتجــاه واحــد، وكان مــن األفضــل 
لــو كان هنــاك تفاعليــة مــع وســائل اإلعــام”، واعتبــر 
أن “التــزام الحكومــة بنشــر المعلومــات كان ناجحــًا لكنــه 
ليــس كافيــًا، وأن “بعــض المعلومــات كانــت ناقصــة 
التــي  والمعلومــات  “الوثائــق  وأن  صحيحــة”،  وغيــر 
ــر مــا يقــال”. ــق غي ــع وحقائ ــا تكشــف وقائ كانــت بحوزتن

التلفزيــون  فــي  األخبــار  مديــر  يعتقــد  المقابــل  فــي 
“السياســات  أن  المجالــي  أنــس  اإلعامــي  األردنــي 
اإلعاميــة خــال األزمــة كانــت متميــزة”، وأنــه “ألول 
مــرة منــذ 4 ســنوات يشــعر بساســة العمــل وســرعة 

المعلومــات”. تقديــم  فــي  االســتجابة 

ات  الصحفييــن/  مــن   22% نحــو  أن  القــول  ويجــدر 
نفــذه  الــذي  االســتطاع  فــي  آراؤهــم  المســتطلعة 
الحكومــة مــع اإلعــام خــال جائحــة  أداء  المركــز حــول 
كورونــا يجــدون أن الحكومــة ضمنــت تدفــق معلومــات 
إلــى  كانــت  كبيــرة، ســواًء  إلــى درجــة  ذات مصداقيــة 
الجمهــور أو وســائل اإلعــام، بينمــا نحــو %70 وجــدت 
ــة  أن الحكومــة ضمنــت تدفــق معلومــات ذات مصداقي
بدرجــة قليلــة ومتوســطة ســواًء إلــى الجمهــور أو إلــى 

اإلعــام. وســائل 

وأظهرت نتائج االستطاع أن حصر المعلومات بمصادر 
محــدودة هــو أهــم التحديــات التــي واجهــت اإلعامييــن 
المســتطلعين خــال عملهــم الصحفــي فــي ظــل جائحــة 
ــا بنســبة )%44(، يليــه عــدم القــدرة علــى الحركــة  كورون
دائمــا لمتابعــة القصــص والتقاريــر الصحفيــة بمــا نســبته 
)%40.8(، ثــم منــع المســؤولين مــن التصريــح لوســائل 
اإلعــام بنســبة )%38.9(، وبعدهــا توقــف المؤتمــرات 

الصحفيــة بمــا نســبته )37.7%(.

2.4. األمــن المعيشــي والوظيفــي لإلعالمييــن/ 
ات وخســائر المؤسســات اإلعالميــة: 

لهــا  التــي تعرضــت  الماديــة  الخســائر  إلــى  باإلضافــة 
وســائل اإلعــام بســبب قــرار وقــف طباعتهــا والتراجــع 
مــن  عــدد  تعــرض  اإلعانــات،  مــن  مدخوالتهــا  فــي 
الصحفييــن/ ات للفصــل التعســفي مــن قبــل إدارات 
التــي  الخســائر  تلــك  بدعــوى  اإلعاميــة  مؤسســاتهم 

أجهــزة  معلومــات  يناقــض  فيمــا  خاصــة  معلومــة،  أي 
علــى  اإلصابــات  ومعــدل  الوبائيــة  الحالــة  حــول  الدولــة 

ســبيل المثــال. 

ــوا  ــة )رســمية وعامــة( كان حتــى مــدراء مؤسســات إعامي
يخشــون بــث المعلومــات المســتقاة مــن مصــادر مؤكــدة 
قبــل أن يأخــذوا تأكيــدًا أو تعليقــًا مــن الجهــات الحكوميــة، 
وهــو مــا اعتبــروه تعطيــًا وتأخيــرًا لعملهــم، ومحاصــرة 

ــث المعلومــات للجمهــور. الســتقالية دورهــم فــي ب

ربمــا شــكل توقيــف مديــر عــام ومالــك قنــاة رؤيــا فــارس 
الصايــغ، ومديــر األخبــار فــي القنــاة “محمــد الخالــدي” إثــر 
بــث تقريــر متلفــز اعتبــر تحريضــًا علــى خــرق أوامــر الدفــاع 
تهديــدًا مباشــرًا لــكل اإلعامييــن واإلعاميــات، ودفعهــم 
الذاتيــة  الرقابــة  منســوب  مــن  وزاد  أكثــر،  الحــذر  ألخــذ 

والمســبقة علــى المحتــوى اإلعامــي.

وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام أمجــد العضايلــة ال يوافــق 
علــى أن سياســات الحكومــة لــم تكــن عادلــة فــي التعامــل 
الرســالة  بمركزيــة  يقــر  وال  اإلعــام،  مؤسســات  مــع 
وحريــة  حمايــة  لمركــز  حديثــه  فــي  ويؤكــد  اإلعاميــة، 
الصحفييــن خــال االجتمــاع الــذي نظمــه المركــز أنــه كان 
يــرد علــى مئــات االتصــاالت الصحفيــة، ويــزود الصحفييــن 
فــي  الحكومــة  فــي  وزراء  مــع  ويشــارك  بالمعلومــات، 
عشــرات اللقــاءات التلفزيونيــة واإلذاعيــة لإلجابــة علــى 

والجمهــور.  الصحفييــن  استفســارات 

غالبيــة  أن  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  ويعتقــد 
التعليقــات التــي أثارهــا المشــاركون في جلســات النقاش 
والمقابــات التــي أجراهــا لغايــات إعــداد هــذا التقريــر فــي 
باتجــاه  للتأشــير  المعلومــات قــد ذهبــت  مســألة تدفــق 
المــس بالحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات وتدفقهــا، 
والمشــاركة  التنقــل  فــي  الصحفييــن  حركــة  تقييــد  وأن 
فــي  ســاهم  قــد  للحكومــة  الصحفيــة  اإليجــازات  فــي 
بهــذا  اإلعــام  لشــؤون  الدولــة  وزيــر  علــق  وقــد  ذلــك، 
الخصــوص قائــًا أن “إجــراءات الوقايــة والســامة العامــة 
حالــت دون تواجــد الصحفييــن فــي اإليجــاز الصحفــي”، 
وعلقــت الرئيــس التنفيــذي لقنــاة المملكــة دانــا الصبــاغ 
بقولهــا “كنــا نواجــه أحيانــًا شــحًا فــي مصــادر المعلومــات، 
أو حتــى تأخيــرًا فــي الــرد علــى أســئلتنا واستفســاراتنا أو 
المشــاركة معنــا”، واتفــق رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
اآلراء  مــع  المومنــي”  محمــد  “د.  والتلفزيــون  اإلذاعــة 
التــي تقــول أن المعلومــات الــواردة مــن الحكومــة لــم 
توضــح بشــكل كاف، ولــم تكــن مقنعــة، ولــم تصــل بشــكل 
ــة علــى ذلــك فــي تفســير  ســلس للنــاس، وأعطــى أمثل
وتوضيــح بعــض أوامــر الدفــاع المتعلقــة بالعمــل، وأيضــًا 
أســباب الحظــر الشــامل والتأخــر فــي فتــح قطاعــات العمل 

واســتمرار اإلغــاق.

وعلــق اإلعامــي “فتــح منصــور” بقولــه أن “كثيــرًا مــن 
فــي  الحكومــة  تقدمهــا  التــي  والمعلومــات  القــرارات 
اإليجــاز الصحفــي تخلــو مــن التوضيحــات أو شــروحات او 
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اإلجراءات والتدابير الحكومية الواردة في قانون الدفاع 
األردني وأوامره وأثرها على حرية التعبير واإلعالم  

مــن ناحيتــه طالــب رئيــس مجلــس إدارة جريــدة الــرأي 
الفــوري  بالتدخــل  الحكومــة  المجالــي  أيمــن  اليوميــة 
تحتاجــه  “مــا  أن  مبينــًا  الورقيــة،  الصحــف  إلنقــاذ 
الصحــف ليــس قروضــًا تزيــد مــن مديونتهــا، بــل أن 
 4 لمــدة  الموظفيــن  رواتــب  بدفــع  الحكومــة  تقــوم 

لطبيعتهــا”. تعــود  حتــى  شــهور 

وقــال المجالــي “الصحــف تضــررت بشــكل مباشــر في 
جائحــة كورونــا، وعلــى الحكومــة أن تســاندها وتقــف 
معهــا، فقــد ظلــت الصحــف قنــاة رئيســية للمعلومــات 

للمجتمــع خــال األزمــة”.

اليوميــة  الغــد  جريــدة  تحريــر  رئيــس  قــال  جانبــه  مــن 
الزميــل مكــرم الطراونــة أن “إدارات الصحــف اليوميــة 
وجهــت رســالة لرئاســة الــوزراء طالبتهــا بتعويضــات عن 
األضــرار التــي لحقتهــا بســبب التوقــف عــن الطباعــة، 
ومــا رافــق ذلــك مــن توقــف إليراداتهــا التــي بلغــت 

)صفــر(”.

وأضــاف “حتــى هــذه اللحظــة لــم تتلــق الصحــف ردًا 
ــًا أن  ــه”، موضح ــى كتابهــا وال تعــرف الموقــف من عل
توقــف الصحــف الورقيــة عــن الطباعــة جــاء فــي أمــر 
الدفــاع باالســتناد إلــى توصيــة األوبئــة بأهميــة وقــف 
فيــروس  لعــدوى  نقلهــا  الحتماليــة  الصحــف  طباعــة 

كورونــا”.

أن  عليــان  محمــد  اليوميــة  الغــد  جريــدة  ناشــر  وأكــد 
“الصحافــة الورقيــة كانــت مــن أكثــر المتضرريــن خــال 
مســاندتها  “ضــرورة  علــى  مؤكــدًا  كورونــا”،  جائحــة 

للتعافــي”.

اليوميــة  الصحــف  اســتمرت  “لقــد  عليــان  وقــال 
بالصــدور دون طباعــة، ولكــن دون أي إيــرادات تقريبــًا”، 
منبهــًا إلــى أن %95 مــن إيراداتهــا توقفــت إذا مــا تــم 
اســتثناء بعــض اإلعانــات علــى الموقــع اإللكترونــي 
التــي  الماديــة  األضــرار  حجــم  أن  وبيــن   ،)On Line(
تكبدتهــا جريــدة الغــد خــال أشــهر الجائحــة تصــل إلــى 

ــار. ــف دين ــد عــن 600 أل مــا يزي

االســتطاع  نتائــج  أظهــرت  مشــابه؛  نحــو  وعلــى 
المخصــص لهــذا التقريــر حــول أداء الحكومــة وتحديــات 
اإلعامييــن خــال جائحــة “كورونــا” أن وســائل اإلعــام 
ــدة خــال الجائحــة وعلــى األرجــح  ــات متزاي تواجــه تحدي
الصحفييــن  غالبيــة  يــرى  حيــث  بعدهــا،  ستســتمر 
تحــدي  أهــم  أن   )73.5%( وبنســبة  المســتطلعين 
يواجههــا هــو تراجــع اإليــرادات الماليــة، يليــه )66%( 
تراجــع اإلعانــات التجاريــة، ومــن ثــم توقــف إمكانيــة 
 ،)51.5%( المطبوعــة  والمجــات  الصحــف  توزيــع 
ومكافــآت  رواتــب  تخفيــض  مــن  كل  بعدهــا  ويأتــي 
االعامييــن واالعاميــات والتهديــد باالســتغناء عــن 

التوالــي. علــى  واإلعاميــات  اإلعامييــن 

فيــروس  لمواجهــة  الدفــاع  أوامــر  نتيجــة  بهــا  منيــت 
“كورونــا” وغيــاب أي تعويــض لهــا مــن قبــل الحكومــة.

الحكومــة  عنــه  أعلنــت  الــذي   )6( رقــم  الدفــاع  أمــر  وأثــار 
ونشــرته فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 8/4/2020 جــداًل 
واســعًا أساســه أنــه يســاهم فــي تخفيــض أجــور العاملين 

حســب فئــات مختلفــة حمايــًة لصاحــب العمــل13.

وشــكى العديــد مــن الصحفييــن/ ات مــن قــرارات الفصــل 
التــي  المعيشــية  مدخوالتهــم  تراجــع  أو  العمــل  مــن 
وعلــى ســبيل  الجائحــة،  بدعــوى مواجهــة  لهــا  تعرضــوا 
المثــال ال الحصــر، أوعــزت إدارة صحيفــة “الــرأي” اليوميــة، 
يــوم 18/5/2020 لمؤسســة الضمــان االجتماعــي التــي 
تســاهم فــي الصحيفــة، بوقــف 59 صحافيــًا فيهــا عــن 
العمــل مؤقتــًا لشــهري نيســان/أبريل وأيار/مايــو 2020، 
وعلــى خلفيــة هــذا اإليعــاز أصــدر صحفيــون فــي الجريــدة 
بيانــًا قالــوا فيــه أن “إدارة صحيفتهــم وّزعــت الصحافييــن 
العامليــن فيهــا بقــرار مــن رئيــس التحريــر إلــى ثــاث فئات: 
فئــة تتلقــى راتبهــا بنســبة %100، وفئــة ثانيــة تتلقــى 
ــّم توقيفهــا  ــة ت ــة ثالث ــى فئ %70 مــن الراتــب، إضافــة إل

ــًا”. عــن العمــل مؤقت

وفــي 31/5/2020 أصــدرت إدارة صحيفــة الغــد اليوميــة 
المســتقلة كتبــًا رســمية موجهــة إلــى 9 صحفييــن/ ات 
العمــل  عــن  بإيقافهــم  ُتبلغهــم  لديهــا  العامليــن  مــن 
لشــهر حزيــران 2020، وجــاء فــي تلــك الكتــب مــا نصــه: 
ــوزراء الصــادر بتاريــخ 31/5/2020،  “ســندًا لبــاغ رئيــس ال
تقــّرر  أنــه  إباغــك  أوّد   ،)6( رقــم  الدفــاع  أمــر  وبموجــب 
ــخ 1/6/2020  ــارًا مــن تاري الطلــب منــك عــدم العمــل، اعتب

.”30/6/2020 وحتــى 

وأكــد ناشــرون ورؤســاء مجالــس إدارات الصحــف اليوميــة 
المطبوعــة فــي المقابــات التــي أجريــت ألغــراض إعــداد 
هــذا التقريــر علــى أن قــرار وقــف طباعــة الصحــف الورقيــة 
إلــى  أدى  كورونــا  فيــروس  عــدوى  انتقــال  مــن  تحســبًا 

خســائر تصــل إلــى %100 مــن إيراداتهــا.

محمــد  اليوميــة  الدســتور  جريــدة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
داوديــة قــال أن “الصحيفــة تعرضــت ألضــرار بعــد توقفهــا 
وأن   ،”100% بلغــت  كورونــا  أزمــة  خــال  الطباعــة  عــن 
“األضــرار التــي لحقــت بالجريــدة بحــدود 600 ألــف دينــار”، 
توقفــت،  الصحفيــة  المؤسســات  “إيــرادات  أن  وأكــد 
وحتــى حقوقنــا مــن اإلعانــات الحكوميــة والبالغــة )700( 
ألــف دينــار للصحــف الثــاث حصلــت الحقــًا، وكان نصيــب 
الدســتور منهــا 80 ألــف دينــار، ولهــذا فإننــا نجــد صعوبــة 
أشــهر  خــال  الموظفيــن  رواتــب  تأميــن  فــي  بالغــة 

الجائحــة”.

المياومــة  عمــال  مــع  “الحكومــة وقفــت  داوديــة  وقــال 
وهــذا أمــر جيــد، ولكنهــا لــم تقــف مــع الصحــف”، واصفــًا 

األمــر بأنــه “بعــدم اإلنصــاف لوســائل اإلعــام”.
http://www.pm.gov.jo/upload/files/Order-Defense-6.pdf  13
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رصد االنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم 

مــن خــال انتهــاكات حجــز الحريــة والتوقيــف واالعتقــال 
التعســفيين والتــي تكــررت 7 مــرات وشــكلت نســبتهم 
االنتهــاكات  ثــم  االنتهــاكات،  مجمــوع  مــن   46.7%
الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام 
التحقيــق  خــال  مــن  مــرات   5 تكــررت  والتــي  ثانيــًا 
األمنــي والمنــع مــن التغطيــة والمضايقــة والمنــع مــن 
النشــر والتوزيــع وشــكلت نســبتها %20 مــن مجمــوع 

االنتهــاكات المرصــودة.

وباعتقــاد فريــق "عيــن" فــإن المــس فــي الحقــوق في 
مجــال القضــاء مــن خــال المحاكمــات غيــر العادلــة إلــى 
جانــب المــس فــي الحــق بالســامة الشــخصية وعــدم 
الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة مــن 
خــال انتهاكــي االعتــداء الجســدي واإلصابــة بجــروح 
جــاءت ثالثــًا، فيمــا حــل رابعــًا وأخيــرًا المــس بالحــق فــي 
اإلقامــة الــذي تعــرض لــه مراســل التلفزيــون الرســمي 
البنغالــي علــى خلفيــة عــن أوضــاع العمــال البنغالييــن 

المقيميــن فــي األردن وقــت حظــر التجــول.

الــذي  الــرأي  اســتطاع  نتائــج  أن  القــول  وينبغــي 
نفــذه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن لغايــات إعــداد 
الصحفييــن  مــن   25.8% بــأن  أظهــرت  التقريــر  هــذا 
المســتطلعين قــد تعرضــوا لتجــاوزات وانتهــاكات خال 
جائحــة كورونــا، وقــد تصــدر حجــب المعلومــات قائمــة 
بنســبة  الصحفيــون  لهــا  تعــرض  التــي  االنتهــاكات 
%37.3، يليــه المنــع مــن الحركــة والعمــل خــال حظــر 
التجــول بنســبة %35.3، وقــد ذكــر الصحفيــون العديــد 

األشــهر  خــال  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  تمكــن 
الخمســة األولــى مــن العــام الحالــي 2020 مــن رصــد نحــو 
10 حــاالت انتهــاكات بحــق اإلعامييــن/ ات والمؤسســات 
لرصــد  “عيــن”  برنامجــه  خــال  مــن  وذلــك  اإلعاميــة، 
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي 
األردن، إال أن هــذا التقريــر يتنــاول الحــاالت التــي وقعــت 
19 آذار/ مــارس  منــذ اإلعــان عــن قانــون الدفــاع فــي 
وحتــى نهايــة مايــو/ أيــار مــن العــام، مــع اإلشــارة إلــى 
مــا  تغطيــة  فــي  ارتبطــت  التــي  الحــاالت  هــذه  طبيعــة 
وثقافيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  شــؤون  مــن  يتعلــق 

وسياســية فــي ظــل جائحــة “كورونــا” فقــط.

وفــي هــذا الســياق وثــق برنامــج “عين” 4 حــاالت تضمنت 
انتهــاكًا،   17 علــى  البرنامــج  فــي  الراصديــن  باعتقــاد 
حــاالت   3 منهــا  وإعامييــن،  4 صحفييــن  لهــا  وتعــرض 
ــا »فــارس  ــاة رؤي ــام قن ــر ع ــف مدي ــت بـــ توقي ــة تمثل فردي
واعتقــال  الخالــدي«،  »محمــد  أخبارهــا  ومديــر  الصايــغ« 
البنغالــي »كبيــر حســين ســالم« أو  التلفزيــون  مراســل 
ــر عــن الظــروف  مــا يعــرف »ســليم عــكاش« بســبب تقري
المعيشــية لعّمــال بــاده فــي األردن أثنــاء حظــر التجــول، 
واالعتــداء علــى مصــور صحيفــة الغــد اليوميــة »محمــد 
طلبــة  وصــول  حــدث  تغطيــة  مــن  ومنعــه  المغايضــة« 
»كورونــا«،  جائحــة  بســبب  الخــارج  مــن  عائديــن  أردنييــن 
وحالــة جماعيــة واحــدة تمثلــت بتعميــم وجــه إلــى مديريــة 
الشــؤون الصحيــة ومــدراء المستشــفيات بمنــع التصريــح 

لوســائل اإلعــام إال بموافقــة وزارة الصحــة.

رصــد االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام واإلعامييــن الناتجــة عــن اإلجــراءات الحكوميــة 
لمواجهــة فيــروس “كورونــا” للفتــرة مــن 17 آذار/ مــارس ولغايــة 10 حزيــران/ يونيــو 2020    
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وأمــا االنتهــاكات التــي يعتقــد فريــق “عيــن” أنهــا وقعــت 
ــة”  ــز الحري ــرار “حج ــت بتك فــي الحــاالت المرصــودة فتمثل
4 مــرات، وتكــرار كل مــن انتهــاكات “التحقيــق األمنــي، 
المحاكمــة غيــر العادلــة، والتوقيــف التعســفي” مرتيــن، 
فيمــا وقعــت لمــرة واحــدة انتهــاكات “المنــع مــن اإلقامــة، 
االعتقــال التعســفي، المنــع مــن التغطيــة، المضايقــة، 
االعتــداء الجســدي، اإلصابــة بجــروح والمنــع مــن النشــر 

والتوزيــع”.

ويعتقــد فريــق "عيــن" أن جميــع االنتهــاكات المرصــودة 
الحقــوق  مــن  خمســة  قــد مســت  انتهــاكًا   17 والبالغــة 
األساســية بمقتضــى القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، 
جــاء أعاهــا المــس بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي 

NOالتكرارنوع االنتهاك
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)2، 3، 4( مــن قانــون منــع اإلرهــاب، وكذلــك مخالفــة 
أوامــر الدفــاع ببــث تقاريــر تحــض علــى خرق حظــر التجول.

وكانــت القنــاة قــد بثــت تقريــرًا مصــّورًا تضّمــن مقابــات 
أجريــت مــع مواطنيــن أردنييــن يشــكون تــرّدي وضعهــم 
إحــدى  وتضمنــت  التجــّول،  حظــر  بســبب  االقتصــادي 
أحــد  مــع  تعليقــًا  المصــور  التقريــر  فــي  المقابــات 
الوضــع  يــؤدي  أن  إمكانيــة  عــن  فيــه  عبــر  المواطنيــن 
والتجــارة  الســرقة  إلــى  بالمواطنيــن  االقتصــادي 
بالمخــدرات فــي حــال لــم يتــّم فــّك حظــر التجــّول، األمــر 
االجتماعــي  التواصــل  علــى مواقــع  أثــار ضجــة  الــذي 
والــرأي العــام، وهــو مــا اعتبرتــه األجهزة األمنية "مســيئًا 
إلــى جهــود الدولــة األردنيــة فــي مواجهتهــا لتداعيــات 

أزمــة فيــروس كورونــا علــى األردن".

وبتاريــخ 12/4/2020 وافقــت محكمــة أمــن الدولــة علــى 
تــزال  وال  بكفالــة،  والخالــدي  الصايــغ  ســراح  إطــاق 
القضيــة بحــوزة مدعــي عــام محكمــة أمــن الدولــة حتــى 

لحظــة إطــاق هــذا التقريــر.

3.2. اعتقــال مراســل التلفزيــون البنغالــي "كبيــر 
حســين ســالم" أو مــا يعــرف "ســليم عــكاش" 
بســبب تقريــر عــن الظــروف المعيشــية لعّمــال 

ــاء حظــر التجــول ــالده فــي األردن أثن ب
بتاريــخ 14/4/2020 أوقفــت األجهــزة األمنيــة مراســل 
"كبيــر  األردن  فــي  البنغالــي  الرســمي  التلفزيــون 
علــى  وذلــك   ،Kabir Hossain Salim ســالم"  حســين 
خلفيــة تقريــر صحفــي تطــّرق خالــه إلــى المشــكات 
المعيشــية التــي يعانــي منهــا العمــال البنغاليــون فــي 
ــوارد فــي  األردن مــن جــّراء تبعــات قــرار حظــر التجــول ال

أمــر الدفــاع رقــم )2(.

وحســب المعلومــات التــي تمكــن فريــق برنامــج “عيــن” 
مــن رصدهــا وتوثيقهــا، فقــد ألقــت عناصــر أمنيــة بلباس 
مدنــي القبــض علــى ســالم مــن أمــام منزلــه بعــد أيــام 
ــي،  ــون الرســمي البنغال ــى التلفزي ــر عل ــث التقري مــن ب
بتوقيفــه  أمــر  الــذي  عمــان  عــام  مدعــي  إلــى  وأحيــل 
وجــاء  االتصــاالت،  قانــون  مخالفــة  بتهمــة  يومــًا   14
توقيفــه علــى خلفيــة اتهامــات بشــكوى ُقّدمــت بحقــه 
مــن الســفارة البنغاليــة فــي عّمــان، بســبب انتقاداتــه 
لحكومــة بــاده وســفارتها فــي عمــان إلهمالهــا آالف 
العمــل مــن بنغاديــش الذيــن يعانــون بســبب الحظــر 

واإلغــاق فــي األردن.

ُأخلــي ســبيل ســالم وتمــت إعادتــه للحاكــم اإلداري الــذي 
أَمــر بإبعــاده، وبقــي رهــن التوقيــف اإلداري لحيــن تنفيــذ 
يتمكــن  لــم  الــذي  الوقــت  فــي  وذلــك  اإلبعــاد،  قــرار 
فيــه مــن اللجــوء للقضــاء إللغــاء اإلبعــاد بســبب تعطــل 
المحاكــم بذريعــة الحــد مــن انتشــار فيــروس “كورونــا”، 
ــاء التحقيــق،  ــم ُيمنــح حقــه بوجــوِد محــاٍم معــه أثن كمــا ل

ــر. ومــا يــزال موقوفــًا حتــى إعــداد هــذا التقري
بتاريــخ  الرســمي قــد نشــر  البنغالــي  التلفزيــون  وكان 

لهــا،  تعرضــوا  أنهــم  يعتقــدون  التــي  االنتهــاكات  مــن 
وتتلخــص بـــ: االعتقــال والتوقيــف التعســفي، الفصــل 
التعســفي، التهديــد باإليــذاء، المضايقــة، منــع طباعــة 
الصحــف، حجــز الحريــة، رفــض الترخيــص، الرقابة مســبقة، 
حجــب موقــع الكترونــي، حجــب المعلومــات، المنــع مــن 
أو  مصــادرة  التحريــض،  اللفظــي،  االعتــداء  التغطيــة، 
حجــز أدوات العمــل، اإلضــرار باألمــوال، المنــع مــن البــث 
عادلــة،  محاكمــة  مــن  الحرمــان  والتلفزيونــي،  اإلذاعــي 
المنــع مــن النشــر، المعاملــة القاســية والمهينــة، حجــز 
الوثائــق الرســمية، المنــع مــن العمــل اإلعامــي، التحقيــق 
الحركــة والعمــل  المنــع مــن  بجــروح،  األمنــي، اإلصابــة 

خــال حظــر التجــول. 

الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها 

وتاليــًا عرضــًا موجــزًا لانتهــاكات المرصــودة، علمًا أن فريق 
"عيــن" ال يــزال مســتمرًا فــي عمليــة التوثيــق والتأكــد مــن 
ــه بشــأن هــذه الحــاالت،  ــي توافــرت لدي ــة الت صحــة األدل

وذلــك علــى النحــو التالــي:

%التكرارالحق المعتدى عليهالرتبة

الحق في الحرية واألمان 1.
%746.7الشخصي

الحق في حرية الرأي 2.
%520والتعبير واإلعام

الحقوق في مجال شؤون 3.
%213.3القضاء

.4

الحق في السامة 
الشخصية وعدم الخضوع 

للتعذيب أو لغيره من 
ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 
الاإنسانية أو المهينة

213.3%

الحق في اإلقامة والتنقل 5.
%16.7والسفر

%17100المجموع

"فــارس  رؤيــا  قنــاة  عــام  مديــر  توقيــف   .3.1
الخالــدي" "محمــد  أخبارهــا  ومديــر  الصايــغ" 

بتاريــخ 9/4/2020 أصــدرت النيابــة العامــة لــدى محكمــة 
رؤيــا  قنــاة  مالــك  مــن  كًا  بتوقيــف  قــرارا  الدولــة  أمــن 
اإلخباريــة "فــارس الصايــغ" ومديــر األخبــار ومقــّدم برنامــج 
"نبــض البلــد" فــي القنــاة اإلعامــي "محمــد الخالــدي" 
14 يومــًا، وباشــرت النيابــة بالتحقيــق معهمــا علــى خلفيــة 
بثــت أيضــًا علــى  المــواد االعاميــة والتــي  إحــدى  بــث 
منصــات مواقــع التواصــل االجتماعــي، واســندت لهمــا 
تهمــة تعريــض ســامة األردنييــن للخطــر خافــًا للمــواد 
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رصد االنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم 

األمــر متفــق عليــه فــي التنســيق مــع مديــر التوجيــه 
المعنــوي، ولــم نعتــرض أبــدًا علــى ذلــك”.

ــة لصحيفــة الغــد قمــت  ــدأت بالتغطي وقــال “عندمــا ب
البــث  بــدأت  وبعدهــا  الصــور،  مــن  العديــد  بالتقــاط 
الرســمية  الجريــدة  لصفحــة   LIVE  بخاصيــة المباشــر 
علــى فيســبوك، مــع مراعــاة أخــذ الحيطة والحــذر واتباع 
إجــراءات الســامة، حصــل نقــاش حــاد بينــي وبيــن أحــد 
الضبــاط العتراضــه علــى البــث المباشــر الــذي أقــوم 
بــه، علمــًا أن العديــد مــن الزمــاء كانــوا متواجديــن فــي 
ــة  ــة مباشــرة، وبعــد ذلــك تــم منعــي مــن تغطي تغطي
اســتقبال الطــاب األردنييــن القادميــن مــن الخــارج مــن 
قبــل قــوات أمــن وحمايــة المطــار بأمــر مباشــر مــن 
الضابــط، والســبب حســب قولهــم أنــه ال يجــوز تصويــر 

بــث مباشــر الســتقبال الطــاب”.

وأشــار المغايضــة أن “أفــراد األمــن قامــوا بإخراجــي 
مــن حــرم المطــار بالقــوة، وتعرضــت لاعتــداء بالضــرب 

الــذي تســبب برضــوض وجــروح فــي اليــد والكتــف”.

3.4. تعميــم إلــى مديريــة الشــؤون الصحيــة 
ومــدراء المستشــفيات بمنــع التصريــح لوســائل 

اإلعــالم إال بموافقــة وزارة الصحــة
تعميمــًا  الصحــة  وزارة  أصــدرت   13/5/2020 بتاريــخ 
ومــدراء  الصحيــة  الشــؤون  لمديريــة  موجهــًا 
المستشــفيات يمنعهــم مــن التصريــح أليــة وســيلة 

ذلــك. علــى  الــوزارة  موافقــة  بعــد  إال  إعاميــة 

تصريحــات  فــي  جابــر”  “ســعد  الصحــة  وزيــر  وقــال 
صحفيــة لوســائل اإلعــام علــى خلفيــة هــذا التعميــم 
أن “القــرار يهــدف إلــى الحيلولــة دون الوقــوع فــي 
متاهــات التضــارب فــي المعلومــات، تحســبًا إلحــداث 
حالــة مــن اإلربــاك فــي األخبــار المتعلقــة بتطــورات 

فيــروس كورونــا فــي األردن”.

ويعتقــد فريــق “عيــن” أن قــرارات حظــر النشــر فــي 
القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام تشــكل مســًا بحريــة 
الــرأي والتعبيــر واإلعــام ومخالفــة للمــادة 15 )1( مــن 
الدســتور األردنــي، إلــى جانــب المــادة 19 مــن العهــد 
والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
والتــي يعتبــر األردن طرًفــا بهــا والتــي تنــص علــى 
“حريــة التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات وتلقيهــا 
ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى 
شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو أيــة 

وســيلة أخــرى يختارهــا”.

4/4/2020 تقريــرًا لمراســله الصحفــي المقيــم فــي عمــان 
“حســين ســالم” تحــت عنــوان “حوالــي 30 ألــف مغتــرب 
األردن14”،  فــي  حــادة  غذائيــة  أزمــة  فــي  بنغاديشــي 
كمــا حصــل فريــق عيــن علــى وثيقــة رســمية مذيلــة بختــم 
ســفارة بنغــادش فــي األردن تثبــت أنــه يعمــل لصالــح 

.BANGLA TV LIMITED تلفزيــون بنغــادش

مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أطلــق حملــة اتصــاالت مــع 
الحكومــة وخاصــة وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام لضمــان 
إخــاء ســبيله وهــو مــا حــدث، لكــن أعيــد توقيفــه بنــاء 
علــى أوامــر إبعــاد صــادر بحقــه لمخالفتــه قانــون اإلقامــة، 
وطالــب المركــز الحكومــة بإعطائــه مهلــة لتصويــب أوضاعه 

حمايــة لــه ولعائلتــه ووقــف قــرار إبعــاده.

3.3. االعتــداء علــى مصــور صحيفــة الغــد اليوميــة 
المغايضــة” ومنعــه مــن تغطيــة حــدث  “محمــد 
وصــول طلبــة أردنييــن عائديــن مــن الخــارج بســبب 

ــا” جائحــة “كورون
ادعــى المصــور الصحفــي بجريــدة الغــد اليوميــة “محمــد 
المغايضــة” فــي شــكوى قدمهــا لمركــز حمايــة وحريــة 
التغطيــة  ومنــع  للمضايقــة  تعرضــه  أنــه  الصحفييــن 
قيامــه  خلفيــة  علــى  الحريــة  وحجــز  الجســدي  واالعتــداء 
بتغطيــة مناســبة اســتقبال طلبــة أردنييــن كانــوا عالقيــن 

“كورونــا”. جائحــة  بســبب  األردن  خــارج 

وفــي التفاصيــل أفــاد المغايضــة أنــه “بتاريــخ 5/5/2020 
التوجيــه  وإدارة  اإلعامييــن  بيــن  التنســيق  خــال  ومــن 
الطــاب  اســتقبال  لتغطيــة  للجيــش  التابعــة  المعنــوي 
األردنييــن العالقيــن فــي الخــارج إثــر أزمــة كورونــا لتغطيــة 
االســتقبال مــن داخــل مطــار الملكــة عليــاء الدولــي، وحيــن 
وصــول اإلعامييــن تــم تغييــر خطــة التغطيــة مــن قبــل 
التوجيــه المعنــوي بحيــث تــم تحويــل جميــع اإلعامييــن 
لمنطقــة تبعــد 10 كيلــو متــر عــن المطــار تقريبــًا وهــي 

بوابــة الشــحن الجــوي للمطــار”.

وتابــع بالقــول “مــن هنــاك تــم إباغنــا أنــه )عليكــم تصويــر 
هبــوط الطائــرة وخــروج الباصــات فقــط مــن الخــارج، مــع 
التحفــظ علــى منــع دخولنــا، وبعــد ذلــك مقابلــة وتصريــح 

لإلعامييــن مــن قبــل مديــر أمــن المطــارات”.

وأضــاف “وبعــد هبــوط الطائــرة األولــى انتظرنــا لســاعات 
ولــم تخــرج الباصــات مــن بوابــة الشــحن الجــوي، وبعــد ذلك 
هبطــت الطائــرة الثانيــة، وبعــد هبوطهــا بســاعة ونصــف 
مــن االنتظــار لــم يخــرج أي بــاص مــن نفــس البوابــة، وقــد 
ــن مــن  ــك انســحاب عــدد مــن الزمــاء اإلعاميي ســبب ذل
وســائل إعاميــة عديــدة مــن التغطيــة، فيمــا فضــل زمــاء 

آخريــن االنتظــار”.

ــا أحــد  ــك أخبرن ــه بالقــول “بعــد ذل ــع المغايضــة إفادت وتاب
أفــراد األمــن العــام أن عمليــة اإلخــاء وخــروج الطــاب 
ســوف تتــم مــن داخــل مــدرج المطــار، ولــم يكــن هــذا 

https://bit.ly/2UNWsEl  14
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استطاع رأي الصحفيين: 
التحديات التي واجهت اإلعاميين واإلعاميات 

في األردن خال جائحة كورونا
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استطالع رأي الصحفيين

فــي االســتطاع التزامــًا بمعاييــر الصحــة والســامة 
  .Googleالعامــة، وذلــك مــن خــال اســتخدام برنامــج

 Forums
محــاور   6 علــى  االســتطاع  استفســارات  وتوزعــت 
تضمنــت علــى 17 ســؤااًل مباشــرًا، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:
تعامل الحكومة مع وسائل اإلعام.. 1
ضمان تدفق المعلومات.. 2
تصاريح المرور والحركة.. 3
التحديــات والمشــكات التــي تواجــه . 4

عمــل اإلعامييــن فــي ظــل جائحــة كورونــا.
االنتهاكات والتجاوزات.. 5

توجهات دعم وسائل اإلعام بعد جائحة كورونا.

وقد توزع المشاركين في العينة على النحو التالي:

نفــذ مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن لغايــات إعــداد هــذا 
التقرير استطاع رأي عام لعينة عشوائية من الصحفيين/ 
محليــة  إعاميــة  مؤسســات  فــي  ات  العامليــن/  ات 
متنوعــة )إعــام ورقــي ـ إلكترونــي ـ مرئــي ومســموع(، 
ومــن قطاعــات مختلفــة )حكومــي ـ عمومــي ـ مســتقل(، 
وذلــك بهــدف االطــاع علــى مواقفهــم تجــاه التحديــات 
التــي واجهوهــا فــي عملهــم اإلعامــي، والمشــكات 
واالنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا، ومــدى التــزام الحكومــة 
وشــفافية  ومصداقيــة  بحيــاد  اإلعــام  مــع  بالتعامــل 
خــال جائحــة كورونــا، باإلضافــة إلــى تقييــم آليــة تدفــق 

المعلومــات خــال الجائحــة.

بيــن 24/5 ولغايــة  مــا  الفتــرة  فــي  وأجــري االســتطاع 
وصحفيــة،  صحفيــًا   159 فيــه  وشــارك   ،1/6/2020
واســتخدم فــي ســبيل تحقيــق هــذا االســتطاع اســتمارة 
معلومــات وزعــت إلكترونيــًا علــى الصحفييــن المشــاركين 

ــات التــي واجهــت اإلعامييــن واإلعاميــات فــي  إســتطاع رأي الصحفييــن: التحدي
األردن خــال جائحــة كورونــا   
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وتراوحت أعمار المشاركين في عينة االستطاع من 25 عامًا وحتى 70 عامًا، وبنسبة %73 للذكور و%27 لإلناث.
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ضمان تدفق المعلومات:   .4.2
وأظهــرت نتائــج االســتطاع أن حوالــي %22 فقــط مــن الصحفييــن والصحفيــات المســتطلعة آراؤهــم يجــدون أن الحكومــة 
ضمنــت تدفــق معلومــات ذات مصداقيــة إلــى درجــة كبيــرة ســواًء كانــت إلــى الجمهــور أو وســائل اإلعــام بينمــا معظــم 
اإلجابــات وبنســبة %70 تقريبــًا وجــدت أن الحكومــة ضمنــت تدفــق معلومــات ذات مصداقيــة بدرجــة قليلــة ومتوســطة 

ســواًء إلــى الجمهــور أو وســائل اإلعــام.

وتاليًا قراءة وتحليل لنتائج االستطالع موزعًا على محاوره الستة على النحو التالي:

تعامل الحكومة مع وسائل اإلعالم:   .4.1
أظهــرت نتائــج االســتطاع بــأن %8.8 اإلعامييــن المســتطلعة آراؤهــم يجــدون أن أداء الحكومــة فــي التعامــل مــع 
وســائل اإلعــام خــال جائحــة كورونــا كان ممتــازًا، بينمــا %17.6 منهــم يــرون أنــه كان ضعيفــًا، وأظهــر أغلبيــة اإلعامييــن 

ــدًا ووصفــه %37.7 منهــم متوســطًا. ــر %35.8 أداءهــا جي ــات رضاهــم، حيــث اعتب واإلعامي

وبتدقيق األرقام فإن من اعتبر األداء ممتازًا وجيدًا يشكلون 44.6%.

ــات عــن تقييمهــم لنجــاح الحكومــة فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــام خــال جائحــة  ــن واإلعامي ــن ســئل اإلعاميي وحي
ــم تنجــح إطاقــًا،  ــرة، وباالتجــاه اآلخــر فــإن %8.2 اعتبروهــا أخفقــت ول ــا فــإن %13.8 اعتبروهــا نجحــت بدرجــة كبي كورون
وتدرجــت وتنوعــت باقــي االجابــات، فأفضــل مــن قيمــوا نجاحهــا كان بدرجــة متوســطة وبنســبة %54.1، ومــن نظــروا لــه 

علــى أنــه قليــل بلغــوا 23.9%.
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ويــرى %25.8 مــن الصحفييــن أن التــزام الحكومــة بتقديــم إيجــاز صحفــي يومــي غيــر كاٍف علــى اإلطــاق لإلجابــة عــن 
أســئلتهم واستفســاراتهم، بينمــا %13.8 فقــط وجــدوا أنــه كاٍف إلــى درجــة كبيــرة.

وظهــر هــذا واضحــًا عنــد ســؤالهم عمــا إذا كان علــى الحكومــة أن تســتمر بعقــد المؤتمــرات الصحفيــة خــال الجائحــة حيــث 
قــال %85.5 منهــم نعــم بينمــا فقــط %11.3 منهــم أجابــوا بـــ »ال«.

تصاريح المرور والحركة:  .4.3
وعبــر %27 مــن الصحفييــن المســتطلعة آراؤهــم عــن 
عــدم رضاهــم علــى اإلطــاق عــن نظــام تصاريــح الحركــة 
هيئــة  قبــل  مــن  للصحفييــن  منحــت  التــي  والمــرور 
أجابــوا  منهــم  فــإن25.8%  المقابــل  وفــي  اإلعــام، 
األغلبيــة  أن  حيــن  فــي  كبيــرة،  بدرجــة  راضــون  بأنهــم 
قليلــة  بدرجــة  راضــون  بأنهــم  أجابــوا   46% وبنســبة 

ومتوســطة.
وفــي ذات الســياق أكــد غالبيــة الصحفييــن المســتطلعة 
قيــدًا  شــكلت  والمــرور  الحركــة  تصاريــح  بــأن  آراؤهــم 
علــى حريــة عمــل الصحفييــن ووســائل اإلعــام حيــث 
كبيــرة  بدرجــة  قيــدًا  تشــكل  أنهــا  منهــم   45.9% قــال 
و%39 منهــم أجابــوا بأنهــا تشــكل قيــدًا بدرجــة قليلــة 
ومتوســطة، فــي حيــن أن %13.8 فقــط أجابــوا بأنهــا ال 

تشــكل قيــدًا علــى اإلطــاق.

وأجــاب %76.1 مــن الصحفييــن المســتطلعة آراؤهــم 
أنهــم تقدمــوا بطلــب للحصــول علــى تصريــح، وأظهــرت 
النتائــج أن %72.4 ممــن تقدمــوا بطلبــات حصلــوا عليــه 
فــي حيــن أن %27.6 منهــم لــم يحصلــوا علــى التصريــح.
عــدم  كانــوا يعرفــون أســباب  إذا  وعنــد ســؤالهم عمــا 
حصولهــم علــى التصريــح فقــد تنوعــت اجاباتهــم ويمكــن 

ــر أهمهــا:  ذك

إعاميــة  مؤسســة  لــكل  التصاريــح  محدوديــة   .1
طلــب  علــى  اإلعاميــة  المؤسســات  قــدرة  وعــدم 

بهــا. العامليــن  لجميــع  التصاريــح 
عــدم اســتكمال إجــراءات تراخيــص عمــل بعــض   .2

األردن فــي  المؤسســات 
مزاجيــة مانــح التصريــح باإلضافــة إلــى مزاجيــة   .3
لديهــا. الصحفييــن  مــع  بالتعامــل  المؤسســات  بعــض 

وكالة غير مسجلة لدى هيئة اإلعام  .4
المؤسســات  بعــض  انضمــام  عــدم  بســبب   .5

االجتماعــي الضمــان  لمؤسســة  اإلعاميــة 
اشــتراك  وعــدم  مســتقل،  بشــكل  العمــل   .6

االجتماعــي  بالضمــان  البعــض 
ضعف نقابة الصحفيين  .7

عدم االنتساب لنقابة الصحفيين   .8
عــدم توفــر آليــة للتواصــل مــع هيئــة االعــام   .9
وصعوبــة التواصــل معهــم واعتمــاد أســاليب تقليديــة 
االتصــال  وتعــذر  اإلعــام.  وســائل  مــع  للتعامــل 

نــي و إللكتر ا
تعطل الموقع الخاص بالتصاريح  .10

عدم معرفة األسباب   .11
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التحديات والمشكالت التي تواجه عمل اإلعالميين في ظل جائحة كورونا:  .4.4
وأظهــرت نتائــج االســتطاع المبينــة فــي الجــدول أدنــاه أن حصــر المعلومــات بمصــادر محــدودة هــو أهــم التحديــات 
التــي واجهــت اإلعامييــن المســتطلعة آراؤهــم خــال عملهــم الصحفــي فــي ظــل جائحــة كورونــا بنســبة )%44( وعــدد 
إجابــات بلغــت )70( إجابــة، يليــه عــدم القــدرة علــى الحركــة دائمــا لمتابعــة القصــص والتقاريــر الصحفيــة بـــ )65( إجابــة أي مــا 
نســبته )%40.8(، ثــم منــع المســؤولين مــن التصريــح لوســائل اإلعــام بنســبة )%38.9( و)62( إجابــة، وبعدهــا توقــف 

المؤتمــرات الصحفيــة بـــ )60( إجابــة أي مــا نســبته )37.7%(.

ومــن الماحــظ أن نقــص المعلومــات التــي يحتاجهــا اإلعامــي لعملــه الصحفــي كانــت مــن أقــل التحديــات والمشــكات 
التــي تــم ذكرهــا علــى أنهــا األكثــر أهميــة بـــ )43( إجابــة فقــط اي بنســبة )%27(، بينمــا جــاء كثانــي أهــم تحــدي بعــدد إجابــات 

)36( إجابــة ومــا نســبته )22.6%(.

وأظهــرت نتائــج االســتطاع بــأن %42.8 مــن اإلعامييــن يــرون أن الطريقــة المثلــى التــي كان علــى الحكومــة اتباعهــا 
الصحفييــن  جميــع  إعطــاء  هــي  والصحفيــات  الصحفييــن  وتنقــل  وحركــة  اإلعــام  وســائل  عمــل  اســتمرار  لضمــان 
والصحفيــات تصاريــح حركــة ومــرور بنــاًء علــى كشــوف بأســمائهم مــن مؤسســاتهم الصحفيــة، فــي حيــن يــرى 38.4% 
منهــم أن الطريقــة المثلــى هــي اعتمــاد البطاقــة الصحفيــة للمؤسســة اإلعاميــة، بينمــا فقــط %11.9 منهــم يــرون أن 

اعتمــاد بطاقــة نقابــة الصحفييــن فقــط هــي الطريقــة المثلــى لذلــك.
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الدولــة  أمــن  بمحكمــة  والدعــاوى  االعتقــال   .11
ومقاطعــة التعــاون مــع بعــض المؤسســات اإلعاميــة 

الرســمية. األطــراف  قبــل  مــن 
العقلية العرفية والتمييز بين المؤسسات.  .12

عــدم الســماح لإلعامييــن إجــراء لقــاءات مــع   .13
الصحيــة،  باإلجــراءات  االلتــزام  مــع  المصابــة  الحــاالت 
إلــى جانــب عــدم وجــود طريقــة للتحقــق مــن المعلومــات 
التــي تبثهــا وتنشــرها الحكومــة بســبب حصرهــا فــي 
مصــدر واحــد، هــو اإليجــاز الصحفــي اليومــي فقــط.
الفيــروس  عــن  الصحيحــة  المعلومــات  غيــاب   .14

إربــاكًا. شــكل  ممــا 

االنتهاكات والتجاوزات:   .4.5
أظهــرت نتائــج االســتطاع بــأن %25.8 مــن الصحفييــن 
المســتطلعة آراؤهــم قــد تعرضــوا لتجــاوزات وانتهــاكات 
خــال عملهــم الصحفــي خــال جائحــة كورونــا و5.7% 
أجابــوا بأنهــم ربمــا تعرضــوا النتهــاكات لكنهم لــم يجزموا 
ذلــك، فــي حيــن أن %68.6 أكــدوا أنهــم لــم يتعرضــوا 

ألي انتهــاكات أو تجــاوزات.
تعــرض  التــي  االنتهــاكات  المعلومــات  حجــب  وتصــدر 
لهــا الصحفيــون بنســبة %37.3 يليــه المنــع مــن الحركــة 
والعمــل خــال حظــر التجــول بنســبة %35.3، وقــد ذكــر 
يعتقــدون  التــي  االنتهــاكات  مــن  العديــد  الصحفيــون 
أنهــم تعرضــوا لهــا وكانــت علــى النحــو التالــي مرتبــة 

حســب األكثــر تكــرارًا: 

عينــة  فــي  الصحفييــن  أن  هنــا  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
االســتطاع أضافــوا العديــد مــن المشــكات والتحديــات 
التــي واجهــت عملهــم أثنــاء جائحــة كورونــا، وتاليــًا أهــم 

تــم ذكرهــا:  التــي  التحديــات 
ــة االعــام  ــة الصحفييــن وهيئ عــدم وقــوف نقاب  .1

واإلعامييــن. االلكترونيــة  المواقــع  مــع 
تدخــل الحكومــة فــي توجيــه الــرأي العــام واعتمــاد   .2

الحكومــة. ألداء  الترويــج  سياســات 
العمــل  حريــة  علــى   )8( رقــم  الدفــاع  أمــر  تأثيــر   .3
اإلعامييــن. حبــس  مــن  والمخــاوف  الصحفــي 

القنــوات  ببعــض  الصحفيــة  التصريحــات  حصــر   .4
اخــرى. وســائل  عــن  ومنعهــا 

المحابــاة مــن قبــل المســؤولين واألجهــزة االمنية   .5
اإلعــام. وســائل  لبعــض 

عــدم توفيــر أدوات العمــل الازمــة للعمــل المــرن   .6
ــرة فــي اإلنجــاز والتواصــل  ــة كبي ــا صعوب ممــا شــكل لدين

المختصــة. الجهــات  مــع 
مــع  التعامــل  فــي  المســؤولين  انتقائيــة   .7

والصحفييــن. اإلعاميــة  المؤسســات 
كثرة التوقيف من الشرطة والدرك.  .8

عــدم اعتمــاد تصاريــح الحركــة والمــرور فــي الحظــر   .9
الشــامل.

تطبيــق قانــون الجرائــم االلكترونيــة علــى وســائل   .10
االعــام واالعامييــن واعتبــار المعلومــات التي ال ترد من 

ــن. ــع للمواطني ــة محــددة شــائعات وتروي مصــادر حكومي
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%6.3%34%12.6%13.8%11.9%3.2%5%13.2%

نقص المعلومات التي تحتاجها لعملك 
اإلعامي

#84336291015711

%5%27%22.6%18.2%6.3%9.4%4.4%6.9%

حصر المعلومات بمصادر محدودة
#67036217946

%3.8%44%22.6%13.2%4.4%5.7%2.5%3.8%

توقف المؤتمرات الصحفية
#9602719178811

%5.7%37.7%16.9%11.9%10.7%5%5%6.9%

منع المسؤولين من التصريح لوسائل اإلعام
#962361816648

%5.7%38.9%22.6%11.3%10%3.8%2.5%5%

عدم القدرة على الحركة دائما لمتابعة القصص 
والتقارير الصحفية

#5653213138716

%3.2%40.8%20.1%8.2%8.2%5%4.4%&10

صعوبة استضافة شخصيات للحديث مع 
وسائل اإلعام بسبب حظر التجول.

#115331222010111

%6.9%33.3%19.5%13.8%12.56.2%0.6%6.9%
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ومــن بيــن الذيــن أشــاروا إلــى تعرضهــم النتهــاكات 17 
ــخ محــددة لانتهــاكات  ــروا تواري ــة ذك صحفــي وصحفي

التــي تعرضــوا لهــا.

تواجــه  التــي  والتحديــات  المشــكالت   .4.6
كورونــا:  جائحــة  ظــل  فــي  اإلعــالم  وســائل 
وســائل  أن  آراؤهــم  المســتطلعة  الصحفيــون  أكــد 
ــا  ــدة خــال جائحــة كورون ــات متزاي اإلعــام تواجــه تحدي
غالبيتهــم  ويــرى  بعدهــا،  ستســتمر  األرجــح  وعلــى 
هــو  يواجههــا  تحــدي  أهــم  أن   )73.5%( وبنســبة 
تراجــع اإليــرادات الماليــة بـــ )117( إجابــة، يليــه تراجــع 
نســبته  مــا  أي  إجابــات   )105( بـــ  التجاريــة  اإلعانــات 
الصحــف  توزيــع  إمكانيــة  توقــف  ثــم  ومــن   ،)66%(
 ،)51.5%( أي  إجابــة   )82( بـــ  المطبوعــة  والمجــات 
ومكافــآت  رواتــب  تخفيــض  مــن  كل  بعدهــا  ويأتــي 
االعامييــن واالعاميــات والتهديــد باالســتغناء عــن 

التوالــي. علــى  واإلعاميــات  اإلعامييــن 

ولــم يعــط الصحفييــن اهتمامــًا كبيــرًا ألوامــر الدفــاع 
وخاصــة رقــم )8( باعتبــاره مقيــدًا لحريتهــم حيــث جــاء 
كآخــر التحديــات التــي تــم ذكرهــا وفقــط مــا نســبته 
%42.7 أي )62( إجابــة اعتبــرت أن هــذه األوامــر تشــكل 
تحديــًا رئيســيًا وتقيــد عمــل الصحــف ووســائل اإلعام.

وهــذا يتناقــض مــع االجابــات التــي أوردهــا الصحفيون 
إذا  والصحفيــات عنــد ســؤالهم بشــكل مباشــر عمــا 
كانــوا يعتقــدون أن أمــر الدفــاع رقــم )8( يشــكل قيــدًا 
علــى حريــة التعبيــر واإلعــام، حيــث يعتقــد 86.2% 
مــن الصحفييــن المســتطلعة آراؤهــم أنــه يشــكل قيــدًا 
بدرجــات متفاوتــة )كبيــرة ومتوســطة وقليلــة(، فــي 
قيــدًا  يشــكل  أنــه ال  يعتقــدون  %12.6 فقــط  حيــن 

ــى اإلطــاق. عل

 النسبة التكرار االنتهاك / التجاوز

%12اعتقال

%23.9توقيف

%12فصل تعسفي

%47.8تهديد

%713.7مضايقة

%1223.5منع طباعة الصحف

%611.8حجز حرية

%47.8رفض ترخيص

%47.8رقابة مسبقة

%12حجب موقع الكتروني

%1937.3حجب المعلومات

%917.6منع تغطية

%35.9الذم والقدح

%12التحريض

%23.9مصادرة أو حجز أدوات العمل

%12االضرار باألموال

%47.8المنع من البث

%12الحرمان من محاكمة عادلة

%59.8المنع من النشر

%12المعاملة القاسية والمهينة

%12حجز الوثائق الرسمية

1019.6المنع من العمل اإلعامي

%35.9التحقيق األمني

%12اإلصابة بجروح

 المنع من الحركة والعمل خال حظر
التجول

1835.3%

المنع من التصوير من قبل
الجهات األمنية

12%

%12 عدم استام الرواتب لمدة 3 أشهر

حجب التصريح ومنع الحصول
على المعلومة

12%

 التلويح باالعتقال وعدم الرد على
الهاتف

12%

 عدم الحصول على الراتب باستثناء
راتب شهر 3

12%

%12عدم تقاضي رواتب شهري 4 و5

%12االلتزام بالرواية الرسمية
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بعــد  اإلعــالم  وســائل  دعــم  توجهــات   .4.7
كورونــا: جائحــة 

إلــى  أشــار الصحفيــون المشــاركون فــي االســتطاع 
مجموعــة مــن التوجهــات لدعــم وســائل اإلعــام بعــد 
جائحــة كورونــا وضمــان اســتمرار عملهــا بكفــاءة وبمــا 
واســتقاليتها،  وحريتهــا  وتعددهــا  تنوعهــا  يضمــن 
مراجعــة  باعتقادهــم  التوجهــات  أفضــل  كانــت  حيــث 
التشــريعات لتخليصهــا مــن القيــود علــى حريــة عمــل 
الصحفييــن والصحفيــات ووســائل اإلعــام، ومواءمتهــا 
إجابــة   )114( بـــ  اإلعــام  لحريــة  الدوليــة  المعاييــر  مــع 
ونســبتها )%71.7(، يليهــا تطويــر قانــون حــق الحصــول 
االعامييــن  وصــول  يضمــن  بمــا  المعلومــات  علــى 
 )113( بـــ  والحقائــق  للمعلومــات  بيســر  واالعاميــات 
)%71(، ويليهــم وضــع سياســات حكوميــة  ونســبتها 
إجابــات   )108( بـــ  اإلعــام  وســائل  داعمــة الســتقال 
أي مــا نســبته )%67.9(، ومــن ثــم ماحقــة مرتكبــي 
وســائل  واإلعاميــات  اإلعامييــن  ضــد  االنتهــاكات 
ــات  ــع افاتهــم مــن العقــاب بـــ )106( إجاب اإلعــام ومن
صنــدوق  تأســيس  وبعدهــا   ،)66.6%( ونســبتها 
ــة  ــر عادل مســتقل لدعــم وســائل اإلعــام ووضــع معايي
وشــفافة إلدارتــه بـــ )94( إجابــة أي مــا نســبته )59.1%(. 

فــي حيــن جــاءت هيكلــة وســائل اإلعام واالســتغناء عن 
اإلعامييــن واإلعاميــات الذيــن ال يتمتعــون بالكفــاءة 
أقــل التوجهــات أولويــة عنــد الصحفييــن المســتطلعة 

آراؤهــم بـــ )43( إجابــة فقــط أي مــا نســبتها )27%(.

اإلعاميــون  ذكرهــا  التــي  األخــرى  المشــكات  ومــن 
االســتطاع:  فــي  المشــاركون 
إغاق مؤسسات إعامية  .1

بجهــات  وحصرهــا  المعلومــات  تدفــق  طبيعــة   .2
محــددة مصــادر  ومــن  معينــة 

رســوم باهظــة للتراخيــص وشــروط غيــر عادلــة   .3
االخباريــة للمواقــع 

الرقابــة المســبقة علــى المحتــوى الصحفــي مــن   .4
التحريــر إدارات 

الدعــم  صناديــق  مــن  اإلعــام  قطــاع  اســتثناء   .5
واعتمــاد أعضــاء نقابــة الصحفييــن وتهميــش الصحفييــن 

النقابــة فــي  األعضــاء  غيــر 
زيــادة فــي انتشــار السوشــيال ميديــا وتفوقهــا،   .6
وبالتالــي فقــدان معظــم وســائل اإلعــام دورهــا الرقابــي 

.. والمهنــي 
المــواد  مــع  المهنــي  التعامــل  فــي  تراجــع   .7
المتعلقــة بمثــل هــذه الظــروف، وفــرض الــرأي الرســمي 
والرقابــة الذاتيــة علــى وســائل اإلعــام وخاصــة تلــك التي 

الحكومــي الدعــم  علــى  تعتمــد 
غياب األمن الوظيفي  .8

تأخر الرواتب لمدة طويلة  .9

التحدي / المشكلة
مدى األهمية )حيث 1 هو األكثر أهمية و 7 األقل أهمية(

1234567

تراجع اإليرادات المالية
#1171588425

%73.5%9.4%5%5%2.5%1.2%3.1%

توقف إمكانية توزيع الصحف والمجات المطبوعة
#822413162517

%51.5%15.1%8.1%10%1.2%3.1%10.7%

تراجع االعانات التجارية
#10519715337

%66%11.9%4.4%9.4%1.8%1.8%4.4%

شــكلت أوامــر الدفــاع وخاصــة رقــم 8 قيــدا علــى حريــة 
التعبيــر ووســائل اإلعــام

#68342116569

%42.7%21.4%13.2%10%3.1%3.7%5.6%

التهديد باالستغناء عن االعاميين واالعاميات
#712419169218

%44.6%15.1%11.9%10%5.6%1.2%11.3%

تخفيض رواتب ومكافآت االعاميين واالعاميات
#772522124316

%48.4%15.7%13.8%7.5%2.5%1.8%10%

أعطت أوامر الدفاع فرصه لمالكي وسائل اإلعام 
لتخفيض الرواتب أو االستغناء عن العاملين والعامات 

بها

#752221136616

%47.1%13.8%13.2%8.1%3.7%3.7%10%
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التحدي / المشكلة
مدى األهمية )حيث 1 هو األكثر أولوية و 11 األقل أولوية(

1234567891011
هيكلة وسائل اإلعام 

واالستغناء عن اإلعاميين 
واإلعاميات الذين ال 

يتمتعون بالكفاءة

#4323202093229820

%27%14.4%12.5%12.5%5.6%1.8%1.2%1.2%5.6%5%12.5%

دمج وسائل اإلعام التي 
تملكها الحكومة أو التي 

مواردها من الموازنة العامة 
او التي يملك الضمان 

االجتماعي حصة بها لتوفير 
النفقات المالية

#7119161781365310

%44.6%11.9%10%10.7%5%0.6%1.8%3.7%3.1%1.8%6.2%

تأسيس صندوق مستقل 
لدعم وسائل اإلعام ووضع 

معايير عادلة وشفافة 
إلدارته.

#942017164114525

%59.1%12.5%10.7%10%2.5%0.6%0.6%2.5%3.1%1.2%3.1%

إعانيــة  ضرائــب  فــرض 
التواصــل  منصــات  علــى 
االجتماعــي تــورد نســبه منهــا 
لدعــم المؤسســات اإلعاميــة

#53211921433471014

%33.3%13.2%11.9%13.2%2.5%1.8%1.8%2.5%4.4%6.2%8.8%

التوصل التفاق مالي مع 
 google محركات البحث مثل

نظير استخدامها لمحتوى 
وسائل اإلعام مجانا، 

ووضع آلية الستفادة وسائل 
اإلعام من هذا االتفاق 

وعوائده المالية.

#603421154314944

%37.7%21.3%13.2%9.4%2.5%1.8%0.6%2.5%5.6%2.5%2.5%

تطوير التشريعات بما يسمح 
بتعزيز اإلعام العمومي 

ووضع آليات مستقلة 
لإلنفاق المالي عليه

#713022117414612

%44.6%18.8%13.8%6.9%4.4%2.5%0.6%2.5%3.7%0.6%1.2%

تجريم التدخل بوسائل 
اإلعام من قبل الحكومة 

أو أي جهة تابعة لها، أو أي 
جهات أخرى.

#912020112222414

%57.2%12.5%12.5%6.9%1.2%1.2%1.2%1.2%2.5%0.6%2.5%

ماحقة مرتكبي االنتهاكات 
ضد اإلعاميين واالعاميات 

وسائل اإلعام ومنع 
افاتهم من العقاب

#106231052402313

%66.6%14.4%6.2%3.1%1.2%2.5%0%1.2%1.8%0.6%1.8%

تطوير قانون حق الحصول 
على المعلومات بما 

يضمن وصول االعاميين 
واالعاميات بيسر 

للمعلومات والحقائق.

#11318862223203

%71%11.3%5%3.7%1.2%1.2%1.2%1.8%1.2%0%1.8%

وضع سياسات حكومية 
داعمة الستقال وسائل 

اإلعام

#108201191033103

%67.9%12.5%6.9%5.6%0.6%0%1.8%1.8%0.6%0%1.8%

مراجعة التشريعات لتخليصها 
من القيود على حرية عمل 

الصحفيين والصحفيات 
ووسائل اإلعام، ومواءمتها 

مع المعايير الدولية لحرية 
اإلعام

#114151440023313

%71.7%9.4%8.8%2.5%0%0%1.2%1.8%1.8%0.6%1.8%
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ومــن الجديــر بالذكــر أن الصحفييــن أضافــوا مجموعــة أخــرى 
مــن التوجهــات وهــي كالتالي: 

فتــح بــاب العضويــة فــي نقابــة الصحفيين لحملة   .1
الشــهادات الجامعيــة فــي مجــال اإلعــام والعامليــن فــي 

األجنبيــة المؤسســات 
الجســم  واحتــرام  هيبــة  يكفــل  قانــون  وضــع   .2

بعملــه.  التدخــل  وعــدم  الصحفــي 
أرض  علــى  المهنــي  الســلوك  مدونــة  تطبيــق   .3

ورق. علــى  حبــرَا  تبقــى  ال  وأن  الواقــع 
الغــاء قانــون الجرائــم االلكترونيــة أو عــدم تطبيقــه   .4
والصحفييــن  الصحفيــة واالعاميــة  المؤسســات  علــى 

فيهــا. العامليــن  واإلعامييــن 
دعــم وســائل اإلعــام ماليــا وعــدم التمييــز بينهــا   .5

اإلعــان. أو  المعلومــة  فــي  ســواء 
اعتماد مبدأ انتخاب رؤساء التحرير  .6

تعويــض وســائل اإلعــام عــن الخســائر الماليــة   .7
لهــا تعرضــت  التــي 

المواقــع  لناشــري  اتحــاد  أو  تجمــع  تأســيس   .8
فــي  اإلعامــي  العمــل  تنظيــم  لضمــان  اإللكترونيــة 

األردن.
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ــات المعمقــة بشــأن  المناقشــات والمقاب
ــة فــي األردن فــي  ــات اإلعامي واقــع الحري

ظــل جائحــة كورونــا
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واعتبــر الصحفيــون خــال المناقشــة أن أمــر الدفــاع 
رقــم 8 عــزز الرقابــة الذاتيــة مؤكديــن أن توقيــف مالــك 
قنــاة رؤيــا ومديــر أخبارهــا كان رســالة فظــة لوســائل 

اإلعــام.

واتهــم بعضهــم الحكومــة بالمحابــاة فــي سياســاتها 
اإلعاميــة واعتبارهــا لمصلحــة وســائل إعــام بعينهــا.
وأشــاروا إلــى أن الكثيــر مــن المعلومــات التــي قدمتها 
الحكومــة فــي اإليجــازات الصحفيــة كانــت تخلــو مــن 

التوضيحــات والشــروحات والمســببات.

أن  إلــى  القرالــة  ذيــب  اإلعــام  هيئــة  مديــر  ونــوه 
ودوليــة  وعربيــة  أردنيــة  إعاميــة  مؤسســة   279“
ُمنحــت تصاريــح مــرور وحركــة، مؤكــدا منــح 900 تصريــح 
لإلعامييــن واالعاميــات فــي الســاعات األولــى مــن 

الحظــر”.

وأكــد وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام أمجــد العضايلــة خــال 
كورونــا  جائحــة  خــال  لمســت  “الحكومــة  أن  المناقشــة 
ضعــف قــدرات المؤسســات العامــة، وخاصــة الحيويــة 

فــي التعامــل مــع اإلعــام”.

لوســائل  الذاتــي  التنظيــم  وغيــاب  “ضعــف  أن  وقــال 
اإلعــام فــي األردن يــزد مــن التحديات فــي إدارة االتصال 
ــة  ــة”، مضيفــًا أن “الصحافــة الورقي ــر اإلعامي مــع المناب
ــول تســمح  ــد مــن إيجــاد حل ــة، وال ب ــات بنيوي تواجــه تحدي

باســتدامتها ماليــا”.

األردنيــة  “الدولــة  أن  علــى  العضايلــة  الوزيــر  وشــدد 
كرســت جهودهــا خــال الجائحــة للوصــول للمواطــن مــن 
خــال اإليجــازات التــي اعتبرهــا أداة مهمــة فــي ضمــان 
تدفــق المعلومــات”، مشــيرا إلــى أن “إجــراءات الوقايــة 
فــي  الصحفييــن  تواجــد  حالــت دون  العامــة  والســامة 

الصحفــي”. اإليجــاز 

المناقشــات والمقابــات المعمقــة بشــأن واقــع الحريــات اإلعاميــة فــي األردن فــي 
ظــل جائحــة كورونــا    

وإضافــة إلــى جلســتي النقــاش أجــرى المركــز مقابات 
ورؤســاء  وناشــرين  تحريــر  رؤســاء  مــن  تســعة  مــع 
مجالــس إدارات لســبعة مؤسســات إعاميــة واســعة 
حكوميــة  مؤسســات  منهــا  األردن،  فــي  االنتشــار 
وعموميــة ومســتقلة، وركــزت علــى انعــكاس جائحــة 
ــن وخســائر  ــى األمــن المعيشــي للصحفيي ــا عل كورون
المؤسســات اإلعاميــة والسياســات التــي اتخذتهــا 

الحكومــة فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــام.  

فــي  ومناقشــته  تداولــه  تــم  لمــا  عرضــًا  وتاليــًا 
الجلســتين، ويليهــا عرضــًا كامــًا للمقابــات، وذلــك 

التالــي:  النحــو  علــى 

بهــدف إثــراء هــذا التقريــر وتعزيــز معلوماتــه واستكشــاف 
ــة  ــات اإلعامي ــى واقــع اإلعــام والحري ــًا عل مــا طــرأ حديث
الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  نظــم  األردن،  فــي 
 ،ZOOM تطبيــق  خــال  مــن  معمــق  نقــاش  جلســتي 
األولــى خصصــت لمناقشــة “السياســات اإلعاميــة فــي 
األردن خــال جائحــة كورونــا”، وشــارك فيهــا وزيــر الدولــة 
لشــؤون اإلعــام “أمجــد العضايلــة” إلــى جانــب نخبــة مــن 
اإلعامييــن واإلعاميــات، ونظمــت بتاريــخ 16/5/2020، 
واالنتهــاكات  “التحديــات  لمناقشــة  خصصــت  والثانيــة 
التــي تواجــه حريــة التعبيــر واإلعــام خــال جائحــة كورونــا” 
واإلعاميــات  اإلعامييــن  مــن  نخبــة  فيهــا  وشــارك 
التعبيــر،  حريــة  فــي  ونشــطاء  وقانونيــات  وقانونييــن 

.22/5/2020 بتاريــخ  ونظمــت 

5.1. جلسة النقاش األولى: “السياسات اإلعالمية في األردن خالل جائحة كورونا”

نظــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بتاريــخ 16/5/2020 جلســة نقــاش حــول “السياســات اإلعاميــة فــي األردن 
ــق “زوم”. ــر تطبي ــك عب ــا”، وذل خــال جائحــة كورون

ودعــا المركــز لجلســة النقــاش وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام أمجــد العضايلــة ليعــرض وجهــة نظــر الحكومــة ورؤيتهــا، 
وفتــح النقــاش مــع نخبــة مــن اإلعامييــن واإلعاميــات.

وناقشت الجلسة جملة من األسئلة واالستفسارات من أبرزها:
هل نجحت الحكومة إعاميا خال جائحة كورونا؟؛	 
ماهي التحديات التي واجهت الحكومة في إدارة ملف اإلعام خال هذه األزمة؟؛	 
هل قامت الحكومة بضمان توفير المعلومات لوسائل اإلعام؟؛	 
هل اتسمت سياسات الحكومة في التعامل مع مختلف وسائل اإلعام بالعدالة؟.	 

5
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علــى التواصــل والتعاطــي مــع وســائل اإلعــام، وكان 
الوزيــر نفســه، وهــذه  القــادر والوحيــد هــو  الشــخص 
األزمــة شــكلت فرصــة لتســريع بنــاء القــدرات اإلعاميــة 
خطــة  وضعنــا  قــد  وكنــا  الــوزارات،  لهــذه  الضروريــة 
لتطويــر وحــدات إعاميــة خاصــة بــكل الــوزارات إال أنــه 

لــم ينفــذ منهــا إال 30 بالمئــة فقــط.

بإمكاننــا أن نســتفيد مــن الثغــرات التــي كشــفتها أزمــة 
شــراكات  وعمــل  التحديــات  مــن  فــرص  لتزيــد  كورونــا 

وتعــون مــع القطــاع اإلعامــي لمعالجتهــا.

إجابة على سؤال هل نجحت الحكومة إعاميا في إدارة 
ازمــة كورونــا، فمــن الصعــب اآلن الحكــم علــى النجــاح أو 
الفشــل، ونتــرك النجــاح للمراقبيــن والمنصفيــن الذيــن 
يقيمــون أداء اإلعــام خــال هــذه األزمــة، هنــاك تغذيــة 
راجعــة تؤكــد أن األداء اإلعامــي كان إيجابيــا ومنظمــا، 

ونتــرك الحكــم علــى الفشــل او النجــاح للمراقبيــن.

كمــا أنــه يصعــب الحكــم علــى األداء اإلعامــي بمعــزل 
ــي  عــن األداء العــام فــي التعاطــي مــع األزمــة، وبالتال
بــدون شــك بــأن النجــاح فــي إجــراءات مواجهــة الوبــاء 
والعمــل اإلعامــي الــذي يواكبهــا يصعــب فيــه الفصــل 
مــع  التعامــل  فــي  إجرائيــا  فالنجــاح  بينهمــا،  والتمييــز 
األزمــة هــو شــرط أساســي فــي النجــاح إعاميــا، وكمــا 
قــال الملــك مؤخــرا ليــس هنــاك دولــة حصلــت علــى 
ــك بســبب  ــا وذل ــة فــي التعامــل مــع كورون عامــة كامل

صعوبتــه وكونــه غيــر مســبوق.

ــة التــي تقــف علــى  ــا فــي األردن هــذه الدول أعتقــد أنن
ابــواب مئويــة تأسيســها لــم يســبق لنــا أن واجهنــا جائحــة 
بهــذه الضخامــة، ال بــد أن نــدرك أن منطق الدولة الحالي 
فــي التعامــل مــع هــذا الوبــاء هــو تخفيــف األضــرار قــدر 

اإلمــكان، وحشــد أســباب التعافــي الســريع.

بعيــن  األخــذ  مــن  بــد  ال  إعاميــا  النجــاح  علــى  للحكــم 
االعتبــار عــدة معاييــر منهــا علــى ســبيل المثــال تدفــق 
المعلومــات، حيــث كرســنا جهودنــا خــال هــذه االزمــة 
للوصــول إلــى المواطــن مــن خــال اإليجــازات اليوميــة 
والصحفيــة،  التلفزيونيــة  المقابــات  خــال  مــن  أو 
وحقيقــة اإليجــاز اليومــي كان أداة مهمــة لضمــان تدفــق 
المعلومــات، ودليــل ذلــك اعتمــاد وانتظــار المواطنيــن 

لــه. واإلعامييــن 

قناعــة الــرأي العــام بهــذه اإلجــراءات والثقــة فيهــا جــاء 
بســبب اإليجــاز كحلقــة وصــل بيــن الحكومــة والمواطــن، 
حيــث أن كثيــر مــن التقاريــر والدراســات المحايــدة رصــدت 

رضــا الجمهــور ومتلقــي هــذه المعلومــات.

مــع  مســتمر  تواصــل  هنــاك  كان  ذلــك  إلــى  إضافــة 
استفســاراتهم،  علــى  واإلجابــة  اإلعــام  وســائل 
االتصــاالت. مئــات  بــل  ال  عشــرات  يوميــا  ونتلقــى 

اإلعاميــة  السياســات  حــول  الحــوار  نــص  يلــي  وفيمــا 
كورونــا: جائحــة  خــال  للحكومــة 

نضال منصور15: 
يســعدني أن أرحــب بمعالــي وزيــر الدولة لشــؤون اإلعام 
المنتــدى اإلعامــي، وال  الســيد أمجــد العضايلــة فــي 
أنســى شــكر الزميــات والزمــاء اإلعامييــن واإلعاميات 
فــي المؤسســات اإلعاميــة المختلفــة علــى مشــاركتهم 

فــي هــذا الحــوار الهــام والضــروري.

وســؤالي لمعالــي الوزيــر، هــل تعتقــد أن الحكومــة نجحــت 
إعاميــا خــال أزمــة كورونــا؟ ومــا هــي أبــرز التحديــات التــي 
واجهتكــم فــي إدارة ملــف اإلعــام؟ وهــل وفــرت الحكومة 
المعلومــات الكافيــة لوســائل اإلعــام؟ وهــل كان تعامــل 
الحكومــة مــع وســائل اإلعــام المختلفــة يتســم بالعدالــة 

والحياد؟

أمجد العضايلة16: 
أن أشــكر األخ نضــال منصــور ومركــز حمايــة  أود  بدايــة 
المبــادرة واالســتضافة،  علــى هــذه  الصحفييــن  وحريــة 
يشــاركوننا  الذيــن  والزميــات  الزمــاء  كل  وأشــكر  كمــا 
اليــوم فــي هــذه اللقــاء عــن بعــد رغــم أننــا دائمــا قريبــون 
مــن الوســط اإلعامــي ونتمنــى أن نتواصــل مباشــرة.

التعامــل مــع األزمــة فــي جميــع القطاعــات تضمــن جوانب 
نجــاح، وجوانــب اخــرى قــد حــدث فيهــا خلــل أو إخفاقــات 
هنــا وهنــاك، المهــم أن نتمتــع جميعــا بحــس المســؤولية 
والمرونــة والســرعة فــي تــدارك أي خطــأ، واالنفتــاح علــى 
أي تغذيــة راجعــة، واود هنــا أن أؤكــد أنــه بالفعــل قــد كان 
ــا فيمــا يتعلــق بقطــاع  ــا وعملن ــاك أساســيات لمقاربتن هن

اإلعــام.

التــي  اللوجســتية  والمحــددات  التحديــات  تعلمــون  كمــا 
فرضــت علــى التواصــل الجســدي والعمــل مــن أماكــن 
العمــل لــم تكــن مقتصــرة علــى اإلعــام، فعلينــا أن نتذكــر 
الــذي هــو مجالنــا  أنــه ورغــم اهتمامنــا بقطــاع اإلعــام 
المهنــي إال أنــه ليــس القطــاع الوحيــد الــذي واجــه ومــا زال 

يواجــه تحديــات.

جوانــب  علــى  الضــوء  ســلطت  وتبعاتهــا  كورونــا  أزمــة 
ــة فــي المشــهد اإلعامــي منهــا  ــات كامن ضعــف وتحدي
طبعــا التحديــات البنيويــة التــي تواجهــا الصحافــة الورقيــة 
مــن ناحيــة االســتدامة الماليــة، والعــدد الكبيــر للمواقــع 
اإلخباريــة اإللكترونيــة، وغيــاب وجــود مظلــة منظمــة ولــو 
ذاتيــة يمكــن أن تســاعد فــي عمليــة إدارة التواصــل مــع 

ــر. هــذه المناب
علــى صعيــد الحكومــة لمســنا ضعفــا فــي القــدرات لــدى 
بعــض الــوزارات الحيويــة فيمــا يخــص اإلعــام واالتصــال، 
فعلــى ســبيل المثــال وزارة الصحــة لــم تكــن مهيــأة لهــذا 
قــادرة  إعاميــة  وحــدة  وجــود  لعــدم  وذلــك  المشــهد 

15  الرئيس التنفيذي/ مركز حماية وحرية الصحفيين.
16  وزير الدولة لشؤون اإلعام.
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وهــي أزمــة ســابقة لكورونــا، وتداولنــا وبحثنــا فــي 
أكثــر مــن لقــاء حلــول ألزمتهــا، وهــذه الحلــول تأتــي 
عــن  نبحــث  الحكومــة،  ومــن  نفســها،  الصحــف  مــن 
حلــول مســتدامة ألزمــة الصحــف الورقيــة وخاصــة أنهــا 
ركــن أساســي فــي المشــهد اإلعامــي، وهــي مــن 
ــادات  أهــم المصــادر إلفــراز الوجــوه والمواهــب والقي
اإلعاميــة، فــا بــد مــن حلــول، وال بــد مــن أن تســتمر، 
ــر  ــر قدراتهــا، وأيضــا تطوي ــر بتطوي ــاء أكث ويجــب االعتن

ــا ومنافســة. ــر جذب ــة لتكــون أكث مواقعهــا اإللكتروني

داوود كتاب18:
كان مــن المهــم أن يكــون هنــاك تفاعــل مــع اإليجــاز 
الصحفــي، مــن خــال حضــور اإلعامييــن، أو حتــى 

مــن خــال قيامهــم بإرســال أســئلة أثنــاء اإليجــاز.

وملكيــة  اإلعــام  هيكلــة  فــي  النظــر  إعــادة  يجــب 
اإلعــام، والعمــل علــى إنشــاء صنــدوق لدعــم المنتــج 

الجيــد. اإلعامــي 

سعد حتر19:
ــاء الثقــة  ــادرة إلعــادة بن ظــرف الجائحــة شــكل فرصــة ن
بيــن الحكومــة والمواطــن، لكــن هــذا ال يكفــي فمــا 
حــدث مــع قنــاة رؤيــا كان مشــكلة كبيــرة بتوقيــف مالــك 
صــوت  بنقــل  قامــوا  فهــم  األخبــار،  ومديــر  القنــاة 
النــاس بغــض النظــر عــن المحتــوى، ومــا حــدث معهــم 
كان رســالة قويــة وفظــة هــزت المشــهد اإلعامــي، 
كمــا أننــا بحاجــة بعــد أن تنتهــي معركتنــا مــع كورونــا 
نفتــح جميــع المصــادر والمعلومــات عــن القطاعــات.

سهير جرادات20:
اإلعــام  أن  الحكومــة  علــى  كورونــا  إيجابيــات  مــن 
عــن  التجــاوز  أســلوب  وانتهاجــه  النقــد،  عــن  توقــف 

الحكومــي. األداء  فــي  األخطــاء 
ــن،  ــل لنفــوس المواطني أمــا اآلن وبعــد أن دخــل المل
إلــى  بــرزت  فــي جيوبهــم،  مــا  الجائحــة  واســتنفذت 

الســطح نظريــة المؤامــرة وجــاء وقــت الحســاب.

علــى  الحكومــة  أحســاب  أن  أريــد  اآلن  لــي  جــاز  وإن 
أخطــاء: ثاثــة 

أوال: كيــف قبلتــم علــى المــرأة األردنيــة أن تظهــر 
بصــورة المــرأة العاشــقة بعــد ان حولتــم المنصــب 

الــوزاري إلــى “دنجــوان”.

ثانيــا: مــا أعتبــره خطــأ قاتــا قامــت بــه الحكومــة 
وهــو الكيــل بمكياليــن، حيــث هــددت منــدوب بتــرا 
روع  أنــه  ورأيتــم  المصابيــن،  برقــم  أخطــأ  الــذي 
النــاس، ولكــن بنفــس الوقــت لــم تجــرؤ الحكومــة 
أشــد  مقالتــه  كانــت  مقــال  كاتــب  محاســبة  علــى 

للنــاس. ترويعــا 
18  نائــب رئيــس معهــد الصحافــة الدولــي ومديــر عــام شــبكة 

المجتمعــي. اإلعــام 
19  المستشار اإلعامي لشبكة أريج للصحافة االستقصائية.

20  مديرة مركز جدل للتدريب اإلعامي.

االحترازيــة  اإلجــراءات  فرضتهــا  محــددات  أيضــا  هنــاك 
علــى  ومحــددات  التجــول  وحظــر  اإلغاقــات  بســبب 
العمــل الميدانــي ومــن المكاتــب، وهــذه بطبيعــة الحــل 
فرضــت أيضــا تحديــات لوجســتية ووضعــت علينــا عــبء 
إداري مســتمر فــي محاولــة الحصــول علــى اســتثناءات 
ــراه حيويــا، خاصــة فــي أيــام الحظــر  وتســهيات لقطــاع ن
الشــامل؛ فالزمــاء الصحفييــن كانــوا يطلبــون تصاريحــا 
لــكل القطــاع، لكــن كان هنــاك رأي بــأن الحظــر الشــامل 
علــى الجميــع باســتثناء الكــوادر الطبيــة وبعــض القطاعــات 
التــي تحتــاج إلدامــة الحيــاة، ورغــم ذلــك منحنــا تصاريحــا 
لوســائل اإلعــام التلفزيونيــة واإلذاعيــة، ووفرنــا لبعــض 
المبيــت  األردنــي  التلفزيــون  فــي  اإلعامييــن  الزمــاء 

ليتمكنــوا مــن تأديــة واجبهــم علــى أكمــل وجــه.

الوقايــة  إجــراءات  فرضتهــا  التــي  المحــددات  أيضــا 
والســامة العامــة التــي حالــت دون تواجــد اإلعامييــن 
فــي اإليجــاز الصحفــي، إال أننــا عملنــا علــى تعويــض ذلــك 
ــة مــع مختلــف  ــادة زخــم المقابــات الصحفي مــن خــال زي
ــة واإلجابــة علــى كل  ــة، والوطني وســائل اإلعــام، العربي
التقنيــات  االستفســارات ســواء عــن طريــق الهاتــف أو 

األخــرى.

نســتقبل  كنــا  بيوتنــا  فــي  ونحــن  وحتــى  اإليجــاز  بعــد 
ونتلقــى االتصــاالت ســواء مــن مواقــع إلكترونيــة أو مــن 
صحــف أو إذاعــات، إضافــة إلــى ذلــك ومنــذ الصبــاح تبــدأ 
اللقــاءات علــى اإلذاعــات، وأنــا يوميــا أقــوم بثاثــة أو 
أربعــة لقــاءات مــع إذاعــات أردنيــة، ولقــاءات مــع محطــات 
تلفزيونيــة محليــة وعربيــة، ولــم تتوقــف اإلجابــة علــى أي 
استفســارات أو تســاؤالت مــن قبــل كل وســائل اإلعــام.

وســائل  كل  مــع  تــام  بحيــاد  نتعامــل  كنــا  إنصــاف  بــكل 
ووزيــر  رؤيــا  قنــاة  بيــن  مشــكلة  هنــاك  كان  اإلعــام، 
الصحــة، واتمنــى أن نصــل إلــى تســوية بهــذا األمــر كــون 
الوزيــر رفــع دعــوى ضــد القنــاة، ولــم يكــن يتجــاوب مــع 

المحطــة. هــذه 

أيمن المجالي17:
اعتقــد أن أداء اإلعــام الرســمي أو الخــاص كان أداء جيــدا 
بالرغــم مــن عــدم توفــر ووجــود معلومــات كاملــة، إال انهــم 
اســتطاعوا أن يحققــوا الهــدف وكان هنــاك تناغــم بينهــم. 

التصريحــات  فــي  تخبــط  هنــاك  أن  إلــى  اإلشــارة  لكــن 
االقتصاديــة. باألمــور  المتعلقــة 

أمــا فيمــا يخــص الصحــف الورقيــة؛ فيجــب علينــا تغييــر 
المضمــون، والعمــل علــى زيــادة التحليــل، والتركيــز علــى 
الشــؤون الداخليــة، وبخــاف ذلــك لــن يكــون هنــاك نجــاح 

ــة. للصحــف الورقي

أمجد العضايلة: 
أزمــة كورونــا كشــفت بشــكل كبيــر أزمــة الصحــف الورقيــة 

17  رئيس مجلس إدارة جريدة الرأي اليومية السابق.



62

القسم الخامس

أمجد العضايلة:
الحكومــة حرصــت منــذ تطبيــق قانــون الدفــاع وحســب 
ال  وأن  الحــدود  بأضيــق  يكــون  بــأن  الملــك  توجيهــات 
ــاك بعــض  ــون هن ــكات، قــد يك ــات والممتل يمــس الحري
الماحظــات علــى أمــر الدفــاع 8 ولكــن االتجــاه بشــكل 
أساســي للتعامــل مــع الضــرر واإلربــاك الــذي يســببه 
بعــض التهويــل واالشــاعات واالخبــار الكاذبــة والمزيفــة.

بالتأكيــد ال نعتقــد أن اإليجــازات الصحفيــة كافيــة، حاولنــا 
يعــوض  ال  هــذا  ولكــن  بالمقابــات،  ذلــك  تعويــض 
فضــول جميــع الزمــاء الصحفيين، اآلن وفي ظل إعداد 
دليــل إرشــادي لعــودة العمــل فــي الدوائــر الحكوميــة، 
ســارعنا بترتيــب إجــراءات تنظيــم مؤتمــرات صحفيــة فــي 
رئاســة الــوزراء، وغــدا ســنصدر تفاصيــل هــذه اإلجــراءات 

وستســتوعب كل أنــواع وســائل اإلعــام.

قبــل جائحــة كورونــا كان هنــاك تحضيــر لقانــون يتعلــق 
بدعــم المحتــوى اإلعامــي، والتربيــة اإلعاميــة، ولكــن 
بأزمــة  المعنيــة  والجهــات  الحكومــة  انشــغال  بســبب 
ــه، وســيؤجل القانــون لحيــن  ــا توقــف العمــل علي كورون

انعقــاد مجلــس النــواب مجــددا ليعــرض عليــه.

مــا حصــل مــع قنــاة رؤيــا كان مؤلمــا لــي، ولكــن القنــاة 
نشــرت تقريــرا يحــض علــى خــرق حظــر التجــول وهــذا امــر 
خطيــر جــدا، والمواطنــون فــي التقريــر دعــوا إلــى اإلتجــار 
بالمخــدرات والســرقة والســطو، وهــذا غيــر مقبــول، وال 
يمكــن ألحــد أن يقبــل مــن المجتمــع األردنــي أن تبــث 
قنــاة أردنيــة هــذا المحتــوى الــذي يهدد ســامة المجتمع، 
واألمــر منظــور مــن القضــاء، وأنــا أتألــم ألي إعامــي 
يتعــرض لموقــف ســلبي أو يحــال إلــى القضــاء ويجــب 

أن ترتبــط الحريــة بالمســؤولية.

الحكومــة جاهــزة ومتعاونــة فــي أي تحقيــق حــول المرض 
منفتحــون  ونحــن  المصابيــن  علــى  الجانبيــة  وتأثيراتــه 

علــى ذلــك.

لــم ننحــاز لوســيلة إعاميــة بعينهــا، ويجــب التفريــق بيــن 
أنــواع وســائل اإلعــام، فقنــاة المملكــة قنــاة إخباريــة 
التلفزيــون  أمــا  فــورا،  عليهــا  يبــث  خبــر  وأي  بالكامــل 

األردنــي فيوجــد فيــه نشــرات اخبــار محــددة.

الضمــان  مؤسســة  مــع  دائــم  تواصــل  علــى  نحــن 
للمؤسســات  حلــول  إليجــاد  فيهــا  والمســؤولين 
الصحفيــة  المؤسســات  وعلــى  الورقيــة،  الصحفيــة 
نفســها طــرح حلــول وبنــاء وتطويــر قدراتهــا خاصــة مــن 
الجانــب التقنــي واإللكترونــي، حتــى يتســنى لهــا أن 

وقويــة. ومنافســة  حاضــرة  تبقــى 

يسر حسان23:
فيمــا يتعلــق بضعــف الخبــرات والقــدرات المؤسســية، 
هــل سنشــهد بعــد االنتهــاء مــن هــذه الجائحــة إعــداد 

23  إعامية وعضو مجلس إدارة اإلذاعة والتلفزيون.

ثالثــا: مــن السياســات التــي قامــت بهــا الحكومــة هــي 
سياســة الُمحابــة لصالــح قنــاة المملكــة علــى حســاب 
التلفزيــون األردنــي وعلــى حســاب الوكالــة الرســمية 

بيتــرا.

عبد الوهاب زغيات21:
قضيــة الصحافــة الورقيــة مطروحــة بــكل العالــم وليــس 
فقــط فــي األردن، وهــي مشــكلة كبيــرة يعانــي منهــا 
مجلــس  رئيــس  مــن  واســتغربت  الصحفيــون،  زماؤنــا 
ــر اإلعــام أن يتدخــل فــي  ــب مــن وزي ــرأي أن يطل إدارة ال

تحســين المضمــون فــي الصحافــة الورقيــة.

ــم فــي موضــوع  ــرا مــن المفاهي ــة غيــرت كثي هــذه الجائح
حريــة الصحافــة فــي العالــم، وحتــى فــي المعاييــر الدوليــة 
لحريــة الصحافــة، واالردن ليســت الوحيــدة التــي تتعامــل 

مــع هــذه الحالــة.

مــن خــال متابعتــي لمــا يحــدث عالميــا وعربيــا ومقارنــة 
اإليجــاز  فــي  كبيــر  تشــابه  هنــاك  األردنيــة،  الحالــة  مــع 
الصحفــي، اعتقــد أن التركيــز فــي األردن اآلن مــن خــال 
هــي  الزمــاء  وبعــض  الوزيــر  معالــي  بــه  تفضــل  مــا 
مشــاكل جانبيــة مــن الســهل الســيطرة عليهــا، لكــن األهــم 
فيمــا طــرح هــو قضيــة الصحافــة الورقيــة، فعــدد الزمــاء 
الصحفييــن الذيــن يعملــون فــي الصحافــة الورقيــة عــدد 
كبيــر ومــوازي لعــدد منســبي النقابــة مثــا والمقــدر بـــ 
1300، وبنــاء علــى ذلــك أطلــب مــن معالــي الوزيــر توجيــه 
تــم  مــا  مثــل  للصحفييــن  ومباشــر  ســريع  مــادي  دعــم 
تقديمــه لعمــال المياومــة والفئــات المتضــررة، خاصــة وأن 

مؤسســة الضمــان تملــك جريدتــي الــرأي والدســتور.

جميل النمري22:
فيمــا يتعلــق بــأداء الحكومــة، فالحقيقــة أن األداء كان جيــدا 
ومشــبع، وعمــل مهنــي ذو رســالة مناســبة ومتوازنــة 
واشــعر برضــا كامــل عــن هــذا األداء، إال أنــه يوجــد أخطــاء 

وأســوأها مــا حصــل مــع قنــاة رؤيــا.

أمــا إعاميــا، فــكان أفضــل لــو تــم عقــد مؤتمــرات صحفيــة 
مراعيــة إجــراءات الســامة أو مــن خــال اإلنترنــت، إال أنــه 
كان يعــوض بالمقابــات اإلعاميــة، واإلعــام الوطنــي 

عمــل دور عظيــم.

اإلعاميــة  المؤسســات  علــى  المحافظــة  ويجــب 
“الورقيــة” وذلــك لحاجــة المواطــن لمصــدر موثــوق للخبــر 
فــي ظــل الفوضــى التــي تســبب بهــا الكــم الهائــل مــن 

التواصــل. ووســائل  اإللكترونيــة،  المواقــع 
المؤسســات  فــي  الموظفيــن  أعــداد  تخفيــض  يجــب 

والورقيــة. الصحفيــة 

الصحافييــن  ونقيــب  األســبق،  الــرأي  صحيفــة  تحريــر  رئيــس    21
العــرب. الصحافييــن  اتحــاد  فــي  الحريــات  لجنــة  ورئيــس  األســبق، 

22  كاتب وناشط سياسي ونائب سابق.
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فتح منصور27:
تقدمهــا  التــي  والمعلومــات  القــرارات  مــن  كثيــر 
الحكومــة فــي اإليجــاز الصحفــي تخلــو مــن التوضيحات 
أو شــروحات او مســببات، االمــر الــذي أدى لخلــق حالــة 
مــن الجــدل واإلربــاك، والتبريــرات فــي معظــم االحيــان 

تأتــي متأخــرة ويكــون الضــرر قــد وقــع.

حسام غرايبة28:
اســتجابة  كان  إعاميــا  المميــز  الحكومــي  األداء  هــل 
إعاميــة  لمرحلــة  يؤســس  أنــه  أم  صحــي،  لطــارئ 

الشــفافية؟. علــى  قائمــة  جديــدة 

هديل غبون29:
بدايــة  منــذ  متفــاوت  كان  اإلعامــي  الحكومــة  أداء 
األزمــة فــي صعــود وهبــوط، وكان هنــاك تضــارب 

التصريحــات؟ فــي  أحيانــا 

يشــمل  ولــم  متفاوتــا  كان  المعلومــات  تدفــق 
. صيــل لتفا ا

لهيكلــة  بالنســبة  الحكومــة  توجهــات  هــي  ومــا 
اإلعاميــة؟ المؤسســات 

أمجد العضايلة:
ملكيــة  إلعــادة  تصريــح  أي  الحكومــة  عــن  يصــدر  لــم 
وإخضاعهــا  للحكومــة  الرســمية  اإلعــام  وســائل 
ــة للمؤسســات  لســلطتها، ولكــن المطــروح هــو هيكل
اإلعاميــة الرســمية ودمجهــا تحــت مظلــة مجلــس إدارة 
واحــد مــع المحافظــة علــى اســتقاليتها ومهنيتهــا، 
حيــن  إلــى  األمــر  وســيؤجل  لقانــون،  يحتــاج  وهــذا 

النــواب. مجلــس  انعقــاد 

وأســتطيع القــول إن أداء الحكومــة والجهــات الرســمية 
فــي جائحــة كورونــا كان أداء متميــزًا وشــهد لــه الجميــع.

المركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات كان قــد أعــد 
دراســات مختلفــة حــول التعامــل مــع أي ازمــة محتملــة، 
عليهــا  2017 واطلعــت  فــي  أعــدت  دراســة  وهنــاك 

ــاء فــي األردن. ــة التعامــل مــع انتشــار وب حــول كيفي

يمكــن القــول إن الدولــة لــم تشــهد تناغمــا فــي عملهــا 
الحكومــة  مثلمــا شــهدت فــي كورونــا، ســواء فــي 
او االجهــزة االمنيــة او القــوات المســلحة وبتنســيق 
الملــك، ورغــم أن هــذه  ودعــم ومتابعــة حثيثــة مــن 
أدت  الحكوميــة  البيرقراطيــة  أن  إال  داهمتنــا  الجائحــة 

أداء رائعــا.

وبوضــوح وزارة الصحــة وبعــض الــوزارات األخــرى لــم تكــن 
مهيــأة إعاميــا للتعامــل مــع هــذه األزمــة، وســنقدم وثيقــة 

وتوصيــات لتحســين ذلــك مســتقبا وبعــد انتهــاء االزمــة.
27  خبير إعامي.

28  إعامي/ مدير إذاعة »حسنى إف إم«.
29  صحفية/ جريدة الغد اليومية ومراسلة CNN عربي.

ورقــة علميــة تحــدد مكامــن الضعــف وعاجهــا، والخــروج 
بتوصيــات تنفــذ علــى أرض الواقــع لتافــي هــذه الثغرات 

فيمــا لــو حصــل مســتقبا أي أزمــة مشــابهة؟.

ذيب القرالة24:
الحكومــة مــن خــال تعاملهــا مــع جائحــة كورونــا نجحــت مــن 

خــال ثاثــة محــاور:
األول: توفيــر المعلومــة وذلــك مــن خــال اإليجــاز اليومي 
أو مــن خــال النشــاط اليومــي المتواصــل لمعالــي وزيــر 

اإلعام.

الثانــي: أن الحكومــة نجحــت فــي المســاعدة بتنقــل وحركة 
إلعامييــن، بمنحهــا تصاريــح الحركــة الشــامل، حيــث منحت 
تصــارح لـــ 279 مؤسســة إعاميــة أردنيــة وعربيــة وأجنبيــة، 
 900 منــح  الحظــر  مــن  األولــى  ســاعات  الســت  وفــي 
تصريــح للصحفييــن واإلعاميــن، حســب دراســة أجرتهــا 
الهيئــة حــول نســبة الرضــا عــن منــح التصاريــح كان نســبته 
%95، وحتــى الـــ %5 لــم يكونــوا معترضيــن علــى نظــام 
التصاريــح، بــل كانــت منحهــم لديهــم رغبــة فــي الحصــول 

علــى تصاريــح أكثــر.

الثالــث: أن الحكومــة ممثلــة بهيئــة اإلعــام تابعــت التغذية 
الراجعــة وتواصلــت مــع معظــم الصحفييــن واإلعامييــن 

لتعــرف تقيمهــم وتســمع نصائحهــم وماحظاتهــم.

فــي المحصلــة الحكومــة نجحــت بــكل المقاييــس إعاميــا 
رغــم يعــض الهنــات والــزالت، ولكنهــا تجربــة ناجحــة ويبنــى 

عليهــا.

محمد عرسان25:
ــل منصــة اســأل الحكومــة،  ــة للحكومــة بتفعي ــدي توصي ل
حيــث كانــت مفعلــة بشــكل جيــد قبــل أزمــة كورونــا، ولكنهــا 
اآلن ال تقــوم بدورهــا، وخاصــة أننــا نلجــأ لهــا فــي ظــل 

ــة. ــاب المؤتمــرات الصحفي غي

بعــد أمــر الدفــاع 8 أصبــح لدينــا كصحفييــن هاجــس ورقابــة 
ذاتيــة بشــكل كبيــر قبــل النشــر فــي أي موضــوع كان.

ــا  ــار كورون ــة أخب ــر: هــل طغــت إدارة تغطي وســؤالي للوزي
علــى اهتمــام اإلعــام بتغطيــة قضيــة ضــم أراضــي غــور 

األردن مــن قبــل االحتــال؟

رنا الحسيني26:
تحريــر  رئيــس  أن  رغــم  تصريــح  علــى  أحصــل  لــم  أنــا 
لذلــك. طلبــا  قــدم  قــد  بهــا  أعمــل  التــي  المؤسســة 
لغــة الحكومــة فــي اإليجــاز الصحفــي ال تراعــى الجنــدر، 
لغيــاب  باإلضافــة  دائمــا،  ذكوريــة  المســتخدمة  فاللغــة 

الوزيــرات عــن اإليجــازات الصحفيــة.

24  مدير هيئة اإلعام.
25  إعامي/ راديو البلد.

26  صحفية/ جوردان تايمز.
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القسم الخامس

مهنــة  تعريــف  إعــادة  علــى  العمــل  الضــروري  ومــن 
مــن  أكبــر  شــريحة  لتشــمل  واإلعامــي  الصحفــي 
العامليــن فــي هــذا القطــاع، وعــدم حصــر األمــر بتعريــف 
الصحفــي علــى أنــه العضــو فــي نقابــة الصحفييــن.

باسل العكور34:
المشــكلة التــي واجهتنــا فــي العمــل تتعلــق بالجانــب 
علــى  االجابــة  تســتطيع  لــم  فالحكومــة  االقتصــادي، 
ويجــب  باالقتصــاد،  المتعلقــة  والتخوفــات  األســئلة 
علــى الحكومــة أن تعمــل علــى الجانــب االقتصادي االن.

نــرى أن دمــج وســائل اإلعــام الرســمية ضــرورة، ودعــم 
الصحــف الورقيــة يجــب أن يرتبــط بخطــة وبرامــج كــي ال 

يتكــرر وقوعهــا فــي األزمــات.

حيدر العبدلي35:
نطالــب تفعيــل دور الناطقيــن االعاميين في الوزارات، 

للوصول الي المعلومات بشــكل أوســع وأســرع.
 

إبراهيم بريزات36:
المؤسســات  دمــج  آليــة  هــي  ومــا  المطلــوب  مــا 

. اإلعاميــة؟

محمد قطيشات37:
اإلعــام الرســمي لــن يكــون قويــا دون دعــم االعــام 
ورفــع  الدولــة  جانــب  إلــى  وقــف  أنــه  حيــث  الخــاص، 

اإلعاميــة. الحريــات  ســقف 

أمجد العضايلة:
خالهــا  ســنتطرق  القادمــة  والمؤتمــرات  االيجــازات 

كورونــا. غيــر  أكثــر  لموضوعــات 

وســنعمل علــى تعزيــز الثقــة بيــن المجتمــع والدولــة، 
بعــد  مــا  للتعامــل  تدريجــي  خطــاب  علــى  وســنعمل 

االقتصــادي. الوضــع  وخاصــة  كورونــا 

عــن  النظــر  بغــض  االعامييــن  مــع  نتعامــل  ونحــن 
مؤسســاتهم،  عــن  النظــر  وبغــض  للنقابــة،  انتســابه 
ويجــب أن نتســاعد ســويا علــى اعــادة تعريــف الصحفــي 

واالعامــي.

أمــا فيمــا يتعلــق بقضيــة الزميــل نضــال فراعنــة فهــي 
قضيــة ليــس لهــا عاقــة بالحريــات اإلعاميــة، ورغــم 
ذلــك حاولــت التدخــل مــرارا، واعدكــم أن اعــود للســؤال 

حــول هــذه القضيــة وبــذل كل جهــد ممكــن.

34  ناشر/ موقع JO24 اإلخباري.
35  إعامي/ قناة الحرة.

.FM 36  إعامي/ إذاعة حياة
37  محامي والمدير السابق لهيئة اإلعام.

بحضــور  وسنســمح  الصحفيــة  المؤتمــرات  وســنعيد 
الصحفييــن، وتفعيــل منصــة اســأل الحكومــة، وســنتلقى 

إســئلة عــن طريــق اإليميــل واالجابــة عليهــا.

أمــا مــا يخــص قضيــة ضــم أراضــي الغــور، فقــد ســمعنا 
تصريحــات الملــك وهــي تصريحــات واضحــة جــدا ولهــا 
وقــع ليــس فــي األردن فقــط، وال يمكــن أن نقــول إن 
هــذه  فــي خضــم  الفلســطينية  القضيــة  نســي  األردن 

الجائحــة.

أمــا مــا يخــص الخطــاب الجنــدري فالماحظــات صحيحــة 
وســنعمل علــى معالجتهــا، ولكــن بالنســبة للوزيــرات فقــد 

ظهــرن فــي وســائل اإلعــام واإليجــازات الصحفيــة.

االزمــة  هــذه  بعــد  واقــوى  أفضــل  ســيكون  األردن 
خاصــة يتعلــق بالتنســيق والمؤسســية واالنســجام بيــن 
المؤسســات، وقــد تكــون هيكلــة االجهــزة االمنيــة ســابقا 
حققــت نتائــج إيجابيــة مــن حيــث التنســيق والمؤسســية، 
نهجــا  ســيكون  وانمــا  فزعــة  ليــس  االنســجام  وهــذا 

دائمــا. مؤسســيا 

بيان التل30:
السياســة االعاميــة للدولــة خــال االزمــة، برأيــي أنهــا 
ــم  اتســمت بالوضــوح والهــدوء والتواضــع وهــذا االمــر ل
ولكــن  جيــدا  كان  المعلومــة  وتوفيــر  واالنفتــاح  نعهــده، 

ناقصــا.

أشــرت هــذه الجائحــة ألهميــة اإلعــام الوطنــي وضــرورة 
ــة ان تتخــذ الحكومــة قــرارات  ــه، ومــن االهمي االهتمــام ب
جريئــة لدعــم االعــام والنهــوض بــه، وأنــوه إلــى ضــرورة 

تماهــي الصحــف مــع االعــام الرقمــي.

رمزي خوري31:
اتمنــى علــى الدولــة ان تحافــظ علــى الثقــة التــي بنيت مع 
المواطنيــن خــال هــذه الجائحــة مــن خــال افســاح المجــال 
لوســائل االعــام أن تقــوم بعملهــا بحريــة وايصــال صــوت 

المواطن.

صبري اربيحات32:
فــي هــذه اللحظــة التــي يشــعر فيهــا المواطــن بخــوف 
وقلــق مــن المســتقبل، ال بــد مــن تطويــر خطــاب إعامــي 
تدريجــي شــامل يتجــاوز االزمــة بحدوهــا إلــى مــا حــول 

االزمــة ومــا بعدهــا.

أمجد تادرس33:
مــا حصــل مــع قنــاة رؤيــا قــد يعمــل يؤثــر عكســيا علــى 
عملهــا اإلعامــي، وقــد يكــون ســببا فــي خــوف العامليــن 

فيهــا.
30  معهد اإلعام األردني.
31  مدير األخبار/ قناة رؤيا.

32  وزير سابق وكاتب.
33  إعامي ومدير مكتب CBS األردن.
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المناقشات والمقابالت المعمقة 

هنــاك مبــادرات خجولــة بتحليــل مــا تقــوم بــه الحكومــة 
مــن ممارســات فــي التعامــل مــا جائحــة كورونــا، ولكــن 
لــم يكــن هنالــك تحليــل ألثــر قانــون الدفــاع وأوامــره 
مــن  العديــد  وقــد ســجل  والحريــات،  الحقــوق  علــى 
أخبــار  ومديــر  لناشــر  االعتقــاالت،  مثــل  االنتهــاكات 
فــي قنــاة رؤيــا، والنائــب الســابق ســليم البطاينــة، 
وكان هنــاك ســيطرة علــى كل وســائل االعــام وحتــى 
ان  انطباعــا  اعطــى  الــذي  االمــر  ميديــا،  السوشــيال 
الــرأي  حريــة  مــن  للحــد  موجــودة  االمنيــة  القبضــة 

والتعبيــر.

االعامييــن  علــى  يســيطر  تخــوف  يوجــد  زال  وال 
مــن أوامــر الدفــاع وليــس فقــط مــن قانــون الجرائــم 

.8 رقــم  الدفــاع  أمــر  وخاصــة  االلكترونيــة، 

الحكومــة ال بــد أن تعمــل علــى مراجعــة أوامــر الدفــاع 
وتعمــل علــى اصــدار اوامــر جديــدة تســمح بتوســيع 
الدوليــة  المعاييــر  مــع  يتوافــق  بمــا  الحريــات  دائــرة 

األردن. عليهــا  التــي صــادق  والمعاهــدات 

زينة المعاني39:  §
الجرائــم  قانــون  مــن  مخــاوف  لدينــا  كان  باألصــل 
اإللكترونيــة، وخطــاب الكراهيــة، وال نعلــم متــى تقــع 
فــي جريمــة الكترونيــة، قانــون الدفــاع وأوامــره جعلنــا 

أكثــر حــذرا فــي الكتابــة والنشــر. 

مــن المهــم أن نتطــرق لحــق الحصول علــى المعلومات 
الرتباطــه الوثيــق بحريــة التعبيــر خاصــة فــي ظــل جائحــة 

كورونا.

اإليجــازات الصحفيــة ليــس فيهــا تفاعــل ابــدا ومــا يقدم 
باإليجــاز هــو معلومــات جامــدة فقط وباتجــاه واحد.

فتح منصور40:  §
االنتهــاكات الفعليــة تحــدث علــى أرض الواقــع ومــن 
علــى  الناشــطين  لحريــة  وتقييــد  اعتقــاالت  بينهــا 
السوشــيال ميديــا، كمــا ال يمكــن تجاهــل تقييــد حريــة 
التنقــل التــي اثــرت بشــكل كبيــر على عمــل الصحفيين.

39  ناشطة على مواقع السوشيال ميديا.
40  خبير إعامي.

ودعــا المركــز لجلســة النقــاش هــذه نخبــة مــن اإلعامييــن 
واإلعاميــات وقانونييــن وقانونيــات ونشــطاء فــي حريــة 

التعبيــر.

وأكــد المشــاركون فــي الجلســة علــى أن الحكومــة نجحــت 
فــي الســيطرة علــى وســائل اإلعــام خــال جائحــة كورونا، 
مؤكديــن أن أوامــر الدفــاع ســاهمت فــي زيــادة المخــاوف 

والرقابــة الذاتيــة عنــد الصحفييــن والصحفيــات.

بانتهــاك  قامــا  واإلعــام  الحكومــة  أن  إلــى  ونبهــوا 
وأن  الجائحــة،  خــال  كورونــا  لمرضــى  الخصوصيــة 
الخلــل. هــذا  ارتكــب  مــن  أول  حكومييــن  مســؤولين 

وانتقــدوا تغييــب وســائل اإلعــام، واعتبــروا أن الحكومــة 
قدمــت روايــة لألحــداث باتجــاه واحــد.

وقــال المحامــي عمــر العطعــوط أن الحكومــة لديهــا فهــم 
خاطــئ لقانــون الدفــاع، ولهــذا فــإن بعــض الــوزراء خرجــوا 

بالبــزة العســكرية فــي أول األزمــة.

وأشــار احمــد عــوض إلــى أن منظومــة حقــوق اإلنســان 
هشــة وازدادت هشاشــة مــع اإلجــراءات الحكوميــة خــال 

جائحــة كورونــا.

وأكــد فتــح منصــور أن المؤسســات اإلعاميــة ال تملــك 
اســتراتيجيات، أو خططــا للتعامــل مــع األزمــات بمــا فيهــا 

ــن. ضمــان ســامة الصحفيي

الحريــات  حالــة  عــن  الحــوار  جلســة  نــص  يلــي  وفيمــا 
اإلعاميــة واالنتهــاكات خــال جائحــة كورونــا والتــي أدارهــا 
الرئيــس التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن الزميــل 

نضــال منصــور:

كمال المشرقي38:  §
الحكومــة نجحــت فــي الســيطرة علــى وســائل اإلعــام 
مــن خــال ســيطرتها علــى اعطــاء المعلومــات وتوفيرهــا 
وكانــت مصــدر المعلومــات الوحيــد، وكان هنــاك شــح فــي 

المعلومــات ممــا أثــر ســلبا علــى اداء وســائل االعــام.
الديمقراطيــة  للدراســات  التغييــر  أكاديميــة  ورئيــس  محامــي    38

. يــة لتنمو ا و

5.2. جلســة النقــاش الثانيــة: “التحديــات واالنتهــاكات التــي تواجــه حريــة التعبيــر واالعــالم خــالل 
جائحــة كورونــا”

نظــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن جلســة نقــاش حــول “التحديــات واالنتهــاكات التــي تواجــه حريــة التعبيــر واالعــام 
خــال جائحــة كورونــا” بتاريــخ 22/5/2020 عبــر تطبيــق “زوم”، وناقشــت الجلســة األســئلة والمحــاور التاليــة:

ماهي اهم التحديات والمشكات التي واجهت اإلعاميين خال عملهم في ظل جائحة كورونا؟	 
ماهي االنتهاكات التي تعرض لها االعاميون خال عملهم الصحفي خال جائحة كورونا؟	 
ماهي التحديات التي واجهت المؤسسات اإلعامية خال جائحة كورونا؟	 
ماهي التحديات التي تعرضت لها حرية التعبير خال الجائحة بسبب قانون واوامر الدفاع.	 
ماهي أبرز االنتهاكات التي وقعت على حرية التعبير، او مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي؟	 
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مــن أول يــوم لــم تكــن الحياديــة موجــودة فــي التعامــل 
الحكومــي مــع وســائل اإلعــام، ومــا حــدث مــن توقيــف 
ــد لباقــي  ــر أخبارهــا هــو رســالة تهدي ــاة ومدي ــك قن لمال

وســائل اإلعــام.

وأول مــن انتهــك أوامــر الدفــاع فيمــا يخــص الحــق فــي 
وزيــر  خــرج  حيــث  ذاتهــا،  الحكومــة  هــي  الخصوصيــة 
الصحــة برفقــة مريــض فــي فيديــو، وهــو أول مــن ذكــر 
اســماء المصابيــن كمــا حــدث فــي “حالــة صبحــي” علــى 

ــال. ســبيل المث

االزمــة  إدارة  علــى  مقدرتهــا  عــدم  وبســبب  الحكومــة 
لجــأت لتغييــب اإلعــام، وحتــى شــركائها كغــرف التجــارة 

والصناعــة والنقابــات، وانفــردت بالمشــهد.

منال كشت43:
ــم يكــن  ــار كمــا هــي، ول الصحفيــون اكتفــوا بنقــل االخب
الســماح  بعــد  وحتــى  التحليــل،  مــن  نــوع  اي  هنالــك 
للصحفييــن بالمشــاركة فــي اإليجــازات الصحفيــة، كانــت 

أســئلتهم خجولــة وتقليديــة.

ولــم  الســيدات،  دور  همــش  اإلعــام  أن  والماحــظ 
المســؤولين. حــال  هــو  كمــا  اهتمــام  يوليهــم 

وكناشــطين علــى مواقــع التواصــل شــعرنا اننــا مكبلــون 
أكثــر بعــد أوامــر الدفــاع فــي النشــر والتعبيــر عــن آرائنــا.

محمد مغايضة44:
ــة عــودة الطــاب  ــد تغطي ــداء بالضــرب عن تعرضــت العت
مــن تركيــا ومصــر، وكانــت بســبب تصويــري اليــف، وتــم 
منعــي مــن قــوات امــن المطــار، رغــم التزامــي بــكل 

المعاييــر المهنيــة.

وتــم تطبيــق قانــون الدفــاع بحقــي نتيجــة خطــأ حصــل 
ــام الحظــر  برقــم التسلســلي الــذي يمنــح للصحفييــن أي
الشــامل، كمــا واجهتنا مشــكلة دائمة عنــد ابراز التصريح، 
وســؤالنا عــن تصريــح الســيارة أو تصريــح أدوات العمــل.

أحمد عوض45:
رغــم  األردن  فــي  اإلنســان  حقــوق  منظومــة  مجمــل 
اإلجــراءات  مــع  هشاشــة  ازدادت  أنهــا  إال  هشاشــتها 

كورونــا. جائحــة  ظــل  فــي  الحكوميــة 

بتعامــل  انتقائيــة  هنــاك  بــان  الزمــاء  مــع  أتفــق 
االعــام  وســائل  مــع  الرســمية  الدولــة  مؤسســات 
المختلفــة وهــذه نتيجــة توصلــت لهــا كمراقــب لمــا يجري، 
التــي  الوحيــدة  المدنيــة  الحقــوق  فقــط  ليــس  ولكــن 
قليــل  غيــر  جــزء  بــل  التضييــق،  أو  لانتهــاك  تعرضــت 
مــن أوامــر الدفــاع مســت مجمــل الحقــوق االقتصاديــة 
43  مديــرة مركــز شــابات لتمكيــن المــرأة سياســيًا وناشــطة علــى 

ميديــا. السوشــيال  مواقــع 
44  مصور صحفي في جريدة الغد اليومية.

45  مدير مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية.

فيمــا يتعلــق بحــق الحصــول علــى المعلومــات، فهنــاك 
وهنــاك  وملتبســة،  مكتملــة  غيــر  وهــي  واحــدة  روايــة 
ضعــف مهنــي فــي االعــام انســحب علــى االعــام فــي 

ظــل جائحــة كورونــا.
وال ننســى أيضــا أن اإلعــام اعتــدى علــى الحــق فــي 
علــى  الحكومــة  ســاعد  الصــور  وتنميــط  الخصوصيــة، 

حقوقهــم. انتهــاك 

مروان سالم41:
أهم التحديات: 

التنقــل 	  منــع  خــال  مــن  االعــام  لحريــة  تقييــد 
ومنــع التغطيــة مــن خــال عــدم مشــاركة الصحفييــن فــي 

االيجــازات.
وعــدم 	  التصاريــح  منــح  فــي  مشــكلة  هنــاك 

منحهــا. فــي  المســاواة 
فــي 	  تمثلــت  االعــام  فــي  الضعــف  نقطــة 

الخصوصيــة  انتهــاك 
اإلعــام ضحيــة وليــس لديــه أي دور فــي أزمــة 	 

كورونــا، فلــم يكــن متواجــدا فــي الصــورة، وحتــى فــي 
اإليجــاز لــم يســمح لــه بالتواجــد.

دليــل 	  وأكبــر  لانتهــاك  اإلعاميــون  تعــرض 
توقيــف مالــك ومديــر أخبــار قنــاة رؤيــا بســبب تقريــر عبــر 
فيــه مواطنــون عــن آرائهــم، فالحكومــة ألقــت القبــض 

للصحفييــن. والتخويــف  التهديــد  مــن  كنــوع  عليهــم 
ــات 	  ــف للدســتور الن صاحي أمــر الدفــاع 8، مخال

رئيــس الــوزراء فــي المــادة 4 مــن قانــون الدفــاع ال تتيــح لــه 
فــرض عقوبــات مســتحدثة، وتمثــل ذلــك فــي نــص أمــر 

الدفــاع 8 فــي البنــد ثانيــا/ب.
رواتــب 	  ودفــع  تغطيــة  علــى  القــدرة  عــدم 

الصحفييــن نتيجــة االزمــة التــي لحقــت بوســائل اإلعــام، 
وتســريح  الطباعــة،  عــن  الورقيــة  الصحــف  وتوقــف 
موظفيــن يعملــون بهــا، يشــكل انتهــاكات بحقهــم كانــت 

أســبابها. أحــد  الحكومــة 

عمر العطعوط42:
هنــاك عــدم فهــم لقانــون الدفــاع عنــد الحكومــة، فالقانون 
ســندا للمــادة 124 مــن الدســتور يتــم العمــل بــه لمعالجــة 
وبــاء، وأي ظــرف طــارئ، ويختلــف تمامــا عن حالــة الطوارئ 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 125، وليــس لــه عاقــة 
بفكــرة الحكــم العســكري، ويتضــح أن بعــض الــوزراء ليســوا 
ــك أن  ــى ذل ــق بينهــا، وليــس أدل عل ــى التفري ــن عل قادري

بعــض الــوزراء خــرج بــزي عســكري فــي بدايــة االزمــة.

وقــد تــم اســتغال الخــوف المشــروع عنــد المواطنيــن 
لتســيطر الحكومــة علــى المشــهد االعامــي كامــا، واحــد 
اهــم نتائج الســيطرة على المشــهد، هــو المؤتمرات التي 
لــم يشــرك بهــا الصحفييــن، ومثــال ذلــك تصريحــات وزيــر 

اإلعــام بعــد حادثــة أحــد اإلصابــات )ســائق الخناصــري(.

41  محامي متخصص في قضايا اإلعام.
42  محاٍم وناشط سياسي.
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مــا يتعلــق بالسوشــيال ميديــا التــي تحلــت بهامــش 
جيــد مــن حريــة التعبيــر، رغــم تخوف البعــض وتحفظهم 
حاولــت  االعــام، فقــد  أمــا  الدفــاع،  قانــون  بســبب 
الحكومــة أن تقــدم المعلومــات بشــفافية، ولكــن كان 
يجــب ان تكــون بشــكل أســلس، والمســؤولين قامــوا 

ــرام خصوصيتهــم.  ــن وعــدم احت بتســمية المصابي

وفقــا للمعاييــر الدوليــة يجــوز تقييــد بعــض الحريــات، 
ولكــن عــبء تطبيــق شــرط التناســب والضــرورة يقــع 
علــى الحكومــة وليــس علــى الشــعب، بالتالــي فــإن 
والكشــف  المعلومــات  بإيصــال  الحكومــة  قيــام 
التلقائــي عنهــا كان ضــرورة وال يشــكل أي أثــر ســلبي.

محمد شما49:
والصحفيــون  مشــكلة،  يواجهــون  الصحفيــون 
المســتقلون يواجهــون مشــكلة أكبــر فــي الحصــول 
علــى تصاريــح الحركــة والمــرور، ألنهــم غيــر مغطييــن 
مــن قبــل مؤسســة، ويعانــون كذلــك مــن مشــكلة 

يحتاجونهــا. التــي  المعلومــات  علــى  الحصــول 

كثيــرة  مواضيــع  فــي  الحديــث  تحاشــوا  الصحفيــون 
نتيجــة رقابــة ذاتيــة فرضوهــا علــى أنفســهم خوفــا مــن 

المســاءلة والماحقــة القانونيــة.

الصحفــي البنغالــي “كبيــر حســين” والــذي كان يعــد 
تقاريــر عــن العمــال البنغــال فــي االردن ومعاناتهــم تــم 
توقيفــه ومــن ثــم كفــل، إال أن محافــظ العاصمــة أعــاد 
توقيفــة إداريــا، وهــذه مشــكلة كبيــرة وانتهــاك واضــح 

لحريــة االعــام.

عمر العبدالات50:
رســامو الكاريكاتيــر يعانــون فــا يوجــد أي مؤسســة 
منصــات  يوجــد  وال  المواهــب،  تدعــم  أو  تدعمهــم 

عليهــا. اعمالهــم  لينشــروا 

المؤسســات والهيئــات  بعــض  نقــد  ومؤخــرا أصبــح 
ينتقدهــا  مــن  كل  وياحــق  احمــرا،  خطــا  المســتقلة 

للدســتور. واضحــة  مخالفــة  وهــذا 

فتح منصور:
ال يتوفر في المؤسســات االعامية أي اســتراتيجيات 
حتــى  وتشــمل  االزمــات،  مــع  للتعامــل  خطــط  أو 

للصحفييــن. الســامة  وســائل 

وهنــاك خلــط عنــد الصحفييــن بيــن عملهــم المهنــي 
والتعبيــر علــى السوشــيال ميديــا، وهــذا الخلــط يخلــق 
مشــاكل أكثــر فــي تعزيــز مفهــوم تدفــق المعلومــات.

49  صحفــي متخصــص بقضايــا حقــوق اإلنســان، ومديــر مكتــب 
منظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان JHR الكنديــة فــي األردن.

50  رسام كاريكاتير.

واالجتماعيــة، وبشــكل كبيــر إذا اخذنــا أمــري الدفــاع رقــم 6 
و9، ناحــظ أنــه أثــر بشــكل كبيــر علــى حيــاة النــاس وشــكل 

معانــاة خــاص للعامليــن فــي القطــاع الخــاص.

يوجــد صحفيــون وصحفيــات قاموا بدور مهم في مراقبة 
أداء الحكومــة ولكــن بشــكل محــدود، وهنــاك العديــد مــن 
حريــة  ســقف  مــن  رفعــت  التــي  اإللكترونيــة  المواقــع 
اإلعــام، وقامــت بنشــر تقاريــر صــادرة عــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي تنتقــد وتقيــم قانــون الدفــاع وعلــى 

صفحاتهــا الرئيســية.

نسرين زريقات46:
كان هنــاك إشــكالية فــي حريــة الرأي والتعبير والتشــريعات 
الناظمــة لهــذا الحــق، ولكــن جائحــة كورونــا كشــفت عــن 
الهشاشــة فــي التشــريعات الناظمــة لكثيــر مــن الحقــوق 

والحريــات.

ــرأي والتعبيــر كجمهــور لمســنا حجــب  فيمــا يخــص حريــة ال
للمعلومــات، وعــدم تدفــق لهــا، والمعلومــات كانــت مــن 
مصــدر واحــد، وأدى تغييــب المعلومــة الصحيحــة النتشــار 

االخبــار الزائفــة والشــائعات.

وشــهدنا انتهــاكات لحقــوق األشــخاص وفــي مقدمتهــا 
حــق الخصوصيــة، يجــب أن نقيــم المرحلــة وأهــم مــن ذلــك 

إشــراك الفئــات المختلفــة، وخاصــة المجتمــع المدنــي.

نضال منصور:
منــذ بدايــة األزمــة بعثنــا للحكومــة رســالة، ونظمنــا اجتماعــا 
معهــا عبــر زوم، طالبنــا مــن خالهمــا بإشــراك المجتمــع 
المدنــي فــي خليــة األزمــة، وإيائهــا دورا فــي التوعيــة 
محــدودة  كانــت  الحكومــة  اســتجابة  أن  إال  والحمايــة، 

ومتأخــرة.

داوود كتاب47:
يجــب أن ننظــر للحــق فــي التعبيــر كمنظومــة متكاملــة، 
وأزمــة  اإلعــام،  مالكــي  أو  اإلعامييــن،  فقــط  وليــس 
نقابــة  فمثــا  اإلعاميــة،  المؤسســات  غيــاب  اثبتــت 
الصحفييــن لــم يكــن لهــا دور نهائيا، وحتــى نحن كإعاميين 
ومؤسســات اعاميــة مقصريــن بحــق أنفســنا، وهنــاك 
نوعيــن مــن االعــام، اعــام مدعــوم مــن الحكومــة ورجــال 
اعمــال وهــم مؤثريــن، ومجموعــة اخــرى مــن المؤسســات 
االعاميــة التــي تعانــي مــن قلــة الدعــم وقلــة الموظفيــن 
ــى تأســيس  ــي تأثيرهــا أقــل، ويجــب أن نعمــل عل وبالتال

ــج اإلعامــي. ــدوق لدعــم المنت صن

رياض صبح48:
أعتقــد أن الوضــع اآلن مختلــف عمــا قبــل كورونــا مــن 

جانبيــن:

46  رئيسة وحدة العدالة الجنائية/ المركز الوطني لحقوق اإلنسان.
47  مدير شبكة اإلعام المجتمعي.
48  خبير في مجال حقوق اإلنسان.
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القسم الخامس

جريــدة الــرأي اليوميــة أيمــن المجالــي، مديــر األخبــار فــي 
التلفزيــون األردنــي أنــس المجالــي، الرئيــس التنفيــذي 
لقنــاة المملكــة دانــا الصبــاغ، مديــر عــام وكالــة األنبــاء 
األردنيــة “بتــرا” فايــق حجازيــن، مالــك ومديــر قنــاة رؤيــا 
فــارس الصايــغ، رئيــس مجلــس إدارة جريــدة الدســتور 
اليوميــة محمــد داوديــة، رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
اإلذاعــة والتلفزيــون د. محمــد المومنــي، رئيــس تحريــر 
الطراونــة، وناشــر جريــدة  اليوميــة مكــرم  الغــد  جريــدة 

الغــد اليوميــة محمــد عليــان. 

وتاليًا عرضًا لهذه المقابات على النحو التالي:

فرضياتــه  مــن  والتثبــت  معلوماتــه  تعزيــز  بهــدف 
وحريــة  حمايــة  مركــز  أجــرى  التقريــر؛  لهــذا  ومطالعاتــه 
تحريــر  رؤســاء  مــن  تســعة  مــع  مقابــات  الصحفييــن 
وناشــرين ورؤســاء مجالــس إدارات لســبعة مؤسســات 
إعاميــة واســعة االنتشــار فــي األردن، منهــا مؤسســات 
انعــكاس  علــى  وركــزت  حكوميــة وعموميــة ومســتقلة، 
للصحفييــن  المعيشــي  األمــن  علــى  كورونــا  جائحــة 
التــي  والسياســات  اإلعاميــة  المؤسســات  وخســائر 
التعامــل مــع وســائل اإلعــام.  الحكومــة فــي  اتخذتهــا 

وأجريــت المقابــات التــي نضعها مــع حفظ األلقاب مرتبة 
حســب الحــروف الهجائيــة مــع كل مــن: رئيــس مجلــس إدارة 

المقابات   .5.3

وتحــدث المجالــي عــن فكــرة إنشــاء إذاعــة تابعــة للــرأي، 
لتحســين  مباشــر  بشــكل  الصحيفــة  توزيــع  واســتعادة 

اإليــرادات والوصــول بشــكل أفضــل للجمهــور.

المجالــي عــرض تصوراتــه لحــل مشــكلة الجريــدة، أهمهــا 
وزيــادة  المديونيــة،  مشــكلة  وحــل  الهيكلــة،  إعــادة 
اإليــرادات، ويقــول “يجــب أن نتخــذ إجــراءات للهيكلــة 

الرواتــب”. نفقــات  ونخفــض 

وأكــد المجالــي دعمــه لتأســيس صنــدوق مســتقل لدعــم 
تدعــم  ال  “لمــاذا  متســائًا  اإلعاميــة،  المؤسســات 

الصحــف الورقيــة مــن صنــدوق همــة وطــن؟”.

ووصــف إدارة الحكومــة للملــف اإلعامــي خــال جائحــة 
كورونــا بأنــه جيــد، منوهــًا أن “خطــاب الحكومــة أصبــح 

يحظــى بالمصداقيــة”.

كافيــة  كانــت  الصحفيــة  “اإليجــازات  المجالــي  وقــال 
للجمهــور، وربمــا كان هنــاك حاجــة للحــوار مــع اإلعامييــن 

لإلضــاءة علــى بعــض النقــاط غيــر الواضحــة”.

المجالــي لــم يــر خــال الجائحــة أن هناك انتهــاكات وقعت 
علــى وســائل اإلعــام، واصفــًا القطــاع اإلعامــي بأنــه 
أن  لــو  وتمنــى  الحكومــة،  مــع  ومتعاونــًا  واقعيــًا  كان 
البطاقــات الصحفيــة للمؤسســات  الحكومــة اعتمــدت 

ــح المــرور. ــدل اللجــوء لتصاري ــة ب اإلعامي

ــرأي  ــدة ال ــي رئيــس مجلــس إدارة جري ــب أيمــن المجال طال
إلنقــاذ  الفــوري  بالتدخــل  الحكومــة  الســابق  اليوميــة 
الصحــف الورقيــة، مبينــًا أن “مــا تحتاجــه الصحــف ليــس 
قروضــًا تزيــد مــن مديونتهــا، بــل أن تقــوم الحكومــة بدفــع 
الحيــاة  تعــود  حتــى  4 شــهور  لمــدة  الموظفيــن  رواتــب 

لطبيعتهــا”.

وقــال المجالــي “الصحــف تضــررت بشــكل مباشــر فــي 
وتقــف  تســاندها  أن  الحكومــة  وعلــى  كورونــا،  جائحــة 
معهــا، فقــد ظلــت الصحــف قنــاة رئيســية للمعلومــات 

األزمــة”. خــال  للمجتمــع 

الورقيــة  إلــى أن “االهتمــام بالصحــف  المجالــي  ونــوه 
تايمــز  نيويــورك  فجريــدة  العالــم،  فــي  قائمــًا  يــزل  لــم 
ــر  ــى تطوي ــًا زادت مبيعاتهــا، والمهــم هــو العمــل عل مث

أساســية”. كخطــوة  للصحــف  المضمــون 

وأقــر المجالــي أن “المشــكلة األولــى التــي تواجــه الجريدة 
اآلن هــي توفيــر وتأميــن الرواتب”.

ويــدرك المجالــي أن أزمــة الصحــف الورقيــة أســبق مــن 
اإلدارة  مجلــس  مــع  يعمــل  فإنــه  ولهــذا  كورونــا،  أزمــة 
لتطويــر المحتــوى للجريــدة، فالصحــف لــم تعــد تنافــس 
وراء  مــا  تقديــم  فــي  وإنمــا  تقــع،  التــي  األخبــار  علــى 
هــذه األخبــار، والتركيــز علــى القضايــا الداخليــة بتحقيقــات 
ــة الســتعادة ثقــة القــارئ، هــذا  ــر ذات جــودة مهني وتقاري

عــدا عــن تطويــر الموقــع اإللكترونــي.

أيمن المجالي )رئيس مجلس إدارة جريدة الرأي اليومية السابق(  .5.3.1
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المناقشات والمقابالت المعمقة 

التلفــزة  شــبكات  كل  بتزويــد  تكفــل  فلقــد  األزمــة، 
بالرابــط اإللكترونــي للبــث للمؤتمــرات الصحفيــة التــي 
تتــم فــي المركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات”، 

قائــًا “نحــن كنــا مــن يعطــي اإلشــارة”.

المجالــي لــم يوافــق علــى اتهــام الحكومــة بالمحابــاة 
فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــام، ولكنــه قــال “ربمــا 
يفضــل وزيــر أن يطلــع علــى هــذا المنبــر اإلعامــي، 

هــذا يحــدث وممكــن”.

ونــوه بــأن مندوبــي ومراســلي األخبــار فــي التلفزيــون 
حصلــوا علــى 140 تصريحــًا فــي بدايــة األزمــة، وصلت 
هــذا  األخبــار،  بقســم  مخصصــة   180 إلــى  بعدهــا 
ــح التــي كان يحصــل عليهــا مندوبــي  عــدا عــن التصاري
مــن  مباشــر  بشــكل  المحافظــات  فــي  التلفزيــون 
الحــكام اإلدارييــن، ســواء فــي مناطــق العــزل أو فــي 

أوقــات الحظــر الشــامل”.

األردنــي  التلفزيــون  فــي  الســابق  األخبــار  مديــر  أكــد 
اإلعاميــة  “السياســات  أن  المجالــي  أنــس  اإلعامــي 
خــال األزمــة كانــت متميــزة”، مبينــًا أنــه “ألول مــرة منــذ 
4 ســنوات يشــعر بساســة العمــل وســرعة االســتجابة 

المعلومــات”. تقديــم  فــي 

وقــال “لقــد كانــت االســتجابة مــن قبــل الحكومــة وفريــق 
ــل  ــه قب ــال علي األزمــة خــال الجائحــة أفضــل ممــا كان الح

األزمــة”.

كان  الــذي  اليومــي  أن “اإليجــاز الصحفــي  إلــى  وأشــار 
يقــدم مهمــًا وضروريــًا لوســائل اإلعــام والمجتمــع، وقــد 
يمكنهــا  للصحافــة، وكان  أخــرى  تكــون هنــاك متطلبــات 

وتحقيقهــا”.  متابعتهــا 

ــًا خــال  وأوضــح أن “التلفزيــون األردنــي لعــب دورًا ريادي

أنس المجالي )مدير األخبار السابق في التلفزيون األردني(  .5.3.2

دانا الصياغ )الرئيس التنفيذي/ قناة المملكة(  .5.3.3

العمــل  مركزيــة  عــن  الحديــث  الصيــاغ  تعــارض  ولــم 
المصــادر،  ومحدوديــة  الجائحــة  خــال  اإلعامــي 
اإلعــام  لشــؤون  الدولــة  وزيــرا  أن  إلــى  وأشــارت 
ــة، والصحــة ســعد جابــر، كانــا المصــدر  أمجــد العضايل
فــي  المستشــفيات  ومــدراء  المعتمــد،  األساســي 
يعــد  لــم  األزمــة  بــدء  مــن  فتــرة  بعــد  المحافظــات 

يتحدثــوا”.

وبينــت الصيــاغ “المملكــة لديهــا برامــج إخباريــة متعددة 
المســؤولين بشــكل  المملكــة، وظهــور  مثــل صبــاح 
التــي  المواضيــع  علــى  لإلجابــة  ومتنــوع  مســتمر 
علــى  لاعتمــاد  مضطــرة  وكنــت  ضــروري،  نطرقهــا 
المعلومــات مــن المصــادر الموثوقــة التــي يؤكــد علــى 

صحتهــا مراســلي المملكــة فــي الميــدان”.

اســتقاليتها  علــى  حافظــت  “المملكــة  أن  وقالــت 
خــال جائحــة كورونــا، ولــم يتدخــل أحــد فــي سياســاتنا 
اإلعاميــة، ولكــن كنــا نعــرف بمركزيــة اإلدارة، وحرصنــا 
لهــم مصلحــة  الجميــع  )فلتــرة( األصــوات ألن  علــى 

فــي تدقيــق مضاعــف للمعلومــات”.

وتعيــد التأكيــد “المملكــة تغلــب المصلحــة العامة، ولم 
نبحــث فــي األزمــة عــن الخلــل والــزالت الصغيرة”.

الصيــاغ  دانــا  المملكــة  لقنــاة  التنفيــذي  الرئيــس  نفــت 
الدولــة  وأجهــزة  الحكومــة  مــن  محابــاة  هنــاك  تكــون  أن 

المملكــة. قنــاة  لمصلحــة 

وقالــت خــال مقابلــة معهــا لغايــات إعــداد هــذا التقريــر 
“ال بــد مــن ماحظــة أن االهتمــام باألخبــار قــد زاد فــي 
المجتمــع خــال جائحــة “كورونــا”، والمملكــة هــي القنــاة 
اإلخباريــة الوحيــدة فــي األردن، ولهــذا مــن الطبيعــي أن 
تكــون المنصــة الرئيســية إليصــال رســائل الدولــة للنــاس، 
ــا،  ــاز فــي التعامــل معن ــاة أو انحي ولكــن ال توجــد أي محاب
أو  المعلومــات،  فــي مصــادر  أحيانــًا شــحًا  نواجــه  وكنــا 
حتــى تأخيــرًا فــي الــرد علــى أســئلتنا واستفســاراتنا أو 

المشــاركة معنــا”.

وتابعــت الصيــاغ “خــال األزمــة كنــا نركــض وراء الحكومــة 
لمتابعــة عملنــا، وناحقهــا باألســئلة فــي كل مــكان إلبــاغ 

النــاس بالمســتجدات”.

ونوهــت “قنــاة المملكــة لديهــا مراســلين فــي الميــدان 
فــي كل مــكان، ولهــذا فإننــي أرى اإلعــام كان يســاعد 
الحكومــة فــي تتبــع اإلصابــات، وفــي بعــض األوقــات كنــا 
نجــد صعوبــة فــي أن نجــد مصــدرًا ســريعًا لتأكيــد اكتشــاف 

إصابــة جديــدة”.
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اإلعــام،  شــبكة  تأســيس  فكــرة  الصبــاغ  ترفــض  وال 
اإلذاعــة  لمؤسســة  موحــد  إدارة  مجلــس  وجــود  أي 
وقنــاة  “بتــرا”،  األردنيــة  األنبــاء  ووكالــة  والتلفزيــون، 
عمــل  اســتقالية  علــى  الحفــاظ  شــريطة  المملكــة، 

واضــح. بشــكل  أدوارهــا  وتحديــد  المؤسســات 

علــى  حصلــت  المملكــة  “قنــاة  أن  الصيــاغ  وأوضحــت 
الذيــن  واإلعاميــات  لإلعامييــن  دائمــًا  تصريحــًا   199
يعملــون معهــا، بمــا فيهــم المراســلين، وأصبحــوا الحقــًا 
205 تصريحــًا”، مشــيرة إلــى أن “التصاريــح فــي الحظــر 
الشــامل كانــت تبلــغ 140 تصريحــًا ليوميــن، أي بواقــع 70 

تصريحــًا يومــي )الخميــس والجمعــة(”. 

فايق حجازين )مدير عام وكالة األنباء األردنية “بترا”(  .5.3.4

ووصــف دور اإلعــام بأنــه “حامــي المجتمــع”، منوهــًا 
“كنــا نوصــل المشــاكل للحكومــة بنية الوصــول لحلول”.

وأكــد أن “الحكومــة ال تضــع قيــودًا على حركة الصحفيين 
والصحفيــات”، وقــال “لقــد أعطونــا فــي بتــرا مــا نريــد 
ونحتــاج مــن تصاريــح، ففــي أول يــوم للحظــر زودونــا بـــ 
100 تصريــح، وبعــد ذلــك كل الــكادر حصــل علــى تصاريــح 
مــرور حركــة، وحتــى فــي الحظــر الشــامل كان لدينــا بيــن 
)30 ـ 40( يحملــون الرقــم المتسلســل الــذي يتيــح لهــم 

الحركــة”.

كادر  بأقــل  بــأن “وكالــة األنبــاء األردنيــة عملــت  ونــوه 
ممكــن خــال الجائحــة، وتــم اعتمــاد نظــام العمــل عــن 

بعــد”.

ــغ 262، منهــم 179  ــاء يبل ــة األنب ممــا يذكــر أن كادر وكال
يعملــون بوظيفــة صحفــي.

قــال مديــر عــام وكالــة األنبــاء األردنيــة “بترا” فايــق حجازين 
أن “ظــروف جائحــة كورونــا فرضــت شــكًا جديــدًا للتعامــل 
مــع وســائل اإلعــام، ولهــذا حــل اإليجــاز الصحفــي بــداًل 

عــن اللقــاءات والمؤتمــرات الصحفيــة المباشــرة”.

إعــداد  لغايــات  معــه  مقابلــة  فــي  حجازيــن  وأضــاف 
هــذا التقريــر “ ال يوجــد مــا يمنــع مــن اســتقبال أســئلة 
الصحفييــن والصحفيــات خــال األزمــة والتفاعــل المباشــر 

عليهــا”. واإلجابــة  معهــم 

وأجهزتهــا  الحكومــة  مــن  المعلومــات  تدفــق  ووصــف 
خــال الجائحــة بـ”اإليجابــي”، وقــال “ال توجــد ماحظــة 
كنــا نمررهــا للحكومــة أو للمركــز الوطنــي لألمــن وإدارة 

مباشــرة”. وتعالــج  إال  األزمــات 

المعلومــات  نقــل  إعــام  كوســائل  وتابــع “مســؤوليتنا 
حلهــا”. فــي  ومســؤوليتهم 

فارس الصايغ )مدير عام ومالك قناة رؤيا(  .5.3.5

وقائــع وحقائــق غيــر مــا يقــال”.

ونــوه إلــى أن “وســائل اإلعــام خــال الجائحــة تغاضــت 
عــن عــدم صحــة ومصداقيــة بعــض المعلومــات وبــدأت 

تتقبــل سياســة األمــر الواقــع والتكتــم اإلعامــي”.

للحكومــة  اإلعاميــة  “السياســات  أن  إلــى  وأشــار 
اتســمت بالمركزيــة، وكثيــرًا مــن الــوزراء والمســؤولين 
لــم يســمح لهــم بالتصريــح، والحكومــة قدمــت خطابــًا 

واحــدًا”.

فــي  تعــددًا  هنــاك  كان  األزمــة  بدايــة  “فــي  وبيــن 
ــك  ــى التوجيهــات، وبعــد ذل ــات وحت المصــادر والمرجعي

للمعلومــات”. واحــدة  قنــاة  تعــد ســوى  لــم 

الحكومــة  تنحــاز  أن  يعــارض  ال  أنــه  الصايــغ  وأعلــن 

أن  الصايــغ  فــارس  ومالكهــا  رؤيــا  قنــاة  عــام  مديــر  أكــد 
“الحكومــة نجحــت إعاميــًا خــال جائحــة كورونــا، وتعاملــت 

بشــكل أفضــل بكثيــر مــن أزمــات مــرت بهــا”.

وقــال الصايــغ “ربمــا كان طــول األزمــة ســببًا فــي النجــاح، 
فلقــد تكيفــت وتأقلمــت وعالجــت بعــض األخطــاء التــي 

وقعــت بهــا”.

مغلقــًا  كان  الصحفــي  اإليجــاز  أن  شــك  “ال  وأضــاف 
والمعلومــات تذهــب باتجــاه واحــد، وكان مــن األفضــل لــو 

كان هنــاك تفاعليــة مــع وســائل اإلعــام”.

كان  المعلومــات  بنشــر  الحكومــة  “التــزام  أن  واعتبــر 
ناجحــًا”، مســتدركًا بأنــه “ليــس كافيــًا”، إضافــة إلــى أن 
“بعــض المعلومــات كانــت ناقصــة وغيــر صحيحــة”، وقــال 
تكشــف  بحوزتنــا  كانــت  التــي  والمعلومــات  “الوثائــق 
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الصحفيــة  المؤسســات  “إيــرادات  أن  أكــد  داوديــة 
توقفــت، وحتــى حقوقنــا مــن اإلعانــات الحكوميــة 
للصحــف  دينــار  ألــف   )700( والبالغــة  الجائحــة  قبــل 
الثــاث حصلــت الحقــًا، وكان نصيــب الدســتور منهــا 
80 ألــف دينــار، ولهــذا فإننــا نجــد صعوبــة بالغــة فــي 

الجائحــة”. تأميــن رواتــب الموظفيــن خــال أشــهر 

وقــال داوديــة “الحكومــة وقفــت مــع عمــال المياومــة 
الصحــف”،  مــع  تقــف  لــم  ولكنهــا  جيــد،  أمــر  وهــذا 
لوســائل  اإلنصــاف  “بعــدم  بأنــه  األمــر  واصفــًا 

اإلعــام”.

خــال  الورقيــة  للصحافــة  انتصــر  “الملــك  وأضــاف 
لقائــه األخيــر بالصحفييــن وطمأنهــم ببحــث األمــر مــع 
الحكومــة، وطالــب بصنــدوق لدعــم الصحافــة واإلعــام 
خــال  ديونهــا  مــن  الصحــف  تخليــص  علــى  يركــز 
المطروحــة  الحلــول  أن “أحــد  إلــى  عاميــن”، مشــيرًا 
رفــع ســعر اإلعــان الحكومــي مــن 55 قرشــًا للكلمــة 

إلــى 85 قرشــًا”.

اليوميــة  الدســتور  جريــدة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وصــف 
محمــد داوديــة األداء اإلعامــي للحكومــة بأنــه “كان مهنيــًا 
وممتــازًا”، مشــيرًا إلــى أن “وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام 
كان شــفافًا، وأجــاب علــى كل األســئلة التــي وجهــت لــه”.

واعتبــر داوديــة أن “الحكومــة عملــت على توفير معلومات 
بشــكل منتظم للجمهور خال الجائحة”.

تعرضــت  الدســتور  ومنهــا  الورقيــة  الصحــف  أن  وأكــد 
ألضــرار بعــد توقفهــا عــن الطباعــة خــال أزمــة كورونــا 
بلغــت %100”، مبينــًا أن “الصحــف التزمــت بأمــر الدفــاع 
الــذي طلــب وقــف طباعتهــا خوفــًا مــن نقــل العــدوى، 

التنقــل”. ومنــع  المؤسســات  كل  إغــاق  وبســبب 

الدســتور  بجريــدة  لحقــت  التــي  األضــرار  داوديــة  وقــدر 
بحــدود 600 ألــف دينــار، مبينــًا أن “الرواتــب الشــهرية تبلــغ 

12 ألــف دينــارًا”.

وقــال “لقــد تقدمنــا بطلــب قــرض للتعامــل مــع األزمــة 
اســتنادًا إلــى توجيهــات البنــك المركــزي لدعــم القطاعــات 

ــم يوافقــوا”. ــرة، فل المتعث

40 تصريحــًا لــكل البرامــج واألخبــار، ثــم أعطــي لنــا كل 
انتهــى  حتــى  تصريحــًا   15 إلــى   10 مــن  أســبوعين 
رمضــان ولــم تكــن عندنــا ســوى %50 مــن التصاريــح 
للعامليــن والعامــات فــي المحطــة، وهــو مــا دفعنــا 

البرامــج”. بعــض  إللغــاء 

ــه  لمؤسســاتها الرســمية وتســتغل األزمــة إلنجاحهــا، لكن
علــى  التمييزيــة  المعاملــة  هــذه  تكــون  ال  بــأن  طالبهــا 

األخــرى. اإلعاميــة  المؤسســات  حســاب 

وقــال “إن نظــام التصاريــح للمــرور لوســائل اإلعــام كان 
مجحفــًا بحــق قنــاة رؤيــا، فنحــن لــم نحصــل ســوى علــى 

5.3.6. محمد داودية )رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور اليومية(

د. محمد المومني )رئيس مجلس إدارة مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون(  .5.3.7

اتخــاذ  فــي  دقــة  عــدم  هنــاك  “كان  المومنــي  وقــال 
بعــض القــرارات”، وأكــد “إن المعلومــات التــي كانــت 
تقــدم لــم تكــن كافيــة”، مبينــًا “كانــت هنــاك أســئلة تــدور 

ــات عليهــا”. ــم تتوفــر إجاب ــاس ول فــي أذهــان الن

ــو اعتمــدت بطاقــات المؤسســات  وفضــل المومنــي ل
المــرور والحركــة للصحفييــن  لمنــح تصاريــح  اإلعاميــة 
والصحفيــات خــال الجائحــة حتــى ال يتعــرض عملهــم 
للتقييــد”، مشــيرا إلــى أنــه فهــم مــن كام الحكومــة 
أن التصاريــح للجميــع دون اســتثناء، ومنوهــًا إلــى أن 
“مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون ربمــا حصلــت علــى مــا 

600 تصريحــًا”. يقــارب 

قــال رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون 
اإلعاميــة  السياســة  “عنــوان  أن  المومنــي  محمــد  د. 
للحكومــة خــال الجائحــة كان االنفتــاح والدقــة فــي توصيل 

المعلومــة وبشــكل منتظــم”.

وأضــاف “لقــد خلقــت هــذه السياســة أجــواء إيجابيــة بيــن 
وســائل اإلعــام والمؤسســات الرســمية”.

واتفــق المومنــي مــع اآلراء التــي تقــول أن المعلومــات 
الــواردة مــن الحكومــة لــم توضــح بشــكل كاف، ولــم تكــن 
وأعطــى  للنــاس،  ســلس  بشــكل  تصــل  ولــم  مقنعــة، 
أمثلــة علــى ذلــك فــي تفســير وتوضيــح بعــض أوامــر 
الدفــاع المتعلقــة بالعمــل، وايضــًا أســباب الحظــر الشــامل 
والتأخــر فــي فتــح قطاعــات العمــل واســتمرار اإلغــاق.
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مختلفــة  زوايــا  هنــاك  تثــار،  التــي  الصحفييــن  أســئلة 
للروايــة، وهنــاك زوايــا مختلفــة لــكل قــرار ربمــا تكــون غيــر 

واضحــة”.

قدمتــه  الــذي  الصحفــي  “اإليجــاز  المومنــي  وقــال 
الحكومــة كان جيــدًا، وكان مــن األفضــل لــو رافقــه نــوع 
التفاعــل مــع اإلعامييــن، ولــم يكــن هنــاك  أنــواع  مــن 
مــا يمنــع مــن عقــد مؤتمــرات )On Line(، واإلجابــة علــى 

مكرم الطراونة )رئيس تحرير جريدة الغد اليومية(  .5.3.8

وأكــد أن “السياســات اإلعاميــة للحكومــة خــال الجائحــة 
لــم تكــن عادلــة”، وقــال “كنــا نلهــث وراء الخبــر، وكان 

يقــدم لغيرنــا علــى ورق مــن ذهــب”.

وأعلــن أن “الوصــول للمعلومــات لــم يكــن يســيرًا بــل 
كان شــاقًا، واألنكــى مــن عــدم تجــاوب بعــض الــوزراء 
كنــا نطرحــه عليهــم نقــرأ  إجابــة أســئلتنا أن مــا  وعــدم 
ونســمع ونــرى إجابتــه عبــر مؤسســات إلعاميــة أخــرى”.

ونــوه أن بعــض الــوزراء كانــوا يتجنبــون اإلجابــة بحجــة 
لوزيــر  العــودة  دون  يعلقــوا  أن  يســتطيعون  ال  أنهــم 

الصحــة”. ووزيــر  اإلعــام  لشــؤون  الدولــة 

وعــن تداعيــات قانــون الدفــاع وأوامــره علــى حريــة العمل 
الصحفــي أجــاب “لــم نشــعر بالخــوف مــن النشــر، وإن 
زاد حرصنــا ورقابتنــا وتدقيقنــا فــي المحتــوى، فنحــن ال 

نريــد معركــة خــال فتــرة إنفــاذ قانــون الدفــاع”.

قــال مكــرم الطراونــة رئيــس تحريــر جريــدة الغــد اليوميــة أن 
“إدارات الصحــف اليوميــة وجهــت رســالة لرئاســة الــوزراء 
طالبتهــا بتعويضــات عــن األضــرار التــي لحقتهــا بســبب 
توقــف  مــن  ذلــك  رافــق  ومــا  الطباعــة،  عــن  التوقــف 

إليراداتهــا التــي بلغــت )صفــر(”.

وأضــاف “حتــى هــذه اللحظــة لــم تتلــق الصحــف ردًا علــى 
كتابهــا وال تعــرف الموقــف منــه”، موضحــًا أن توقــف 
الدفــاع  أمــر  فــي  جــاء  الطباعــة  عــن  الورقيــة  الصحــف 
باالســتناد إلــى توصيــة األوبئــة بأهميــة وقــف طباعــة 

الصحــف الحتماليــة نقلهــا لعــدوى فيــروس كورونــا”.

شــكلت  والمــرور  الحركــة  “تصاريــح  أن  يؤكــد  الطراونــة 
عائقــًا أمــام تنقــل جميــع الصحفييــن والصحفيــات خــال 
الجائحــة”، مبينــًا أن “جريــدة الغــد حصلــت على 20 تصريحًا 
فــي بدايــة األزمــة ثــم أصبــح لديهــا 50 تصريحــًا وانتهــى 
واإلدارييــن  اإلعامييــن  يشــمل  تصريحــًا   75 بـــ  األمــر 

والتقنييــن”.

5.3.9. محمد عليان )ناشر جريدة الغد اليومية(

ونــوه إلــى أن “فتــرة توقــف الصحيفــة عــن الطباعــة 
أفــكار جديــدة”،  كانــت تجربــة مهمــة لتطويــر وتقديــم 
مشــيرًا إلــى أن “الجريــدة كانــت أكثــر مهنيــة إلكترونيــًا، 
والقــراءة  زاد،  والتحقيقــات  بالفيديــو  واالهتمــام 
 PDF لموقعنــا ومنصاتنــا كانــت عاليــة والفتــة، وتجربــة ألـــ

وملهمــة”. مميــزة  إلكترونيــًا  وتوزيعهــا 

مرتبــط  وديمومتهــا  الصحــف  اســتمرارية  أن  وأكــد 
بتقديــم “بزنــس موديــل” جديــد وواضــح وخــاق، مؤكدًا 
علــى “ضــرورة االهتمــام بالكفــاءة واإلنتاجيــة بالعمــل، 

واعتمــاد آليــات تقييــم ناجعــة للعمــل واإلنجــاز”.

أكــد ناشــر جريــدة الغــد اليوميــة محمــد عليــان أن “الصحافة 
الورقيــة كانــت مــن أكثــر المتضرريــن خــال جائحــة كورونــا”، 

مؤكــدًا علــى “ضــرورة مســاندتها للتعافي”.

وقــال عليــان “لقــد اســتمرت الصحــف اليوميــة بالصــدور 
دون طباعــة، ولكــن دون أي إيــرادات تقريبــًا”، منبهــًا إلــى 
أن %95 مــن إيراداتهــا توقفــت إذا مــا تــم اســتثناء بعــض 

.)On Line( اإلعانــات علــى الموقــع اإللكترونــي

تكبدتهــا  التــي  الماديــة  األضــرار  حجــم  أن  عليــان  وبيــن 
جريــدة الغــد خــال أشــهر الجائحــة تصــل إلــى مــا يزيــد عــن 

600 ألــف دينــار.


