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 مقدمة

حة عىل قانون األسلحة والذخائر  الذي أدرج عىل جدول اعمال الدورة  أثارت التعديالت المقتر

ن مؤيد لتعديالت القانون الداعية لجمع  االستثنائية الحالية لمجلس األمة ردود فعل متباينة بي 

ن ورافض لها.   األسلحة من المواطني 

ي مجلس 
ن
ي طور الدراسة والتقييم لدى اللجنة القانونية ف

ن
وبالرغم من أن القانون ال يزال ف

ي نهاية شهر تموز فإن ردود الفعل فرضت نفسها عىل وسائل  النواب حتر إعداد هذا 
ن
التقرير ف

ي عكست مواقف فئات عديدة سياسية واجتماعية ومهنية ونقابية وشعبية 
اإلعالم التر

ورة إعالمية حتر قبل إن يعرض القانون عىل مجلس النواب.   وبالضن

ن تخصيص تقريره  ي مركز حماية وحرية الصحفيي 
ن
الشهري لشهر تموز وارتأى فريق الرصد ف

وع القانون المعدل لقانون  2019 لرصد كيفية تعامل وسائل االعالم مع تعديالت مشر

ة الواقعة من   . 2019 / 7/  31ــ  1االسلحة والذخائر للفتر

مادة ذات صلة بعيدة وقريبة بتعديالت قانون األسلحة والذخائر، كان  400وتم رصد نحو 

ي المناسبات االجتماعية، وإلقاء القبض عىل معظمها يتعلق إما بحوادث إطالق ال
ن
رصاص ف

حامىلي أسلحة غت  مرخصة أو تجار أسلحة، مما اضطر فريق الرصد الستبعاد كل تلك المواد 

ن عىل ما يتعلق فقط بتعديالت القانون وردات الفعل مما قلص عدد المواد  كت 
اإلعالمية والتر

ي 
ي تم رصدها طيلة عملية الرصد التر

 امتدت لشهر كامل.  اإلعالمية التر

ن لرصد اإلعالم  واعتمد  مادة إعالمية تناولت بشكل  151فريق مركز حماية وحرية الصحفيي 

ي 
ن
اته وردود الفعل المؤيدة لها أو المعارضة ف  13مباشر تعديالت قانون األسلحة والذخائر وتأثت 

ونية حيث تم استثناء مو  9هي أربــع صحف يومية و مؤسسة إعالمية، قع وكالة رم مواقع إلكتر

 . بسبب تعطله وصعوبة وصل الراصدين ألخباره

%( 33.8مادة تمثل نسبة ) 51وبلغت حصة الصحف اليومية األربــع من إجمالي عينة الرصد 

ونية ) تها وسائل اإلعالم االلكتر ي نشر
( مادة تمثل نسبة 100بينما بلغ عدد المواد اإلعالمية التر

(66.2  .)% 

ي وسائلو 
ن
ي تغطيات عينة الرصد  ظل خطاب الكراهية ف

ن
ي أدنن مستوى له ف

ن
االعالم األردنية ف

حة عىل قانون األسلحة والذخائر الذي أدرج عىل جدول عمال الدورة  للتعديالت المقتر
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ن مؤيدة لتعديالت القانون  االستثنائية الحالية لمجلس األمة والذي أثار ردود فعل متباينة بي 

ن ور   افضة لها. الداعية لجمع األسلحة من المواطني 

ن  ي  151ومن بي 
ن
وسيلة إعالمية تمثل مجتمع البحث والتوثيق والرصد  13مادة تم رصدها ف

ن وكراهية تمثل ما نسبته ) مادة واحدةفإن  %(  0.7فقط ظهر فيها خطاب تحريض وتميت 

 فقط. 

عىل التطوير المستمر لمنهجية عمل التقرير، تم تقسيم التقرير الشهري إل  المركز وحرصا من 

، األول ُيعتن بتسليط الضوء عىل خطاب الكراهية والتحريض الذي تضمنته ق ن ن رئيسيي  سمي 

ي 
ي بتحليل كمي ونوعي ألداء وسائل اإلعالم المهتن

  التغطيات اإلعالمية، فيما يختص القسم الثانن

ي يجري التعرض لها ليصبح الفهم أ كما أضاف الباحثون تعريفات للمصلحات 
تر وضوحا كالتر

 دون التباس. 
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 األول القسم

ي تغطيات اإلعالم لتعديالت قانون األسلحة والذخائر 
 
 خطاب الكراهية ف

ي وسائل اإل 
ن
ي تغطيات عينة الرصد ظل خطاب الكراهية ف

ن
ي أدنن مستوى له ف

ن
عالم األردنية ف

حة عىل قانون األسلحة والذخائر الذي أدرج عىل جدول عمال الدورة  للتعديالت المقتر

ن مؤيدة لتعديالت القاناالست ون ثنائية الحالية لمجلس األمة والذي أثار ردود فعل متباينة بي 

ن ورافضة لها.   الداعية لجمع األسلحة من المواطني 

ن  ي  151ومن بي 
ن
تمثل مجتمع البحث والتوثيق والرصد  1وسيلة إعالمية 13مادة تم رصدها  ف

ن و  مادة واحدة فقطفإن  %(  0.7كراهية تمثل ما نسبته )ظهر فيها خطاب تحريض وتميت 

 فقط. 

 عينة الرصد: 

ي عينة الرصد والمتمثلة بأربــع صحف يومية 
ن
حافظ فريق الرصد عىل البيئة المبحوثة الداخلة ف

ونية هذا الشهر هي عمون، وجو ، 24هي الرأي والدستور والغد واألنباط، وتسعة مواقع إلكتر

 والبوصلة والسبيل.  وجفرا، ورؤيا، وشايا، وسواليف، ومدار الساعة،

 الخط الملتبس بي   حرية التعبي  وخطاب الكراهية: 

ي والمتعلق برصد خطاب 
ي تقريرنا الشهري األول الصادر مطلع شهر تموز الماضن

ن
نا ف أشر

ي تغطيات قضية مسلسل"جن" إل مفهوم خطاب الكراهية غت  المحدد حتر اآلن، 
ن
الكراهية ف

. والذي ال يزال يدور الكثت  من الجدل  ن حرية التعبت   والنقاش حوله لصعوبة الفصل بينه وبي 

ن من أي 2وبالرغم من أن )المادة  ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نصت عىل منع التميت 

ا  ين، أو الرأي سياسيًّ
ِّ
ن بسبب العنض، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الد نوع وال "سيما التميت 

ي 
، أو األصل الوطتن وة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر"، فإن  وغت  سياسي ، أو التر أو االجتماعي

، 19)المادة  ية الرأي والتعبت  ع بحرِّ
ُّ
 التمت

ُّ
( من اإلعالن العالمي نصت عىل أن "لكلِّ شخص حق

                                                           
لكتروني لوكالة رم منع ــ استثنيت وكالة رم من عملية الرصد في هذا التقرير بسبب خل فني في الموقع اإل 1

 فريق الرصد في مركز حماية وحرية الصحفيين من رصده وتوثيقه.
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يها 
ِّ
ي التماس األنباء واألفكار وتلق

ن
ي اعتناق اآلراء دون مضايقة، وف

ن
يته ف  حرِّ

ُّ
ويشمل هذا الحق

ة وسيلة ودونما اعتبار للحدود ". ونقلها إل اآل   خرين، بأيَّ

( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فان "لكلِّ شخص 27( من )المادة 1وبحسب الفقرة )

ي ا
ن
ي االستمتاع بالفنون، واإلسهام ف

ن
ي حياة المجتمع الثقافية، وف

ن
ة ف  المشاركة الحرَّ

ُّ
 حق

ُّ
م لتقد

ي تنجم عنه". 
ي الفوائد التر

ن
 العلمي وف

ي )المادة ولم يج
ن
( ألية "دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ 30ز اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ف

يات المنصوص  ي القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إل هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّ
ن
حقٍّ ف

 . 2عليها فيه"

ي الوقت الذي منحت فيه )المادة
ن
ية ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن19 وف

ي حرية 
ن
ي " اعتناق آراء دون مضايقة"، والحق "ف

ن
والسياسية وتفريعاتها"الحق لكل إنسان ف

وب المعلومات واألفكار وتلقيها  ي التماس مختلف ضن
ن
. ويشمل هذا الحق حريته ف التعبت 

ي أو 
ي قالب فتن

ن
ونقلها إل آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو ف

أخرى يختارها"، فإنها قيدت هذا الحق بواجبات ومسؤوليات خاصة أجازت فيها  بأية وسيلة

ام  ورية الحتر يطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضن "إخضاعها لبعض القيود شر

حقوق اآلخرين أو سمعتهم، ولحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب 

 . 3العامة "

( من العهد الدولي وبالقانون "أية دعوة إل الكراهية 20( من )المادة 2ة )وحظرت الفقر 

ن أو العداوة أو العنف "، كما حظ رت القومية أو العنضية أو الدينية تشكل تحريضا عىل التميت 

ن وأن يكفل لجميع األشخاص عىل السواء حماية 26)المادة  ( من العهد وبالقانون "أي تميت 

ن أل  أو غت   ي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا فعالة من التميت 

وة أو النسب، أو غت  ذلك من األسباب" ، أو التر ، أو األصل القومي أو االجتماعي  . سياسي

 خطاب الكراهية محليا: 

                                                           
 العالمي لحقوق االنسان ــ الموقع الرسمي لالمم المتحدة ــ متوفر على رابط ــ  ــ االعالن2

rights/index.html-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal 
 
: ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ــ متوفر على رابط مكتبة جامعة مينسوتامن العهد الد(  19)ــ المادة 3

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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ي نهائيا، وباستثناء ا
ي الدستور األردنن

ن
مه ستخدالم ترد كلمة"الكراهية" وامتداداتها اللغوية ف

ي الفقرة )
ن
" مرة واحدة فقط ف ن ا ( فان مثل هذه الدالالت خلت تمام6( من )المادة 1لكلمة"تميت 

 من النص الدستوري. 

ي الفقرة )
ن
ي ف

ن 6( من )المادة 1رفض الدستور األردنن ن بي  ي ( أي تميت 
ن
ن "ف الحقوق األردنيي 

ي 
ن
ي العرق أو اللغة أو الدين"، حيث تمارس ف

ن
 هذه النطاقات الثالث والواجبات وإن اختلفوا ف

 عىل المستوى العالمي جرائم الكراهية والتحريض عىل العنف واإلرهاب وإلغاء اآلخر، وانتهاك

 حرية الرأي والتعبت  والمعتقد. 

ي الفقرة )
ن
ي ف

ي الحق 15( من )المادة 1وكفل الدستور األردنن
( حرية الرأي، مانحا لكل أردنن

ط أن ال يتجاو بأن"يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتا ز بة والتصوير وسائر وسائل التعبت  بشر

 حدود القانون ". 

ي النص الدستوري فإن تحديد هذه الحرية ظل منوطا بغايات 
ن
اط"حدود القانون" ف وباشتر

عة الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان  ي الشر
ن
ع، الذي اعتمد عىل االستثناءات الواردة ف المشر

ي العهد ا
ن
ها من وحرية الرأي والتعبت  ف لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغت 

 االتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

ي لسنة 
ي قانون العقوبات األردنن

ن
وتعديالته، لكون  1960إن كلمة"الكراهية" نصا لم ترد أيضا ف

ي 
ن
ة وتمثل مشكلة قانونية واجتماعية وحقوقية ف هذه الكلمة ودالالتها لم تكن ضاغطة وحاضن

ي )المادة حينه، حي
ن
( باعتماد نص فضفاض نص عىل "كل  150ث اكتفن قانون العقوبات ف

كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنضية أو الحض 

ن الطوائف ومختلف عناض األمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إل ثالث  اع بي  ن
عىل التن

ن دينارا ( سنوات وبغرامة ال تزيد   . 4عىل خمسي 

ي مفهومه ومضمونه عن 
ن
إن خطاب الكراهية بمفهومه غت  المحدد أمميا حتر اآلن يختلف ف

، أثناء رصد وتقييم خطاب الكراهية الذي يتجاوز بمفهومه وأثره  جرائم الذم والقدح والتحقت 

ي قانون العقوبات. هذه الجرائم ال
ن
 ثالث الواضحة ف

ي مبادئ كا
 
 : 5مدنخطاب الكراهية ف

                                                           
الجرائم  ــ استعيد هذا النص من قانون العقوبات وتم نسخه في مشروع تعديل الحكومة المقترح على قانون4

يل لم ا التعد، إال أن هذ"خطاب الكراهية"ووضع كتعريف لمفهوم " خطاب الكراهية"اإللكترونية لمعالجة مشكلة 

 . يقره مجلس النواب حتى اآلن ورفض من القراءة األولى وأحيل لمجلس األعيان
 (. ة التعبير والمساواةمبادئ كامدن حول حري)تحت عنوان  19ــ مبادئ كامدن وضعتها وصاغتها منظمة المادة 5
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وضعت وثيقة مبادئ كامدن تعريفا لخطاب الكراهية أصبح من أكتر التعريفات شيوعا عىل 

، بالرغم من أنه ال يزال هو اآلخر تعريفا قاضا وفضفاضا، إال أن هذه الم بادئ المستوى العالمي

ن يتحول إل خطاب كراهية.  وع، وحرية التعبت  حي  ن حرية التعبت  المشر ت حدا فاصال بي   اعتتر

"حالة ذهنية تتسم بانفعاالت حادة وغت   خطاب الكراهية هو  بحسب مبادئ كامدن فإن

 عقالنية من العداء والمقت واالحتقار تجاه المجموعة أو الشخص المحرض ضده ". 

ي )المادة 
ن
يعا يمنع أي دعوة 12ونصت مبادئ كامدن ف ( عىل وجوب أن"تتبتن جميع الدول تشر

ن أو العداء أو العنللكراهية عىل أساس قومي أو ع ي مما يشكل تحريضا عىل التميت 
ي أو ديتن

ر
ف" رف

 خطاب الكراهية". 

طت أن توضح األنظمة القانونية الوطنية بشكل ضيــــح أو عتر تفست  رسمي أن كلمة  واشتر

ه الكراهية والعداء تشت  إل مشاعر قوية وغت  عقالنية من االزدراء، العداوة، أو البغض تجا

ويــــج البغض للفئة المستهدفة المجموعة المستهد ي وجود نية لتر
فة، وإن كلمة "دعوة " تعتن

 وبطريقة علنية. 

ت مبادئ كامدن "إن كلمة تحريض تشت  إل التضيحات حول المجموعات القومية أو  واعتتر

ن أو العدائية أو العنف ضد أشخاص  ي تؤدي إل خطر وشيك لوقوع التميت 
العرقية أو الدينية والتر

ي لهوية مجموعة معينة من اعتباره ينتمون إل  هذه المجموعات" مستثنية أي ترويــــج ايجانر

 . 6خطاب كراهية

ي تحديد خطاب التميي   والتحريض والكراهية: 
 
 منهجية الرصد ف

امه بمبادئ خطة عمل الرباط  ن ن عىل التر ي مركز حماية وحرية الصحفيي 
ن
يؤكد فريق الرصد ف

 المستوى األممي لكونها صيغت بتقنية عالية الست باعتبارها المعايت  األكتر قبوال عىل

ن حرية الرأي والتعبت  وخطاب الكراهية.  ي الفصل ما بي 
ن
 وواضحة للمساعدة ف

 
َ
ة
َّ
طت خطة عمل الرباط حتر يكون أي خطاب هو خطاب كراهية أن تتوافر فيه اِلحد واشتر

ي أن يشت  ا
ها الست، كما وينبغن ية لتحريض عىل الكراهلكونها االعتبار الذي تستند إليه معايت 

ي النفس. 
ن
ا ف ً ة وتأثت 

ّ
 إل أكتر أشكال االزدراء حد

ورة أن يشمل التقييم قساوة  ولغايات تقييم حدة الكراهية شددت خطة عمل الرباط عىل ضن

ر الذي ُيدع إليه، ودرجة تواتر االتصاالت وحجمها ومداها.   ما ُيقال أو الضن
                                                           

 : على رابط 91ــ مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة ــ متوفر على الموقع الرسمي لمنطمة المادة 6
-Principles-ploads/2009/04/Camdencontent/u-https://www.article19.org/wp

web.pdf-ARABIC 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2009/04/Camden-Principles-ARABIC-web.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2009/04/Camden-Principles-ARABIC-web.pdf
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ي وضعتها خطة عم
: أما المعايت  الست التر  ل الرباط فهي

ي تتضمن:  1
ات والكلمات الن   ــ السياق: ويقصد به التعبي 

  .ة
َ
ف
َ
 المجموعة المستهد

ّ
ن أو العداوة أو العنف ضد  التحريض عىل التميت 

  طة مراعاة  سواء. مشتر
ّ
أن يكون لها تأثت  مباشر عىل النية و/أو العالقة السببية عىل حد

ه.  الوضع االجتماعي والسياسي السائد عند صدور   الكالم ونشر

ئ الخطاب:  ــ المتحدث 2  أو منش 

  . ي
 وضعه االجتماعي ومركزه القانونن

 ي المجتمع، وإن كان سياسيا او حزبيا أو مسؤوال.. الخ
ن
 حالته ف

 ــ النّية:   3

  اما بنص المادة ن ي الدعوة للتحريض التر
ن
اض توافر النية ف .  20افتر  من العهد الدولي

  اط تفعيل العالقة ثالثية ن اشتر َرض الِخطاب وموضوعه وجمهور السامعي 
َ
ن غ الزوايا بي 

 عند معالجة الحالة. 

 ــ المحتوى أو الشكل:  4

  .ة  مدى قصديته المباشر

  .مدى استفزازه المباشر للجمهور 

  .ن عىل الشكل واالسلوب واألمثلة والحجج المستخدمة كت 
 التر

 ــ مدى الخطاب:  5

  .تأثت  الِخطاب 

  .طبيعته العامة 

 وره. حجم جمه 

  .علنية الخطاب 
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  .  وسائل النشر

  .حجم ردات الفعل 

  .فيما إذا كان لدى الجمهور وسائل للتصدي للتحريض 

  ي بيئة محصورة أم مفتوحة عىل نطاق
ن
م ف ( قد ُعمِّ ي

ما إذا كان البيان )أو العمل الفتن

 واسع لعامة الناس. 

 ــ األرجحية:  6

  .مدى احتمالية تأثت  الخطاب الحقا 

 خطر الذي يمكن أن ينتج عنه. ترجيح مدى ال 

  اط مراعاة أن يكون هذا مدى نجاحه أو فشله ضد المجموعات المستهدفة باشتر

ة.   الخطاب مسببا لردة فعل مباشر

ي تغطيات تعديالت قانون األسلحة والذخائر: 
 
ي رصد خطاب الكراهية ف

 
 خطة العمل ف

ن المعايت  الس ي مركز حماية وحرية الصحفيي 
ن
ي أقرتها خطة عمل اعتمد فريق الرصد ف

ت التر

ط أن يشت  التحريض عىل الكراهية إل أكتر 
ي تشتر

اطات الرئيسية التر الرباط، إل جانب االشتر

ر  ورة شمول التقييم لقساوة ما ُيقال أو الضن ي النفس، وإل ضن
ن
ا ف ً ة وتأثت 

ّ
أشكال االزدراء حد

 الذي ُيدع إليه، ودرجة تواتر االتصاالت وحجمها ومداها. 

ي تم ولتحقي
اطاتها عىل إجمالي المادة التر

ق هذه الغاية فقد تم تطبيق هذه المعايت  الست واشتر

رصدها، مع التأكيد عىل ضامة التطبيق والتقيد التام بتلك المعايت  وفحص مدى تطابق 

ن أو التحريض أو خطاب  ي يمكن اعتبارها مواد تضمنت التميت 
تفريعاتها عىل المواد الصحفية التر

 فضال عن توفر الحدة واالزدراء.  الكراهية،

ي 
ن
واعتمد فريق الرصد وضع جدول تضمن المعايت  الست لخطة عمل الرباط ووزن ما ورد ف

ي 
ي تحديد وتصنيف الموضوعات التر

ن
ي ساعدت تماما ف

ان هذه المعايت  التر ن المواد الصحفية بمت 

ن خطاب التعبت  إل خطاب الكراهية والتحريض وا . تجاوزت الحد الفاصل بي  ن  لتميت 

 يعتقد الباحثون أنها  فقط مادة واحدةوبموجب تطبيقات هذه المعايت  فقد تم توثيق ورصد 

ي تغطيات عينة الرصد 
ن
 إجمالي ما تم رصده ف

ن ن وتحريض وكراهية من بي  تضمنت خطاب تميت 

 لتعديالت قانون األسلحة والذخائر. 
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ي تضمنت خطاب كان هذه المادة الو ويؤكد فريق الرصد أ
راهية كان مصدرها األساس حدة التر

"الفيس بوك" ي ثالثة منصة التواصل االجتماعي
ن
ها وتعميمها ف ونية، وتم نشر من  مواقع إلكتر

 . عينة الرصد هي عمون، وسواليف، ومدار الساعة، ألهمية قائلها 

 ــ رأي خاص:  

ت وكالة عمون االخبارية رأيا خاصا لرئيس الديوان الملكي االسبق رياض أبو كركي ن ه عىل نشر شر

صفحته الشخصية عىل الفيس بوك تحت عنوان )رئيس الديوان الملكي األسبق يعارض سحب 

 السالح من العشائر(. 

ا وصف فيه منظمة التحرير  ي سياق رأيه تعبت 
ن
ومن حيث السياق فقد استخدم الكاتب ف

، كما أشار سنة 49الفلسطينية بــ"الخائنة"، وأعاد استذكار أحداث مأساوية مر بها األردن قبل 

ي انقذت عمان العاصمة سنة  2011إل أحداث دوار الداخلية سنة 
وكيف أن العشائر هي التر

ي انقذت دوار الداخلية من"جماعة 1970
آذار" مما  24، وكيف أن العشائر نفسها هي التر

 اضطرهم للهرب. 

  الخطاب هو رياض أبو كركي شخصية معروفة شغل العديد من المناصب الحكومية ومنشر  

ي المملكة، وله جمهور من 
ن
كان من أبرزها رئاسته للديوان الملكي وهو أحد المناصب الرفيعة ف

ن عىل صفحته الشخصية عىل منصة التواصل االجتماعي "فيس بوك" حيث نشر رأيه  المتابعي 

ه وتعميمه.  ونية أخرى وتعيد نشر  هناك، قبل أن تنقله ثالثة مواقع إلكتر

الخطاب للتذكت  بأحداث مأساوية ماضية "نزاع مسلح  منشر  ى ومن المالحظ توافر النية لد

ي حرب أيلول سنة 
ن
ن الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية ف " وهو ما يريد الجميع 1970بي 

 تناسيه وتركه خلف الظهر. 

إن استخدام منشر  الخطاب وصف"الخائنة" لمنظمة التحرير واتهاماها باحتالل العاصمة 

، وتحريض، دون مراعاة لحساسية مثل هذا التوصيف كراهية  قد ينطوي عىل خطاب عمان

ه من ردات فعل، وكذلك قد وما  ي ضاعات "أيلول فإن يثت 
ن
وأحداث  "،1970الزج بالعشائر ف

ي بيئة قد "  2011دوار الداخلية 
ن
ي التعبت  وإثارة نعرات أمام جمهور واسع وف

ن
ينطوي عىل حدة ف

 الخطاب.  منشر  اتصالية مفتوحة تتابع 

ن  - الخطاب منشر  ن حيث المحتوى والشكل فإن وم لجأ الستخدام خطاب  -باعتقاد الباحثي 

ي واضح إذ طالب بالسماح للعشائر فقط بحمل السالح، مستغال البيئة السياسية  ن تميت 

ي مناقشة تعديالت قانون األسلحة والذخائر، إل جانب استخدامه لغة 
ن
واالجتماعية الناشطة ف

 آذار وأحداث دوار الداخلية.  24واضحة لمجموعة ا بأنه اتهامية وقد توصف
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رئيس الديوان الملكي األسبق وبما يمثله من هوية وظيفية سابقة هو الخطاب  منشر  وحديث 

نطوى عىل استفزاز واضح واهتمام واسع وقد بدا ذلك من حجم التعليقات عىل افإن خطابه 

ي الصحاف
ن
ي التأشت  إل أن خطابه سواء عىل منصات التواصل االجتماعي أو ف

ونية ويكفن ة اإللكتر

ونية من عينة الرصد أعادت نشر رأيه باهتمام.   ثالثة مواقع إلكتر

ي 
ي حماية الدولة باعتبارها هي التر

ن
ولجأ أبو كركي إل إيراد العديد من األمثلة عىل دور العشائر ف

ي هذا المجال 
ن
ي فئات المجتمع ا مستثنيا ومتجاهال قامت بالدور الرائد ف

ر
ي وكأنها فئات باف

ألردنن

ي واضح لمكونات قد ُيفش عىل أنه هامشية ال دور لها، مما 
ي وازدران  ن ينطوي عىل خطاب تميت 

ي من خارج المكون العشائري. 
 المجتمع األردنن

ي التأشت  إل ردات الفعل الواسعة عىل خطاب أبو كركي 
ومن حيث معيار مدى الخطاب، فيكفن

ن وازدراء وتحريض،  ىل أنه ينطوي عىلُيفش عألهمية صاحبه أوال، ولما  خطاب كراهية وتميت 

ي الفيس بوك أو 
ن
ي نشر فيها وأمام جمهور واسع سواء ف

فضال عن البيئة التواصلية المفتوحة التر

ي يعتمدها فريقنا 
ونية من عينة الرصد التر ونية، من بينها ثالثة صحف الكتر ي الصحافة اإللكتر

ن
ف

ن أع ي مركز حماية وحرية الصحفيي 
ن
 ادت نشر خطابه هي عمون، ومدار الساعة، وسواليف. ف

ي الجمهور قد يدعم موقف العشائر  تأثت  ومن حيث األرجحية فإن ترجيح 
ن
هذا الخطاب ف

ن مكونات تمال إثارة النبالتمسك بأسلحتها ورفض تعديالت القانون، فضال عن اح عرات بي 

، ومن  ي
اهية أخرى تدعم خطاب ظهور خطابات كر  المحتمل أن يودي إلالمجتمع األردنن

 رئيس الديوان الملكي األسبق. 

 النتائج: 

ي وسائل اإلعالم  .1
ن
الرصد ــ عىل األقل ــ "  األردنية "عينةلم يصل خطاب الكراهية ف

ي منصات التواصل 
ن
عي االنتباه بخالف ما هو عليه ف

 . االجتماعي ليكون ظاهرة تستر

ونية. تسلل خطاب كراهية واحد من الفيس بوك إل الصحافة اإل .2  لكتر

ي  .3
ن
أظهرت نتائج الرصد ان انشاء وتصدير خطاب الكراهية ال يزال منحضا ف

وتصديرا لخطاب  الفئات إنشاء الشخصيات اإلعالمية والسياسية باعتبارهم أكتر 

 الكراهية. 
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 التوصيات: 

ي تنطوي عىل خطاب   للكلماتيوضي فريق الرصد بوضع دليل  .1
والسمات التر

ن كراهية وازدراء وتحريض  ي ليسهل عىل اإلعالميي 
ي ومؤسسانر

وبجهد وطتن

ي دالالتها. 
ن
ي أي التباس ف

ن
 ومحرري غرف األخبار عملهم لتالف

ي الصحف  .2
ن
ي إعادة نقل وإذاعة ما ينشر عىل منصات التواصل االجتماعي ف

ن
التشدد ف

ها من وسائل اإلعالم إال بعد اختبار وفحص مصداقيتها وعدم  ونية وغت 
اإللكتر

ن وازدراء. انطوائها عىل أي خ  طاب كراهية وتحريض وتميت 

ي تدريبات عىل  تنظيم ورشات .3
ن ومحرري غرف األخبار لتلفر تدريب للصحفيي 

ن حرية التعبت  وخطاب الكراهية،  ن بي  ، وكيفية التميت  تحليل الخطاب اإلعالمي

ات ميدانية للفصل بينهما.   الكتساب ختر

ي تغطيات تطبيق معايي  خطة عمل الرباط عىل خطاب الكراهية والتم
 
ي رصد المحتوى اإلعالمي ف

 
يي   ف

 عينة الرصد لتعديالت قانون األسلحة والذخائر

 7/2019/  31ـــ  1ة من للفي  

 األرجحية مدى الخطاب المحتوى او الشكل النية المتحدث السياق

  ١٩٧٠عام 

وخالل 

حوادث 

االمن 

الداخىلي 

قامت 

عشائر 

الحويطات 

وتقدمت من 

الجنوب 

ووصلت ال 

وانضم  زيزياء

رئيس 

الديوان 

الملكي 

 االسبق

ــ توافر 

النية 

ي 
ن
للتذكت  ف

أحداث 

عات ونزا

مسلحة 

ماضية 

داخل 

المجتمع 

. األ ي
 ردنن

ــ جمهور 

واسع من 

ن  ــ خطاب تميت 

بقصدية واضحة 

ن فئات المجتمع  بي 

، واعتبار  ي
االردنن

العشائر فقط هي 

من تناض الدولة 

 والنظام. 

ــ خطاب مستفز 

للجمهور خاصة 

بوصف منظمة 

التحرير الفلسطينية 

بالخائنة، واعتباره 

ــ كان لهذا 

 تأثت  الخطاب 

واسع عىل 

الجمهور ظهر من 

خالل الردود 

والتعليقات عليه 

ي وسائل 
ن
ف

التواصل 

ي ا
ن
الجتماعي وف

تعليقات عديدة 

ي صح
ن
ف ف

ونية ليست  الكتر

 تأثت  ــ ترجيح 

هذا الخطاب 

ي الجمهور 
ن
ف

بالتمسك الحقا 

برفض العشائر 

يم االردنية تسل

سلحتها أ

باعتبارها 

المدافع عن 

الدولة 

 والنظام. 

ــ ارجحية ظهور 



 

 

12/28 

عشائر  إليهم

من معان 

ومن الكرك 

 والطفيلة

ي صخر 
وبتن

وقرروا 

مهاجمه 

منظمة 

التحرير 

 الفلسطينية

ي عمان 
ن
ف

دعما 

للقوات 

 المسلحة

 اثناء  األردنية

  قيام

 المنظمة

 الخائنة

بمحاوالت 

 السيطرة

عىل 

العاصمة 

 . 7عمان

   خالل عام

وقيام  ٢٠١١

 . ن  المتابعي 

ــ 

تحريض ال

عىل رفض 

قانون 

االسلحة 

والذخائر 

ي 
بما يعتن

الخروج 

عىل 

 القانون. 

ــ وصف 

منظمة 

التحرير 

الفلسطيني

ة بالخائنة 

دون 

مراعاة 

لجمهور 

واسع 

يؤيدها 

مما قد 

يثت  

التحريض 

 ضده. 

ن عىل دوار  المحتجي 

لداخلية ضمنا ا

خارجون عىل  بأنهم

 الدولة والنظام. 

 

 من عينة الرصد. 

ــ أعادت ثالث 

ونية  صحف الكتر

من عينة الرصد 

اب نشر الخط

دون تعليق 

 بالتأكيد مكتفية 

رئيس عىل ان 

الديوان الملكي 

 االسبق يعارض

تعديالت 

الحكومة عىل 

قانون االسلحة 

 والذخائر. 

ــ أثار استياء 

قطاعات واسعة 

من الجمهور لما 

ن  تضمنه من تميت 

وتحريض 

 وكراهية. 

ي بيئة 
ن
ــ نشر ف

اعالمية مفتوحة 

عتر منصة 

التواصل االجتماع 

يد الفيس بوك واع

ن  خطابات تميت 

وكراهية اخرى 

مؤيدة لهذا 

 الخطاب. 

                                                           
" ــ وكالة عمون، واعيد نشره في كل من العشائر من السالح سحب يعارض االسبق الملكي الديوان ئيسر ــ "7

 سواليف ومدار الساعة..
ل نشر رئيس الديوان الملكي االسبق رياض أبو كركي رأيه هذا في صفحته الخاصة على منصة التواص

الجتماعي "فيس بوك"، وتم نقله عنه ونشره في ثالث صحف الكترونية من عينة الرصد هي عمون، ا
صات لى منعوسواليف، ومدار الساعة، فيما نشرته مواقع أخرى، كما تعرض للكثير من االنتقاد والتعليقات 

 التواصل االجتماعي.
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آذار  ٢٤

باحتالل 

دوار 

قام  الداخلية

  مجموعة

ه من  كبت 

اهل معان 

بالوصول ال 

دوار 

 الداخلية

ومعهم 

أسلحتهم 

وقامت 

ي   الفئات
التر

كانت 

متواجدة 

بالدوار 

بالهروب 

وإخالء 

 الدوار. 

 

ــ توافر 

ي 
ن
الحدة ف

 الخطاب. 

الل غــ است

البيئة 

االجتماعي

ة المهتمة 

بتعديالت 

قانون 

االسلحة، 

وانحياز 

للعشائر 

باعتبارها 

فقط من 

يحق لها 

امتالك 

 السالح. 

ن  ن بي  ــ تميت 

فئات 

المجتمع 

 باعتبار 

العشائر 

هي فقط 

من تناض 

الدولة 

 والنظام. 

ــ 

التحريض 

ضد 

االحتجاج

ه والتعليق  نشر

ي صحف 
ن
عليه ف

ونية فضال  الكتر

عن ردات الفعل 

ن  الواسعة بي 

مؤيدة له 

ومعارضة عىل 

 التواصلمنصات 

 .  االجتماعي
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ات 

الشعبية 

والتذكت  

بحادثة 

دوار 

الداخلية 

باعتبار 

ن ا   لمحتجي 

كانوا ضد 

الدولة 

والنظام 

وانتضت 

العشائر 

ي 
ن
ف

 مواجهتهم

 

ي  القسم
 
 الثان

ي تغطيات تعديالت قانون األسلحة والذخائر
 
ي ف

 
 أداء وسائل اإلعالم األردن

 عينة الرصد 

ي عينة الرصد والمتمثلة 
ن
بأربــع صحف يومية حافظ فريق الرصد عىل البيئة المبحوثة الداخلة ف

ونية هذا الشهر هي عمون، وجونباهي الرأي والدستور والغد واأل  ، 24ط، وتسعة مواقع الكتر

 وجفرا، ورؤيا، وشايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة والسبيل. 

ي لم 8وكالة رم االخبارية وتم استثناء
نستطع رصدها بسبب من عينة الرصد لهذا الشهر التر

ي واستحالة التعامل معه، مما تعطل الموقع اإل
ونن  نائه من عينة الرصد. اضطرنا الستثلكتر

 

                                                           
مواقع إخبارية اختارها فريق  10التي تضم  ــ يعتبر موقع وكالة رم االخبارية أحد عينة الرصد الرئيسية 8

 . الرصد
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 تحديد المفاهيم

ي تعتمد عىل اسماء واضحة معروفة وواضحة الهوية ــ المصادر المعرفة:  1
هي المصادر التر

ها فيه. تأثرها أوالمكانة والوظيفة ومدى ارتباطها بالحدث، وعالقتها به، ومدى   و تأثت 

ما، وال يمكن تحديد اسمها نقل معلومات تنسب لمجهول الهوية تماــ المصادر المجهولة:  2

 وهويتها ومدى ارتباطها بالحدث. 

ن فأكتر الستقاء المعــ تعددية المصادر:  3 لومات اعتماد المادة الصحفية عىل مصدرين معرفي 

ي حالمنهما رأي وموقف ومغاير لموقف اآل ن يكون لكل واستكمالها وتوضيحها، عىل أ
ن
ة خر، إال ف

ن قيتها عندها يمكن قبول ادتأكيد معلومة تحظن بجدل حول مص .  رأيي  ن فأكتر  متطابقي 

ن عرض : اآلراء ــ تعددية  4 ي المادة الواحدة الصحفية الواحدة.  رأيي 
ن
ن فأكتر ف  مختلفي 

ن ــ المواد المكررة:  5 ها مرتي  ، أو أعيد تحريرها ونشر ن فأكتر ،كل مادة أعيد نشر نصها مرتي   فأكتر

ن   . تر فأكأو أعيد تغيت  عناوينها الرئيسية مرتي 

 لقانونية: الحقوقية واــ المعالجة 6

، أنقصد بالمعالجة القانونية والحقوق ي
المعاهدات و استخدام ية إما االستعانة بخبت  قانونن

ي لغايات توضيح األ و االستشهاد بسند واالتفاقيات الدولية، أ
ر
ي أو حقوف

بعاد القانونية قانونن

تبة عليها للجمهور.   والحقوقية المتر

 نتائج الرصد: 

ي العينة المبحوثة نسبة عالية من المصادر هرت نتائج الرصد اعتماد وسائل اإل ظأ
ن
عالم ف

ن المعرف ة ذات العالقة بتعديالت قانون األسلحة والذخائر مثل مديرية األمن العام أو مسؤولي 

ن أو أ ، مما منح التغطيات مصداقية واضحة، خاصة وأن االعتماد عىل التغطيات حكوميي  ن منيي 

 التغطيات.  عىل مضمونكان هو الصفة الغالبة   اإلخبارية

ي هذا اإلطار أ
ن
ازا واضحا لدعم تعديالت ن وسائل االعالم أبدت انحيوالحظ فريق الرصد ف

ة قانون األ   مساحة قياسا بالمساحة الصغت 
سلحة والذخائر وظل صوت المؤيدين هو األكتر

ي تعديالت القانون. 
ي منحت لمعارضن

 الضيقة التر

ي هذا اإلطا
ن
حة عىل وف ي القانون مبهمة ولم تركز وسائل اإل ر فقد ظلت التعديالت المقتر

ن
عالم ف

، ىل توضيحها للجمهور، وتبيان مدى أعينة الرصد ع ن ي الوقت الذي ثرها عىل المواطني 
ن
ف
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ي عينة الرصد من استغالل نتائج التوجيهي وربطها بتعديالت نجحت فيه وسائل اإل 
ن
عالم ف

ي مثل هذه المناسبة لغايات التأثت  عىل القانون مركزة عىل محاربة ظ
ن
اهرة إطالق الرصاص ف

ي لتلك التعديالت.  ي ونيانر ي سياق البحث عن بناء أكتر مساحة تأييد شعتر
ن
 الجمهور ف

ن لرصد االعالم  ولت بشكل مادة إعالمية تنا 151رصد فريق مركز حماية وحرية الصحفيي 

 و المعارضة. وردود الفعل المؤيدة لها أاته سلحة والذخائر وتأثت  مباشر تعديالت قانون األ 

%( 33.8مادة تمثل نسبة ) 51ربــع من إجمالي عينة الرصد وبلغت حصة الصحف اليومية األ

تها وسائل اإل  بينما بلغ عدد المواد  ي نشر
ونية اإلعالمية التر مادة تمثل نسبة  (100)عالم االلكتر

(66.2)% . 

ت ووفقا لنتائج الرصد فقد تقاربت ثالث صحف يوم ية باهتمامها بتلك التعديالت إذ نشر

%( ثم  9.9مادة وبنسبة ) 15%(، تلتها جريدة الرأي بنشر  10.6وبنسبة )مادة  16 جريدة الغد 

ها %(، ثم جريدة األ  8.6)مادة وبنسبة  13جريدة الدستور بنشر  مواد وبنسبة  7نباط بنشر

(4.7  .)% 

ون ها وتصدرت وكالة عمون اإلخبارية الصحافة اإللكتر مادة  24ية من حيث االهتمام بنشر

 . %(15.9)وبنسبة 

تها عينة الرصد ونسبتها إعدد المواد  (1)ويوضح الجدول رقم  ي نشر
. التر  ل المجموع الكىلي

ي عينة الرصدزيــــع المواد الصحفية عىل وسائل اإل تو  (1)جدول رقم 
 
 عالم ف

ة من )  (31/7/2019ـــ 1/7/2019للفي 

 النسبة % عدد المواد المؤسسة رقم

 % 15.9 24 عمون 1

 % 11.9 18 شايا 2

 % 10.6 16 الغد 3

 % 9.9 15 الراي 4

 % 8.6 13 الدستور 5

 % 7.9 12 سواليف 6
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 % 7.3 11 مدار الساعة 7

 % 6.0 9 جفرا نيوز 8

 % 5.3 8 رؤيا 9

 % 5.3 8 السبيل 10

 % 4.7 7 االنباط 11

 % 3.3 5 24جو  12

 % 3.3 5 البوصلة 13

 % 100 151 المجموع

 

 : والقانونية أوال: المعايي  المهنية والحقوقية

 ــ المصادر المعرفة:  1

سماء والمكانة والوظيفة ومدى ة واأل يقصد بالمصادر المعرفة تلك المصادر واضحة الهوي

اما واضحا من قبل ارتباطها بالحدث، وعالقتها به، وقد أظهرت نتائج الرصد والتوثيق ا ن لتر

ي نقلها سسات اإل المؤ 
ن
 151والمعلومات فمن  لألخبار عالمية باالعتماد عىل المصادر المعرفة ف

ي تم رصدها فان 
مادة منها اعتمدت عىل مصادر معرفة  143مادة تمثل إجمالي التغطيات التر

 %( وهي نسبة عالية.  94.7وواضحة تمثل ما نسبته )

ام و  ن ي، )جريدة الرأد عىل مصادر معرفة وهي عالمية باالعتمامؤسسات إ 8وثق فريق الرصد التر

ي والسبيل(، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة، 24وعمون، وجو
، وبلغ إجمالي المواد التر

تها  ي تم رصدها.  51)مادة تمثل ما نسبته  77نشر
 %( من إجمالي المواد التر

 ــ المصادر المجهولة:  2

 معرفة مجهولة الهوية تماما يقصد بالمصادر المجهولة نقل المعلومات عن مصادر غت  

 ومبهمة بدون إظهار عالقتها بالحدث. 

%( من  5.3سوى )مواد فقط اعتمدت عىل مصادر مجهولة ال تمثل  8ووثق فريق الرصد 

 إجمالي العينة الموثقة. 
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، واعتمدت جريدتا ن جريدة الغد اعتمدت عىل مصدرين مجهو ( أ3شف الجدول رقم )ويك ن لي 

الة شايا عىل مصدر مجهول واحد لكل منهم، بينما اعتمدت وكالة جفرا نباط ووكالدستور واأل 

 مواد مجهولة الهوية.  3عىل 

 ــ تعددية المصادر:  3

عىل مصدرين فأكتر الستقاء المعلومات واستكمالها  المادةيقصد بتعددية المصادر اعتماد 

ي اعتمدت عىل المصادر المعرفة 
 إجمالي المواد التر

ن مادة فقط  26فان وتوضيحها، ومن بي 

ي نها اعتمدت عىل مصدرين عتمدت عىل تعددية المصادر بمعتن أا
ن
المادة الواحدة  فأكتر ف

 . %( 18.2وتمثل نسبة )

 : اآلراء ــ تعددية  4

ن عرض  اآلراء ةيقصد بتعددي ي المادة الواحد رأيي 
ن
ن فأكتر ف ة، وبحسب نتائج الرصد مختلفي 

ي اعتمدت فيهوالتوثيق فإ
مادة من إجمالي المواد ذات  23 اآلراءا عىل تعدد ن عدد المواد التر

 %(.  16.0)المصادر المعرفة وبنسبة بلغت 

ي اعتمدت عىل 
ي  أكتر وقام فريق الرصد باستبعاد المواد التر

ن
ن متوافقان ف من مصدرين ورأيي 

ي المصادر عتتر فريق الرصد أالموقف، إذ ا
ن
وإنما هو تكريس  واآلراء؛ن هذا ال يمثل تعددا ف

 ر الواحد والرأي الواحد. دللمص

 : الحقوقية والقانونيةــ المعالجة  5

، أنقصد بالمعالجة  ي
المعاهدات و استخدام الحقوقية والقانونية إما االستعانة بخبت  قانونن

. واالتفاقيات الدولية، أ ي
ر
ي أو حقوف

 و االستشهاد بسند قانونن

ي أدنن  ال تزالالحقوقية والقانونية ن المعالجة أظهرت نتائج الرصد أ
ن
ي كامل ف

ن
 مستوياتها ف

ن عدد المواد فإ األسلحة والذخائر  التغطيات اإلعالمية، وبالرغم من أن القضية تتعلق بقانون

ي تم رصدها وتضمنت معالجة قانونية
و االستعانة بخبت  أو إشارة إل مرجعية قانونية أ التر

ي بلغت 
 %( فقط.  2.6)وبنسبة  مادة 151مواد فقط من إجمالي عينة الرصد البالغة  4قانونن

 ــ المواد المكررة:  6

، أو أعيد تحريرها  ن فأكتر عرف فريق الرصد المواد المكررة بأنها كل مادة أعيد نشر نصها مرتي 

ن  ها مرتي  ،ونشر ن  فأكتر وأظهرت نتائج الرصد تكرار  . فأكتر أو أعيد تغيت  عناوينها الرئيسية مرتي 

 %(.  71.5)مواد وبنسبة  108نشر أو اعادة نشر 
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 ( هذه المعطيات2ويوضح الجدول رقم )

( يبي   عدد ونسبة المصادر المعرفة والمجهولة وتعدد  2جدول رقم )  

 والمواد المكررة الحقوقية والقانونية والمعالجة واآلراءالمصادر 

 النسبة عدد المواد الموضوع الرقم

 % 94.7 143 مصدر معرف 1

 % 71.5 108 التكرار 2

 % 18.2 26 رتعدد مصاد 3

 % 16 23 تعدد آراء 4

 % 5.3 8 مصدر مجهول 5

 % 2.6 4 معالجة قانونية 6

 

 (3جدول رقم )

 القانونيةالحقوقية و  ( تصنيف المواد حسب المعايي  المهنية و 3جدول رقم )

مصدر  عدد المؤسسة

 معرف

مصدر 

 مجهول

تعدد 

 ردالمصا

تعدد 

 راءآ

 معالجة

حقوقية 

 أو 

 قانونية

 1 2 4 0 24 24 عمون

 0 4 3 1 17 18 شايا

 0 5 4 2 14 16 الغد

 1 6 6 0 15 15 الرأي

 0 4 4 1 12 13 الدستور
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 0 0 0 0 12 12 سواليف

 0 1 1 0 11 11 مدار الساعة

 1 0 0 3 6 9 جفرا

 1 1 1 0 8 8 رؤيا

 0 0 0 0 8 8 السبيل

 0 0 3 1 6 7 األنباط

 0 0 0 0 5 5 24جو

 0 0 0 0 5 5 البوصلة

 4 23 26 8 143 151 مجموع

 

 ثانيا: توزيــــع المواد عىل الفنون الصحفية: 

 ــ البيان:  1

مواد صحفية عىل البيانات الصادرة عن األمن العام من خالل  10أظهرت نتائج الرصد اعتماد 

ها كما  %( من إجمالي  6.6)و تعديل وتشكل ما نسبته صدرت عن مصدرها دون تغيت  أنشر

ي 
عالمية لم تعتمد عىل نشر البيانات الصحفية مؤسسات إ 4وتم توثيق   تم توثيقها. المواد التر

 وجفرا، وسواليف، ومدار الساعة.  الرأي،بدون معالجة وهي 

 ــ المقال:  2

ي تم رصدها تناول   31.8)مقاال مكررا تمثل ما نسبته  48تم رصد 
%( من إجمالي المواد التر

ة  حة التعديالتكتابها مباشر وع قانون معدل لقانون األ  المقتر  سلحة والذخائر. عىل مشر

ها  مقاال تمثل ما نسبته  13ووثق فريق الرصد تصدر وكالة عمون باالهتمام بنشر المقاالت بنشر

ها  إجمالي %( من  28.0) ي الغد والرأي بنشر
ي تم رصدها، يليها كل من جريدنر

عدد المقاالت التر

 منهما.  %( لكل 14.6مقاالت لكل منهما وبنسبة ) 7

 خبار: ــ األ  3
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ي تم نشر بلغ عدد األ 
ي عينة الرصد )خبار التر

ن
ا من إ71ها ف ي تم رصدها ( ختر

جمالي عدد المواد التر

ي الصحف "راجع جدول رقم  20%(، منها  47وبنسبة )
ن
ا ف  ".  3ختر

ي االخبار 
ن
مرة مكررة، وهو الفيديو التوعوي  14ووثق فريق الرصد استخدام الفيديو المكرر ف

ي المناسبات تزامنا مع نتائج  إطالقبثته مديرية االمن العام لتحذير من خاطر  الذي
ن
الرصاص ف

 سلحة والذخائر. األ الثانوية العامة وتعديالت قانون 

 التقارير: ــ  4

تها عينة الرصد   ي نشر
ي غالبيتها عىل إعادة  (17)بلغ عدد التقارير التر

ن
تقريرا فقط، اعتمدت ف

%( من  11.3)خبار سابقة، وبنسبة بلغت تعانة بتضيحات وأواالس  معلومات قديمةنشر 

 إجمالي ما تم رصده. 

ي عرض القضايا لتوضيح وال تزال وسائل اإل 
ن
عالم مقلة باالعتماد عىل التقارير الموسعة ف

ي االعتماد عىل التقارير قد ال يسمح ألصحاب األصوات 
ن
القضية للجمهور، كما أن الشح ف

ي القضية، وإبآرائالمهمشة من االدالء 
ن
 ظهار مواقفهم. هم ف

 ( عدد ونسبة توزيــــع المواد عىل الفنون الصحفية4جدول رقم)

 النسبة عدد المواد الموضوع الرقم

 % 47 71 ختر  1

 % 31.8 48 مقال 2

 % 11.3 17 تقرير 3

 %6.6 10 بيان 4

 % 3.3 5 تضيــــح 5

 % 100 151 المجموع 
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 ــ الترصيحات الصحفية الخاصة:  5

ي الحصول عال تزال وسائل اإل 
ن
ن أعالم مقلة ف و ممن لهم ىل تضيحات خاصة بها من مسؤولي 

ن قة بالقضية ذات البحث، مما يحرمها عال بها وبالتالي صناعة قصة خاصة  ؛من التنوع والتمت 

ها من وسائل اإل  ها عن غت  ن  عالم األخرى. تمت 

%( 3.3)حات فقط وبنسبة تضي 5بلغ عدد التضيحات الصحفية الخاصة بعينة الرصد 

ن  4توزعت عىل  كل من شايا وسواليف  لرؤيا، وتضيــــح واحد لمؤسسات إعالمية منها تضيحي 

 فقط.  24وجو 

ي 5جدول رقم )
 
ي اعتمدتها الصحافة ف

ي الن 
( يوضح توزيــــع مصادر وفنون العمل الصحف 

 التغطية

 تكرار تضيــــح تقرير ختر  مقال بيان عدد مؤسسة

 9 0 2 5 7 2 16 الغد

 8 0 5 3 7 0 15 يالرأ

 10 0 1 8 3 1 13 الدستور

 6 0 1 4 1 1 7 نباطاأل 

 17 0 3 7 13 1 24 عمون

 4 1 0 2 1 1 5 24جو

 5 0 2 4 3 0 9 جفرا

 4 2 0 5 0 1 8 رؤيا

 15 1 2 11 3 1 18 شايا

 8 1 0 7 4 0 12 سواليف

 10 0 0 7 4 0 11 مدار الساعة

 5 0 0 3 1 1 5 البوصلة
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 7 0 1 5 1 1 8 السبيل

 108 5 17 71 48 10 151 مجموع

 

 المصداقية: اختبار 

ي اإلعالم حتر اآلن عىل قواعد ثابتة يمكن التعامل معها لم يستقر 
ن
مفهوم المصداقية ف

 السجال حول معايت  
باعتبارها قاعدة رياضية راسخة يمكن استخدامها وتطبيقها، مما أبفر

 جتهادات. اال ل المصداقية مفتوحا تماما لك

من هنا تظهر التعددية المتحركة غت  الثابتة تجاه اعتماد تعويف موحد للمصداقية اإلعالمية، 

ي كامل اختبارات 
ن
ان واضح يمكن تطبيقه ف ن ي يتوجب اختبارها كمت 

وكيفية قياسها، والمعايت  التر

 المصداقية. 

ي قياس المصداقية إبعض هذه ال
ن
ومدى إحاطته بالقضية  ل مصداقية المصدر مفاهيم تستند ف

ي يعرضها، 
ال جانب العديد من العوامل األخرى عىل نحو ومصداقية الوسيلة اإلعالمية التر

عاة مصلحة الجمهور، واالحاطة الكاملة والدقة، واألمانة، والثقة االموضوعية والحياد، ومر 

ي أبالمؤسسة ا
ن الرأي ا و الكاتب، والواقعية، وعدمإلعالمية نفسها، والثقة بالصحفن لخلط بي 

...الخ.   الشخصي والختر

إن إثارة األسئلة حول مضمون األخبار والتغطيات قد تكشف جوانب من مدى مصداقية 

، والموضوعية واكتمال او  ن ي وسائل اإلعالم حول مصداقية المصادر، وعن التحت 
ن
التغطيات ف

 نقص عرض األخبار، ومدى الدقة والعمق والمتابعة. 

ي إجمالي إن طرح مثل هذه األس
ن
ي تجلية مدى المصداقية المتوافرة ف

ن
ئلة يمكنها المساعدة ف

ي مركز 
ن
ي قام فريق الرصد والتوثيق ف

ن التغطيات اإلعالمية التر حماية وحرية الصحفيي 

 باعتمادها. 

 ــ مصداقية المصادر:  1

ي عرض المعلومات؟. ــ إ
ن
ي التغطية صادقة تماما ف

ن
 ل أي مدى كانت المصادر المعتمدة ف

ها فيها؟. ــ ه  ل تم التعريف بالمصادر وكشف مدى عالقتها بالقضية وتأثت 

 ــ هل تحققت وسائل اإلعالم من مدى ثقة الجمهور بهذه المصادر؟ وكيف فعلت ذلك؟. 
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2  :  ــ التحي  

ي نقل األخبار والمعلومات للجمهور؟. ــ هل أ
ن
ي التغطيات وف

ن
ن ف  ظهرت وسائل اإلعالم أي تحت 

؟ ن ي عرض اقوال المصادر؟.  ــ كيف ظهر هذا التحت 
ن
ي عرض المادة أم ف

ن
 هل ف

ها؟ وأين ظهر ذلك؟.  ن  ــ لماذا أظهرت وسائل اإلعالم تحت 

ا للحكومة؟. أم أنها كانت أ ــ هل أظهرت وسائل اإلعالم أي انحياز للجمهور؟  ن  تحت 
 كتر

 ــ كيف عرضت اآلراء المختلفة المؤيدة والمعارضة؟ هل أظهرت انحيازا لرأي عىل حساب رأي

 آخر؟. 

 ــ الموضوعية:  3

مت وسائل اإلعال  ن ي تغطياتها لتعديالت قانون األ ــ هل التر
ن
ي م ف

ن
سلحة والذخائر بالموضوعية ف

 عرض األخبار والمعلومات؟. 

ي عرض المادة الصحفية؟. 
ن
مت بالدقة والوضوح ف ن  ــ هل التر

ن الحياد والموضوعية والدقة وال ي تغطياتها بي 
ن
 مصداقية؟. ــ أين وازنت وسائل اإلعالم ف

 والشمولية:  االكتمال ــ 4

ي تغطياتها مواد ومعلومات كاملة عن تفاصيل تعديالت القانون؟. 
ن
 ــ هل قدمت وسائل اإلعالم ف

 ــ أين قدمت كامل المعلومات بدون نقص؟ هل كان العرض مكتمال وشامال؟. 

 ــ كيف عرضت وسائل اإلعالم المعلومات؟. 

رضها المعلومات تقديم معلومات ارشيفية لتوضيح القضية ثناء عــ هل راعت وسائل اإلعالم أ

 من كافة جوانبها للجمهور؟. 

ي قد تؤثر عىل مصلحة الجمهور من ــ متر وأين وكيف قدمت وسائل اإل 
عالم عرضا للمخاطر التر

 تلك التعديالت؟. 

 ــ ومدى الدقة والعمق والمتابعة:  5

ي تعرضها عىل الجمهور؟ هل المعلو ــ كيف أظهرت وسائل اإلعالم دقة التغطيات 
ومات التر

 راعت هذا المبدأ أم تجاهلته؟. 
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ي يتلقاها؟. 
 ــ هل قامت بقياس رأي الجمهور لمعرفة مدى ثقته بدقة المعلومات التر

القضية بعمق من   ــ أين ظهر حرص وسائل اإلعالم عىل إظهار عمق المشكلة، وهل عالجت

اتها المصلحية؟. نسانية والقانونية والحقوقيكافة جوانبها اإل   ة والمجتمعية واألمنية، وتأثت 

ي تم رصدها؟ هل قدمت وسائل اإلعالم أــ لماذا غاب رأي الجمهور عن كامل التغطيات 
ي التر

رات ألسباب تغييب رأي الجمهور وموقفه؟.   متر

اتها؟. ــ   لماذا لم تقم وسائل اإلعالم بمتابعة القضية، ومعرفة مآالتها وتأثت 

ي ظل غياب المتابعة للقضية؟. ــ كيف يمكن لو 
ن
 سائل اإلعالم نيل مصداقية الجمهور ف

ا منها ــ  ن ن لألسلحة فقط؟ هل كان ذلك تحت  لماذا ركزت التغطيات عىل مخاطر امتالك المواطني 

 لدعم القرار الحكومي بتعديالت القانون دون النظر لمصلحة المجمهور؟. 

قياس مدى مصداقية تلك  توثيق لغاياتهذه بضعة أسئلة تطرح عىل هامش نتائج الرصد وال

 ل جانب اختبار مصداقية وسائل اإلعالم نفسها. التغطيات إ

 


