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الأمن والدولة والإعالم

تخ�ش���ع ال���دول عادة ل�شط���وة النظرية الأمنية التي تنعك����س وبال�شرورة على معظم مناحي احلي���اة خا�شة يف الدول غري 
الدميقراطي���ة او يف دول التحول الدميقراطي الردن مثال التي ل ت�شتطيع التخل�س فجاأة وب�شرعة من نظرية ال�شطوة الأمنية 

على كل مكونات املجتمع�

وتنطل���ق النظري���ة الأمنية يف الأ�شا�س من موقف اتهامي لو�شائل العالم، مم���ا يجعل الدولة تعتقد ان ا�شتمرار ال�شيطرة 
املبا�شرة والتدخل املبا�شر اخل�شن والناعم يف و�شائل العالم �شيكفل اإبقائها حتت ال�شيطرة التامة حتى ل ت�شذ عن القاعدة، 
وحت���اول التاأث���ري �شلبا على الراأي الع���ام، فيما ينظر العالم اىل الجهزة الأمنية باعتبارها ق���وة �شاغطة ل متلك امل�شروعية 

الكاملة يف ب�شط كل قوتها ونفوذها على العالم�

وينعك�س هذا المر يف جملة القوانني والت�شريعات التي تفر�س على املجتمع يف هذا ال�شياق، ففي الدول غري الدميقراطية 
فان نظام احلكم يبقى هو �شاحب ال�شطوة وال�شلطة، فال ي�شمح بالتعددية ال�شيا�شية، ول ي�شمح بالختالف مع الدولة وعقلها 
وخطابها ال�شيا�شي، وحتى يتم فر�س هذه املباديء واملنطلقات فان الت�شريعات هي فقط من ميّكن الدولة من اإحكام �شيطرتها 

ونفوذها على ال�شحافة والعالم باعتبارها احد ابرز العوامل املوؤثرة يف �شياغة الراأي العام�

واأك���رث م���ا يتبّدى هذا المر يف �شكل وم�شمون العالقة التي تربط الدولة بالع���الم املحلي او العالم الوطني، فال ت�شمح 
الأنظمة غري الدميقراطية بحرية وا�شعة لالعالم، ول ت�شمح باإطالق حرية الراأي والتعبري للمعار�شة، او للراأي الخر بالظهور 
والنت�شار، وهو ما يبقي العالم وال�شحافة يف مثل ذلك النوع من الأنظمة مقيدا وحما�شرا اأكرث مما يجب، بخالف ال�شرعة 
الدولية، ويبقي العالم بكامل مكوناته وخمرجاته رهينا خلطاب الدولة الر�شمي، فيما يتم ت�شكيل الراأي العام وفقا خلطاب 

الدولة، ولنظريتها القائمة اأ�شا�شا على �شيطرة اأكرث نفوذا للنظرية الأمنية على املجتمع بكامله�

ويف دول التح���ول الدميقراط���ي فان ه���ذه الدول ل ت�شتطيع فجاأة التخلي عن نظريتها الأمني���ة ب�شرعة كبرية، كما ان دول 
التحول الدميقراطي ل ت�شتطيع التخل�س فجاأة من اإرث ال�شلطة الأمنية ل�شالح اإطالق احلريات على ات�شاعها�

وتلج���اأ دول التحول الدميقراطي اىل و�شع ت�شريع���ات وقوانني تتكفل فيها برفع �شقف احلريات العالمية تدريجيا، وعلى 
جرعات، ويف معظم التجارب الأردن مثال فان ال�شيطرة الأمنية على العالم ل ت�شتطيع مغادرة امل�شهد الإعالمي ب�شرعة، بل 

يبقى الهاج�س الأمني هو امل�شيطر، ويبقى املتدخل الأكرث تاأثريا و�شلطة ونفوذا يف امل�شهد الإعالمي�

وهذا ما ميكن تطبيقه على امل�شهد الأمني والإعالمي يف الأردن، ففي املرحلة التي �شبقت التحول الدميقراطي عام 1989 
فان ال�شلطة الأمنية كانت هي �شاحبة القرار يف معظم ما تن�شره و�شائل العالم الأردنية، ويف هذا ال�شياق ي�شتذكر الع�شرات 
م���ن ال�شحفيني والعالميني الأردنيني الذين ق�شوا فرتة عملهم يف تل���ك املرحلة كيف كانت الرقابة على اعمال ال�شحفيني، 
وكي���ف كان رقيب���ا اأمني���ا يجل�س كزمي���ل اىل جانب ال�شحفيني ويتوىل اإجازة م���ا يكتبونه، او منعه ، بينم���ا كانت وظيفة رئي�س 

التحرير جمرد مهمة برتوكولية اأكرث منها مهمة فعلية متنحه دور القائد احلقيقي لل�شحيفة او لو�شيلة العالم� 
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ومل يختل���ف الأم���ر كث���ريا يف ال�شنوات الأوىل التي رافق���ت عملية التح���ول الدميقراطي يف الأردن، فقد تع���زز دور �شلطة 
الجه���زة الأمني���ة على الإعالم، واإن اختلف���ت الو�شائل، ففي الوقت الذي مل يعد فيه الرقي���ب الأمني ياأخذ مكانه يف مكتب يف 
ال�شحيف���ة، فقد اتخذ نف�س الرقيب و�شائل جديدة لب�شط نف���وذه و�شيطرته على املوؤ�ش�شة العالمية واخلطاب الإعالمي، من 

خالل عدة و�شائل من بينها:

الت�شال املبا�شر بال�شحفيني ملنع او اجازة ما يعتقد العقل الأمني انه ي�شر مب�شاحله او مبجال عمله�.11
الرتهيب والرتغيب لل�شحفيني�.21
 الحت���واء الناعم واخل�شن على ح���د �شواء، ففي الوقت الذي كان الأمني فيه يقدم م���ا ي�شبه الر�شى)مادية وعينية ( .31

لل�شحفيني لالبقاء على ولئهم للموؤ�ش�شة الأمنية ، فقد كان يلجاأ يف اأحيان كثرية اىل و�شائل خ�شنة على نحو العتقال 
او حتى الطرد من املوؤ�ش�شة الإعالمية يف حال مل تنجح مع ال�شحفيني ا�شاليب الحتواء الناعم�

زاد م�شت���وى الرقابة الذاتية عند الإعالميني على الرغم من تراجع �شطوة التدخالت الأمنية املبا�شرة يف عمل ال�شحافة 
يق���ول الزمي���ل م�شطفى �شال���ح رئي�س حترير �شحيفة الغد" يف الوقت الذي انتهى في���ه دور الرقيب من قبل دائرة املطبوعات 

والن�شر ا�شبحنا نحن الرقباء على انف�شنا وا�شبحنا منار�س كبت احلريات خوفا من الهاج�س الأمني"�1

قانونية التدخالت الأمنية وفقا للد�شتور والت�شريعات الدولية
تثار عادة ق�شية يف غاية الهمية وهي مدى د�شتورية وقانونية التدخالت الأمنية يف عمل ال�شحافة، ومدى ان�شجامها مع 
القوان���ني والت�شريعات املرعية ويف مقدمته���ا الد�شتور الذي منح ال�شحافة والطباعة حرية وا�شحة ل جدال فيها يف املادة 15 
التي ن�شت على ان الدولة"تكفل حرية الراأي ، ولكل اأردين اأن يعرب بحرية عن راأيه بالقول والكتابة والت�شوير و�شائر و�شائل 
التعب���ري ب�شرط اأن ل يتجاوز حدود القان���ون، وال�شحافة والطباعة حرتان �شمن حدود القانون، ول يجوز تعطيل ال�شحف ول 

اإلغاء امتيازها اإل وفق اأحكام القانون"� 

واأج���ازت امل���ادة 15 من الد�شتور"فر�س رقابة حمدودة على ال�شحف والن�شرات واملوؤلفات والإذاعة يف الأمور التي تت�شل 
بال�شالمة العامة واأغرا�س الدفاع الوطني، يف حالة اإعالن الأحكام العرفية اأو الطواريء��"�

واجل���دل القان���وين يت�شعب كث���ريا يف هذا اجلانب، ف���اإن العديد من القوان���ني النافذة ت�شمح مبحاكم���ة ال�شحفيني، لكن 
باملقابل ل يوجد اأي ت�شريع او قانون يعترب مظلة قانونية لت�شريع التدخالت الأمنية يف ال�شحافة والعالم خارج �شياق القوانني 

والت�شريعات املعمول بها يف الأردن�

وبالرغ���م م���ن ان التدخالت الأمنية املبا�شرة وغري املبا�ش���رة يف ال�شحافة ل تزال قائمة واإن اختلف���ت اأدواتها واأذرعها، 
ف���اإن ه���ذه التدخالت تبقى حتمل ب�شمة املا�شي باعتبار ان الأجهزة الأمنية ه���ي فقط من ميلك حق ت�شنيف الآخرين باأنهم 
وطني���ني، اأو غري وطنيني، كم���ا اأنها تنطلق من تدخالتها يف الإعالم من قناعات اأمنية باأنها الأكرث حر�شا على الأمن الوطني 

من ال�شحافة والإعالم�

وي���رى الباح���ث واخلبري القانوين الزمي���ل ال�شحفي يحي �شقري اأنه ل يج���وز باملطلق"اإخ�شاع و�شائ���ل الإعالم لتقييدات 
به���دف احلف���اظ على الأمن الوطني، م�شيفا اإن كلمة"مطاطية" كالأمن الوطني لي�شت ورقة مفتوحة للتقييد، وهناك مبادىء 

1 مداخلة له خالل ور�شة عمل الأمن والعالم والراي العام 
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جوهان�ش���ربغ 2، و"مب���ادىء �شرياكوزا" التي تقدم تو�شيحا لكيفية اإح���داث التوازن بني هاتني امل�شلحتني املتناف�شتني يف �شوء 
امل�شلحة العامة"3�

الذي وقع الردن عليها قائال  وال�شيا�شية  املدنية  الدويل اخلا�س باحلقوق  العهد  وي�شري �شقري اىل ن�س املادة"19" من 
ان املادة املعنية ن�شت على اأن:

م�شايقة"� .11 دون  اآراء  اعتناق  يف  احلق  اإن�شان  " لكل 
  ل���كل اإن�شان احلق يف حرية التعبري، وي�شمل هذا احلق حريت���ه يف التما�س خمتلف �شروب املعلومات والأفكار وتلقيها .21

ونقلها اإىل اآخرين دومنا اعتبار للحدود، �شواء على �شكل مكتوب اأو مطبوع اأويف قالب فني باأي و�شيلة اأخرى يختارها� 

وي�شيف ان هذه املادة ل تعرتف بتلك احلرية ب�شكل مطلق ولكنها ت�شع لها بع�س ال�شوابط القانونية وهذا ما ن�شت عليه 
الفقرة الثالثة من املادة )19(:

 ت�شتتبع ممار�شة احلقوق املن�شو�س عليها يف الفقرة )2( من هذه املادة واجبات وم�شوؤوليات خا�شة وعلى ذلك يجوز .31
اإخ�شاعها لبع�س القيود ولكن �شريطة اأن تكون حمددة بن�س القانون واأن تكون �شرورية: -

حلماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو الآداب العامة .1
لحرتام حقوق الآخرين اأو �شمعتهم�  .1

ويخل�ص للقول"اإن اأية تقييدات على حرية التعبري يجب اول اإخ�ضاعها لـما ُيعرف بالفح�ص الثالثي الأجزاء وهي: 

بن�س القانون�.11
 �ش���روري، اأي اأن يك���ون التقيي���د �شروريا واأن تك���ون �شلبياته يف حدها الأدن���ى، واأن يكون هناك تنا�ش���ب بني التقييد .21

والهدف امل�شروع املبتغى منه )مبداأ التنا�شبية(�
لتحقيق هدف م�شروع اأجدر بالرعاية: كحماية الأمن الوطني، وحماية اخل�شو�شية� .31

ويقول العميد د� �شالح بن حممد املالك4" ان اجلدل حول احلرية الإعالمية ما زال قائمًا بني الإعالميني ورجال الأمن 
من���ذ ظه���ور فكرة احلرية الإعالمية، حيث يوؤمن الإعالميون اأن احلرية الإعالمي���ة ت�شاعد على حتقيق العدالة واإخ�شاع رجل 
الأم���ن اإىل حت���ري الدقة و�شوًل اإىل الهدف احلقيق���ي، وهو اإظهار العدل وحماربة اجلرمية، وي���رى م�شوؤولو الأمن اأن احلرية 
الإعالمي���ة ت�شاع���د على ن�شر البلبلة وتخويف الآمنني، ون�شر املعلومات امل�شلل���ة للعدالة، وتلفيق الأقاويل التي توؤدي اإىل عرقلة 
العدال���ة، اإ�شاف���ة اإىل اأن حرية ال�شحافة والإعالم تت�شابك مع الكثري من احلري���ات واحلقوق الفردية، التي يرى رجال الأمن 
اأنه���م م�شوؤول���ون عن حمايتها، وتكمن م�شكلة احلرية يف العالم العربي يف فهمه ملعنى احلرية، حيث يت�شور اأن الإعالم احلر 
ه���و الإعالم الذي ينا�شب احلكوم���ات العداء، حيث تكون قاعدته هي الختالف مع هذه احلكوم���ات وم�شارعتها باأية �شورة 

من ال�شور"�

2  وت���رد يف مب���ادئ جوهان�ش���ربغ املعاي���ري اخلا�شة بحماية حرية التعبري يف �شي���اق قوانني الأمن املحلية� ومت تبنيه���ا يف 1 اأكتوبر/ت�شرين الأول 1995 من قبل جمموعة م���ن اخلرباء يف القانون الدويل 

والأم���ن القوم���ي وحق���وق الإن�شان، بتنظي���م"Article 19" واملركز الدويل ملناه�ش���ة الرقابة، بالتعاون مع مركز الدرا�ش���ات القانونية التطبيقية التابع جلامع���ة ويتواتر�شراند يف جوهان�شربغ� واأقر 
 املب���ادئ مق���رر الأمم املتح���دة اخلا�س املعن���ي بحرية الراأي والتعبري واأحالها اإىل اللجن���ة ملراجعتها للتقارير ال�شنوية حلرية التعب���ري التي ُتعقد كل عام منذ 1996، وهي متوف���رة على املوقع التايل :

�www�1umn�edu/humanrts/instree/johannesburg�html 
3 مقابلة �شخ�شية معه�

4  مقالة"الإعالم الأمني بني الإعالميني ورجال الأمن" للعميد د� �شالح بن حممد املالك ا�شتاذ يف كلية امللك فهد الأمنية، على رابط :

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



10

الجهزة الأمنية الأكثر تدخال في و�شائل العالم
يتكون القطاع الأمني والع�ضكري يف اململكة من العديد من الأجهزة الأمنية وهي:

القوات امل�شلحة"اجلي�س"�.11
الأمن العام�.21
الدرك�.31
املخابرات العامة�.41
الدفاع املدين�.51

ومن بني جميع الأجهزة الأمنية هذه فان دائرة املخابرات العامة هي التي كانت الأكرث تدخال ونفوذا و�شيطرة على و�شائل 
الإعالم املختلفة وفق �شهادات اعالميني، يف الوقت الذي يتعامل ال�شحفيون والعالميون فيه مبا�شرة مع ثالثة اجهزة امنية 
اأخرى هي الأمن العام، والدرك، والدفاع املدين، بينما ل جتيز القوانني التعر�س من قريب او بعيد للقوات امل�شلحة، ويف حال 

خمالفة ذلك فان العديد من القوانني تتكفل بفر�س عقوبات �شارمة على الإعالميني�

ولكن يف متوز / يوليو من عام 2010 ا�شدرت مديرية التوجيه املعنوي قرارا منعت مبوجبه ن�شر اية اخبار تخ�س القوات 
امل�شلح���ة او اي من موؤ�ش�شات اجلي�س او منت�شبيه من العامل���ني واملتقاعدين حتت طائلة املالحقة الق�شائية لية جهة اعالمية 
تخال���ف ه���ذا القرار�� وجاء هذا الق���رار اثر بدء املواقع الإلكرتوني���ة بن�شر بيانات ملتقاعدين ع�شكري���ني ذات بعد �شيا�شي يف 

�شابقة كانت الوىل من نوعها يف اململكة� 

وعمليا تعترب جميع الجهزة الأمنية من املحرمات التي ل يجوز لل�شحفي القرتاب منها او ن�شر ما ل ترغب تلك الجهزة 
الأمنية بن�شره، وهو ما ي�شنف عادة �شمن"اخلطوط احلمراء" او التابوهات�

وميكن اإجمال واقع التدخالت يف الأجهزة الأمنية الثالث على النحو التايل:

اول: دائرة المخابرات العامة
م���ن الثابت متام���ا ان اكرث الجهزة الأمنية تدخال و�شطوة على و�شائل العالم هي دائرة املخابرات العامة التي تعر�شت 
يف الأ�شهر القليلة املا�شية اىل ما ي�شبه املواجهة املبا�شرة بينها وبني ال�شحافة وو�شائل العالم، بعد ان تراجع دور املخابرات 

خطوة واحدة للخلف�

ويف ه���ذا ال�شي���اق يقول املدير التنفيذي ملرك���ز حماية وحرية ال�شحفيني ن�شال من�ش���ور ان"العالقة بني الأمن والعالم 
وحتديدا املخابرات يف العامني الأخريين �شهدت حتولت باجتاه عدم التدخل املبا�شر والوا�شح للمخابرات يف امل�شهد الإعالمي 
الردين، ول ي�شتقيم هذا ال�شتنتاج ال من خالل مقارنته بالواقع ال�شابق الذي كان يقول ان ال�شحفيني يتلقون هواتف متكرره 

ودائمه تتدخل يف ادق اعمالهم"5�

وي�شي���ف اإن"امل�شوؤول���ني عن العالم يف جهاز املخابرات كانوا الكرث تاثريا يف كل تفا�شيل امل�شهد الإعالمي الردين حتى 
انه���م كان���وا يعرفون على وجه اليقني كم عدد ال�شوات الذي �شيح�شل عليها كل مر�شح يف انتخابات جمل�س نقابة ال�شحفيني 

النقيب والع�شاء"�

5 مقابلة �شخ�شية معه�
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وبعد بداية احلراك يف الو�شط الإعالمي الذي �شبق الثورات بقليل بداأ التذمر من هذا التدخل الأمني يف ادق التفا�شيل، 
و�شارت هناك ا�شارات يف لقاءات متعددة مع جاللة امللك الذي اوعز جلهاز املخابرات بالرتاجع خطوة للخلف لعادة �شياغة 

اللعبة العالمية"�

وي���رى ان"ه���ذه اخلطوة للوراء مل توقف قدرة املخابرات على ان تبقى لعبا رئي�شيا يف امل�شهد ، وامنا غرّيت قواعد اللعبة 
، فب���دل م���ن التوا�شل مع املوؤ�ش�ش���ات العالمية وال�شحفيني مت الرتكيز عل���ى ان يتم مترير املوقف الأمن���ي من خالل روؤ�شاء 
التحري���ر او م���دراء التحرير ونتج بالتايل عن هذا التغيري نوع من تبادل الدوار مبعن���ى ان الوظيفة الخرية يف جزء منها بداأ 

يتوىل تطبيقها ال�شحفيون انف�شهم"�

وي�شيف" هناك اي�شا معادل جديد يف امل�شهد الإعالمي اأ�شبح الإم�شاك به اأ�شعب بل واأكرث �شعوبة من قبل، وهو الإعالم 
اللك���رتوين، فل���م يكن م�شدر قل���ق املخابرات ال�شحافة اليومية بل كان���ت ال�شحافة ال�شبوعية وبالت���ايل كانت توجه و�شائل 
ال�شغ���ط واحل�شار عل���ى ال�شحافة ال�شبوعية التي كانت اكرث متردا على ال�شياق الإعالم���ي الر�شمي، وال�شحافة ال�شبوعية 
اجه�ش���ت وخنق���ت بو�شائل متع���ددة ابرزها احل�شار امل���ايل الذي ا�شتبدل عن احل�ش���ار الأمني، ووج���د ال�شحفيون �شانعوا 
ال�شحاف���ة ال�شبوعي���ة يف العالم اللكرتوين منف���ذا جديدا للم�شاغبة واملناورة وبكلف مالية اق���ل، وبقدرة اكرث على املناورة 

والتهرب من املواجهة مع املخابرات، والهم هو القدرة على التن�شل من اللتزامات القانونية"�

وي���رى الزمي���ل ال�شحفي ب�شام بدراين6"ان املخاب���رات العامة كانت طوال �شنوات يف املا�شي اجلهاز الأكرث تدخال يف 
عمل الإعالم وال�شحفيني لكن العامني الأخريين �شهدا انح�شارا يف هذا التدخل فيما تتدخل عموما بقية الأجهزة الأمنية مثل 

الأمن العام ولكن ب�شورة غري مبا�شرة"�

ويوؤك���د نقي���ب ال�شحفي���ني الزميل ط���ارق املومني7"على ان تدخالت جه���از املخابرات يف الإع���الم �شابقا كان يحدث 
با�شتم���رار، ولك���ن تدخلهم الن اأ�شبح يف حدوده الدنيا، ففي ال�شابق كنت اأتلق���ى ع�شرات ال�شكاوى من م�شوؤولني يف ال�شحف 
ب�شب���ب التدخ���الت الأمنية�� مث���ال �شحيفة املجد كنت اأتلقى العدي���د من ال�شكاوى من رئي�س حتريره���ا حول كرثة التدخالت 

الأمنية يف عمل ال�شحيفة والرقابة امل�شبقة على ما تن�شره"�
ثانيا: الأمن العام

يعت���رب جهاز الأمن العام اجلهاز الأمني الأقرب للتعامل مع املواطن���ني وبالتايل التعامل مع ال�شحفيني والإعالميني، ويف 
الوقت الذي �شجل فيه على هذا اجلهاز تدخالت مبا�شرة حمدة ومتوا�شعة جدا يف عمل ال�شحافة والإعالم ، فاإن هذا اجلهاز 

يعترب اأكرث الأجهزة احتكاكا بال�شحفيني ل�شيما يف امليدان8�

6 مقابلة �شخ�شية معه�

7 مقايلة �شخ�شية معه�

 8  قدم���ت الزميل���ة ال�شحفي���ة لين���دا معايعه التي تغطي القطاع الأمني منذ ع���دة �شنوات ل�شالح جريدة العرب اليوم �شكوى بح���ق رجال الأمن العام اىل مدير الأمن الع���ام ولنقابة ال�شحفيني بتاريخ

2011 /5/ 16 قالت فيها"تعر�شت من قبل احد افراد الأمن العام خالل عملي امليداين يف منطقة �شرح اجلندي املجهول يف ال�شونة اىل اعتداء لفظي تخلله �شتم" املرحوم والدي" حيث قام رجل 

الأمن بالطلب مني بالتحرك نحو احت�شاد املعت�شمني خا�شة واين اخرتت منطقة حيادية بعيدة عن الأمن العام واملعت�شمني التي كانت ت�شهد احتكاكات خفيفة بني اجلهتني واثناء ذلك وقف خلفي 
مبا�شرة واخذ يدفع بي للتوجه لالمام وكنت عندها اطلب منه التحدث بهدوء و�شبط النف�س ال انه اخذ ي�شرخ بوجهي فقلت له اين مل اعطل عملك فانا �شحفية واقوم بواجبي بعيدا عن الطرفني 
ال ان���ه اخ���ذ ي�شرخ"حترك���ي م���ن هون انقلعي وان�شريف" وكان بجواره يقف عدد من ال�شخا�س من اهل املنطقة وبحوزته���م ع�شي وبالفعل حتركت اىل مقدمة �شاحة اجلندي املجهول ليختم قوله" 
انقلع���ي يلع���ن ابوك���ي" ويف املقاب���ل قام �شخ�س مدين من اهل املنطق���ة كان مي�شي معه بال�شتم بعبارة م�شيئة"اردنية بال �شرف"عندها تدخل زمالئ���ي لتهدئتي ال انني عدت وقلت ب�شوت عال وعلى 
م�شمع من رجل الأمن وال�شخ�س املدين باين ابنة عائلة وع�شرية وانا ابنة ع�شرية املعايعة ال ان املدين اخذ بال�شتم عندها تدخل مدير �شرطة لبلقاء وطلب منه ان ي�شكت فيما قام زمالئي من قناة 

العربية بابعادي وعلى الفور قمت بابالغ الناطق العالمي يف مديرية الأمن العام"�
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ويعرتف مدير املكتب الإعالمي يف مديرية الأمن املقدم حممد اخلطيب9 يف �شهادته اخلا�شة لهذه الورقة بحدوث بع�س 
الإ�شكالت بني ال�شحفيني ورجال الأمن العام اإل اأنه يرى فيها اأنها" ناجتة عن اخطاء فردية وغري مق�شودة"، يف الوقت الذي 
اكد فيه على انه ومنذ ان�شاء املكتب الإعالمي يف مديرية الأمن العام عام 2005 فاإن العالقة بني جهاز الأمن العام والعالم 

عالقة ممتازة�

ويق���ول املق���دم اخلطيب"نعرتف بوقوع اخط���اء فردية يف امليدان وهي حتم���ا اخطاء غري مق�ش���ودة�� ولنتحدث عن الية 
عمل الأمن العام مع العالم يف امليدان، ففي كل حدث ميداين نحاول و�شع �شباط ارتباط ونطلب من ال�شحفيني املوجودين 
لتغطي���ة احل���دث التن�شيق مع �شباط املي���دان حول الماكن المثل لتواجدهم وهذا المر يتطل���ب من ال�شحفي ان مييز نف�شه 
بوا�شط���ة الباج الذي يدل عل���ى هويته وا�شم موؤ�ش�شته ال�شحفية وارتداء �شرتة خا�شة مكت���وب عليها كلمة ) �شحافة ( وبدون 

ذلك ل ميكننا ان منيز ال�شحفيني من غريهم فما بالك بال�شرطي العادي كيف ميكن له ان يتعرف على ال�شحفي"�

وي�شي���ف" لال�ش���ف ل يلتزم ال�شحفي���ون بهذه التعليمات�� واريد ان اوؤكد هنا ان حم���ل املايكرفون او الكامريا لي�س دليال 
كافيا بالن�شبة لنا على ان حاملها �شحفي�� القانون يلزمنا بعدم التعامل مع غري الع�شاء يف نقابة ال�شحفيني��� ولكننا نغ�س 

الطرف عن ذلك يف احيان كثرية لن�شهل على ال�شحفيني اعمالهم"�

وي�ش���ري املق���دم اخلطيب اىل ان"بع�س ال�شحفيني ل يلتزمون ب�شالمتهم ، فكثريا م���ا نواجه �شحفيني يلقون باأنف�شهم يف 
خ�شم املتظاهرين�� نحن نعتقد يف الأمن العام ان وظيفة ال�شحفي نقل احلدث ولي�س �شناعته�� ونعتقد ان بع�س ال�شحفيني 
يتعمدون التواجد يف مناطق خطرية��� مهمة ال�شحفي ان يحمي نف�شه اذا مل يكن يريد ان ين�شق مع �شباط الرتباط من الأمن 
الع���ام املتواجدي���ن يف املوقع��� يف مثل هذه الو�شاع تقع ا�شابات بني ال�شحفيني نتيجة حالة الرباك التي تكون حا�شلة خالل 
ف����س العت�شام���ات او امل�شريات املخلة بالقان���ون�� ونحن نعتقد ان �شببها خمالفات العالميني وع���دم التزامهم بالقوانني�� 

ا�شافة لذلك بع�س و�شائل الإعالم تتعمد ت�شوير الحتكاكات مع ال�شرطة فقط بهدف الإ�شاءة لدورهم"�

وع���ن العتداء عل���ى ال�شحفيني يف اعت�شام ميدان جمال عبد النا�شر واحداث الكرام���ة حّمل املقدم اخلطيب م�شوؤولية 
العت���داء عل���ى ال�شحفيني لل�شحفيني اأنف�شهم قائال" لقد تعمدوا ان يكونوا جزءا من الإ�شكالت التي حدثت بني املتظاهرين 

ورجال الأمن��� لال�شف بع�س ال�شحفيني ل يلتزمون باأخالق املهنة ويتعمدون اإثارة امل�شاكل للح�شول على خرب مثري"�

ويوؤك���د املق���دم اخلطي���ب عل���ى ان واجب املكت���ب الإعالمي يف مديري���ة الأمن الع���ام هو"ت�شهيل مهمة مندوب���ي الوكالت 
وال�شحف واملحطات الف�شائية ويتم ذلك ح�شب القوانني املرعية فنحن ل نبخل على و�شائل العالم باية معلومة ويكون ذلك 
ح�شب ال�شيا�شات الأمنية املتبعة والتي ترتكز يف مراعاة القوانني والعراف والتقاليد والبتعاد عن الت�شهري والتاأويل ، وواجبنا 
ان نبل���غ و�شائ���ل الإعالم باملعلومات ال�شا�شية عن اية ق�شية ونركز يف ذلك عل���ى اختيار املعلومة التي تهم ال�شحفيني�� ولكن 
بع�س ال�شحفيني ل يكتفون مبا نزودهم به ويريدون تفا�شيل ا�شافية�� نحن ل�شنا م�شوؤولني عن تزويدهم بالتفا�شيل ال�شافية 

ومهمة ذلك تقع على الدعاء العام اذا رغب بتزويدهم باملعلومات التف�شيلية"�

ويق���ول املق���دم اخلطيب ان مديري���ة الأمن العام عقدت ومن���ذ بداية العام احل���ايل العديد من ور�شات العم���ل التثقيفية 
والتدريبي���ة لك���وادر الأمن العام يف كيفية التعامل م���ع اجلمهور والعالميني حتديدا خالل الزم���ات ، وقلت ان هناك اخطاء 
فردي���ة تق���ع ونحن م�شتعدون ملحا�شبة اي رجل امن تقدم بحقه �شكوى عن ارتكابه ملخالفات ولكن ما يح�شل ان ال�شكاوى التي 

تقدم عمومية�� فكيف �شنتابعها واحلالة هذه؟؟�

9 مقابلة �شخ�شية يف مكتبه�
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ثالثا: قوات الدرك
يعترب جهاز قوات الدرك من احدث الأجهزة الأمنية تاأ�شي�شا يف اململكة، ومع ذلك كان طرفا رئي�شيا يف حوادث الإعتداء 

على ال�شحفيني والإعالميني خالل الفرتة القليلة املا�شية�

ول يختل���ف جه���از ال���درك كثريا يف عالقته مع ال�شحافة ع���ن �شقيقه جهاز الأمن العام، ورغم ان���ه مل ي�شجل على قوا ت 
الدرك اأي تدخل مبا�شر يف عمل ال�شحفيني ، ال ان ما يوؤخذ على هذا اجلهاز التعامل اخل�شن يف امليدان ويف املناطق ال�شاخنة 

التي يتواجد ال�شحفيون فيها لتغطيتها�

ويف ه���ذا ال�شي���اق يوؤكد مدير املكتب الإعالمي يف مديرية الدرك املقدم احم���د ابو حماد يف �شهادته هنا10 على ان"قوات 
الدرك توؤمن بحرية الإعالم باعتبار ان ذلك توجها ملكيا يركز على حماية و�شياته حقوق ال�شحفيني والإعالميني اثناء تغطية 
الحداث ومن اجل ان يوؤدي رجل الدرك واجبه على اكمل وجه ورجل العالم اي�شًا وكما هو مطلوب منه�� ولذلك و�شعت قواعد 
ومباديء حتدد طبيعة العالقة بني رجل الأمن ورجل العالم من خالل تفهم الطرفني لدوار كل منهما والعمل على الق�شاء على 
التج���اوزات الفردية ال�شادرة من الطرفني ومبا ي�شمن ان�شاء عالقة ايجابية را�شخة تن�شا من م�شمون مدونة ال�شلوك املهني 
لرجل الإعالم من جهة ووعي قوات الدرك بطرق اإنفاذ القوانني ل �شيما قانون حق احل�شول على املعلومة من جهة اأخرى"� 

وي�ش���ري املق���دم ابو حماد اىل ان قوات الدرك تعمل وبا�شتمرار عل���ى تدريب وتطوير قدرات منت�شبيها وخا�شة العاملني يف 
املي���دان عل���ى التعامل مع الإعالميني وو�شائل الإعالم مب���ا يتوافق ويتنا�شب مع مدونة ال�شلوك والعم���ل على مد ج�شور اأوا�شر 

التعاون واإدامة احلوار ما بني قوات الدرك والإعالم"�

ويعرتف املقدم ابو حماد بوقوع"اخطاء فردية خالل الحداث الكربى�� ونحن يف الدرك لدينا موؤ�ش�شة م�شاءلة قوية فمن 
يته���م م���ن افرادنا بارتكاب خمالفات توقع بحقه عقوبات قا�شية ولكننا ل نتلقى �شكاوى على اقراد حمددين بال�شم ، واحلالة 

هذه ل ن�شتطيع ان نتابع ال�شكاوى"�

وي�شيف"نح���ن يف ال���درك ننفذ التعليمات، ونتدخل بناء على طلب الأمن الع���ام ومهمتنا فر�س الأمن والنظام، وال�شورة 
النمطي���ة ع���ن ق�شوتنا يف التعامل م�شوؤولة عنه���ا بع�س و�شائل الإعالم التي ل تهدف �شوى حتقي���ق الإثارة�� ل نلجا ل�شتخدام 
القن���وات ) الع�ش���ي ( لتفريق اي مظهر ي�ش���كل تهديد لالأمن ال بع���د ان ن�شتنفذ كافة الو�شائل�� بداي���ة ن�شتخدم ال�شماعات 
اك���رث م���ن مرة لنطلب من املعت�شمني اخالء املنطقة�� ون�شتمر بتكرار ذل���ك واذا مل ي�شتجيبوا نلجا للحواجز الب�شرية واذا مل 
ي�شتجيبوا ن�شتخدم خراطيم املياه�� ويف حالت العتداء علينا او على املمتلكات العامة ن�شتخدم الهراوات ونحن نطبق النظام 

الفرن�شي يف التعامل مع مثل هذه الأحداث"� 

ويقول املقدم ابو حماد" اأن رجال الدرك يتعر�شون يف امليدان ل�شتفزازات من قبل بع�س الإعالميني واملتظاهرين، فمثال 
خ���الل احد العت�شام���ات بالقرب من ال�شفارة الإ�شرائيلية�� كان احد رجالنا يقوم برب���ط حذائه�� فاإذا باحدى الإعالميات 
ت�شتف���زه وتق���ول ل���ه" ال تخاف اهلل تقوم بحماية �شف���ارة اليهود" ومل يجبها رجل الأمن رغم ال�شتف���زاز الوا�شح يف كالمها�� 

ولكن يف النهاية رجل الأمن ب�شر ويتعر�س لكافة انواع ال�شغوط"�

ويوؤكد مدير املكتب الإعالمي يف مديرية الدرك على ان ال�شحفيني"ل يلتزمون بالقوانني�� فهم ل ي�شعون ما يعّرف على 
هويته���م من بطاقات خا�شة كما انهم ل يرتدون اي�شًا ال�ش���رتات التي تعرف عليهم�� ومعظمهم ل يقومون بالت�شال ب�شباط 
الرتب���اط يف امليدان الذي من واجبهم م�شاعدة الإعالميني وار�شادهم اىل الماكن الآمنة التي ي�شتطيعون من خاللها القيام 

بواجباتهم يف تغطية الأحداث"�
10 مقابلة �شخ�شية يف مكتبه�
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 ظاهرة"البلطجية" �شد الإعالميين 
هل هم موظفون اأم متطوعون ام مرتزقة

ان ظه���ور ظاه���رة" البلطجية" ب�شكل لفت لالنتباه بع���د الثورات العربية وامتدادها و�شول لالأردن تعد من ابرز الظواهر 
اخلطرية الناجتة عن التغريات احلا�شلة يف عالقة الأمني بالعالمي�

فل���م تتوقف ظاهرة البلطجة عند حدود العتداء ال�شارخ عل���ى املتظاهرين واملطالبني بال�شالح بل و�شلت اإىل ما ي�شبه 
العت���داء املنظ���م عل���ى ال�شحفيني والإعالميني، وه���و ما ي�شكل خطورة وا�شح���ة وحتول كبريا يف تلك العالق���ة من املوؤكد ان 

ا�شتمرارها وتطورها �شيحمل �شلبيات عديدة وخطرية يف امل�شتقبل�

ول تب���دو حال���ة العتداء عل���ى ال�شحفيني باحلال���ة اجلديدة يف الأردن، فق���د �شهدنا ع�شرات احل���الت يف اوقات �شابقة 
وخمتلفة، على نحو العتداء على مدير مكتب اجلزيرة يف عمان الزميل يا�شر ابو هاللة اثناء تغطيته لإعت�شام امام ال�شفارة 
الإ�شرائيلي���ة يف عم���ان خ���الل الع���دوان الإ�شرائيلي عل���ى قطاع غزة اواخ���ر ع���ام 2009 ، اإ�شافة اىل العت���داء على ع�شرات 
ال�شحفي���ني الآخرين يف مواقع خمتلفة �شواء يف املي���دان واثناء تغطيتهم لالأحداث ال�شاخنة، او حتى يف اوقات واماكن اخرى 
كانت بعيدة متاما عن امليدان� واإ�شافة اىل العنف اجل�شدي تعر�س ال�شحافيون لعنف نف�شي متثل يف التهديد عرب الإت�شالت 
الهاتفية من جمهولني وزادت هذه الظاهرة مع بداية احلراك ال�شعبي املطالب بالإ�شالح ال�شيا�شي ، المر الذي دفع ال�شلطات 

لتخ�شي�س حماية امنية على مكاتب بع�س و�شائل الإعالم كما هو حا�شل مع مكتب قناة اجلزيرة الف�شائية�

ويف هذا الطار ميكن التوقف قليال اأمام حالة العتداء على الكاتب ال�شحفي الزميل جميل النمري الذي تعر�س لالإعتداء 
املبا�شر واملخطط له م�شبقا با�شتخدام ادوات حادة عام 2008�

وكان ه���ذا العت���داء يف حينه ي�شته���دف معاقبته على راأيه، او اإ�شكاته، او توجيه ر�شائ���ل من خالله اإىل جميع ال�شحفيني 
والعالميني الذين ادانوا يف حينه وب�شدة هذا العتداء، الذي كتب عنه رئي�س حترير جريدة العرب اليوم الزميل فهد اخليطان 
قائ���ال"كان اجلن���اة يهدفون من وراء فعلتهم اىل م�س كربياء وكرامة زميل عزيز با�شلوب مقزز وبالك�شف عن وجوههم ف�شلوا 

يف حتقيق هذا الهدف"�

وا�ش���اف ان"الو�ش���ط ال�شحايف والعالمي م���ن جهته كان معنيا به���ذه النتيجة، فلو كتب لهذه ال�شابق���ة ال�شنيعة ان متر 
م���ن دون ح�شاب لتجراأ اآخرون بالعتداء على زمالء اخرين ولت�ش���ررت حرية ال�شحافة يف الأردن، وبهذا املعنى كانت ق�شية 

الزميل جميل النمري ق�شيتنا جميعًا وعلى امل�شتوى ال�شخ�شي �شعر كل زميل ان اجلرح ا�شاب وجوهنا جميعًا"�

وعندم���ا الق���ي القب�س على اجلن���اة واملتورطني يف هذا العدوان كان اخليطان يعلن" ل���و ان احلادثة الخرية بحق الزميل 
النمري قيدت �شد جمهول لكانت اأ�ش�شت ل�شكل جديد من ا�شكال التهديد لل�شحافيني ي�شعب ح�شر تداعياتها، ن�شعر جميعًا 

بالرتياح اليوم لأن منطق القانون انت�شر يف مواجهة البلطجّية"11�

ولع���ل اخر اعتداءات البلطجية �ش���د ال�شحفيني والعالميني ما تعر�س مكتب مكتب وكال���ة ال�شحافة الفرن�شية فيعمان 
يثري الكثري من الت�شاوؤلت عن هوية هوؤلء البلطجية، وهل هم متربعون من انف�شهم للقيام مبثل تلك اجلرائم ، اأم ان جهات 
تق���ف ورائهم وتوجهه���م وت�شرّيهم، وتقوم بتنظيمهم وتوظيفه���م باعتبارهم قوى �شاربة يتم ا�شتخدامه���ا يف الوقت املنا�شب 

ووفقا لرغبة وم�شالح تلك القوى باعتبارهم قوات مرتزقة�
11 فهد اخليطان" الك�شف عن مرتكبي العتداء على الزميل النمري يقطع الطريق على تكرار اجلرمية��" جريدة العرب اليوم عدد 2008 / 2 / 6�
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ان"البلطجي���ة" ظاه���رة ت�شتحق التوقف عندها مطول، ودرا�شتها مبنظور امن���ي واجتماعي و�شيا�شي واقت�شادي، خا�شة 
وان���ه لي����س من املتوقع او املرج���ح ان تختفي تلك الظاهرة او ان تتقل�س اعمالها القذرة يف امل���دى املنظور، بل ان كل التوقعات 
تذه���ب اإىل العتقاد بان تلك الظاه���رة �شتمتد، و�شيتم تر�شيخها، ورمبا �شتعمل على تطوير ا�شاليب عملها وهو ما �شيزيد من 

احتمال حدوث خماطر او�شع�

ان هذه الظاهرة لي�شت جديدة بالتاأكيد، ولكن اجلديد فيها انها حتولت لظاهرة جماعية ممتدة، ففي الوقت الذي كانت 
في���ه �شابقا تعم���ل ب�شكل �شخ�شي، ورمبا بتوجيه من اف���راد او ا�شخا�س بعينهم، وا�شتخدام عدد حم���دود جدا من الفراد يف 
تنفي���ذ اعمال البلطجة �ش���د ال�شحفيني، جند ان هذه الظاهرة امتدت لت�شل اإىل ال�شتعان���ة بالع�شرات من البلطجية الذين 
يتول���ون العت���داء املبا�شر واملنظم على املطالبني بال�شالح ال�شيا�شي، ومن بينهم ال�شحفيني الذين يعملون يف امليدان لتغطية 

تلك الحداث�

وال�ش���وؤال الأبرز الذي يطرح حول تلك الظاهرة هو من ال���ذي يقف وراء البلطجية تنظيما واعدادا وتوجيها ورمبا متويال 
وتخطيطا؟�

ه���ل البلطجي���ة ا�شخا�س متطوعون يقوم���ون بتنظيم انف�شهم يف جمموعات ويتولون التخطي���ط والتنفيذ من قبل انف�شهم 
فقط؟�

وهل البلطجية ظاهرة طارئة من املتوقع لها ان تنتهي وتتال�شى يف امل�شتقبل املنظور؟ اأم انها ظاهرة را�شخة تعمل �شمن 
تنظيم �شري مربمج وتقف وراءها جهات وا�شخا�س يتولون عملية التنظيم والتوجيه والدعم املايل والتنفيذ؟�

وه���ل يعم���ل البلطجية بتوجيه ر�شمي وبرعاية ر�شمية" رمبا امني���ة"، ام انهم يعملون لدى ا�شخا�س وافراد ميلكون النفوذ 
املايل وال�شيا�شي وي�شتخدمونهم للحفاظ على م�شاحلهم، وحلماية انف�شهم؟�

مث���ل تلك ال�شئل���ة وع�شرات غريها طرحت و�شتطرح لحقا، وم���ن هنا تربز اهمية دور اجله���ات الأمنية املعنية بالك�شف 
عنهم، وحتديد هوياتهم، وهوية من يقف ورائهم، متويال وتنظيما وا�شرافا وتنفيذا�

ويف هذا اجلانب ميكن التوقف اأمام تظاهرة اجلامع احل�شيني ال�شهرية التي ظهرت فيها ب�شكل لفت لالنتباه ولول مرة 
قوات البلطجية كانهم قوات منظمة، عندما قاموا بالعتداء املبا�شر على املتظاهرين وال�شحفيني بالع�شي، ومت القاء القب�س 
عل���ى بع�شه���م، ال ان نتائج التحقيق مل تظهر حتى الن، بالرغم م���ن ان وزير العدل يف حينه ح�شني جملي اعلن بو�شوح اأمام 

جمل�س النواب ان نتائج التحقيق �شتظهر قريبا جدا�

وال�ش���وؤال هن���ا مل���اذا مل يتم العالن عن نتائ���ج التحقيق مع البلطجية الذي���ن القي القب�س عليهم؟ وم���ن الذي وقف وراء 
حمايتهم، ورمبا حماية من يقف وراءهم؟�

بع���د ه���ذه احلادثة اأ�شبحت ظاهرة البلطجية ظاهرة قائمة بذاتها، وا�شب���ح املطالبون بال�شالح يتخوفون من البلطجية 
ومن ردات فعلهم اكرث من تخوفهم من قوات الأمن وردات فعلهم، ل�شباب وجيهة يف مقدمته ان رجال الأمن وا�شحون متاما 
ولديه���م تعليمات وتوجيهات ل يحيدون عنها، بينما البلطجية جمهولون ول احد يعرف هوياتهم، ول احد ي�شتطيع التكهن اإىل 

اأي حد ميكن ا�شتخدامهم للعنف والقوة �شد املتظاهرين املطالبني بال�شالح ال�شيا�شي�

واأم���ام كل تل���ك املعطيات فان ال�شكوك وال�شئلة التي تثار يف كل وقت عن هوية هوؤلء البلطجية، ومن يقف ورائهم �شتبقى 
قائم���ة ، يف الوق���ت الذي تذهب كل ال�شكوك اإىل انهم اإما عنا�شر امنية تتخفى بلبا�س م���دين، واإما اأن الجهزة الأمنية تتوىل 
جتميعه���م من ا�شحاب ال�شواب���ق وال�شجالت اجلرمية لتوظيفهم وا�شتغاللهم، واإما انهم يعملون لدى ا�شخا�س متنفذين تقوم 
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الجهزة الأمنية بال�شتعانة بهم،و اإما اأنهم متطوعون من انف�شهم وهو الحتمال البعيد جدا�

يف ه���ذا اجلان���ب يقول الكاتب ال�شحف���ي الزميل د� حممد ابو رمان12" لميكن الق���ول ان ظاهرة البلطجة التي طالت 
املطالب���ني بالإ�ش���الح والإعالمي���ني ل حتظ���ى برعاية ر�شمية او عل���ى اقل امل�شتويات �شم���ت ر�شمي والتحري����س على الإعالم 

والعتداءات على الإعالميني من قبل البلطجية ل ينف�شل عن ظاهرة العتداء على كافة املطالبني بالإ�شالح"�

ويقول ابو رمان" ان املفارقة ان حجم التحري�س على الإعالم من قبل الو�شاط الر�شمية كبري ومذهل فهناك �شكوى من 
قبل الر�شميني من �شقف احلرية الإعالمية املرتفع يف هذه الونة�� و�شكوى الر�شميني لي�شت من الإعالم املبتذل بل من احلرية 

الإعالمية وهنا تكمن املفارقة"�

ويعتق���د اب���و رمان" ان العتداءات التي وقع���ت على ال�شحفيني يف م�شرية العودة والعتداء عل���ى الزميل يا�شر ابو هاللة 
والزميلة ر�شا الوح�س واخرها العتداء على مكتب وكالة ال�شحافة الفرن�شية هو نتيجة لعملية تعبئة ر�شمية �شد الإعالم وهو 

ما ي�شري اىل ان الدولة رفعت غطائها عن الإعالميني رغم ان واجبها توفري احلماية لهم"�

ويقول"اعتق���د اأنن���ا مقبلون على مرحلة ) تك�شري الإعالم ( فاإ�شافة لتقييد الإعالم بت�شريعات وقوانني �شيتم اللجوء اكرث 
اىل البلطجية لرتهيب وترويع الإعالميني"�

وم���ن املوؤك���د ان هذه التخوفات ه���ي نف�شها التي دفعت بوزير الع���الم والت�شال طاهر الع���دوان لالعالن عن قلقه مما 
يتعر����س له ال�شحفيون والعالميون من اعت���داءات متكررة عندما اعلن على �شفحته على الفي�س بوك عقب احداث الكرامة 
ع���ن" �شع���وري عميق بالقلق على حري���ة ال�شحافة بعد تكرار احل���وادث التي يتعر�س فيها ال�شحافي���ون وكامرياتهم لل�شرب 

والتك�شري، وهو ما يتطلب جهدًا ر�شميًا واأمنيًا اأكرب حلماية ال�شحافيني ومتكينهم من اأداء عملهم"� 

لحق���ا قدم العدوان ا�شتقالته من احلكومة احتجاجا على"الجواء ال�شائدة �شد الإعالميني بالعتداءات املتكررة عليهم 
فيم���ا هم يقوم���ون بواجباتهم املهنية ، وهذا يتنافى مع دعوات الإ�شالح ال�شيا�شي ال���ذي ل ميكن اأن يقوم على قواعد قانونية 
واخالقي���ة وثابت���ة بدون مناخ دميقراطي من احلري���ات الإعالمية وحتت �شقف قوانني احلري���ات" موؤكدا على انحيازه حلرية 
الع���الم قائ���ال" انحاز اإىل حري���ة العالم وال�شحافة كما كنت دائم���ًا ، ومع ادانة القدح والذم واغتي���ال ال�شخ�شية ، وافهم 

الإ�شالح باأنه )احلرية( بكل جوانبها ويف مقدمتها حرية التعبري"� 

وق���ال ان" وق���وع اخطاء مهما بلغت ل يقدم ال�شرعية لأي كان اأن ي�شتخدم العنف �شد و�شائل الإعالم ومكاتبها ويحطمها 
مبزاعم الوطنية والولء"، يف اإ�شارة وا�شحة اىل العتداء على وكالة الأنباء الفرن�شية� 

 نقي���ب ال�شحفيني ط���ارق املومني و�شف البلطجية الذي���ن يقومون باإعتداءات على ال�شحفي���ني باأنهم"ميلي�شا" تريد ان 
تاخذ القانون بيدها� مطالبا احلكومة باإتخاذ اجراءات حقيقية لوقف الإعتداءات على ال�شحفيني من قبل البلطجية�13

وا�شاف"هن���اك تراخي وته���اون يف مواجهة ظاهرة العتداءات التي يريد البع�س من خالله���ا اأن ينقل البالد من اجواء 
الحتجاج���ات والعت�شام���ات الهادئة ، التي مكنت الردن من جتاوز ازمات خط���رية ، اإىل حالة من الفو�شى ون�شر الكراهية 
وا�شاعة عقلية النتقام والت�شرف فوق القانون وبقوانينه اخلا�شة، وهو ما يقود النظام والبلد اإىل نف�س اخلانة التي غرقت يف 

م�شتنقعاتها بع�س النظمة من حولنا"� 

12 عرب الت�شال الهاتفي�

13 مداخلة له خالل ور�شة عمل الأمن والإعالم والراي العام 
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وع���ن املعار�ش���ة وحقها يف التعبري عن نف�شها قال العدوان ان هذا الوط���ن للجميع"من معار�شة وغري معار�شة ، ا�شحاب 
راأي وراأي اآخر، فاملعار�شة اي�شًا موالية للنظام والوطن ، ومن يحا�شب اجلميع هو القانون العادل والق�شاء"� 

وختم بالقول"يبدو اأن قوى ال�شد العك�شي وان�شار الف�شاد واملف�شدين وامل�شللني لهم ال�شوت العايل والقدرة على اجها�س 
كل ارادة وطني���ة خمل�ش���ة و�شادق���ة وهذا ما احذر منه، لنني ارى موجات من ابناء ه���ذا ال�شعب الطيب ين�شاقون بح�شن نية 

اىل �شفوف املعادين لال�شالح"� 

اللجن���ة الدولي���ة حلماية ال�شحفيني وعل���ى ل�شان مديره���ا يف �شمال افريقيا وال�ش���رق الأو�شط حممد عب���د الدامي اتهم 
احلكومة الردنية ب�"تاأييدها ال�شمني" لالعتداءات على ال�شحفيني�

واأ�ش���ار عب���د الدامي اإىل اأن وع���ود امل�شوؤولني الردنيني بتق���دمي املعتدين على ال�شحفيني- يف اح���داث �شابقة- للعدالة مل 
�(AFP) تتحقق، وابدى عدم وثوقه باأن تقوم احلكومة بتقدمي املعتدين على مكاتب وكالة ال�شحافة الفرن�شية

وطالب���ت اللجن���ة الدولي���ة حلماي���ة ال�شحفي���ني احلكوم���ة الأردني���ة بالك�ش���ف ع���ن ا�شماء املتورط���ني يف العت���داء على 
مكاتب"الفرن�شية" وطاقمها وتك�شري معداتها، وتهديد مديرة املكتب الزميلة رندة حبيب، وتقدميهم للعدالة�

طرق التدخل الأمني في و�شائل الإعالم
تعددت طرق وو�شائل التدخل الأمني يف عمل ال�شحفيني والإعالميني خالل العقود املا�شية فمن التدخل املبا�شر"التدخل 
اخل�ش���ن" اىل التدخ���ل غري املبا�شر" التدخل الناعم"، اىل جانب جلوء ال�شحفيني اىل فر�س ما ي�شمى"الرقابة الذاتية" على 

اعمالهم14�

اول : التدخل الأمني الخ�شن ) الإحتواء الخ�شن (
لق���د امت���د التدخل الأمني اخل�شن يف عمل ال�شحافة عقودا طويلة من ال�شنوات، وبقي م�شتمرا اىل ما بعد مرحلة التحول 

الدميقراطي�

وظهر التدخل اخل�ضن يف ا�ضكال متعددة ميكن اإجمالها فيما يلي :
 الرقابة الأمنية املبا�شرة على كل ما ين�شر يف ال�شحافة: وامتد هذا النوع من العمل الرقابي طيلة عقود ما�شية، كانت .11

الجه���زة الأمني���ة فيها تخ�ش�س مندوبا لها يف املوؤ�ش�شات العالمية ملراقبة كل م���ا ين�شر فيها، وكان الرقيب الأمني 
يقوم بدور رئي�س التحرير املبا�شر، ومل تكن قراراته تخ�شع يف العادة للنقا�س�

 ال�شجن والعتقال ومنع الن�شر : وكان ال�شحفيون يتعر�شون لل�شجن والعتقال والتهديد املبا�شر واملنع من الن�شر دون .21
ابداء ال�شباب�

املنع من التوظيف او الطرد من الوظيفة�.31
 و�ش���ع ع�ش���رات التابوهات واملمنوعات على ق�شاي���ا مت�شعة ل ي�شمح لل�شحافة بالقرتاب منه���ا او م�شها من قريب او .41

بعيد على نحو ق�شايا الف�شاد، او توجيه اية انتقادات مبا�شرة او غري مبا�شرة لي م�شوؤول او وزارة او دائرة حكومية�
 انته���اج �شيا�شة امنية �شارم���ة بالبقاء على املوؤ�ش�شات ال�شحفية حتت ال�شيطرة الأمني���ة املبا�شرة، وجعل املوؤ�ش�شات .51

الإعالمية جمرد نطاق با�شم احلكومات�

14  للمزيد من الإطالع مراجعة الدرا�شة التي اعدها الزميالن وليد ح�شني وحممد ابو رمان" الوهم واحلقيقة��التابوهات واخلطوط احلمراء يف الإعالم الأردين" يف تقرير حالة احلريات الإعالمية 

�شنة 2010� ال�شحفيني  وحرية  حماية  مركز  عن  من 150 اىل 247" ال�شادر  يف الأردن 2009" ال�شفحات 
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 الت�شدد غري املحدود وغري املربر يف منح ترخي�س ل�شدار ال�شحف، وخالل فرتة ال�شبعينيات والثمانينيات فان عدد .61
الرتاخي�س التي منحتها احلكومة ل�شدار �شحف يومية يعد على ا�شابع اليد، فمنذ عام 1970 وحتى عام 1990 فان 
عدد ال�شحف اليومية التي كانت ت�شدر يف اململكة مل يتجاوز ا�شابع اليد الواحدة وهي، الراأي والد�شتور، ثم جريدة 
الأخبار"اغلق���ت" ، جري���دة ال�شباح" اغلقت"، جريدة ال�شعب"اغلق���ت" ، جريدة"�شوت ال�شعب"اأغلقت"، وجريدة 

الأ�شواق"اغلقت"�

ام���ا ال�شح���ف الأ�شبوعية فقد �شدرت يف اململك���ة �شحيفة"اخبار الأ�شبوع" و"اللواء" التي ل تزال م�شتمرة، بينما �شدرت 
ع���دة جم���الت مل ت�شتم���ر طويال مثل"جملة الأف���ق القت�شادي" اغلق���ت" جملة"الثنني" اغلقت، بينما �ش���درت جريدتان يف 
الثمانينيات برتاخي�س غري اردنية وهما" �شوت الأمة" اغلقت، وجريدة �شيحان، قبل ان تتحول اىل جريدة اردنية وبرتخي�س 

اردين يف مطلع الت�شعينيات ول تزال م�شتمرة بال�شدور�

ان التدخل الأمني اخل�شن يف ال�شحافة وو�شائل العالم كان يف حقيقته جزءا من م�شتحقات املرحلة العرفية التي تنظر 
اىل و�شائ���ل الع���الم نظرة امنية �شرفة ت�شتند ا�شا�ش���ا اىل نظرة ال�شك والريبة التي تنظر الجه���زة الأمنية من خاللها اىل 
ال�شحاف���ة وو�شائ���ل العالم املختلفة ، يف الوقت الذي يرى فيه" الأمن���ي" اهمية وخطورة الدور الذي تقوم به و�شائل العالم 
يف املجتمع الذي يخ�شع اىل ال�شيا�شة العرفية، وهو ما يعطي"الأمني" مربرا غري حمدود لب�شط �شيطرته ونفوذه الكامل على 

عمل ال�شحافة وعلى كل من يعمل يف القطاع الإعالمي�

ثانيا: التدخل الأمني الناعم ) الإحتواء الناعم(
بالرغ���م م���ن ان التدخ���ل الأمني اخل�شن"الحتواء اخل�ش���ن"، �شجل تراجعا حمدودا للغاية يف ال�شن���وات القليلة الأخرية، 
اإل ان���ه بقي قائما و�شاغطا، بالرغم م���ن اأن الأجهزة الأمنية جلاأت اىل ا�شلوب اكرث تاأثريا وعمقا وهو التدخل الأمني الناعم 

او"الإحتواء الناعم"، الذي فر�س نف�شه بقوة على العالقة بني ال�شحافة والأجهزة الأمنية طيلة ال�شنوات املا�شية�

ولع���ل م���ن ابرز نتائج �شيا�شة"الحتواء الناعم واخل�شن" اأن ال�شحفيني جلاأوا اىل فر�س رقابة ذاتية على انف�شهم، كانت 
ناجتة يف الأ�شا�س عن تخوفهم من التعر�س للم�شاءلة القانونية والأمنية، وما ميكن ان يرتتب عليها من نتائج او�شع�

ول ميكن ان نربط الرقابة الذاتية ب�شيا�شة الحتواء الناعم فقط، واإمنا هي نتيجة لكل ا�شكال التدخالت الأمنية اخل�شنة 
والناعم���ة يف عم���ل ال�شحفيني، لكن اجلدي���د يف هذه الق�شية ان الو�ش���ط الإعالمي يف ال�شابق مل يكن ق���د متر�س يف �شيا�شة 

الإف�شاح عما يتعر�شون له من تدخالت اأمنية مبا�شرة وغري مبا�شرة� 

وتك�شف احدث الدرا�شات ال�شتطالعية التي نفذها مركز حماية وحرية ال�شحفيني عن ان 94 % من ال�شحفيني الذين 
ا�شتطلع���ت الدرا�شة ارائهم اعرتفوا بقيامهم بفر�س رقابة ذاتية على انف�شهم، وهي ذات الن�شبة التي تكررت خالل ال�شنوات 

الثالث املا�شية وفقا ملا تقوله الدرا�شة15�

وتبقى يف هذا اجلانب بالذات نتائج الدرا�شة الهامة والرائدة التي نفذها مركز القد�س للدرا�شات ال�شيا�شية حول ق�شية 
الحت���واء الناع���م لل�شحفيني16 ون�شرت نتائجها يف �شهر �شباط عام 2009 حيث اأظهرت اأن 49 % من قادة الراأي يف الو�شط 
الإعالم���ي الأردين خ�شع���وا لأمن���اط من الحتواء الناع���م، واأن 70 % م���ن ال�شحافيني والإعالميني يعتق���دون باأن احلكومة 

تلجاأ"بدرجة كبرية ومتو�شطة" اإىل ا�شتخدام اأمناط"الحتواء الناعم" لك�شب تاأييد الإعالميني وتفادي انتقاداتهم�

يف 2011 / 5/ 2 �شفحة 106 وما بعدها� ر�شميا  عنه  واعلن  ال�شحفيني  وحرية  حماية  مركز  15 " على احلافة�� حالة احلريات الإعالمية يف الأردن 2010" اعده 

16  درا�شة"اأث���ر الإحت���واء الناع���م على حرية ال�شحافة وا�شتقاللية و�شائل الإع���الم يف الأردن" اأ�شرف على اإجرائها مركز القد�س للدرا�شات ال�شيا�شية بدع���م من ال�شندوق الكندي، وهي اول درا�شة 

من نوعها يف الأردن والعامل العربي، و�شملت حوايل 500 اعالمي واإعالمية من خمتلف املوؤ�ش�شات الإعالمية الر�شمية واخلا�شة واحلزبية، واأعلن رئي�س املركز عريب الرنتاوي عنها يف ور�شة عمل 
http://www�alqudscenter�com عقدت لهذه الغاية يف 2009 / 2 / 28 ، وميكن مراجعتها على موقع مركز القد�س للدرا�شات ال�شيا�شية
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وقد �شكلت هذه الدرا�شة �شدمة حقيقية للو�شط ال�شحفي يف حينه17�

وحتدث���ت الدرا�ش���ة عن اأ�ش���كال واأمناط متعددة م���ن الحتواء الناع���م الذي يتعر����س ال�شحفيون له، عل���ى نحو التعيني 
الدائ���م اأو املوؤقت يف منا�شب حكومية اأو �شبه حكومية، واملنح والأعطي���ات املالية، ومنح املعلومات، والدعوة حل�شور اللقاءات 
والجتماع���ات مع كب���ار امل�شوؤولني، والإعفاءات اجلمركية والع���الج خارج اأنظمة التامني ال�شحي، واملن���ح الدرا�شية لالأقارب 

وغريها18�

واأ�ش���ارت الدرا�ش���ة ال�شادمة اىل اأن اإنتهاج �شيا�شة"الحتواء الناعم" ل تقت�شر فقط على احلكومات والأجهزة الر�شمية 
ب���ل اإن القط���اع اخلا�س ورجال الأعمال ميار�شون هذه ال�شيا�شة على ال�شحفي���ني، اإىل جانب ال�شخ�شيات النافذة، والأحزاب 
والن���واب والأعي���ان، وموؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين، والأجهزة الأمني���ة ووجهاء الع�شائر، من خالل احل�ش���ول على املنح والهبات 

املالية، او تلقيهم وعودا بال�شفر، اأو بتقلد منا�شب ، اأو احل�شول على اإعفاءات جمركية وعالج وتعليم19�

اإن �شيا�شة"الحت���واء الناع���م" هي اأق�شى ان���واع ال�شيا�شات التي ت�شتهدف فر�س خطوطها احلمراء على ال�شحفيني، على 
ح�شاب احلقيقة اأول، فالذي يدفع عادة يعرف متاما ما الذي يفعله، وما هي اخلدمات املقابلة التي �شيح�شل عليها20�

ويتحدث الزميل ال�شحفي ب�شام بدارين21 عن جتربته ال�شخ�شية يف هذا اجلانب قائال" تعر�شت من خالل عملي كمدير 
ملكتب �شحيفة القد�س العربي لتدخالت يف عملي من قبل الأجهزة الأمنية وحتديدا املخابرات العامة لكن اأغلب هذه التدخالت 

كانت على �شكل �شغوط ون�شائح تنطوي على تهديدات ودعوات للتعقل والرتكيز على م�شاحلي العائلية وال�شخ�شية"�

 ويق���ول اإن اأه���م التدخ���الت وال�شغوط التي عاي�شتها يف الفرتة ما بني عامي 1996 – حت���ى عام 2000 وهنا كان التدخل 
املعتمد حتويل ال�شحفيني للمحكمة حيث حولت اأكرث من 22 مرة، ولحقا للعام 2000 خفت ال�شغوط والتدخالت ن�شبيا لكنها 

عادت بقوة عام 2007 وحتديدا يف مرحلة التجاذب بني اإدارة املخابرات العامة وقتها والديوان امللكي"�

وي�ش���ف ه���ذه املرحل���ة بقوله" يف تلك املرحل���ة 2007 و 2008 تعر�ش���ت والع�شرات من الزم���الء الإعالميني ل�شغوط من 
�شخ�شيات اأمنية و�شلت حلد التهديد بتحويلي للمحكمة بتهمة العمل على تاأ�شي�س تنظيم م�شلح كما تعر�شت �شحيفة اأ�شبوعية 
كن���ت قد اأ�شدرتها ل�شغوط وم�شايقات يف الن�شر والتوزيع وحجب الإعالنات وتدخالت يف املالكني حتى توقفت ال�شحيفة عن 

ال�شدور جراء احلرب اخلفية عليها"�

17  اأع���دت دائ���رة املطبوعات والن�ش���ر تقريرا ملتابعة ردود الفعل على ه���ذه الدرا�شة، وميكن مراجعته على الراب���ط الت���ايل http://www�dpp�gov�jo/2009/8�html ، وراأت دائرة املطبوعات يف 

تقريره���ا وجود"ا�شب���اب عدي���دة ت�شعف قدرة العالميني على مقاوم���ة الحتواء الناعم او اخل�شن من بينها حاجة ال�شحايف اىل حت�شني دخله، وميك���ن معاجلة هذه الق�شية بالعمل مع املوؤ�ش�شات 
العالمية لتح�شني اجور ال�شحافيني والعالميني، كما يجب معرفة ال�شباب احلقيقية لتف�شري الظاهرة، وعلى ما يبدو فاإن الإعالم بات �شلطة بحد ذاته حتى اإن مل ين�س عليها يف هيكلية احلكم، 

واأن الإعالميني باتوا يدركون ذلك وي�شخرونه اأحيانا خلدمة م�شالح �شخ�شية، وهو ما يجعل امل�شئولية م�شرتكة بني الطرفني�
18  بح�ش���ب نتائ���ج الدرا�ش���ة فاإن ح�شة التعيني الدائم واملوؤقت يف منا�شب حكومية اأو �شبه حكومية بلغت 32 %، وبلغ���ت ن�شبة الهبات واملنح والأعطيات املالية 17%، ون�شبة منح املعلومات ل�شحافيني 

واإعالمي���ني حمددي���ن 7 % ، والدع���وة حل�شور لقاءات واجتماع���ات مع كبار امل�شئولني 6 %، ولإعفاءات اجلمركي���ة والعالج خارج اإطار اأنظمة التاأمني ال�شحي واملن���ح الدرا�شية لالأبناء والأقارب 
بن�شبة 3 %�

19  تق���ول الدرا�ش���ة اإن 83% م���ن امل�شتطلعة اآراءهم اأفادوا بوجود جهات اأخرى غري حكومية متار�س �شيا�شة الإحت���واء الناعم على ال�شحفيني، واأبرزها رجال الأعمال وبن�شبة بلغت 96%، و90% من 

ال�شخ�شي���ات الناف���ذة، و70% م���ن النواب والأعي���ان، و64% من موؤ�ش�شات املجتمع املدين، و51% من الأح���زاب ال�شيا�شية، و38% من الأجهزة الأمنية، و35% م���ن وجهاء الع�شائر، و18% من 
اآخرين� وتوؤكد الدرا�شة على اأن 43% من ال�شحفيني امل�شتطلعة اآراءهم اعرتفوا اأنهم تعر�شوا �شخ�شيا لأمناط من الإحتواء الناعم من خالل جهات خمتلفة، وبن�شبة 40% من احلكومة، و%26 
م���ن رج���ال الأعم���ال، و11% من موؤ�ش�شات املجتمع املدين، و6% من الأحزاب� وا�شارت الدرا�شة اإىل اأن 58% من الذين تعر�شوا لأمن���اط الحتواء الناعم قالوا اأنهم وعدوا باحل�شول على هبات 
ومنح مالية، و27 % قالوا اإنهم وعدوا باحل�شول على وظيفة اأو من�شب حكومي و�شبه حكومي، و5 % وعدوا باحل�شول على عالج وتعليم واإعفاءات جمركية، و 2% قالوا اإنهم تلقوا وعودا بال�شفر 

وال�شياحة� 
150 اىل 247" ال�شادر  20  وليد ح�شني وحممد ابو رمان" الوهم واحلقيقة��التابوهات واخلطوط احلمراء يف الإعالم الأردين" يف تقرير حالة احلريات الإعالمية يف الأردن 2009" ال�شفحات من 

عن مركز حماية وحرية ال�شحفيني �شنة 2010�
21 �شهادة �شخ�شية مكتوبة�
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ويلخ�ص بدارين انواع التدخالت وال�ضغوط على النحو التايل:

ر�شائل تهديد عرب زمالء واأ�شدقاء وم�شئولني و�شيا�شيني على �شكل ن�شائح بتجنب اخلطوط احلمراء�.11
تهديدات لفظية مبا�شرة من �شخ�شيات ر�شمية اأو مقربة من قادة الأجهزة الأمنية�.21
مقالت واأخبار وتقارير يف ال�شحافة الإلكرتونية ت�شيء يل او ت�شوه �شمعتي ن�شرت باأوامر من �شخ�شيات اأمنية�.31
 حجب املعلومات الدائم عني كمرا�شل �شحفي ومنعي من ح�شور اإجتماعات ر�شمية لأ�شحاب القرار وم�شايقة بع�س .41

الأ�شدقاء ال�شيا�شني واملوظفني الر�شميني املتعاونني معي�
اإر�شال تقارير مزورة ومزيفة لأ�شحاب القرار عن الق�ش�س ال�شحفية التي كنت اأن�شرها�.51

ويع���رتف بدارين بانه خالفا لهذه ال�شغوط فانه"مل يتعر�س لأي اعتداء ج�شدي مبا�شر اأو اي قرارات بال�شجن والعتقال 
واإنح�شر ن�شبيا التدخل يف عملي بعد عام 2008 وو�شل اإىل اأ�شيق حدود ممكنة"�

وي���رى بداري���ن ان كل الأخب���ار والتقارير الت���ي ل تتبنى بالعادة رواي���ات ال�شلطة لالأحداث املحلية او تفن���د هذه الروايات 
وتنفيه���ا ل حتبه���ا الأجهزة الأمنية لكن التدخ���الت وحتديدا يف املرا�شلني تتزايد عندما يتعلق الأم���ر بطرح بع�س الق�شايا او 

ت�شليط الأ�شواء عليها ومن بينها ق�شايا �شحب اجلن�شيات وق�شايا الإ�شالح ال�شيا�شي وقانون الإنتخاب�

ويوؤكد بدارين على ان التدخالت حت�شل عندما يتعلق الأمر باملوؤ�ش�شات الأمنية نف�شها اأو باأي اأخبار حول تفا�شيل تف�شل 
ال�شلطة عموما اإخفاءها�

ووفق���ا ل�شهادة الزميل ال�شحفي ماجد توبه22 فان التدخ���الت الأمنية مل تتوقف، وذلك من خالل  ممار�شة �شغوط على 
ادارات ورئا�ش���ة حتري���ر ال�شحف، ملنع الن�شر يف ق�شايا معينة ول�شباب متنوعة، ومب���ا يتعار�س مع حرية العالم، مع امياين 
ال�شخ�ش���ي ان الرقاب���ة امل�شبقة على ال�شحافة، رغ���م خمالفتها للد�شتور والقانون، فانها متار����س ب�شورة غري مبا�شرة، عرب 
ت�شري���ب بع�س الخبار م�شبقا لجه���زة امنية ما يدفع لتدخلها ملنع الن�شر او توجيهه، وقد ينجح ذلك احيانا، واحيان اخرى ل 

ينجح لدى ال�شحف�

ويعتق���د توب���ه اأن"التدخ���الت وال�شغوط ع���رب �شيا�شة اجل���زرة والع�شا ل تتوق���ف، ومل�شتها يف اكرث م���ن حمطة يف عملي 
ال�شحفي، وجتلى ذلك يف حماولت التاأثري يف قرارات التعيني ل�شحفيني او حماولت ال�شغط وظيفيا واداريا على �شحفيني، 

او الدفع باجتاه ت�شهيل بع�س الرتقيات او وادها ل�شحفيني، انطالقا من ح�شابات امنية و�شيا�شية!"�

ويق���ول توبه"لقد تعر�ش���ت �شخ�شيا"ل�شغط امني لفت قبل �شنوات قليلة، عندم���ا مت اعاقة جتديد جواز ال�شفر لزوجتي 
م���ن قب���ل املخابرات العامة، م�شتغلني متت���ع زوجتي برقم وطني فل�شطيني )دون حملها ج���واز �شفر فل�شطيني( بجانب متتعها 
باجلن�شي���ة الأردني���ة، وحملها لبطاقة ج�شور �شفراء� ومت تعطيل التجديد لعدة ا�شهر وه���ددت ب�شحب الرقم الوطني لزوجتي 
)اجلن�شي���ة الأردنية(، وان�شبت ال�شغوط على حماولة التاأثري يف توجهاتي ال�شحفية، و�شرورة التن�شيق مع الجهزة الأمنية، 

ف�شال عن ال�شغط باجتاه ان تتعاون زوجتي اي�شا، وهي تعمل يف موؤ�ش�شة �شحفية اأي�شا، مع املخابرات"�

وي�شتط���رد قائ���ال"مل تنت���ه ه���ذه امل�شكل���ة الكبرية واخلط���رية يل ولعائلت���ي، ال بعد ان ك�شف���ت مالب�شات ه���ذه ال�شغوط 
ل�شخ�شيات ر�شمية مب�شاعدة زمالء �شحفيني، والتهديد بك�شف ال�شغوط والت�شييقات ملختلف موؤ�ش�شات الدفاع عن احلريات 

ال�شحفية واحلقوقية"�

22 �شهادة �شخ�شية مكتوبة�
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 ويعتق���د توب���ه" ان ال�شغ���وط الأمنية كانت حت���دث دائما لدى ال�شحيفة كم���ا اغلب ال�شحف واملوؤ�ش�ش���ات الإعالمية ملنع 
الن�شر يف بع�س الق�شايا، كما حدث من �شغوط كبرية يف النتخابات النيابية العام 2007، وكما ح�شل موؤخرا يف ق�شية اإ�شهار 

اجلبهة الوطنية لالإ�شالح، وتغطيات اأن�شطة �شباب 24 اآذار، وغريها"�

ال�شحفيني  نقابة  ويعرتف توبه الذي كان ع�شوا لدورتني متتاليتني يف جمل�س نقابة ال�شحفيني من 2011 2005"بر�شوخ 
الأردني���ني وتبعيته���ا لالأجه���زة الأمنية ور�شوخه���ا للتدخ���الت احلكومية، م�شيفا ب���اأن اخلط الع���ام �شيا�شيا وامني���ا للنقابة 
وجمال�شه���ا ونقبائه���ا ل ميكن اأن يخرج ع���ن خط التاأثري الأمني واحلكوم���ي لعتبارات ومالب�شات كث���رية، بالرغم من وجود 

م�شاحة ل با�س بها للحركة اأمام النقيب وجمل�س النقابة"�

ويوؤكد توبه يف �شهادته على ان"الأجهزة الأمنية تتدخل ب�شور خمتلفة يف انتخابات نقابة ال�شحفيني، ورمبا مل يعد ذلك 
�شرا، ويتحدث عنه العديد من ال�شحفيني يف جمال�شهم اخلا�شة، حيث يتم توجيه العديد من ال�شحفيني لنتخاب مر�شحني 

معينني وحجب الأ�شوات عن اآخرين، ويبدو التدخل الأمني ابرز و�شوحا يف معركة انتخاب نقيب ال�شحفيني"�

وي���رى ان اأ�شباب"تدخ���ل الجهزة الأمنية يف عمل ال�شحافة، وا�شحة اىل حد كب���ري، ا�شا�شها اهمية ال�شحافة والعالم 
يف ت�شكي���ل ال���راي العام، والتوجيه والتاأثري حتى لدى �شانع القرار، فيما تتعل���ق للق�شية عالقة مبوقف العديد من ال�شحفيني 

انف�شهم بتقبل مثل هذه العالقة امل�شوهة مع الأمن والجهزة احلكومية وال�شتجابة لل�شغوط او الغراءات!"�

وع���ن تبعية نقابة ال�شحفيني للحكوم���ة ولالأجهزة الأمنية قال نقيب ال�شحفيني الزميل طارق املومني23"ان هذا الكالم 
مبال���غ به وفيه ظلم كبري، وقد انتخبت نقيبا لل�شحفي���ني لدورتني وكان يل خط مفتوح مع دائرة املخابرات العامة واحلكومة، 
ولك���ن لي����س معنى ان تكون عالقتي اجليدة معهم �شبب���ا للتاأثري على عمل النقابة وا�شتقالليتها، وكث���ريا ما خالفنا يف النقابة 
توجه���ات احلكوم���ة والجه���زة الأمنية، واذكر ان���ه ويف عام 2005 نظم���ت نقابة ال�شحفي���ني اعت�شاما ام���ام رئا�شة الوزراء 
لالحتج���اج على خمرجات الأجندة الوطنية ونفذنا هذا العت�شام رغم املعلومات التي و�شلتنا عن غ�شب احلكومة والجهزة 

عن هذا الإعت�شام"�

وي�شيف"ان ال�شماح لي جهاز بالتدخل يف عمل النقابة واخل�شوع لإمالئاته امر مرتبط ب�شخ�س النقيب وجمل�س النقابة 
وت�ش���ارب امل�شال���ح وخوف بع�س النقباء واع�شاء املجال�س النقابية على م�شاحله���م يجعلهم ير�شخون لالإمالئات احلكومية 

والمنية"�

ويوؤكد نقيب ال�شحفيني على ان 90% من املقالت التي متنع يف �شحيفة الراأي مثال متنع بناء على قرار مبا�شر من رئي�س 
التحري���ر ولي�س لأي اح���د اخر وذلك خوفا على امل�شالح ال�شخ�شية ورغبة منه يف احلفاظ على كر�شيه�� نعم تتدخل الجهزة 
الأمنية بطلب ن�شر بع�س املقالت ولكنها ل تتدخل ابدا يف منع املقالت والقرار يف ذلك يعود لرئي�س التحرير بالدرجة الوىل 
وم���ا ينطبق على الراي ينطب���ق على بقية ال�شحف الخرى التي نعلم ان بع�شها يتدخل النا�شر فيما ين�شر يف ال�شحيفة ولي�س 

رئي�س التحرير وذلك خوفا على م�شاحله القت�شادية اذا ما علمنا ان بع�س نا�شري ال�شحف هم من رجال العمال"�

23 مقابلة �شخ�شية�
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الو�شول للجراأة
اثر الثورات العربية في ن�شج عالقة جديدة بين"الأمني والإعالمي"

مل تك���ن احتجاج���ات ال�شحفيني الأردني���ني يف ميدان حممود الكايد يف �شهر اذار من الع���ام اجلاري ورفعهم �شعارات مل 
ي�شبق ان رفعت للمطالبة بكف يد التدخالت الأمنية يف عملهم"املخابرات حتديدا" بعيدة متاما عن تاأثريات الثورات العربية" 

تون�س وم�شر واليمن"، يف كامل ن�شيج املجتمع العربي ومكوناته جميعها�

ومن املوؤكد ان ال�شحفيني الأردنيني و�شلوا اىل جراأة غري م�شبوقة برفعهم تلك ال�شعارات التي ك�شفت بو�شوح ان �شيئا ما 
قد بداأ يتغرّي، وان �شيئا جديدا وخمتلفا بداأ يظهر يف الأفق�

ويوؤكد نقيب ال�شحفيني طارق املومني على"ان ثورات ال�شعوب العربية التي تاأثر بها الردن زادت من جراة العالميني�� 
ونح���ن نوؤك���د ان �شكل العالقة بني الأم���ن والعالم لبد ان ي�شري نح���و الف�شل م�شتقبال مل�شلحة اجلمي���ع لن المور لن تعود 
للوراء�� ونحن ن�شعى لعالقة مع الأمن يتفهم من خاللها دور الإعالمي وواجبه كما يتفهم الإعالمي دور رجل الأمن وواجباته"�

ويعتق���د ن�ش���ال من�شور" ان روحا جدي���دة ظهرت بو�شوح ل���دى ال�شحفيني والعالميني يف الأ�شه���ر الأخرية رفعت فيها 
�شع���ارات مبا�ش���رة لول مرة تطالب بوقف تدخل املخابرات والجهزة الأمنية يف ال�شحافة والعالم، وقد بداأ ذلك وا�شحا يف 

العت�شام الذي نفذه �شحفيون يف ميدان حممود الكايد يف �شهر اذار من العام اجلاري"24�

وي�شتطرد قائال"مل يتوقف الأمر عند هذا احلد، فقد رفعت ذات ال�شعارات يف العت�شام الذي مت تنفيذه يف دوار الداخلية 
يف ال�شه���ر نف�ش���ه ومت فيه العتداء على املعت�شمني وتفريقهم بالقوة ، وكان يف مقدمة من تعر�س لل�شرب ع�شرات ال�شحفيني 

الذين تواجدوا يف املكان لتغطية احلدث"�

ويقول من�شور"هذا احلراك الذي جاء بعد مرحلة انطالق الثورات العربية امتد ليجري التعبري عنه يف بيانات ، وال�شغط 
على نقابة ال�شحفيني لتخاذ مواقف مل ي�شبق لها ان اتخذتها من قبل، واعالن املواقع اللكرتونية عن تعر�شها للحجب ب�شبب 

تدخل الأمن واملخابرات والف�شاح عن تلقي تعليمات بحجب بع�س املواد"�

وع���ن تاأث���ريات الثورات العربية على حجم وط���رق تدخل الأجهزة الأمني���ة يف ال�شحافة يقول ب�ش���ام بدارين"ان اأحداث 
الربيع العربي اأثرت يف كل مناحي احلياة املهنية وال�شيا�شية لل�شحفيني يف الأردن واأثر اإرتفاع �شقف املطالب واحلراك العربي 
اإيجابي���ا يف رف���ع �شقف الن�شر يف البالد  وبقي الإعالم الر�شمي وح���ده مرعوبا وجال�شا يف مكانه ال�شابق ومهتما بتفعيل مق�س 

الرقيب ل�شالح ال�شلطة و�شيناريو التحكم املطلق بالإعالم"�

وي�شي���ف"ان ال�شحافة الر�شمية لعب���ت دورا معاك�شا يف منع تاأثريات موجات احلراك الربي���ع يف بع�س جتلياتها الكبرية 
لل�شارع الأردين وعلى �شعيد التغطية امليدانية ميكن بب�شاطة مالحظة الت�شنج الذي تعاملت به القوى الأمنية خ�شو�شا الدرك 
مع ال�شحفيني يف ميادين التغطية لالإعت�شام حيث �شادت نظرية القمع واإخفاء احلقيقة ومنع الت�شوير واأحيانا العتداء على 
ال�شحفي���ني، لك���ن اجلديد ان الأجهزة الأمنية وبينها ال���درك بقيت حري�شة على احتواء التوت���رات واإبقاء قنوات ات�شال مع 

ال�شحافة لحتواء اأ�شرار الت�شنج يف امليدان"�

24  �شارك فيه عدد كبري من ال�شحفيني وروؤ�شاء التحرير ويف مقدمة امل�شاركني كان وزير العالم والت�شال والناطق الر�شمي با�شم احلكومة طاهر العدوان الذي القى كلمة يف املعت�شمني تعهد فيها 

باأل تتدخل اأي جهة بو�شائل الإعالم، واأن يعمل على رفع �شقف الإعالم، قائال"اأنا اأومن اأن ال�شحفي ل يكون �شحفيا والكاتب ل يكون كاتبا اإل اإذا متتع باحلرية الكاملة"�
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ولي����س لأح���د ان يتجاهل تاأثري الثورات العربي���ة على اخلطاب الإعالمي العربي ب�شكل ع���ام واخلطاب الإعالمي الأردين 
ب�ش���كل خا����س، فقد �شاهمت تلك الثورات بالدف���ع ب�شقف احلريات العالمية اىل الأمام، مقاب���ل تراجع"الأمني" اىل اخللف 
قلي���ال، وم���ن املتوقع ان تبداأ مرحلة جديدة يف العالقة بني الأمني والإعالمي يف حلظات الهدوء، لكن لي�س من املتوقع ان يكف 
الأمن���ي ع���ن العتداء عل���ى ال�شحفيني يف حلظ���ات الإحتجاجات ال�شعبية ، لك���ون الأمني ل يزال يعتق���د ان الإعالمي يعرقل 

مهماته يف امليدان، وهو ما ا�شار اليه بو�شوح كل من مديري املكتبني العالميني يف الأمن العام وقوات الدرك�

لق���د ظه���رت بو�شوح التاأثريات الإيجابية للثورات العربية على ال�شحاف���ة والعالم يف الردن حتديدا، ويف العامل العربي 
ب�ش���كل ع���ام، ال ان ه���ذه التاأثريات ل تزال بحاجة ما�ش���ة لتوظيفها يف اعادة ن�شج عالقة جديدة ب���ني الأمني والإعالمي على 
قاعدة منح ال�شحفيني املزيد من احلرية والقدرة على تغطية البوؤر ال�شاخنة، والحداث التي ت�شتدعي فيها وجود ال�شحفيني 
يف امليدان بني املحتجني وقوات الأمن، دون ان يكون ال�شحفيون هم اول من يتعر�س لالعتداء على نحو ما ح�شل يف تظاهرة 

الكرامة التي تعر�س فيها ال�شحفيون لل�شرب من قوات الأمن مما اثر �شلبا على عملهم يف تغطية الأحداث�

وم���ا ج���رى يف تظاهرة الكرامة من ق�ش���وة يف التعامل مع ال�شحفي���ني والإعالميني دفع بوزير الع���الم والت�شال طاهر 
الع���دوان لتقدمي"اعت���ذاره ال�شخ�شي لكل �شحف���ي تعر�س ملثل هذه احلوادث املوؤ�شفة" معلنا عن �شع���وره" العميق بالقلق على 
حري���ة ال�شحافة بع���د تكرار احلوادث التي يتعر����س فيها ال�شحفي���ون وكامرياتهم لل�شرب والتك�شري، وه���و ما يتطلب جهدًا 

ر�شميًا واأمنيًا اأكرب حلماية ال�شحفيني ومتكينهم من اأداء عملهم"25�

ان ابرز ما ميكن ت�شجيله من تاثريات �شريعة ومبا�شرة للثورات العربية على العالم الردين تتمظهر بالعنا�شر التالية:

اأول: ارتفاع من�شوب الجراأة في نقد الجهزة الأمنية وفي مقدمتها المخابرات العامة
وظه���ر ذل���ك وا�شحا يف العت�شامات التي نفذه���ا ال�شحفيون والعالميون يف ميدان حمم���ود الكايد، طالبوا فيها بكف 
تدخ���ل الجه���زة الأمني���ة يف عملهم، وقد نت���ج عن هذه الحتجاج���ات تعزيز تراجع تدخ���ل الجهزة الأمني���ة املبا�شر يف عمل 

ال�شحفيني�

وظه���ر ذلك اأي�شا يف حج���م وم�شمون ما بداأ ال�شحفيون والعالميون ين�شرونه من انتقادات مبا�شرة و�شريحة لالجهزة 
الأمني���ة، وق���د لعب���ت ال�شحافة اللكرتونية يف ه���ذا اجلانب دورا يف غاي���ة الهمية يف رفع م�شتويات النق���د املبا�شر لالجهزة 

الأمنية�

ويق���ول ن�ش���ال من�شور"ان النزعاج من ال�شيط���رة الأمنية على امل�شهد الإعالمي مل يع���د مقت�شرا فقط على ال�شحفيني 
الذي���ن كان���وا يعرت�شون دائما، ب���ل ان�شم اليهم �شحفيون كانوا يح�شب���ون دائما بانهم حتت املظلة الأمني���ة، ورمبا يكون اكرب 
دلي���ل عل���ى ذلك ما حدث يف العت�شام الذي مت تنظيمه لأول مرة يف ميدان حممود الكايد حيث رفعت فيه يافطات و�شعارات 
مبا�ش���رة تنتقد التدخل الأمني وبال�شم، ولي�س بال�ش���رورة ان هذا العت�شام جاء على خلفية ق�شايا حريات فقط، وامنا كان 

جزءا منه تعبريا عن حالة �شراع امل�شالح"�

ثانيا: ارتفاع من�شوب الجراأة لدى المواطنين في نقد تدخل الجهزة الأمنية في حياتهم:
وظه���ر ذلك جلي���ا يف ال�شعارات والهتافات التي ب���داأ املتظاهرون واملعت�شمون يرفعونه���ا يف ن�شاطاتهم الحتجاجية، وقد 
ظه���رت �شع���ارات مبا�شرة تطالب بوق���ف تدخالت املخابرات العامة حتدي���دا يف حياة املواطن���ني ويف ال�شحافة، وحتديدا يف 

اعت�شام دوار الداخلية يف اذار املا�شي�
25 ت�شريحات وزير العالم والت�شال الناطق الر�شمي با�شم احلكومة طاهر العدوان ن�شرت يف 2011 /5/ 16�
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ثالثا: تراجع التدخالت الأمنية الخ�شنة المبا�شرة في عمل ال�شحفيين: 
ويظهر ذلك من �شهادات العديد من الزمالء ال�شحفيني الذين يوؤكدون بان حجم و�شكل وم�شمون التدخالت الأمنية يف 

عملهم تراجعت كثريا، خا�شة ما ي�شمونه"التدخل املبا�شر بلغة اآمرة"�

ويعرتف رئي�س حترير ونا�شر وكالة"جرا�شا"اللكرتوين الزميل جمال املحت�شب26 بانح�شار وا�شح وكبري وملمو�س لتدخالت 
الجهزة الأمنية يف عمل املواقع اللكرتونية قائال"نحن ن�شعر باختالف كبري وملمو�س يف العالقة بيننا وبيني الجهزة الأمنية 

فيما يتعلق بتدخالت تلك الجهزة يف عملنا ك�شحفيني"�

ويق���ول املحت�ش���ب" لقد تال�شى اخلوف الذي كان يفر����س نف�شه على ال�شحفيني من التدخ���الت الأمنية التي كانت تتخذ 
يف ال�شاب���ق ا�ش���كال خ�شن���ة ومبا�شرة ول تخل���وا من التهديد والوعيد، والي���وم مل نعد نتلقى مثل تلك الت�ش���الت او نتلقى تلك 
التهدي���دات، ويف النهاي���ة ف���ان ال�شحفي املرع���وب ل ميكنه العمل بحري���ة وب�شقف مرتفع لن يعي�س حت���ت �شغط اخلوف من 

الجهزة الأمنية وتدخالتها املبا�شرة وغري املبا�شرة"�

وي�شي���ف املحت�ش���ب" هن���اك الن تدخ���الت يف غاية النعوم���ة، وتك�شف عن نف�شها م���ن خالل التمني���ات ال�شخ�شية فقط 
لالجهزة الأمنية باعادة النظر يف خرب او تقرير نن�شره، ويرتك يف النهاية حرية اتخاذ القرار لل�شحفي"�

وينف���ي رئي�س حترير جريدة �شيحان ال�شبوعية ورئي�س حترير ونا�شر وكالة"املحرر" اللكرتوين الزميل جهاد ابو بيدر27 
وج���ود اأي تدخ���ل امني مبا�شر يف عمل ال�شحفيني وهو ما ي�شكل حتول كبريا يف �ش���كل العالقة بني الإعالمي والمني على حد 

قوله"�

ويق���ول اب���و بيدر" مل يعد التدخل الأمني كال�شاب���ق، الن يكتفون فقط بالت�شال عرب الهاتف م���ن باب التمني ال�شخ�شي 
بالغاء خرب او تعليق، ول يفر�شون عليك قرارا او توجها، وامنا ي�شتخدمون �شيا�شة"التخجيل"�

ويع���رتف ابو بيدر بان هذا التحول يف العالقة ب���ني الأمني والعالمي ظهرت بو�شوح قبل نحو خم�شة ا�شهر اأي مع بداية 
انط���الق الثورات العربية، ولذلك فنحن مدين���ون للثورات العربية التي �شاهمت يف تغيري العالقة، اىل ما هي عليه الن، بينما 

كانت يف ال�شابق تقوم على التدخل اخل�شن و�شول اىل التهديد والوعيد"�

رابعا: تراجع وا�شح للرقابة الم�شبقة على ال�شحف :
ولع���ل اك���رث ما ميكن ان يوؤكد على هذا الأمر هو رئي�س حترير جريدة"املجد" ال�شبوعية الزميل فهد الرمياوي28 الذي ل 
ينفي بقاء الرقابة امل�شبقة ال ان الذي تغري فقط"هو ان املراجعة من قبل الجهزة الأمنية �شهدت انح�شارا وا�شحا يف الفرتة 

الخرية"�

وي�شيف الرمياوي"ان امل�شايقات و�شكلها خفت حدتها عن ال�شابق، لكن بني فرتة واخرى تتم مراجعتنا يف خرب او تقرير 
لزالته او تعديله، ولكن يف النهاية فان طريقة التدخل اختلفت اي�شا واأ�شبحت اقل حدة عنها يف ال�شايق"�

ويوؤكد الرمياوي قائال"ان التدخالت الأمنية يف عمل العالم مل تتغري يف م�شمونها وامنا الذي تغري يف العالقة هو حجم 
اجل���زرة الت���ي مت تكبريه���ا وت�شخيمها، يف الوقت الذي مت التخفيف في���ه من حجم الع�شا، مما يعن���ي ان التاأثري الأمني على 

العالم ل يزال على حاله"�
26 عرب ات�شال هاتفي معه�

27 ات�شال هاتفي معه�

28 عرب ات�شال هاتفي معه�



25

خام�شا : ارتفاع من�شوب �شيا�شة"الإحتواء الناعم":
وهذا ما ي�شري اليه الرمياوي الذي يرى انه ب�شبب التغري الوا�شح يف ال�شيا�شة الأمنية املتعلقة بال�شحافة، وتراجع �شيا�شة 
التدخل املبا�شر، فقط ات�شعت حالة" الحتواء الناعم" ، فقد ارتفع من�شوب هذا الحتواء ب�شكل كبري قيا�شا بال�شنوات واملراحل 

ال�شابقة، مما يعني ان حجم اجلزرة ت�شخم كثريا"�

وه���ذا ما ا�ش���ارت اليه �شهادات نا�شري ال�شحف اللكرتوني���ة املحت�شب وابو بيدر، اللذان اك���دا ان التدخل الأمني ا�شبح 
ي�شتخدم"�شيا�شة التخجيل والتمني" كبديل ناعم، عن �شيا�شة التدخل اخل�شن�

وم���ن املوؤك���د ان كاف���ة ا�شكال التدخل الناع���م او الحتواء الناع���م �شتبقى حا�ش���رة متاما يف م�شهد العالق���ة بني الأمني 
والعالم���ي، ولك���ن من املوؤكد انها �شتت�شع ا�شكالها وتتعمق اكرث ، لأن الأمني ل ميكنه التخلي الكامل عن �شلطته و�شطوته على 
العالم، لكنه م�شطر للبحث عن و�شائل وا�شاليب جديدة تبقيه الأكرث تاأثريا يف امل�شهد الإعالمي ولكن بطرق ناعمة متعددة 

وخمتلفة�

�شاد�شا : �شقوط الكثير من التابوهات والخطوط الحمراء:
وب���رز ذل���ك وا�شحا يف توجه ال�شحافة لنتقاد العديد من املوؤ�ش�ش���ات وال�شخ�شيات العامة ب�شكل خمتلف عن النتقادات 

التي كانت ال�شحافة تلجاأ اليها �شابقا�

ولع���ل يف ه���ذا امل�شهد تظهر بقوة تاثريات ال�شحافة اللكرتونية ب�شكل لفت لالنتباه، التي و�شل المر بها اىل ن�شر اخبار 
وتقاري���ر تنتق���د موؤ�ش�شة العر����س نف�شها، وقد كانت يف ال�شابق ول تزال احد ابرز التابوه���ات التي ل يجوز لل�شحافة القرتاب 
منه���ا او م�شه���ا، وحت�شر هن���ا بقوة ق�شية الزميل ال�شحفي ع���الء الفزاع باعتبارها دليال قويا عل���ى م�شداقية تلك النتيجة� 
وكانت حمكمة امن الدولة اوقفت الفزاع ملدة 14 يوما على ذمة التحقيق بعد ان وجهت له تهمة الدعوة لتغيري الد�شتور بعد ان 
ن�شر موقعه الإلكرتوين" خرب جو" مواد �شحافية تدعو لتغيري من�شب ويل العهد� وافرج عن الفزاع بعد مرور اربعة ايام على 
اعتقال���ه نتيجة توجيهات للمل���ك عبد اهلل الثاين و ال�شغوط التي مار�شها الو�شط ال�شحف���ي عرب الإعت�شامات التي ا�شتمرت 

طوال ايام اعتقاله�

ومل تتوق���ف ج���راأة ال�شحاف���ة عند هذا احلد، فقد ذهب���ت ال�شحافة اللكرتوني���ة اىل ك�شر احلواج���ز املتعلقة بتابوهات 
الوح���دة الوطني���ة، وقد مت م�شه���ا مرارا وتكرارا �شواء من خالل ن�شر اخبار او تقاري���ر او تعليقات عن هذا امللف الذي ي�شنف 

عادة بانه من ابرز اخلطوط احلمراء التي يتخوف ال�شحفيون من القرتاب منها او احلديث فيها�

ال ان تخوفات ال�شحفيني وحر�شهم على عدم القرتاب من تابوهات الأديان والقوات امل�شلحة ابقى هذين امللفني بعيدين 
متام���ا ع���ن امل�س بهما، رمبا لن اأي م�شا����س بالديان �شيثري املواطنني قبل ان ي�شتثري احلكوم���ة والقوانني، بينما بقيت القوات 
امل�شلحة هي الأخرى بعيدة عن اأي م�شا�س بها، فيما خ�شعت باقي الجهزة الأمنية الأخرى اىل انتقادات مبا�شرة ووا�شحة ل 

حتتمل التف�شري�

ويف ه���ذا الط���ار يقول ن�ش���ال من�شور ان" الذي تغرّي اأ�شا�شا بعد الثورات العربية ه���و ان التابوهات التي مل تكن مت�س يف 
ال�شاب���ق م���ن خالل الإعالم بداأ يتم م�شها، وان اخلط���وط احلمراء يف كثري منها او بع�شها ب���داأت تتداعى واأ�شبحت املواجهة 

مك�شوفة"�
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�شابعا: تراجع �شطوة الأمني على انتخابات نقابة ال�شحفيين الأخيرة
يتف���ق معظ���م ال�شحفيني على ان"الأمن���ي" تراجع خطوات ملحوظة اىل اخلل���ف عن �شيا�شته ال�شابق���ة املتمثلة بالتدخل 
املبا�ش���ر يف انتخاب���ات جمل�س نقابة ال�شحفيني، باعتبار النتخابات من وجهة نظر الأمن���ي من اخت�شا�شه املبا�شر ويجب ان 

تكون له الكلمة الأخرية فيمن �شي�شل اىل جمل�س النقابة�

ويعتق���د الكث���ريون ان تراجع"الأمني" عن دوره التقلي���دي يف انتخابات نقابة ال�شحفيني ج���اء يف اطار تراجعه املك�شوف 
خط���وة او خطوت���ني للخلف فقط، لي����س ب�شبب توجيهات جاللة امللك املبك���رة يف هذا اجلانب، وامنا ب�شب���ب تاأثريات الثورات 
العربي���ة ال���ذي ب�شط ح�شوره على الكثري م���ن مالمح التدخالت الأمنية يف العالم، وظهر ذل���ك جليا يف النتخابات الأخرية 

لنقابة ال�شحفيني وب�شكل لفت لالنتباه�

ويف ه���ذا الإط���ار يوؤكد نقيب ال�شحفيني الزميل ط���ارق املومني على ان"انتخابات الدورة الخ���رية لنتخابات النقابة مل 
ت�شهد تدخال امنيا كما كان يف ال�شابق"�

لك���ن املومن���ي ي�شتدرك قائ���ال"ان اية حكومة واي جهاز امني يف كل انحاء العامل معني بنجاح ا�شخا�س معينني لي�س فقط 
يف انتخاب���ات نقاب���ة ال�شحفي���ني بل يف خمتلف النتخاب���ات�� كما انني اعتقد ان���ه ل توجد اية حكوم���ة يف العامل ل ترغب يف 
ال�شيط���رة على الإع���الم�� يف انتخابات النقابة مثال قد يتلقى بع�س ال�شحفيني تعليمات من الجهزة الأمنية بانتخاب مر�شح 
مع���ني وحج���م التدخالت يعتمد على مدى ا�شتقاللية كل دورة انتخابية وم���دى ا�شتقاللية النقابة�� والتدخل الأمني ل يقت�شر 

على انتخابات نقابة ال�شحفيني بل يتعداه لنقابات اخرى"�

ويرى ن�شال من�شور ان انتخابات جمل�س نقابة ال�شحفيني الأخرية جاءت لتعك�س حالة جديدة نا�شئة يف الو�شط ال�شحفي 
وهي عدم قدرة املخابرات على التدخل املبا�شر ب�شكل علني و�شافر فيها"�

م�شتقبل العالقة بين الأمني والإعالمي
ام���ام كل املعطي���ات ال�شابقة فان ال�شوؤال الأبرز هو اىل اأين �شت�شل العالق���ة احلالية بني الأمني والإعالمي؟ وكيف ميكن 
تاأط���ري تل���ك العالقة وو�شعه���ا يف اإطارها ال�شحيح؟ وه���ل الأمني لديه الإ�شتع���داد الكامل للتخلي ع���ن دوره كرقيب"ناعم او 
خ�ش���ن" عل���ى و�شائل الإعالم؟ وهل لديه خططا جاهزة للرتاجع فعال عدة خط���وات للخلف من اجل منح ال�شحافة والإعالم 

م�شاحة او�شع من احلرية للعمل يف اإطارها؟�

وم���ا هو ال�ش���كل الأن�شب للعالقة امل�شتقبلية بني الأمني والإعالمي؟ وكيف ميك���ن ان يتفهم الأمني والإعالمي طبيعة عمل 
كل منهما؟�

يف ه���ذا اجلان���ب يرى الزميل ن�شال من�ش���ور"ان العالقة بني الأمن والعالم اعمق من ذل���ك بكثري، ول ميكن ان ت�شقط 
الظالل الأمنية خالل ا�شهر او �شنوات ، او حتى ان تكون انعكا�شا لظالل الثورات العربية مبا�شرة، فال�شحفيني الذين لديهم 
م�شال���ح مت�شابك���ة يف هذا ال�شياق لي�س من ال�شه���ل ان يخلعوا هذه العباءة، وال�شحفيون الذين اعت���ادوا على تلقي التعليمات 

خالل ال�شنوات املا�شية لي�س من ال�شهل عليهم ان تكون لديهم بو�شلة جديدة مبعزل عن التوجيهات الأمنية املبا�شرة"�

ويف الجت���اه الخ���ر يوؤكد من�شور عل���ى"ان الأمني لي�س من ال�شهل ان ي�شلم وان ين�شحب من امل�شهد الإعالمي لغري رجعة، 
فه���ذه منطق���ة نفوذ له ، وه���ي منطقة يعتقد انه من خاللها ي�شكل ال���راأي العام ومنها يتم �شنع الأم���ن الوطني، واذا ان�شحب 
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خط���وة للخلف فانه �شيبحث حتما عن و�شائ���ل بديلة ليكون موؤثرا ولعبا، ولذلك فان هذه التجاذبات بني الأمني والعالمي ل 
ميكن ان ت�شفر عن نتيجة نهائية، فتطور و�شائل الت�شال يعطي ميزة تف�شيلية لالعالم لالفالت من ال�شيطرة الأمنية، ولكن 
قدرة الأمن على الردع من خالل القوانني ومن خالل الحتكاك املبا�شر كما حدث لالعالميني يف دوار الداخلية او يف الكرامة 

من اعتداءات امنية مبا�شرة �شيبقي الجهزة الأمنية قادرة على التاثري واملواجهة"�

ويخت���م من�ش���ور بالقول"من غري املعروف اىل اين ت�شري هذه العالقة واملواجهة بني الطرفني، ولكن من املوؤكد ان ال�شهر 
القادمة ومع تزايد وترية احلديث عن ال�شالح الد�شتوري وال�شالح ب�شكل عام، رمبا �شتنتج قواعد جديدة للعبة بحيث يعود 

الأمن اىل املربع الول، ويرفع ظله عن امل�شهد الإعالمي"�

ول ي�شتطي���ع نقي���ب ال�شحفيني الزميل طارق املومن���ي التاكيد على ان التدخل الأمني يف الإعالم���ي قد انتهى"ل ا�شتطيع 
القول ان التدخل الأمني يف عمل الإعالم انتهى ولكنه يف حدوده الدنيا حاليا وعندما تتدخل الأجهزة الأمنية يف عمل الإعالم 

فهي تتحدث عن مالحظات فقط ول يتدخلون يف املحتوى الإعالمي"� 

ويعتق���د نقي���ب ال�شحفيني ان �شبب تراجع التدخالت الأمني���ة يف عمل الإعالم هو ب�شبب التوجيه���ات امللكية نتيجة كرثة 
ال�شكاوى من التدخالت الأمنية يف عمل الإعالم واملطالبة بعدم تدخلهم"�

وعن روؤيته حلل الإ�شكالية القائمة بني الأمن والإعالم اأ�شار املومني اإىل"اتفاق مت توقيعه لتنظيم هذه العالقة بني النقابة 
واملجل����س الأعلى لالإعالم واملركز الأردين لالإع���الم من جهة وبني الأمن العام من جهة اأخرى بهدف ت�شهيل عمل ال�شحفيني 
يف مواق���ع الح���داث وبناء على هذه الإتفاقية قمنا بالفعل ب�شراء ال�شرتات الت���ي بنبغي على ال�شحفيني ارتداءها يف امليدان�� 
كما عقد املجل�س العلى لالعالم عدة دورات تدريبية حول كيفية تعامل الإعالميني مع رجال الأمن�� وبعد مرور هذه ال�شنوات 
عل���ى ه���ذه التفاقية فنحن نطالب بتفعيله���ا، واريد ان اقول انه ل ميكن للعالقة بني الأمن والإع���الم ان تكون عالقة حمبة او 

عالقة �شوية�� هذا ل ميكن اذا اراد كل طرف ان يقوم بدوره"� 

ويوؤك���د املومن���ي على ان الإ�شكالية يف العالقة بني الأم���ن ب�شكل عام والإعالم تعود ل�شباب عدي���دة منها عدم فهم قوات 
الأمن للدور احلقيقي لل�شحفي والإعالمي خا�شة خالل الحداث الكربى من م�شريات واعت�شامات�� فالنطباع ال�شائد لدى 
رجال الأمن ان ال�شحفي يريد الإ�شاءة لمن البلد واعتقد ان هذا المر مرت�شخ عند قطاع وا�شع من رجال الأمن�� ونحن نوؤكد 

يف نقابة ال�شحفيني رف�شنا املطلق لي اعتداء يتعر�س له الإعالميون خالل تغطيتهم ملختلف الأحداث"� 

وي���رى الزمي���ل ب�شام بدارين اأن"تقل�شا كبريا يف م�شتوى ونوع وحجم وطبيعة التدخل الأمني خالل العامني املا�شيني لكن 
التدخالت مل تنتهي متاما وبقيت على نطاقات �شيقة تتعلق بالقنوات والقيادات ال�شحفية القريبة من املوؤ�ش�شات الر�شمية"�

 وي�شيف ان"ال�شبب الرئي�شي خلفوت ظاهرة التدخل الأمني هو ح�شريا تعليمات واأوامر جاللة امللك يف هذا الجتاه بعد 
و�شول الكثري من ال�شكاوى وبعد الفو�شى التي ت�شببت بها تدخالت عامي 2007 و2008 وهناك بطبيعة احلال عنا�شر م�شاندة 
يف تقلي�س التدخل منها تزايد رقابة املوؤ�ش�شات املدنية واحلقوقية وتكاثر التقارير الدولية والوطنية التي تنتقد التدخل الأمني 

وتزايد الإدراك باأن التدخالت الأمنية تعيق تقدم الأمور ول ت�شاعد �شاحب القرار"�

ويقول بدارين"ان اآليات التدخل الأمني اإختلفت اإىل حد بعيد فقد اإنح�شرت التدخالت املبا�شرة وتال�شت تقريبا ظاهرة 
الإ�شتدع���اءات الأمني���ة وال�شتجواب���ات املو�شعة لل�شحفيني ومل يعد يتلق���ى املرا�شلون ات�شالت هاتفي���ة مبنا�شبة وبدونها كما 
كان يح�ش���ل يف املا�شي ومن الوا�ش���ح ان الآلية املتبعة باملقابل كانت الرهان على انخفا�س �شقف الن�شر والرقيب الذاتي عند 
روؤ�ش���اء التحرير وامل�شئولني يف و�شائل الإعالم املحلية والرتكيز على اإبقاء قنوات الت�شال باأ�شيق حلقة م�شمونة وماأمونة من 
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ال�شحفيني والإعالميني املقربني من الأجهزة الأمنية واملح�شوبني عليها اأ�شال"�

ويوؤكد بدارين على"ان هذا التكتيك جنح يف �شبط اإيقاع ال�شحافة قيا�شا بحركة ال�شارع طوال الأ�شابيع املا�شية"�

وع���ن ت�ش���وره ال�شخ�شي مل�شتقبل العالقة بني الإعالم���ي والأمني قال بدارين"اإن العالقة ب���ني الأمني والإعالمي �شتبقى 
متوت���رة ومفتوح���ة على اإحتم���الت الت�شادم بني احل���ني والأخر لي�س فق���ط لن الإعالمي �شي�شتمر بالقي���ام بواجبه يف حتري 
احلقيقة ون�شر الأخبار ولكن اأي�شا لإن الذهنية الأمنية ل زالت م�شتحكمة يف مفا�شل القرار على م�شتوى جميع اأجهزة الدولة 
ولإن هذه الذهنية مل ت�شل بعد اأردنيا مل�شتوى الإميان باأهمية ودور ال�شحافة عموما ،واأخريا لإن الكادر العامل يف املوؤ�ش�شات 

الأمنية ل ي�شتطيع التحول اإىل التفكري الإ�شالحي عموما ولي�س فقط ل يرغب بذلك"�

ويع���رتف الزمي���ل ماجد توبه يف �شهادته هنا بانه غ���ري قادر على احلكم بدقة حول م���ا اإذا كان هناك الآن تغري يف حجم 
ال�شغوط والتدخالت الأمنية يف العمل ال�شحفي، رغم �شعوبة ال�شيطرة على التو�شع يف العالم الردين و�شنوفه�

ويعتق���د توب���ه ان املطلوب هو ان تكون العالقة بني العالم مبوؤ�ش�شاته و�شحفييه وبني املوؤ�ش�شات الأمنية مبختلف وظائفها 
عالق���ة كاملة ال�شتقاللية، بعيدا عن التدخل والتغ���ول الذي يكون العالم هو �شحيته دائما، ومن ورائه املجتمع الذي يت�شرر 

حقه الد�شتوري يف حرية العالم والتعبري�

ويعتق���د الزميل جهاد ابو بيدر ان العالقة بني الإعالم���ي والأمني �شتنتهي يف القريب العاجل، لن هناك حالة من التمرد 
الإعالمي على الأمني، وهو ما مل يكن متوفرا يف ال�شابق�

ويق���ول ابو بيدر"ان الأمني فقد �شيطرته ال�شابقة على العالم، لي����س فقط ب�شبب تاأثريات الثورات العربية، واإمنا ب�شبب 
انته���اء امل�شلح���ة الريعية بني اجلانبني، فلم تعد هناك اعالنات او ا�شرتاكات ت�شمح لالأمني با�شتغاللها لفر�س �شيطرته على 
ال�شحاف���ة والإعالم، وهو ما منح ال�شحافة وو�شائلل العالم املختلف���ة الفر�شة املوؤاتية لعالن مترده على �شلطة الأمني بعد 

ان انتهت العالقة الريعية وامل�شلحية التي حكمت عالقتهما يف ال�شابق"�

ويرى الزميل جمال املحت�شب اأن العالقة بني الأمني والإعالمي متر يف م�شتوى ايجابي بينهما، وتقود تلك العالقة النا�شئة 
ال�شحافة اىل املزيد من ال�شتقاللية عن �شيطرة الأمني، وهو ما منح ال�شحفي فر�شة او�شع لختيار ما يريد ن�شره او حجبه 

بعيدا عن �شكل وم�شمون التدخالت الأمنية ال�شابقة�

وي�شي���ف املحت�ش���ب" ان العالقة الن ت�شهد انفتاحا بني الطرفني اكرث من قبل، ومتيل اىل م�شلحة الإعالمي، موؤكدا على 
ان م���ن جن���ح بفر�س تلك العالقة هي ال�شحافة الإلكرتونية بالدرجة الأوىل ب�شب���ب جراأتها و�شرعة انت�شارها و�شرعة جتاوب 
الق���راء معها، ف�شال عن كونها ح�شب قوله ه���ي �شحافة امل�شتقبل التي بداأت بالنت�شار والتو�شع، وهو ما دفع بالأجهزة الأمنية 

لعادة ح�شاباتها يف التعامل مع الإعالم ب�شكل عام�

وانطالق���ا من هذه العالقة اجلدلية ب���ني عمل الإعالمي وعمل الأمني وتداخلها يقول مدي���ر املكتب الإعالمي يف مديرية 
الأم���ن الع���ام املقدم حممد اخلطيب" ان الح���داث الخرية يف ميدان الكرامة وميدان جمال عب���د النا�شر مل توؤثر على �شكل 
العالقة بني الأمن والعالم�� فانا كرجل امن يل واجب وهو توفري احلماية جلميع من يف امليدان ب�شرف النظر عن اهدافهم�� 
وم���ن واجب الإعالمي ان يلتزم بالقوانني واملهني���ة واإخالق املهنة ويتجنب التاثري على عمل رجل الأمن�� كما لبد من التاكيد 

على �شرورة التن�شيق مع املكتب الإعالمي يف كافة املهام ال�شحافية ل�شمان عدم حدوث اية ا�شكالت م�شتقبلية"�

ول يختل���ف تقيي���م املكتب الإعالمي يف الأمن العام عن تقييم مثيله يف قوات ال���درك، فمدير املكتب الإعالمي يف مديرية 
ق���وات ال���درك املقدم اأحمد ابو حماد يدعو اىل"�شرورة جعل العالقة التي تربط قوات الدرك مع و�شائل الإعالم والإعالميني 
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عالق���ة تكاملي���ة ايجابية مثمرة وك�شر احلواج���ز بينهما ان وجدت ومبا يخدم �شالح الوطن�� كم���ا اننا نكثف من عقد الور�س 
التدريبية واملحا�شرات التثقيفية ملرتباتنا ب�شان التوعية بحقوق الن�شان"�

ويطال���ب املقدم ابو حماد من ال�شحفيني والإعالميني"التعري���ف ب�شخ�شهم وهويتهم لدى الجهزة الأمنية والبتعاد عن 
امل�شارك���ة يف الح���داث واللتزام بدوره���م املهني بهذا ال�شدد وجتنب مناطق حوادث ال�شغب وع���دم اعاقة عمل قوات الدرك 
واحرتام دورهم وواجبهم وعدم العبث والتدخل يف جمريات الحداث�� وقبل ذلك على ال�شحفيني ان يح�شلوا على ت�شاريح 
�شحفي���ة خالل الحداث والبتعاد عن الحتكاك بقوات الأمن خالل تاديته���ا لعملها والرجوع اىل �شباط الرتباط املوجودين 

يف موقع احلدث� 
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النتائج والتو�شيات
اول : تو�شيات للحكومة

 ادخ���ال تعديالت عل���ى القوانني الناظمة حلري���ة الراأي والتعبري تكف���ل املزيد من احلري���ات لل�شحافة والعالم ويف .11
مقدمتها قوانني املطبوعات والن�شر، والعقوبات، وحق احل�شول على املعلومات�

الغاء �شالحية حمكمة امن الدولة يف حماكمة ال�شحفيني�.21
 التعامل ب�شفافية مع و�شائل الإعالم وامدادها بكافة املعلومات وتطبيق قانون حق احل�شول على املعلومات بعد تعديله .31

وتفعي���ل دور الناطق���ني الإعالميني يف خمتلف املوؤ�ش�ش���ات والدوائر احلكومية بحيث ل يك���ون دورا �شكليا حيث مينح 
الناطقون الإعالميون �شالحيات الرد على اية ا�شتف�شارات يوجهها الإعالميون�

 �ش���ن ت�شريعات حت���رم الإعتداء على ال�شحفي���ني وو�شائل الإعالم عل���ى ان تت�شمن هذه الت�شريع���ات فر�س عقوبات .41
واملالحقة الق�شائية لي �شخ�شية او جهة يثبت تورطها يف التحري�س او العتداء على الإعالميني�

وقف �شيا�شات الإحتواء الناعم واخل�شن التي متار�شها املوؤ�ش�شات احلكومية على و�شائل الإعالم�.51
 تفعي���ل دور املكتب ال�شحفي التابع لرئا�شة ال���وزراء فيما يتعلق بالتن�شيق بني الأمن والعالم ل�شيما فيما يتعلق بعمل .61

املرا�شلني�

ثانيا : تو�شيات لأجهزة الأمن :
اللتزام باإمداد و�شائل الإعالم والإعالميني باملعلومات حول خمتلف الق�شايا الأمنية ب�شفافية� .11
 التاكي���د عل���ى حماية الجهزة الأمنية لكافة الإعالميني يف املي���دان وعدم اللجوء ل�شتخدام القوة حتت اي ظرف من .21

الظروف� 
 تنظيم ور�شات عمل بني العالميني والأمنيني لو�شع �شيغة تفاهم م�شرتكة بني اجلانبني تكفل لهما تاأدية عملهما يف .31

امليدان دون التاأثري على عمل كل منهما�
 ان تتوىل الأجهزة الأمنية وبالتن�شيق مع نقابة ال�شحفيني وموؤ�ش�شات املجتمع املدين املعنية تدريب افراد الأمن العام .41

وق���وات ال���درك على التعامل مع ال�شحفيني والعالميني يف امليدان، اىل جان���ب اإخ�شاع الأمنيني اىل دورات تدريبية 
مكثفة يف حقوق الإن�شان�

 تفعي���ل نظام امل�شاءلة والعقوبات يف خمتلف املوؤ�ش�ش���ات الأمنية ملنت�شبيها الذبن يرتكبون اعتداءات على ال�شحافيني .51
وتقدمي من يثبت تورطه للمحاكمة امام حمكمة ال�شرطة�

ثالثا : تو�شيات لنقابة ال�شحفيين ولالإعالميين :
 اتخ���اذ كاف���ة الإجراءات التي من �شانها توفري اق�شى درجات احلماية لل�شحافيني خالل عملهم ل�شيما اثناء تغطية .11

الحداث الكربى والتاكيد على هذه الجراءات يف قانون وميثاق النقابة�
 عق���د دورات تدريبي���ة لل�شحافيني على كيفية العمل امليداين ل�شيما خالل الحداث الكربى وكيفية التعامل مع رجال .21

الأمن خالل تلك الحداث�
 تق���وم النقابة مبتابعة كاف���ة ال�شكاوى التي يتقدم بها الإعالميون �شد رجال الأمن م���ع املعنيني يف املوؤ�ش�شات الأمنية .31

حتى يتم البت بها والإعالن عن نتائج التحقيقات التي اجريت ب�شاأنها�
 على الإعالميني التزام تطبيق تعليمات �شمان �شالمتهم خالل عملهم امليداين مثل ارتداء البطاقات التي تعرف على .41

هويتهم وال�شرتات اخلا�شة بال�شحافيني�والزام املوؤ�ش�شات الإعالمية التي يعملون بها على توفري م�شتلزمات �شالمتهم� 
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 تبن���ي الع���الم �شيا�ش���ة الك�ش���ف الدائم عن اي���ة تدخ���الت اأمنية"خ�شن���ة او ناعمة"، لأن تبن���ي مثل ه���ذه ال�شيا�شة .51
�شيدفع"الأمني" للتخفيف من تدخالته حتى واإن كانت ناعمة�

التاكيد على التزام ال�شحفي باحليادية واملو�شوعية يف نقله لالحداث .61

رابعا : تو�شيات للهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني :
 توثي���ق كاف���ة الإنتهاكات التي يتعر����س لها ال�شحافيون خالل اداءه���م لعملهم وذلك من خ���الل التوا�شل الدائم مع .11

الإعالميني واملوؤ�ش�شات الإعالمية� 
التن�شيق مع املوؤ�ش�شات الأمنية ونقابة ال�شحافيني لعقد دورات تدريبية لرجال الأمن يف جمال حقوق الن�شان�.21
 التق���دم مبقرتحات لتطوير الت�شريعات الناظم���ة للعمل الإعالمي مبا ي�شمن حريته���ا واإ�شتقالليتها ومنع التدخالت .31

الأمنية واحلكومية يف عملها� 
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الم�شادر
اول: الدرا�شات

 مقالة"الإع���الم الأمن���ي ب���ني الإعالميني ورجال الأمن" للعمي���د د� �شالح بن حممد املالك ا�شت���اذ يف كلية امللك فهد .11
 http://www.al-jazirah.com.sa/2004jaz/jul/1/ar4.htm : الأمني���ة، عل���ى راب���ط

 ولي���د ح�شني وحممد ابو رمان" الوهم واحلقيقة��التابوهات واخلطوط احلمراء يف الإعالم الأردين" يف تقرير حالة .21
150 اىل 247" �شدر ع���ن مركز حماية وحرية ال�شحفيني  احلري���ات الإعالمي���ة يف الأردن 2009" ال�شفحات من 

�شنة 2010�

 " على احلافة�� حالة احلريات الإعالمية يف الأردن 2010" اعده مركز حماية وحرية ال�شحفيني واعلن عنه ر�شميا .31
يف 2011 / 5/ 2�

 درا�شة"اأث���ر الإحتواء الناع���م على حرية ال�شحافة وا�شتقاللية و�شائل الإع���الم يف الأردن" مركز القد�س للدرا�شات .41
http://www.alqudscenter.com ال�شيا�شية على رابط املركز

 فه���د اخليط���ان" الك�شف عن مرتكب���ي العتداء على الزميل النم���ري يقطع الطريق على تك���رار اجلرمية��" جريدة .51
العرب اليوم عدد 2008 / 2 / 6�

ثانيا: �شهادات �شخ�شية 
طارق املومني : نقيب ال�شحفيني الأردنيني�

فهد الرمياوي : رئي�س حترير جريدة املجد الأ�شبوعية�
ن�ضال من�ضور : الرئي�س التنفيذي ملركز حماية وحرية ال�شحفيني�

ب�ضام بدارين : مرا�شل جريدة القد�س العربي اللندنية يف عمان�
د. حممد ابو رمان : كاتب يف جريدة الغد�
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