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إعداد :نور محمد ضياء الدين مصطفى الدويري
إشراف :األستاذ الدكتور عزت محمد حجاب
الملخص
باللغة الع رب ية

الًومتيناً في حقوق اإلنسان ،وتعد من الحقوق األساسية في
تعد حرية الرأي والتعبير حقاًأصي 

المجتمعات،متيحةلألفراد والجماعاتإبداء الرأي والتعبيرعنحولالقضاياالتيتهمه .وتتكفل
الدساتيروالتشريعاتوالمواثيقالمحليةوالدوليةضمانةحريةالرأيوالتعبيرفيالعالم .

اسةإلىالتعرفعلىواقعحريةالرأي والتعبيرفياألردنومدىانسجامهامعالمواثيق

هدفتالدر

اساتالوصفية،واستخدمتالباحثةالمنهجالوصفيالمسحيمن

الدولية .وتعدهذهالدراسةمنالدر
خاللأسلوبتحليلالمحتوىللنصوصالقانونية والتشريعات والتقاريرالمحلية والدوليةالتيتعني

بحريةالرأيوالتعبيرخاللفترةالدراسةللتعرفعلىدالالتها،ومعرفةواقعحريةالرأيفياألردن.
يتضمنمجتمعالدراسةكافةالقوانين والتشريعات والتقاريرالمحليةالمعنيةبحريةالرأيبشكلعام

وحرية الرأي والتعبير في األردن بشكل خاص .وبخصوص العينة فأنه تم إختيار عينة عمدية

للتشريعات واألنظمة والتقاريرالمحلية والدوليةالناظمةلحريةالرأي والتعبير مثل الدستور،قانون

المطبوعاتوالنشر،تقارير(مراسلونبالحدود،مركزحريةالصحفيين،تقريرالمركزالوطنيلحقوق

اإلنسان).

خلصتالدراسةإلىأنهفياألردنطرأعلىالدستوراألردنيثالثةعشرتعديالطالالمادة(،)15
إالأنتعديالًواحداًطرأعلىالبندالخاصفيالحريات،حيثاضيفعلىالنصفيالتعديلعام
2014كلم ة"تكفل“الدولةمرتين،ثمأوجدالتشريعاألردنيأكثرمن()24قانوناتناولتحريةالرأي
والتعبير.كمابينتنتائجهذهالدراسةأنهوبعدثمانسنواتعلىآخرتعديلعلىالمادة()15وتعدد

تحريةالتعبيرفيالتقارير
التشريعات الناظمةلحرية والتعبير،ال  يزالترتيب األردنفي مؤش ار 
المحلية والدولية فيدرجاتمتأخرة ولم تحقق هذهاإلجراءات األسبابالموجبةالتيكانتخلف

إقرارها،بمايكفلتدفقالمعلوماتبينالصحفيينوالحكومةو/أوبينالصحفيينواألطرافالمجتمعية

الً .
أيطرفمماذكر،كماتبينأنبعضالتشريعاتتحتاجدمجاًأوتعدي 

المدنيةو/أوالمواطنينو
ق
وبناءعليه،تقدمهذهالدراسةتوصيةلتعديلو/أوحذفو/أوإضافةمايجبفيالتشريعاتوالمواثي 

أيوالتعبيرفياألردن،بمايعملعلىتحقيقاألسبابالموجبة،ومايتوافق مع
الكافلةلحرية الر 

المعاييروالدولية .

الكلمات المفتاحية :حرية الرأي والتعبير في األردن ،التشريعات المحلية ،المعايير الدولية.
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Abstract
الملخ ص باللغة اإلنجليزية

Freedom of opinion and expression is an inherent and solid right in human rights, and it
is considered one of the basic rights in societies, allowing individuals and groups to
express their opinion and express about issues that concern them.
Constitutions, legislation, and local and international charters guarantee freedom of
opinion and expression in the world. In Jordan, there have been thirteen amendments to
the Jordanian constitution, extending to Article 15, but one amendment was made to the
special clause in freedoms, where the word “guarantee” was added to the text in the 2014
amendment twice. Then the Jordanian legislation created more than (24) laws. It dealt
with freedom of opinion and expression.
The results of this study show that, eight years after the last amendment to Article (15)
and the multiplicity of legislation regulating freedom of expression, Jordan’s ranking in
indicators of freedom of expression in local and international reports is still lagging
behind, and these procedures did not achieve the compelling reasons behind their
approval, to ensure The flow of information between journalists and the government
and/or between journalists and civil societal parties and/or citizens and any of the
aforementioned parties, and it was found that some legislation needs to be merged or
amended.
The importance of the media discourse in politics stems from the merits of many scientific
and academic visions and trends of a media or political nature. Rather, it took a direction
that affects social studies as well, which sought to determine the relationship between the
ability to influence the media discourse and influence the discourse of political authority,
and in another way, determine the basics of logic. The media and political logic to support
the survival of the state and the consolidation of its pillars in order to revise the national
identity from any impurity and frame the origins of citizenship to emphasize the nature
of rights and duties, and on the other hand knowledge of the controllers and tools in the
ideology of the media discourse and its relationship to the process and development of

ط

the political system in the Arab countries in general and in Jordan Especially the research
sample, and because the media discourse reflects all the tools of political forces and links
between the forward-looking communicative philosophies of the fourth power discourse
within strategies that emerge in its vision to know the social changes in the sub-forms and
individuals intellectually and economically in order to know the extent of the strength of
the media discourse in political developments towards sound planning that achieves
development goals Comprehensive economic and social knowledge and knowledge of
the obstacles to administrative reform on the short or long term.
Accordingly, this study makes a recommendation to amend, delete and/or add what is
required in the legislation and laws that guarantee freedom of opinion and expression in
Jordan, in order to achieve the compelling reasons, and in line with international
standards.
Keywords: Freedom of Opinion and Expression, Local legislation, Suitability,
International Standards
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
أولً :المقدمة
تعدحريةالرأي والتعبيرمنأبرزصورالحرياتاألساسيةضمنحقوقاإلنسان،التيتأخذ
مساحةواسعةوهامةمنالدراساتالمتخصصة،وتتضمنهاالدراساتاإلعالميةعموما،السيمامع
الزيادةالمطردةفيتراجعالحياةاإلقتصادية والفراغالسياسيلتظهراإلنتهاكاتالتيتعرفبحرية
الرأي والتعبيرفيتزايد،وتعتبرحريةالممارسةاإلعالميةإحدىصورحريةالرأي والتعبير،نظ اًر
لقدرةووظيفةاإلعالمالرئيسيةفينقلاألحداثووصفمايحدثفيالمجتمعمنقضاياوأحداث
ومعلوماتوأزماتسياسيةوإجتماعيةوإقتصاديةوثقافيةودينية...الخ .
وتظهرأهمية وسائلاإلعالملألخبار واألحداث بكينوناتهاالمتعددة بناءعلىتحصيلردود
أفعالاألطيافالمختلفةفيالمجتمعالواحدوربمافيعدةمجتمعاتمحيطةأودولية،والتيتلعب
دو اًرحيوياًفي حياة األفراد والمجتمعات،أنهنالك تنوعاً ونمواًمتسارعاًألشكال وأدوات وسائل
اإلعالمالمكتوبةكالصحفوالمجالتوالدوريات،ووسائلاإلعالمالسمعيةوالبصريةالتيتتمثلفي
اإلعالمالتقليديواإلعالمالجديد،إلىجانبوسائلأخرىأفرزتهاتقنياتالتكنولوجياالمتطورةلتصبح
تشاركيةبيناإلعالم واألفراد والجماعاتمثلوسائلالتواصلاإلجتماعي،األمرالذيساهمفي
تطوراإلعالماإللكترونيوتوجيهاألهتمامنحوهالسيمافيالسنواتاألخيرة .
لذاالبدأننشيرأنحريةالرأيوالتعبيرتعدإحدىالركائزالتييقومعليهاالحكمالديمقراطي
ق
للدولة،مماجعلاألهتمامبهافيمختلفالتشريعاتالتينصتعلىحمايةهذاالحقفيالمواثي 
الدولية والتشريعاتالوطنيةومنهاالتشريعاألردني،حيثأفرزتالمؤسسةالرسميةفياألردنبعد
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الً هاماًعن واقعحرية
الدستوراألردنيأربعةوعشرينقانوناً لتحكمفيالرأي والتعبيرليطرحتساؤ
السيماأنجاللةالملكعبدهللاالثانيتطرقفيأوراقهالنقاشيةومقابالته
الرأيوالتعبيرفياألردن ،
وخطاباته،توجيهاورؤيةلدعموحمايةالرأيوالتعبير .
تنبعأهميةالخطاباإلعالميفيالسياسة إنطالقامنحيثياتالعديدمنالرؤى والتوجهات
العلميةواألكاديميةذاتالطابعاإلعالميأوالسياسيبلأخذتمنحىيؤثرفيالدراساتاإلجتماعية
كذلك،والتيسعتلتحديدالعالقةبينقدرةالتأثيرفيالخطاباإلعالميوالتأثيرفيخطابالسلطة
السياسية،وبمنحىاخرتحديداساسياتالمنطقاإلعالميوالمنطقالسياسيلدعمبقاءالدولةوتثبيت
عمائدهافيسبيلتنقيحالهويةالوطنيةمنايشائبةوتاطيراصولالمواطنةلتاكيدعلىماهية
الحقوقوالواجبات،ومنجهةأخرىمعرفةالمتحكماتواالدواتفيأيديولوجيةالخطاباإلعالمي
وعالقتها في مسيرة وصيرورة النظام السياسي في الدول العربية عامة وفي االردن خاصة عينة
البحث ،والنالخطاباإلعالمييعكسكافةادواتالقوىالسياسيةويربط بينالفلسفاتاالتصالية
المستشرفة لخطاب السلطة الرابعة ضمن استراتيجيات تنبثق في رؤيتها على  معرفة التغيرات
االجتماعيةفياالنساقالفرعيةواالفرادفكرياواقتصاديابهدفمعرفةمدىقوىالخطاباالعالمي
في التطورات السياسية نحو تخطيط سليم يحقق اهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة
ومعرفةمعوقاتاالصالحاالداريعلىالمستوىالقريباوالبعيد 
انتحليلالتقاريرالمحليةالرسميةوالخاصةومقارنتهامعالتقاريرالدوليةووفقاللمواثيقالدولية
والوطنية،يساهمفيقياسسقفالحريةوالتعبيرفياألردن .
ستستعرضهذهالدراسةالقوانينوالتشريعاتالناظمةلتعزيزحريةالرأيوالتعبيرمحلياًودولياً،
ومعالجةسلوكياتوأنماطاإلعالمالجديد،علىإعتبارأنتعريفحريةالرأيوالتعبيرحسباألمم
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المتحدةيتضمن"يحقلكلفردالتعبيرعنرأيهبحرية،ويشملحريةإعتناقاآلراءدونضغطو/أو
تدخلوتمكينالحصولعلىالمعلوماتوتلقينهاونقلهامنخاللأيةوسائلممكنة"(.األممالمتحدة،
اإلعالنالعالميلحقوقاإلنسانالمادة )19
ت الدراسة إلىاستخدام ثالثةنظرياتوهينظريةالسلطة،نظريةالحريةفياالعالمن
أعتمد 
نظريةالمسؤوليةاالجتماعي ة ،وبدونتحديد حدودزمنية لنتعرفعلىعمومالحالة للحرياتالعامة
فياالردنخاللنشأةالدولةاألردنيةالحديث،لمعاينة ومراجعةوتقييمالحالةالعامةفياألردنفي
ع ،ستعتمدهذه
جميعالمناحيومنبينهاحرية والتعبير،ووضعتوصياتعامةلتصويباألوضا 
الدراسةمنهجيةالتحليلالنوعيللنص،منخاللتحليلالتشريعاتوالقوانينوالتقاريرالمحليةوالدولية
المتعلقةبحريةالرأيوالتعبير .
وستكونهذهالدراسةفيخمسةفصول،حيثيخصصالفصلاألوللمقدمةالدراسةوخلفيتها،
ومشكلةالدراسة وأهدافها وأسئلتها وأهميتهاالعلمية والعملية،أماالفصلالثاني ،فيتمتكريسهلألدب
النظري والنظرياتالمستخدمة والدراساتالسابقةالتيأستفادتمنهاالدراسة،أماالفصلالثالث،
فيخصصلمنهجيةالدراسةمنمجتمعوعينةالدراسةوالمنهجالتحليلالنوعيالمستخدمفيإستخالص
النتائج،أماالفصلالرابعفيتمفيهإستعراضنتائجالدراسة،ثمأخي اًرالفصلاألخيرسيتضمنمناقشة
ت .
النتائجوالتوصيا 

ثانياً :مشكلة الدراسة
تكمنمشكلةالدراسةفيأنهبالرغممنتصديقاألردنعلىالمواثيقالدوليةالمتعلقةبحرية
الرأيوالتعبيرفياإلعالمإالأنهنالكقيوداًعديدةتوضعضمنالتشريعاتالمحليةفيهذاالمجال
مماأثرعلىتصنيفاألردنفيمجالالحرياتاإلعالمية .
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كماانهمنذتعديلالمادة14مننصالدستوراالردني،وصدورقانوننقابةالصحفيين،وقانون
حقالحصولعلىالمعلومات،وخالفه،ثماصداراالستراتجيةاالعالمية،وايالءاهتمامملكيضمن
ظيمحريةالرايوالتعبيروكفلها،اليزالاالردنمتراجعافيالتقاريرالمحلية
رؤيةملكيةتحثعلىتن 
والدولية تظهر االردن في نقاط متراجعة مما يوجب تحليل التشريعات الناظمة والمواثيق المحلية
ومالئتمهامعالمواثيقالدولية .

ثالثاً :أهداف الدراسة
تهدفالدراسةإلىالتعرفعلىواقعحريةالرأيوالتعبيرفياألردنومدىاإلنسجاموالتطابق
بين المواثيق والتقارير الدولية ،وبين التشريعات المحلية الناظمة لحريةالرأيوالتعبير من خالل
التعرفعلىمايلي :
إلعالميةفياألردنمعالمعاييرالدوليةلحريةالرأيوالتعبير.
 .1مدىتوافقالتشريعاتا 
 .2تحديد القوانين والتشريعاتالناظمةلحرية الرأي والتعبير والتيبحاجةللتعديللتتوافقمع
المعاييرالدولية .

رابعاً :أسئلة الدراسة
تحاولالدراسةاإلجابةعناألسئلةالمتعلقةبواقعحريةالرأيوالتعبيرفياألردنومدىاإلنسجام
والتطابقبينالمواثيقوالتقاريرالدولية،وبينالتشريعاتالمحليةالناظمةلحريةالرأيوالتعبي روينطلق
منهاعدةأسئلةكمايلي :
إلعالميةفياألردنمعالمعاييرالدوليةلحريةالرأيوالتعبير؟
 -1مامدىتوافقالتشريعاتا 
 -2ماهيالتعديالتالتييجبإدخالهاعلىالقوانينوالتشريعاتالناظمةلحريةالرأيوالتعبير
فياألردنلتتوافقمعالمعاييرالدولية؟ 
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خامساً :أهمية الدراسة
يلشخصيةالفرد
ينالسياسيواإلجتماع 

تعتبرحريةالرأيوالتعبيرهدفأساسيإلستدامةالجانب
وقياس وعيه وتساهمفيتكوينقناعتاتهومعتقداتهالفكرية،سواءبتصديقفكرةما أو تكذيبها،كون
الرأيوالتعبير تبني ذاتيةاألف اردوشخصياتهم ،والتي ستنعكس بالضرورة على تشكيل األنساق
اإلجتماعية فيالمجتمعالواحدثمفيالدولةالواحدةثمفيالمجتمعاتاألخرى والدولحولالعالم.
والبدأنيشارإلىأهميةالمشاركةاإلنسانيةكونهامحركرئيسلدفةتكويندورةحياةالمجتمعوالدولة
الواحدة.
يعدالتعبيرعنالراي والتعبيرفيايمجتمع مرآةعاكسةلتوجهاتالنظامالسياسي واالقتصادي
والذيينعكسبالضرورةعلىالهيكلاالجتماعيفيالدولة.ويمكنللخطاباالعالميفيعالقتهبالنظام
ت:مؤيدالتوجهاتالنظامالسياسيضمنمايسمىالحفاظعلى
عموماانيصنفضمن ثالثةتصنيفا 
االمنالوطني ،فيمنحهبذلك صفة "الشرعية" ،ومن جانب اخر قد يكون الخطاب االعالمي معارضا
لتوجهاتالنظامالسياسي،فيجردهمنالشرعيةويشغلتوجيهادواتهووسائلهالسقاطالحكم ،واخي اًر،قد
يكونالخطاباالعالميخطابامتوزانايكفلالشرعيةوالنقدالبناء(حسنين)2013،ويعملعلىاستمرار
النظامالسياسيوتغذياطرالديمقراطيةوالعدالةاالجتماعيةفيالمجتمع.
 ويستخدمالنظامالسياسيالساليبمتعددةفيالتعاملمعوسائلاالتصالبشكلعامومعالخطاب
االعالميبشكلخاصالسيمانشرصورتهالذهنية(،البصراوتي)2014،من اجلتوجيهالرايالعام
المحليودفعمواقفهلمساندةالموقفالسياسيونهجالدولة.كذلكتتغيرطرقالتعاطيمعاالعالمالمعارض
مننظامسياسيالخر،لكنجميعاالساليبتهدفالىاضعافظاهرةالرفضوالمعارضةلسياساتالدولة
بالعموموالحكمبشكلخاص(حافظ .)2011،
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وعليه،فعنددراسةوتفسيرآليةالتعاملمعسقوفحريةالرايوالتعبيروعالقتهافيتعزيزحريةالراي
والتعبير ،ال بد من التعرف على الرهانات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يضطلع بها
االعالم.فاالعالميعملفيفضاءاتمتعددةالوسائط(،حرب)2011،السيمافيعصراالعالمالرقمي،
الذيقدتختلطفيهالرهاناتوتتعدد،فاإلعالممطالببتقديمالخدمةاإلعالميةالعموميةللمواطنبكل

و
حرية،ومنجهةأخرى،فاإلعالميلعبدورامحوريافيتسييرالمنظومةالسياسيةككل،النمصيراية
قوةسياسيةمرهونبقوةالخطاباإلعالمي(عاصي .)2021،
وعند دراسة حالة الخطاب االعالمي في االردن والمرتبط باالحداث السياسية ،البد ان نشير الى
تشابكتالمصالح والتوجهات والرهانات،حتىاصبحتالصورةالذهنيةاالعالميةفياالردنتتحدثلغة
الدولةجملةوتفصيال(عبدالغفار،)2019 ،لكنهفشلفيتحقيق رايعامموجهحسبسياسةالدولة،
والزالالتقاريرالدولية المتخصصةفيمجاالتحقوقاالنسانوتعزيزسقوفحريةالراي والتعبيرتشير
الىانتهاكاتموجودةفياالردنوذلكالناالعالمفقدموازينالقوىالمهنيةوساهمفيتضيقمفهوم
السيادةوالسلطةمنمنطلقالهيمنةوالسيطرة(عتوم .)2020،
تدو اًرمهماً
وعندتحليلبعضاالزماتالسياسةفي االردن ،نرىأنالصورةالذهنيةاالعالميةلعب 
في تشكيل الراي العام وكسب دعمه لتأييد الخطاب السياسي للدولة والعمل على تثبيت مفهوم
المواطنة(،حسنين)2013،السيمابعدالتطورالهائللتكنولوجيااالعالمواالتصالالتيساهمتفيتغيير
طبيعةاالتصالالسياسيوتعزيزسقفحرياتالراي والتعبيرالسيماعلى وسائلالتواصلاالجتماعي.
يقولفيليبريتور"عليناالتسليمبانذيوعوسائلاالعالمالجماهيريةالكبيرقداسهمبقوةفيتعديلالخطاب
السياسي،وعليهالبدمنتحليلالعالقاتالمقامةبينصناعالرايوالشعبلتحيدمواطنالقوىوالضعف،
فيهدف رئيسيسعىالىتجنبالخطاباالعالميالقديم (الشمايلة ،)2015 ،وتبنيخطابااعالميا
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جديدا يساهم في استم اررية النظام السياسي،وبالتوازي مع قبول شعبي واعي،ويكون المدافع عن النظام
السياسيفيالمواقفالحساسةواالزماتالالحقة،وهذامرهونبمدىقدرةاعادةجدولةالخطاباتالملكية
فمنذعام2013وجاللةالملكعبدهللاالثانييحاولجاهداترسيخمفهومحريةالرايوالتعبيروجعلهضمن
وظائفالدولةوضمنمنصبالناطقالحكوميلحقوقاالنسانمعتاكيدهعلىتحديدمعايرالحريات
والتعبيرالتيتصبفيخدمةاالفراد والجماعات والمجتمعويدفعالمجتمعالمدني والرسميلرفعالوعي
العامفيمسؤوليةالحريةوالتعبيرودفعاالعالملتعزيزالصورةالذهنيةعنالرايوالتعبيروتشريعالقوانين
الالزمةوفتحسقفلتعبيروالرايغيرمسبوقفياالردن(عبدهللاالثانيابنالحسين.)2018،وهذايظهر
جليافياستيعابالنظامالسياسيلهذهالحاجة بعداننعيدهندسةالخطاباالعالميالسياسيليحمل
العناصرالثالث(اقناعي،مؤيد،مدافع)،ومدىقدرةوسائلاالعالمعلىتمريروتوصيلهذاالخطابالى
الرايالعامالنهمفتاحالنجاح"(،الشميري )2010،
األهمية النظرية للدراسة
تنبعأهميةالدراسةمنخاللإبرازموضوعالدراسةقيدالبحث،وتعتبرهذهالدراسةمحاولةجادة
لتناولحقوقالرأيوالتعبيرفيالتشريعاتالمحليةومدىتوافقهامعالتشريعاتالدولية،لفتحالمجال
لدراساتإعالمية متخصصة بسقف الحرية والتعبير فياألردنودراسةأهميةالرأيوالتعبير
إلعالمواألف اردلتقييمهذهالتشريعاتوتأطيرهابشكلمستمربمايخدمالمصلحة
والتشريعاتالمتعلقةبا 
العامة .
األهمية التطبيقية للدراسة
يمكنأنتكون الدراسةإضافةجديدة لمنظومة التشريعات الناظمة لحريةالرأيوالتعبير في
األردن ،والمساهمة في تطوير هذه التشريعات لتعزيز حريةالرأيوالتعبير وتمكين المؤسسات
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ن
ن والحكومةو/أ و بين الصحفيي 
اإلعالميةللعملبمهنيةوبمايكفلتدفقالمعلوماتبين الصحفيي 
اطنينوأيطرفمماذكر .

واألطرافالمجتمعيةالمدنيةو/أوالمو

سادساً :حدود الدراسة
الحدود الزمانية
لم يحدد حدود زمنية في هذه الدراسة رغبة من الباحث باإلطالع على عموم الحالة العامة
للحرياتفياالردنبشكلعاموبعيناتزمنيةعشوائية .
الحدود المكانية
يعاتوالقوانين األردنية ،المعايير والمواثيقالدولية ،التقارير

تقتصرالدراسةعلىتحليلالتشر
المحليةوالدولية،األوراقالنقاشيةالملكيةالمرتبطةبحريةالرأيوالتعبيرفياألردن .
الحدود الموضوعية
تمتحديدالموضوعاتالتيتناولهاستتناولهاهذهالدراسةوهيالنصوصالتشريعية والتقارير
المتعلقةبحريةالرأيوالتعبيردولياً ومحلياً .

سابعاً :محـددات الدراسـة
يمكنتعميمنتائجهذهالدراسة انطالقاًمنكونالدراسةطبقتعلىكافة القوانين والتشريعات
والتقاريرالناظمةلحريةالرأيوالتعبيرمحلياًودولياً،كماأنأداةالتحليلالتيصممتلتحليلمضامين
نوالتقاريرالناظمةلحريةالرأيوالتعبيرمحلياً ودولياً،استطاعتأنتجيبعلى
يعاتوالقواني 

التشر
أسئلةالدراسة .
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ثامناً :مصطلحات الدراسة
حرية الرأي والتعبير :عرفتاألممالمتحدةحريةالرأيوالتعبير بأنهحقأساسيمن حقوق
اإلنسانعلىالنحوالمنصوصعليهفيالمادة19مناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان،ويتضمن
ق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكاروتلقيها وإذاعتهابأيةوسيلة
هذاالحقحرية إعتنا 
كانتدون
إلعالنالعالميلحقوقاإلنسان) .
تقيدبالحدودالجغرافية(ا 

حرية الرأي والتعبير ،تعريف إجرائي:حق األف ارد والمؤسسات اإلعال ميةفي األردن فيحرية
ت .
إعتناقاآلراءدونأيتدخل،واستقاءاألنباءواألفكاروتلقيهاوإذاعتهابأيةوسيلةكان 
المعايير والمواثيق الدولية:وهينصوصدوليةثنائيةأوإقليميةتتضمنمجموعةمنالحقوق
تالتييجبعلىالدولأنتحترمهاوتعملعلىتنفيذهابعدالمصادقةعليها،مثلالمعاهدة
واإللتزاما 
إلعالنالعالميلحقوقاإلنسان .
الدوليةلحقوقاإلنسان،والمادة19منا 
المعايير والمواثيق الدولية ،تعريف إجرائي:هيكافةالمعاييروالمواثيقالدوليةالمتعلقةبحقوق
ن .
اإلنسانوحريةالرأيوالتعبيروالتيوقعتعليهااألرد 
التقارير المحلية والدولية :هيمجموعةالتقاريرالتي تصدرهاالمنظماتالدولية ومؤسسات
المجتمعالمدنيحولموضوعمعينمثلحرية الرأيأو واقعتمكينالم أرة أو درجة إلتزامالدول
بإتفاقيةحقوقالطفل(تقريراألممالمتحدة).
التقارير المحلية والدولية ،تعريف إجرائي:هيالتقاريرالدوليةوالمحليةالتيترصدواقعحرية
الرأيوالتعبيرفياألردن .
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الفصل الثاني:

األدب النظري والدراسات السابقة

12

الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
سوفيتناولهذاالفصلالنظرياتالمستخدمةفيهذهالدراسةوهينظرية األطراإلعالمية،
كماسيتضمنهذاالفصلاإلطارالنظريذوالعالقةبموضوعهذهالدراسة،والدراساتالسابقةذي
العالقةبموضوعهذهالدراسة .

أول :النظرية المستخدمة في الدراسة
نظرية السلطة في اإلعالم power theory in the media:
ت ،ونشأتفيبريطانيافيالقرنينالسادس
تعدنظريةالسلطةأولىالنظرياتاإلعالميةالتيظهر 
عشر،واستمرتفيالدولالتيمارستفيهاحكمسلطويلتحكمبأمورالشعبوأحواله ،ومنحهم
حقالتصرففيمقدراتهوحريتهوإمكاناته،بحجةأنالسلطةأقدرعلىالتفكيرالسليموالمنطقي،
،واستمرتنظريةالسلطةعلىالنهجالذيرسمهأفالطونحتى
فيمايخصشؤونالدولةوسياساتها 
تلتأخذسماتمختلفة،وعلىيدفالسفةآخرين،مثل(ميكيافيلي)
نهايةعصرالطباعة،ثمتبدل 
الذيدعاإلىإخضاعكلشي ٍءألمنالدولة(.البشر .)2014،
وتستندالفلسفةاإلعالميةلنظريةالسلطةإلىقدرةالحكومةعلىإصدارقوانينللمحافظةعلى
النظامالحاكمفيها .
ويمكن إب ارز الخصائص اإلعالمية لهذه النظرية كما يلي :
1ـ تقييد التراخيص :
وتأتيعنطريقإصدارالتراخيصللطابعينوالناشرين ،ولماكانتهذهاألنظمةتمنحالرخص
لمنتطمئنإلىوالئهملها،وتمنعهاعنالذينتشكفيثقتهموإخالصهملها.
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2ـ تشديد الرقابة :
تالحكومةبمراقبةكلمايكتبفيالصحفالسيمافيمايتعلقبالسياسةوالدين
عندماقام 
وتراجعهوتدونالتقارير،وبعدالقرنالسابععشرباتتالمراقبةاكثرصعوبةوتمثلتحدياًكبي اًر .
3ـ فرض العقوبات :
فرضتالحكومةعقوباترادعةعلىالمطبوعاتالمخالفة،لتوجهاتهاومبادئها،والتيتتضمن
مثالً:هجوماًعلىالسلطة،أوانحرافاًعنالسياسةالرسمية،أوانتهاكاًللسلوكاألخالقي .
4ـ شراء األقالم :
عمدتاألنظمةالتسلطيةإلىمنحاألموالبشكلسريألصحابالصحفلتحكمبكلماينشر
ب،وضوتمتوجيهاقالممخصصةلذلك .
ويكت 
5ـ فرض الضرائب :
ب،
تالضرائبعلىالصحفوالنشرات،بهدفإرهاقهامالياً،أوتخفيفنقدهالها(الطي 
 ُفرض 
 .)2014
وتعتبرنظريةتحليل السلطةفي اإلعالممدخالًمناسباًلدراسة التشريعاتالمتعلقةفيحريةالراي
والتعبيروالتيتنعكسعلىالخطاباالعالميللقضاياالتييهتمبهاالجمهورعلىاختالفطبيعة
مضمونها.إذيمكنالنظرإلىاإلطارالخاصبالخطاباالعالميمنخاللعناصرهالبنائيةوالتي
تتكونمنالعناوينالرئيسية والفرعية ،واستخدامالصورة والتعليقعليها ،واألدلةالمقدمة ،واختيار
المصدر ،واالقتباسات ،والشعارات ،واإلحصاءات ،والبيانات ،والفقراتالختامية،حيثيملكالنفاذ
من خاللها إلى المحتوى الضمني للنص وداللته ،األمر الذي تتكامل معه الرؤية التحليلية تجاه
َّ
عليهفإننظريةالسلطة تساهمفياستخداماألساليبالمتعلقةبالقيود،كمايلعبالحكام
القضايا
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اإلقليمينوالمحلينجزءاًكبي اًرفيالتحكمفيالوسائلاإلعالمية،كماتقييدالحرياتالفردية،وهوما
ساهمفيإسقاطنظامالحريةواستخدامهافيالمحتوياتاإلعالميةالمتناولة،باختالفأنواعهاودرجة
أهميتها(عبدالحميد .)2010،
فرضيات نظرية السلطة في اإلعالم:
• السماح  لألفرادبتملكالصحفبالشراكةمعالحكومة،كما يجبالحصولعلىترخيص
إصدارالصحيفةمنالحكومة.
• إشتراطوضع تأمين مالي إلصدار الصحيفة ،وممارسةالعمل الصحفيللحصول على
الترخيصمنالسلطةلممارسةالعملأويتماشتراطقيدمسبق.
• للسلطاتومايتبعهامنسلطاتإداريةإلغاءأوتعطيلالصحف.
اليسمحللصحفنقدنظامالحكم
• للسلطةالحقفيفرضأيرقابةأوقيودعلىالصحف.و ُ
فيالدولة(.شقير.)2012،
نظرية الحرية أو الليبرالية في اإلعالمFreedom or liberalism in the media theory :
أخذت نظرية الحري ةأو الليبرالي ةفي اإلعالم مرجعيتها من الفلسفة الليبرالية ،التي كان من
ُمنظريها:جونلوك،وروسو،وجونستيواريتميل،ومنتبعهم،حيثتوسعوافيفلسفةلليبرالية،
وبدأموضوعالحريةيأخذمجراهفيالمجتمعبأسلوبتنظيميفلسفي(،البشر)2014،عقبالثورة
الصناعيةفيأوروبا ،لدف ع المجتمع االبتعاد عنالدينوتسلطالكنيسة،حتىتوسعتفيمجاالت
السياسةواألدبوالفكر،ليدخلمفهومالحريةجميعالعلومولمينجواإلعالممنفلسفتها،حتىظهرت
يةفياإلعالموذلكبديالعننظريةالسلطة،وبدأتهذهالنظريةكقاعدةلسوقاألفكار
نظريةالحر
ً
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الحرة،أيأنتعرضوسائلاإلعالماألفكارفيسوقحر،وتركهاتتصارع،والجمهوريقررويختار
مايشاءمنها .
حققتالنظريةالليبرالية"نظريةالحرية"انتصارهااألولعلىالنظريةالسلطوية،بعدإعالن
البرلمانالبريطانيحظرأية رقابةمسبقةعلىالنشرفيالقرنالثامنعشر ،وكانألفكارالمفكر
اإلنجليزيبالكستوناألثراألكبرلهذهالق اررات،الذينادىبحريةالصحافةمنأجلوجوددولة
قابةمسبقةعلىالنشر،معإمكانيةتعرضالصحفيللعقاببعدعملية
حرة،مايعنيعدموجود ر
ُّ
إذامنعذلك
النشرإذاتضمنالنشرجريمة،فاإلنسانلهحريةأنينشرمايشاء علىالجمهور ،و ُ
يعدتدميرالحريةالصحافة،أمافيالوالياتالمتحدةاألمريكية،فقدحظرالدستوراألمريكيتدخل
الدولةبشكلكاملفيمجالحريةالصحافة،حيثنصتالمادةأنهيحظرعلىالكونغرساألمريكي
أنيصدرأيقانونيقيدحريةالصحافةوالتعبير(الطيب .)2014،
ويعدظهورنظريةالحريةفياإلعالمنتاجالثالثةعواملرئيسةأسهمتفينشأتها،وهي:
العاملالسياسي:وهوالعاملالذيجعلموضوعحريةالصحافةمشكلةوقضيةسياسيةبالدرجة
األولى،كونالوسيلةاالولىلتوجيهالناسهياالعالموتاثربالسياسةبشكلمباش ر .
مهمالظهورنظريةحريةاإلعالم،حيثوجدتالحرية

العاملالفلسفي:كانتالفلسفةعامال ًّ
ً
استخداما لفوائد
ملجأها فيأحضان الفلسفة لنضوج نشاطها،كونالكتاب والفالسفة أكثر الناس
ً
الطباعة والنشر ،وكتبواكثيرانقدافيالحكام والحكمتعبيراعنالراي ،مثلماجاءبه الفيلسوف
االنجليزيميرتونعام1644ممطالبابحريةالتعبير ،وكانلهأثركبيرفيالمجتمعاإلنجليزي .
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العاملاالقتصادي:ساهمتالنهضةاالقتصاديةإلنجلترافيالقرنالثامنعشربنهوض
الحريةفيالمجتمع،وكانتالنهضةاالقتصاديةالتيانطلقتعلىيدريكاردو،الذيقالإنحرية
العملهيشرطأساسيلعمليةازدهارالنشاطاالقتصاديفيالمجتمع،فحريةالعملمرتبطة
بحريةالتعبيرواالعالم(البشر.)2014،
فرضيات الحرية أو الليبرالية في اإلعالم:
بتحريرالنشرمنأيةرقابةعليه،وفتحمجالالنشروالتوزيعأليجماعةأوشخص
• وجو 
مندونالحصولعليرخصةمنالحكومة .
محال
• إمكانيةالنقد الموجهأليةحكومةأومسؤولرسميأوحزبسياسييجبأاليكون ً
تحتىبعدالنشر .
لفرضالعقوبا 
،وعدمفرضأيقيود على المعلومات
• منعأينوعمناإللزامأواإلكراهبالنسبةللصحفي 
وسمحنشرها .
بأنيتمتعالصحفيونحتىداخلمؤسساتهمالصحفيةباالستقاللالمهني .
• وجو 
• أهداف اإلعالم من خالل هذه النظرية الترفيه واإلخبار والمشاركة في اكتشاف الحقيقة
والترويجلبيعالسلعومراقبةأنشطةالحكومة .
• تجريم جميعأنواعالتشهير واإلخاللبالقيماألخالقيةالسائدة ،واألنشطةالتخريبية السيما
ب .)2014،
ب(.الطي 
فيزمنالحر 
نظرية المسؤولية اإلجتماعية
ثشكلتمجلةتايماألمريكيةودائرةالمعارفالبريطانية،
بدءبعدالحربالعالميةالثانيةتحديداً،حي 
اإلعالمعلىرسهمالبرفسيور
أ
لجنةمكونةمنأثنيعشرأستاذاًأكاديمياًمتخصصاًبعلومالصحافةو
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روبرت هوتشنز إلعداد كتاب متخصصأطلقعليه" صحافة حرة ومسؤولة" وهو كتاب لخص
الحاجةإلىنظريةالمسؤوليةاإلجتماعيةفياإلعالم(عبدالناصر .)2021،
والقت النظريةإستحسانا منالمتخصصين ،حتى أن الصحفيينأعربواعن حاجتهم إلى تنظيم
المسؤوليةالمجتمعيةفيمهنةالصحافة واإلعالم،حيثاتضحأنالحريةالليبراليةتعانيمنخلل
وتحتاجإلىضبطلتصبحمسؤولةفاإلنسانكائنقابللفعلالخطأوالصواب .
ليأتينصحريةالصحافةبعام1947علىأنصناعةاإلعالمفيالوالياتالمتحدةيجبأنتستمر
فييدالقطاعالخاصواضعةفيإعتبارهاالمصلحةالعامة،ووضعتلجنةمتخصصةعدةتصورات
حولوظائفالصحافةفيالمجتمعالحديث،وجهتللجهاتالرسميةوأخرىللمدنية(الزبون)2021،
منها :
 .1وجوبإصدارتقاريرصادقة مبنةعلىالشفافية والشمولية وذكيةقادرةعلىمنح مغزى
وتنبؤأيهمايلزم .
 .2أنيعتبرالعملالصحفيمنبراتفاعلياقابللالستقبالوارسالاآلراءبكثافةويتقبلالنقد .
 .3أنتحرصالصحافةعلىنقلكافةاأليديولجيات والعقائدفيالمجتمعالواحدوأكثر بشكل
واضحوشفاف .
 .4أنتراعيالصحافةالمصلحةالعامة.
 .5أنتتميزبالسرعةوإصداراألخبارالعاجلة .
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كما تم تحديد مبادئ أساسية لنظرية المسؤولية اإلجتماعية إتجاه المادة الصحفية(عبد الناصر،
 :)2021
توعاداتوتقاليدالمجتمعالذيتعملفيه.
 .1وجوبإحترامالصحافةأفكاروتوجها 
 .2اإللتزامبمعاييرمهنيةنقلالمعلوماتمثلالدقةوالتوازنوالموضوعية.
 .3يجبأنتراقبالصحافةوالصحفيينبشكلذاتي.
 .4أنتتجنبالصحافةماقديحرضعلىالجريمةأوحفيظةالمجتمعأويؤديللعنفأو
الفوضىاإلجتماعية.
 .5أنتحترمالصحافةاألقليات والمعتقدات وآراءاآلخرين،كمايحقلهاحقالردوعكس
تنوعاآلراء.
 .6قديكونالتدخلالعاميمكنأنيكونمبر اًرلتحقيقالمصلحةالعامة.
أيأن نظريةالمسؤوليةالمجتمعية دفعتلوضع مواثيقشرف صحفية ،وأنشاء مجالس ونقابات
صحفيةوإصدارقوانينمتوازنةتراعيالحريةالمسؤولة .
وتتمثلأهميةهذهالنظريةبمدى إلتزامالصحافةفيإيفاءحقوقالوفاءبتقديمالمعرفة والمعلومات
للجمهور بشكل متوازن وموضوعي حيث تكون الناصح و/أو المقدم للمعلومات التي تثري نظام
ت،وهذااليعنيعدم
إليجابياتوليسعلىالسلبيا 
المسؤوليةوتقديممحتوىإعالمييركزفيهاعلىا 
نشرالسلبياتوماقديدفعبدرءمفسدةعنالمجتمع،أوإحقاقمسألةماترجحفيهاالمصلحةالعامة
وحقوقالمجتمعسواءكشريحةمعينةو/أوأكثر(ابوإصبع .)2006،
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وهذهالنظريةترتكزعلىثالثةأبعاداألوليتصلبالوظائفالتييحتاجهااإلعالمالجديد ،والثاني
اإللتزامبمعاييرأخالقياتالصحفيالعامة،وأخي اًرالقيمالمهنيةللعملالصحفي .
ويمكنالقولأنهذهالنظريةتعنيمجموعةوظائفيلتزمالصحفيو/أوالمؤسسةالصحفيةبها
إتجاهمجتمعه،بمختلفإتجاهاتهالسياسيةواإلقتصاديةواإلجتماعية،والثقافيةومعالجةقيمالمهنية
الموضوعة،والمسؤوليةأمامالقانون .

بمايتناسبمعالدقةوالتوازنو
تكونهم  األكثرمالئمةللدراسة  تأثيرسائلاإلعالم وقياس
وقدأستفادتالباحثةمنهذه النظريا 
مالئمةسقفالحرياتوالتعبيروتمكيناإلعالممنالقيامبدورهكسلطةرابعةتراقبأعمالالسلطات
الثالثبمايخدمالمصلحةالعامة .
ت عالقةمابين هذه النظريات اإلعالمية ،وفلسفةاإلعالم،بحيثتبحثفلسفة
كما ظهر 
اإلعالمعنالعالقةالجدليةبيناإلعالموتطبيقاتهفيالمجتمع ،وإظهارأي  تحليلالتفاعلبين
أسساإلعالملممارسةالعملاإلعالميفيالواقعاالجتماعي ،وإظهار مدى التحكمفي الوسيلة
ض الرقابةعليها.فرضالرقابةعلىالمضمونالذيينشرأو
اإلعالميةمنالناحيةالسياسية .فر 
ُيذاع،وبالتاليانعكاسهعلىحريةالرايوالتعبير .

20

ثأنياً :األدب النظري
الفصل الول :كيف تطور الخطاب السياسي العالمي في الردن
يعدالخطابالدعائيهواالكثرتداوالًفيالد ارسـاتاالعالمية واالتصالية ,حـيثاهتمام
الدارسينوالباحثينفيهذاالمجالبداواضحاًفيتحليلوتفسـيرمضمونهذاالخطابللتعرفعلى
نواياالقائمبالنشاطاالتصاليومقاصدهواهدافه(نصران)2012،والذيتجاوزحدودالدولفيظل
التيميزتدولالعالمككلومنذسـنينطويلة,حـيث
اجواءسـاخنةمنالتناحراتوالنزاعاتالسياسيةو
َ
بـذلتالدولالمتقدمةاقتصادياًوعسكرياً(دولعالمالشمالالرأسمالي)علىوجهالتحـديدجهوداًمميزة
فيانتاجالمعلوماتواالفكاروبأساليبووسائلمتقـدمةفيكلتفصيالتالعملاالتصالي(حافظ،
)2011من حـيثالتطورالتقنيلتلكاالساليب والوسائلوكخبراتبشـريةلهاتأثيرهاالفعالفي
االقـناعماادىالىتحقـيقنجاحاتواضحةفيتغييرسلوكياتواتجاهاتالرأيالعامعموماًورأي
الجمهورالمستهدف بـالعملاالتصاليعلىوجهالخصوص واعتماداًعلىدراسةنفسـية واجتماعية
لكلمايحـيطذلكالجمهورومناجلاحداثالتغييرالمنشود(البصراوتي )2014 ،حيثالتركيز
علىنشاطمؤسسـات واجهزةاالتصالعلى(الدعاية )كمتغيراساسيفيانجاحالجهودالمبذولة
عبر حـمالتمنظمةيمكنناالقـولاننتاجهاوتأثيرهاهواقوىمننتائجالحروبالعسكريةبحيث
سميتبالحروبالدعائية (عتوم .)2020،وعليهفأنحركةايمجتمعسياسيفيعالقاتهالخارجية
تتمفيضوءعواملعديدةأبرزهاالعاملالتأريخيوالموقعالجغرافيوتجربةالدولةوخبراتهاالمتراكمة
وكذلكمصادرقوتهاالذاتية(عبدالصادق. )2011،وانطالقاًمنذلكيكونالتوجهالخارجيالية
حركةسياسيةاوايدولةفيتنظيمعالقاتهامعالعالمالخارجياقليمياًاودولياًوالتيتعتمدعلى
تلكالعواملالمذكورةكضماناتمهمةلتوفيرالحـمايةالذاتيةحيثاطلقعليهامفهوماالمنالقومي
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والتي تعد الركيزة االساسية التي تربط العمل الخارجي بالعمل الداخلي اليةدولة،وتعزز حقيقة
االرتباطوالتفاعلالمستمربينالسياسةالداخليةوالنشاطالحكوميفياطارالعالقـاتالدوليةوالتي
يكونلوسـائلاالعالمدوره(نص ارن)2012،
تطور الخطاب السياسي العالمي في الردن
لمتسهموسائلاإلعالماألردنيةفيالتهيئةللتحولنحوالديمقراطيةالعام،1989بلتفاجأت
به ،وكانتردودافعالها مرتبكة ،وفيالعام 2011لم يكن الحال بعيدا عن السابق(،الشميري،
)2010وعبرتوسائلاإلعالمعنحالةانفعاليةمعاحداثالحراكالشعبي،اكثرمنالتعبيرعن
حالةمهنية،تقومبوظائفاإلعالماالساسيةالمرتبطةبتوفيرقناةحرةومستقلةلتدفقالمعلومات،
وتوفر منبرا حرا ومتعددا للنقاش العام وتقوم بوظيفة رقابية باسم الرأي العام(عاصي.)2021،
بقيتالحكوماتتبررتدخلهاوفرضالمزيدمنالقيودعلىحرياتاإلعالم،بضعفالمهنية،واخر
هذهالمحطاتقيودقانونالمطبوعات،علىحريةالصحافةااللكترونية،بينمالمتتطوررؤيةواضحة
لعالقةالحريةبالمهنية(عبدالصادق .)2011،
يرتبطتطورحريةالصحافةواستقرارهافيأيمجتمعبالتطورالديمقراطيوالبيئةالسياسية
الداخلية للنظام السياسي ،وما يوفره من الفصل بين السلطات ،والرقابة القضائية والحكم الصالح
وتداولالسلطة،وثقافةسياسيةقائمةعلىقيمالديمقراطيةوالمشاركة(،البصراوتي)2013،وطالما
انه ال يمكن تجريد حرية التعبير من إطارها االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي ،فحرية
الصحافةليستمستقلةأوقائمةبذاتها؛فالحرياتالعامةالتتجزأ،وهيكلواحد،والتوجدالصحافة
ب .)2011،
الحرةإالفيمجتمعديمقراطي(حر 
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انقضيةحريةالصحافةتعدإحدىالقضاياالمركزيةفيمسارالتحولالديمقراطي،وقضايا
اإلصالحالسياسياألخرى،والينتهيالنقاشالفكريحولأولوياتهذهالقضايا.انحريةالصحافة
تتطور مع تطور مساراإلصالح والتحول الديمقراطي ،ويأتي نموها في الغالب موازياً للنمو في
مجاالتاإلصالحاألخرى،وفيالمقابلتبقىحريةالصحافةأساسإصالحاإلعالمومرتكزهاألول
لممارسةدورهكأداةللدمقرطية(حافظ .)2011،
ماتزالحريةالصحافةفياألردن،كماهوالحالفيملفاإلصالحالسياسي،ومنذربعقرن،
تراوحمكانها،خطوةالىاالماموخطوةالىالخلف،فيمااالسبابالمعيقةهيذاتها ،والمتمثلةفي
خمسةقيوداساسية:القيودالتشريعية،ازمةالوصولالىالمعلومات،الضغوطومستوىاالستقاللية
في المؤسسات اإلعالمية الرسمية ،الضعف المهني النسبي والرقابة الذاتي ة(الشميري.)2010،
خالل ربع قرن من عمر مسار اإلصالح السياسي ،بقيت القضايا المركزية تراوح مكانها ،رغم
ت :
اختالفاألزمنة،وماشهدتهمنتحوال 
 -1بداية التحول الديمقراطي  :1994 – 1989
توجدثالثةاتجاهاتتفسربدايةالتحولالديمقراطيبعدالعام ،1989األول:أنالتحول
جزءمنتكوينالنظامالسياسيوتوجهاتهالتاريخية،حيثحالتظروفالصراعفيالشرقاألوسط
دونتطبيقالديمقراطيةفيالمراحل السابقة( .عتوم)2020،الثاني:أنالتحولجاءعلىخلفية
ازديادالخللفيأداءالنظامالسياسي،وضعفقدراتهالتوزيعية،وجاءتأحداثالجنوب 1989

الء.الثالث:أنالتحولهوتجاوبمعموجة
اإلنذارالذيوجهمنجنوبالبالد،أكثراألقاليم و ً
التغيرالديمقراطي،التياجتاحتالعالمبعدنهايةالحربالباردة(حرب .)2011،
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وعلىالرغممناالنجازاتالمهمة،التيتحققت،إالأنالتحولالديمقراطيقدتراجعفيمراحله
األولى ،حيث مرت البالد بعملية إصالح سياسي تدريجي ،بدت أهم مظاهرها في عودة الحياة
ق
البرلمانية،إجراءأولانتخاباتلمجلسالنوابالعام،1989بعدغيابلثالثةعقود،وصدورالميثا 
الوطنيالعام،1990والذيشكلقاعدةلعقداجتماعي –سياسيجديد،واإلصالح(نصران )2012،
التشريعي:صدرتسلسلةمنالتشريعاتالتيأسهمتفيإعادةتفعيلالمبادئالدستورية،ومنها
قانونالمطبوعات والنشرللعام  ،1993والذيشكلانفراجاًمهماًفيمجالالحريات اإلعالمية،
وعودة الحياة الحزبية من جديد وازدهار الصحافة بشكل واضح خالل النصف األول من عقد
التسعينيات ،واتساعالحريةالصحفية ،وانتشارمؤسساتالمجتمعالمدني وازديادحضورها( .عبد
الصادق )2011،
 -2مرحلة تراجع التحول الديمقراطي  :1999 – 1994
عقبتوقيعمعاهدةالسالماألردنية–اإلسرائيليةبدأالتحولالديمقراطيبالتراجعببطء،ثم
دخلتعمليةالتحولالديمقراطيفيحالةمنالجمودحتىالعام،1999وأهممظاهرالتراجعقانون
االنتخاب،الذيجاءبمبدأالصوتالواحد ،والتراجععناالنجازالتشريعي(حافظ)2011،الذي
تحققفي قانون المطبوعات بتعديالت العام1997والتضييق على الحريات العامة والصحفية.
شهدتهذهالمرحلةتقدموتراجعظاهرةالصحافةاالسبوعية،وهومايطرحثالثوجهاتنظر
تقييميةحولظاهرةالصحافةاألسبوعيةفيالتسعينيات،وهيظاهرةسوفنالحظانهاتشبهظاهرة
المواقعااللكترونيةفيالعقدالتالي،األولى:ترىأنالصحافةاألسبوعية(الشمايلة)2015،قدمت
مثاالسيئاللصحافة،حيثالتوجدسوىأمثلةقليلةعلىالجرأةوالمهنيةفيالشؤونالمحلية،فيما
معظممعالجاتهذهالصحفكانتمتسرعة ،والتتمتعبأدنىمعاييرالمهنية ،وأسهمتفيتشويه
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سمعةالمؤسساتواالغتيالالمعنويلألشخاص.اماوجهةالنظرالثانيةفترىأنالصحفاألسبوعية
أسهمتفيتطويرالحريةاإلعالمية،تحديداًمعالموضوعاتالمحلية،ومنحتاإلعالمجرعةقوية
ىأن
)وتر 
منالجرأة.أماوجهةالنظرالثالثة:فهيتوفيقيةبيناالتجاهينالسابقين( ،عتوم 2020،
الصحفاألسبوعيةكانلهاأثرإيجابيمحدود،وخلقتنقاشاتعامةحولالموضوعاتالمحلية،
إالأنهاافتقدتالمهنية،وقدمتتقاريراستقصائيةدونتوثيقوبحث،وقدمتتقاريرجريئةدونأدل ة
وأحيانادونمسؤولية .
 -3مرحلة التقدم والتراجع :2010-2000
الًباستئنافالتحولالديمقراطيوالعودةإلى
بعدتسلمالملكعبدهللاالثانيعرشالمملكةمتام 
الحياةالدستورية،برزتعدةخطواتفيهذااالتجاه،منهاإجراءاالنتخاباتالنيابية،ومحاوالت
إصالحالنظامالقضائي،وانفراجمحدودفيالحرياتاإلعالمية،وإنهاءاحتكارالدولةللبثالتلفزيوني
واإلذاعي(البصراوتي .)2014،
إالأنحالةالطوارئالدوليةواإلقليمية،والمتمثلةباألحداثالتيشهدهاالعالموالمنطقةالعربية،
ومنهاأحداثأيلولفيواشنطنونيويورك،2001وحرباحتاللالعراق،2003وموجاتالالجئين
العراقيينإلىاألردن،وماسميبموجة“الحربعلىاإلرهاب”،فقدأثرتبشكلمباشرعلىاالستقرار
فياألردن،ماجعلالتحولالديمقراطييتوقففيالكثيرمنالمحطات،إلىجانبمصادرإعاقة
التحول الديمقراطي الداخلية المرتبطة بتكوين المجتمعاألردني ،ورفض بعض النخب إحداث أي
تحوالتقبلحسمالصراعالعربياإلسرائيلي(،زهران)2012،بينمابقيتفرصاستمرارهذاالتحول
مفتوحة،انطالقاًمنرؤيةالخطابالرسميللتنميةالسياسية،علىأنهاعمليةتطورتبدأمناألعلى
إلىاألسفل،وليستعمليةثوريةمنأسفلإلىاألعلى .
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-4مرحلة الربيع العربي  :2013 – 2011
شهدالعالمالعربيمنذمطلعالعام2011حركاتاحتجاجشعبيةواسعة،بدأتفيتونس،وما
لبثت أن تحولت إلى ثورات شعبية واسعة انتقلت إلى مصر ،اليمن ،ليبيا ،البحرين ،وسورية،
واستطاعتأنتغيرأنظمةالحكمفيأربعدول ،وأصبحمايسمى(الربيعالعربي)ظاهرةعابرة
بي،وعدتأكبرظاهرة
للحدود،بينالدول والمجتمعاتالعربية،هزتأركانالنظامالتقليديالعر
ُ
سياسيةشعبيةيشهدهاالعالمالعربيمنذعهداالستقالل(حسنين .)2013،
كماشهداألردن،بالتزامنمعحركةالثوراتالعربية،حراكاًشعبياًسلمياً،بدأتأُولىإرهاصاته
منذالعام.2010كانشعارهذاالحراكالمطالبةبإصالحالنظامالسياسي،منخاللمحاربةالفساد
وتحقيقالعدالةالتنمويةواإلصالحالسياسي .
تمثلتمطالبالحراكالشعبيفيحزمةمنالقضايااالقتصاديةالمرتبطةبعدالةالتنمية،ووقف
سياساتاإلقصاءوالتهميش،وحزمةمنالقضاياالحقوقيةالمرتبطةبحقوق
فئاتاجتماعيةوعمالية
ُ
لقطاعاتمنالموظفين(حرب)2011،ومطالبسياسيةإصالحيةأهمهاإجراءتعديالتدستورية،
وسن قوانين جديدة لالنتخاب واألحزاب السياسية ،ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين.
جاءتاالستجابةالرسميةلمطالبالحراكالشعبيمتفاوتة،بينتبنيالملكعبدهللاالثانيللخطاب
السلميللربيعالعربي،فيالدعوةإلىالحريةوالكرامةوالعدالة(،عتوم)2020،وبينترددالحكومات
المتعاقبة في تحقيق إصالحات واضحة ،وأهم الخطوات التي جاءت على هذا الطريق:
ارالوطني:شكلتاللجنةمعبدايةالحراكالشعبيفي4آذار“مارس”،2011وكلفت
أ-لجنةالحو
ُ
بإدارةحواروطنيمكثفحولمختلفالتشريعاتالتيتتعلقبمنظومةالعملالسياسيومراجعتها،
وبعد أكثر من شهرين من الحوارات قدمت توصياتها( ،الشمايلة)2015،وأهمها وثيقة المبادئ
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اإلصالحية،والتعديالتالدستورية،ومشروعيقانونياالنتخابواألحزاب،إالأنقانوناالنتخاب،
تحديداً النظام االنتخابي النسبي ،الذي توافقت عليه اللجنة ،لم يجد ترحيباً من ِقبل الحكومة.
دعتوثيقةالمبادئاإلصالحيةالصادرةعنلجنةالحوارالوطنيإلىإصالحاإلعالممنخالل
إصالحالتشريعاتاإلعالمية،وتحويلمؤسسةاإلذاعةوالتلفزيونإلىمؤسسةإعالميةمستقلةتتبع
نموذج“الخدمةالعامة(”.عتوم )2020،
ب-اللجنةالملكيةللتعديالتالدستورية:شكلتاللجنةفي24أيار“مايو”2011وكلفتبمراجعة

نصوصالدستور،بمايضمنالتوازنبينالسلطات،وتمبالفعلإجراءتعديالتدستوريةطالتتعديل
45مادة،إضافةإلى15مادةجديدة .
وأهمالتعديالتإنشاءهيئةمستقلةلالنتخاب،تقومباإلشرافعلىاالنتخابات،وأنيكونالطعنفي
صحةالنيابةأمام القضاء ،وليسأمام مجلسالنواب،فيما نالتالمادة()15التي تتناولحرية
الصحافةتعديالتطفيفة .
مسار الحرية اإلعالمية :
يوصفمسارالحريةاإلعالميةفياألردنبالمتذبذب،ضمنمساراتالحرياتالعامةفي
البالد،ولقدوصلوضعحريةالصحافةإلىأفضلمستوياتهفيالعام1993فيأوجاإلصالحات
السياسية (الطويسي.)2019،
يشيرتتبعاستطالعاتالرأيالعام،التيينفذهامركزالدراساتاإلستراتيجيةمنذالعام1996
إلىأنحرياتالتنقلوالتملكوحريةالمعتقداتالدينيةوحريةالفكرمضمونةبدرجةكبيرةفي
األردن،وبماهوأكبرمنحريةالصحافةوحريةالتعبيرعنالرأي،بينماجاءتحريةالصحافة،
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وباستمرار،أفضلحاالًمنحريةالتظاهر،ومنحريةاالنتسابلألحزابالسياسية،حيثأفاد75
%فياستطالعالعام2011بانحريةالصحافةمضمونة،مقارنةمع%72فياستطالع
،2010ومقارنةمع%77فياستطالعالعام،2009و%64فياستطالعالعام،2008
و%63فياستطالع(.2007عتوم )2019،
يوضحتتبعمسحمنظمةبيتالحري ة ) (Freedom Houseاألبعادالبيئيةلحريةالصحافة
واإلعالم،فيثالثبيئات،هيالقانونية،السياسيةواالقتصادية،ويعتمدالمسحعلىمنهجيةتعطي
البلداندرجاتمن().األفضل،إلى()100األسوأ،علىأساسمجموعةمناألسئلةالمنهجية،وفق
30حرة ،من60-31حرة جزئياً ،ومن100-61غيرحرة).معايير واضحة (من 0
 ويظهراحصاءمقارتلبيتالحريةتطورمكانةحريةالصحافةفياألردنوفقمسح(بيت
الحرية)منذالعام2002إلىالعام،2012حيثشكلعام2002أفضلسنواتهذاالعقد،والسنة
الوحيدةالتيكانتفيهاالصحافةحرةجزئياً،وبشكلعامجاءتأكثرالبيئاتمالئمةلحريةالصحافة
البيئة االقتصادية ،وأكثرها عدم مالءمة البيئتين السياسية والقانونية (شقير.)2012،
فيالعام2003تعكسنتائجالمسحالقيودالتيفرضتعلىالصحافة،إثرأحداثأيلول،2001
فالحكومة وسعت سلطاتها في محاكمة الصحفيين وإغالق الصحف ،وتحت مظلة الحرب على
اإلرهاب،اعتقلتالسلطاتعدداًمنالمراسلين،بعدأننشرواانتقاداتضدالحكومةومعلوماتحول
العالقاتمعالدولالمجاورة(عتوم .)2020،
وفيالعام2004أخذاألردنخطواتمحدودةنحوتقدمالحريةالصحفية،بإزالةبعضالقوانين
التي تعيقتقدم الصحافة واإلعالم ،حيث تم استبدال و ازرة اإلعالم بالمجلس األعلى لإلعالم
( ،)2003وتمتع األردنيون بالوصول الحر إلى االنترنت غير المقيد أو المراقب ،إلى ٍ
حد ما.

28

وفي تقرير العام ،2005سمحت الحكومة ألول مرة بإنشاء محطات اإلذاعة والتلفزيون من قبل
القطاعالخاص،وأبطلتالقانونالذيأعطىمحكمةأمنالدولةحقإغالقالصحف،وسجناألفراد
لنشر معلومات (ضارة بالوحدة الوطنية أو سمعة الدولة) (،حسنين )2013،في المقابل عملت
الضغوطالسياسيةعلىازديادالرقابةالذاتيةلدىالصحفيين،كماتماعتقالعددمنهم.أماحرية
اإلنترنتفقدجاءتصنيفاألردنحسبمقياسبيتالحريةخاللعامي 2011و2012ح اًرجزئياً.
يركزتصنيفمنظمة(مراسلونبالحدود)علىالحاالت واألحداثالتيتقعبيناألولمنأيلول
لكلعامإلىاألولمنأيلولالعامالذييليه،وهوالينظرإلىانتهاكاتحقوقاإلنسانعموماً،
بل يذهب إلى االنتهاكات (عاصي )2021،التي تمس الحريات اإلعالمية مباشرة.
تشيرتقاريرالمنظمةالىأنأحوالالحريةالصحفيةفيالعالمالعربيقدازدادتتدهو اًرخاللالعقد
الماضي،نتيجة(الحربعلىالعراق)وتداعياتها،وهواألمرالذينالمنمكانةحريةالصحافةفي
األردن،ثمعادتلالزدهارمعحلولالربيعالعربي،2011حيثكانترتيباألردنفيالعام2002
()99منأصل166دولةمدرجةفيالتصنيف،ثمتراجعفيالعام2003ووصلإلى123من
أصل  166دولة،وفيالعام  2005وصل ()96وهوأفضلترتيبوصلتهالحريةاإلعالميةفي
هذا العقد ليعود إلى التراجع مرة أخرى في السنوات التالية(.2012عبد الصادق)2011،
ويذهبالتقريرإلىأنهعلىالرغممنتصريحاتالملكعبدهللاالثانيفيتشرينالثاني 2008
المشجعةلحريةالصحافة ،والتيأكدفيهاأنهاليجوزسجنأيصحفيبسببنشاطهالمهني،
والتعديالتالتيأجراهاالبرلمانعلىقانونالمطبوعات والنشرالعام  2007إالأنالصحفيينما
يزالون يخشون السجن ،إذ توجد قوانين أخرى تهدد الصحفيين بالسجن (حافظ،)2011،
وانتقدتتقاريرالمنظمةالقانونالمؤقتللمطبوعاتالصادرفي29أيلول(سبتمبر)”2010ووصفته
بـ”القمعي”،والمقيدلحريةالصحافة،تحديداًمايتعلقبإعادةتعريفمفهومالمطبوعةالصحفية،التي
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جعلتالمواقعاإلخباريةعلىشبكةاالنترنتتدخلتحتمظلةالقانون،كماشجبتتقاريرالمنظمة
لألعوام 2009و 2010حجبالحكومةللمواقعاإلخباريةومواقعأخرىعنموظفيها،معتبرةذلك
خرقاًلحقاإلنسانفيالحصولعلىالمعلومات،وتوقفتالتقاريرعندالمادة()11منالقانون
الخاص بحجب المعلومات المتعلقة باألمن الوطني ،السياسة الخارجية ،واالقتصاد ،وعبرت عن
خشيتها من أن تقيد هذه المواد الصحافة االستقصائية ،أما تقرير العام ( )2012فقد ركز على
التعديالت التي أجريت على قانون المطبوعات والتي ضيقت على الصحافة االلكترونية(
حرب.)2011،
تعنىحريةالصحافةبتأمينحقجميعالمواطنينفيالوصولالىالمعلومات والتعبيرعن
آرائهمبحرية،عبرجميعالوسائطالمتاحةدونالحاجةللحصولعلىرخصةلممارسةهذاالحقمن
السلطة ،وينظم القانون الحقوق الدقيقة لممارسة هذا الحق ،ان حرية الصحافة ووسائل اإلعالم
مصلحةوطنية،حينمانرىالوجهالحقيقيلها،فهياداةلالستقرار واداةلمحاربةالفساد،ولتمكين
المواطنينمنحقوقهموبالتالياداةواساسمتينلقوةالدولة.
المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير
 -1متطلبات البيئة القانونية الداعمة لإلعالم
 :1 -1تطبيق قيم الصحافة الحرة
تأنظمة الحكم
إعتبارهأداة فاعلةوتشاركية وتفاعلية منأدوا 
يأتيتحقيق حرية الصحاف ةب 
بإعالنالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسانفيقرارهابشكوىLingensضدالنمسا
الديمقراطي،حس 
(قرارالمحكمة األوروبيةلحقوق اإلنسان Lingens /ضد  )1986 ،Austriaوالذي يشكلمسا اًر
هاماًلتحديدشكاوىمتعلقةبحريةالرأيوالتعبير .
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شطةالصحفيةواإلعالمية

ومعذلك،فأن حقوقوسائل اإلعالم ليستمطلقة،بمعنى أن األن
تالفرديةوالمجتمعيةلتصبحنمطاًواقعاً،وتلقىإستحساناً،فعلىسبيل
تتبعلكثيرمنالقيمواألخالقيا 
المثال:يعتبرالتدخلالحكوميفيالعملالصحفيمبدأاليتفقوقيمالصحافةالحرة،إالأنهيمكن
إذامادعتالحاجةإليهبمايسيءإلىسمعةاألفرادأويخلباألمنالوطني،وهوأمرموجودفي
عىأساسيات
كلاألنظمةالقانونيةرغمأنهقديعمدإلىتقييدمبدأحريةالرأي،معضرورةأنت ار 
قيمالصحافةالحرةكذلك وتحترم خصوصيةحق الرأي والتعبيربمايكفلالتوازنالمجتمعيدون
تناقضو/أوتفاضلالينتقصمنقيمةالقيمالحرة(علوان .)2016،
 1-2تطبيق مبدأ سيادة القانون
قالتوازنبينالقيمالحرة،والمصالحالمتناقضةالواقعةفي
نمطلباًلتحقي 
يعدمبدأسيادةالقانو 
ن تعرف بمبدأسيادة القانون :والذييعني أن يجمع النظام القانوني بين
أي مجتمع ،والتييمكن أ 
،وإلتزامالنظامبمعاملةمنصفةلكافةاألطراف(شقير،
صفتينأساسيتين:ثقةاألف اردبأحكامالقانون 
 .)2007
أيأنتحقق دولةسيادةالقانونRule of lawإلتزماًصريحاًنصاًوروحاًبقيمالديمقراطي ة
هاوقوانينهاوالتييجبأنتتوافقمعالمعاييرالدوليةلحقوقاإلنسان.
وبدستور 
وحتىيتحققمبدأسيادةالقانون،البدمنبناءاألعمدةاألساسيةالتالية :
أ -وجود نصوص قانونية واضحة ويمكن الوصول إليها
النظاميةوأنتكونواضحةالتعبيروفي

ت
إلجراءا 
صقانونيةتطبقفيهاا 
يجبأنتصدرنصو 
متناولالجميع.ومنعأنيسمحأليسلطةسواءتنفيذي ةأوتشريعيةمخالفةالنصوصكونهاستفتقر
صالقانوني .
بالضرروةإلىاألنصافوصعوبةالتنبؤ،نتيجةلمخالفتهالن 
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ب -إلتزام السلطات العامة بحكم القانون
إلعالميبأحكامساريةالمفعول
ويعنىهناإلتزامالسلطاتالعامةالناظمةو/أوالمعنيةبالشأنا 
إلعالم،وعدمالشخصنةو/أوالتعسففيإتخاذالق اررات
عندالنظربأيمسألةمتعلقةبتنظيمقطاعا 
وإصداراألحكام،أوالخروجعنالقانون .
ج -المساواة في تطبيق اإلجراءات اإلدارية والقضائية 
تالقضائيةواإلدارية
يقصدبهأنالجميعسواسيةتحتمظلةالقانونويقععليهمنفساإلجراءا 
صبالحقوقالمدنيةوالسياسية،المتعلقة
دونتمييز،وذلكوفقاًلنصالمادة14منالعهدالدوليالخا 
ن
تأمامقانو 
يعاتالمتعلقةبالصحافةواإلعالمبمافيهاالمحاكما 

بالمحاكمةالعادلة،فيجميعالتشر
محكمةأمنالدولة(القيسي .)2020،
ويتطلبهذاالشرطوجودقضاءمستقل عنالسلطاتبشكلكاملونزيه متمتع باإلستقاللية،
واإلختصاصال سيماالمراجعة القانونية ،كمايفترضهذاالشرطوجودثقافة قانونية تسلط الضوء
علىأحكامالقضاءوكيفيةتنفيذها .
 -2العناصر الضرورية لقيام حرية الصحافة واإلعالم
اليمكنلحريةالصحافةأنتتحققفيمجتمعديمقراطييضمنالحرياتوفقالحريةالصحافة،
نالتجمع السلمي واإلنضمامالطوعيلألحزاب،وعدم وضع حواجزأمامإنشاءمؤسسات
كضما 
إعالمية(شقير .)2012،
إلعالم الواردةأعاله،يمكن أن نخصصعدة معايير
ووفقا لمتطلباتالبيئة القانونية الداعمةل 
إلعالم .
يةالصحافةوا 

لقيامحر
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ت الحريةفيعام  2020أناإلعالماألردني أصبحمقيداًأكثروباتتالحريات
وأعتبرتقرير لبي 
فيهأكثرغموضاًوتعسفية .وإنالعديدمنالقوانينتعاقبعلىالتشهير ،وإنتقادالملكو/أومؤسسات
الدولة ،واإلضراربعالقاتاألردنمعالدولاألجنبية ،والتجديف ،وأيمحتوىيعتبرغيرموضوعي.
بإعتبار أن هذه المفاهيم فضفاضة وغامضة أكثر ،كما أن أوامر منع النشر المعلومات الحكومية
اشائعا (بيتالحرية،
والتعليماتغيرالرسميةلوسائلاإلعالمفيمايتعلقبالتغطيةاإلخبار
يةباتأمر ً
ً
الحريةفيالعالملسنة-2021األردن) 

ممايعنيأناألعالماألردنيبكلأدواتهيواجه تقييداًعاماًلحريةالتعبير،وقديؤديهذا إلى
اخطيراأو
عنف
نشرتسريباتو/أوتفاقمظاهرةاإلشاعة،ويمكنالقولإنهناد اًرمايواجهالصحفيون ً
ً
فترةسجنطويلةبسببعملهم،لكنهميتعرضونللتوقيف،والمحاكمةوممارسةالضغوط،وتهديدات
غالبامايمارسونالرقابةالذاتية .
عديدة،لكنهم ً
 :1-2حرية إصدار الصحف والمطبوعات وحرية البث اإلذاعي والتلفزيوني.
ي
ث اإلذاع 
تعد العالقة بينحريةالتعبير وحرية إصدار الصحف والمطبوعات ومايتعلقبالب 
والتلفزيونيعالقةمتكاملةومترابطة،إذاتمتكبيلأحدهايتمتكبيلهاجميعاًبفرضأنهاأدواتتؤثر
تالترخيصوهذابالطبع
بلغايا 
علىبعضها.مثلشرطالترخيصالمسبقوشرطرأسالمالالمطلو 
سيؤدي إلى تأكيد أنهاليوجدحريةكاملةللصحافة،علما أن معظمالدولالديمقراطية اليوم تأخذ
بنظاماإلشعاردوناألخذ بنظامالترخيصالمسبقللصحف والمطبوعات ،حتىلو تطلب األمر
الًكمافياألذاع ةوالتلفزيونبسببندرةالطيفالترددي.رغمعدموجودندرةفي"اإلنترنت"
ترخيصاًمث 
بترخيصاًمسبقاًإلنشاءالمواقععلىالشبكةالعنكبوتية .
والتيالتتطل 
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األمريكيةأواسترالياأي
تالمتحدة 
كمااليتطلبفيأيمنالبلدأناألوروبيةعموماًوالالواليا 
علموافقةحكوميةمسبقةعلىإصدارالصحف.وعلىسبيلالمثالتفرضفرنساوالمملكةالمتحدة
دا ٍ
شروطاًللتسجيللكنهاالتملكحقرفضهذاالتسجيل(خصاونة .)2010،
وتمتدحريةإصدارالصحفوحريةالبثاإلذاعيوالفضائيلتشملعاملينأساسيينهما :
 .1حريةالطبعوالنشروالتوزيعوالعرضبالنسبةللصحافةالمكتوبة.
ي
 .2حظرأيشكلمنأشكالالرقابةالمسبقةعلىالصحفوالمطبوعاتومحطاتالبثاإلذاع 
والفضائيوذلكوفقاًللنظرةالدستوريةلحريةالرأيوالتعبيرولحريةالصحافةوالطباعةأيضاً.
إلعالمبعد النشرأوالبث(األمم
ومن الطبيعيإاليمنع ذلكمقاضاة وسائلا 
المتحدة .)2021،
 :2-2حرية الوصول إلى المعلومات والحصول عليها وتداولها 
يةالتعبيروالرأي،وحريةالصحافة،

يعتبرحقالوصولإلىالمعلومةالركناألساسيلضمانحر
وهي نبراسلمبادئالشفافي ة،والموضوعية،والتشاركية،وتحقيقالتفاعليةأيضا كونها تساهمفي
إتخاذالق اررات وإطالعالجمهور علىالمعلوماتالتيقد يحتاجونهاإلتخاذقرار و/أودفعالرأي
العام .
الًحيثتمنع
ومعكلالدعاوىلفتحسقوفحقالحصولعلىالمعلوماتيبقىالحقفيهامسؤو
معظمالدولبمافيهاالدول األوروبية وأمريكاالحصولعلىمعلوماتو/أو نشرمعلوماتتضر
باألمنال وطني،والقوميوتؤثرعلىتعكيرصفوالعالقاتمعالدول،والتعرضحياةالناسللخطر.
ويمكنإعتبارمصطلحاألمنالقوميأوحتىالوطنيمصطلحاًفضفاضاًوقديقبلاإلستثناء .
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ص قانون المطبوعات والنش ر علىحقالصحفيفيالحصولعلىالمعلومات
في األردن ين 
نضمانحقالحصولعلىالمعلوماتضمانةإضافيةإلعمال
ولوبشكلغيرفعال،كمايشكلقانو 
ي
ت (قانون المطبوعات والنشر رقم()8لسنة  1998والتعديالتالت 
حقالحصولعلىالمعلوما 
طرأتعليه).
 -3اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
يشكلاإلعالنالعالميلحقوقاإلنسانجزءاًمنالقانونالدوليالعرفي،ويصلحكقاعدةتفسيرية
للعديدمنالمواثيقالتيأنبثقتعنه.كماأنبعضالتشريعاتوالمعاهداتنصتعلىإحترامبنوده .
الجدول رقم ()1

مقارنة بين اإلعال ن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والدستور الردني

اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان 1948

العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية
1976-1966

الميثاق العربي لحقوق

الدستور األردني

اإلنسان2004-2007

المادة ":19لكلشخص المادة  1-:19لكلإنسان المادة 32منه :

المادة : 15

الحق في حرية الرأي حقفيإعتناقآراءدون

يضمن هذا الميثاق الحق في تكفلالدولةحريةالرأي،ولكل

والتعبير ،ويشمل هذا مضأيقة .

اإلعالم وحرية الرأي والتعبير أردنيأنيعرببحريةعنرأيه

قفي
الحقحريةإعتناقاآلراء .2لكلإنسانح 

وكذلك الحق فياستقاءاألنباء بالقولوالكتابةوالتصوير

دون تدخل ،واستقاء حرية التعبير.ويشملهذا

واألفكار وتلقيها

األنباء واألفكاروتلقيها ،الحقحريتهفيالتماس

اآلخرينبأيوسيلةودونما إعتبار اليتجاوزحدودالقانون .

ونقلهابأيةوسيلةكانت ،مختلفضروبالمعلومات

للحدود الجغرافية( .جميع الدول تكفلالدولةحريةالبحث

ونقلها إلى وسائروسائلالتعبيربشرطأن

واألفكاروتلقيها ونقلهاإلى العربية ال تجيز دخول حتى العلميواإلبداعاألدبيوالفني

35

دون

بالحدود آخريندونما إعتبار

تقيد

الجغرافية".

المطبوعات العربية بدون رقابة والثقافيوالرياضيبماال
يخالفأحكامالقانونأوالنظام

للحدود،سواءعلىشكل

مسبقة) .

مكتوبأومطبوعأوفي

تُمارسهذه الحقوق والحريات في العامواآلداب .

قالبفنيأوبأية وسيلة

إطار المقومات األساسيةللمجتمع تكفلالدولةحريةالصحافة

أخرى يختارها .

والتخضعإالللقيودالتييفرضها والطباعةوالنشرووسائل

.3تستتبعممارسةالحقوق

إحترامحقوق اآلخرين أو سمعتهم اإلعالمضمنحدودالقانون .

المنصوصعليهافيالفقرة

أو حمايةاألمن الوطنيأو اليجوزتعطيلالصحف

2منهذهالمادةواجبات

النظامالعامأوالصحةالعامةأو ووسائلاإلعالموالإلغاء

ومسؤولياتخاصة.وعلى

اآلدابالعامة.

ترخيصهاإالبأمرقضائي

ذلكيجوزإخضاعهالبعض

ن .
وفقأحكامالقانو 

القيودولكنشريطةأنتكون

يجوزفيحالةإعالناألحكام

محددة بنص القانونوأن

العرفيةأوالطوارئأنيفرض

تكونضرورية :

القانونعلىالصحفوالنشرات

(أ)إلحترامحقوقاآلخرين

والمؤلفاتووسائلاإلعالم

أوسمعتهم ،

واالتصالرقابةمحدودةفي

(ب)لحمايةاألمن

األمورالتيتتصلبالسالمة

القوميأوالنظامالعامأو

العامةوأغراضالدفاع

الصحةالعامةأواآلداب

الوطني .

العامة .

ينظم القانون أسلوب المراقبة
علىمواردالصحف .
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ياألردنيواضحاللبسفيه،حيثأكدعلىعدمجوازالرقابةعلى
ويالحظأنالنصالدستور 
حريةالرأيوالتعبيرإالفيحالةإعالناألحكامالعرفيةأوالطوارئ،ويستفادذلكمنعبارة"الصحافة
والطباعةحرتانضمنالقانون"،ومنمفهومالمخالفةلنصالفقرةالرابعةمننفسالمادة.بمعنىأنه
فيغيرالحاالتالواردةفيالفقرةالرابعةاليجوزفرضرقابةمسبقةعلىالصحافةوالطباعة .
كمايالحظمنالمادة19فياإلعالنأنهاتنصعلىحريةإعتناقاآلراءوالتعبيرعنهادون
تدخل غير مبرر منالحكومات ،ويشمل هذاالحق ثالثكلماتمهمة هي:إستقاء وتلقي وبث
المعلوماتواآلراء.وتكررالنصفيالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسيةوالميثاقالعربيلحقوق

ت أخرى كإتفاقية حقوقالطفل (قرارالجمعيةالعامة ( 217د)3-المؤرخفي 10
اإلنسان وإتفاقيا 
كانوناألول/ديسمبر،)1948ويذكرأناألردنصادقعلىالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسية
ونشربالجريدةالرسميةبتاريخ2006/6/15بالعددرقم( .)4764
ص بالحقوقالمدنية والسياسيةكل دولةطرففيهبإحترام الحقوق
وقد ألزمالعهدالدوليالخا 
المعترفبهافيه،وبكفالةهذهالحقوقلجميع األف ارد الموجودينفيإقليمها والداخلينفي واليتها.
وكذلكوتدبيرهاضمنتشريعاتها .
تكفلالمادة()19منهذاالعهدالدوليحريةالرأي والتعبير.وتعتبرهذهالمادةبمثابةدستور
عالمييكفل حرية الرأي والتعبيرحيثتنصعلى أن لكل إنسان الحقفيحريةالتعبير،ويشمل
آخريندونما
ى 
الحقحريتهفي إلتماسمختلفضروبالمعلومات واألفكاروتلقيهاونقلها إل 

هذا 
ىيختارها .
إعتبارللحدود،سواءعلىشكلمكتوبأومطبوعأوفيقالبفنيبأيوسيلةأخر 
علىأنتلكالمادةالتعترفبتلكالحريةبشكلمطلقولكنهاتضعلهابعضالضوابطالقانونية
وهذامانصتعليهالفقرةالثالثةمنالمادة( .)19
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كماتستتبعممارسةالحقوقالمنصوصعليهافيالفقرة()2منهذهالمادةواجباتومسؤوليات
ن
ن وأ 
ص القانو 
خاصةوعلىذلكيجوزإخضاعها لبعضالقيودولكنشريطة أن تكونمحددةبن 
تكونضرورية :
أ)لحمايةاألمنالقوميأوالنظامالعامأوالصحةالعامةأواآلدابالعامة .
خرينأوسمعتهم .
آل 
ب)إلحترامحقوقا 
وعلى ذلك فأنأيتقييدات على حرية التعبير يجبأوالًإخضاعها لـما ُيعرف بالفحص الثالثي
األجزاء :3 part test
صالقانون .
 .1بن 
 .2ضروري ،أي أن يكونالتقييد ضرورياً وأن تكون
سلبياتهفيحدهااألدنى،وأن يكونهناك

تناسببينالتقييدوالهدفالمشروعالمبتغىمنه(مبدأالتناسبية) .
 .3لحمايةحقأجدربالرعايةكالخصوصيةواألمنالوطني.
الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
ق
أقرمؤتمرالقمةالعربيةفيتونس()2004 /5/23الميثاقالعربيلحقوق اإلنسان،وصاد 
األردنعلىهذاالميثاقمبك اًروتمنشرهفيالجريدةالرسميةمرتيناألولىبتاريخ2004/5/16بعدد
4658والثانيةبتاريخ2004/9/16بعدد4675وذلكلوقوعخطأفينشرهبالصيغةالتييتطلبها
القانون .
تنصالمادة32منالميثاق:علىحريةالرأيوالتعبيركالتالي :
إلعالم وحرية الرأي والتعبيروكذلكالحقفي إستقاء األنبا ء
 .1يضمنهذاالميثاقالحقفي ا 
خرينبأيوسيلةودونماإعتبارللحدودالجغرافية .
واألفكاروتلقيهاونقلهاإلىاآل 
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 .2تمارسهذهالحقوقوالحرياتفيإطارالمقوماتاألساسيةللمجتم عوالتخضعإالللقيودالتي
خرينأوسمعتهمأوحمايةاألمنالوطنيأوالنظامالعامأوالصحة
يفرضهاإحترامحقوقاآل 
العامةأواآلدابالعامة .
ويتضحمننصالمادةأنهاتقاربنصالمادة19مناإلعالنالعالميوالعهدالدوليللحقوق
المدنيةوالسياسية .

ثالثاً :الدراسات والكتب والتقارير السابقة ذات الصلة
عودة ( .)2011حقوق اإلنسان في التشريعات األردنية 
نوالتشريعات المعنية بحقوق
نومنظمات حقوقاإلنسا 
وهو كتاب تحدث عن حقوقاإلنسا 
اإلنسانفياألردن،وأثمرالكتابعنثالثةفصولفصلتوضعاإلعالمفياألردن .
وتوصلالكتاب إلى أناألردن كفلحقوق اإلنسان فيكافةالمحافل،ويمارس األردن الحرية
ونشرثقافةحقوقاإلنسانفيالمملكة،منخالللجانحكوميةمثلاللجنةالملكيةلحقوقاإلنسان،
ي
ولجنةالحرياتالعامةوحقوقالمواطنينفيمجلسالنواب ،وإدارةحقوق اإلنسان واألمن اإلنسان 
فيو ازرةالخارجية،ومنظماتغيرحكوميةوهيئاتمعنيةبحقوقاإلنسانمثلالمركزالوطنيلحقوق
اإلنسان .
مالك واخرون ( .)2012دور القانون الدولي في حماية حرية الرأي والتعبير
برزتأهميةالدراسةعنطريقتناولهألحدالموضوعاتالحيويةالتيتتعلقبدورالقانونالدوليفي
تحقيقحقوقاإلنسانوحرياتهاألساسيةفيجمهوريةالعراقوكذلكالعناية واالهتمامالتيأخذت
تبرزعلىالصعيدينالدولي واإلقليميإماأهداف الدراسة فهويحققاألهداف اآلتي ة :تحديدالدور
الذييلعبهالقانونالدوليومتطلباتهفيتحقيقالحمايةالالزمةلحريةالرأيوالتعبيرومناهمنتائجه
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وجوبعدمتدخلالدولةفيحريةالصحافةوتقييدهاأكثرلمالهمناثرسلبيحقيقيعلىالدولة
العراقيةوتماستخداماسلوبمنهجتحليلالمضمونومقارنةالتقاريروالوثائقذاتالعالقة .
الوطنيواآلدابأواألخالقالعامةوالصحةالعامةوالنظامالعاموحقوقالغيروغيرها .
بزاحي ( .)2019مساهمة وسائل العالم الجزائرية في حماية وترقية حقوق التسان
هدفتالدراسةالىكيفساهماالعالمالجزائريفيحمايةوترقيةالرايوالتعبيروحقوقاالنسانفي
ظلتراجعهذهالحقوقفيالجزائر،ارتكزتالدراسةعلىمنهجتحليلالمضمونوجمعالوثائقذات
العالقةالمحليةفيالجزائروالمواثيقالدوليةومناهمنتائجالدراسةالغاءتجريمالصحفيومنحسقف
ص .
وحدوداوسعلالعالمالخا 
برعي ( .)2021المسؤولية الدولية عن اساءة حق التعبير في وسائل العالم
يهـدفالبحـثإلـى تـأطير قـانونىلمحـدداتالعالقـةالمهنيـة واالجتماعيـةالدوليـة وذلــك مــن
خــاللدعــوةالمــشرعإلــىإعــادة صــياغةتلــكالمحــدداتالمتمثلــةباألحكــام والـضوابط والتعليمـات
ىفيمصركماتماستخدامالمنهج
والقـوانينالـضابطةللـسلوكالمهنـىالـسليمفـىالمجـالاإلعالمـ 
االستقرائي والمنهجالوصفيمناهمالنتائج وضــع ج ـزاءاتحاســمةلمــنيركــب ج ـرائمالتح ـريض
عبــراإلعــالماإللكترونىبإستخداموسائطتقنياتالمعلوماتالحديثة .
العامري ( .)2020العالقة بين الصحافة األردنية واألمن الوطني
،وأهتمت
هدفتالدراسةللتعرفعلىطبيعةالعالقةبينالصحافةاألردنيةوالمؤسساتاألمني ة 
الدراسة ببيان قدرة الصحافةالتعبيرعن رأيها.أستخدمتالدراسةالمنهجالوصفيمنخالل توزيع
تعلىأفرادالعينة .
االستبانا 
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نالصحافةلم
ىوجودعالقةإيجابيةبينالصحافةوالمؤسساتاألمنيةـإالأ 
توصلتالدراسةإل 
فرضتعلىنفسها
تستفدمنسقفالحريةكامال،والسببأنهيئاتالتحريرفيالصحافةاألردنية 
رقابةذاتيةمشددة .
Al-Qaisi) 2020). Freedom of Expression under the Interpretation of
Jordanian Law
القيسي ( .)2020حرية التعبير في ظل تفسير القانون األردني
تهدفالدراسةإلىتفصيلالعباراتالفضفاضةفيالقانونوالتفسيراتالقمعيةالسائدةالتييستند
بوقانونالجرائم
توقانونمكافحةاإلرها 
إليهافيالنصوصالقانونيةاألردنية،السيماقانونالعقوبا 
ن
تعديدةتمإستغاللالقانو 
اإللكترونيةوقانونالمطبوعاتوالنشر.تشيرالدراسةإلىوجودمناسبا 
بشكلخاطئ ربما أولفرضقيودغيرمبررةعلىحريةالرأي والتعبيربحجة حماي ةاألمن القومي
ألخرى،ويوصيالتقريربعدتحليلالنصوص
تاألردنمعالدولا 
هابوحمايةعالقا 
إلر 
ومكافحةا 
إلعتمادعلى النصوص القانونية وتفسيرها بما
إلى ضرورة إيجاد طرقمتكافئةفيدراسة القانون وا 
يكفلحمايةحالةحريةالتعبيرفياألردن .
Kilani, Sa’eda (2020). Press-Freedoms-in-Jordan
الكيالني ( .)2020الحريات الصحفية في األردن
يصدرهذاالتقريرعنالشبكةاألورومتوسطيةلحقوقاإلنسان ) (EMHRNوالتيتتبنىحرية
ت.ويرى التقريرأنعام  2019هو بدايةالسنةالسوداء
الصحافةفياألردنوتقييم هذهالحريا 
بي،وآثارهذاالتقريروتقاريرسابقةدعوة
للديمقراطيةفيالمنطقةوفقالتقريرمعهد األرشيف العر 
منالحكومة األردنية لزيارةالبالدوتفقدالحالةالعامة،ويتحدثالتقريرعن زيارةلجنة إلىاألردن
نوتعزيزالحوارالديمقراطي،ويعتبرالتقرير
لمعاين ةالحالةالعامةومايهدفإلىإحترامحق وقاإلنسا 
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أن األردنال يزال يعاني من عدةقوانينتحكم مهنة الصحافة وتعوق حريتها وأن قانوننقابة
وإتاحة،الصحفيينيحتاجإلىإعادة تأطير وتحديث بما ال يخلق قيوداأخرىعلىالصحفيين
وأوصىالتقريرعلىإلغاءحبسالصحفييناألحتياطيبسبب،كبر

المعلوماتمنمصادرهابشكلأ
 .أنشطتهم

Jørgensen ،Rikke ، Zuleta ،Lumi (2020). Private Governance of
Freedom of Expression on Social Media Platforms EU content
regulation through the lens of human rights standards
This study analyse the challenges through the lens of human rights standards
and suggest a way forward. When evaluating state regulation and company
practices, a human rights-based approach is used to determine to which
extent users’ human rights are protected within a given social domain and to
ensure that state regulation and company practices adhere to and protect
human rights standards. This perspective in the study of internet policy is not
new Moreover, company enforcement of community standards effectively
provides for a public sphere governed by commercial priorities rather than
public interest and human rights law. Currently, the ecosystem of social
media platforms represents a governance gap in human rights protection, and
it falls upon the states – as human rights duty bearers – to secure legislative
responses firmly anchored in human rights law

Hartono, Hartono (2021) Internalization of Tolerance in The Freedom
of Expression Era, STIQ Wali Songo, Situbondo Indonesia,
This study used an empirical approach by doing in-depth observations on
Indonesian life through observation of social media or mass media, whether
it is printed, electronic and online news with review of literature method. The
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first step taken by the author was to find all documents and data about all
matters relating to intolerance, hoaxes, expressions of hatred from various
media sources in Indonesia, the existence of law enforcement institution
that is held to solve quarrel that arise among fellow members of the society
and all the blood of a country must be upheld without having to be bent down
under the pressure of sub-power authorization
مدى الستفادة من الدراسات السابقة:
استفادتالباحثةمنالدراساتالسابقةفيتعميقفهممشكلةالدراسةوالمتعلقةبواقعحرية
الرأيوالتعبيركماعكستمنخاللالقوانينوالتشريعاتالمحليةوالدولية،كماساهمتهذهالدراسات
فيبلورةأهدافوأسئلةالدراسة.وسيتماإلستفادةمنهذهالدراساتعندتحليلأسئلةالدراسةبمقارنتها
معنتائجالدراسةالحالية،بمافيذلكالتوصياتالتيستقترحهاهذهالدراسة .
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
ت الواردةفيمواثيقالدوليةلحريةالرأي والتعبير
ت الضوء علىالمعلوما 
تسلطهذه الدراسا 



ورؤية جاللةالملك عبدهللاالثاني والكشف عنالقوانينالمعمولبهاحاليا بحقوقاإلنسان ،وكيف
تأطرهذهالقوانينلتتماشىمعأساسلنظامالديمقراطيالعالمينوكيفية رفعاداءاالعالماالردني
وادارةالمشهداالعالمياالردنيفياالزماتوتوعيةاالفراد والجماعاتبالحريةالمسؤولةومالهم
وماعليهمبهذاالخصوص .
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة
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الفصل الثالث

منهجية الدراسة
يتضمنهذاالفصلمراجعةاإلطارالمنهجيللدراسةمنحيثالمنهجالمستخدم وهومنهج

تالصدقوالثبات .
اسةوأخي اًرإجراءا 
تحليلالنص،وأسلوبجمعالبيانات،ومجتمعوعينةالدر 

أولً :اإلطار المنهجي للدراسة
تعدهذه الدراسةمنالدراسات الوصفية التيتستهدف تحليل عينة منالقوانينوالتشريعات
والتقاريرالمحلية والدوليةالتيتعنىبحرية الرأي والتعبير،للحصولعلىمعلومات كافيةودقيقة
صنتائجها .
عنها ،وتصنيفها،وتحليلها،وتفسيرها،وإستخال 
منهج الدراسة
تالباحثةالمنهجالوصفيالمسحيفيهذهالدراسةالذييعدمنأنسبالمناهجالعلمية
استخدم 
مالءمةللدراساتالوصفية،ويستهدفتسجيل،وتحليل،وتفسيرالظاهرةفيوضعهاالراهن،بعد
تالمنظمةالتيتحدد
جمعالبياناتالالزمةعنها،وعنعناصرها،منخاللمجموعةمناإلجراءا 
ص )93
نوعالبيانات،ومصدرها،وطرقالحصولعليها(.عبدالحميد ،1992،
هناك إختالففيبعضالمحـدداتالخاصـةبتعريـفتحليـلالمحتـوى"فميكـنمـنخاللهـاتصـنيف
ص(16
إتجاهاتالتعريففيإتجاهينأساسيين(:عبدالحميد ،1983،
اإلتجاهاألول:هواإلتجاهالوصـفيفيتحليـلالمحتـوىوالـذيعـاصرفـترةالنشـأة " وأستمربعد
ذلكوعنهاستعاربعضالبـاحثنينفيمصرالتعريـفوخاصـةفيبحـوثعلماإلجتماع.
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ى
إلتجاهاإلستدالليفيالتحليلالـذييتخطـىمجـردوصـفالمحتـوىإل 
اإلتجاهالثاني:وهوا 
الخروجبإستدالالتعـنعنـاصرالعمليـةاإلعال ميـةوالمعانيالضـمنيةأوالكامنـةفيالمحتـوىوالذي
ظهرفينهايةالخمسيناتوبدأية.الستينيات.
ويستخدممنهجالمسحفيهذهالدراسة منخاللأسلوبتحليلالمحتوى للنصوصالقانونية
توالتقاريرالمحليةوالدوليةالتيتعنيبحريةالرأيوالتعبيرخاللفترةالدراسةللتعرفعلى
والتشريعا 
دالالتها،ومعرفةواقعحريةالرأيفياألردن .
ويمكنالقولإنجزءاًكبي اًرمنالبحوثاإلعالمية،يعدمنالبحوثالوصفية،وتستهدفدراسة
الواقعالراهنلظاهرةمعينةأوموقفمعينأوجماعةمنالناسأواألحداث،بهدفالحصولعلى
معلوماتكافيةودقيقةعنها،دونالدخولفيأسبابهاأوالتحكمبها.ذلكألنالدراساتال وصفيةال
تتضمنبالضرورةفروضاًسببيةتخضعلإلختباروالدراسة(حسين .)1999،
سيتماستخداممنهجتحليلالمضمون والذييمكنباستخدامهتصنيفالبياناتوتبويبهاإلى
وصف المضمون (المحتوى) الظاهر ،والصريح للمادة قيد التحليل ،وال يقتصر على الجوانب
الموضوعية ،وإنماالشكلية أيضاً ،كما يعتمد على تك اررات وردت أو ظهور جمل أو كلمات أو
بناءعلىماتقومبهالباحثة
مصطلحات،أورموزأوأشكال(المعانيالمتضمنةفيمادةالتحليل) ً
منتحديدموضوعيلفئاتالتحليلووحداته.
كماتستندهذهالدراسةالىمقابالتمعمقةمعمختصينفيالشؤوناالعالميةوالسياسيةلتفسيرما
توصلتلهدراسةتحليلالمضمون .
وحدة التحليل :سوفتستندالدراسةعلىوحدةالموضوعأوالفكرةكوحدةتحليللمضمونالمحتوى
اإلعالميفيالقوانينوالتشريعاتوالمواثيقةالتقاريرالمحليةوالدورلية.
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فئات التحليل :س وف تدرسالباحثةمحتوىالعينةبصورةأولية ،واستناداًعليهفسوفتتمكنمن
رصدفئاتالتحليلالرئيسيةبشكلواضحودقيق .

ثانياً :أسلوب جمع البيانات
صالقانونيةوالتقاريرالمحلية
تالباحثةفي جمعبيانات الدراسةعلىتحليلالنصو 
أعتمد 
ن
ي األرد 
ت التي تساعد في التعرف على واقعحرية الرأي والتعبيرف 
ص البيانا 
والدولية ،إلستخال 
مقارنةمع القوانين والتشريعاتالدولية والخروجبمجموعةمنالتوصياتلتعديالتتعززمنحرية
الرأيوالتعبيرفياألردن .

ثالثاً :مجتمع الدراسة وعينتها
ن والتشريعات والتقاريرالمحليةالمعنيةبحرية الرأي بشكل
يتضمنمجتمعالدراسةكافة القواني 
ص .
عاموحريةالرأيوالتعبيرفياألردنبشكلخا 
وبخصوصالعينة فأنهتم إختيار عينةعمديةللتشريعات واألنظمة والتقاريرالمحلية والدولية
الناظمةلحرية الرأي والتعبيرمثل الدستور ،قانون المطبوعات والنشر ،قانونالجرائماإللكترونية،
قانونالعقوبات،قانونالمرئي والمسموع،قانونمحكمةأمنالدولة،قانونانتهاكحريةالمحاكم،
قانون نقابة الصحفين ،قانون حق الحصول على المعلومات ،ومواثيق دولية (االعالن العالمي
لحق وق االنسان،العهدالدوليللحقوقالمدنية والسياسية،الميثاقالعربيلحقوقاالنسان)وتقاري ر
محلية(مركزحريةالصحفيين،تقريرالمركزالوطنيلحقوقاإلنسان)وتقاريردولية(بيتالحرية
،مراسلونبالحدود).
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الفصل الرابع:
تحليل النتائج
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الفصل الرابع:
تحليل النتائج
ن
يتضمنهذاالفصلمناقشةتحليلمضم ونالتشريعاتالناظمةلحريةالرأيوالتعبيرفياألرد 

ودولياً .
منخاللالتحليلالدقيقللتشريعاتوالتقاريرالمحليةوالدوليةالناظمةلحريةالرأيوالتعبيرفي
ىنتائجاإلجاب ةعنأسئلةالدراسة،وسيتمتناولالنتائجفيثالثةمباحث
األردن،توصلتالباحثةإل 
لكلسؤالوفيمايليعرضللنتائجالتيتمالتوصلاليها :
مدخل للقوانين والتشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير في األردن
هناكعدةقوانينوتشريعاتتنظمحريةالرأيوالتعبيرفياألردن،وتالياًاستعراضلها :
نتصل
أنتنظيمبيئ ةرقابيةأمرمهملتنظيمالحياةالعامةفياإلعالم،وتحديدإلىأينيمكنأ 
حريةالتعبير(ووسائلاإلعالم)وعندأيحديجبالتوقف؟وتعدهذهالتساؤالتالدقيقةتحدياًللمشرع
تالحرية اإلعال مية
األردني إليجادتوازندقيقيكفلهذهالمتطلبات،وهنايجبأن تفرضضمانا 
بمابتعلقبفرضحمايةالمصالحوالحقوقالعامة .
ويجبالعلمأنحريةالرأيوالتعبير وحريةالصحافة ،مسؤولة وليستمطلقة،وجوازفرض
ي
مصلحةالعامة،واألجدر حماية المجتمعواألمن القوم 

تقييداتعليهايجبأن يكونفيتحقيق ال
خرين  .
للحفاظعلىحياةاآل 
وقبلالحديثعنالبيئةالقانونيةالناظمةلإلعالمفياألردنالبدمناإلشارةإلىمحددينمهمين :
 .1تمكينوتمتين وضمانإستقالليةالسلطةالتشريعية .
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 .2التوعيةبحريةالصحافةالمسؤولة .
عندالمطالبةبمراجعةالقوانينوالتشريعاتيجباننؤكدعلىسيادةالقوانينوفصلالسلطات
،واهميةالسلطةالقضائيةكونهاالمنفذللتشريعاتنالسيمافياالوضاعاالستثنائيةاوالتيتستدعي
نفوذاقانونيامهما 
ومععمليةالتحولالديمقراطيالتييمارسهااألردن،تمإقرارالتعدديةعبر :
 .1تعدديةاآلراءعبرإقرارقانونالمطبوعاتوالنشررقم10لسنة 1993
ناألحزابالسياسيةرقم32لسنة 1993
 .2تعدديةاألحزاب،قانو 
كماتمإقرارعدةقوانينذاتعالقةمثل:قانونمحكمةالعدلالعليا،وقانونمحكمةأمنالدولة
معقابليةجميعأحكامهالرقابةمحكمةالتمييز،وإلغاءاألحكامالعرفية .
المبحث األول :الدستور
ن
نالدولية،لضما 
يجبلكل دولةأنتضعدستو اًر يتناغممعمعاييرومواثيق حقوقاإلنسا 
حرياتاألف اردفي مواجهة سلطات الدولة مثل ممارسة حرية التعبير عنالرأي ،وممارسة حرية
ت .
التجمعالسلميواإلنضمامللنقابات،والمشاركةفياألنتخابا 

الصحافةو
نصالدستوراألردنيعلىحريةالرأيوالتعبيروحريةالصحافةوالطباعة.ضمنالمادة (15):
يةعنرأيهبالقول والكتابة والتصوير

 .1تكفلالدولةحرية الرأي،ولكلأردني أن يعرببحر
وسائروسائلالتعبيربشرطإاليتجاوزحدودالقانون .
 .2الصحافةوالطباعةحرتانضمنحدودالقانون .
 .3اليجوزتعطيلالصحفوالإلغاءإمتيازهاإالوفقأحكامالقانون .
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ضالقانونعلىالصحفوالنشرات
ألحكامالعرفيةأوالطوارئأنيفر 
 .4يجوزفيحالةإعالنا 
المؤلفاتواألذاعة رقابةمحدودةفياألمورالتيتتصلبالسالمةالعامة وأغراضالدفاع

و
الوطني .
 .5ينظمالقانونأسلوبالمراقبةعلىمواردالصحف .
يالحظأنالنصالدستوريواضحاللبسفيه،كماذكرسالفاًويمنعالرقابةعلىحريةوالتعبير
االفيحالاالعراف .
والمالحظعلىنصالمادة()15منالدستوراألردنيأنهمقاربلماوردفيالدساتيرالدولية
وبالطبعتحولإلىالقانونلتنظيمإستعمالالمواطنينلحريتهمفيالتعبيرومنضمنهاحريةالصحافة
وذلكمنخاللاستخدامهلعبارة(ضمنحدودالقانون) .
وفيهذاترسيخلقيمحقوقحريةالصحافة،حيثأنهفيعام1998أصدرعنمحكمةالعدل
العلياآنذاك ،والتييطلقعليهااليومالمحكمةاإلداريةالعليا ق ار اًربوقفالعملبقانون المطبوعات
والنشررقم()27لسنة1997كونهمخالفاًللدستور .
ن
ت إضافيةلحريةالصحافةمنهامايقرره القانو 
كماتضمنالدستورنصوصاًأخرى تشكل ضمانا 
مثل :
أ-مداولت البرلمان:يعطيالدستوراألردنيحصانهلعضومجلساألمةتحتالقبةأوفيأعمال
العينمنرأيأو خطاب

ب أو 
اللجان،وتمتدهذهاإلباحةلوسائل اإلعالم إذانقلتمايبديهالنائ 
بإليهأوفيأعمالاللجانالبرلمانية .
يلقيهفياثناءجلساتالمجلسالذيينتس 
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وتنصالمادة  87من الدستور:لكل عضومنأعضاءمجلسياألعيان والنوابملءالحرية
اليجوزمؤأخذة

ب إليه و
فيالتكلم وإبداء الرأي فيحدودالنظامالداخليللمجلسالذيهومنتس 
تأورأييبديهأوخطابيلقيهفيأثناءجلساتالمجلس .
العضوبسببأيتصوي 
النائبعمايبديهمنرأيفيالمجلسأوفيإجتماعاتاللجان،

نأو
وعلىذلكفاليؤاخذالعي 

ي
وتمتد هذهاإلباحةإلىوسائلاإلعالم ،وبالتالي ال عقاب على نشرأوبث ذلك .والتجوزف 
الجلساتالسريةأوأوراقالمجلس وبياناتهإالبعدادراجهافيجدولاألعمالأوتحويلهاللحكومة .
ت المحاكمعلنية إال إذاقررت
ب -المحاكمات :ينصالدستور األردني -المادة :”3-101جلسا 
ب،وفيجميعاالحواليكونالنطق
المحكمةأنتكونسريةمراعاةللنظامالعامأومحافظةعلىاآلدا 
بالحكمفيجلسةعلنية  ".وتمتدهذهالعلنية إلى تغطيةوسائل اإلعالم (عداماهومحظورنشره
خاصةفياألحداثواألسرة) .
كماتنصالمادة -39ب من قانون المطبوعات:للمطبوعةالصحفيةحقنشرمحاضرجلسات
المحاكموتغطيتهامالمتقررالمحكمةغيرذلكحفاظاعلىحقوقالفردأواألسرةأوالنظامالعام
ن
أواآلدابالعامة،وفيجميعاألحواليكونالنطقبالحكمعلنياً.حيثأنهاليوجدتشريعفياألرد 
يمنعنشرق ارراتالمحاكمالقطعية .
المبحث الثاني :قانون الجرائم اإل لكترونية
قامت13دولةعربيةمنهااألردنبسنتشريعاتلمواجهةالجرائماإللكترونية ،وفياألردنتم
سنقانونرقم27لسنة .2015وتعتبرالشبكةالعنكبوتيةوسيلةتواصلجديدةصنعتتقارباًبين
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األمريكية بأنها "أهموسيلةعرفها
أعتبرتهاالمحكمةالعليا  
جميع أنواعوفئاتالجماهيرالمستهدفة ،و 
ت"(.شقير )2011،
التاريخللمواطنفيإلتماسوتلقيوبثالمعلوما 
ثصدرقرارعنمحكمة
فياألردنكانتبدأياتتشريعالجرائماإللكترونيةفيعام،2010حي 
ي
ىقانونالمطبوعاتوالنشر،علىإعتبارأن"الموقعاإللكترون 
التمييزأخض عالمواقعاإللكترونيةإل 
يعتبرمنوسائلالنشرالتيتدونفيهااألفكار،ووفقالقرارفأنالموقعاإللكتروني،هووسيلةمن
الوسائلالتييتمفيهاتدوينهذهاآلراءوالتعبيرعنهاونشرالمقاالتواألخبار،مماصنفالمواقع
اإللكترونيةضمنبندالمطبوعات،وفقاًلتعريفالمطبوعةالواردفيقانونالمطبوعاتوالنشر .
وبعدصدورقرارمحكمةالتمييزتمتإضافة فقرة "بمافيهاالوسائل اإللكترونية أوالرقمية أو
نالمعدل رقم()17لسنة
بالقانو 
نالمطبوعات والنشربموج 
التقنية"إلىتعريفالمطبوعة بقانو 
 .2011
ت أو األفكاربأي
وتعرف المطبوعة على أنها:كل وسيلةنشردونتفيهاالمعانيأو الكلما 
طريقةمنالطرقبمافيهاالوسائلاإللكترونيةأوالرقميةأوالتقنية .
أماالمطبوعةاإللكتروني ةفقدعرفتعلىأنها:موقعإلكترونيلهعنوانإلكترونيمحددعلى
الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر ،بما في ذلك األخباروالتقارير والتحقيقات والمقاالت
إلعالمبموجبتعليماتيصدرهاالوزير
والتعليقات،ويختارالتسجيلفيسجلخاصينشأفيهيئةا 
لهذهالغاية ،ويلزمهارئيستحريرمسجلضمنسجلعض ويةنقابةالصحفيين .
نأوفيأيتشريعآخر :
المادة-49علىالرغممنأينصوردفيهذاالقانو 
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ألخباروالتحقيقاتوالمقاالتوالتعليقاتذات
أ-1-إذاكانمننشاطالمطبوعةاإللكترونيةنشرا 
ملزمة بالتسجيل والترخيص
العالقة بالشؤون الداخليةأوالخارجيةللمملكة،فتكونهذه المطبوعة 
ن
بقرارمن مدير الهيئة،وعلىمالكالمطبوعة اإللكترونيةتوفيقأوضاعهوفق أحكام هذا القانو 
خاللمدةالتزيدعلىتسعينيومامنتاريختبليغهقرارالمديربذلك .
ت مسؤوليةالمطبوعة
ج -تعتبرالتعليقاتالتيتنشرفيالمطبوعة اإللكترونيةمادةصحفية لغايا 
اإللكترونيةومالكهاورئيستحريرهابالتكافلوالتضامن .
هـ -علىالمطبوعة اإللكترونيةاإلحتفاطبسجلخاصبالتعليقاتالمنشورةعلى أن يتضمنهذا
السجلجميعالمعلوماتالمتعلقةبمرسليالتعليقاتوبمادةالتعليقلمدةالتقلعنستةأشهر .
ال تعفي معاقبة المطبوعةاإللكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عندو
ن،كاتبالتعليقمنالمسؤوليةالقانونيةوفقالتشريعاتالنافذةعماورد
مخالفتهاألحكامهذاالقانو 
فيتعليقه .
ز-علىالمديرحجبالمواقعاإللكترونيةغيرالمرخصةفيالمملكةإذاأرتكبتمخالفةألحكامهذا
القانونأوأيقانونآخر .
ن
ن المطبوعات والنشروليس لقانو 
ت المواقعااللكترونيةالمرخصةتخضع لقانو 
وهكذا أصبح 
)صادرعنالديوان الخاص

الجرائم اإللكترونية  .وبتاريخ  2015/ 10/ 19صدرقرار رقم (8
بتفسيرالقوانينوالذيجاءفيه":إنجرائمالذموالقدحالمرتكبةأوالمقترفة،خالفاًألحكامالمادة11
ن
ييسريعليهاتطبيقالمادة11منقانو 
منقانونالجرائماإللكترونيةومواقعالتواصلاإلجتماع 
ن
الجرائماإللكترونيةوالمادة114منقانونأصولالمحاكماتالجزائية،وليسالمادتين42و45م 
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ن فيماإذا
قانون المطبوعات والنشر".وجاءالقراربعدطلبمن رئيسالوزراء عبدهللا النسور لبيا 
كانالنشرعلىالمواقعاإللكترونيةومواقعالتواصلاإلجتماعي،الذييتضمنقدحاًأوذماًأوتحقي اًر،
مشموالًبحكمالمادتين  42و 45من"المطبوعات"،أمبحكمالمادة  11من"الجرائم اإللكترونية".
تالمحاكمةبالقضاياالمتعلقةبالنشر،المشار
إلضافةإلىالطلبببيانفيماإذاكانتجميعإجراءا 
با 
إليهامشمولةبحكمالمادة42من"المطبوعات"أمبحكمالمادة114من"المحاكماتالجزائية ".
ن
ب عليها القانون يعد مخالفة  ويمكن أ 
ن إذانشروا مواديعاق 
وهذايوضح أن توقيف الصحفيي 
يتعرضوا للحبسلمدة تتجاوزالسنتين .وقدألغي الحبس أو التوقيف في قانوني المطبوعات والنشر
إلعالمالمرئي والمسموع لعام ، 2015اللذيناليوجدفيهانصيتيحتوقيف
نا 
لعام  1998وقانو 
الصحفيينأوحبسهم،وأنمايتمتغريمهمودفعالتعويضللمتضررفقط .
وتبقىالمادة( )11منقانونالجرائماإللكترونية رقم ()27لسنة2015األكثر سلبيةفيما
يخصالعملالصحفيوالتيتنصعلى"يعاقبكلمنقامقصداًبإرسالأوإعادةإرسالأونشر
تأومعلوماتعنطريقالشبكةالمعلوماتيةأوالموقعاإللكترونيأوأينظاممعلوماتتنطوي
بيانا 
علىذم أو قدح أو تحقير أي شخصبالحبسمدةالتقلعنثالثةأشهروبغرامةالتقلعن
()100مائةديناروالتزيدعلى()2000ألفيدينار  ".وتتيحهذهالمادةالحبسوالتوقيف،خالفاً
توالنشرالذييخلومنالعقوباتالسالبةللحريةفيمايتعلقبالذموالقدح.ومنذذلك
لقانونالمطبوعا 
الحينجرىتوقيفعدةصحفيينبقرارمناإلدعاءالعاماستناداًإلىهذاالتفسير .
أن تطبيقهذهالمادةيتوافقمعماتوصلتلهدراسةالريس( )2015من أن "نهجالحكومة
قاسيوحدمن حريةالتعبيرعلىالمواقع اإللكترونية".كما أن هذهالمادةتتوافقمعماذهبتله
دراسةالمركزالدولي()2019من أن القوانين الحكوميةتقيدالمواقع اإللكترونيةمنالتعبيروتحد

55

منحريتها.وتتعارضهذهالمادةمعماتوصلتلهدراسةعودة()2011من أن األردن قدكفل
حقوقاإلنسانوعملعلىنشرثقافةحقوقاإلنسان .
فيالعام  2018قامتالحكومةبسحبمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم اإللكترونيةمن
ع
إلعالن عنمشرو
ت الحكومةبا 
مجلسالنواب( ،)9/12/2018وبعد أربعةوعشرين ساعة ،قام 
ب،حيثقاممجلسالنواب
اتمعذويالمصلحةوإحالتهلمجلسالنوا 

قانونمعدلثاندونمشاور
بالدستوررفعالقانونلألعيان،ومازالمشروعالقانونحتىإعدادهذهالدراسةلدى
برفضه،وبموج 
مجلساألعيان .

المبحث الثالث :قانون المطبوعات والنشر
صدر أولقانونللمطبوعات والنشر في العام1953بعد إقرار الدستوراألردني في العام
 ،1952وتم بموجب هذاالقانون،إنشاءدائرة المطبوعات والنشر لتتولى عملية الطباعة والنشر
نفياألعوام،1993،1973
وممارسة الرقابة .تم إجراء العديد من التعديالت على هذاالقانو 
 ،2007،2003،1998،1997و .2012
إلعالميين،أن هذا القانون كان دائماًمحلخالفحولدورهفيتدعيمحرية
يرىالعديدمن ا 
الحدمنها،وآخر تعديلتمعلىهذا القانون فيالعام

الرأي والتعبيرالتينصعليهاالدستور أو 
ن،وهومايعتبرخطوةحكوميةللسيطرةعلى
،2015إخضاعالمواقعاإللكترونيةلسلطةهذاالقانو 
الفضاءاإللكتروني(.شقير )2021،
المادة:37تعاملالمادةالصحفيةالمقتبسةأوالمتضمنةمعاملةالمادةالمؤلفةأواألصيلة .
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المادة38من:يحظرنشرأيممايلي :
أ-مايشتملعلىتحقيرأوقدحأوذمإحدىالدياناتالمكفولةحريتهابالدستور،أواإلساءةإليها .
ألنبياءبالكتابة،أوبالرسم،أوبالصورة،
ضأواإلساءةألربابالشرائعمنا 
ب-مايشتملعلىالتعر 

أوبالرمزأوبأيوسيلةأخرى .
ج-مايشكلإهانةالشعورأوالمعتقدالديني،أوإثارةالنعراتالمذهبية،أوالعنصرية .
تأوإشاعاتكاذبةبحقهم .
د-مايسيءلكرامةاألف اردوحرياتهمالشخصيةأومايتضمنمعلوما 
المادة :42يعتب ر أصحابالمطابع والمكتباتودورالنشر والتوزيعودورالدراسات والبحوث
ن الحقوقالشخصيةونفقاتالمحاكمةالتييحكمبها
ودورقياسالرأيالعاممسؤولينبالتضامنع 
علىمستخدميهمفيقضاياالمطبوعاتالتيتنطبقعليهاأحكامالقانون .
المادة 46:
ن،يعاقببغرامة
د-كلمنيخالفأحكامالفقرات(أ)و(ب)و(ج)منالمادة()38منهذاالقانو 
التقلعنعشرةآالفديناروالتزيدعلىعشرينألفدينار .
هـ -كلمنيخالف أحكام الفقرة(د)منالمادة()38منهذا القانون،يعاقببغرامةالتقلعن
خمسمائةديناروالتزيدعلىألفدينار .
المادة:46هـ-كلمنيخالفأحكامالفقرة(د)منالمادة()38منهذاالقانون،يعاقببغـرامةال
ت .
تقلعنخمسمائةديناروالتزيدعلىألفدينار .قانونالعقوبا 
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المبحث الرابع :قانون العقوبات رقم  19لسنة  1960
المادة :191يعاقبعلىالذمبالحبسمنثالثةأشهر إلى سنتينإذا كان موجها إلى مجلس
األمة أو أحدأعضائهأثناءعمله أو بسببماأجراهبحكمعمله أو إلى إحدىالهيئاتالرسمية أو
المحاكم أو اإلداراتالعامة أو الجيش أو إلى أي موظفأثناءقيامه بوظيفته أو بسببما أجراه
بحكمها .
المادة:193قدحمنذكرواسابقاً6-1أشهرحبسأوغرامة50-10دينا ار 
المادة:359يعاقبعلىالقدحبأحدالناسالمقترفبإحدىالصورالمذكورةفيالمادتين(188
و)189وكذلكعلىالتحقيرالحاصل بإحدى الصورالواردةفيالمادة()190بالحبسمنأسبوع
إلىثالثةأشهرأوبالغرامةمنخمسةدنأنيرإلىخمسةوعشريندينا ار .
نقانونالعقوباتاألردنييزيدعقوباتالذموالقدحوالتحقيرإذاكانتموجهةللموظف
ويالحظأ 
نيشكلدرعحمايةللموظفالعام .
العامومنفيحكمهمقارنةمعآحادالناسبمايمكنأ 
ب كلمنذم آخر بإحدى الصورالمبينةفيالمادة()188بالحبسمنشهرين
مادة ) (358يعاق 
إلىسنة .
وقديقال إن تشديد العقوبةفيذموقدحالموظفالعامبدونوجهحق،هدفه أن تجعلالموظف
يمارسعملهبطمأنينه،وهذااإلتجاهيناقضمايجريفيالديمقراطياتوضمنالممارساتالفضلى.
ص :
وهناكإتجاهانفيهذاالخصو 
 .1الموظفالعاميستطيعالمقاضاةبصفتهالشخصية .
ن
 .2الموظفالعاميعرف أنهيخضعلتدقيقعميقعلىاعماله، Deep scrutinyويجب أ 
ح .
يظهرقد اًرأعلىمنالتسام 
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الًالتقبلدعوىالتشهيرمنالحكومةالمركزيةأواإلداراتالمنتخبةمحلياًأو
وفيبريطانيامث 
بأوإتحاداتالعمال،ألنذلكيضعقيداًغيرمرغوببهعلىحريةالتعبير.الذييستطيع
األح از 
ت Corporate bodies.
المقاضاةالشركا 
جدول ()2

تفسير أهم ما ورد في قانون العقوبات
المادة:191يعاقبعلىالذمبالحبس منثالثة

ذمآحاد الناس 

أشهر إلى سنتين إذا كان موجهاإلىمجلس األمةأو

مادة ( )358

أحدأعضائهأثناءعملهأوبسببماأجراهبحكمعملهأو

يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة

إلىإحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو اإلدارات العامة ( )188بالحبس من شهرين إلى سنة.
أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو
بسبب ما أج اره بحكمها.
المادة  :193قدح منذكرواسابقا6-1اشهرحبس
أوغرامة50-10دينا ار

مادة ( )359
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور
المذكورة في المادتين ( 188و )189وكذلك على التحقير
الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة ( )190بالحبس
من أسبوع إلى ثالثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير
إلى خمسة وعشرين دينارا.

وقديقالأنتشديدالعقوبةفيذموقدحالموظفالعامبدونوجهحق،هدفهانتجعلالموظف
يمارسعملهبطمأنينه.
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الجدول رقم ()3

مقارنة عقوبات أفعال الذم والقدح والتحقير وفقا لقانون الجرائم اللكترونية ،وقانون المطبوعات
قانون الجرائم اللكترونية رقم
( )27لسنة 2015
المادة

والنشر  ،وقانون العقوبات
قانون المطبوعات والنشر

المادة38من:يحظر نشر أي
( :)11مما يلي :

"يعاقبكلمنقامقصداًبإرسال أو

قانون العقوبات 
مادة( )190
التحقير:هوكلتحقيرأوسباب

د-مايشتملعلىذمأ وقدحأ –غيرالذموالقدح – يوجهإلى

وتحقير لالف ارد أو يمس حرياتهم المعتدى عليه وجها لوجه بالكالم أو
إعادةإرسالأونشربياناتأومعلومات
ا
ت الحركاتأوبكتابةأورسملم يجعال
عنطريقالشبكةالمعلوماتيةأوالموقع الشخصيةأومايتضمنمعلوما 

اإللكترونيأوأينظاممعلوماتتنطوي أواشاعاتكاذبةبحقهم.

على ذم أو قدح أو تحقير أيشخص
بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر
وبغرامةالتقلعن()100مائةدينار

والتزيدعلى()2000ألفيدينار ".




المادة 46
هـ  -كل من يخالفاحكام الفقرة

علنيينأوبمخابرةبرقيةأوهاتفيةأ و

بمعاملةغليظة .
مادة( )360
منحقر أحد الناس خارجا عن

الوجها لوجه
(د) من المادة ( )38من هذا القانون ،الذم والقدح قوال أو فع 
يعاقببغـرامةالتقلعنخمسمائة أوبمكتوبخاطبهبهأوقصد
ديناروالتزيدعلىالفدينار .

إطالعه عليه ،أوبإطالة اللسان عليه

أوإشارةمخصوصةأوبمعاملة
غليظة ،يعاقب بالحبس مدة ل تزيد
على شهر أو بغرامة ل تزيد على

المبحث الخامس :قانون المرئي والمسموع 

عشرة دنانير .

تمإقرارأولقانونلإلعالمالمرئيوالمسموعفياألردنكقانونمؤقتعام،2002تمصدو ر
ن علىقطاع األذاعة،التلفزيون،األقمارالصناعية
قانون رقم  26لسنة  2015ويطبقهذا القانو 
إلعالماإللكترونيوالشبكةالدولية
والمحطاتاألرضيةوتلفزيونالكيبلويستثنىمنتطبيقالقانونا 
إلعالم المرئي والمسموع.كماجاءبنصوص
ىإنشاءهيئة ا 
نعل 
صالقانو 
ت .ون 
للمعلوماتاألنترن 
تنظممحتوىاإلعالمالمرئيوالمسموع .ومثلالقانوننقطةتحولتعدديةالملكيةفياإلعالمالمرئي
ع أمام القطاعالخاص األردني واألجنبيمعاإلبقاء
إلعالم المرئي والمسمو
ق ا 
والمسموعوفتح سو 
علىملكيةالحكومة .
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ب
اء.وأنشئتعام2002بموج 
إلعالمالمرئيوالمسموعإلىإشرافمجلسالوزر 
وتخضعهيئةا 
اءبناءعلىتوصية
قانو 
ناإلعالمالمرئيوالمسموعوتتكونالهيئةمنالمديرالذييعينهمجلسالوزر ً
خرين.
من رئيسالوزراء والجهاز التنفيذيويعمل المديركرئيسللجهازالتنفيذيو"يمثل ه أمام اآل 
وتتمتعالهيئة"باإلستقاللالمالي واإلداري" إال أن هذااإلستقاللعملياً محدود،فرسومالترخيص
المدفوعةللهيئةمنقبلالمرخصلهمتحولإلىالخزينةالعامةوليسإلىحسابخاصلها.وهذا
يعنيبأنالهيئةالتملكالسيطرةعلىأيراداتها،كماأنلمجلسالوزراءصالحيةالموافقةأورفض
تأومنحتردللهيئة .
أيتبرعا 
إلعالمالمرئي
وتتولى السلطةالتنفيذية (الحكومة) تشكيل الهيئات التي تتولى تنظيم قطاعا 
والمسموع بكافةأجهزته ولهاسلطة وضع كافةالصالحيات واألنشطة والمهامالتي تقوم بها تلك
األجهزة .
إلعالمالمرئيوالمسموع(مسيئاًإلىعالقات
وفيحالمخالفةنصالمادة(20ن)منقانونا 
ن(إذاعةمسائلإقتصاديةأوتعليقيمكن
المملكةمعدولأخرى)أوالمادة(20س)مننفسالقانو 
أنيعرضسالمةاالقتصادالقوميوالنظامالنقديللخطر)فأنالعقوبةتتمثلبغرامةماليةتبلغ10
فدينار للمرةاألولى مع مضاعفة المبلغ فيحالة استمرارأوتكرار
آالف دينارإلى50أل 
اإلنتهاكات.ويالجظأنهذهالمادةيتماستخدامهاوكماذكرتدراسةالقيسي()2020بشكلخاطئ
نالقومي واإلقتصاديومكافحة
لفرضقيود غير مبررةللحد منحريةالرأيوالتعبيربحجةاألم 
اإلرهاب .
ن
ب ولو كا 
ويمنح القانون مجلسالوزراءصالحية رفضإعطاءالترخيصبدونإبداء األسبا 
الً لكافةالشروط.فمثالًفيالربعاألخيرمنعام  2007تقدمت إحدى المحطات
الطلبمستكم 
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امجالسياسيةواألخباريةفيالزرقاء إال أن

اإلذاعيةالعاملةبطلبرخصةبث إذاعي منغيرالبر
ب .ولدىالطعنبالقرار أمام محكمةالعدل
مجلسالوزراء رفضمنحالترخيصدون بيان األسبا 
العلياردتالمحكمةالطعن .
المبحث السادس :قانون محكمة أمن الدولة رقم  17لسنة  1959وتعديالته
تختصمحكمةأمنالدولةبالنظرفيأيجريمةترتكبخالفقانونحمايةأسراروثائقالدولة
ص)22
رقم50لسنة(.1971مشعشع ،2020،
المبحث السابع :قانون إنتهاك حرية المحاكم رقم  9لسنة 1959
المادة:12نشرماجرىفيالدعاوىومامنعنشره :
كلمننشربإحدىالطرقالمتقدمذكرهافيالدعاوىالحقوقيةأوالجزائيةالتيقررتالمحاكم
سماعهافيجلسةسريةأوفيالدعاوىالمتعلقةبالجرائمالتيتقعبواسطةالصحفأودعاوىالذم
والقدحوالسبوافشاءاألسرارأوفيدعاوىالطالقوالهجروالبنوةالطبيعيةيعاقببالحبسمدةال
تتجاوزسنةوبغرامةالتقلعنعشرينديناراوالتزيدعلىالمائةدينارأوبإحدىهاتينالعقوبتين.
اليعاقبعلىمجردنشرموضوعالشكوى أوعلىمجردنشرالحكمومعذلكففيالدعاوىالتي
اليجوزفيهاإقامةالدليلعلىاألمورالمدعىبهايعاقبعلىإعالنالشكوىأوعلىنشرالحكم
ب
صعليهافيهذهالمادةمالميكننشرالحكمأوالشكوىقدحصلبناءعلىطل 
بالعقوبةالمنصو 
الشاكيأواذنه .
المادة:13نشرالمداوالتوتحريفماجرىفيالجلساتالعلنية:كلمننشربإحدىالطرق
المتقدمذكرهاماجرىفيالمداوالتالسريةفيالمحاكم ،أو نشربغيرأمانةوبسوءقصدماجرى
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فيالجلساتالعلنيةفيالمحاكميعاقببالحبسمدةالتتجاوزسنةوبغرامةالتقلعنعشرين
ن .
ديناروالتزيدعلى مايةدينارأوبإحدىهاتينالعقوبتي 
ن
المادة :14األذاع ةعنتحقيق سري :كلمننشربإحدى الطرقالمتقدمذكرها إذاعاتبشأ 
ندينارأو
تحقيقجزائيقائميعاقببالحبسمدةالتتجاوزستةأشهروبغرامةالتزيدعلىخمسي 
بإحدىهاتينالعقوبتين .
ض أو محكمة أو نشرتعليقاً علىحكمقاصداً بذلك
المادة  :15كلمننشرطعناً بحققا 
تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدةأوبغرامةال
تتجاوزمايةدينارأوبكلتاهاتينالعقوبتين .
المبحث الثامن :قانون نقابة الصحفيين رقم  15لسنة 1998
ن وإتخاذالصحافةمهنةلهوفق
تعريف الصحفي :عضوالنقابةالمسجلفيسجل الصحفيي 
أحكامهذاالقانون .
المادة :18
نالمنصوصعليهمفيالمادة()9منهذا
أـيحظرعلىغيرالصحفيينالممارسينأوالصحفيي 
إلعالنعنأنفسهم بصفة صحفيأوبأيعبارة تعطي هذا
نمراسلة الصحف األجنبية وا 
القانو 
ى
إلعالن والنشر والتوزيع إضاف ة أي كلمة أو عبارة إل 
ةوا 
المعنى،كمايحظرعلىمكاتبالدعاي 
عنوانهاأونشراتهاأوإعالناتهاتفيدهذاالمعنى،مالمتكنمرخصةبإصدارالمطبوعاتالصحفي ة 
بـتتولىالنقابةإصدارالبطاقةالصحفيةطبقاًلسجالتها .
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جـكلمنيخالف أحكام الفقرة (أ) السابقةيعاقببغرامةالتقلعنمائتيدينار والتزيدعلى
خمسمائةدينارأوبالحبسلمدةالتقلعنشهروالتزيدعلىثالثةأشهر،أوبكلتاالعقوبتينمع
الحكمبإزالةالمخالفة،وتتضاعفالعقوبةفيحالةالتكرار .
المبحث التاسع :قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم  47لسنة 2007
المادة :6
أ .يتولىمفوضالمعلوماتالمهاموالصالحياتالتالية :
 .1إعدادنماذجطلبالمعلوماتبالتعــاونمعالدائرةوتقديمهاإلىالمجلس.
تتسويتهاوتقديمهاإلىالمجلسالصادر.
التعليماتالمتعلقةبقبولالشكاوىوإجراءا 

 .2إعداد
 .3تلقيالشكاوىمنمقدميطلباتالحصولعلىالمعلوماتوتقديمهاإلىالمجلس
لتسويتها.
 .4القيامباإلجراءاتاإلداريةوالمهنيةاإللزمةلتنفيذالمهاموالصالحياتالمنوطةبه.
ب -تقومدائرةالمكتبةالوطنيةبتوفيرالخدماتاالداريةوالمهنيةااللزمةلتأديةالمهاموالمسؤو

لياتالمنوطةبالمجلسومفوضالمعلوماتبموجبأحكامهذاالقانون .
الجدول رقم ()4

مقارنة بعض التشريعات التي قد شابها الغموض او المخالفة مع المواثيق الدولية
القرار و/أو رقمها
قرار()8صادرعن
الديوانالخاص 

نص المادة

تخضعالمواقعااللكترونيةلقانون
المطبوعاتوالنشرباستثناءالمادة

التوافق  /التعارض
تتعارضالموادالمستثناةمع

المالحظات
تتعارضالمواد

خضوعالمواقعااللكترونيةلقانون القاضيةبتوقيف

()11منقانونالجرائمااللكترونية المطبوعاتوالنشروليسلقانون
والمادة()114مناصول

الجرائمااللكترونيةالسيمامع

المحاكماتالجزائية 

المواد()42و( .)45

والتيتجيزتوقيفالصحفين 



الصحفيينمع

المواثيقالدوليةوالتي

تمنعايقافالصحفين 
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المادة()18أمنقانون
المرئيوالمسموع 

لمجلسالوزراءالحقفيرفضمنح تبينالمادةغموضافيعدمبيان تتعارضهذهالمادة

رخصالبثأليجهةكانتدون

االسبابوالتيكانيجبان

معالمواثيقالدولية

بياناألسباب .

توضحفيهاالسبابوالمعايير 

التيتمنعالتحكمفي

إلتزامالمرخصلهبعدمبثأي

يشوبالمادةالغموضوالفضفضة تتعارضالمادةمع

منحالتراخيص

للمؤسساتاالعالمية 
المادة()20سمن

قانونالمرئيوالمسموع  موضوعأوتعليقإقتصاديمن

فيالشرح 

شأنهالتأثيرعلىسالمةاإلقتصاد

المواثيقالدوليةالتي

تمنحالحقبالنقد

الوطنيبايشانكان

والنقدالوطني .

طالمااليمساالمن
الوطنياوتحت
متعلقاتاالوراق

السريةوالتيتفضي

الىتهديدامنالسلم

المادة()5منقانون
نقابةالصحفيين 

المجتمعي ...
ايشهادةعلميةمنغيرتخصص اليمكناعتبارايممارسلمهنة

االعالم،علىانيمارساالعالمما الصحافةواالعالمصحفيادونان
اليقلعن3سنوات .



يتمتعبالشهاداتالعلميةاوالالى

أويحملشهادةالدراسةالثانوية

جانبالخبرةالعمليةوااليمنحهذا

العامةأومايعادلهاوتدربعلى

المهنةالصحفيةمهنة(الطارئة) 

ممارسةالمهنةمدةالتقلعنأربع

سنوات .

الدستوراألردني 

المادة 15

يالحظأنالنصالدستوريواضح اليتعارضالنص

اضافةتكفللموادحريةالراي

اللبسفيه،كماذكرسالفاًويمنع الدستوريمعالمواثيق

والتعبير 

وتنظيمالقانونلمراقبةالصحف 

الرقابةعلىحريةوالتعبيراالفي الدوليةلكنهيتعارض

حالاالع ارف،ويستفادذلكمن

معالتشريعاتالمحلية

عبارة[الصحافةوالطباعةحرتان

والتيتفرضرقابةاو

المخالفةلنصالفقرةالرابعةمن

النصالصريحفي

نفسالمادة.بمعنىأنهفيغير

الدستوروالقاضي

ضمنالقانون،ومنمفهوم

توقيفوخالفهمع
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الحاالتالواردةفيالفقرةالرابعةال بحريةالصحافة

يجوزفرضرقابةمسبقةعلى

والطباعةعلىان

الصحافةوالطباعة.كماأنالرقابة ينظمالعملالصحفي

المسبقةقبلأنتكونإعتداءعلى بقوانينوالتياليجب
حريةالصحافةهيإعتداءعلى

حقالجمهورفيالمعرف ة 
تعريفالصحفي 

انتتعارضمع

نصوصالمادة( )15

اليمنحلقبصحفيلغيرالمسجلين يجردالتعريفالعاملينبالمهنةمن فيالمواثيقالدولية
فينقابةالصحفيين،ويعاقب

بالغرامةاوالحبساوكالهما 

اللقبمالمينتسبوالنقابة

الصحفيين 

يعتبرلقبصحفي

للمارسينواصحاب
الشهادةالعلميةكذلك .



أمثلة من أحكام للقضاء األردني حول ممارسة حرية الرأي والتعبير والنشر توضح الخلل في
تعارض التشريعات وتنفيذها بحق الصحفيين والعالميين.

توقيف مالك قناة رؤيا ومدير أخبار لمدة اربعة عشر يوما
في2021/4/9قررتالنيابةالعامةفيمحكمةأمنالدولةتوقيفمالكقناةرؤيافارسالصاي غ
ومدير أخبارمحمدالخالديعلى خلفية نشرتقريرصحفيميداني يرصدآراءالناس بإجراءات
الحكومةخاللفترةحظركورونا،وظهرفيالتقريرمواطنينيشتكونمنالوضعاألقتصاديالصعب
بسببحظرالتجول،وأظهراإلستطالع الذي أجرته القناة مواطنين يعملونبأجرة يوميةيلوحون
بالتجارةفيالمخدراتفيحاللميسمحلهمبالعمل.
وأعتبرتهالحكومةمادة تحريضية ،وإساءةلمحاوالتالدولةاألردنيةوجهودهافيالسيطرةعلى
وباءكورونامنخاللالتقليلمنقدراإلمكانمنالتحركاتواللقاءاتالواسعة 
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وأصدرت القناة بياناًأوضحت فيه موقفها بأنها تدعم الدولة األردنية،فيماقامتمؤسسات
الحريات،وبعضالنقابات،والصحفيين،والحقوقيين،بالدفاععنالموقوفينبإعتبارأنحقالتمسك
بحمايةالحقوقوالحرياتالصحفيةوإبرازاألراءالعامةمنوجهةنظرأصحابهامكفولة .
وقررتمحكمةأمنالدولةالموافقةعلىتكفيلمديرعامقناةرؤيافارسالصايغ،والزميلمحمد
نامجنبضالبلدبعدضغطالريالعام.
أ
الخالديمقدمبر
توقيف الصحفي جمال حداد على خلفية مقال ينتقد الحكومة بإجراءات مطعوم كورونا
تمحكمةأمنالدولةفيعمان2020/12/25الصحفيناشرموقع"الوقائع"جمالحداد
أوقف 
علىخلفيةمقاللهادىفيهأن مسؤولينأردنيينتلقوالقاحكورونابالسر،وتضاربتصريحات
الحكومة .
وتمتوجيهتهم"تعريضسالمةالمجتمعللخطر ،وإحداثفتنة واإلخاللبالنظامالعامونشر
الرعببينالناسوقررتوقيفه15يومعلىذمةالقضية .
وصرحعددمنالنوابفيبياناتلهم رفضهمتوقيفالصحفي وأكدالنائبصالحالعرموطي
فيبيانرسمينشرلهانالمادة15منالدستورتكفلحريةالرايوالتعبيرلالردنيين،وأنالمادة
  17منذاتالدستورنصت"لألردنيينالحقفيمخاطبةالسلطاتالعامة،فيمامنينوبهممن
أمورشخصيةأوفيمالهصلةبالشؤونالعامة ."...
هذاونقل الصحفيالىمستشفىالبشير خاللتوقيفه بعدإصابتهبارتفاعضغطالدم وألمفي
الصدرحيثبقيفيالمستشفىتحتالمراقبة .
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هذاونفذصحفييونوأكثرمن86مؤسسةمدنيةإعتصاماأمامنقابةالصحفينتطالببإلفراج
عنالصحفي،وهددوابتنفيذعتمةإلكترونيةلمدةساعتينليتماإلفراجعن ه بتاريخ 2021/12/29
قبليوممنتنفيذاإلغالقاإللكترونيالمنويتنفيذهمنقبلصحفيينوحقوقينومجتمعمدني .
توقيف مالك قناة "األردن اليوم" محمد العجلوني والمذيعة رنا الحموز
أوقفمدعيعامعمان،2019/5/19،صاحبقناة"األردناليوم"محمدالعجلوني،ومقدمة
برنامجسياسي(عالرابع)،المذيعةرناالحموزبعدشكوىتقدمبهااللواءحسينالحواتمةمديرعام
قواتالدرك،لإلعرتاضهعلىإنتقاداتالبرنامجعلىتصريحاتهالمتعلقةبأسبابومسبباتالتظاهر
و/أوالخروجفيمسيراتوإعتبارهمذويأجنداتخارجية،و/أويسعونلمكاسبشخصية .
ولمتكنهذهالمرةاألولىالتييستدعىفيهامالكالقناةخاللأسبوع(والتيأغلقتتحتضغوط،
حسبتصريحاتمالكالقناةفيوقتالحقمنإغالقالقناة) .
المذيعةرناالحموزللمثولأمام

وتمأستدعاءمالكالفضائيةالمذكورةمحمدفخريالعجلوني و
المدعيالعام،وتوقيفهملمدةأسبوع .
وقامتمؤسساتصحفيةومجتمعمدنيبالمطالبةباإلفراجعنالصحفيينمعتبرينأنهذاعدم
إحتراملحريةالرأيوالتعبير،وإن"منحقاإلعالموواجبهممارسةالنقدلكافةأعمالالمسؤولين،وهذا
النقدجوهرعمل الصحافةودورهاالرقابي،وهونقدمنصبعلىأعمالالمسؤولوليسموجهاله
شخصيا".
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وأكدنضالمنصورمديرمركزحريةالصحفينفيتصريح:أنمنحقأيشخصفياللجوء
شرأوبثفيهإساءة،وأنالقضاءهوصاحبالقولالفصل
للقضاءإلنصافه،إنكانيعتقدأنمان
ُ
ُ
فيالنظربالقضاياالمعروضةعليهوبيانالموقفمنها.
وأعتبرحقوقينأنتوقيفالصحفيينمخالفللقانون،كمالوحالصحافيينبتنفيذوقفةإحتجاجية،
فيالعاشرةمنمساءيوماألحد2019/5/19أمامنقابةالصحفيين،للمطالبةباإلفراجعنالعجلوني
والحموز ،وعلق رئيس الحكومة أنذاك عمرالرزاز حسب تدوينة الصحفي نضال منصور على
صفحتهالشخصية،الإعتراضعلىحقاللجوءللقضاءفهومقدسولكنالتوقيفغيرمقبول .
وأعادتأكيد ماقالهجاللةالملك"التوقيفلإلعالميينخط أحمريجب أال يتكرر"،وهذاهو
موقفيوموقفالحكومة .
وقررمدعيعامعمانالموافقةعلىإخالءسبيلمالكقناةاألردناليوممحمدالعجلونيومقدمة
برنامجعلىالرابعاإلعالميةرناالحموزبالكفالة.
الحق العام ضد شموط
في1998/3/4نشرالمهندسمنصورشموطمقاالًفي"العرباليوم"بعنوان"القضاءوالكيالني
ووزيرالعدل"علقفيهعلىحديثسابقلرئيسمحكمةالتمييزالقاضيفاروقالكيالني  .
وقالتمحكمةالبدايةفيحيثياتالحكمأنالمقال"ينطويعلىاتهاممباشرلوزيرالعدلبالتدخل
برأيهفقطعلىقول واحدمجرد،جاءنتيجةلردفعلمعين أو حدث
فيشؤونالقضاء..مستنداً 
يةالصحافةواألف ارد..إلشباع

ن كتابةونشرمثلهذاالمقالجاءاستغالالًلحر
معين..كما تجدبأ 
رغبةخاصةبالتشهير" .
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وقررتالمحكمةالحكمعلىكاتبالمقالبالغرامةألفدينار،والحبسلمدةأرب عةأشهر.وعندما
تمإستئنافالقرار،فسختمحكمةاإلستئنافالقرار،وبعدهاتمشمولالقضيةبالعفوالعام .
عبد ربه ونائب
بتاريخ1996/2/29قامت صحيفة "عبد ربه" بنشر صورة لنائب تحت كلمات (نظرة..
فابتسامة..فو ازرة)ووصفتالنائببأنهمنافق.فرفعالنائبقضية()97/1161ضدعبدربه(رئيس
التحرير عمر النادي ويوسف غيشأن) اللذين وجهت لهما تهمتااإلساءةلكرامةاألف ارد
/40أ/8/مطبوعات ،والذم والقدح بواسطةالصحفالموجهإلىأحد أعضاء مجلس األمة(خالفاً
ت) .
للمادتين 4/189و191عقوبا 
وجاءفيقرارالمحكمةالذياصدرهالقاضيتوفيقالقيسي(صدرالقرارفي :)98/3/22
"أنالصحيفةعندمااتهمتالمشتكيبأنهمنافق،كانتتتهمأداءهالعامفيلحظةمعينةبالنفاق
السياسيوليسالنفاقالشخصي،وأن الطعنفيأعمالموظفعام أو شخصذيصفةنيابية

ب أو الناقداستعملكثي اًرمنالشدةومن
عامةاليدخلتحتقاعدةالذم والقدح .وأن يكنالكات 
قوارصالحكم(تعبيرقوارصالحكماستعملتهمحكمةالنقضالمصريةفيقرارحولنقدالشخصيات
العمومية)،السيماوأنهذهتأتيمنبابالمبالغةفيالنقدوالرغبةفيالتشهيربالفعلذاته  ".

"أنماقنعتبهالمحكمة.أنالصحيفةعندمااتهمتالمشتكي،كانتتتهمأداءهالعامفيلحظة
معينة بالنفاقالسياسيالعام وليسالنفاقالشخصي..لتستخلص منه حسننيةالصحيفة والذي
يعتبربدورهسبباًعاماًإلباحةجريمةالقذف" .
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"األردسطينية"
الًأشارت فيهإلىالقوى المعارضة للصلح والتطبيع بعبارة القوى
نشرت صحيفة المجد مقا 
ن
"األردسطينية" .فتم توجيه تهمةاإلساءةإلىالوحدة الوطنية له خالفا للمادة4/1/40منقانو 
المطبوعاتأنذاك .
ناستخدامهاتمبحسننية،لذا
شائع..وأ 

ي
وقالتالمحكمةأنعبارة"األردسطينية"تعبيرإعالم 
فليسمنشأنالمقالاإلساءةللوحدةالوطنية .
السؤال األول :ما مدى توافق التشريعات اإلعالمية في األردن مع المعايير الدولية لحرية الرأي
والتعبير؟
هوأحدركائزالديمقراطيةومؤش اًر
تشكلحرية الرأي والتعبيرأهم الركائزلتقدمالمجتمعوتطور 
هاماًعلىمدىإحترامالدولةلمواطنيهاوحقهمفيالتعبيرعنأنفسهمبمختلفالوسائلوضمنحدود
ن .
القانو 
ضمنتالمواثيقالدوليةوعلىرأسهاالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسيةحريةالرأيوالتعبير
بشرطعدمتجاوزالقانون،كمامنعتعطيلالصحفوإلغاءإمتيازهاإالوفقالقانون .
نصميثاق األمم المتحدةالصادر عام  1945علىضرورةالتزامالدولاألعضاءبإحت ارم حقوق
يعاتوالقوانين لهذه الغاية،وقدترجم األهتمام الدوليبمجالحقوق

اإلنسان منخاللسنالتشر
اإلنسان إلى وضععدةمواثيقدوليةللتأكدعلىضرورةالتزامالدولبها وأهمها :اإلعالن العالمي
لحقوقاإلنسانعام،1948والعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسيةعام .1966
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لقدلخصالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسيةمنخاللمانصتعليهالمادة()19
والتيوضحتمفهومحرية الرأي والتعبير.ونصتالمادة()19منالعهدالدوليللحقوقالمدنية
والسياسيةعلى :
ضايقة .
(ا)لكلإنسانالحقفيإعتناق آراءدونم 
(ب) لكلإنسانالحق فيحرية التعبير ،ويشكل هذا الحق حريته في إلتماس مختلف ضروب
ع
بأومطبو
خريندونماإعتبا رللحدود،سواءعلىشكلمكتو 
المعلوماتواألفكاروتلقيهاونقلهالآل 
أوفيقالبفنيأوبأيةوسيلةأخرىيختارها .
(ج)تستتبعممارسةالحقوقالسابقةواجباتومسؤولياتخاصة.وعلىذلكيجوزاخضاعهالبعض
نضرورية :
نوأنتكو 
صالقانو 
القيودولكنشريطةأنتكونمحددةبن 
خرينأوسمعتهم .
الحترامحقوقاآل لحمايةاألمنالقوميأوالنظامالعامأوالصحةالعامةأواآلدابالعامة .وجرىاستحداث"الفحصالثالثياألجزاء " Three part testحتىيكونالقيدمشروعاً  :
صالقانوناليجوزالتوسعفيها.وعليهاليجبأنيكونالقانونغامضاًجداً
 .1إستثنائيةبن 
إلجتهادالزائدواالفتقارإلىاليقينفيتنفيذه .
بحيثيتيحا 
 .2متناسبة  proportionateلحماية هدفمشروعوليساستعرضالقوةكتجريمنقدالحكومة
(رأينامؤخراشكاوىنوابوأعياناستعملواالقانونلتحصينأنفسهممنالنقد) .

 .3ضروريةفيمجتمعديمقراطيأياليكونالحلإالبإستخدامالتقييد .
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أماالمادة20منالعهد  ICCPRفتوجبعلىالدولةالتدخل  .
ب .
نأيةدعايةللحر 
 .1تحظربالقانو 
 .2تحظربالقانونأيةدعوةإلىالكراهيةالقوميةأوالعنصريةأوالدينيةتشكلتحريضاعلى
التمييزأوالعداوةأوالعنف.
وينصالتعليقالعام  34الصادرعنلجنةحقوق اإلنسان في أيلولمنعام ،2011تبنت
نفياألممالمتحدةوهوأطولتعليقيفسرالمادة19من"العهدالدوليالخاص
لجنةحقوقاإلنسا 
ن
بالحقوقالمدنية والسياسية" ،أنهعندتقييدحرية الرأي والتعبيراستناداً إلى المادة  20السابقةفإ 
التقييديجبأنيتوافقمعالفحصالثالثياألجزاء .
ألنترنتاليجبأنتتعدىالتقييداتعلى
كماينصالتعليقالعامرقم،34أنالتقييداتعلىا 
ألنترنت.
التقييداتالمشروعةعندماتتمممارسةحريةالتعبير  Off lineأيباألساليبالقديمةقبلا 
وينبغيأنتكونالتقييداتواضحةومحددةوضروريةومتناسبةمعالمصلحةالمطلوبحمايتها.كما
أنالمالحقةالقضائيةعلىاألنتقادالسلميللمسؤولينالعموميينأمرينتهكالمعاييرالدوليةلحقوق
اإلنسان.ويجبعلىالمسؤولينتحملالنقدبدرجةأكبرمنالمواطنينالعاديين.ويخدمهذاالتمييز
المصلحةالعامةمنحيثأنهيصعبعمليةرفعالدعاوىألنتقادالمسئولينالعموميينوالشخصيات
العامة .
وفيتقريرهالسنويلعام2011حول"الحقفيحريةالرأيوالتعبيرالذيتمارسهعبراألنترنت"
التعبيرفرنكالرو،
ا
يزوحماي ةالحقفيحريةالرأيو
كانالمقررالخاصلألممالمتحدةالمعنيبتعز 
قدأبرزكيفيمكنلألنترنتتعزيزحريةالتعبيركمايمكنإنتهاكهاأيضاًعبراألنترنت،محذ اًرمن
"زيادةالقيودالمفروضةعلىاألنترنتمنخاللشبكةاألنترنت،واستخدامالتقنياتالمتطورةبشكل
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متزايدلمنع المحتوى ومراقبة وتحديد الناشطين والنقاد وتجريم التعبير المشروع وإعتماد تشريعات
تقييدية لتبرير مثل هذه التدابير".ويضيف المقرر الخاصأن":حبساألف اردلطلب وتلقي ونقل
المعلوماتواألفكارناد اًرمايمكنتبريرهكإجراءمتناسبمعتحقيقأحداألهدافالمشروعةبموجب
المادة،19الفقرة ،3منالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية .
يمالتشهير،وأنحماي ةاألمنالقوميأومكافحة

وكررالمقررالخاصموقفهبوجوبعدمتجر
اإلرهاباليمكنأنتستخدملتبريرتقييدالحقفيالتعبيرمالمتستطعالحكومةتثبتأن(:أ)يقصد
التعبير للتحريضعلىالعنفوشيك(.ب) أنهمنالمرجحللتحريضعلىمثلهذاالعنف؛و(ج)
هناكاتصالمباشروفوريبينالتعبيرواحتمالأووقوعهذاالنوعمنالعنف .
وفيعام2012تبنىمجلسحقوقاإلنسانالتابعلألممالمتحدةق ار اًرتاريخياًأكدفيه":أننفس
ت  ".
ضاحمايتهاعبراألنترن 
الحقوقالتييتمتعبهااألشخاصغيرالمتصلينبا 
ألنترنتيجبأي ً
وقدأشارإعالنصنعاء(الصادرعناليونسكوفيكانونالثاني)1996حولتعزيزإستقالل
تكنولوجياالمعلوماتواالتصالالجديدة،والحظأنبعض

ى"أهمية
إلعالمالعربيةإل 
وتعدديةوسائ لا 
الحكومات العربية تستغل التهديد الظاهر الذي تطرحه هذه التكنولوجيات كذريعة للحد من حرية
تالمهنة أفضل ضمانةضدالقيودالتيتفرضهاالحكوماتوجماعات
الصحافة.وذكر أن أخالقيا 
تيجبأنيضعهاالصحفيونأنفسهم" .
الضغط،وهذهاألخالقيا 
ومنالممارساتالفضلىفيهذاالمجالمااتخذهمجلساوروباالذيأكدفيهعلىضرورةعدم
إلنترنت،وعدموضعتقييداتعلىمضمونماينشرعبراألنترنتبشكل
تبنيتشريعاتمنفصلةل 
ألخرى .
إلعالما 
أكبرمممايتمتطبيقهعلىوسائلا 
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ىتحملدرجة
إلعالمفيالعالمالعربي":السياسيينوالشخصياتالعامةإل 
ويدعوإعالنحري ةا 
ألنتقاداتمقارنةبالمواطنينالعاديين.بمافيذلكأنيثبتواعدمصحةاإلدعاءتضدهم
أعلىمنا 
فيالقضاياالتيتهمالمواطنين".ويوجباإلعالن":بذلجهودلنشرثقافةالمعلوماتيةوالتواصللدى
ي .
المواطنين،وهذايشملالتثقيففيموضوعالتعاملمعشبكاتالتواصلاإلجتماع 
وفياليومالعالميلحريةالصحافةالذييقعفي2مأيو/أيارمنكلعاموفيأحتفالاليونسكو
األمريكتين
وروباو 

الرئيسيفيغاناعام2018أصدرمقرروحريةالتعبيرفياألممالمتحدةوفيأ
وإفريقيا إعالنامشتركاحولإستقاللوتنوعوسائل اإلعالم فيالعصر الرقمي ،أكدوافيه أنهينبغي
علىالدولأنتعززوسائلاإلعالموالمنصاتعلىاألنترنتمنمهنيتهاومسؤوليتهااإلجتماعي ة،
بمافيذلكعنطريقإعتمادقواعدالسلوكونظمتدقيقالحقائق،ووضعأنظمةالتنظيمالذاتيأو
المشاركةفيأيأنظمةقائمةألنفاذها .
ي المعايير الدولية،وماقدممن قوانين
بعد إستعراضالركائز القانونية لحرية الرأي والتعبيرف 
وتشريعاتفياألردن،يمكنأننستنتجوفقالرايالمتخصصالقانوني"يحيىشقير"أنالتشريعات
الناظمةلحريةالرأيوالتعبيرفياألردنلمتنسجممعكفالةحقالرأي ،ولمتتوافقومانصتعليه
المعاييرالدوليةمنالنصعلىحريةالرأيوالتعبيروضرورةالمحافظةعليهاوعدمتقيدها .
ن
فعنداستعراضقانونالمطبوعاتوالنشرلعام،1998نصعلىأنالصحافةوالطباعةحرتا 
يعبرعنرأيهبحريةالقولوالكتابةوالتصويروالرسموغيرها

وحريةالرأيمكفولةلكلأردني،ولهأن
إلعالم،ومنالواضح أن هذانصقريبجداًمننصالمادة()1/15من
منوسائلالتعبيروا 

الدستور.ويتوسع القانون فيإفساحالمجالللنقابات واألحزابللتعبيرعنأفكارها وآرائها،ومنع
فرضأيقيودتعيقحريةالصحافةفيإيصالالمعلوماتللمواطن.هذهبالشكنصوصمتقدمة
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ن تكشف أن هذهالحرياتالواردالنص
وجديرةباإلعجاب واإلحترام ،إال أن قراءةمتمعنةفي القانو 
عليهاهيفقط"للصحفي"،وليسللمواطناألردني.حيثتنصالمادة()8منهعلىأن"للصحفي
ت
الحقفيالحصولعلىالمعلومات"وللصحفيحقتلقياإلجابة،وللصحفيحقحضوراإلجتماعا 
ن يكون"صحفياً
العامةوجلساتمجلسالنواب،ويشترط القانون فيمراسلالمطبوعاتالدورية أ 
أردنيا"،و"اليجوزلغيرالصحفيممارسةمهنةالصحافة"(م.)10/
وهكذاجاءقانونالمطبوعاتوالنشرمقيداًلحقاألردنيفيالتعبيروإبداءالرأيوأطلقللصحفي
علىاألقلنظريا-حريةالوصولللمعلوماتونشرها،والتثريبعلىالمشرعفيذلك،إالأنهمنالواضح أنه ترسخ فيذهنه أنهيمكنالتعاملمعمجموعةمن الصحفيين (الذينيجب أن يكونوا
نللمواطناألردنيوإعطاءهالحق
أعضاءفينقابةالصحفيين)وتحديدحركتهم،بيدأنإطالقالعنا 
فيإبداء الرأي سيكونمنالصعبجداًضبط إيقاعه،وبالتالييمكنالقول أن قانون المطبوعات
يةالتعبيروالرأي لكل

والنشربالقيودالتيفرضهاعلىالجمهوريتصادممعالدستورالذيكفلحر
مواطنأردني،وليسللصحفيفقط.
بتداءبالتعديالت
كماتجباإلضافةأنالقيودعلىحريةالصحفيبدأتتتزايدبإستمراروبجرأة،إ ً
التيأدخلتعلىقانونالمطبوعاتوالنشر،ومعظمهذهالتعديالتغامضة،حيثجرىتعديلالمادة
()43علىسبيلالمثال ،والتينصتعلى أنه":يعتبرأصحابالمطابع والمكتباتودورالنشر
والتوزيعودورالدراساتوالبحوثودورقياسالرأيالعاممسؤولينبالتضامنعنالحقوقالشخصية
ونفقاتالمحاكمةالتييحكمبهاعلىمستخدميهمفي قضايا المطبوعاتالتيتنطبقعليها أحكام
القانون".ومنقراءةالنصنجدأنالتعديلفرض"عقوبةجماعية"علىمنوردذكرهمدونإحت ارم
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لمبدأ "وال تزر وازرة وزرأخرى" .وفي هذا ترهيب واضح ،مما يؤدي بالنتيجة للجم حريةالرأي
والتعبير .
ن
نيفرضهاقانونالمطبوعاتوالنشرمعالعقوباتالتيجاءبهاقانو 
ومقارنةالعقوباتالتيكا 
الجرائماإللكترونية يبدو واضحاً ،فاألولكانت عقوباته غرامات مالية بينما يفرضالثانيعقوب ة
ىالغرامةالمالية،فضالًعنإدخالصياغاتغامضةتحتملأكثرمنتفسير.
الحبسباإلضافةإل 
إلعالمالمرئيوالمسموع،حيثورد،علىسبيلالمثال،
وتجلتهذهالصياغاتالغامضةفيقانونا 
فيالمادة(/20ل)أنالمرخصلهيلتزم"بإحترامالكرامةاإلنسانيةوالخصوصيةالشخصيةوحريات
خرينوحقوقهموتعدديةالتعبير".فمنالذييحددهذهالصفات؟فهلإذانشرالصحفيخب اًرعن
اآل 
رئيسشرك ة أو مؤسسة أنهأحيللهيئةمكافحةالفسادبتهمة إختالس،هليعدذلكعدم إحت ارم
للكرامةاإلنسانيةوالخصوصيةالشخصية؟وإذاكانالمتهمشخصيةعامة،هليعاملكأنهشخص
عاديالتأثيرلهفيأمورالشأنالعام؟ثمتأتيالمادة()21منالقانونبقائمةمنالقيود"المحددة
فيالرخصةالممنوحةله"أيأنالجمهوراألردنيسوفيظلتحترقابةالدولةالتيتحددلهنوع
البرامجاإلذاعيةوالتلفزيونيةالتيعلىالمرخصلهأنيأخذالموافقةالمسبقةعليها.
نمنعاإلرهابالصادرعام 2014الذيأصبح قانون إرهاببحذذاته.من
ثمنأتي إلى قانو 
يقرأالتعريفالموسعفيالمادة()2والتوسعفيتعداداألعمالاإلرهابية(المادة)3بمايهدد-على
 نشاط أي أردني،صحفياً كان أو غيرصحفي،ويشلحريته،سيجددرجةالنكوصص
نحوخا 
تإليهحريةالتعبير،فهلاستخدامالشبكةالعنكبوتي ةأوإنشاءموقعإلكترونيلرصد
الشديدالذيجر 
ُ
الجرائماإلسرائيليةفيقطاعغزة ،أو التنديدبسياسةإسرائيلضدأهلنافيالنقب والتيتهدمالقرى
نمثلهذهالحمالتقدتهددحياةاألردنيينأو
المرةتلواألخرىسوفيكونعمالًإرهابياً،بإعتبارأ 
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ي
مصالحهم؟أوتعكرصفوالعالقاتمعدولةصديقة؟والمخالفاتلهذاالقانونمحكومةبعقوباتف 
غايةالقسوةوالشدةمثلاألشغالالشاقةالمؤبدةأوالمؤقتة .
ولما أعتبر األردن كأولدولةتنضم إلى "شراكةالحكومة المنفتح ة Open Government
)،Partnership (OGPوالتييعدحقالحصولعلىالمعلوماتأحدمكوناتهاالرئيسيةاألربعة.
وبموجبخطتهالوطنيةاألولى(عام،)2011التزماألردن"بتحسينسبلالحصولعلىالمعلومات
من خاللاعتماد تعديالتللقانونالحاليلضمانحقالحصول علىالمعلومات بهدف تحسينه
وضماناتساقه مع أفضل الممارسات الدولية" .وها قد مرت12سنة على هذااإللتزامولم يتم
إحترامه .
نضمانحقالحصولعلىالمعلوماتوالذياليعمل
وبعدحواليالعقدونصفمنإقرارقانو 
اطنينوالصحفيينلعدةأسباب

الًفيتيسيرتدفقالمعلوماتمنالحكومةللمو
بهالقانونكماكانمأمو
منهاوجودقوانينمجاورةتؤثرعلىسلباًعلىتطبيقهوخاصةقانونحمايةأسرارووثائقالدولةرقم
50لسنة .19713
ض قانون الجرائم اإللكترونيةفي األردن ومراجعتهوفقاللمتخصصين
وهكذايتبين بعداستع ار 
القانونيين واإلعالميينبأنه اليتوافقمع المعايير الدوليةللتعبيرالرقميإذيفرضعقوباتغير
متناسبةوخاصةالتوقيف(الحبس األحتياطي) والحبسبمايشكلتأثي اًر واضحاً Chilling effect
علىحريةالتعبيرالرقميوبمايزيدالرقابةالذاتيةعندالصحفيينوالنشطاء .

78

الجدول رقم ()5

ترتيب األردن في تصنيفات حرية الرأي والتعبير
في مؤشر "مراسلون بال حدود

السن ة
مؤشرمراسلونبالحدود(180
دولة)(الرقماألعلىأسوأ)

2012

2013

2014

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

128

134

141

 129 128 130 132 138 135 143

*مراسلون بال حدود ،تقارير مؤشر الحريات السنوي  2021-2012
ومع هذا يظهر األردنفيمؤشر غالوب للقانون والنظاملعام،2020أناألردنيأتيفي
ت ،وتراوحتهذهالثقةفيالشرطةاألردنيةبين 85
المرتبة16عالمياًو2عربياًبعددولةاإلما ار 
ى أعلىالمستوياتعلىمستوىالعالم حسب بيانات
 95فيالمائةمنذعام  ،2000وتعدمنأعل 
مسحالقيمةالعالمية،ممايعنيأنالنظامفياألردنيطبقلحدودبعيدة،وهنالكثقةبيناألمن
األردنيوالناسعمومابمافيهمالصحفيين(.بريزات )2021،
نتائج تقارير مركز حماية وحرية الصحفيين
ففي عام  2020طورمركزحمايةوحريةالصحفيينمؤشرالقياسحريةاإلعالمفياألردن،
درجة،وحسبمعاييرالمؤشرصنفت
وحازاألردنعلىمجموعدرجاتبلغ227.3منأصل570
ُ
ت
حرية اإلعالم في األردن لعام2020بـ"مقيد"(مرك زحماية وحرية الصحفيين ،تقرير الحريا 
اإلعالميةفياألردنلعام)2020
،)2019حسبجهودالرصدوالتوثيقالتيقامبهافريقبرنامجأماعنالسنواتمن( 2012
النتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم في األردن /مركز حماية وحرية
"عين" لرصد وتوثيق ا 
الصحفيين،فإنعدداالنتهاكاتالموثقةلعام2019سجل68إنتهاكاً،وهوذاتالعددالذيسجله
التقريرالسابقلعام  2018حينبلغعدداالنتهاكاتالموثقة  68إنتهاكاً أيضاً،وذلكبعدتراجع
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ملحوظفيعدداالنتهاكاتالموثقةلعام  2017والتيبلغت  174إنتهاكاً،أماعام ،2016فكان
عدداالنتهاكات135إنتهاكاً،وفي2015وثقالمركز57إنتهاكاً،وعام2014وثق،153وفي
عام2013وثقالمركز415إنتهاكاً،فيحينسجلعام74،2012إنتهاكاً(مركزحمايةوحرية
الصحفيين،تقاريرالحرياتاإلعالميةفياألردنلعام.)2012-2019
نتائج تقارير المركز الوطني لحقوق اإلنسان بين األعوام 2020-2012
إلعالملتسهيل
تمثلتنتائجتقريرالمركزالوطنيلعام2020بإصدار2900تصريحعنهيئةا 
وتنظيمعمل الصحفيين اثناءفترةالحظرالشاملخاللجائحةكورونا.وبينالتقريرتكرارشكاوى
الصحفيينبعدمالحصولعلىالمعلومات،و/أوعدمكفايةالمعلوماتو/أونقصالمعلومات،و/أ و
ن،التقريرالسنوي
نشرهااو/أوتخصيصهاللجهاتاإلعال ميةالدولية(.المركزالوطنيلحقوقاإلنسا 
التاسعلحالةحقوقاإلنسانفيالمملكةاألردنيةالهاشميةلعام2020م) 
وتمثلتنتائجتقريرعام2019باجراءتعديالتعلىالتشريعاتالمتعلقةبحريةالرأيوالتعبير
منهاحقالحصولعلىالمعلومات واستثنائيةالمعلومات،في قانون أثارجدال واسعافيمجلس
ب (المركزالوطنيلحقوق اإلنسان ،التقريرالسنوي الثامن لحالة حقوق اإلنسان فيالمملكة
النوا 
األردنيةالهاشميةلعام2019م) .
وفيتقريرهلعام2018ذكرالتقريرأنهإستجابةلمطالباتشعبيةوهيئاتحقوقية،قامتالحكومة
نالجرائماإللكترونية،منمجلسالنوابثمإعادتهبعدتعديلتعريف
نمعدللقانو 
بسحبمشروعقانو 
ن
خطابالكراهية ،وتمردالقانونمنمجلسالنواب،كماقامتالحكومةقامتبسحبمشروع ضما 
حقالحصولعلىالمعلومة(.المركزالوطنيلحقوقاإلنسان،التقريرالسنويالسابعلحالةحقوق
اإلنسانفيالمملكةاألردنيةالهاشميةلعام2018م) 
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وشهدعام  2017تعدياللعدةتشريعاتمتعلقةبالصحافةوحرية الرأي والتعبيرشملتتعديل
المادة()68/9مننظامالخدمةالمدنية،ومسودةللجرائماإللكترونيةوتضمينمفهومخطابالكراهية.
(المركزالوطنيلحقوقاإلنسان،التقريرالسنويالسادسلحالةحقوقاإلنسانفيالمملكةاألردنية
الهاشميةلعام2017م) .
شهدهذاالعامتعديالتعلىالتشريعاتالمتعلقةبحرية الرأي والتعبير ،وفيضوءصالحية

و
المركزبرصدواقعحقوقاإلنسان،الحظالمركزخاللعام2016متزايدإعدادالموقوفينومحاكمتهم
ت
ب ذاتصلةبالسياسةالعامةعنمواقفووجهاتنظرلهؤالءالمواطنينحيالموضوعا 
ألسبا 
بقانونمنعاالرهابواماممحكمةأمنالدولة .
عديدةبموج 
كماأبدىالتقريرقلقهجراءتكرارمنعتوقيفالصحفيين،وأصدرالمركزبتاريخ2016/2/25م
بياناًعنضرورةعدممنعاإلحتجاجالسلميحيثشهدعام2016حوالي480احتجاج(.المركز
الوطنيلحقوقاإلنسان،التقريرالسنويالخامسلحالةحقوقاإلنسانفيالمملكةاألردنيةالهاشمية
لعام2016م) .
ن
تقانو 
وشهد عام 2015متعديل لعددمنالتشريعاتالمتعلقة بحريةالرأيوالتعبير،شمل 
ألي
المرئيوالمسموعرقم()26لسنة2015موالذيتضمنمنحمجلسالوزراءحقرفضرخص 
القضاء،وإلغاءعقوبةالحبسبحقالقنواتغيرالمرخص ة

جهةإعالمية،وللمتض ررحقاللجوءإلى
ن ،وإستبدالها
ت الفنيةبشكلمخالفللقانو 
ن،وبحق متداوليالمصنفا 
أو التيتخالف أحكام القانو 
إلعالم،
بغراماتمع إمكانية التغليظ .كماتمتوسعةمهامهئي ة اإلعالم ومنحهاصالحيةتنظيم ا 
ى
وإمكانيةتدريباإلعال ميينوتأهيليهم.وتمتشكيللجنةللنظربالشكاوىاإلعال ميأوأيةجهةأخر 
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إلعالمي(.المركز الوطني لحقوقاإلنسان،التقرير السنويالرابعلحالةحقوق
تتعلق بالمحتوىا 
اإلنسانفيالمملكةاألردنيةالهاشميةلعام2015م) .
وتمثلتنتائجالتقريرلعام  2014بأنهقبلعام  2012لميقممركزحقوق اإلنسان بتضمين
الصحافةوأن القانونالمعدل لقانون نقابة

ت أو قراءاتمتعلقةبحقحرية الرأي والتعبير و
أي توصيا 
الصحفيين عام  2014تضمنتعديالتكثيرةكذلك منها :تعديلتعريفالصحفي الحكومي الوارد
فيالمادة الثاني وإضافة كلمة الممارسينومتخذيالمهنةمماضيق تعريفالصحفي،كماشمل
بالعاملينفيالمواقع
المفهومالموظفيناالداريين والفنين وليسوافقطالصحفيين.وإمكانيةانتسا 
واالذاعاتوالمحطات،وكذلكالتعديلالمتعلقبآليةأنتخابالنقيببحيثينتخبمباشرةمنالهيئة
نمنعاالرهاب،السيماالمادة
العامة.لتبقىاشكاليةالتعدديةالنقابية.وفياإلطارالتشريعيعدلقانو 
الثالثةالبندأالتيجعلتتعريفالعملاالرهابيعرضةلالجتهاد.وفيتطورتشريعيآخرتمتعديل
المادة/68حمننظامالخدمةالمدنية،التيتحظرعلىالموظفتحتطائلةالمسؤوليةالتأديبيةمثل
ن،التقريرالسنوي
ممارسةالكتابةوالتصريحلإلعالمباجرأوبدون(.المركزالوطنيلحقوقاإلنسا 
ثلحالةحقوقاإلنسانفيالمملكةاألردنيةالهاشميةلعام2014م) .
الثال 
كماوردفيتقريرعام2013بأنهلمتجرأيتعديالتعلىالتشريعاتالناظمةلحريةالصحافة
و/أوحريةالرأيوالتعبير،إالأنذلكلميحولدونحدوثتداعياتبعدتطبيققانونالمطبوعات
والنشررقم32لسنة،2012كماشهدالعامحجب236موقعاإللكترونيلميتمتسجيلهالدىدائرة
تتطالببتعديلالقانون،وعلى
المطبوعات،ونتجعنقرارحجبهذهالمواقعاحتجاجاتواعتصاما 
الًبالمادة
نالمدوناتاإللكترونيةاليجبأنيتمالمساسبهاتمحجبمدوناتاإللكترونيةعم 
الرغمأ 
ن المطبوعات والنشروحسبمؤشرالحرياتلدىنقابة الصحفيين لوحظ تراجعنوعي
 49من قانو 
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ي
فيحرياتالصحافةوحريةالرأيوالتعبير(.المركزالوطنيلحقوقاإلنسان،التقريرالسنويالثان 
لحالةحقوقاإلنسانفيالمملكةاألردنيةالهاشميةلعام2013م) 
وجاءفيتقريرعام  2012بأنهتمتعديل قانون الرأي والتعبيرعام  2012وتضمنتعزيز
حماية حرية الرأي والتعبيرمنعاً لتخصيصغرفةقضائيةلدارمحكمةالبدايةومحكمةاإلستئناف
،وإنقـاصمـددالطعن،وتقـديماللـوائحوتبادلهـاأماممحـاكماإلستتئناف،
فيقضاياالمطبوعاتوالنشر 
ضالموادالتيتمسحريةالرأيوالتعبيـروتقيـدالعمـل
ومحكمـةالتمييـز،غيرأنالقانونتضمنبع 
ص
ت وإخضاع المواقع اإللكترونية لأللحكام والجزاءاتالتي تخ 
الصحفيخاصةالتيعلىاألنترن 
لهـاأيمطبوعـةدونأيقيـد،أوجـزاءإضـافيعليهـا".كمـانـصهذاالتعـديلعلـىوجـوبتسـجيل
نالمطلـوب فـي السـابق
المطبوعـةاإللكترونية،وترخيصها في دائرة المطبوعات والنشر بينمـاكا 
ختياري(.المركزالوطنيلحقوقاإلنسان،التقريرالسنوياألوللحالةحقوقاإلنسانفي
التسـجيلاإل 
المملكةاألردنيةالهاشميةلعام2012م) 
تالحكومةوحسبالتقاريرالمحليةوالدوليةالتياستعرضناهاسابقاً،فيفرضالقيودعلى
عمل 
تقيودإضافية
حريةالرأي،وعلىالوصولللمعلوماتوعلىحريةالمواطنفيالتعبير،كماإستحداث 
يمنتشكيلريه
أ
علىالصحفيوعلىوسائلالبثوالنشر،وهمامنالوسائلالمهمةلتمكيناألردن
والتعبيرعنه،وهومايخالفالمعاييرالدوليةلحريةالرأيوالتعبير .
السؤال الثاني :ما هي التعديالت التي يجب ادخالها على القوانين والتشريعات الناظمة لحرية
الرأي والتعبير في األردن لتتوافق مع المعايير الدولية؟
أنحريةالرأيوالتعبيروحريةالصحافةليستمطلقةويجوزفرضتقييداتعليهاحمايةلمصالح
عايةكاألمنالقوميوالحفاظعلىاستقاللالقضاءوالمحاكمةالعادلةوالخصوصية.
أخرىأجدربالر
آلخر .
وفيكلاألحواليتمدائماًمحاولةإحداثموازنةبينالحقوقالمتنافسةوتغليبأحدهاعلىا 
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ولتمكيناإلعالمليصبحإعالموطن،البدمنتمكينهوتحفيزه ودعمه ،وتوفيركافةشروط
العملالمهنيالمستقل،وأدواته الفاعلة ضمن بيئة تشريعية عصرية،ضامنة وناظمة للعملية
العالمية؛أداء،وسمعة،
إلعالم
ىمصافوسائلا 
اإلعالمية،ليرتقياإلعالمالوطني،بمكوناتهكافةإل 
ً
ت
وتمي اًز،وبناءعالقاتثقةمعالمواقع اإللكترونية األخبارية.وهذايتطلب األهتمام الجادبمؤسسا 
اإلعالمكافةمنحيثتفعيلدورها،وتطويرأدائهاووضعآلياتعملجديدةتسهمفيتنظيمالقطاع
اتالتيتمسهذاالقطاع
اإلعالمي،وتطويرالمهاراتاإلعالميةمعاألخذب عيناإلعتباركلالمتغير
ُّ
،واإلجتماعية،والتعليمية،والتشريعية،
العاملينفيكافةمجاالته؛السياسية،واإلقتصادية 

ومؤسساتهو
والتكنولوجيةوعلىأعلىالمستوياتالمحلية والدولية،وتوفيرشروطالعملالمهنيالحر والمستقل،
بمايكفلاستعادةالثقةفيمصداقيةالخطابالرسمي،وفقمعاييرالشفافيةوالمساءلة،وبمايشمل
إلعالم االستقصائي،
إلعالم الرسمي وأساليبتقديمه،وتحفيز ا 
إحداثتغييرنوعيفيمضامين ا 
ث
وتدريبوتأهيلاإلعال ميينفيهذاالمجال،وفقمقتضياتوضروراتالتدريبوالتحدي 
ويمكن هنا استعراض وثيقة محلية (اإلستراتيجية اإلعالمية  ،ورؤية جاللة الملك عبدهللا الثاني)
لالستدلل على التوجه المطلوب في الدولة األردنية لسقف الحرية والراي المطلوب ،السيما بعد
إستعراضالتشريعاتاألردنيةومقارنتهابالمواثيقالدولية،ومراجعةتقاريرالحريات(محلياودوليا) 
أول( :األستراتجية اإلعالمية)2015-2011 ،
إلعالمية،بماتشتملعليهمنآلياتمحددةلبناءالقدرات
أن تبنيهذهالخطةلإلستراتيجية ا 
ي
إلعال م 
اإلعالميةالمؤسسية،وماتتضمنمنتحديدالمعيقات والثغراتالتييعانيمنهاالقطاع ا 
األردني،واقتراح اآلليات الدافعة لتطويره ،ضمن مواثيق شرف العملاإلعالميفي المؤسسات
ىأهميةوجود مجلس للشكاوى يتوفر على
المختصة ،حسب إمكانياتها وخصوصياتها؛إضافةإل 
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إمكانيةمعالجةالقضاياالخالفية،منشأنهأنيضمناستم ارريةالعملالمؤسسيالمحققلألهداف
إلعالميةفيالنهوضبهذا
والنتائجبالشكلاألمثل،مايؤكدشراكةومسؤوليةجميعأطرافالعمليةا 
ِ
التعبيرعنق َيمالدولةوقوتها،وصوتمواطنيها،بالشكل
القطاعالمهم،لخدمةرسالةالدولةاألردنية،و
الذييليقبهذاالوطنومنجزهونهضته .
أنرسالةاإلعالميجبأنتكونمستقلة،كافلةلمعاييرالمهنيةوالموضعية،وتمتازبحيادضمن
تجسيدمعاني المسؤوليةاإلجتماعيةومتطلباتها،إن اإلعالم الحر يجب أن يبقى ضمن حدود
المسؤولية التي تحترم المجتمعوتكفل أمن مواطنيه وأرضه ،بما ينسجم مع أمان المجموعات
الً،وحاسماً ،فيتحشيدالرأيالعام،كماأنه المؤهل الحقيقي
الً فاع 
اإلجتماعيةأيضا،فهو يعدعق 
إلدارةالمشهد،السيمافياألزمات،كونه  األقدرعلىنشر،وتوثيق،ونقل،وتحليل ،وإستقصاء
يومُثلالتربيةالوطنية،والقيمالمدنية،
القضاياالحساسةورفدهاللمتلقين،ويعدشريانارئيسالنق لمعان ُ
،والضامنةإحت ارم
اروأدواته،باإلستنادإلىالحقالدستوريفيالتعبيرعنالرأي 
ومعز اًزلثقافةالحو 
ك
ش
تالعامةيمايحفظالمصالحالعلياللدولة.وال 
عاإلجتماعيوالفكري،والديني،وصونالحريا 
التنو
انهاليزاليحتاجتعزي اًزومؤازرةًلتطويردورهالمهنية،وتنظيمالبيئةاإلعالمية ،وتحديدمعاييرأدائه
األخالقية،وتقاليدهالديمقراطيةوالتعدديةالمتوافقعليه .

وبعد مراجعة اإلستراتيجية اإلعالمية والتياقرهاجاللةالملك عبدهللاالثاني لتحديثوتطوير
اإلعالموحريةالرايوالتعبيرالسيمافياالعالموتنظيمهبمايكفلالحرياتالعامةفياألردن،تم
استخالصالنتائجالتالية .
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جدول رقم ( )6

ما تم تنفيذه من الستراتيجية وما لم يتم تنفيذه ومقترحات للتنفيذ أو التعديل:
اإللتزام كما ورد في الستراتيجية

ما تم تنفيذه من وما لم

اإلقتراح (إن وجد)

يتم تنفيذه
المجال األول :التشريعات الناظمة للعمل اإلعالمي 





إنهاءالعقوباتالسالبةللحريةفيالجرائمالمرتكبة

جرى اإللتزام بإنهاء



بواسطة المطبوعات وجرائم الرأي ،وإيجاد نصوص العقوبات السالبة للحرية في

واضحة وصريحة بمنع التوقيف والحبس في قضايا قانون المطبوعات والنشر

المطبوعاتوالنشر،وإلغاءالمصطلحاتالملتبسةالواردة وقانون

في التشريعات التي تحتمل أكثر من تأويل أو تفسير .والمسموع 

اإلعالم

المرئي

التحولمنالذم والقدح الجزائيإلىالذم والقدحالمدني.
ومنشأنهذاالتحولاستثناءالنيابةالعامةمنالموضوع
وأنيقومالموظفالعامبصفتهالشخصيةبرفعالقضية،

فيحالفرضعقوباتيجبأنتراعيالعقوباتمبدأ

التناسبيةوتقليلالضررعلىحريةالتعبير .
أولوية لتعديل القوانين التالية:

-1قانونالمطبوعاتوالنشررقم8لسنة1998م 

-2قانونالعقوباتوتعديالتهرقم16لسنة 1960
-3قانون محكمة امن الدولة وتعديالته رقم17
لسنة 1959

-4قانونحمايةأسرارووثائقالدولةرقم50لسنة

 1971

-5قانونانتهاكحرمةالمحاكمرقم9لسنة 1959
-6قانوننقابةالصحفيينرقم15لسنة 1998

 -7قانوناإلعالمالمرئي والمسموعرقم  71لسنة
 2002

-8قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم30لسنة

 2010

-9قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

رقم47لسنة 2007

-10قانوناألحداثوتعديالتهرقم24لسنة 1968


-1تم 
-2ال 
-3ال 


-4ال 


-5ال 
-6ال 

-7نعم 

-8نعم 


-9ال 


-10نعم 
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المجال الثاني :المهنية والتدريب 

ال 

الداعيلتنفيذاإللتزام 

 .1إنشاء مركز تدريب إعالمي شامل
 -إنشاء جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز



ال 

الداعيلتنفيذاإللتزام 

اإلعالمي 
-3تشجيع التوجه نحو الصحافة الستقصائية؛ 

ال 

الداعيلتنفيذاإللتزام 

المجال الثالث :التنظيم الذاتي 





مراجعةوتطويرميثاقالشرفالصحفي

ال 

التعاون مع النقابة لتعديل

دعوةوسائلاإلعالمإلىتبنيميثاقشرفلإلعالم

ال 

ظهرت الحاجة لمواثيق

االنتخابي .

الميثاق 

تغطي مواضيع أخرى كاألطفال
والجريمة

واألمور

األمنية

والعسكرية 
قياموسائلاإلعالمبتعيينمدققأومراقبداخلي

ال 

( )ombudsman

إنشاء مجلس شكاوى 

هذا الموضوع مهم ويؤدي
إلىتعزيزالتنظيمالذاتي 

تم التنفيذ جزئيا بإنشاء

لجنة شكاوى اإلعالم المرئي



والمسموعلكنالتشمل والية

اللجنة ما يقع ضمن قانون
المطبوعات 

المجال الرابع :اإلعالم اللكتروني 





إنشاءسجلوطنيللصحافةااللكترونيةمنخالل

ال 



التسجيلفيو ازرةالصناعةوالتجارةأوفيسجلخاص

بنقابةالصحفيين 

اصبحتمجبرةبالتسجيل

والترخيص وتعيين رئيس
تحريرمتفرغ 

االعتراف من قبل الجهات الرسمية بالمواقع

ال 



المجال الخامس :اإلعالم الرسمي 





المجال السابع :اإلعالم المجتمعي 





تشجيع الو ازراتوالمؤسساتالعامة على إنشاء

جزئيا 

ليسالمهمإنشاءموقعلكن

اإللكترونيةالمسجلةكجزٍءمناإلعالمالوطني 

مواقعالكترونيةلها 

األهمالتحديثوايجادجمهورله 
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المجال الثامن :التعليم األكاديمي اإلعالمي .





تطويروتحديثمحتوىومناهجالموادالتدريبية 

جزئيا 

جسر الفجوة بين التعليم

تطوراتICTsسريعة النظريوالعملي 

وال يتم مالحقتها من أغلب
أعضاءالهيئاتالتدريسية 
التقييم والمتابعة 

لم يصل إلى علمي أن

يمكن اإلستعانة بكبار
الصحفيينفيالتدريسالعملي 


نصتاالستراتيجيةعلىتشكيللجنةلتقييمومتابعة اللجنة أو المكتب التنفيذ قد

الخططالتنفيذية 

جرىتشكليهما 

وإنشاءمكتبتنفيذيلمتابعةتنفيذاإلستراتيجيةيتبع

لوزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال ممثلة بإدارة
اإلعالمواالتصالفيرئاسةالوزراء 


ثانياً  :الرؤية الملكية
فيإطارمسيرةاإلصالحالشاملالتييواصلاألردنقطعالخطواتفيها،وعلىأساسأن
اإلعالمبشقيهالرسميوالخاصالذيينضويتحتمظلةاإلعالمالوطنيجزءومكونأساسيمن
عمليةاإلصالحمنجهة،وهوالمنبرالذيمنخاللهكذلكيتماإلعدادوالترويجلمسيرةاإلصالح،
فقدوجهجاللةالملكعبدهللاالثانيالمعظمفي()22آذارالماضيرسالةملكيةللحكومةجاء
فيها بما يخص موضوع تطوير اإلعالم" :أما اإلعالم الوطني بسائر أشكاله؛ المطبوع والمرئي
عن
والمسموع واإللكتروني،فالبدله،وقدآمنابحريته،منالتعبيربمهنية رفيعةومسؤوليةوطنية 
هذاالبلدالذيالتهدأمحاوالتهللتقدم،واليتراجععنأحالمهوأشواقهوهويسيرنحوالحريةوالحياة
الكريمة.وقدشهدناتراجعاًفياإلعالمالرسمي،أسهمفيعدمإيصالرسالةالدولةاألردنيةوصوت
إبداع،يقبلالرأياآلخرويحترمالتعددية

المواطنبالشكلالذييليق.أننافياألردنوطنحرية و
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والعدالةوسيادةالقانون.وهناأوجهالحكومةإلعداداستراتيجيةلإلعالمتقومعلىقاعدتيالحرية
والمسؤولية،وتأخذبعيناإلعتبارمتغيراتالعصرمنأدواتجديدةلالتصال ".
ويؤكدجاللتهأنمنأهمالقيمالتيالبدأننحققهاهي"التعدديةوالتسامحوسيادةالقانون"،وأن
"الديمقراطيةلنتكتملإالبالمبادرةالبناءةوقبولالتنوعواالختالففيالرأي"،و"بحثأناالختالف
اليؤشرعلىوجودخلل،واليعدإنعداماللوالء"،وأن"الوصوللحلولتوافقيةهيفضيلةترفعمن
شأنمنيتحلىبهاوليستعالمةضعف".ويشددجاللته"علىوجوبحمايةالحيزالعامالمتاح
للتعبيرالحرعناآلراءالسياسيةالمختلفة".وفياختالفواضحمعكثيرمنالسياسيينلدينا،مؤكداً
أناألردنيرحببإحتضانحريةالتعبير،وفتحمجاللتقبلاآلراء(المعشر . )2015،
ثالثا  :التعديالت التي يجب ادخالها على القوانين والتشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير
في األردن لتتوافق مع المعايير الدولية 
بعدمراجعةشاملةللتشريعاتاألردنية،واستعراضالمواثيقكافةعربياودوليا،ومراجعةالتقارير
المتعلقة بحريةالراي والتعبيرفياالعالممحليا ودوليا ،وتقييم االستراتجيةاالعالميةفي االردن
وتحليلرؤيةجاللةالملكعبدهللاالثانييمكناستخالصاهمالتشريعاتالتيتحتاجالىتعديالت
وهيإلغاءتوقيفالصحفيين ،إلغاءالزاميةالعضويةفينقابةالصحفيينأنسجامامعالمادة 20
مناإلعالنالعالميلحقوق اإلنسان،تعديلالتشريعاتوفقالماتماستعراضهوتحليلهبعدعرضه
تراعيالعقوباتمبدأالتناسبية
علىالمحكميين،وفيحالفرضعقوباتسالبةللحريةيجبأنتكون 
وتقليلالضررعلىحريةالتعبير،وتعديلالتشريعاتاإلعالميةبماسبقأنالتزمتبهالحكومةوفقا
لماجاءفيالدستور،وبعدمصادقتهاعلىالمواثيقالدولية،وسيذكرتفصيالفيالفصلاالخير
تحليالللنتائجوالتوصيات .
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الفصل الخامس:
النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
يتضمنهذاالفصلألهمماتضمنتهالتشريعاتالناظمةلحريةالرأيوالتعبيرفياألردنودولياً،
ض ألهمالنتائج
والتوصياتلتطويرالتشريعاتالناظمةلحريةالرأي والتعبيرفياألردن.تالياً عر 
التيتمالتوصلاليها :
أولً :القوانين والتشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير في األردن
هناكعدةقوانينوتشريعاتتنظمحريةالرأيوالتعبيرفياألردن،فالدستوروتالياًاستعراضلها :
الدستور :يالحظأن النصالدستوري واضحاللبسفيه ،حيث أكد علىعدمجوازالرقابة على
حريةالرأيوالتعبيرإالفيحالةإعالناألحكامالعرفي ةأوالطوارئ،ويستفادذلكمنعبارة"الصحافة
نالقانون"،ومنمفهومالمخالفةلنصالفقرةالرابعةمننفسالمادة.بمعنىأنه
والطباعةحرتانضم 
فيغيرالحاالتالواردةفيالفقرةالرابعةاليجوزفرضرقابةمسبقةعلىالصحافةوالطباعة .
قانون الجرائم اإللكترونية :تعد المادة()11من قانون الجرائم اإللكترونية رقم()27لسنة 2015
األكثرسلبيةفيمايخصالعملالصحفيوالتيتنصعلى"يعاقبكلمنقامقصداًبإرسالأوإعادة
تأومعلوماتعنطريقالشبكةالمعلوماتي ةأوالموقعاإللكترونيأوأينظام
إرسالأونشربيانا 
معلوماتتنطويعلىذمأوقدحأوتحقيرأيشخصبالحبسمدةالتقلعنثالثةأشهروبغرامة
ال تقل عن ( )100مائة دينار وال تزيد على ( )2000ألفي دينار  ".وتتيحهذه المادةالحبس
توالنشرالذييخلومنالعقوباتالسالبةللحريةفيمايتعلقبالذم
والتوقيف،خالفاًلقانونالمطبوعا 
والقدح .
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قانون المطبوعات والنشر :يرىالعديدمناإلعالميين،أنهذاالقانونكاندائماًمحلخالفحول
دورهفيتدعيمحريةالرأيوالتعبيرالتينصعليهاالدستورأوالحدمنها.فالمادة38منالقانون
اشارتإلىالعديدمنالقضاياالتي يحظر النشر عنها،مثل تحقير أو قدح أو ذمإحدىالديانات
المكفولةحريتهابالدستور ،أواإلساءةإليها،أواإلساءةألربابالشرائع مناألنبياء بالكتابة،أو
بالرسم ،أو بالصورة ،أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى .أو إهانة الشعور أو المعتقدالديني ،أو إثارة
النعرات المذهبية،أوالعنصرية ،أوما يسيء لكرامةاألف اردوحرياتهم الشخصي ةأوما يتضمن
تأوإشاعاتكاذبةبحقهم.وفرضالقانونغراماتماليةلمخالفةهذهالمواد .
معلوما 
ح
قانون العقوبات رقم  19لسنة  :1960تعامل قانون العقوبات األردني معموضوعيالذم والقد 
الموجهةإلىمجلساألمةأوأحدأعضائهأثناءعملهأوبسببماأجراهبحكمعملهأوإلىإحدى
الهيئاتالرسميةأوالمحاكمأواإلداراتالعامةأوالجيشأوإلىأيموظفأثناءقيامهبوظيفتهأو
ضالقانونغراماتماليةلمخالفةهذهالمواد .ويزيد
بسببماأجراهبحكمها،أواألفرادالعاديين،وفر 
القانونعقوباتالذموالقدحوالتحقيرإذاكانتموجهةللموظفالعامومنفيحكمهمقارنةمعآحاد
الناسبمايمكنأنيشكلدرعحمايةللموظفالعام .
قانون المرئي والمسموع :فرضالقانونقيودغيرمبررةللحدمنحريةالرأيوالتعبيربحجةاألمن
القومي واالقتصادي ومكافحة اإلرهاب .كمامنحالقانونمجلس الوزراء صالحية رفض إعطاء
الًلكافةالشروط .
بولوكانالطلبمستكم 
الترخيصبدونإبداءاألسبا 
قانون نقابة الصحفيين رقم  15لسنة  :1998عرفالقانون الصحفي:عضوالنقابةالمسجلفي
ن
سجل الصحفيين واتخاذا الصحافةمهنةلهوفق أحكام هذا القانون  .ويحظرعلىغير الصحفيي 
الممارسينأوالصحفيينالمنصوصعليهمفيالمادة()9منهذاالقانونمراسلةالصحفاألجنبية
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واإلعالنعنأنفسهمبصفةصحفيأوبأيعبارةتعطيهذاالمعنى،كمايحظرعلىمكاتبالدعاية
واإلعالن والنشر والتوزيع إضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أوإعالناتهاتفيدهذا
ض القانونغراماتماليةلمخالفة
المعنى،مالمتكنمرخصةبإصدار المطبوعاتالصحفية ،وفر 
هذهالمواد .
ثانياً :مدى توافق التشريعات اإلعالمية في األردن مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير
ي المعاييرالدولية،وماقدممنقوانين
ض الركائز القانونية لحرية الرأي والتعبيرف 
بعد استع ار 
ن التشريعاتالناظمةلحريةالرأي والتعبيرفياألردن لم
وتشريعاتفياألردن،يمكنأننستنتج أ 
تنسجممعكفالةحقالرأي،ولمتتوافقومانصتعليهالمعاييرالدوليةمنالنصعلىحريةالرأي
والتعبيروضرورةالمحافظةعليهاوعدمتقيدها.لقدعملتالحكومةوحسبالتقاريرالمحليةوالدولية
التياستعرضناهاسابقاً،علىفرضالقيودعلىحريةالرأي،وعلىالوصولللمعلوماتوعلىحرية
تقيودإضافيةعلىالصحفيوعلىوسائلالبثوالنشر،وهمامن
المواطنفيالتعبير،كمااستحدث 
الوسائلالمهمةلتمكيناألردنيمنتشكيلرأيهوالتعبيرعنه،وهومايخالفالمعاييرالدوليةلحرية
الرأيوالتعبير .
ثالثاً :التعديالت التي يجب ادخالها على القوانين والتشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير في

األردن لتتوافق مع المعايير الدولية

تأكيداً على الرؤية اإلعالمية التي أنطلقت منها الصحافة واإلعالم برفعالوعي بحقيقةما ،وهذا
بالطبعيعتبرمن  المكوناألساسيأليعمليةإصالح(سياسية،إقتصادية،إجتماعية)بلونهجا
حي ة
للتنميةالمستدامةفيأيإرادةحقيقيةترغببالتغييروالتطويروالتحديث،وألنهذهالعمليةاإلصال 
وتعزيزمسيرةالتنميةالمستدامةوتطويرالدولةاألردنيةمشروعتتبناهالدولةاألردنيةكرؤيةتدعو
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تعبيرعن اإلرادة السياسية العليا،وبعد تحليل
إليها بإستمرار ،وتوثق كثي اًر في خطابات الملك ،اً
النصوص،وعرضهاعلىالمحكمين،والبحثوالتقصيتوصيالدراسةبإجراءالتعديالتالتالية :
• تعديلالتشريعات الناظمةللعملاإلعالمي ،حيث أصبحمنالضرورةبمكان مواكبة هذه
إلعالم .
التشريعاتللتطوراتالتيطرأت،أخي اًرعلىقطاعا 
• إضافةحقالحصولعلىالمعلوماتفيالدستوراألردني.
• فيحالفرضعقوباتسالبةللحريةيجبأنتكونتراعيالعقوباتمبدأالتناسبيةوتقليل
الضررعلىحريةالتعبير.
إلعالم المرئي والمسموعفيهيئةتنظيمقطاع
• بعددمجدائرةالمطبوعات والنشروهيئة ا 
النشر،وآخرلإلعالمالمرئيوالمسموع.

نجديدللمطبوعاتو
بوضعقانو 
اإلعالم،يج 
• تعديلقانوننقابةالصحفيينبإلغاءالزاميةالعضويةفينقابةالصحفيينأنسجامامعالمادة
إلعالنالعالميلحقوقاإلنسان.
20منا 
نرقم15لسنة1998
• تعديلقانوننقابةالصحفيي 
• تعديلقانونالجرائماإللكترونيةرقم27لعام2015
• تعديلقانونضمانحقالحصولعلىالمعلوماترقم47لسنة2007
التوصيات:
ن
• علىالحكومة والمؤسساتالخاصةومؤسساتالمجتمعالمدني تسهيلحصول الصحفيي 
ت.
علىالمعلوما 
• تعديالتعلىالقوانينوالتشريعاتوالتيذكرتفيثالثاًمننفسالفصل.
• استحداتهيئة.
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• علىنقابةالصحفيينإنشاءلجنةخاصةتعنىبالرقابةالكافلةلحمايةالمؤسساتالصحفية
تاإلعالمية.
والصحفيينمنتداركاألخطاء،وإدارةاألزما 
ن
تاإلعالمعقددورات تدريبية لتوعية الصحفيين بالقواني 
• على نقابةالصحفيينوكليا 
والتشريعاتالنافذة،وتنميةمبادئالرقابةالذاتيةلديهم.
• إنشاءهيئةإدارةأزماتإعالميةمستقلةو/أوهيئ ةإعالمعليامستقل ةمنالقطاعاإلعالم
العاموالخاصتكفلحمايةوتنظيموتأطيرالعملالصحفي.
• علىالحكومةإلغاءالتوقيففيقضاياحريةالرأيوالتعبير.
• علىالحكومةإلغاءالعقوباتالسالبةللحريةإالفيأكثرالجرائمخطورة.
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