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مقدمة 
غ���دت امل�ؤ�ض�ض���ة الإعالمية يف املجتمع املدين من اأهم امل�ؤ�ض�ضات التي ت�ضطل���ع مبهمة الدفاع عن الدميقراطية واحلريات 
وحق����ق الإن�ض���ان، وباتت مهمتها الأ�ضا�ض���ية تن�ض���ب عل���ى تن�ير الراأي الع���ام بحق�قه كاف���ة ومتكينه يف عملية امل�ض���اركة يف 
التغيريين الجتماعي وال�ضيا�ض���ي، ف�ض���ال عن تر�ض���يخ ثقافة الدميقراطية واحلراك ال�ضيا�ض���ي اللذين يق�م���ان على مراقبة 

ال�ضلطة ال�ضيا�ضية وك�ضف احلقائق والت�ضدي للم�ضكالت اجل�هرية التي تعاين منها املجتمعات املدنية.

ويف هذا ال�ضدد يرى بع�س املهتمني بطبيعة عالقة الإعالم بال�ضلطة، اأن حرية الإعالم �ضرط اأ�ضا�س لقيام الدميقراطية؛ 
لأن الإعالم ه� الأكرث فاعلية يف مراقبة جتاوزات ال�ض���لطة وانحرافاتها. فبقدر ما يتاح له من حرية تزداد قدرته على �ض���بط 

هذه التجاوزات والنحرافات والإ�ضهام يف منعها. 

ه اأداة بيد النظام ال�ضيا�ض���ي القائم يف اأي جمتمع من املجتمعات. اإذ  ويرى بع�ض���هم اأنه ل ميكن النظر اإىل الإعالم اإل بعدِّ
ا ودميقراطيا، كما يق�ل�ن، يف ظل نظام �ضيا�ض���ي غري دميقراطي؟ وكيف ميكن اأن نت�ض����ر  كيف ميكن اأن نت�ض����ر اإعالما حرًّ
اإعالم���ا دميقراطي���ا يف ظل واقع اقت�ض���ادي تهيمن عل���ى ثروة املجتمع في���ه ومقدراته نخبة قليلة ؟. وعليه، يجب حل م�ض���كلة 
الدميقراطية يف املجتمع اأول، كما يرون. واإذا ما مت ذلك ف�ض���يتح�ل الإعالم اإىل رافد من روافد اإجناح الدميقراطية، فكلما 

زاد وعي الفرد يف املجتمع املدين بدوره وبحق�قه ازداد مت�ضكه بها، ومقاومته لكل ما يعيق متتعه بها. 

ويف �ض����ء هذا الفهم لطبيعة العالقة بني الإعالم والدميقراطية قام مركز القد�س للدرا�ض���ات بدرا�ض���ة ميدانية ا�ضتملت 
على )502( خم�ض���مئة و�ض���حفيني وقادة راأي من خمتلف و�ض���ائل الإعالم املقروءة وامل�ض���م�عة واملرئي���ة وامل�اقع الإلكرتونية 
ملعرفة مدى تفهمهم ل�اقع احلريات الإعالمية، ومدى اطالعهم على الق�انني والت�ضريعات الناظمة لعملهم الإعالمي يف هذا 
ال�قت الدقيق من م�ض���رية الإ�ض���الح والدميقراطية التي يعي�ضها املجتمع الأردين من جهة اأخرى. فاإىل اأي مدى يعي العامل�ن 
يف و�ض���ائل الإعالم الدور املن�ط بهم يف دفع م�ض���رية ال�ض���الحات اإىل الأمام يف هذه املرحلة؟ وما اأ�ضاليب الحت�اء والإغراء 
التي تتبعها احلك�مة وغريها من اجلهات يف احت�ائهم ؟ وما مدى ر�ض���خهم لهذه الأ�ض���اليب والإغراءات؟ اإن الإجابة عن هذه 

الأ�ضئلة هي امل�ض�غ العلمي لإجراء هذه الدرا�ضة امليدانية.
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اأهداف الدرا�سة 
هدفت �لدر��سة �إىل ما يلي:

Ó  التع���رف اإىل واقع احلريات الإعالمية يف الأردن من وجهة نظر ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وق���ادة الراأي العاملني يف 
و�ضائل الإعالم املرئي وامل�ضم�ع واملقروء وامل�اقع الإلكرتونية.

Ó  ،معرفة مدى اطالع ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي على التعديالت التي طراأت على قان�ن املطب�عات والن�ضر 
وقان�ن حق احل�ض�ل على املعل�مات 

Ó .معرفة اجتاهات ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي من نقابة ال�ضحفيني

Ó .معرفة مدى قدرة و�ضائل الإعالم يف الأردن يف الك�ضف عن م�ضكلة الف�ضاد باأن�اعه واأ�ضكاله املختلفة

Ó التعرف اإىل طبيعة املعيقات القان�نية والت�ضريعية التي حتد من احلريات الإعالمية يف الأردن

Ó  التع���رف اإىل مدى تعر����س الإعالميني والإعالميات وق���ادة الراأي للرقابة وال�ض���غ�طات اأثناء قيامهم وممار�ض���تهم 
لعملهم.

Ó  معرفة اأ�ض���كال الرقابة وال�ض���غ�طات التي يتعر�س لها العامل�ن والعامالت يف املجال الإعالمي وحتديد اجلهات التي 
متار�ضها اأو تقف وراءها.

Ó .معرفة اأ�ضاليب الإغراء التي متار�ضها احلك�مة واجلهات الأخرى لحت�اء العاملني والعامالت يف املجال الإعالمي

Ó  معرفة م�قف و�ضائل الإعالم من احلراك ال�ضعبي املطالب بتحقيق اإ�ضالحات �ضيا�ضية واجتماعية واقت�ضادية

Ó  ت�فري قاعدة بيانات ح�ل واقع ال�ضحافة واحلريات الإعالمية يف الأردن ي�ضتفيد منها الباحث�ن والباحثات واملعني�ن 
بال�ض�ؤون الإعالمية.

منهجية الدرا�سة واإجراءاتها
ه اأكرث املناهج دقة يف الت��ضل اإىل نتائج ميكن العتماد عليها يف  اتبعت الدرا�ض���ة املنهج ال��ض���في – امل�ض���حي بالعينة بعدِّ

الدرا�ضات الإعالمية.

واأما اأداة الدرا�ضة فقد مت ا�ضتخدام ال�ضتبانة اأداة جلمع البيانات واملعل�مات من ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي. 
وقد ا�ضتملت ال�ضتبانة على ع�ضرة حماور/ اأق�ضام تتعلق ب�اقع ال�ضحافة واحلريات الإعالمية يف الأردن باأبعادها الجتماعية 
والقان�نية والإعالمية وال�ضيا�ضية واملهنية. وقد ا�ضتمل كل حم�ر/ ق�ضم من هذه املحاور على اأ�ضئلة فرعية بهدف التعرف اإىل 
واقع ال�ض���حافة وو�ض���ائل الإعالم يف هذه املرحلة املهمة من مراحل التغيري الدميقراطي وال�ضيا�ضي والجتماعي الذي ي�ضهده 

املجتمع الأردين.

و�أما هذه �ملحاور/ �لأق�سام فهي:

البيانات التعريفية بال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي امل�ضم�لني بالدرا�ضة.11
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قان�ن احل�ض�ل على املعل�مات.21

قان�ن املطب�عات والن�ضر.31

نقابة ال�ضحفيني.41

ق�ضايا الف�ضاد.51

الرقابة على العمل ال�ضحفي.61

اأ�ضاليب احت�اء ال�ضحفيني.71

مدونة ال�ضل�ك .81

ال�حدة ال�طنية .91

 م��ض�عات عامة.101

جمتمع الدرا�سة وعينتها 
يتك�ن جمتمع الدرا�ض���ة من ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي ممن يعمل����ن يف امل�ؤ�ض�ض���ات والقطاعات الإعالمية 
املختلف���ة )املق���روءة واملرئي���ة وامل�ض���م�عة وامل�اقع الإلكرتوني���ة( ويت�زع�ن يف خمتلف م���دن اململكة وحمافظاته���ا. واأما عينة 
الدرا�ض���ة فقد بلغ عدد اأفرادها )502( خم�ض���مئة و�ضحفيني وقادة راأي)كتاب اأعمدة، روؤ�ضاء ومديرو حترير، ومقدم� برامج 
اإذاعي���ة وتلفزي�ني���ة(، مت اختياره���ا بطريقة املعاين���ة الطبقية الع�ض����ائية، اإذ مت ت�زيع حجم العينة عل���ى جميع الطبقات مبا 

يتنا�ضب مع حجم كل طبقة من ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي ل�ضمان متثيلهم يف العينة. 

حتليل نتائج الدرا�سة 
اخل�سائ�ص النوعية لل�سحفيني وال�سحفيات .11

يت�ضح من )جدول 1( املعني بالبيانات الأولية واخل�ضائ�س الن�عية لل�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي الذين �ضارك�ا 
يف هذه الدرا�ضة وعددهم )502( خم�ضمئة و�ضحفيني يت�زع�ن على مدن اململكة وحمافظاتها كافة،اأن عدد الذك�ر منهم قد 
بلغ )318( �ض���حفيا، اأي ما ن�ض���بته )76%(، وعدد ال�ض���حفيات بلغ )121(، اأي ما ن�ض���بته )24%(. وات�ضح اأي�ضا اأن ه�ؤلء 
ال�ض���حفيني يعمل�ن يف و�ض���ائل الإعالم املختلفة : املقروء)58.1%(، واملرئي وامل�ضم�ع )23.8%(، والإلكرتوين)%14.3(، 
اإ�ض���افة اإىل وج�د ما ن�ض���بته)3.8%( منهم يعمل مرا�ض���ال ومرا�ض���لة. ويتبني من اجلدول اأي�ض���ا اأن ما ن�ضبته)87.9%( من 
ه�ؤلء هم �ضحفي�ن. وبالإ�ضافة اإىل ذلك هناك ما ن�ضبته )12.1%( من الذين مت ا�ضتطالعهم هم من قادة الراأي يف امليدان 
الإعالمي، وحتديدا : روؤ�ضاء حترير ال�ضحف، وكتاب اأعمدة منتظم�ن، ومديرو حترير واأق�ضام، ومعدو ومقدم� برامج اإذاعية 

وتلفزي�نية، وم�ض�ؤول�ن وم�ضرف�ن على امل�اقع الإلكرتونية.

ويت�زع ه�ؤلء ال�ض���حفي�ن وقادة الراأي على العمل يف القطاعني احلك�مي واخلا�س، ف�ض���ال عن عمل بع�ض���هم يف القطاع 
احلزبي اخلا�س..فقد ات�ض���ح اأن هناك ما ن�ضبته )34.7%( منهم يعمل يف القطاع احلك�مي، واأن )31.5%( يعمل اأي�ضا يف 
القطاع اخلا�س، واأن ما ن�ضبته )1.4%( يعمل يف قطاع حزبي خا�س. واأما من يعمل منهم يف القطاعات الإعالمية املختلطة 
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فقد بلغت ن�ضبتهم)32.3%(. واجلدير مبالحظته يف هذا اجلدول اأن ما ن�ضبته )71.7%( من ه�ؤلء الذين �ضملتهم الدرا�ضة 
هم اأع�ضاء يف نقابة ال�ضحفيني، وما تبقى، اأي )28.3%( لي�ض�ا اأع�ضاء فيها. 

واأما يف ما يتعلق باأعمار ه�ؤلء ال�ضحفيني وال�ضحفيات فقد تبني اأي�ضا اأنها تراوحت ما بني الع�ضرين وال�ضتني عاما؛ حيث 
كان���ت الفئ���ة العمرية )40-31( هي الأعلى من بني الن�ض���ب جميعها. اإذ بلغت )35.8 %(، تلته���ا الفئة العمرية )50 -41(، 
حيث بلغت ن�ض���بة هذه الفئة العمرية )31.2%(. واأما ن�ض���بة من تزيد اأعمارهم على ال�ض���تني عاما فلم تتجاوز )4.5%(، اأي 

ما عدده )22( �ضحفيا و�ضحفية. 

واأما احلالة الجتماعية له�ؤلء ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات فبع�ض���هم متزوج / متزوجة،وبع�ضهم عازب/ عزباء وبع�ضهم 
مطلق/ مطلقة. غري اأن الن�ضبة الأكرب من هذه احلالت الجتماعية كانت لفئة املتزوجني واملتزوجات ؛ حيث بلغت هذه الن�ضبة 

)79.2%( اأي ما عدده)397( متزوجا ومتزوجة.

واأما امل�ؤهالت العلمية لل�ضحفيني فيتبني من اجلدول نف�ضه اأن فئة املتعلمني منهم تعليما جامعيا على م�ضت�ى البكال�ري��س 
هي الأعلى من بني هذه الن�ضبة؛ حيث بلغت ن�ضبتهم)62.4%(، ون�ضبة من اأكمل منهم درا�ضاته العليا فقد كانت )%26.5(. 

واما ن�ضبة من اكتفى منهم بالثان�ية العامة فقد كانت )%3.1(. 

  �خل�سائ�ص �لنوعية لل�سحفيني و�ل�سحفيات وقادة �لر�أي  اجلدول 1

�لن�سبة �ملئوية�لعدد

38176.0ذكر1اجلن�س
12124.0اأنثى 2

الفئة العمرية 

305410.8 – 20 �ضنة 1
4018035.8-31 �ضنة 2
3 41-5015631.0
451-608917.0
60224.5 فاكرث 5

احلالة الجتماعية 
9418.8اأعزب/عزباء 1
39779.0متزوج /متزوجة 2
1021مطلق /مطلقة 3

امل�ؤهل العلمي 

153.1الثان�ية العامة 1
408.0دبل�م مت��ضط2
31362.4بكال�ري��س3
13326.5درا�ضات عليا 4
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الدخل ال�ضهري من جميع امل�ضادر 

40.9اأقل من 300 دينار 1
10019.9من 2300-500
3500-100027254.1
100010621.1 فاأكرث 4
214.1رف�س الإجابة 5

14629.1نعم1هل تعمل يف اأكرث من وظيفة اأو عمل 
35670.9ل2

6112.1قادة راأي 1فئات العينة 
44187.9�ضحفي�ن 2

36071.7نعم 1الع�ض�ية يف نقابة ال�ضحفيني 
14228.3 ل2

قطاع العمل 

17434.7حك�مي1
15831.5خا�س2
71.4خا�س حزبي3
16232.3خمتلط4

ت�ضنيف العمل 

12023.8مرئي وم�ضم�ع 1
7214.3اإلكرتوين 2
29258.0مقروء3
193.8مرا�ضل�ن 4

عدد �ضن�ات اخلربة ال�ظيفية يف ال�ضحافة 

397.8اأقل من 5 �ضن�ات 1
2 6-1010320.4
311-2021442.4
4 21-3010521.0
31418.2 فاأكرث 5

التخ�ض�س

�ضحافة واإعالم1
عل�م �ضيا�ضية2
لغة عربية3
قان�ن4
لغة اإجنليزية5

امل�ضمى ال�ظيفي

12023.8مرئي وم�ضم�ع1
7214.3اإلكرتوين2
29258.1مقروء3
193.8مرا�ضل�ن4
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وي�ض���ري اجلدول نف�ضه اأي�ض���ا اإىل وج�د تفاوت يف دخ�لت ه�ؤلء العاملني ال�ضهرية يف املجال ال�ضحفي. اإذ تبني اأن هناك 
ما ن�ض���بته )54.1%( منهم يرتاوح دخله ال�ض���هري ما بني )1000- 500(. لكن هذه الدخ�لت ل تقت�ض���ر على م�ضدر واحد 
)دخلهم من عملهم ال�ض���حفي( واإمنا من م�ض���ادر خمتلفة. فقد اأجاب ما عدده )146( اأي ما ن�ض���بته )29.1%( منهم اأنه 
يعم���ل يف اأك���رث من وظيفة اأو عمل)انظر اجلدول املتعلق بهذه الأعمال يف مالحق الدرا�ض���ة(. ويت�ض���ح من اجلدول اأي�ض���ا، اأن 
هناك ن�ض���بة ل باأ�س بها، )21.1%(،اأجابت باأن دخ�لتها ال�ض���هرية تزيد على األف )1000( دينار �ض���هريا. ولكن هذا الدخل 
املرتفع لدى هذه الن�ضبة من ال�ضحفيني يقابله دخل منخف�س اأي�ضا لدى ن�ضبة اأخرى منهم،)4%(؛ حيث اأجابت هذه الن�ضبة 

اأن دخ�لتها ال�ضهرية اأقل من )300( دينار اأردين.

واأم���ا يف م���ا يتعل���ق مبجال اخلربة التي يتمتع بها ه�ؤلء ال�ض���حفي�ن فيتبني من اجلدول اأنهم يتمتع����ن بخربة ل باأ�س بها 
؛ حي���ث ي�ض���ري اجلدول اإىل وج�د ما ن�ض���بته)42.5%(منه يتمتع�ن بخربة ترتاوح ما بني )20 -11( �ض���نة،ووج�د ما ن�ض���بته 
)21%( لديه خربة ترتاوح ما بني )30-21( �ضنة، ووج�د ما ن�ضبته )20.4%( لديه خربة ترتاوح ما بني )10 -6( �ضن�ات. 
واأما من تزيد خربته على واحد وثالثني )31( �ضنة فقد بلغت 8.2%(. واأما من تقل خربته عن خم�س )5( �ضن�ات فلم تتعدى 

.)%8.07

واأما يف ما يت�ضل بتخ�ض�ضاتهم الأكادميية فتكاد تغطي هذه التخ�ض�ضات املجالت املعرفية جميعها. غري اأن التخ�ض�س 
الأو�ضح ه� يف جمال ال�ضحافة والإعالم، والعل�م ال�ضيا�ضية، واللغة العربية، واإدارة الأعمال

قانون حق احل�سول على املعلومات .21
ا�ضتمل هذا املح�ر على اأ�ضئلة عديدة تتمح�ر ح�ل مدى معرفة ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي بقان�ن حق ح�ض�ل 
ال�ض���حفي على املعل�مات الذي �ض���در حديثا يف املجتمع الأردين. ففي اإجابتهم عن ال�ض�ؤال املتعلق بهذا امل��ض�ع وه� :"خالل 
عمل���ك �ل�سحف���ي وبع���د �سدور قان���ون حق �حل�سول عل���ى �ملعلومات هل تقدمت بطل���ب للح�سول عل���ى �أي معلومات لدى 
�أي موؤ�س�سة ر�سمية"اأجاب ما ن�ض���بته )32.9%( منهم :"نعم"، قمت بذلك. واأما الن�ض���بة الأكرب منهم وهي )67.1("ل"مل 

اأتقدم بطلب من اأجل ذلك.

 ملاذ� مل تتقدم بطلب �حل�سول على معلومات لدى �أي موؤ�س�سة ر�سمية   اجلدول 2

الن�ضبةالعددال�ضباب
17249.8ك�ن طبيعة عملي بال�ضحافة ل تتطلب ذلك 1
5616.2اأح�ضل على املعل�مات بطرقي اخلا�ضة وعالقاتي ال�ضخ�ضية2
3510.2معرفتي امل�ضبقة بعدم ح�ض�يل على املعل�مات مهما حاولت3
349.7ل ت�جد اأ�ضباب ومل احتج ذلك4
133.7اأح�ضل على املعل�مات عن طريق عالقاتي وو�ضائلي اخلا�ضة5
92.7لأن اإجراءات احل�ض�ل على املعل�مة معقده وط�يلة6
61.7حت�ضبا من ال�ضغ�طات وامل�ضايقات7
61.7حت�ضبا من ال�ضغ�طات وامل�ضايقات8
30.8طبيعة العمل ناأخذ املعل�مات دون كتب ر�ضمية9

20.6عدم معرفتي بكافة الإجراءات املتبعة يف احل�ض�ل على املعل�مات10
20.5عدم اطالعي على القان�ن نهائيا 11
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20.7ت�افر املعل�مات التي اأرغب يف الكتابة عنها ك�نها اقت�ضادية12
20.6القان�ن ل يلزم اإعطاء معل�مات13
20.6عدم معرفتي بكيفة الإجراءات املتبعة للح�ض�ل على املعل�مات14
20.5عدم اطالعي على القان�ن نهائيا15
20.5م�ؤ�ض�ضة حك�مية ول نطرح ق�ضايا ت�ضبب م�ضاكل للحك�مة16
20.4خلل يف القان�ن/اخطاء قان�ن17

وقد تباينت الأ�ضباب التي جعلت ه�ؤلء ال�ضحفيني وال�ضحفيات مل يتقدم�ا بطلبات للح�ض�ل على اأي معل�مة من اأي جهة 
ر�ضمية كما يبني )جدول 2( باأعاله. وقد كانت اأهم هذه الأ�ضباب واأبرزها ما يلي:

Ó .)%49.8( ن�ضبتهم  بلغت  وقد  ذلك".  تتطلب  ل  بال�ضحافة  العمل  "طبيعة 

Ó )%16.2( ن�ضبتهم  بلغت  املعل�مة".وقد  على  احل�ض�ل  يف  ال�ضخ�ضية  وطرقي  اخلا�ضة  م�ضادري  "لدي 

Ó .)%10.2( ال�ضحفيني  ه�ؤلء  ن�ضبة  بلغت  وقد  يريدونها".  التي  املعل�مات  على  احل�ض�ل  بعدم  امل�ضبقة  "املعرفة 

وبالإ�ض���افة اإىل هذه الأ�ضباب هناك اأ�ض���باب اأخرى قدمها ال�ضحفي�ن وال�ضحفيات مثل �ضع�بة اإجراءات احل�ض�ل على 
هذه املعل�مات وتعقيداتها، والتخ�ف من ال�ضغ�طات وامل�ضايقات، وغري ذلك من اأ�ضباب )انظرها يف املالحق(.

والأم���ر اجلدي���ر بالتن�يه اإليه هنا ه� اأن )14.4%( ممن تقدم�ا بطلب من اأجل احل�ض����ل على معل�مة ما تتعلق بعملهم 
ال�ض���حفي كان����ا غري مقتنعني باملربرات التي ا�ض���تخدمتها اجلهات الر�ض���مية لع���دم تزويدهم بهذه املعل�م���ات. ومع ذلك مل 

ي�ضتخدم�ا قان�ن حق احل�ض�ل على املعل�مات يف م�اجهتهم ملا تعر�ض�ا اإليه من حجب لها. 

واأما الأ�ض���باب التي تقف وراء عدم تقدمهم ل�ض���تخدام قان�ن حق احل�ض����ل على املعل�مات، كما ت��ض���ح اإجاباتهم التي 
يبينه���ا )اجل���دول 3(، فهي كثرية وجديرة بالهتم���ام لأنها تعك�س مدى ال�عي ال�ض���حفي بهذا احلق من جهة، وال�ض���ع�بات 

الفعلية التي حت�ل دون تطبيق هذا احلق من جهة اأخرى:

Ó .)%4.2("القان�ن لتنفيذ  مقنعة  اآلية  ي�جد  "ل 

Ó .)%1.7("لدي التي  باملعل�مات  "اكتفيت 

Ó .)%1.3("القان�ن ا�ضتخدام  اآلية  اأعرف  "ل 

Ó "اخرى جهة  قبل  من  املعل�مات  على  احل�ض�ل  يف  م�ضروعة  اأ�ضاليب  "ا�ضتخدام 

 ملاذ� مل تتقدم با�ستخد�م قانون حق �حل�سول على على �ملعلومات  اجلدول 3

�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر
71.3ل اأعرف اآلية ا�ضتخدام القان�ن1
91.7اكتفيت باملعل�مات التي لدي2
214.2ل ت�جد اآلية مقنعة لتنفيذ القان�ن3
30.6ا�ضتخدام اأ�ضاليب م�ضروعه يف احل�ض�ل على املعل�مات من قبل جهة اأخرى4
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30.6اأخذت املعل�مة من م�ضدر اآخر5
30.6بطرق ملت�ية6
20.3قان�ن نظري ولي�س عملي )اأي عليه م�ضكالت(7

واأم���ا يف ما يت�ض���ل بطبيعة املعل�مات التي كان يطلبها ال�ض���حفي�ن من امل�ؤ�ض�ض���ات الر�ض���مية فقد تن�ع���ت وكادت تغطي 
املجالت جميعها. ومع ذلك كانت املعل�مات التي تتعلق بالقت�ض���اد هي اأكرث هذه املعل�مات التي كان يبحث عنها ال�ض���حفي�ن 
كما يبني )اجلدول 4(. اإذ يت�ض���ح من هذا اجلدول اأن ما ن�ض���بته )30.8%( من املعل�مات التي كان يطلبها ال�ض���حفي�ن هي 
معل�مات اقت�ض���ادية، واأن ما ن�ض���بته )21.6%( كانت معل�مات �ضيا�ضية، و )15.3%( كانت معل�مات اجتماعية، و)%8.2( 
كانت معل�مات تتعلق مبعل�مات اأمنية وع�ض���كرية. واأما املعل�مات الثقافية واملحلية التي تخ�س ال�ض���الح العام فلم تزد ن�ضبتها 
عل���ى )4.0%(. وبالإ�ض���افة اإىل هذه املعل�مات، كان هناك اأي�ض���ا معل�م���ات اأخرى كثرية تتعلق باجل�انب ال�ض���حية واملائية 

والبيئية وال�ضياحية والف�ضاد والقان�ن وغري ذلك الكثري من الق�ضايا التي كانت مثار اهتمام ت�ضاوؤلت ال�ضحفيني.

  ما طبيعة �ملعلومات �لتي مت طلب �حل�سول عليها من قبل �ملوؤ�س�سة �لر�سمية؟  اجلدول 4

�لن�سبة عددنوع �ملعلومات
6630.8معل�مات اقت�ضادية1
4721.6معل�مات �ضيا�ضية2
3315.3اجتماعية3
188.2معل�مات اأمنية وع�ضكرية4
94.0ثقافية وحملية تخ�س ق�ضايا ال�ضالح العام5
73.4اإح�ضائية6
52.4ريا�ضية7
52.1�ضياحية8
31.3خدماتية9
20.9بطبيعة اخلدمات املقدمة للم�اطنني10
20.9م�ضاريع مياه11
20.7�ضحب اجلن�ضيات من الفل�ضطينيني12

كي���ف كان ه�ؤلء ال�ض���حفي�ن يح�ض���ل�ن على مثل هذه املعل�مات من امل�ؤ�ض�ض���ات الر�ض���مية ؟ يبني اجل���دول املعني بذلك 
)جدول 5( اأن و�ضيلة الت�ضال الهاتفي مع امل�ض�ؤول مبا�ضرة، واأ�ضل�ب مقابلة امل�ض�ؤول �ضخ�ضيا، واإر�ضال ر�ضالة من اجلهة التي 

يعمل فيها ال�ضحفي اإىل اجلهة املعنية

كانت اأكرث ال��ض���ائل امل�ض���تخدمة يف احل�ض�ل على املعل�مات التي كان ال�ض���حفي�ن يبحث�ن عنها. اإذ كانت الن�ضب املئ�ية 
لكل و�ضيلة من هذه ال��ضائل كما يلي على الت�ايل : )4.1()8.1%( ،)25.7%( ،)%48.1%( 
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 ما �لطريقة �لتي مت ��ستخد�مها للح�سول على معلومات من �جلهة �لر�سمية؟  اجلدول 5

�لن�سبة�لعدد�لطرق
11848.1ات�ضال هاتفي مع امل�ض�ؤول مبا�ضرة1
6325.7من خالل املقابلة ال�ضخ�ضية للم�ض�ؤول يف امل�ؤ�ض�ضة املعنية2
208.1ر�ضالة من امل�ؤ�ض�ضة التي اأعمل بها اإىل امل�ؤ�ض�ضة املعنية3
104.1ر�ضالة �ضخ�ضية اإىل امل�ؤ�ض�ضة املعنية4
104.1عرب الإنرتنت من خالل النماذج املت�فرة على م�اقع ال�زارات اأو5
104.0عرب الفاك�س6
52.1من خالل طرف ثالث وا�ضطة7
20.9اإمييل8
20.8الزيارات9

ويت�ض���ح يف هذا ال�ض���دد اأن )17.0%( من ال�ضحفيني الذين كان�ا ي�ضع�ن للح�ض�ل على معل�مات من اجلهات الر�ضمية 
باإح���دى الطرق ال�ض���ابقة كان�ا قد متكن�ا من احل�ض����ل عل���ى ما يريدون. ففي اإجابتهم عن ال�ض����ؤال:"هل مت �حل�سول على 
�ملعلوم���ات �لت���ي طلبته���ا م���ن قبل �ملوؤ�س�سة �لر�سمية"اأجابت هذه الن�ض���بة باأنها ح�ض���لت على كل ما �ض���األت عنه. يف حني اأن 
)10.7%( منه���م اأجابت عن ال�ض����ؤال نف�ض���ه باأنها مل حت�ض���ل على كل ما �ض���األت عنه، بل على جزء منه فق���ط. واأما بقيتهم 

ون�ضبتهم )5.2%( فلم حت�ضل على ما �ضاألت عنه. 

 واأم���ا املربرات التي قدمتها اجلهات الر�ض���مية لعدم اإعطائها املعل�مات التي كان ي�ض���األ عنها ال�ض���حفي�ن فقد تن�عت. 
فبع�س هذه الأ�ضباب )كما يبني جدول 6( كانت تعزيه اإىل عدم وج�د معل�مات كافية عن امل��ض�ع)22.5%(، وبع�ضها الآخر 
اإىل �ض���رية املعل�مات املطل�بة)19.2 %(، وبع�ض���ها اأي�ض���ا اإىل اأ�ضباب �ضيا�ضية كعدم الإ�ض���اءة اإىل الأردن وت�ض�يه �ض�رته يف 

اخلارج)%2.5(
  ما �ملربر�ت �لتي ��ستخدمتها �جلهات �لر�سمية لعدم تزويدك باملعلومة؟  اجلدول 6

�لن�سبة�لعدد�ملربر�ت
2122.5ل ي�جد معل�مات كافية1
1819.2�ضرية املعل�مات2
1111.6ي�جد تعميم من ال�زارة بعدم اإعطاء اأي معل�مة3
88.1مماطلة4
77.6املعل�مات ل يج�ز الطالع عليها لأنها �ضرية5
33.5عدم وج�د وقت6
33.0عدم الرد اأ�ضال وعدم تقدمي مربرات7
22.6ل ي�جد لدينا وثائق ملم��ضة فعليا8
22.5دواٍع اأمنية9

22.5اخل�ف من ت�ض�يه �ض�رة البلد اخلارجية10
22.3مل يتم الرد اأ�ضال11
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قانون املطبوعات والن�سر .31
يتعل���ق هذا املح�ر مبدى معرفة ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي واطالعهم على كل م���ا يتعلق بالتعديالت التي مت 
اإجراوؤه���ا عل���ى قان����ن املطب�عات والن�ض���ر لعام 2010. فقد مت ت�جيه اأ�ض���ئلة مبا�ض���رة اإليهم ح�ل هذا القان����ن املعدل. ففي 
اإجاباتهم عن ال�ض����ؤال املعني مبعرفة مدى اطالعهم على هذه التعديالت اأجاب اأكرث من ن�ض���ف ال�ض���حفيني، اأي ما ن�ضبتهم 

)58%(، ب� "نعم"اطلع�ا عليها،يف حني اأجابت ن�ضبة عالية منهم )42.%( باأنهم مل يطلع�ا عليها.

وتعك�س هذه الإجابات، ل�ض����ء احلظ، مدى الفقر املعريف وال�ض���حالة الثقافية واملهنية ال�ا�ضحة يف املجال الذي يعمل فيه 
ه�ؤلء ال�ض���حفي�ن وال�ض���حفيات. اإن هذا الفقر املعريف يف ج�انب قان�نية تتعلق بطبيعة عملهم ب�ض���كل اأ�ضا�س �ضيعك�س نف�ضه 

�ضلبا على عملهم ال�ضحفي حني يتعلق الأمر ببعد من الأبعاد التي م�ضتها هذه التعديالت، ومل يك�ن�ا على علم بها ودراية.

�إلغاء  �أن  واأم���ا ال�ض����ؤال الآخر ال���ذي مت ت�جيهه اإليهم بهذا ال�ض���دد ملعرفة اآرائهم واجتاهاته���م نح�ه فه� :"هل تعتق���د 
حماكمة �ل�س���حفيني �أمام حمكمة �أمن �لدولة وتخ�س���ي�ص غرفة ملحاكمتهم �أمام حمكمة �لبد�ية من �س���اأنه تعزيز حرية 
�ل�سحافة ؟". ت�ضري اإجابات ال�ضحفيني وال�ضحفيات عن هذا ال�ض�ؤال، كما يبينها )جدول 7(، اإىل اأن الغالبية العظمى منهم 

ي�ؤيد ذلك ؛ فقد راأت ما ن�ضبته )85.1%( منهم باأن يف مثل هذا الإلغاء ياأتي تعزيزا حلرية ال�ضحافة. 

ويف اإجاباتهم عن الأ�ضئلة املتعلقة مبعرفة اجتاهاتهم واآرائهم ح�ل اخ�ضاع امل�اقع الإلكرتونية لقان�ن املطب�عات والن�ضر 
تب���ني اأن الغالب���ة العظم���ى منهم)65.4%( ل ت�ؤيد اإخ�ض���اع هذه امل�اقع لقان�ن املطب�عات والن�ض���ر، وم���ع ذلك يرى اأكرث من 

ن�ضفهم)52.8%( اأنهم ي�ؤيدون و�ضع قان�ن خا�س للم�اقع الإلكرتونية.

واجلدي���ر بالذكر هن���ا اأن الغالبية املطلقة ممن ي�ؤيدون اإخ�ض���اع امل�اق���ع الإلكرتونية لقان�ن املطب�عات والن�ض���ر هم من 
ال�ض���حفيني مقارن���ة بقادة الراأي ؛ اإذ اأجاب )89.5%( منه���م اأنهم ي�ؤيدون ذلك، واأجاب)10.5%( م���ن قادة الراأي باأنهم 
يبدون اإخ�ضاع هذه امل�اقع لقان�ن املطب�عات والن�ضر. واأما ن�ضبة من ل ي�ؤيد من ال�ضحفيني وقادة الراأي مثل ذلك فقد كانت 

ن�ضبتهم كما يلي على الت�ايل )87.9%( و )%13.0(. 
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ويف ما يتعلق مبتغري اجلن�س فن�ض���بة الإناث ال�ض���حفيات ممن ل ي�ؤيدن اخ�ض���اع هذه امل�اقع لقان�ن املطب�عات والن�ض���ر 
فقد كانت اأكرث من ن�ض���بة من ي�ؤيدن ذلك، اأي )24.2%( اإىل )23.0%(. واأما ال�ض���حفي�ن الذك�ر فن�ضبة من ل ي�ؤيدون مثل 
هذا الأمر فقد كانت )75.8%(/، يف كانت ن�ض���بة من ي�ؤيدون هي )77.0%(. ويف احلقيقة فاإن ن�ض���بة ال�ض���حفيات ممن ل 
ي�ؤيدن اإخ�ض���اع امل�اقع الإلكرتونية لقان�ن املطب�عات والن�ض���ر بل ي�ؤيدن و�ضع قان�ن خا�س بهذه امل�اقع هي ن�ضبة عالية مقارنة 
بزمالئه���ن من ال�ض���حفيني. فقد اأجابت )26.8%( من ال�ض���حفيات باأنهن ي�ؤيدن و�ض���ع قان�ن خا����س للم�اقع الإلكرتونية، 
واأجابت )20.6%( منهن باأنهن ل ي�ؤيدن و�ض���ع قان�ن خا�س لهذه امل�اقع. واأما ال�ض���حفي�ن الذك�ر فن�ضبة من ي�ؤيدون منهم 
اإخ�ض���اع ه���ذه امل�اقع لقان�ن خا�س فقد كانت اأعلى من ن�ض���بة م���ن ل ي�ؤي���دون، اأي )79.4%( اإىل )73.2%(. والأمر الآخر 
اجلدير بالتن�يه اإليه ه� اأن اأعمار ه�ؤلء ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات كانت �ض���من الفئة العمرية املح�ض����رة ما بني )40- 20( 

�ضنة، حيث كانت ن�ضبتهم )%45.7(.

ويرى ه�ؤلء ال�ض���حفي�ن وال�ض���حفيات اأن هن���اك بن�دا يف الت�ض���ريعات الأردنية تعيق عمل الإعالم. فف���ي اإجاباتهم عن 
حتدي���د هذه البن����د اأجاب )58.2%( اأنهم يرون فعال بن�دا يف الت�ض���ريعات الإعالمية من �ض���اأنها اأن تعي���ق العمل الإعالمي 
مث���ل قان�ن العق�بات)34.6%(، و�ض���مان حق احل�ض����ل على املعل�م���ة)15.9%(، وحمكمة اأمن الدول���ة )7.5%( وقان�ن 
القدح والذم )5.9%(، ونقابة ال�ض���حفيني )5،5%(، اإ�ض���افة اإىل بن�د اأخرى مثل حماية اأ�ض���رار الدولة )4.9%(، واأ�ض�ل 
املحاكمات اجلزائية،حب�س ال�ضحفي وت�قيفه، قان�ن املرئي وامل�ضم�ع، والإ�ضاءة لل�حدة ال�طنية، وقان�ن الجتماعات العامة، 
والأح�ال ال�ضخ�ض���ية، وقان�ن اجلرائم الإلكرتونية، والت�ض���هري بال�ض���حفي، اإىل غري ذلك من البن�د التي تعيق عمل الإعالم. 

)اأنظر جدول 7(.

 �لبنود �لتي ير�ها �ل�سحفيون باأنها تعيق عمل �لعالم  اجلدول 7

�لن�سبة�لعدد�ملعيقات
16034.6قان�ن العق�بات1
7415.9�ضمان حق احل�ض�ل على املعل�مة2
357.5حمكمة اأمن الدولة3
275.9قان�ن الذم القدح 4
255.5نقابه ال�ضحفيني5
337.2حماية اأ�ضرار الدولة ووثائقها6
194.1اأ�ض�ل املحاكمات اجلزائية7
163.5ل اأذكر الآن8
81.8حب�س ال�ضحفي وت�قيفه9
71.4قان�ن املرئي وامل�ضم�ع10
41.0البن�د املتعلقة بالإعالم11
40.9الإ�ضاءة لل�حدة ال�طنية12
30.6قان�ن الجتماعات العامة13
20.5�ضريه املعل�مات14
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نقابة ال�سحفيني .41
مت ت�جيه عدد من الأ�ضئلة اإىل ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي ممن �ضارك�ا يف هذه الدرا�ضة تتعلق جميعها مبعرفة 
اجتاهاته���م نح� نقابة ال�ض���حفيني ومعرفة مدى اطالعهم ومتابعتهم ملا جرى من تعدي���الت وحتديثات اأدخلتها النقابة على 
ق�انينها لعام 2010. ويف هذا ال�ضدد اأجاب )51.0%( باأنهم اطلع�ا على ذلك. وهذا يعني اأن الن�ضف الآخر من ال�ضحفيني 
وال�ض���حفيات وقادة الراأي )49.0%(، مل يطلع�ا عليها. وهذه النتيجة تعك�س اإىل حد كبري،ك�ض���ابقتها، مدى ال�ضعف يف بنية 
ال�ض���حفيني املعرفية يف الق�انني والت�ض���ريعات الناظمة لعملهم ال�ض���حفي، اإ�ض���افة اإىل تدٍن يف م�ض���ت�ى متابعتهم ملا تق�م به 

نقابتهم. 

ويف اإجاباتهم عن �ض����ؤال اآخر مت�ض���ل بال�ض�ؤال ال�ض���ابق ولكنه يتعلق بتاأ�ضي�س نقابة م�ض���تقلة للمحررين ال�ضحفيني اأبدى 
امل�ض���ارك�ن وامل�ض���اركات من ال�ضحفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي رف�ضهم لتاأ�ض���ي�س مثل هذا الن�ع من النقابة امل�ضتقلة ؛ اإذ 

رف�س ما ن�ضبته منهم )75.8%( هذا القرتاح، واأما البقية منهم ون�ضبتها)23.9%( فقد ا�ضتح�ضنت الفكرة.

ومثلما رف�س ال�ض���حفي�ن وال�ض���حفيات وقادة الراأي فكرة تاأ�ض���ي�س نقابة م�ض���تقلة للمحررين ال�ضحفيني رف�ض�ا كذلك 
تاأ�ض���ي�س نقابات اأو جمعيات م�ض���تقلة متثل فئات خمتلفة من العاملني يف ال��ض���ط الإعالمي؛ اإذ رف�س هذه الفكرة )%57.4( 

منهم، يف حني اأيدها )%42.5(.

واجلدير مبالحظته هنا اأن اأداء نقابة ال�ض���حفيني ل يحظى بتقدير وا�ض���ع بني ال��ض���ط ال�ضحفي ول يحظى بر�ضا ن�ضبة 
كبرية منهم. وقد ات�ضح مثل هذا الجتاه ال�ضلبي نح� اأداء النقابة يف اإجاباتهم عن �ض�ؤال مبا�ضر وحمدد ه� :"هل �أنت ر��ص 
عن �أد�ء نقابة �ل�سحفيني؟". لقد اأبدى ما ن�ض���بته )66.4%( من ه�ؤلء ال�ض���حفيني اجتاها �ضلبيا نح� هذا الأداء، ومل يكن 

را�ضيا عنه �ض�ى ما ن�ضبته )30.6 %(.
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ويبدو من اإجابات ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات غري الرا�ضني عن اأداء النقابة اأن هناك اأ�ضبابا تقف وراء عدم الر�ضا، كما 
ي��ض���ح )جدول 8( ؛ اإذ يعتقد ه�ؤلء ال�ض���حفي�ن اعتقادا متفاوت ال�ض���دة والق�ة بخ�ض����ع النقابة ل�ض���يطرة احلك�مة وتدخل 
الأجهزة الأمنية يف �ض����ؤونها، وبخا�ض���ة النتخابات؛ اإذ تراوح هذا العتقاد بني الق�ة وال�ضدة واللني : فمثال يعتقد )%38.9( 
بذل���ك اعتقادا ق�يا، ويعتقد )42.3%( منهم بذلك اعتقادا مت��ض���ط ال�ض���دة، ويعتق���د )8.3%( منهم اإىل درجة قليلة مبثل 
ذلك العتقاد. واأما الن�ض���بة املتبقية من ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي )9.9%( فاإنهم ل يرون تدخل احلك�مة يف 

�ضاأن النقابة.

 �إىل �أي درجة تعتقد �أن نقابة �ل�سحافيني خا�سعة ل�سيطرة �حلكومة؟  اجلدول 8

�لن�سبة�لعدد�لدرجة

19538.9اإىل درجة كبرية1

21242.3اإىل درجة مت��ضطة2

418.3اإىل درجة قليلة3

509.9غري خا�ضعة على الإطالق4

30.7ل اأعرف5
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ويت�ض���ح عدم الر�ض���ا عن اأداء النقابة يف ق�ضية اأخرى مهمة اأي�ضا وهي عدم ا�ضتقاللية هذه النقابة ونزاهتها يف م��ض�ع 
�أي درجة تعتقد  النتخابات. وقد تباينت �ضدة اجتاهاتهم يف الإجابة عن ال�ض�ؤال الذي يقي�س مثل هذه ال�ضتقاللية وه� :"�إىل 
�أن �لأجهزة �لأمنية تتدخل يف �نتخابات نقابة �ل�سحفيني ؟". يتبني من )اجلدول 9( اأن ن�ض���بة ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات 
وقادة الراأي ممن يعتقدون بتدخل الأجهزة الأمنية يف انتخابات النقابة تف�ق ن�ض���بة من ل يرون ذلك. فقد اأجاب )%38.5( 
من ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي باأنهم ل يعتقدون ب�ج�د مثل هذا التدخل، واأجابت )6.5%( باأنها ل تعرف يف ما 
اإذا كان���ت الأجه���زة الأمنية تتدخل اأم ل، يف حني اأجابت البقية الباقية منهم باأن الأجهزة الأمنية تتدخل يف �ض����ؤون انتخابات 

النقابة.

  �إىل �أي درجة تعتقد �أن �لأجهزة �لأمنية تتدخل يف �نتخابات نقابة �ل�سحافيني؟  اجلدول 9

�لن�سبة�لعدد�لدرجة
8316.6اإىل درجة كبرية1

11522.9اإىل درجة مت��ضطة2

7715.4اإىل درجة قليلة3

19338.5ل تتدخل على الإطالق4

336.5ل اأعرف5
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ق�سايا الف�ساد .51
لي�س هناك تعريف حمدد ودقيق مل�ضطلح الف�ضاد باملعنى الذي ي�ضتخدم فيه هذا امل�ضطلح ب�ضكله ال�ا�ضع بني النا�س. لكن 
رغم اختالف الجتاهات املعنية يف تعريف هذا املفه�م اإل اأنها تتفق على اأن الف�ض���اد :"ه� اإ�ض���اءة ا�ضتعمال ال�ضلطة العامة اأو 

ال�ظيفة العامة للك�ضب اخلا�س". 

ومع اأن هذه الدرا�ض���ة غري معنية ب�ض���كل رئي�س مب�ضكلة الف�ضاد واأ�ض���بابها ومظاهرها والتاأثريات املختلفة التي ترتكها يف 
املجتمع غري اأنه يكفي الق�ل هنا اإن هذه امل�ض���كلة باتت م�ض���كلة م�ؤرقة يف املجتمع العربي. اإن انت�ض���ار الف�ضاد، مبعناه ال�ضابق، 
يف م�ؤ�ض�ضات املجتمع العربي، وتدين م�ضت�يات الرفاه الجتماعي تكاد ت�ضل اإىل حد غري م�ضب�ق بات ال�ضك�ت عنها اأمرا غري 

مربر، ذلك لأن الف�ضاد ي�ضكل عائقا كبريا اأمام جه�د التنمية والتقدم يف املجتمع العربي. 

ومن هذا املنطلق كان لزاما على هذه الدرا�ض���ة اأن ت�ض���ع حم�را خا�ض���ا يتعلق مبعرفة اجتاهات ال�ضحفيني وال�ضحفيات 
وق���ادة الراأي نح� هذه امل�ض���كلة الجتماعية، ومعرفة كيف يتعامل�ن معها يف القط���اع الإعالمي، ذلك القطاع الذي يت�جب اأن 
يعنى اأكرث من غريه من القطاعات الأخرى يف الت�ضدي لهذه امل�ضكلة وك�ضفها وتن�ير الراأي العام بها. األي�ضت هذه هي ال�ظيفة 
الجتماعية لالإعالم يف املجتمعات املدنية ؟ ويف هذا ال�ضدد تدع� املادة )13( من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد لعام 
)2003( اإىل و�ضع اآليات اإيجابية لرفع م�ضت�ى وعي ال�ضحفيني مبفه�م الف�ضاد واأ�ضكاله لينعك�س ذلك على امل�ضاركة ال�ضعبية 
يف مكافحة هذه امل�ضكلة الجتماعية والت�ضدي لها. كما تدع� املادة نف�ضها،)الفقرة 2( املتعلقة ب�ضمان تي�ضري ح�ض�ل النا�س 

فعليا على املعل�مات، اإىل احرتام وتعزيز وحماية حرية التما�س املعل�مات املتعلقة بالف�ضاد و�ضرحها وتعميمها. 

وال�ض����ؤال املطروح يف هذه الدرا�ضة ه� : كيف يفهم ال�ضحفي�ن وال�ضحفيات هذه امل�ضكلة الجتماعية ؟ وكيف ي�اجه�نها 
ويت�ضدون لها؟ وهل يعر�س تعاملهم معها وت�ضديهم لها اإىل م�ضايقات من اجلهات التي يكتب�ن عنها؟ 

تبني جداول الدرا�ض���ة بهذا ال�ض���دد اأن هناك تباينا واختالفا يف اجتاهات ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي نح� 
م�ضكلة الف�ضاد. 

�ل�سحفي هل  ففي اإجاباتهم عن ال�ض����ؤال املتعلق مبعرفة مدى متابعاتهم اأو كتاباتهم عن الف�ض���اد، وه� :"خالل عملك 
قمت بالكتابة �أو متابعة �إحدى ق�سايا �لف�ساد"تبني اأن اأكرث من ن�ض���فهم، اأي ما ن�ض���بته )55.8%(، اأجاب�ا بالإيجاب، بينما 

البقية الباقية منهم ون�ضبتها ل باأ�س بها، اأي )43.9%( اأجابت باأنها مل تكتب عنها اأو تتابعها)جدول 10(

 هل قمت بالكتابة عن ق�سايا �لف�ساد �أو تابعت �إحدى هذه �لق�سايا؟  اجلدول 10

�لن�سبة�لعدد
28055.8نعم1

22143.9ل2

10.3رف�س الإجابة3

واأما يف ما يتعلق باأعمار ه�ؤلء ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي فقد تبني اأن اأكرثيتهم تقع يف الفئة العمرية املح�ض�رة 
ما بني )40- 20( ؛ فقد اأجاب من هذه الفئة ما ن�ض���بته)42.8%( باأنهم قام�ا بالكتابة عن الف�ض���اد، واأجاب )51.6%( من 
هذه الفئة العمرية باأنهم مل يق�م�ا بالكتابة عن هذا امل��ض����ع. واأما يف ما يتعلق مبتغري اجلن�س )ذكر/اأنثى( فقد ات�ض���ح اأن 
عدد ال�ضحفيني الذك�ر كان�ا اأكرث من عدد الإناث �ض�اء من تابع منهم حالت الف�ضاد اأم مل يتابع. فقد اأجاب )79.6%(من 
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ال�ض���حفيني الذك�ر اأنهم تابع�ا هذه امل�ض���كلة الجتماعية وكتب�ا عنها، واأن )71.3%( منهم مل يكتب�ا عن هذه امل�ض���كلة اأو مل 
يتابع�ها. واأما ال�ض���حفيات فقد تابعت ما ن�ض���بته )20.4%( منهن هذه امل�ضكلة، ومل تتابع )28.7%( منهن ذلك. واأما قادة 

الراأي فقد نابع )15.4 %(، منهم هذه امل�ضكلة ومل يتابع ذلك )%7.4(. 

ويبدو من اإجابات هذه الن�ض���بة من ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي الذين مل يكتب�ا عن هذه امل�ض���كلة اأن لديهم 
�إحدى ق�سايا �لف�س���اد ؟". لقد برر)%80.0(  �أو تتاب���ع  اأ�ض���بابهم الت���ي اتكاأوا عليها لتربير ع���دم كتابتهم :"ملاذ� مل تكتب 
منهم ذلك بالق�ل باأن طبيعة عملهم بال�ض���حافة ل يتطلب ذلك. يعك�س هذا التربير اإىل حد كبري عدم و�ض����ح معنى الف�ض���اد 
ومفه�مه لدى هذه الن�ض���بة العالية منهم، وعدم اطالعهم على اتفاقيات الأمم املتحدة ال�ض���ابقة املتعلقة بالف�ضاد، اإ�ضافة اإىل 
�ض���حالة معرفتهم بالدور الفاعل الذي ت�ض���طلع به ال�ضحافة يف هذا ال�ض���اأن. كما يعك�س يف ال�قت نف�ضه �ضيق مفه�م الف�ضاد 
لدى هذه الفئة من ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي؛ اإذ يت�ض���ح من اإجاباتهم اأن مفه�م الف�ضاد لديهم ه� مفه�م مادي 
بحت ولي�س اأي �ض���يء اآخر. وهذا طبعًا اأمر غري �ض���حيح. فمن مهمات الإعالم الأ�ضا�ض���ية يف املجتمعات املدنية ووفقا لنظرية 
امل�ض����ؤولية الجتماعية لالإعالم ه� الك�ضف عن حالت الف�ض���اد. وهنا تكفي اإحالة ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي ممن 
اأجاب باأن طبيعة عملهم ل تتطلب الك�ضف عن الف�ضاد اإىل الطالع على ع�ضرات حالت الف�ضاد مبفه�مها غري املايل، وحتديدا 
يف املجالت الإدارية والرتب�ية وال�ضحية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية التي كان قد تناولها ال�ضحفي�ن وال�ضحفيات ولفت�ا اأنظار 
الراأي العام اإليها �ض����اء يف املجتمع الغربي اأو العربي على حد �ض����اء. فكيف، اإذا، جتيب هذه الن�ض���بة املرتفعة من ال�ضحفيني 

وال�ضحفيات باأن طبيعة عملهم ل تتعامل مع ق�ضايا الف�ضاد!!

ولك���ن الأمر مل يق���ف عند هذا الأمر. فعلى ما يبدو هناك تربيرات اأخرى لدى هذا الن�ع من ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات 
وقادة الراأي. فما التربيرات الأخرى التي ا�ض���تند اإليها ال�ض���حفي�ن وال�ض���حفيات وقادة الراأي لعدم خ��ض���هم يف الكتابة عن 

ق�ضايا الف�ضاد؟  لقد تباينت تربيراتهم لذلك، وهي، كما ي��ضحها )اجلدول 11( ما يلي:

Ó )%6.5(ندرة املعل�مات يف هذا املجال و�ضع�بة التيقن من ال�ض�اهد

Ó  )%3.6(رف�س امل�ؤ�ض�ضة التي يعمل فيها ال�ضحفي اخل��س يف هذا املجال

Ó .)%3.6( التح�ضب من ال�ضغ�طات وامل�ضايقات

 ملاذ� مل تقم خالل عملك �ل�سحفي بالكتابة �أو متابعة ق�سايا �لف�ساد؟  اجلدول 11

�لن�سبة�لعدد�لأ�سباب
18080.8ك�ن طبيعة عملي بال�ضحافة ل تتطلب ذلك1

146.5ندرة املعل�مات يف هذا املجال و�ضع�بة التيقن من ال�ض�اهد2

83.6رف�س امل�ؤ�ض�ضة التي اأعمل بها اخل��س يف هذا املجال3

83.6التح�ضب من ال�ضغ�طات وامل�ضايقات4

وحني �ض���ئل ال�ضحفي�ن وال�ضحفيات فيما اإذا كانت ال�ض���حف التي يعمل�ن فيها تق�م بن�ضر ق�ضايا الف�ضاد التي تناول�ها 
اأو تابع�ها اأو كتب�ا عنها مل يتفق�ا يف اإجاباتهم عن ذلك. فقد اأجاب )32.1%( منهم باأن �ضحفهم تق�م بهذا الدور دون اأي 
قي�د اأو �ض���روط، واأجاب )17.2%( منهم باأن �ض���حفهم تق�م بهذا الدور ولكن �ض���من قي�د و�ض���روط، واأجاب )6.5.%( باأن 

�ضحفهم ل تق�م بهذا الدور )اأنظر جدول 12(.
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  هل قامت �سحيفتك بن�سر ق�سايا �لف�ساد �لتي تابعتها �أنت �سحفيا �أو كتبت عنها؟  اجلدول 12

�لن�سبة�لعدد
16132.1نعم دون اأي قي�د اأو �ضروط1
8617.2نعم ولكن �ضمن قي�د اأو �ضروط2
336.5ل3

28055.8املجم�ع4
System22244.2

502100.0املجم�ع الكلي

ولكن ملاذا مل تقم هذه ال�ضحف بن�ضر اأو متابعة ق�ضايا الف�ضاد التي كتب عنها ه�ؤلء ال�ضحفي�ن وال�ضحفيات ؟

لقد قدم ال�ضحفي�ن وال�ضحفيات التربيرات الآتية: 

Ó  )%26.9( اخل�ف من ال�ضغ�ط احلك�مية

Ó )%21.3(اخل�ف من املالحقة الق�ضائية

Ó  )%11.9( اعتبارات �ضخ�ضية

Ó )%9.1( ضغ�ط من بع�س املتنفذين�

Ó )13 تدين م�ضت�ى �ضقف احلريات )8.7%( )انظر اجلدول

 ملاذ� مل تقم موؤ�س�ستك بالكتابة �أو متابعة ق�سايا �لف�ساد �لتي كتبت عنها �سحفياً؟  اجلدول 13
�لن�سبة �لعدد

4526.9اخل�ف من ال�ضغ�ط احلك�مية1
3521.3اخل�ف من املالحقة الق�ضائية  2
2011.9اعتبارات �ضخ�ضية3
159.1�ضغ�ط من بع�س املتنفذين4
148.7تدين �ضقف حريات ال�ضحيفة5
116.6اخل�ف من منع الإعالنات عن ال�ضحيفة اإذا كانت ق�ضية الف�ضاد تتعلق6
63.5اعتبارات ع�ضائرية وعائلية7
21.1رئي�س التحرير املعني من املخابرات ل ي�ضمح بن�ضر اأي انتقاد8

ولكن ما ق�ض���ايا الف�ض���اد التي تناولها ال�ض���حفي�ن يف امل�ؤ�ض�ض���ات التي يعمل�ن فيها؟ يف احلقيقة تناول ه�ؤلء ال�ضحفي�ن 
ق�ض���ايا ف�ض���اد عديدة كادت مت�س جميع امل��ض����عات. ومن اأهم الق�ض���ايا التي ذكروها حني �ُضئل�ا عن ت�ض���ميتها، وكما يبينها 
)ج���دول 12( ه���ي : الف�ض���اد امل���ايل والإداري يف القطاع���ني العام واخلا����س، و الف�ض���اد يف نقابات م�ؤ�ض�ض���ات املجتمع املدين 

والأحزاب ال�ضيا�ضية، والف�ضاد يف جامعة العل�م والتكن�ل�جيا،والف�ضاد يف القطاع الإعالمي والثقايف.
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 ما نوع ق�سية �لف�ساد �لتي تابعتها �أو كتبت عنها؟  اجلدول 14

�لن�سبة�لعدد�لق�سايا
16735.8مالية يف القطاع العام1

14631.2اإدارية يف القطاع العام2

5912.6مالية يف القطاع اخلا�س3

418.9اإدارية القطاع اخلا�س4

214.5نقابات م�ؤ�ض�ضات جمتمع مدين اأحزاب �ضيا�ضية5

40.9جامعه العل�م والتكن�ل�جيا6

30.7اإعالمي وثقايف يف القطاع اخلا�س7

20.5الغذاء والدواء8

0.4   2    ق�ضيه الكازين�9

0.3   2   �ضاهني والب�ر�ضات10

ويف احلقيقة تدرك الغالبية العظمى من ال�ض���حفيني ممن تابع�ا ق�ض���ايا الف�ض���اد وك�ض���ف امل�ض���ت�ر عنها وجعلها متاحة 
للراأي العام الدور الفاعل الذي تق�م به و�ضائل الإعالم يف الك�ضف عن امل�ضكالت الجتماعية الكربى التي يعاين منها املجتمع 
وبخا�ض���ة الف�ضاد ؛حيث اأجابت ما ن�ض���بته )81.8%( باأنها تعتقد اأن و�ضائل الإعالم ت�ضهم بدور رئي�س يف الك�ضف عن ق�ضايا 
الف�ض���اد، وذل���ك حني �ض���األت ال�ض����ؤال التايل :"هل تعتق���د �أن و�سائل �لإع���الم ت�سهم ب�س���كل رئي�ص يف �لك�س���ف عن ق�سايا 
�لف�س���اد؟". واأما ن�ض���بة الذي���ن اأجاب�ا "ل" فقد كانت )3.7%(، و ن�ض���بة من يعتقد اأن لالإع���الم دورًا يف ذلك ولكن"اإىل حد 

ما"فقد كانت )%14.3(.

ولكن اإىل ماذا ا�ض���تند ال�ضحفي�ن وال�ضحفيات وقادة الراأي ممن ل يرون اأن لالإعالم دورًا يف ك�ضف ق�ضايا الف�ضاد؟ اأي 
ما الأ�ضباب التي جعلتهم يعتقدون بعدم فاعلية هذا الدور ؟ ويف هذا ال�ضدد قدم ال�ضحفي�ن وال�ضحفيات وقادة الراأي العام 

الأ�ضباب التالية: 

Ó )%22.8(خ�ف امل�ؤ�ض�ضة التي يعمل فيها من احلك�مة والأجهزة الأمنية

Ó )%8.8( ل ي�جد اإعالم حر، فالإعالم يف الأردن اإعالم ر�ضمي

Ó )%8.6(قلة املعل�مة ال�اردة

Ó )%8.2( ضقف حرية ال�ضحفي اأقل من �ضقف احلريات الأخرى�

Ó )%7.3(ال�ضحفي ه� �ضحفي مكتب ولي�س �ضحفيًا ميدانيًا

Ó )%3.6(ل ي�جد مهنية ول م�ضداقية يف الإعالم الأردين

Ó )%3.6(اخل�ف من الع�ضائر والعائلية
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 هل تعتقد �أن و�سائل �لإعالم ت�سام ب�سكل رئي�ص يف �لك�سف عن ق�سايا �لف�ساد؟  اجلدول 15

�لن�سبة�لعدد
622.8اخل�ف من احلك�مة والأجهزة الأمنية  1
28.8الإعالم الأردين اإعالم ر�ضمي و لي�جد اإعالم حر اأو حمايد2
28.6قلة املعل�مة ال�اردة 3
28.2�ضقف حريه ال�ضحفي اأقل من �ضقف احلريات الأخرى4
27.0و�ضائل الإعالم ل تريد ذلك5
27.0ل ي�جد جراأة يف الإعالم وال�ضحافة6
13.8الأغلبية حت�ضب ح�ضاب الك�ضف عن الف�ضاد7
13.6ل ي�جد مهنية ول م�ضداقية يف الإعالم الأردين 8

وتعك�س هذه الإجابات اجتاهات ال�ضحفيني وال�ضحفيات نح� حالة من اأهم احلالت التي عليها الإعالم الأردين الر�ضمي 
وه� حرية الإعالم والدور املن�ط به يف الت�عية الجتماعية وال�ضيا�ضية واحلق�قية.

و لكن اجتاهات ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي نح� الإعالم غري احلك�مي كانت اأقل قتامة ؛ اإذ تعتقد ن�ضبة كبرية 
منهم بلغت  )82.5%( اأن الإعالم يف القطاع اخلا�س اأكرث جراأ ة يف الك�ض���ف عن الف�ض���اد من الإعالم احلك�مي، يف حني ل 
ي���رى )10.0%( منه���م ذلك. واأما من يرى اأن الإع���الم يف القطاع اخلا�س اأكرث جراأة ولكن"اإىل حد ما"فقد كانت ن�ض���بتهم 

)7.5%(. )انظر جدول 16(

  هل تعتقد �أن و�سائل �لإعالم يف �لقطاع �خلا�ص �أجر�أ يف �لك�سف عن �لف�ساد من و�سائل �لإعالم   اجلدول 16
�حلكومية؟

�لن�سبة�لعدد
41482.5نعم  1
5010.0ل2
387.5اإىل حد ما3

وم���ع اأن هذه الإجابات تعك�س جانبا من ال�ض���حة، اإل اأنه يكفي الق�ل هنا اأن �ض���قف احلري���ة لالإعالم اخلا�س يف املجتمع 
العربي، مع بع�س ال�ضتثناءات املحدودة،  �ضقف ق�ضري للغاية يكاد يقرتب من �ضقف احلرية املمن�ح لالإعالم احلك�مي.

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن العاملني والعامالت يف القطاع الإعالمي غري را�ضني عن احلرية الإعالمية واملهنية التي تتمتع 
بها و�ضائل الإعالم يف القطاع الإعالمي يف الأردن، ب�ضرف النظر عن �ضكل ملكية هذه ال��ضائل )خا�س، حزبي، عام(. فهي، 
براأيهم، لي�ض���ت حرية كافية ت�ض���مح لهم من تناول ق�ض���ايا ج�هرية واأ�ضا�ض���ية مت�س حياة امل�اطنني. وقد ات�ضح عدم ر�ضاهم 
عن هذه احلالة يف اإجاباتهم عن اأ�ض���ئلة م�ض���ابهة وجهت اإليهم يف درا�ض���ات اأجريت يف ال�ضن�ات ال�ضابقة. ففي درا�ضة اأجراها 
املركز يف �ضباط من عام 2009 ح�ل هذا امل��ض�ع تبني اأن غري الرا�ضني مطلقا عن حرية الإعالم يف القطاع احلك�مي كانت 
)25.4%(، يف حني كانت ن�ض���بة من هم غري را�ض���ني مطلقا عن مهنية الإعالم وحريته يف القطاع اخلا�س )11.5%(. واأما 

ن�ضبة من هم غري را�ضني مطلقا عن مهنية الإعالم وحريته يف القطاع الإعالمي احلزبي فقد كانت )%39.5(. 

وقد تبدو هذه الن�ض���ب املتعلقة بعدم الر�ض���ا عن مهنية الإعالم وحريته يف الأردن كما يراها العامل�ن يف هذا املجال قليلة 
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ن�ض���بيا لل�هلة الأوىل. غري اأن هذا ال�ض���ع�ر �ض���يزول ويتبدد اإذا ما اأ�ضفنا اإىل كل ن�ض���بة من هذه الن�ضب ن�ضب اأخرى هي ن�ضب 
اأولئك الذين اأجاب�ا باأنهم غري را�ض���ني عن مهنية الإعالم وحريته بدرجة مت��ض���طة، ون�ض���ب اأولئك الذين اأجاب�ا باأنهم غري 
را�ضني بدرجة قليلة. فن�ضبة غري الرا�ضني عن الإعالم احلك�مي ت�ضل اإىل،)90.5%(، ون�ضبة من هم غري را�ضني عن مهنية 

الإعالم اخلا�س ت�ضل اإىل )83،4%(. واأما ن�ضبة من هم غري را�ضني عن مهنية الإعالم احلزبي فت�ضل اإىل )88،%(.

 وقد احتل التلفزي�ن الأردين املرتبة الأوىل من حيث عدم الر�ض���ا عن مهنيته و�ض���قف احلرية فيه كما اأجاب امل�ض���م�ل�ن 
بتلك الدرا�ضة وعددهم )1474(، تلته ال�ضحف الأردنية. فقد بلغت ن�ضبة عدم الرا�ضني عن مهنيته )93.9%(، وبلغت ن�ضبة 

من هم غري را�ضني عن مهنية ال�ضحف الي�مية )%79.4(.

الرقابة على العمل ال�سحفي .61
هل يتعر�س العمل ال�ض���حفي يف امل�ؤ�ض�ض���ات الإعالمية يف املجتمع الأردين اإىل الرقابة ؟ واإىل اأي حد ؟ وما اأ�ض���كال هذه 
الرقابة ؟ ومن الذي ميار�ض���ها؟ اأ�ض���ئلة كان ل بد لهذه الدار�ض���ة من معرفة اآراء ال�ضحفيني وال�ضحفيني وقادة الراأي نح�ها، 

وحتديد م�اقفهم اإزاءها واجتاهاتهم نح�ها. ويف هذا ال�ضدد مت ت�جيه الأ�ضئلة التية:

أ هلأيتعر�ضأ�لعملأ�ل�شحفيأللرقابة؟أوماأ� �شكالها؟ -
من خالل قراءة اإجابات ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي عن ال�ض����ؤال املبا�ض���ر ح�ل هذا امل��ض����ع، الذي ن�ض���ه 
2009 و2010 ه���ل تعر�س���ت لأي م���ن �أ�س���كال �لرقابة خ���الل عملك �ل�سحفي؟"يتب���ني من)اجلدول 17(  "خ���الل �لعام���ني 
اأنهم يتعر�ض����ن جميعا لرقابة متار�ض���ها عليهم جهات وم�ؤ�ض�ض���ات خمتلفة، ولكن بدرجات اأقل من تلك التي متار�ض���ها عليهم 
م�ؤ�ض�ض���اتهم الإعالمية. فقد اأجاب )47.0%( منهم باأنهم تعر�ض����ا لرقابة امل�ؤ�ض�ض���ات الإعالمية التي يعمل�ن فيها، واأجاب 

)53.0%( منهم باأنهم مل يتعر�ض�ا ملثل تلك الرقابة.

ولكن ما اجلهات التي يرى ال�ض���حفي�ن وال�ض���حفيات وقادة الراأي اأنها مار�ضت عليهم خالل العامني 2009 و2010 هذه 
الرقابة؟ اإنها، براأيهم، اجلهات التالية : احلك�مية، ورقابة املعلن، واجلهات الدينية، والع�ضرية،واجلهات الأمنية، وال�ضفارات 

والهيئات الدولية

 �جلهات �لتي مار�ست خالل �لعامني 2009-2010 �لرقابة على �لعمل �ل�سحفي  اجلدول 17

 
�ل�سكال

رف�ص �لجابةلنعم
�لن�سبة�لعدد�لن�سبة�لعدد�لن�سبة�لعدد

9619.240179.851.0رقابة حك�مية 1
23647.026653.000رقابة م�ؤ�ض�ضتك الإعالمية 2

8416.841883.200رقابة املعلن3

5410.844889.200رقابة الهيئات الدينية 4

6512.943686.910.2رقابة الع�ضرية 5
9619.240680.800الرقابة الأمنية 6

367.146592.710.2رقابة ال�ضفارات والهيئات الدولية 7
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فعلى �ض���بيل املثال مل يجب �ض����ى )19.2%( منهم باأنهم تعر�ض�ا للرقابة احلك�مية، يف حني اأجاب ما ن�ضبته )%79.8( 
باأنهم مل يتعر�ض����ا لهذا الن�ع من الرقابة، ومل يجب اأي�ض���ا �ض����ى )19.2%( باأنهم تعر�ض����ا للرقابة الأمنية، واأما الأكرثية 
)80.8%( منهم فلم يتعر�ض�ا لهذه الرقابة. واأجاب )83.2%( باأنهم مل يتعر�ض�ا لرقابة املعلن، ول لرقابة دينية)%89.2( 
ول لرقابة الع�ض���رية )86.9%(. واأما ن�ض���بة من تعر�س منهم للرقابة الإعالمية فقد بلغت ن�ض���ف اأفراد العينة تقريبا، اأي ما 

ن�ضبته )47.0%(، كما اأ�ضرنا.

وتك�ضف الدرا�ضات املتعلقة مب��ض�ع الرقابة على العمل الإعالمي يف الأردن وبخا�ضة الدرا�ضة التي قام بها مركز القد�س 
امل�ض���ار اإليها �ض���ابقا اأن العمل ال�ض���حفي يف الأردن يتعر�س لرقابة وم�ض���ايقة من جهات خمتلفة. فقد تبني يف درا�ض���ة املركز 
ال�ض���ابقة اأن )34%( من العاملني يف احلقل ال�ض���حفي والإعالمي تعر�ض�ا ل�ضكل اأو اأكرث من اأ�ضكال الرقابة على عملهم، واأن 
)66%( منهم مل يتعر�س. وات�ضح اأي�ضا اأن الرقابة الإعالمية على العاملني فيها كانت قد احتلت قائمة اجلهات التي متار�س 
الرقابة الأعلى كما تبني يف تلك الدرا�ضة؛ اإذ بلغت ن�ضبتها)81%(، تالها رقابة امل�ؤ�ض�ضتني الجتماعيتني )الدين والع�ضرية(، 
ثم احلك�مة واملعلن. وتت�ضق نتائج تلك الدرا�ضة اإىل حد كبري مع نتائج هذه الدرا�ضة الأمر الذي يجعلنا ل نبتعد عن احلقيقة 
التي ت�ؤكد وج�د رقابة خمتلفة امل�ض���ادر على العمل ال�ض���حفي وبخا�ض���ة الرقابة التي متار�ض���ها امل�ؤ�ض�ضة الإعالمية نيابة عن 

امل�ؤ�ض�ضات الجتماعية الأخرى امل�ج�دة يف املجتمع الأردين.

 ويف احلقيقة فاإن اإجابات ال�ض���حفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي يف هذه الدرا�ضة والدرا�ضة ال�ضابقة التي اأجراها املركز 
اأي�ضا ت�ضت�جب الت�قف عندها لنلفت النظر اإىل ق�ضيتني متداخلني هما على درجة كبرية من الأهمية وهما: 

الق�ض���ية الأوىل وتتعلق بارتفاع ن�ض���بة ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وق���ادة الراأي ممن اأجاب����ا باأنهم مل يتعر�ض����ا لرقابة 
امل�ؤ�ض�ض���ات ال�ض���ابقة. قد ت�حي هذه الإجابات، لل�هلة الأوىل، با�ضتنتاج مفاده غياب الرقابة على العمل ال�ضحفي يف امل�ؤ�ض�ضة 
الإعالمية يف املجتمع الأردين كما يت�ضح من اإجاباتهم. ولكن مثل هذا ال�ضتنتاج لي�س �ض�ى ا�ضتنتاج مت�ضرع ومبت�ضر؛ اإذ يكفي 
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التاأمل بقراءة ن�ض���بة من تعر�ض����ا لرقابة م�ؤ�ض�ضاتهم الإعالمية التي يعمل�ن فيها لنعيد النظر يف هذا ال�ضتنتاج. ومع اأن هذه 
الن�ض���بة اأقل من الن�ض���ف، غري اأنها تبقى عالية ن�ض���بيا يف املقايي�س الإعالمية املتبعة يف قيا�س الرقابة املمار�ض���ة على العمل 

ال�ضحفي يف املجتمعات الدميقراطية. 

واأما الق�ض���ية الثانية فتتعلق مبفه�م الرقابة يف العمل الإعالمي ؛ اإذ ي�ض���كل هذا املفه�م الإعالمي ركنا اأ�ضا�ض���ًا ومق�ما 
ج�هريا من اأركان العمل ال�ض���حفي ومق�ماته وبخا�ض���ة حني يتعلق الأمر بالكيفية التي تتم بها رقابة امل�ؤ�ض�ض���ات املختلفة يف 
املجتمع���ات الدميقراطي���ة للعمل الإعالمي واآليات تنفيذها. ففي احلقيقة ل متار�س هذه امل�ؤ�ض�ض���ات رقابتها على العاملني يف 
املجال الإعالمي ب�ض���كل مبا�ض���ر و�ضريح ولفت للنظر يح�ضه ه�ؤلء العامل�ن وي�ض���عرون به. فل� كان الأمر كذلك لتح�لت هذه 
املجتمعات اإىل جمتمعات �ض���لط�ية �ضم�لية، وانتفى احلديث فيها عن حرية الإعالم. واإمنا متار�س هذه امل�ؤ�ض�ضات �ضغ�طاتها 
على امل�ؤ�ض�ض���ة الإعالمية نف�ض���ها ب�ضكل"ذكي"م�ض���ترت وخفي وغري مبا�ض���ر ينطل���ي على اأكرث النا�س نباهة م���ن خالل العملية 
املعروفة با�ضم"حرا�ض���ة الب�ابة". ويف احلقيقة ي�ض���ت�عب حرا�س الب�ابة الإعالمية هذه ال�ضغ�طات ويتفهم�نها وي�ضت�عب�نها 
ويق�م�ن بعملية ا�ضتدخال لها لتق�م امل�ؤ�ض�ضة الإعالمية لحقا مبمار�ضة �ضغ�طاتها ورقابتها على العاملني فيها دون اأن يربط�ا 
بني �ض���غ�طات هذه امل�ؤ�ض�ض���ة وال�ض���غ�طات اخلفية التي مار�ض���تها م�ؤ�ض�ض���ات ال�ض���غط املختلفة عليها. وهذا ما يف�ضر ارتفاع 
الن�ض���ب املئ�ية يف اإجابات ال�ض���حفيني الذين اأجاب�ا باأنهم  مل يتعر�ض�ا ل�ض���غ�طات هذه امل�ؤ�ض�ضات- وهم حمق�ن يف ذلك - 
لأنهم مل ي�ضعروا بها ؛ ويف�ضر يف ال�قت نف�ضه ارتفاع ن�ضبة ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي الذين اأجاب�ا باأن م�ؤ�ض�ضاتهم 

الإعالمية مار�ضت رقابتها على عملهم ال�ضحفي

الرقابة الذاتية على العمل ال�سحفي
بعد اأن مت ت�جيه الأ�ض���ئلة ال�ض���ابقة اإىل ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي واملتعلقة مبعرفة اجتاهاتهم نح� الرقابة 
املمار�ض���ة عل���ى عمله���م، مت ت�جيه اأ�ض���ئلة اأخرى تتعلق مبفه����م الرقابة الذاتي���ة. وتتلخ�س هذه الأ�ض���ئلة يف حتديد اجتاهات 

ال�ضحفيني نح� امل��ض�عات التالية :

أ �لرقابةأ�لذ�تية: -
هل ميار�س ال�ض���حفي�ن رقابة ذاتية على عملهم ال�ض���حفي؟  اأجاب )86.1%( من ه�ؤلء ال�ضحفيني اأنهم يق�م�ن مبثل 
هذه العملية الرقابية على اأنف�ض���هم، يف حني مل يجب �ض����ى )7.7%( منهم باأنهم ل ميار�ض����ن مثل هذه الرقابة. واأما البقية 

منهم ون�ضبتهم )6.2%( فيق�م�ن"اإىل حد ما"مبثل هذه الرقابة. 

ويلحظ املتابع للدرا�ض���ات التي تناولت م��ض����ع الرقابة الذاتية التي ميار�ضها ال�ض���حفي�ن وال�ضحفيات على اأنف�ضهم يف 
املجتمع الأردين يف ال�ض���ن�ات اخلم�س الأخرية، وبخا�ض���ة الدرا�ضة التي اأجراها مركز القد�س عام 2009 اأن رقابة ال�ضحفيني 
�لناعم على حرية  الذاتية مل تتغري كثريا عن ال�ضن�ات ال�ضابقة.  ففي تلك الدرا�ضة التي اأجراها املركز ح�ل :"�أثر �لحتو�ء 
�ل�سحاف���ة و��ستقاللية و�سائل �لإعالم"تبني اأن ن�ض���بة من ميار�ض����ن هذه الرقابة الذاتية كان���ت عالية بلغت )94 %(. فقد 
اأجابت هذه الن�ض���بة من ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات اأنها متار�س رقابة ذاتية على نف�ض���ها تتمثل يف عدم تعر�ض���ها مل��ض����عات 

تعد"تاب�ا"من وجهة نظر امل�ؤ�ض�ضة الإعالمية التي يعمل�ن فيها ل ميكن التطرق اإليها اأو تناولها.

ويف احلقيقة فاإن للرتاجع الذاتي للرقابة ما يف�ض���ره. فما ي�ض���هده املجتمع العربي من تغري �ض���ريع على ال�ضعد ال�ضيا�ضية 
والجتماعية والثقافية واحلريات الإعالمية، وحق�ق الإن�ض���ان جعل من رقابة ال�ض���حفي على نف�ض���ه اأو ال�ضحفية على نف�ضها 
والمتثال لق�اعد ما ي�ضمى برقابة"حار�س الب�ابة الإعالمي"اأمرا غري مقب�ل. فقد حطم ما بات يطلق عليه"الربيع العربي"كل 
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القي�د املفرو�ض���ة على حرية العمل ال�ض���حفي، وفتح اأمام ال�ضحفيني وال�ضحفيات اآفاقا رحبة يف الت�ا�ضل الجتماعي تتعدى 
الرقابة التقليدية الر�ضمية حلار�س الب�ابة الإعالمي ؛ اإذ حطمت ث�رة �ضبكات الت�ا�ضل الجتماعي احلديثة املفه�م التقليدي 
حلار�س الب�ابة الإعالمي، فلم يعد حار�س الب�ابة قادرا على فر�س رقابته الإعالمية التقليدية ال�ضارمة على العمل ال�ضحفي 
ب�ض���بب تن�ع اأ�ض���اليب الت�ا�ض���ل الجتماعي. وهناك بعد اآخر ي�ض���اف اإىل هذا البع���د وه� اإدراك ه�ؤلء ال�ض���حفيني لدورهم 
الإعالمي اجلديد املتمثل بدورهم املن�ط بهم واملتمثل بقيامهم بتحمل عبء امل�ض�ؤولية الجتماعية اإزاء ما يحدث من اأحداث 

و�ضرورة تزويد الراأي العام بها.

واأ ما ال�ض�ؤال الثاين الذي ين�ض�ي حتت هذا البعد من اأبعاد الدرا�ضة فه� امل��ض�عات التي يراقب ال�ضحفي�ن اأنف�ضهم فيها؟ 
وهنا جند عددا هائال من هذه امل��ض����عات التي تفاوتت ن�ض���بة ال�ض���حفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي ممن يراقب�ن اأنف�ضهم 
حني يكتب�ن فيها اأو عنها اأو ح�لها، اأهمها: الدين )19.3%(،وال�ضيا�ضة)8.3%(، واأمن البلد )5.8%(، والق�ضايا املرتبطة 
بالع�ضائر)4.7%(، والأم�ر الأمنية)4.2%(، وال�حدة ال�طنية)3.9%(، امل��ض�عات املرتبطة باجلن�س)3.2%( والعالقات 
اخلارجية )3.2%(، والأم�ر القت�ض���ادية)2.8%(، والأم�ر احل�ضا�ض���ة التي تتناول ق�ضايا الف�ض���اد)2.4%(، وم��ض�عات 
تتعل���ق بالأ�ض���رة املالك���ة)1.5%(، وامل��ض����عات املتعلق���ة بامللك)1.4%(، والت�ض���هري بال�ضخ�ض���يات احلك�مي���ة)%1.1(، 

واجلي�س)%1.1(.

واأما ال�ض�ؤال الثالث املتعلق بالرقابة الذاتية فقد كان : ما امل��ض�عات التي يتجنب ال�ضحفي�ن الكتابة فيها، اأو ن�ضرها، اأو 
تغطيتها، اأو بثها؟ كما يتبني من اإجاباتهم، جند امل��ض����عات ال�ض���ابقة هي نف�ض���ها امل��ض�عات التي يتجنب�ن بثها اأو ن�ضرها اأو 
الكتابة فيها، ولكن بتفاوت �ض���ئيل للغاية يف الن�ض���ب املئ�ية لكل م��ض�ع تكاد ل تذكر، تت�ضدرها امل��ض�عات التي باتت تعرف 

مب��ض�عات"الثال�ث املحرم"وهي الدين، وال�ضيا�ضة، واجلن�س

أ � �شكالأ�مل�شايقات،أو�شدتهاأو�جلهاتأ�لتيأوقفتأور�ءها: -
 ي�ض���ري )اجلدول 18(املعني مبعرفة اأ�ض���كال امل�ض���ايقات التي تعر�س لها ال�ضحفي�ن وال�ض���حفيات وقادة الراأي وحتديد 
مدى تاأثرياتها على عملهم ال�ض���حفي، ومعرفة اجلهات التي وقفت وراءها اإىل تدين ن�ض���بة من تعر�ض����ا مل�ض���ايقات ب�ض���بب 
قيامهم بعملهم ال�ض���حفي. اإذ ت��ض���ح اإجاباتهم عن ال�ض����ؤال املعني بتحديد اأ�ضكال هذه امل�ض���ايقات، وه�، :"خالل �لعامني 
2009 و2010، هل تعر�ست )للتهديد.....( خالل ممار�ستك لعملك �ل�سحفي ب�سبب ما ن�سرته �أو �أذعته ؟( باأنهم تعر�ض�ا 

ب�ضكل قليل اإىل اأ�ضكال خمتلفة من امل�ضايقات،. 

 واأما اأ�ضكال امل�ضايقات ون�ضبها املئ�ية كما ذكرها ال�ضحفي�ن وال�ضحفيات وقادة الراأي فهي كالآتي : 

التهدي���د )16.2%(،اإلغ���اء بع�س الأخبار واملقالت لأ�ض���باب غ���ري مهنية)28.5%(، املنع م���ن الكتابة )6.7%(، حجز 
احلرية )3.3%(، ال�ضتدعاء الأمني )4.7%(، التحقيق الأمني)4.1%(، املنع من البث الف�ضائي اأو التلفزي�ين)%3.1(، 
تدخل روؤ�ض���اء التحرير، )21.8%( الت�ضهري،)18.9%( الف�ض���ل من العمل تع�ضفيا )4.8%(، العتداء اجل�ضدي،)%1.2( 

احلرمان من احل�افز والرتقيات، )12.6%(..)انظر جدول -18 ا�ضفله(.

واجلدير بالتن�يه اإليه يف هذا اخل�ض�����س اأن ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي كان�ا جميعهم قد تعر�ض�ا اإىل هذه 
امل�ض���ايقات. فعلى �ض���بيل املثال اأجابت )19.5%(من ال�ضحفيات باأنهن يتعر�ضن مل�ض���ايقات يف عملهن، واأجاب )%80.5( 
من ال�ضحفيني الذك�ر باأنهم يتعر�ض�ن مل�ضايقات. كما اأجاب )84.9%( من ال�ضحفيني، واأجاب )15.1%( من قادة الراأي 

باأنهم يتعر�ض�ن ملثل هذه امل�ضايقات،وبخا�ضة يف الفئة العمرية املح�ض�رة ما بني )40 -20( عاما.
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  هل تعر�ست للتهديد خالل ممار�ستك لعملك �ل�سحفي ب�سبب ما ن�سرته �أو �أذعته خالل �لعامني   اجلدول 18
2009 - 2010؟

رف�ص �لإجابةلنعم�أ�سكال �لتهديد
�لن�سبة�لعدد�لن�سبة�لعدد�لن�سبة�لعدد

8116.241883.230.6التهديد1
14328.535971.500اإلغاء بع�س الأخبار واملقالت لأ�ضباب غري مهنية2

336.746993.300املنع من الكتابة3

173.348596.700حجز احلرية4

153.048797.000حجب م�قع خا�س بك اأنت متتلكه ول اأعني بريدك الإلكرتوين5

244.747895.300ال�ضتدعاء الأمني6

204.148295.900التحقيق الأمني7

153.148796.900املنع من البث الف�ضائي اأو التلفزي�ين8

11021.839278.200تدخل روؤ�ضاء التحرير خالفا للمعايري املهنية9

9518.940680.910.2الت�ضهري وكتابة الأخبار10
244.847895.200الف�ضل من العمل تع�ضفيا11

61.249698.800العتداء اجل�ضدي12

6312.643987.400احلرمان من احل�افز والرتقيات13
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 �إىل �أي درجة تعتقد �أن �لتهديد �أثر على عملك �ل�سحفي �أو ما ن�سرته �أو �أذعته؟  اجلدول 19

رف�ص �أبد�ًقليلةمتو�سطةكبرية�أ�سكال �لتهديد
�لإجابة

الن�ضبةالعددالن�ضبةالعددالن�ضبةالعددالن�ضبةالعددالن�ضبةالعددالعدد

122.5112.191.7509.900التهديد1

336.5397.8204.15110.100اإلغاء بع�س الأخبار 2

163.261.140.881.600املنع من الكتابة3

61.250.910.251.000حجز احلرية4

71.530.520.430.600حجب م�قع خا�س متتلكه 5

71.410.340.8112.200ال�ضتدعاء الأمني6

30.530.640.9102.000التحقيق الأمني7

112.210.210.220.500املنع من البث الف�ضائي اأو التلفزي�ين8

تدخل روؤ�ضاء التحرير خالفا للمعايري 9
املهنية

397.7316.2142.8255.100

112.2163.350.96312.500الت�ضهري وكتابة الأخبار10

132.530.681.6244.800الف�ضل من العمل تع�ضفيا11

40.710.120.361.200العتداء اجل�ضدي12

397.751.181.7112.100احلرمان من احل�افز والرتقيات13

ولكن هل تركت هذه امل�ضايقات تاأثريات على ال�ضحفيني الذين تعر�ض�ا لها؟ واإىل اأي حد؟ يت�ضح من )اجلدول 19( اأن 
هذه امل�ضايقات كانت قد تركت تاأثرياتها عليهم ولكن بدرجات متفاوتة ال�ضدة، واإن مل تكن بتلك احلدة اأو ال�ضدة.

واأما يف ما يتعلق باجلهات التي تقف وراء هذه امل�ض���ايقات كما يرى ال�ض���حفي�ن وال�ض���حفيات وقادة الراأي ال�ض���حفيني 
فاإنه���ا جهات عديدة م�ض����ؤولة ع���ن ذلك، وهي : وزراء وم�ض����ؤول�ن حك�مي�ن، الأجهزة الأمنية، و�ضخ�ض���يات متنفذة، وجهات 
اإعالمية، ونقابات، واأحزاب، وزعامات ع�ضائرية، والربملان، والق�ضاء، و�ضحفي�ن واإعالمي�ن، وهيئات دبل�ما�ضية. اإن الالفت 
للنظر يف اإجاباتهم،كما ي��ضح )اجلدول 20(، ه� اأن اجلهات الأمنية،و�ضخ�ضيات متنفذة، ووزراء وم�ض�ؤولني حك�ميني كان�ا 

الأكرث ممار�ضة لهذه امل�ضايقات على ه�ؤلء ال�ضحفيني. 
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 ما �جلهة �لتي تعتقد �أنها وقفت ور�ء )�لتهديد(؟  اجلدول 20

وزر�ء �لبند
وم�سوؤولون

�لأجهزة 
�لأمنية

�سخ�سيات 
ومتنفذة

جهات 
زعامات نقابات�إعالنية

ع�سائرية
�سحفيون 
و�إعالميون

%ع%ع%ع%ع%ع%ع%ع

1718.31515.41819.432.711.088.166.0التهديد1
اإلغاء بع�س الأخبار واملقالت 2

لأ�ضباب غري مهنية
138.72214.7138.463.9000000

925.3718.525.612.70012.72427.6املنع من الكتابة3
421.2846.829.7000000821.6حجز احلرية4
حجب م�قع خا�س متتلكه ول 5

اعني بريدك اللكرتوين
29.9319.700211.70018.000

414.81146.713.800000000ال�ضتدعاء الأمني6

417.01048.616.000000000التحقيق الأمني7

املنع من البث الف�ضائي اأو 8
التلفزي�ين

318.8317.9322.3000000316.6

تدخل روؤ�ضاء التحرير خالفا 9
للمعايري املهنية

1714.11512.3108.132.300003024.2

55.455.321.6000022.12726.9لت�ضهري وكتابة الأخبار10
313.413.7311.5000000621.9الف�ضل من العمل تع�ضفيا11
00242.800000000226.4العتداء اجل�ضدي12
احلرمان من احل�افز 13

والرتقيات
69.646.634.80000002436.8

اأ�ساليب احتواء ال�سحفيني .71
مت ت�جيه بع�س األأ�ضئلة املتعلقة مبعرفة الأ�ضاليب التي تلجاأ اإليها امل�ؤ�ض�ضة الإعالمية واجلهات املختلفة لحت�اء ال�ضحفيني 
وال�ض���حفيات العامل���ني فيها. ويت�ض���ح من هذه الأ�ض���اليب باأنها عل���ى درجة كبرية م���ن النع�مة اإىل احلد ال���ذي يجيز لنا اأن 

ن�ضميها"اأ�ضاليب الحت�اء الناعم" للعمل ال�ضحفي يف املجتمع الأردين. 

 فف���ي اإجاباتهم عن اأحد الأ�ض���ئلة املتعلقة مبعرفة ما اإذا كانت قد م�ر�ض���ت عليهم اأحد اأ�ض���اليب الحت����اء الناعم اأجاب�ا 
بالإيجاب : هل �سبق �أن ح�سلت على ت�سهيالت يف �خلدمات و�لجر�ء�ت يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية �لر�سمية ؟. ت��ضح اإجابات 
ه�ؤلء ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي عن هذا ال�ض����ؤال باأن عددا قليال منهم كان قد ح�ض���ل فعال على ت�ض���هيالت يف 
اخلدمات والإجراءات يف امل�ؤ�ض�ض���ات احلك�مية الر�ض���مية ب�ضكل عام. واأما الأكرثية فقد ات�ضح اأنها مل حت�ضل على ذلك. واأما 

الأ�ضاليب التي مت ا�ضتعمالها فكانت كما يلي : 

Ó  الت�ضهيالت يف اخلدمات والإجراءات يف امل�ؤ�ض�ضات احلك�مية الر�ضمية : ح�ضل )21.9%( منهم على مثل ذلك. واأما 
البقية)78.1%( فلم يح�ضل�ا. 

Ó  هبات مالية اأو هدايا : اأجاب )1.9 %( منهم باأنهم ح�ضل�ا على ذلك، يف حني اأن)98.1%( باأنهم مل يح�ضل�ا عى 
مثل ذلك.
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Ó )21 اإعفاءات جمركية اأو عالج اأو تعليم جماين )0.7%( )اأنظر جدول

 هل �سبق �أن ح�سلت على ت�سهيالت يف �خلدمات و�لإجر�ء�ت يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية �لر�سمية؟  اجلدول 21

لنعم�ل�سكال
الن�ضبةالعددالن�ضبةالعددالعدد

11021.939278.1ت�ضهيالت يف اخلدمات والإجراءات يف امل�ؤ�ض�ضات احلك�مية الر�ضمية1

101.949298.1هبات مالية وهدايا2

40.749899.3اإعفاءات جمركية اأو عالج اأو تعليم جماين3

ولل�هلة الأوىل ت�حي هذه الإجابات باأن امل�ؤ�ض�ض���ة ال�ض���حفية بعيدة عن اللج�ء اإىل اأ�ضاليب احت�اء العاملني فيها بالطرق 
الناعمة ال�ض���ابقة. لكن املتاأمل يف اإجابات ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي عن �ض����ؤال اآخر اأكرث مبا�ضرة وو�ض�حا من 
ال�ض����ؤال ال�ض���ابق تبني اأن هذه الأ�ضاليب لي�ضت بعيدة عن تفكري امل�ؤ�ض�ضة ال�ض���حفية. اإذ ترى ن�ضبة كبرية منهم اأن احلك�مات 
الأردني���ة املتعاقب���ة كث���ريا ما جل���اأت اإىل تقدمي اإغراءات اأو امتيازات لل�ض���حفيني لك�ض���ب ولئهم. ويت�ض���ح ه���ذا العتقاد يف 
اإجاباته���م ع���ن ال�ض����ؤال التايل :"�إىل �أي درجة تعتق���د �أن �حلكومات تلج���اأ �إىل تقدمي �إغر�ء�ت �أو �متي���از�ت لل�سحفيني 

لك�سب ولئهم؟". 

لقد اأجاب ما ن�ضبته )86.3%()جمم�ع درجة كبرية +مت��ضطة + قليلة( منهم باأن احلك�مات تقدم مثل هذه الإغراءات 
)انظر جدول 22(.

 �إىل �أي درجة تعتقد �أن �حلكومات تلجاأ �إىل تقدمي �إغر�ء�ت �أو �متياز�ت لل�سحفيني لك�سب ولئهم؟  اجلدول 22

�لن�سبة �لعدددرجات �لغر�ء�ت
18236.3 اإىل درجة كبرية1
20039.9 اإىل درجة مت��ضطة2
5110.1 اإىل درجة قليلة3
5711.3ل تلجاأ على الإطالق4
112.2 ل اأعرف5
10.3 رف�س الإجابة6

ولك���ن م���ا و�سائ���ل �لإغر�ء �أو �لحتو�ء �أو �لمتياز�ت �لتي تلجاأ �إليها �حلكوم���ات لك�سب تاأييد �ل�سحفيني و�ل�سحفيات 
وق���ادة �ل���ر�أي وتف���ادي مو�فقه���م �لنتقادية؟. لقد تعددت هذه ال��ض���ائل وتن�عت كما يرى ال�ض���حفي�ن وال�ض���حفيات وقادة 

الراأي. وميكن اإجمالها، كما اأدل�ا به، كما يلي )انظر جدول 23(: 

Ó  التعي���ني يف منا�ض���ب حك�مية اأو �ض���به حك�مي���ة) 26.7(، و الهب���ات املالية اأو الهداي���ا )25.4(، وت�ض���هيل اخلدمات 
والإجراءات يف امل�ؤ�ض�ض���ات الر�ض���مية املهمة )8.2(،و الدع�ة الدائمة حل�ض����ر اللقاءات الر�ض���مية املهمة )7.0(، و 

الإعفاءات اجلمركية اأو العالج اأو التعليم املجاين )4.2(، وت�فري املعل�مات ب�ضه�لة وي�ضر.) 3.1( 
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  ما و�سائل �لإغر�ء �أو �لحتو�ء �أو �لمتياز�ت �لتي تلجاأ �إليها �حلكومات لك�سب تاأييد �ل�سحفيني   اجلدول 23
و�لإعالميني وتفادي مو�فقهم �لنتقادية؟

�لن�سبة�لعدد�أ�ساليب �لحتو�ء
18726.7 التعيني يف من�ضب حك�مي اأو �ضبه حك�مي1
17725.4 الهبات املالية اأو الهدايا2
17525.0 كل ما �ضبق ذكره3
578.2ت�ضهيل اخلدمات والإجراءات يف امل�ؤ�ض�ضات الر�ضمية4
497.0 الدع�ة الدائمة حل�ض�ر اللقاءات الر�ضمية املهمة5
294.2الإعفاءات اجلمركية اأو العالج اأو التعليم املجاين6
223.1ت�فري املعل�مات ب�ضه�لة وي�ضر7
20.4 ل اأعرف8

ويف �إجاباتهم عن �سوؤ�ل يتعلق بتحديد �جلهات �لتي يعتقدون �أنها تقدم هذه �لإغر�ء�ت و�لمتياز�ت ذكر ال�ضحفي�ن 
اجلهات التالية: رجال اأعمال، جهات حك�مية، م�ؤ�ض�ضات جمتمع مدين، �ضركات خا�ضة، اأحزاب �ضيا�ضية، �ضخ�ضيات متنفذة، 
اأع�ض���اء من جمل�س الن�اب والعيان، منظمات دولية، وم�ؤ�ض�ض���ات م�ض���رفية. ولقد قدمت هذه اجلهات اإغراءات وامتيازات 
بدرجات متفاوتة على ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة ال���راأي. وياأتي رجال الأعمال واحلك�م���ة يف مقدمة هذه اجلهات ؛ اإذ 
اأف���اد ما ن�ض���بته )33.8 %( منهم باأن رجال الأعمال هم من قدم لهم هذه الإغ���راءات والمتيازات، واأجاب )27.5 %( باأن 

احلك�مة هي من قدمت لهم هذه الإغراءات والمتيازات )انظر جدول 24(.

 ما �جلهات �لتي تعتقدون �أنها تقدم هذه �لإغر�ء�ت و�لمتياز�ت؟  اجلدول 24

�لن�سبة�لعدد�جلهات
8833.8رجال اأعمال1
7227.5 حك�مية2
3513.5م�ؤ�ض�ضات جمتمع مدين3
114.3�ضركات خا�ضة اأو قطاع خا�س4
104.0 اأحزاب �ضيا�ضية5
72.8 رف�س الإجابة6
62.4 �ضخ�ضيات متنفذة7
41.4  ن�اب ووزراء8
31.2 منظمات دولية 9
31.1   م�ؤ�ض�ضات م�ضرفية 10

واأم���ا يف ما يتعلق باأ�ض���كال الحت�اء الناعم املتثمل ج���زء كبري منه باإغراءات وامتيازات معينة تعطى له�ؤلء ال�ض���حفيني 
اإذا ما امتثل�ا ملا يطلب اإليهم، اأجاب ال�ض���حفي�ن اأنهم تعر�ض����ا للعديد من اأ�ض���كال الإغراءات من اجلهات ال�ض���ابقة )انظر 
جدول 25(. وقد ذكروا ما يلي : احل�ض����ل على هبات مالية وهدايا )60.9%(، التعيني يف من�ض���ب حك�مي اأو �ض���به حك�مي 

)19.1%(، واحل�ض�ل على اإعفاءات جمركية اأو عالج اأو تعليم جامعي )5.6%(.وهناك اأ�ضاليب احت�اء اأخرى ناعمة
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ذكرها ه�ؤلء ال�ضحفي�ن لحت�ائهم مثل ال�ضفرات،ال�ضتمرار بالعمل اإذا ما قام�ا بالكتابة يف م��ض�عات معينة، حت�ضني 
ال��ضع ال�ظيفي، دع�ات وولئم،حت�ضني اأو�ضاعهم املالية، امل�ضاركة يف امل�ؤمترات الدولية.

ولكن ال�ض���يء الالفت للنظر يف اإجابات ال�ض���حفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي عن �ض�ؤال يتعلق مبدى تاأثري هذه الأ�ضاليب 
على ت�جهاتهم وممار�ضاتهم لعملهم املهني ه� اأن هذه الأ�ضاليب الناعمة رغم مزاياها مل ت�ؤثر عليهم كما يق�ل�ن. فقد اأجاب 
)2.9%( منهم اأن هذه المتيازات اأثرت عليهم بطريقة �ضلبية، واأجاب )3.0%( باأنها اأثرت عليهم بطريقة اإيجابية، يف حني 

اأن اأكرثيتهم )30.3%( مل ت�ؤثر عليهم هذه الطرق الحت�ائية مطلقا.

 ما �أ�سكال �لإغر�ء�ت و�لمتياز�ت �لتي يتعر�ص لها �ل�سحفيون؟  اجلدول 25

�لن�سبة�لعدد�أ�سكال �لغر�ء�ت
13560.9احل�ض�ل على هبات مالية اأو هدايا1
4219.1 التعيني يف من�ضب حك�مي اأو �ضبه حك�مي2
125.6احل�ض�ل على اإعفاءات جمركية اأو عالج اآو تعليم جماين3
62.8 احل�ض�ل على �ضفرات4
62.7 احل�ض�ل على مزايا وخدمات5
52.1 وا�ضطة6

ويجب التاأكيد هنا على اأن اأ�ضاليب الحت�اء الناعم كانت قد طالت ال�ضحفيني من كال اجلن�ضني وعلى اختالف اأعمارهم، 
وطالت قادة الراأي اأي�ضا على اختالف م�اقع عملهم. فقد اأجاب )9.6%( من قادة الراأي، واأجاب )90.4%( من ال�ضحفيني 
باأنهم تعر�ض����ا ملثل هذه الأ�ض���اليب الناعمة. كما اأجابت )25.4%( من ال�ضحفيات، واأجاب )74.6%( من ال�ضحفيني باأن 
مثل هذه الأ�ض���اليب الناعمة قد متت ممار�ض���تها عليهم من جهات خمتلفة. وقد تباينت ردود اأفعالهم اإزاء هذه الأ�ض���اليب من 
الحت�اء. فقد اأجاب )25.5%( من قادة الراأي اأن هذه الأ�ضاليب من الإغراءات والمتيازات كاأ�ضاليب ناعمة م�ر�ضت عليهم 
كانت قد اأثرت عليهم بطريقة �ض���لبية، واأجاب )74.5%( من ال�ض���حفيني باأن هذه الطرق اأثرت عليهم اأي�ضا بطريقة �ضلبية. 
واأما ن�ض���بة ال�ض���حفيات ممن تاأثرت �ض���لبا بهذه الطرق فقد كانت ن�ض���بتهن )16.3%(، وكانت ن�ض���بة الذك�ر ممن كان�ا قد 

تاأثروا �ضلبا بهذه الأ�ضاليب الناعمة من الإغراءات والمتيازات )%83.7(.

ول بد من الإ�ضارة هنا اإىل اأن نتائج هذه الدرا�ضة تت�ضق اإىل حد كبري مع نتائج الدرا�ضة امل�ضار اإليها �ضابقا والتي اأجراها 
مركز القد�س للدرا�ض���ات ال�ضيا�ض���ية عام 2009. فاأ�ض���اليب احت�اء ال�ضحفيني ما زالت هي الأ�ض���اليب نف�ضها، واجلهات التي 
متار�س هذه الأ�ض���اليب ما زالت هي اجلهات نف�ض���ها، وال�ض���غط املمار�س على العاملني يف القطاع الإعالمي مل يرتاجع اأو يقل 
ب�ض���كل ملم��س، واأ�ضكال امل�ض���ايقات التي يتعر�س لها العمل ال�ضحفي، وبخا�ض���ة"حجب املعل�مات"و"تدخالت امل�ض�ؤولني"ما 

تزال متار�س على حالها اإىل حد كبري. 

مدونة ال�سلوك .81
يعد هذا البعد من الأبعاد املهمة التي ينبغي معرفة اجتاهات ال�ضحفيني نح�ها حني يتعلق الأمر بت�ضخي�س حالة و�ضائل 
الإعالم يف الأردن. اإذ تعد مدونة ال�ضل�ك من الأم�ر املهمة التي يت�جب على ال�ضحفيني معرفتها والإملام مبحت�اها ون�ض��ضها 
ومبادئها. ويف هذا ال�ضدد تعك�س اإجابات ال�ضحفيني ال�ض�ؤال املتعلق مبدى تاأييدهم لهذه املدونة، كما يبني )جدول 26(، عن 
تباين وا�ضح يف هذا التاأييد. فقد اأجاب ما ن�ضبته )41.5%( منهم باأنهم ي�ؤيدون مثل هذه املدونة. واأجاب )57.7%( منهم 

باأنهم ل ي�ؤيدون وج�د مدونة �ضل�ك حتكم تعامل احلك�مة مع و�ضائل الإعالم.



35

ويف اإجاباتهم عن �ض����ؤال اآخر بهذا اخل�ض�����س اأجاب )50.6%( من ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي باأنهم اطلع�ا 
على التعديالت التي اأدخلتها احلك�مة على مدونة �ضل�ك تعامل احلك�مة مع و�ضائل الإعالم، واأجاب )41.7%( منهم باأنهم مل 
يطلع�ا عليها. والالفت للنظر اأن )13.6%( ممن اأجاب�ا باأنهم اطلع�ا على التعديالت ي�ؤيدون ما جاء فيها، واأن )%32.1( 
منهم"ل"ي�ؤيدونها. واأن )12.3%( ي�ؤيدونها"اإىل حد ما". واأما يف ما يتعلق بعمل ال�ضحفيني يف امل�ؤ�ض�ضات احلك�مية وتاأثريه 
على م�ض���داقية الإعالم وا�ضتقاللية ال�ضحفي، يرى )64.8%( من ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي اأن عمل ال�ضحفي 
يف هذه امل�ؤ�ض�ضات ي�ؤثر على م�ضداقية الإعالم وا�ضتقاللية ال�ضحفي، يف حني اأجاب )21.3%( منهم باأنهم ل يعتقدون مثل 

ذلك

 �إجابات �ل�سحفيني عن �لأ�سئلة �ملتعلقة مبدونة �ل�سلوك  اجلدول 26

�إىل حد مارف�ص �لإجابةلنعم�لأ�سئلة
الن�ضبةالعددالعددالعددالن�ضبةالعددالن�ضبةالعدد

هل ت�ؤيد وج�د مدونة �ضل�ك حتكم تعامل احلك�مة مع 1
و�ضائل الإعالم؟

20841.529057.748.

اطلعت على التعديالت التي اأدخلتها احلك�مة على 2
مدونة �ضل�ك تعامل احلك�مة مع و�ضائل الإعالم

25450.620941.7387.7

6813.616132.110.36212.3اذا كان اجل�اب نعم، هل ت�ؤيد ما جاء يف املدونة؟3

هل تعد عمل ال�ضحفيني والإعالميني يف امل�ؤ�ض�ضات 4
احلك�مية من �ضاأنه اأن ي�ؤثر على م�ضداقية الإعالم 

وا�ضتقاللية ال�ضحفي؟

32564.810721.310.26913.7

و�سائل الإعالم واحلراك ال�سعبي املطالب بتحقيق الإ�سالحات .11
ل حتقق هذه الدرا�ض���ة اأهدافها دون معرفة م�قف و�ض���ائل الإعالم بت�ض���نيفاتها املختلفة من م��ض����ع احلراك ال�ض���عبي 
املطالب بتحقيق اإ�ضالحات �ضيا�ضية واجتماعية واقت�ضادية. فهل كان هذا التعامل مبهنية وم��ض�عية؟ وما اأكرث هذه ال��ضائل، 
براأيهم، مهنية وم��ض�عية يف التعامل مع هذه الق�ضية؟ وما اأكرث ال��ضائل الإعالمية التي يعتقدون اأنها متار�س دورا حتري�ضيا 

�ضد ال�حدة ال�طنية؟

وبهذا اخل�ض�����س تظهر نتائج الدرا�ض���ة اأن هناك تباينا بني ال�ضحفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي يف ت�ضخي�ضهم ل�اقع 
و�ض���ائل الإعالم فيما يتعلق بتعاملها مبهنية وم��ض����عية مع احلراك ال�ض���عبي املطالب بتحقيق اإ�ض���الحات. ففي �ض�ؤال حمدد 
ح����ل ه���ذا امل��ض����ع :"ه���ل تعتق���د �أن و�سائل �لإع���الم تعامل���ت مبهني���ة ومو�سوعية مع �حل���ر�ك �ل�سعبي �ل���ذي طالب 
بتحقيق �إ�سالحات؟"اأجاب )39.1( منهم""نعم"، فيما راأى )30.3%( عك�س ذلك، اأي اأن هذه ال��ضائل مل تتعامل بحرفية 
وم��ض����عية مع احلراك ال�ض���عبي. وعّد )28.6%( منهم اأن هذه ال��ض���ائل تعاملت"اإىل حد ما"بحرفية وم��ض����عية،وامتنع 

)2.0%( عن الإجابة عن هذا ال�ض�ؤال)انظر جدول 27(.
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  هل تعتقد �أن و�سائل �لإعالم تعاملت مبهنية ومو�سوعية مع �حلر�ك �ل�سعبي �لذي طالب بتحقيق   اجلدول 27
�إ�سالحات؟

�لن�سبة�لعدد
19639.1نعم1
15230.3ل2
14328.6اإىل حد ما3
102.0رف�س الإجابة4

وق���د تباينت روؤيتهم اأي�ض���ا لرتتيب هذه ال��ض���ائل م���ن حيث تعاملها مبهنية وم��ض����عية مع هذا احلراك ال�ض���عبي. ففي 
اإجاباتهم عن ال�ض�ؤال املتعلق برتتيبهم ل��ضائل الإعالم من حيث"تعاملها مبهنية وم��ض�عية مع احلراك ال�ضعبي الذي طالب 
بتحقيق اإ�ضالحات"جاءت ال�ضحف الي�مية اخلا�ضة وامل�اقع الإلكرتونية مبقدمة هذه ال��ضائل، اأي بن�ضبة )11.6( لكل واحد 
منهما، تالهما ال�ض���حف الي�مية �ضبه احلك�مية )10.0(.واأما املدونات ال�ضخ�ض���ية فقد احتلت الرتتيب الرابع )9.9(،واأما 

الإذاعة الأردنية فقد جاءت يف الرتتيب الأخري من حيث تعاملها مبهنية وم��ض�عية مع احلراك ال�ضعبي)انظر جدول 28(.

  رتب و�سائل �لإعالم �لتالية من حيث تعاملها مبهنية ومو�سوعية مع �حلر�ك �ل�سعبي �لذي طالب   اجلدول 28
بتحقيق �إ�سالحات؟

�لعدد %
314 11.6  ال�ضحف الي�مية اخلا�ضة
313 11.6  امل�اقع الإلكرتونية
269 10.0  ال�ضحف الي�مية �ضبه احلك�مي

نعم
39%

ال
30%

إلى حد ما
29%

رفض اإلجابة
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267 9.9  املدونات ال�ضخ�ضية
261 9.7  الإذاعات اخلا�ضة
258 9.6  التلفزي�ن الردين
258 9.5  التلفزي�نات اخلا�ضة
257 9.5  وكالة الأنباء الر�ضمية
255 9.4  ال�ضحف الأ�ضب�عية
249 9.2  الإذاعة الأردنية

ومن املظاهر التي رافقت احلراك ال�ض���عبي املطالب بال�ض���الحات ال�ضيا�ضية، الإ�ضاءة اإىل ال�حدة ال�طنية من قبل بع�س 
اجلهات؛ اإذ تبنت بع�س و�ضائل الإعالم هذا الدور ودافعت عنه ومار�ضته. )انظر جدول 29(.فقد اعتقد بحدوث ذلك ن�ضف 
اأفراد العينة تقريبا، اأي ما ن�ضبته ).47.6(، اإذ اعتقدت هذه الن�ضبة من ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي اأن بع�س هذه 
ال��ض���ائل مار�ض���ت دورا م�ض���يئا لل�حدة ال�طنية من خالل تغطيتها لفعاليات احلراك ال�ضعبي الذي طالب بالإ�ضالحات. واأما 
الن�ض���بة الباقية منهم فقد اختلف�ا يف اعتقاداتهم ب���ني من"ل"يعتقد مبثل هذا العتقاد )38.1(، وبني من يعتقد بذلك ولكن 

ما")11.8 %(، وبني من"ل يعرف") 2.3(، وبني من رف�س الإجابة عن هذا ال�ض�ؤال ).0 2(    حد  "اإىل 

 هل تعتقد �أن و�سائل �لإعالم �لأردنية تلعب دور�ً م�سيئاً لق�سية �لوحدة �لوطنية؟  اجلدول 29

�لن�سبة�لعدد
23947.6 نعم1
19138.1 ل2
5911.8اإىل حد ما3
122.3 ل اأعرف4
.12رف�س الإجابة5
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ويف �ض����ؤال مت ت�جيه���ه اإىل اأف���راد العينة لريتب�ا و�ض���ائل الإعالم التي اأ�ض���اءت لل�حدة ال�طنية وتبن���ت منهج التحري�س 
اأظهرت نتائج الدرا�ض���ة اأن امل�اقع الإلكرتونية احتلت الرتتيب الأول يف ممار�ض���تها دور امل�ض���يء لل�حدة ال�طنية وذلك بن�ضبة 
بلغت )20.5%(، تلتها الإذاعات اخلا�ض���ة )12.8(، ثم املدونات ال�ضخ�ض���ية )12.5%(، ثم التلفزي�نات اخلا�ض���ة وبن�ضبة 
بلغت )11.4%(، ثم ال�ض���حف الأ�ض���ب�عية وبن�ضبة )9.9. %(، ثم ال�ض���حف الي�مية اخلا�ضة )9.0%(، وال�ضحف الي�مية 
�ض���به احلك�مية وذلك بن�ض���بة )7.4%(، ث���م التلفزي�ن الأردين بن�ض���بة )5.9%(، ثم الإذاعة الأردنية وبن�ض���بة ))%5.3( 

واأخريا وكالة وكالة الأنباء الأردنية/ برتا وبن�ضبة )5.2%( )انظر جدول 30(

  رتب و�سائل �لإعالم �لتالية من حيث ممار�ستها دور� حتري�سيا �سد �لوحدة �لوطنية من خالل   اجلدول 30
تغطياتها لفعاليات �حلر�ك �ل�سعبي �لذي طالب بتحقيق �إ�سالحات؟

�لعدد %  
260 20.5 امل�اقع الإلكرتونية

163 12.8 الإذاعات اخلا�ضة

159 12.5  املدونات ال�ضخ�ضية

145 11.4 التلفزي�نات اخلا�ضة

126 9.9  ال�ضحف الأ�ضب�عية

115 9.0  ال�ضحف الي�مية اخلا�ضة

95 7.4  ال�ضحف الي�مية �ضبه احلك�مية الراأي الد�ضت�ر

74 5.9  التلفزي�ن الردين
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68 5.3  الإذاعة الردنية

66 5.2 وكالة الأنباء الر�ضمية

واحتلت امل�اقع الإلكرتونية املرتبة الأوىل اأي�ضا من حيث جراأتها على انتقاد ال�ضيا�ضات احلك�مية وبن�ضبة بلغت )37.3(، 
تلتها ال�ض���حف الي�مية اخلا�ض���ة وبن�ض���بة بلغ���ت )25.9%( وتقاربت الن�ض���ب فيما يتعل���ق باملدونات والتلفزي�نات اخلا�ض���ة 

وال�ضحف الأ�ضب�عية وهي على الت�ايل : )7.7%( و)7.6%( و )7.2%( )انظر جدول 31(

 ما �أكرث �لو�سائل �لإعالمية جر�أًة و��ستقالليًة يف نقد �ل�سيا�سات �حلكومية؟  اجلدول 31

�لن�سبة�لعدد
33037.3امل�اقع الإلكرتونية1
22925.9ال�ضحف الي�مية اخلا�ضة2
687.7املدونات3
677.6حمطات التلفزة اخلا�ضة4
647.2ال�ضحف الأ�ضب�عية5
475.3الإذاعات املحلية اخلا�ضة6
444.9ال�ضحف الي�مية �ضبه احلك�مية7
141.6التلفزي�ن الأردين8
101.2الإذاعة الأردنية9

101.1رف�س الإجابة10
20.2الإذاعات املحلية احلك�مية11
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وتظهر هذه النتائج ب�ضكل جلي احلالة اجلديدة التي اأوجدتها امل�اقع الإلكرتونية يف الإعالم الأردين، والعربي اأي�ضا والتي 
ل يحدد عملها بقي�د الت�ضريعات اخلا�ضة بعمل الإعالم رغم ما يف هذه احلالة من ايجابيات و�ضلبيات. ونتيجة حلالة اجلراأة 
غري امل�ضب�قة التي اأوجدتها امل�اقع الإلكرتونية بحيث اأ�ضبحت ت�ضكل هاج�ضا ل�ضانع القرار جاء التعديل احلك�مي الأخري على 
قان�ن املطب�عات والن�ضر لين�س على �ضم�ل امل�اقع الإلكرتونية بالقان�ن بحيث ت�ضري عليها اأحكامه كما ت�ضري على ال�ضحافة 

املطب�عة �ضريطة اأن ت�ضجل امل�اقع الإلكرتونية نف�ضها ب�ضكل ر�ضمي.

 ويف هذا ال�ض���دد تظهر نتائج الدرا�ض���ة اجلدل والنقا�س الدائر داخل اأفراد العينة من ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة 
الراأي ح�ل هذه الق�ضية. فالأكرثية من اأفراد العينة )65.4%(  ل ت�ؤيد اإخ�ضاع هذه امل�اقع لقان�ن املطب�عات والن�ضر، فيما 
ي�ؤيد ) 34.3%( اإخ�ض���اع هذه امل�اقع لقان�ن املطب�عات والن�ض���ر. ويت�ض���ح من اإجاباتهم كذلك اأن ما ن�ض���بته )52.8%( من 
ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي ي�ؤيدون و�ض���ع قان�ن خا�س للم�اقع الإلكرتونية، ويعار�س )47.1%( منهم مثل ذلك 

القان�ن.

ويف احلقيقة، يعد اإخ�ض���اع امل�اقع الإلكرتونية لقان�ن املطب�عات والن�ض���ر خمالف���ًا لت�جيهات مقرر الأمم املتحدة حلرية 
التعبري وذلك يف تقريره ال�ضن�ي للمجل�س القت�ضادي والجتماعي،�ضهر حزيران من العام احلايل 2011.
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مالحظات ختامية 
 ت��ض���لت الدرا�ض���ة اإىل نتائج ميكن اأن يركن اإليها ويعتد بها وميكن تعميمها يف ت�ضخي�س واقع ال�ضحافة وحالة احلريات 
الإعالمي���ة يف ه���ذه املرحل���ة املهمة م���ن مراحل التغي���ري الجتماعي وال�ضيا�ض���ي الذي ي�ض���هده املجتمع الأردين. اإذ اأو�ض���حت 
ه���ذه النتائج واقع احلريات ال�ض���حفية، وحالة الرقابة باأ�ض���كالها املختلف���ة مبا فيها الرقابة الذاتية، واجتاهات ال�ض���حفيني 

وال�ضحفيات نح� ق�ضية الف�ضاد، ومدونة ال�ضل�ك، واحلراك ال�ضعبي املطالب بالإ�ضالحات. 

ففي ما يتعلق بالرقابة �لذ�تية التي ميار�ض���ها ال�ض���حفي�ن وال�ضحفيات على اأنف�ض���هم ك�ضفت نتائج الدرا�ضة عن تراجع 
يف م�ض���ت�ى ه���ذه الرقابة لديهم عن ال�ض���ن�ات ال�ض���ابقة. وميكن عزو هذا الرتاج���ع اإىل تخفيف القي�د املفرو�ض���ة على حرية 

ال�ضحافى يف ال�طن العربي ب�ضبب ما بات يعرف"بالربيع العربي".

واأما يف ما يتعلق بامل�سايقات �ل�سحفية التي يتعر�س لها ال�ض���حفي�ن اأثناء ممار�ض���تهم لعملهم ال�ض���حفي فقد ك�ض���فت 
النتائج عن وج�د اأ�ض���كال خمتلفة ومتن�عة من هذه امل�ض���ايقات تق�م مبمار�ض���ته عليهم جهات وم�ؤ�ض�ض���ات متن�عة وبدرجات 
خمتلف���ة ال�ض���دة والق����ة كالتهديد واملنع م���ن الكتابة وحجز احلري���ة والتحقيق الأمن���ي واملنع من البث التلفزي�ين والت�ض���هري 

والعتداء اجل�ضدي وغري ذلك من اأ�ضاليب امل�ضايقات الأخرى.

واأظهرت النتائج اأي�ض���ا اأن ال�ض���حفيني وال�ض���حفيات وقادة الراأي يتعر�ض�ن جميعهم، ب�ض���رف النظر عن اأعمارهم اأو 
جن�ض���هم اأو مراكزهم املهنية، ب�ض���كل م�ضتمر لأ�ض���اليب من �لحتو�ء �لناعم متار�ض���ه عليهم جهات خمتلفة بق�ضد ال�ضيطرة 
عليهم وك�ض���ب ولئهم كالتعيني يف منا�ض���ب حك�مية اأو �ض���به حك�مية وهبات مالية وهدايا وت�ضهيالت يف امل�ؤ�ض�ضات احلك�مية 

واإعفاءات جمركية وغري ذلك.

واأما اجتاهات ال�ضحفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي نح� ق�سايا �لف�ساد، فقد اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن اأكرث من ن�ضف 
ال�ضحفيني، اأي )55.8%( كان�ا قد كتب�ا اأو تابع�ا اإحدى ق�ضايا الف�ضاد، من بينهم )15.4%( من قادة الراأي و)%84.6( 
من ال�ض���حفيني، يف حني هناك ما ن�ض���بته )43.9%( من العاملني يف امليدان الإعالمي مل يفعل�ا ذلك، بينهم )7.4%( من 

قادة الراأي و )92.2%( من ال�ضحفيني وال�ضحفيات..

ومن النتائج الأخرى املهمة التي ت��ض���لت اإليها الدرا�ض���ة اأي�ض���ا تلك املتعلقة ب�اقع �حلريات �لإعالمية يف الأردن ومدى 
تاأثر هذا ال�اقع باحلراك ال�ض���عبي. وتظهر النتائج بهذا ال�ض���اأن تباينا بني الإعالميني يف ت�ض���خي�س حالة و�ض���ائل الإعالم يف 
تعاملها مع هذا احلراك؛ اإذ راأى )39.1%( اأن و�ضائل الإعالم تعاملت مع هذا احلراك ب�ضكل م��ض�عي ومهني، يف حني راأى 
)30.3%( منهم عك�س ذلك. ويف هذا ال�ض���دد اأي�ض���ا اأجاب )48.4%( من ال�ض���حفيني وال�ضحفيات وقادة الراأي اأن بع�س 
و�ض���ائل الإعالم قد اأ�ض���اءت اإىل ال�حدة ال�طنية خالل تغطيتها للحراك ال�ض���عبي املطالب بالإ�ضالحات وب�ضكل خا�س امل�اقع 
الإلكرتونية. ورغم ذلك اأجاب )37.3%( اأن هذه امل�اقع نف�ض���ها كانت يف ال�قت نف�ض���ه هي الأكرث جراأة يف انتقادها لل�ضيا�ضة 

احلك�مية.






