
 الردن
 

 تشديد الناق
 

 قلق شديد إثر تبنّي الكومة مشروع قانون قامع للحريات
 

، مشروع قانون يهدف إلى2012أغسطس /آب 22تعرب مراسلون بل حدود عن قلقها الشديد إثر تبنّي الكومة الردنية، في   
ومن الرتقب أن تتم مناقشة مشروع القانون في. تعديل قانون الصحافة العمول به حالياً، عبر تقييد حرية العلم بشكل كبير  

سبتمبر/أيلول 2البرلان اعتباراً من  .
 

ويرجع ذلك أساساً إلى. يساور النظمة القلق إزاء تدهور وضع حرية العلم في الردن: "في هذا الطار، أعلنت النظمة  
فل يجوز للسلطة السياسية أن تتدخل في عمل الحترفي. التعديلت التي أجرتها الكومة على قانون الطبوعات والنشر  

لذا، ندعو البرلان إلى رفض مشروع القانون هذا القامع. إن استقللية وسائل العلم هي من أسس حرية العلم. العلميي  
."للحريات

 
وتبرز رغبة السلطات الردنية في إخضاع. تشكل الحكام الديدة سيفاً فعلياً مسلطاً على الصحافيي: "وأضافت النظمة  

."الحترفي العلميي ووسائل إعلمهم، كي تلقى الواقف العارضة لواقف الكومة الد الدنى من الصداء
 

و 48و 42و 38، إلى إجراء تعديلت جوهرية على الواد 1998يهدف مشروع قانون الطبوعات والنشر، العمول به منذ العام 
والواقع أن النصوص العدلة تنح السؤولي الكلّفي بتنفيذها الزيد من النفوذ لتخاذ قرار بشأن فرض قيود على حرية التعبير. 49  

.على وسائل العلم الذنبة بالتصرّف خارج الطار القانوني الذي يجيزه القانون
 

منه، على إنشاء غرفة قضائية متخصصة لقضايا الطبوعات والنشر، تكون تت 42من الادة  2و 1ينص القانون، في الفقرتي   
من شأن حملة تشديد الناق هذه على وسائل العلم ,أن تشكل تهديداً خطيراً لرية. إشراف محكمة البداية في عمان  

باباً مشرّعاً على النتهاكات القضائية" الواقعة على أمن الدولة الداخلي والارجي"ويبقى غياب الدقة في تديد الرائم . العلم .
 

كذلك، يجدر بوسائل العلم غير الرخّصة أن تعلّق أنشطتها وأن يحظر. فتحد موافقة دائرة الطبوعات والنشر 48أما الادة   
وكل وسيلة إعلم تنتهك هذه الحكام ستفرض عليها غرامة فادحة تصل إلى. نشرها وأن تصادر نسخها، إذا اقتضى الوضع  

ل شك في أن هذه البنود تطرح مشكلة إزاء تعريف الصحافي، والنفاذ إلى الهنة، وموجب). يورو 5600حوالى (دينار  5000  
يجب أن يكون الصحافي حراً في النضمام أو عدمه إلى أي جمعية واختيار النقابة التي يريد النتساب. النضمام إلى النقابة  

.إليها
 

من مشروع القانون، 49من الادة  5و 4و 3وفقاً للفقرات . تعني التشريعات الستقبلية أيضاً الواقع الخبارية على النترنت  
فيجب أن. تتحمل الواقع الخبارية السؤولية القانونية عن محتوى التعليقات النشورة في أسفل القالت أو الواضيع العالة  

 يتولوا، قبل نشرها على النترنت، القيام بتنظيمها، وأخيراً الحتفاظ في قواعد البيانات بكل التعليقات لدة ل تقل عن ستة



بهذا التدبير، يبدو جلياً أن القانون الديد للمطبوعات والنشر يناقض العايير الدولية لرية العلم والصحافة، ول سيما. أشهر  
بشأن حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الاص بالقوق الدنية والسياسية 19الادة  .

 
، يحق لدير هيئة العلم الرئي والسموع أن يعمد بصفة تقديرية إلى حظر وفرض الرقابة على أي49من الادة  7بوجب الفقرة   

وبوجب الادة نفسها، يسمح له القانون. موقع إخباري في الارج ل يحترم القواني الطبقة على وسائل العلم الحلية في البلد  
.بأن يلحق، في حالة التعدي، السؤولي عن الواقع الخبارية الحلية التي تنتهك هذه القاعدة

 
  قناة جوساتتندرج هذه القيود التشريعية في سياق شديد التوتر يتميز باعتداءات على حرية الصحافة، با في ذلك تعليق

  في أعقاب نشر حلقة من برنامج سياسي أسبوعي يعالج بشكل أساسي قضايا الفساد، في2012يوليو /توز 26الفضائية منذ 
.الملكة

 
من الدستور الردني التي تظر وقف بث أي وسيلة إعلمية من 15من الادة  4يشكل هذا التعليق بدون إشعار انتهاكاً الفقرة   

.دون قرار قضائي مسبق
 

  إلىرول الروبرداً على أسئلة مراسلون بل حدود، أشارت نائب رئيس مجلس إدارة القناة الفضائية ومقدمة البرنامج العني 
 أنها تتهم الكومة بأنها مسؤولة عن انقطاع بث البرامج على قمر نايل سات من خلل شركة البث الرئي والسموع الردنية –

وشرح مدير البث في جوسات أن مؤسسة نايل سات توجهت برسالة رسمية إلى القناة تنفي فيها ضلوعها في. ساسكوالسعودية   
وقد سعت النظمة إلى. أما مدير ساسكو فلم يقم سوى بالستجابة لضغوط الكومة عبر تعليق إعادة بث القناة. توقيف البث  

وبا أن الدير كان غائباً، تعذّر علينا الصول على روايته للحداث. التصال بشركة ساسكو .
 

 تشعر النظمة بالقلق لزاء الدعاوى التي أقامتها هيئة العلم الرئي والسموع التابعة للدولة ضد القناة، وهي دعاوى اضطرت رول
الس"وقد حدد النائب العام أربعة اتهامات ضدهم، تكمن في . 2012أغسطس /آب 14الروب وضيوفها للمثول بشأنها في   

التي" من قانون الطبوعات  22 الادة "خرق، و" مؤسسة رسمية"الساءة الى هيبة، و"التحريض على النظام الكم"، و"بكرامة اللك  
احتجاجاً على 2012  يوليو   /  توز     28  قد احتشد صحافيو القناة أمام مقر الهيئة في و. تعاقب بالسجن لدة خمسة عشر عاماً  

.تعليق وسيلة إعلمهم
 

 ل بدّ لهذه الحكام التشريعية ومارسات التعليق من أن تقترن بعواقب وخيمة تطال خط وسائل العلم التحريري ومعالتها
وتخشى وسائل العلم الحلية أن يصبح القانون الهاز التنفيذي للنظام ضد وسائل العلم التي. النقدية للخبار بشكل عام  

   ، تظاهر مئات من النشطاء  2012  أغسطس   /  آب     24  وفي . تختلف مواقفها السياسية والتحريرية عن مواقف الكومة
في مجال حرية الصحافة" تراجعاً"ن الردنيي في أنحاء البلد كافة احتجاجاً على ما يعتبرونه والصحافيي .
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