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تقرير
منع الصحفيين من تغطية حدث اإلفراج عن "أحمد الدقامسة"
يوم  12آذار /مارس 2017
 .1المقدمة ومنهجية التقرير
يبادر مركز حماية وحرية الصحفيين في إصدار تقرير خاص حول منع اإلعالميين والصحفيين
مننن تيةيننة حنندا اإلفننران عننن اليننندف ا ردننني المف نرن عننن" حمحمنند الدةاميننةح ي نوم  12آذار/
مارس  ، 2017حيا تبين من منع تيةية هذا الحندا يناب باعتقناد المركنز بمنكل مننسع وواينع
النةننا  ،ومننمل كافننة ال ننامسين فنني وينناحل اإلعننالم المحسيننة ومرايننسي وينناحل اإلعننالم ال ربيننة
وا ينبية.
ويأتي إصدار هذا التقرير انيياما مع ريالة مركز حماية وحرينة الصنحفيين ا ياينية وااياتن"
المتمثسة في الدفاع عن الحريات اإلعالمية وحماية حرية اإلعالميين وممننسم المخصني والمسنني
والتصدف لالنتساكات التي يت رضون لسا.
وتولى فري برنامع رصند وتوثين اتنتساكنات الواة نة عسنى حرينة اإلعنالم فني ا ردن حعنينح
التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين مسمة رصد وتوثي منا ممكننسم منن انتساكنات ت نر لسنا
اإلعالميون عند تيةيتسم لحندا اإلفنران عنن الدةامينة فني ةرينة حإبندرح الواة نة بمحافةنة إربند
ممال ا ردن .وذلك فور تواتر ا نباب والم سومات بمنع عدد كبينر منن الصنحفيين واإلعالمينين
من تيةية الحدا ،حيا تم تمكيل ارفنة عمسينات لرصند وتوثين اتنتساكنات اينتمرت لينومين،
و تمكن الراصدون في حعينح من توثي يمسة من اتنتساكات من خالل التالي:
 الرصد الميداني لالنتساكات بمنكل مبامنر منن خنالل التواصنل المينتمر منع اإلعالمينين
المكسفين بالتيةية من ةبل مؤيياتسم اإلعالمية لتيةية حدا اإلفران عن حالدةاميةح.
 ايننتقبال المننكاو والبالاننات عننن وةننوع اتنتساكننات مننن خننالل الخننة الينناخن لبرنننامع
حعينح.
 التنيي والمتاب ة مع عندد منن الصنحفيين النذين مفنادوا بت رضنسم لمننع التيةينة وةناموا
بتوثينن مننا ت رضننوا لنن" عننن ةرينن التصننوير الفوتننوارافي والفيننديوف والتيننييالت
الصوتية التي ةاموا بإريالسا لفرين حعنينح كأدلنة ثبوتينة منن واةنع منا ت رضنوا لن" وت
تقبل الخضوع لستمكيك.
 بالاات الصحفيين الذين تواصل فري حعينح م سم بت ر زمالب لسم لمنع التيةية مو
ممكالت مخر ت رضوا لسا مثناب توايدهم في مكان التيةينة وكنانوا منسود عينان عسنى
ما ت ر ل" زمالبهم وتزويد الفري بأيماحسم.
 تويينن" النندعوع ليعالميننين ليبننالم عننن مف مضننايقات مو انتساكننات ت رضننوا لسننا مثننناب
ةيامسم بتيةية الحدا.
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 رصد ومراةبة ما نمنرت" ويناحل اإلعنالم المحسينة منن انتساكنات و /مو مضنايقات وة نت
عسى اإلعالميين مثناب ةيامسم بتيةية الحدا.
وبقي فري برننامع حعنينح عسنى تواصنل منع اإلعالمينين النذين مفنادوا بت رضنسم لمننع التيةينة
وممكال مخر من اتنتساكات ومنسا اتعتداب عسى مدوات ال مل اإلعالمي وحيزها.
وبنند باعتقنناد مركننز حمايننة وحريننة الصننحفيين من منننع تيةيننة لسننذا الحنندا ينناب بمننكل ممنننسع
ووايع النةا ومت مد من ةبل ا يسزع ا منية.
وكانت ا يسزع ا منية ةد مفريت ليل اليبت /ا حد المواف  12آذار عن حمحمد الدةاميةح ب د
من منسى محكوميت" في مركز إصالح وتأهيل مم السولو بالقرب من مدينة المفر  .حيا كانت
محكمة ممن الدولة ةد مصدرت حكمسا عسي" باليين المؤبد في ال ام  1997إثر واة ة ةتس" 7
إيراحيسيات بمنةقة الباةورع ممالي ارب ا ردن كنّ في رحسة إلى المنةقة ،وةال الدةامية
حينسا إنسن يخرن من صالت" مثناب وةيفت" بالقوات الميسحة .وبقيت ةضية اإلفران عن" مثار
يدل واهتمام لد الميتمع ا ردني.
و ُنقل الدةامية من يين مم السولو إلى يين إربد ،ومن هناك ير نقس" إلى منزل" الكاحن في
ةرية حإبدرح بمحافةة إربد ،حيا تيمسر عدد من مبناب المنةقة ومةارب" لسترحيب ب".
و يي ى المركز في هذا التقرير إلى توثي ما ثبت لدين" منن حقناح ومدلنة حنول اتنتساكنات التني
ت ر لسا اإلعالميون عند تيةيتسم لحدا اإلفران عن حالدةاميةح مما يمكل اعتداب عسى الح
في حرية الرمف والت بير واإلعالم ،وهو ينأتي ضنمن اآللينات والتويسنات التني كنان المركنز ةند
معسن عنسا في تقاريره النوعية والينوية حول الحريات اإلعالمية في ا ردن ،حيا مكد المركنز
عسننى من عمسيننة رصنند وتوثي ن اتنتساكننات الواة ننة عسننى حري نة اإلعننالم واإلعالميننين والحقننو
اإلعالمية مضحت عسى رمس مولويات" ك مسية ميتمرع ،ومن" ييبامرها عسى ميناس عسمني يينتند
إلى تقصي الحقاح ويمع ا دلة وتوثي اتنتساكات.
ومننن المسننم اإلمننارع بننأن الحنناتت التنني يتضننمنسا هننذا التقريننر هننو مننا تمكننن المركننز مننن خننالل
برنننامع حعننينح مننن رصننده وتوثيقنن" ،وت يمكننن القننول بننأن مننا تننم رصننده وتوثيقنن" يمننكل كافننة
اتنتساكات لكن" يمثل ةبي ة تسك اتنتساكات ومنماةسا وي بر عن مد وةوعسا.
وفيما يأتي عر مويز هم الحقاح التي توصل إليسا المركز بمنأن اتنتساكنات الواة نة عسنى
حريننة اإلعننالم فنني تيةيننة حنندا اإلفننران عننن اليننندف ا ردننني حمحمنند الدةاميننةح ،وعننددا مننن
اتينننتنتايات والتوصنننيات التننني ي تقننند المركنننز بأهميتسنننا ووينننوب ا خنننذ بسنننا صنننيانة لس منننل
الديمقراةي ودعم حرية الت بير واإلعالم.

 .2المنع الممنهج من التغطية اإلعالمية وحجب المعلومات
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مفضت الم سومات وا دلة التي تمكن من يم سا وتوثيقسا فري برنامع حعينح إلى اتعتقاد بأن
منع اإلعالميين والصحفيين من تيةية حدا اإلفران عن حمحمد الدةاميةح في ةرية حإبدرح
الواة ة في محافة إربد ممالي الممسكة يوم  12آذار /مارس ياب بمكل ممنسع ووايع النةا .
وي تقد الراصدون في برنامع حعينح وب د يمع ا دلة والثبوتات بأن منع التيةية الممنسع ياب
بمكل ةصدف ومت مد من ةبل ا يسزع ا منية من خالل التالي:
 مفاد االبية الصحفيين الذين تويسوا لتيةية الحدا منسم ت رضوا لسمضايقة ومنع
التيةية من ةبل ا يسزع ا منية التي توايدت في ةرية حإبدرح ميقة رمس الدةامية
لتيةية حدا اتحتفال باإلفران عن".
 مسدت ةرية حإبدرح ت زيزات ممنية ممددع تمنع اةتراب الصحفيين ووياحل اإلعالم
وييارات البا المبامر من ديوان حعميرع الدةاميةح الذف تم في" ايتقبال الضيوف
المسنحين باإلفران ،كما توايدت دوريات ممن عند مدخل القرية ومن ت يو مهالي
القرية من دخولسا ،إت من عددا من اإلعالميين تمكنوا من الوصول لسمضافة التي
ايتقبل فيسا الدةامية المسنحين.
 كانت ا يسزع اتمنية ةد مةامت منذ ياعات الفير ا ولى من يوم  12آذار /مارس نقاة
اس ممنية في مناة عدع بسواب بني كنانة في محافةة إربد وتحديدا عسى مثسا مسكا
ومثسا إبدر  -حاتم ،وبالقرب من مركز ممن بني كنانة وايرها من النقاة ،وذلك لمنع
توايد الصحفيين في المنةقة.
 صرح الناة اإلعالمي بإيم مديرية ا من ال ام المقدم عامر اليرةاوف من حا يسزع
ا منية اتفقت مع ذوف اليندف الدةامية ب دم اإلدتب بأف تصريح لوياحل اإلعالم ب د
اإلفران عن" وعدم الخو بأف حديا عن ذلك من ةبل مةرباب الدةاميةح.
 مكد ال ديد من المواةنين من توايداَ ممنيا كثيفا في المنةقة لستدةي عسى السويات وتوةيف
يميع المركبات وم رفة هويات المتوايدين في المنةقة وحصر التوايد فيسا ليكان تسك
المناة فقة.
 صرح محافة إربد رضوان ال توم لوياحل اإلعالم من حعسى وياحل اإلعالم الحصول
عسى تصريح بدخول المنةقة ومن المخص الميؤول عن إعةاب ومنح تسك التصاريح
هو وزير الدولة لمؤون اإلعالمح ،تفتا من" كمحافة حية ّب ت سيمات ويّ ست ل" من
وزارت" ومن ةرار المنع لم يصدر عن"ح .ومضاف من حالقضية مرتبةة ب دع اعتبارات
منسا ممنية حفاةا عسى حياع الدةامية ،ومنسا تنةيم دخول وياحل اإلعالم إلى المنةقةح.
 مفاد ال ديد من الصحفيين لفري برنامع حعينح منسم ت رضوا لسمنع من التيةية ب د
تمكنسم من الوصول إلى ديوان حعميرع الدةاميةح من ةبل مهالي الديوان نفي" ،م تقدين
من ا يسزع ا منية هي من ضيةت عسى مهالي عميرع الدةامية باتياه رف التوايد
اإلعالمي ،وةد ةسر فيديو تم تداول" ـ وحصل راصدف برنامع حعينح عسى نيخة من"
– محد ويساب ال ميرع من مهالي الديوان واةفا في منتصف ةاعة الديوان وهو يخاةب
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الصحفيين وممثسي وياحل اإلعالم ةاحال :حممنوع مف وييسة إعالم بالتوايد داخل
المضافة بايم عميرع الدةاميةح ،باإلضافة إلى ةول" حإذا توايدت مف وييسة إعالم
ينتصرف تصرفا يتنايب مع الحداح ،وختم بالةسب من يميع المتوايدين ب دم ويود
مف وييسة إعالم داخل المضافة ةالبا خرون يميع الصحفيين خارن المضافة.
وإلى يانب ما ورد معاله؛ فقد تفايأ إعالميون بمن سم من دخول ةرية حإبدرح بمحافةة إربد
بقصد الوصول إلى منزل حمحمد الدةاميةح ،ومن توايد دوريات ممن توايدت عند مدخل القرية
وةامت بمنع دخول اإلعالميين وصادرت م داتسم.
ومفاد صحفيون عن يماعسم خبار متضاربة عن تويسات ممنية لمنع التوايد اإلعالمي مو
تنةيم" ،فيما مثار ةرار منع التيةية الصادر عن محافة إربد ايتياب اإلعالميين الذين مماروا
إلى من القرار مفايئ ولم يتم ت ميم" ميبقا ،مما اضةر ب ضسم إلى الدخول إلى ةرية حإبدرح
من ةر مخر فرعية.
ي تقد مركز حماية وحرية الصحفيين بأن منع تيةية هذا الحدا ي تبر اعتداب مايا بالح في
حرية الرمف والت بير واإلعالم ،وهو محد الحقو ا يايية المالزمة ل مل اإلعالميين ،حيا ت
يمكن ليعالميين من ممارية عمسسم المسني عسى النحو المةسوب إذا لم يكفل حقسم في حرية
الرمف والت بير وما لم يتوافر لسم من م سومات بحرية ودون من تترتب عسيسم مية تب ات من
يراب ذلك .كما من" يممل حقسم في التماس ياحر ضروب الم سومات ونقسسا ،وتداولسا وإماعتسا
بحرية وانييابية.
وت تبر حاتت منع اإلعالميين من التيةية وحيب الم سومات عنسم ممرا مخالفا لمبدم منع
التيةية والحصول عسى الم سومات الذف ضمنت" المادع  )1( 15من الديتور ا ردني ،إلى
يانب المادع  19من ال سد الدولي الخاص بالحقو المدنية والييايية ،والتي ي تبر ا ردن ةرفا
بسا يحمي الح في حرية الت بير بما في ذلك ححرية التماس مختسف ضروب الم سومات وتسقيسا
ونقسسا إلى آخرين دونما اعتبار لسحدود ،يواب عسى مكل مكتوب مو مةبوع مو في ةالب فني مو
مية وييسة مخر يختارهاح.
وفي اإليابة عسى المبررات التي تقدمت بسا ا يسزع ا منية والحكومة بأن منع تيةية اإلعالم
ياب في ييا حماية الدةامية والحفاة عسى ممن" ،فإن مركز حماية وحرية الصحفيين يتفسم ح
يسات إنفاذ القانون بالتمتع بـحاليسةة التقديريةح في ةروف م ينة ،إت من المركز ييد ميضا من
يسات إنفاذ القانون ماريت يسةتسا التقديرية دون من تقدم تفييرا ومبررا مقن ا لت ةيل ح
يوهرف دون يند من القانون.
وةد مددت السينة الم نية بحقو اإلنيان في ت سيقسا ال ام رةم  ،34الفقرع  ،52عسى عدم إلزام
حاتت حةر ةانونية إت فيما يت س بأمكال
الدول ا ةراف ـ وا ردن ةرف فيسا ـ بفر
محددع ومنسا مية دعاية لسحرب ،وحةر مية دعوع إلى الكراهية القومية مو ال نصرية مو الدينية
تمكل تحريضا عسى التمييز مو ال داوع مو ال نف .وفي كل حالة تسيأ فيسا الدولة إلى تقييد حرية
الت بير ،يكون من الضرورف تبرير حاتت الحةر وا حكام المت سقة بسا بمكل يتةاب تماما مع
المادع .19
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وبناب عسى ما تقدم؛ ي تقد مركز حماية وحرية الصحفيين بأن ا يسزع ا منية في ت امسسا مع
تيةية الحدا ةد تياوزت نةا اتيتثنابات ،حيا ينبيي من تكون مف ايتثنابات عسى الح في
الم سومات واضحة وضيقة ومن تخضع تختبارات حالضررح وحالمصسحة ال امةح .ومن تكون
القيود مت سقة بياية ممروعة مذكورع في القانون .وينبيي من تكون ةاحمة المبررات واضحة
وضيقة .كما ينبيي إثبات من الكمف عن الم سومات ةد يؤدف إلى إلحا ا ذ والضرر ،وت بد
من التأكد من من الضرر ت يمكن درؤه ومن" مكثر مهمية من مصسحة اليمسور ،وكل ذلك لم
تقدم" وتفيره يسات إنفاذ القانون ةبل من سا لتيةية حدا اإلفران عن الدةامية.
ويُذكر مركز حماية وحرية الصحفيين عسى ما مكدت" السينة الم نية بالحقو المدنية والييايية
في الفقرع  18من ت سيقسا ال ام رةم  ،34عسى من ح ....ح الحصول عسى الم سومات إذا ما مخذ
باتةتران مع المادع  25من ال سد ،يممل ح حصول وياحة اإلعالم بالحصول عسى م سومات
عن المؤون ال امة ،وح اليمسور في تسقي ما تنتي" وياحة اإلعالمح.
وي تقد المركز بأن انتساكات منع التيةية وما ورد في هذا التقرير منن انتساكنات والصنادرع عنن
ريال ا من عسى اإلعالميين ت ند انتساكنا واضنحا وصنريحا حكنام كنل منن الدينتور ا ردنني،
والقننانون ا ردننني ،واتفاةيننات حقننو اإلنيننان التنني صنناد عسيسننا ا ردن ونمننرها فنني اليرينندع
الريمية.

 .3رصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم على للفية تغطي ة ح دث
اإلفراج عن "أحمد الدقامسة"
تبين من خالل عمسية الرصد والتوثي التي ميراها فري برنامع حعينح من  26إعالميا
ومصورا صحفيا ةد ت رضوا لمنع تيةية حدا اإلفران عن حمحمد الدةاميةح ،وتبين من منع
الصحفيين من تيةية هذا الحدا يرت يوم  12آذار /مارس حيا مفرن عن الدةامية فير يوم
ا حد المواف  12آذار وير اتحتفال باإلفران عن" في نسار نفس اليوم في ديوان عميرت"
الدةامية الواة ة في ميقة رمي" في ةرية حإبدرح.
وةد تمكن فري حعينح من توثي  14انتساكا في اليوم ا ول بينما وث  19انتساكا في اليوم
الثاني ليبسغ عدد اتنتساكات الموثقة خالل اليومين  33انتساكا تمثست ـ بحيب ما تمكن راصدو
 26إعالميا ومصورا صحفيا لسمنع من
حعينح من الوصول إلي" من م سومات ـ بت ر
التيةية من ةبل ا يسزع ا منية منسم  13إعالميا ومرايال صحفيا و 13مصورا صحفي ،كما
وث تكرر اتعتدابات عسى مدوات ال مل  4مرات تضمنت حيز كاميرتي تصوير ،إضافة إلى
حيز حرية مصور صحفي.
نوع االنتهاك
المنع من التغطية
اتعتدابات عسى مدوات ال مل
حيز مدوات ال مل

التكرار
26
4
2

%
78.8
12
6
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حيز الحرية

1
33

3
%100

ووث فري حعينح ما ير من انتساكات من خالل  9روايات مفادت بسا ةواةم وفر
الصحفيين المنتدبين من مؤيياتسم اإلعالمية لستيةية ،والتي مكست مرايسين ومصورين
صحفيين لـ  9مؤييات إعالمية محسية مختسفة ممست مواةع إلكترونية وصحف يومية ،كما
ممست مةقم  5مؤييات إعالمية عربية ووكالة منباب مينبية واحدع.
صحفي مصور صحفي إعالم محسي
9
13
13

إعالم عربي
5

إعالم مينبي
1

وتاليا عرضا مويزا لالنتساكات التي رصدها فري حعينح ووثقسا بمنايبة منع تيةية حدا
اإلفران عن حالدةاميةح كالتالي:

 .3.1عرض الحاالت الموثقة
 .3.1.1منع طاقم قناة العربية
مفاد ةاةم ةناع ال ربية المكون من المرايل حعالب اانمح والمصور حيامر مبو زيدح ومياعد
المصور حإياد انيماتح منسم وعند تويسسم إلى ةرية حإبدرح فيرا اعترضتسم ييارع تاب ة ليساز
ا من الوةاحي .حيا ةام محد مفراد ا من بيؤال مفراد الةاةم عن هوياتسم المخصية فأيابوه
بأنسم تاب ين لقناع ال ربية ،فرد عسيسم من الصحفيين ووياحل اإلعالم ممنوعة من الدخول إلى
القرية.
ومفاد اليانم لسراصدين في برنامع حعينح بأن ت امل ريل ا من لم يتيم بالكياية ،ف ندما ةام
بيؤال" عن يبب المنع ،رد عسي" من المنع بدون يبب ومنسم ييب من يتحركوا فورا من المكان.
وممار إلى من مفراد ا من ميبروهم عسى تحريك ييارتسم ،كما ةاموا بقيادع الييارع الخاصة بسم
إخرايسم خارن حدود القرية ،وايتخدموا حالزامورح ةوال الةري لدف سم
وراحسم بير
لييراع في ةيادع الييارع ،إت من عربة ا من الوةاحي كفت عن مالحقتسم فور وصول موكب
الدةامية الذف كان متويسا إلى القرية ،حيا ةام مفراد ا من بتييير ميارهم ليسحقوا بالموكب.
وتابع اليانم إفادت" بالقول :حانتةر الةاةم في مكان ما خارن القرية لمدع ياعة تقريبا ،ثم عدنا
وتويسنا إليسا مرع مخر  ،وعندما وصسنا إلى ديوان عميرع الدةامية عند الياعة  3:30فيرا
صادفنا نفس ريال ا من الذين ةاموا باعتراضنا ،والذين ةاموا مرع مخر بمةالبتنا لسخرون من
الديوان ،فكان ردف لسم من مفراد الةاةم يمتسكون تصاريح عمل ومن هناك تنييقا ميبقا مع عاحسة
الدةامية من ميل إيراب مقابالت م سم ،فأيابني محد ريال ا من بأن" ييقوم بمن ي من التوايد
في الديوان ومن إيراب المقابالت حتى لو امتسكت التصاريحح.
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واختتم إفادت" بالقول :حب د هذه ا يواب الممحونة ما كان من مفراد الةاةم إت اإلنتةار في
مركبتنا خارن الديوان ومن ثم اتنصراف عاحدين إلى ال اصمة عمانح.
وعند الصباح مريست القناع ةاةما آخر لستيةية مكونا من المرايل حزيد خسيفاتح والمصور
حمنقذ انيماتح ومياعد المصور حمصةفى المسوانيح ،وةد واي" هذا الةاةم نفس ال قبات التي
وايست زمالحسم فترع الفير.
ومفاد الخسيفات لسراصدين في برنامع حعينح من" مثناب توايدهم ممام ديوان عميرع الدةامية عند
الياعة  2:00ب د الةسر ،توي" إليسم ميموعة من ريال ا من وةالبوهم بإخالب المكان ،فرد
عسي" من المنةقة بأكمسسا مسيحة بالصحفيين ووياحل اإلعالم ،وبالتالي ت نيتةيع اتنيحاب من
المنةقة إت في حالة انيحاب يميع الصحفيين.
وممار إلى من ا يسزع ا منية من تسم من دخول المضافة إت عندما تنازلوا عن حمل كاميرا
التسفزيون ،ومن مفراد الةاةم انيحبوا إلى يانب الصحفيين ب د من ةسب محد ويساب ال ميرع
منسم ذلك.
 .3.1.2منع طاقم قناة "األردن اليوم" ومراسل إذاعة "حياة "FM
وصل ةاةم ةناع حا ردن اليومح المكون من المرايل حمحمد عثامنةح والمصور حمحمد زيتونح
برفقتسم مرايل إذاعة حياع  FMحعدف القاضيح إلى ةرية حإبدرح عند حوالي الياعة 2:30
وتويسوا إلى منزل الدةامية بسدف إيراب مقابسة م " ،إت من ميسزع ا من التي كانت متوايدع
هناك ةامت بمن سم من التيةية والتصوير.
ومفاد ال ثامنة لراصدف برنامع حعينح من" كان ةد ني مع نيل وموتد عم الدةامية ميبقا من
ميل إيراب مقابسة صحفية م " ،إت من ريال ا من من وهم من ذلك ،فاضةروا إلى اتنتةار
حتى الصباح.
وممار إلى منسم تويسوا في النسار إلى ديوان عميرع الدةامية من ميل التيةية ،إت من محد
ريال ا من حاول مصادرع الكاميرا من يده ،لكن" بقي متميكا بسا ،كما ةالب ريال ا من
بتيسيم ذاكرع الكاميرا ،وب د تدخل ال ديد من الصحفيين تم الحفاة عسى الكاميرا ومنع
مصادرتسا.
ومضاف ال ثامنة من" مثناب عودت" إلى مركبتسم لوضع الكاميرا في عربتسم ،ةام ريال ممن
بيحب لواو القناع من المصور حمحمد زيتونح ،وير حيزه لمدع نصف ياعة تقريبا وتم
إةال يراح" بفضل تدخل محد افراد عميرع الدةامية.
 .3.1.3منع طاقم "قناة الجزيرة"
توايد ةاةم ةناع اليزيرع المكون من المرايل حتامر الصمادفح والمصورح محمد يبرح ومياعد
المصور حعبد الكريم الييدح في ةرية حإبدرح عند الياعة  2:00فيرا ،ايت دادا لتيةية ميواب
اإلفران عن الدةامية.
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وفي الصباح انفرد الصمادف بمقابسة حصرية مع الدةامية ،ومثناب ذلك توي" عدد من مفراد
مقابل منزل الدةامية ،وةالبوا
ا يسزع ا منية إلى مكان المقابسة ،والتي كانت في مر
مسنديي البا بإنزال صحن البا عن عربة النقل الخاريي.
ومفاد الصمادف لراصدف حعينح من المسنديين التاب ين لمركة خاصة تقدم خدماتسا إلى يانب
ةاةم القناع امتثسوا لةسب ا يسزع ا منية وةاموا بإنزال صحن البا ،تينبا لتةور الموضوع إلى
مناومة ،عسى حد ت بيره.
وممار إلى من مفراد الةاةم تويسوا ب د اتنتساب من المقابسة التي ير تيييسسا بوايةة كاميرا
وبثسا مبامرع عبر موةع التواصل اتيتماعي (فييبوك) إلى ديوان ال ميرع ب د الةسر إت من
ا يسزع ا منية من تسم من الدخول إلى هناك.
 .3.1.4منع طاقم موقع "جراسا نيوز" اإللكتروني
وتوايد ةاةم موةع يرايا نيوز اتلكتروني المكون من المرايل حنضال يالمةح والمصور
حممير خسيفةح في القرية عند حدود الياعة  2:00فيرا ،وذلك ب د من اعترضسم حايز ممني
عسى الةري الرحييي المؤدف إلى القرية.
ومفاد يالمة لفري حعينح من القوات ا منية يمحت لسم بال بور ب د ممادع كالمية بين
الةرفين ،إت منسم من وا من ةبل ا يسزع ا منية من الدخول إلى منزل الدةامية ،فاضةروا
لالنتةار في بيت محد مةرباب الدةامية الذف ايتضافسم حتى الصباح.
وتكرر منع عضوف الةاةم لسمرع الثالثة من ةبل ا يسزع ا منية عند محاولتسم الدخول إلى
مضافة ديوان عميرع الدةامية الذف تم في" ايتقبال الناس عند الياعة ال امر صباحا.
وزود يالمة الراصدين في برنامع حعينح بتيييسين صوتيين لمكالمتين كان ةد ميراهما من
ميل اتيتفيار عن يسوك ا يسزع ا منية مع الصحفيين وم رفة يبب التضيي عسى عمسسم،
حيا كانت ا ولى مع الناة اإلعالمي بايم ا من ال ام حعامر اليرةاوفح الذف وعد
باتيتفيار عن الموضوع ومن الم سومات التي عنده تفيد بأن" حت يويد منع من توايد
الصحفيين وإنما السدف هو تنةيم ا يوابح ،مما المكالمة الثانية فقد ميراها مع الناة بايم
وزارع الداخسية الذف مبسي" من حالتوايد ممنوع بكل بياةة ومن هناك ةرارا بذلكح.
 .3.1.5طاقم موقع "مرآب نيوز" اإللكتروني
اعترضت ا يسزع ا منية الييارع التي كانت تقل ةاةم موةع حمرآب نيوزح اإللكتروني المكون
من المرايل حمحمد ال ثامنةح والمصورحخالد المناصرعح ومياعد المصور حمحمد هديبح.
ومفاد ال ثامنة لسراصدين في برنامع حعينح من حايزا ممنيا مكونا من ريال ا من ال ام وا من
الوةاحي ةام باعترا عربتسم مثناب تويسسم إلى القرية ،وةالبوهم بتصاريح من وزارع الداخسية،
فردوا عسيسم منسم يمتسكون تصاريح من هيحة اإلعالم باعتبارها اليسة الوحيدع التي يح لسا منح
تصاريح لس مل اإلعالمي.
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وممار ال ثامنة إلى من ةريقة رد ريال ا من عسيسم كانت هيومية ،حيا مبسيوهم منسم لن
ييمحوا لسم بالدخول حتى لو امتسكوا التصاريح لذلك ميتخدمين كسمات من ةبيل حخاوعح،
حاصبن عنكم رح تروحواح  ...إلخ.
واضاف بالفول من محد مفراد الةاةم ةام باتنيحاب من الحايز ا مني والتوي" إلى القرية عن
ةري فرعية مخر  ،ليصسوا إلى القرية عند الياعة  12:30تقريبا وهو نفس الوةت الذف
تحرك في" الدةامية من بيت" إلى المضافة تيتقبال المسنحين.
ومثناب تيةية الةاةم لتحرك الدةامية ةامت ميموعة من ريال ا من بيحب إحد الكاميرات
التي كانت بيد المصور المناصرع ،والتي تمكن من ايترياعسا ب د عدع دةاح تحت ضية
الصحفيين.
 .3.1.6منع مراسلو "راديو البلد" و"العربي الجديد" و"قناة "CNN
توي" كل من مرايل راديو البسد حمحمد ال ريانح ومرايل موةع ال ربي اليديد اإللكتروني
حمحمد الفضيالتح ومرايسة ةناع  CNNحهديل ابونح إلى ةرية حإبدرح في مركبة واحدع ،لكنسم
يسكوا ةريقا خاريية إليسا بيبب اتزدحام الذف مسده المارع الرحيس بيبب التوايد ا مني
الكثيف ،إلى يانب توي" محات المواةنين إلى القرية من ميل تسنحة الدةامية.
وةال الفضيالت لسراصدين في برنامع حعينح منسم وصسوا إلى ديوان عميرع الدةامية عند
الياعة  1:00ب د الةسر تقريبا ،ومنسم خريوا منسا مع بقية الصحفيين ب د من صرح محد
ويساب ال ميرع من حالتوايد اإلعالمي اير مرحب ب" داخل المضافةح.
وممار إلى من ريال ا من ايتيسوا التصريح الوارد من محد ويساب ال ميرع ب دم اليماح
لسصحفيين بالتيةية ،وراحوا يقولون لسصحفيين من" :حت رابة حد بويودكم هناح ،ومن حمهل
الدارح ت يريدونكم ،في إمارع إلى التصريح المذكور.
ووصف ال ريان الوضع ةاحال حاليو ال ام كان محريا يواب لسصحفيين مو هل الدةامية الذين
تأثروا بحيم التوتر والضية الذف كان متوايداح.
 .3.1.7منع مراسلو "صحيفة الغد" و"موقع سواليف" و"موقع الوقائع اإلخبارية"
الييارع التي كانت تقل كل من مرايل يريد اليد حمحمد
ةامت ا يسزع ا منية باعترا
التميميح ومرايل موةع يواليف اإللكتروني حايا التلح ومرايل موةع الوةاحع اإلخبارية
حيمال حدادح ومن وهم من دخول القرية بدعو عدم امتالكسم لستصاريح المةسوبة.
وةال التميمي لسراصدين في برنامع حعينح من ا يسزع ا منية موةفت ييارتسم وةالبتسم بإبراز
هوياتسم التي ايتيرةت عمسية التحق منسا من  5إلى  10دةاح  ،ومن ثم عاد محد ريال ا من
لييألسم عما إذا كانوا صحفيين مم ت ،وهنا ميابوا بالنفي ،نسم كانوا عسى عسم بتصريح محافة
إربد بضرورع حصول الصحفيين عسى تصريح من وزارع الداخسية مو اإلعالم من ميل التيةية
في ذلك اليوم بالذات.
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وممار إلى من ا يسزع ا منية ةالبت بتفتيش الييارع ،وهذا ما حدا بالف ل وعندما ويدوا
الكاميرات ،ةسبوا منسم ميادرع المكان فورا ،فقاموا با نيحاب من الحايز ا مني لييسكوا ب د
ذلك ةريقا فرعية مؤديا إلى القرية.
ومفاد التل منسم ت رضوا لما ت ر ل" يميع الصحفيين وممثسي وياحل اإلعالم ،وهو من سم من
التيةية في مضافة عميرع الدةامية ب د من ةام محد ويساب ال ميرع بتوييسسم لسخرون من
المضافة.
 .3.1.8منع طاقم "وكالة اقتصادنا" اإلماراتية
اعترضت ا يسزع ا منية ييارع ةاةم حوكالة اةتصادناح اإلماراتية المكون من مدير مكتب
الوكالة في ا ردن حمحمد ال ماح والمصور حمحمد عييىح ومعسمتسم بمنع دخول الصحفيين
الذين ت يمتسكون تصريحا من وزارع الداخسية مو من وزارع اإلعالم إلى ةرية حإبدرح ،فما كان
من مفراد الةاةم إت ال ودع من حيا ياؤوا.
 .3.1.9حجز كاميرا طاقم "وكالة عمون اإلخبارية"
وةامت ا يسزع ا منية بيحب كاميرا ةاةم وكالة عمون اإلخبارية المكون من المرايل حمنس
الحيارفح والمصور حم ين ال ةارح وةامت بحيزها ،وذلك مثناب توايد الةاةم في بيت الدةامية
صباحا ،حيا بقيت الكاميرا عدع دةاح ةبل من يتمكن الةاةم من ايت ادتسا.
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