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تقدمي

تهدف هذه املراجعة �إلى قراءة وحتليل عدد من اجلوانب املتعلقة ب�سلطة القانون وحكمه
يف ظل تنامي ظواهر من العنف املجتمعي ،لكنها ال تعالج مبد�أ �سيادة القانون ب�شكل �شامل
من جانب حقوق الإن�سان انطالق ًا من �أن تقارير املركز الوطني حلقوق الإن�سان ت�شمل هذه
املعاجلات ،وتفي بالغر�ض.
وت�أتي هذه املراجعة بعد جهود �سابقة قام بها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�إ�صدار
وثيقة «�سيادة القانون� :أمان املواطن و�أمن الوطن» يف عام  .2011وهي تبني على ما مت �إعداده
تغي على جمريات الأمور يف ال�سنوات املا�ضية.
�سابق ًا مع تطوير للوثيقة ال�ستيعاب ما وقع من رُّ
فقد حقّقت الدولة الأردنية منوذج ًا مقبو ًال من التقدم يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،وانعك�س ذلك ب�شكل الفت على الأو�ضاع الأمنية واال�ستقرار الذي تتمتع به البالد
رغم التحديات االقت�صادية الكبرية والتهديدات امل�ستمرة الناجمة عن الأو�ضاع الإقليمية
اخلطرية التي متر بها املنطقة ،وب�شكل خا�ص الأو�ضاع يف �سوريا والعراق وعدم اال�ستقرار يف
فل�سطني ،ناهيك عن الظروف الدولية الأخرى بالغة التعقيد.
والدولة الأردنية بحكم د�ستورها ،ومنظومتها الت�شريعية ،و�أداء �سلطاتها التنفيذية
عد دولة قانون وم�ؤ�س�سات ،وقد طر�أ على وظيفتها عرب ال�سنوات
والت�شريعية والق�ضائيةُ ،ت ّ
املا�ضية تغيريات مهمة يف ما يتعلق بدورها االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي ،وهذه
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التغيريات ال ُتلغي واجباتها يف تنظيم الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية،
وتقدمي خدمات للمواطنني على غرار خدمات ال�صحة والتعليم وخلق فر�ص العمل و�إيجاد
البيئة املنا�سبة لتحفيز االقت�صاد وجذب اال�ستثمارات.
وخلق هذا التغيري يف دور الدولة فجوات يف �سقف التوقعات داخل املجتمع الأردين ،الأمر
الذي قد ي�شجع بع�ض الفئات م�ستقب ًال على اخلروج على القانون ب�سبب ال�شعور بعدم امل�ساواة،
ما قد ي�شكل تهديد ًا للأمن واال�ستقرار داخل الدولة.
لقد �شهدت اململكة خالل ال�سنوات الأخرية تفاقم ًا يف �أحداث عنف ات�سمت بتحولها من
خالفات �أو جرائم فردية كان يجب �أن ي�أخذ القانون جمراه يف معاجلتها� ،إلى مواجهات
جماعية عنيفة بني جمموعات من الأهايل �أو الطلبة على خلفية ا�ستثارة الع�صبية القبلية
�أو اجلهوية وغريها من الهويات الفرعية ،الأمر الذي كان ينقل احلادث الفردي �إلى م�ستوى
مقلق من العنف املجتمعي الذي �شمل مناطق متعددة من البالد مبا فيها عدد من اجلامعات.
ومع �أن العنف لي�س �صفة مالزمة للمجتمع الأردين� ،إال �أنه قد ي�صبح جزء ًا من ثقافة � ّأي
جماعة يف ظروف اجتماعية �أو �سيا�سية �أو اقت�صادية حمددة ،ويلج�أ �إليه بع�ضهم حينما
يرون �أن جماعات و�أفراد ًا مار�سوا العنف �أو �أ�شكا ًال �أخرى من التطاول على القانون ،وحققوا
مكا�سب �أو �أنهم مل ُيحا�سبوا .وفوق ذلك مار�ست بع�ض اجلهات الر�سمية �سيا�سة ا�سرت�ضائية
جتاههم لوقف اعتداءاتهم على املمتلكات العامة وقوى الأمن.
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من هنا تكمن �أهمية �إدراك �أن هذا ال�سلوك املكت�سب لي�س قدَ ر ًا مفرو�ض ًا على املجتمعات ،بل هو
من املظاهر التي ميكن تغيريها �إذا ما مت ت�شخي�ص �أ�سبابها بنجاح واتخاذ الإجراءات والعالج
املنا�سبني حيالها.
فاجلرمية موجودة يف جميع الدول واملجتمعات ،وتبلغ �أحيان�أ �أرقام ًا قيا�سية ،وفق الظروف
اخلا�صة بتلك البلدان ،لكن يف كل الأحوال ،ف�إنّ من يتلقى العقاب يجب �أن يكون ال�شخ�ص الذي
يرتكب اجلرمية ،ولي�س �أحد ًا من �أقاربه الذي قد يذهب �ضحية جلوء طائ�ش �إلى الث�أر منه.
فهذا هو الأمر املقلق حني يفر�ض �أفراد قالئل �أو زمر �صغرية ،بدعوى الث�أر لكرامة العائلة �أو
يجرم لي�س القاتل فح�سب بل كل من ي�شاركه رابطة الدم.
الع�شرية ،قانونهم اخلا�ص الذي ّ
وها هي البالد ت�شهد يف الآونة الأخرية ،ازدياد عمليات ال�سطو على البنوك واملحال التجارية
يف «ظاهرة» قد ت َع ّد حديثة على املجتمع الأردين� .إ�ضافة �إلى ذلك .ت�شري الإح�صائيات
ال�صادرة عن مديرية الأمن العام �إلى وقوع  4,138م�شاجرة يف عام  2017مقارنة بـما جمموعه
 3743م�شاجرة يف عام  ،2016بزيادة قدرها  10باملائة ،يف حني بلغت حاالت �إحلاق ال�ضرر
و�سجلت حاالت الإ�ضرار بالأموال العامة 249
ب�أمالك الدولة  2,168حالة يف عام ّ ،2017
حالة يف العام نف�سه ،مقابل  219حالة يف العام الذي �سبقه.
ال�شكل رقم ()1
امل�شاجرات موزعة بح�سب الأقاليم /مديريات ال�شرطة

امل�صدر :مديرية الأمن العام.2017 ،
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وكانت جرائم املقاومة واالعتداء على املوظفني العموميني يف عام  ،2017قد بلغت 2467

حالة ،منها  54حالة اعتداء على �أطباء ،و 36حالة اعتداء على معلمني .و�إذا ما قورنت هذه
الأرقام التي م�صدرها مديرية الأمن العام ،بالأعوام ال�سابقة ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم
( ،)2ف�إن �أرقام عام  2017فاقت �أرقام الأعوام ال�سابقة با�ستثناء عام  .2016وجتدر الإ�شارة
هنا �إلى �أن �إح�صاءات مديرية الأمن العام قد ال تكون نهائية ،فقد يختلف التكييف الق�ضائي
ع ّما هو موجود من �إح�صاءات.
ال�شكل رقم ()2
توزيع حاالت املقاومة واالعتداء على املوظفني بح�سب الأقاليم /مديريات ال�شرطة
خالل الفرتة 2017-2012

امل�صدر :مديرية الأمن العام.2017 ،

�إن االعتداءات على الأطباء واملعلمني ،والتي �أ�صبحت �إحدى الظواهر الالفتة يف الأعوام
الأخرية ،قد تكون انعكا�س ًا ل�ضعف اخلدمات املقدمة للمواطنني يف املجالني ال�صحي والتعليمي،
�صح هذا التقدير �أم ال ،فهو ال يعطي
والتما�س املبا�شر بني طالب اخلدمة ومزودها ،و�سواء ّ
احلق لأي مواطن باللجوء �إلى العنف للح�صول على خدمات �أف�ضل �أو �أ�سرع �أو ملعاجلة خط�أ �أو
تعد ظواهر غريبة عن املجتمع الأردين ،بحاجة �إلى
�سوء ت�صرف .غري �أن هذه املمار�سات التي ّ
البحث يف دوافعها ومعاجلة �أ�سبابها.
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ويف هذا ال�صدد ،ال بد من الإ�شارة �إلى �ضرورة تطوير الإدارة احلكومية .وكما ورد يف الورقة
امللكية النقا�شية ال�ساد�سة وعنوانها «�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة املدنية» ،ف�إن تطوير
الإدارة احلكومية م�سرية م�ستمرة تخ�ضع ملتابعة وتقييم دائمني ،وال بد من �إر�ساء وتفعيل
مبد�أ امل�ساءلة واملحا�سبة كمبد�أ �أ�سا�سي يف عمل امل�ؤ�س�سات وال�سلطات املعنية و�أدائها .ول�ضمان
�سيادة القانون ال بد من وجود �آليات رقابة فعالة متمثلة ب�أجهزة احلكومة الرقابية� ،إ�ضافة
�إلى دور فعلي رقابي ملجل�س النواب.
ويف �ضوء التحوالت التي وقعت يف العقود الأخرية على دور الدولة ،ف�إنه ال بد من مراجعة
تغيت
جوانب متعددة من �أ�ساليب ال�سلطة التنفيذية و�أجهزتها يف عالقتها مع املواطن بعد �أن رّ
طبيعة تلك العالقة عن ال�سابق .فقد بات على احلكومات �أن تدرك �أن منط تعاملها مع املواطن
ي�سهم يف ت�شكيل املزاج العام ،ال �سيما يف ظل االنفتاح الإعالمي الذي يتيح للمواطن متابعة
�أدق التفا�صيل عن �أداء حكومته ،وعن الأخبار املحلية التي قد يتجاهلها الإعالم الر�سمي.
ويف هذا الإطار ،فقد بات املواطنون �أكرث دراية ووعي ًا بحقوقهم الأ�سا�سية ،لذا ف�إنهم يتطلعون
للح�صول على اخلدمات احلكومية بعدالة و�سوية عالية ،ومل يعد املواطن يقبل �أن ميار�س
عليه املوظف العام �سلوك ًا �سلطوي ًا بينما يتقا�ضى الأخري راتبه من دافعي ال�ضرائب.
�إن الدول التي ال ُتق ِْدم وتبادر لالعرتاف بالتحديات ،خا�صة تلك املتعلقة ب�سيادة القانون
وهيبة الدولة وتقوم مبواجهتها بكل حزم ،تتعر�ض ملخاطر متزايدة وي�ؤدي ت�أخرها عن
معاجلة تلك الظواهر �إلى ت�ضاعف التكاليف والت�ضحيات.
ويف هذا املجال ،فقد �سعت الدولة الأردنية �إلى �إجراء العديد من التعديالت الت�شريعية
على قانون العقوبات عام  ،2017فتم �إدخال بع�ض الأفعال اجلرمية التي مل تكن واردة يف
القانون الأ�صلي والن�ص على عقوبات لها ،و�شملت التعديالت عدد ًا من الأو�صاف القانونية
للجرائم لتتما�شى مع الواقع .ووفق ًا للتعديالت اجلديدة ،فقد �أ�ضيفت �أفعال جرمية
كاالبتزاز والبلطجة و�شغب املالعب والعنف اجلامعي و�سرقة ال�سيارات وتغليظ العقوبات
على مرتكبيها� ،إ�ضافة �إلى جترمي االعتداء على م�صادر املياه وغريها.
وعلى الرغم من الأهمية الكبرية لهذه التعديالت على قانون العقوبات ،ف�إن عملية املراجعة
يجب �أن ال تتوقف ،وال بد �أن يتبعها �إجراء تعديالت �أي�ض ًا على ت�شريعات �أخرى ذات �صلة،
مثل قانون منع اجلرائم وقانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،و�إزالة ما تنطوي عليه �أحكامهما
من تعار�ضات� ،أو � ّأي تعار�ض مع التعديالت اجلديدة يف قانون العقوبات املعدل ل�سنة .2017
وبالرغم من جناح الأردن الن�سبي يف مواكبة التقدم االقت�صادي والتكنولوجي العاملي� ،إال
�أن هناك حتديات �أ�سا�سية ما زالت ماثلة يف ما يتعلق ب�إ�صالح جوانب عديدة من احلياة
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االجتماعية وال�سيا�سية وتر�سيخ مكانة املجتمع املدين مبا ي�ضمن دولة �سيادة القانون،
فاملجتمع املدين هو الرديف احلقيقي للدولة وم�ؤ�س�ساتها القانونية ،وهو ال�ضامن للأمن وال�سلم
املجتمعي ،مبا يخلقه من روابط مدنية قانونية بني �أفراد املجتمع على اختالف �أ�صولهم
ومهنهم وميولهم الفكرية والثقافية وال�سيا�سية.
أوالً :مبدأ سيادة القانون
�إن �سيادة القانون تعني خ�ضوع اجلميع �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات و�سلطات ،حلكم القانون .ويقع على
جميع مكونات الدولة واجب حماية �سيادة القانون وتعزيزها .وتكري�س هذا املبد�أ ك�أ�سا�س
يقوم عليه نهج الدولة وم�ؤ�س�ساتها ل�ضمان امل�ساواة وحتقيق العدالة والتنمية.
وحتاول الدولة الأردنية يف �سيا�ساتها وت�شريعاتها احلر�ص على حتقيق مبد�أ �سيادة القانون
ك�أ�سا�س لدولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،و�إ�شاعة العدالة وامل�ساواة وحماية حقوق املواطنني من
خالل تطبيق القانون على اجلميع من دون تهاون �أو حماباة ،ومتثل «�سيادة القانون» مظلة
مل�سرية الدولة الأردنية ،وهذا عن�صر �أ�سا�سي حلماية الدميقراطية والتنمية و�إحداث
الإ�صالح والتطوير ،وعليه ،ف�إن الدولة م�س�ؤولة ب�أجهزتها كافة عن اتخاذ الإجراءات
الكفيلة بتذليل العقبات التي قد ت�ؤثر على م�سريتها الدميقراطية والإ�صالحية والتنموية
كالوا�سطة واملح�سوبية والف�ساد املايل والإداري وغريها.
ً
بداية مما
لقد حقّقت التعديالت الد�ستورية لعام  2011نقلة نوعية يف جمال �إ�صالح الد�ستور،
�أ�ضيف �إليه من �شوائب منذ عام  .1952وا�شتملت هذه التعديالت على �إجنازات مهمة يف جمال
الف�صل بني ال�سلطات والتوازن بينها ،ويف جمال القانون الد�ستوري ،والقانون الإداري ،م ّهدت
�إلى �إن�شاء املحكمة الد�ستورية والق�ضاء الإداري على درجتني ،وكذلك �إن�شاء الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب ،وت�أكيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة ،والإعالء بالتايل من �ش�أن �سيادة القانون.
ويف هذا الإطار ،تن ّبه امل�شرع الأردين �إلى �إ�شكالية كبرية تواجه �سيادة القانون تتمثل بوجود
عدد ال ي�ستهان به من الت�شريعات التي تنطوي على �أحكام خم ّلة بحقوق املواطنني وحرياتهم
ن�صت فقرتها الأولى على �أنه «ال يجوز �أن ت�ؤثر القوانني
الأ�سا�سية .ف�أقر املادة ( )128التي ّ
التي ت�صدر مبوجب هذا الد�ستور لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق �أو مت�س
�أ�سا�سياتها» ،بينما جاء يف فقرتها الثانية�« :إن جميع القوانني والأنظمة و�سائر الأعمال
الت�شريعية املعمول بها يف اململكة الأردنية الها�شمية عند نفاذ هذا الد�ستور تبقى نافذة �إلى
�أن ُتلغى �أو ُتعدل بت�شريع ي�صدر مبقت�ضاه وذلك خالل مدة �أق�صاها ثالث �سنوات» ،غري �أن هذه
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«الور�شة الكربى» التي كان يتعني �أن تجُ ري التنقيحات الالزمة على الت�شريعات النافذة ،مل
تتم ،وهذه خ�سارة ل�سيادة القانون.
ّ
ويف الواقع العملي ،يت�ضح �أن الدولة الأردنية تبادر �إلى اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعزيز
�سيادة القانون ك�أحد �أركان النظام الدميقراطي الذي ت�سعى �إليه ،والذي ي�أخذ مببد�أ الف�صل
بني ال�سلطات ،وا�ستقالل الق�ضاء ،واحرتام احلقوق واحلريات العامة للمواطنني ،وامل�ساواة
بني فئات املجتمع ،و�إعمال مبادئ ال�شرعية وامل�شروعية ،وهذا ال ينفي وجود العديد من
مظاهر اخلروقات ل�سيادة القانون ،والتهاون يف تطبيق القانون يف بع�ض الأحيان.
�إن �سيادة القانون التي تعني �أن اجلميع �أمام القانون �سوا�سية ،تكفل حتقيق قيام جمتمع
العدل وامل�ساواة ،بينما ت�شكل خمالفة هذا املبد�أ خطر ًا على �أبناء الوطن الواحد ،فعندما
يت�ضرر املواطن من عدم تطبيق القانون ،ف�إن هذا ُي�ضعف انتماءه لوطنه ،وي�شكل خطر ًا على
الأمن املجتمعي ،كما �إن ا�ستخدام الوا�سطة واملح�سوبية لتحقيق املكا�سب غري امل�شروعة،
يتعار�ض مع �سيادة القانون ،ويتمخ�ض عن ذلك لدى الآخرين �شعور بالغنب وعدم امل�ساواة،
الأمر الذي يقو�ض وحدة املجتمع ويرتك املجال للفو�ضى لتت�س ّلل �إليه.
�إنّ �سيادة القانون تناق�ض الفو�ضى ،وهي من مميزات النظام الدميقراطي القائم على العدالة
وامل�ساواة واحرتام القانون .ولرت�سيخ �سيادة القانون باملعنى املطلوب ،ال بد من وجود منظومة
ت�شريعية من�سجمة وقابلة للتطبيق ،ومعاجلة مظاهر الق�صور التي تتك�شف يف املمار�سة
العملية يف تطبيق الت�شريعات ،مبا يحقق الردع الفعال لبع�ض اجلرائم مث ًال ،وخا�صة تلك
التي تنال من هيبة الدولة ،و ُتلحق ال�ضرر باملمتلكات العامة واخلا�صة ،وت�سهم بتعر�ض �أمن
املجتمع للخطر ،و� ّأي ت�أخري مبراجعة الت�شريعات ذات ال�صلة و�إ�صالحها ،ومعاجلة الظواهر
ال�سلبية التي ت�شكل جتاوز ًا على القانون ،ي�ؤدي كذلك �إلى م�ضاعفة املخاطر على �أمن املجتمع.
�إنّ مفهوم حكم القانون يجب �أن ي�شمل مرتكزات وقواعد �أبرزها:
	�إن من ي�ضع القانون هو �أولى النا�س بتطبيقه وااللتزام به ،و�إن ال�سلطات الر�سمية(وامل�س�ؤولني) كثري ًا ما تخرق القانون وال تخ�ضع للم�ساءلة الق�ضائية وال�شعبية املنا�سبة.
 يجب �أن يت�ضمن القانون حماية احلقوق واحلريات الأ�سا�سية ومبادئ امل�ساواة والعدالةحتى يت�سم ب�صفة القانون ،و�أن «الن�ص» �أو «القانون» الذي ُيخالف �أو ينتهك هذه احلقوق
واحلريات ال ميكن اعتباره قانون ًا ،وبالتايل ال يجوز تطبيقه �أو ت�أييده بالقوة امل�شروعة
التي هي �إحدى خ�صائ�ص الدولة وحقوقها الأ�سا�سية وهو اال�ستخدام امل�شروع للقوة.
	�إنّ � ّأي قانون يجب �أن يت�ضمن �آليات وبنود متكن املواطن من العمل على تغيريه �أو تعديلهت�سن
�إذا ما كان مي�س حقوقه وحرياته الأ�سا�سية ،حيث كثري ًا ما كانت ال�سلطة التنفيذية ّ
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ما ُيعرف بالقوانني امل�ؤقتة يف غياب ال�سلطة الت�شريعية.
 هناك حقوق للم�شتكى عليه وللمجني عليه واجلاين يجب �أن ُتط َّبق وتحُ َرتم بحذافريها.
�إن تعزيز ال�شراكة بني الدولة واملواطن يف ب�سط �سيادة القانون من �ش�أنه �أن يو�صل �إلى تقدم
املجتمع �أكرث ،فالدول املتقدمة تقوم على امل�ؤ�س�سات و�سلطة القانون ،والدول املتقدمة هي
التي تبحث عن تعزيز الأطر املدنية وال�سيا�سية ،واالبتعاد يف املمار�سة العملية عن الأطر
التي ت�ستند �إلى الوالءات الفرعية التقليدية.
الأردن يف امل�ؤ�شر العاملي ل�سيادة القانون
ي�صدر م�ؤ�شر �سيادة القانون يف تقرير �سنوي عن «م�شروع العدالة العاملي» ،وهي منظمة دولية
م�ستقلة ،تعمل على تعزيز �سيادة القانون يف جميع �أنحاء العامل .يوفر امل�ؤ�شر بيانات �سنوية
عن ثمانية �أبعاد خا�صة ب�سيادة القانون ،هي :القيود على ال�سلطات احلكومية ،غياب الف�ساد،
احلكومة ال�شفافة ،احلقوق الأ�سا�سية ،النظام والأمن ،الإنفاذ التنظيمي ،العدالة املدنية،
والعدالة اجلنائية.
بد�أ العمل على �صياغة منهجية هذا امل�ؤ�شر عام  2008من خالل �ست دول ،وارتفع عدد الدول
امل�شمولة بهذا امل�ؤ�شر عام � 2009إلى  35دولة من بينها الأردن ،ثم ارتفع عدد الدول امل�شمولة
منذ عام � 2016إلى  113دولة.
يتم قيا�س امل�ؤ�شر بدرجات من واحد .وكلما اقرتبت الدرجة من واحد �صحيح كان و�ضع البلد
�أف�ضل .و ُيحت�سب امل�ؤ�شر عن طريق قيا�س  47م�ؤ�شر ًا فرعي ًا يدخل يف ح�سابها �أكرث من 500
متغري.
يبني اجلدول رقم ( ،)1تطور و�ضع الأردن يف م�ؤ�شر �سيادة القانون ،حيث تراوحت درجاته
بني حد ّين ،هما 0.56 :درجة (عام  ،)2015و 0.60درجة (عام  ،2016وعام .)2018/2017
�أما من حيث الرتتيب ،ف�إن الأردن يحتل يف تقرير  2018/2017املركز  42من بني  113دولة
عاملي ًا ،بينما يحتل املركز الثاين عربي ًا ،وكذلك يف نطاق الدول ال�سبع امل�شمولة بامل�ؤ�شر يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
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اجلدول رقم ()1
و�ضع الأردن يف م�ؤ�شر �سيادة القانون للأعوام 2018-2012
ال�سنة

2018-2017
2016
2015
2014
2013
2012

الدرجة الرتتيب عاملي ًا
 42من 113
0.60
 42من 113
0.59
 41من 102
0.56
 38من 99
0.57
 44من 97
0.58
 22من 66
0.60

الرتتيب :ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
 2من 7
 2من 7
 2من 7
 2من 7
 2من 7
 2من 7

امل�صدر :وزارة تطوير القطاع العام� ،أبرز امل�ؤ�شرات الدولية وواقع حال الأردن فيها ،التقرير الثالث ،ني�سان ،2017
م�شروع العدالة العاملي ،م�ؤ�شر �سيادة القانون ،تقرير ( 2018-2017بالإجنليزية).

ويبينّ اجلدول رقم ( )2درجات الأبعاد الثمانية التي يوفر م�ؤ�شر �سيادة القانون بيانات عنها
�سجل �أعلى الدرجات يف ُبعد
يف التقرير ال�سنوي  ،2018/2017حيث يت�ضح �أن الأردن قد ّ
�سجلها يف ُبعد احلكومة ال�شفّافة،
النظام والأمن وهي  0.78درجة� ،أما �أدنى الدرجات ،فقد ّ
وهي � 0.45أي دون .%50
اجلدول رقم ()2
الأردن يف م�ؤ�شر �سيادة القانون بح�سب الأبعاد الثمانية التي يوفر امل�ؤ�شر بيانات عنها
الرتتيب �إقليمي ًا
الرتتيب عاملي ًا
الدرجة
البعد
القيود على ال�سلطات احلكومية
 2من 7
 56من 113
0.56
غياب الف�ساد
 2من 7
 32من 113
0.66
احلكومة ال�شفافة
 2من 7
 79من 113
0.45
احلقوق الأ�سا�سية
 2من 7
 76من 113
0.51
النظام والأمن
 2من 7
 38من 113
0.78
الإنفاذ التنظيمي
 2من 7
 31من 113
0.59
العدالة املدنية
 2من 7
 34من 113
0.62
العدالة اجلنائية
 2من 7
 27من 113
0.60

امل�صدر :م�شروع العدالة العاملي ،م�ؤ�شر �سيادة القانون ،تقرير ( 2018/2017بالإجنليزية)
ثانياً :املجال القضايئ
عد من متطلبات �سيادة القانون ،وهذا ما
�إن ت�سهيل �إجراءات اللجوء �إلى الق�ضاء واملحاكم ُي ّ
أكد عليه الد�ستور الأردين يف الفقرة ( )1/101بالن�ص على �أن «املحاكم مفتوحة للجميع
� ّ
وم�صونة من التدخل يف �ش�ؤونها» ،والنظام الق�ضائي الفعال هو حجر الزاوية يف �إر�ساء دعائم
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دولة العدل ،وحتقيق امل�ساواة بني النا�س.
يعاين املواطنون من البطء يف �إجراءات التقا�ضي ،والت�أخري يف �أحيان كثرية يف �صدور الأحكام
الق�ضائية ،وهو ما ي�ضعف الثقة بالق�ضاء وبقدرته على �إحقاق احلق بال�سرعة املنا�سبة .فـ
«الإجراءات الق�ضائية ما زالت ت�أخذ وقت ًا طوي ًال ،وهناك نق�ص يف الكادر الوظيفي ونق�ص
يف اخلربات النوعية اخلا�صة ببع�ض الق�ضايا ،وغريها من حتديات ت�ؤثر على �أداء اجلهاز
وحقوق املواطن �أو امل�ستثمر» (الورقة امللكية النقا�شية ال�ساد�سة).
وبالرغم من الن�صو�ص الد�ستورية ال�صريحة التي ت�ؤكد على ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية،
وعلى �أن الق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون� ،إال �أن هناك �أ�شكا ًال من
التدخل يف �أعمال الق�ضاءُ ،ت ّ
عطل ُقدرته على ممار�سة ا�ستقالليته ب�شكل كامل ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إلى �إ�ضعاف ثقة املواطنني بالق�ضاء ،ويعزز من امليل �إلى التحايل على القانون ،والبحث
عن و�سائل غري قانونية لتح�صيل احلقوق ،وهو ما ينتق�ص من هيبة الدولة ،وي�شكل اعتداء
على �سيادة القانون.
ويف ظل التطور ال�سريع للحياة االقت�صادية واالجتماعية ،ف�إن بع�ض الت�شريعات ذات ال�صلة
باجلرمية وباالعتداء على امل�صالح العامة ،مل تواكب هذا التطور ،فلم تعد العقوبات التي
تن�ص عليها رادعة مبا فيه الكفاية �أو حتقق وظيفتها الوقائية.
لقد ا�ستدعى و�ضع اجلهاز الق�ضائي و�ضع �إ�سرتاتيجية �شاملة لتطويره وتعزيز �إمكانياته ،وقد
ُك ّلفت بها اللجنة امللكية لتطوير الق�ضاء و�سيادة القانون ،التي انتهت من �إعداد تقريرها يف
�شباط  ،2017مت�ضمن ًا ال�سيا�سات والأهداف الإ�سرتاتيجية والربامج التنفيذية والت�شريعات
الالزمة لإنفاذها.
وا�شتملت التو�صيات التي ت�ضمنتها ال�سيا�سات والأهداف الإ�سرتاتيجية املو�ضوعة على �أربعة
حماور رئي�سية ،هي :توطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة ،حتديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها،
حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام ،وحتديث وتطوير �إجراءات الدعاوى
احلقوقية وتنفيذ الأحكام� .أما �أبرز هذه التو�صيات ،فهي:
 -1توطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة ،وتعزيز ال�ضمانات املطلوبة لذلك.
 -2تعزيز ا�ستقالل املجل�س الق�ضائي ،و�إن�شاء �أمانة عامة له ،مبا يعزّ ز من الدور املنوط به
مبوجب الد�ستور والقوانني.
� -3ضمان متثيل نوعي للق�ضاة يف املجل�س الق�ضائي ،وتفعيل �أداء �أع�ضائه وتوفري احل�صانة
الالزمة لهم.
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مد ج�سور التعاون بني املجل�س الق�ضائي وباقي ال�سلطات يف الدولة.
ّ -4
� - 5ضمان التدابري املثلى لتعيني الق�ضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم و�ضمان ا�ستقاللهم يف
م�سارهم املهني ،وت�أمني مقت�ضيات اال�ستقرار الوظيفي لهم ،وحت�سني �أو�ضاعهم.
التو�سع فيه.
تخ�ص�ص الق�ضاة و�إزالة العوائق �أمام
 -6تفعيل مبد�أ ّ
ّ
� -7إن�شاء غرفة اقت�صادية لدى حمكمة بداية ع ّمان تكون خمت�صة بالنظر والف�صل يف
املنازعات التجارية واال�ستثمارية ذات الأهمية االقت�صادية يف العا�صمة وعلى م�ستوى
اململكة ،ومبا يوفر بيئة قانونية �آمنة لال�ستثمار.
� -8إن�شاء غرفة جزائية متخ�ص�صة للنظر يف بع�ض املنازعات والتو�سع يف القائم منها ،كالغرف
املتخ�ص�صة يف اجلرائم امل�ستحدثة ،وعلى وجه اخل�صو�ص تلك املرتكبة با�ستخدام
الو�سائل الإلكرتوتية احلديثة.
-9حتديث �أ�ساليب ومو�ضوعات الت�أهيل الأ�سا�سي والتدريب امل�ستمر للق�ضاة وتقاليده ،وقواعد
ال�سلوك الق�ضائي ،وتوفري �ضمانات �أوفى للقا�ضي و�أع�ضاء النيابة العامة.
-10تعزيز الدور الذي ي�ضطلع به التفتي�ش الق�ضائي ل�ضمان قيم النزاهة وال�شفافية
وااللتزام بقيم الق�ضاء وتقاليده وقواعد ال�سلوك الق�ضائي ،وتوفري �ضمانات �أوفى للقا�ضي
يف امل�ساءلة الت�أديبية.
 -11و�ضع معايري �شفّافة ومو�ضوعية لتقييم �أداء الق�ضاة من قبل التفتي�ش الق�ضائي.
-12تعزيز �ضمانات املحاكمة العادلة يف مراحل البحث الأ ّويل واالبتدائي واملحاكمة
النهائية.
-13تعزيز احلماية للحقوق واحلريات من خالل التمكني من الو�صول �إلى العدالة ب�إقرار
مبد�أ امل�ساعدة القانونية املجانية يف جميع الدعاوى ملن هم يف حاجة �إليها.
-14توفري البيئة املنا�سبة لعمل الق�ضاة.
�-15إعادة النظر يف خريطة التوزيع اجلغرايف للمحاكم وتوزيع ق�ضاتها وموظفيها واال�ستفادة
من مواردها الب�شرية.
-16توفري �أبنية جديدة الئقة للمحاكم التي بحاجة �إلى ذلك ،ت�ستجيب ملتطلبات التطوير
والتحديث ،و�إعداد وتنفيذ اخلطط الالزمة لتحديث البنية التحتية للمباين القائمة
وجتهيزاتها.
-17تب�سيط �إجراءات التقا�ضي و�سري الدعاوى ،وت�سريع وترية معاجلة الق�ضايا خالل �آجال
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معقولة من خالل االقت�صاد يف الإجراءات و�صو ًال �إلى حتقيق العدالة الناجزة.
-18تطوير �أ�ساليب الإدارة الق�ضائية ،وتوظيف التكنولوجيا احلديثة خلدمة التقا�ضي
وتي�سري �إجراءات الدعاوى والتبليغات واالرتقاء باخلدمات التي يقدمها مرفق العدالة.
-19تي�سري �إجراءات دعوة ال�شهود واال�ستماع ل�شهاداتهم.
-20تطوير وحتديث مهنة املحاماة كم�ساهم رئي�سي يف عملية التقا�ضي ،وتعزيز قيم ال�شفافية
والنزاهة يف منت�سبيها وتطوير تكوينهم و�أدائهم.
-21تفعيل دور ال�سيا�سة اجلزائية الوقائية يف احلد من اجلرائم ،والتو�سع يف نطاق العدالة
الت�صاحلة لتخفيف العبء عن املحاكم.
-22تطوير وحتديث ال�سيا�سة العقابية ،وخا�صة ب�ش�أن اجلرائم الواقعة على الن�ساء
والأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة.
-23تر�شيد التوقيف االحتياطي ،واحلد منه ،و�إقرار بدائل له ،وتطبيق برامج �إ�صالح ناجعة
لإعادة ت�أهيل نزالء مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،وت�سهيل �إعادة دجمهم يف املجتمع.
لقد �أُجنزت م�ؤخر ًا مراجعة جملة من الت�شريعات التي �أو�صت بها اللجنة امللكية لتطوير
الق�ضاء و�سيادة القانون ،و�شمل ذلك قانون ا�ستقالل الق�ضاء ،وقانون ت�شكيل املحاكم
النظامية ،وقانون �أ�صول املحاكمات املدنية ،وقانون الب ّينات ،وقانون التنفيذ ،وقانون
العقوبات ،وقانون حمكمة اجلنايات الكربى ،وقانون الو�ساطة لت�سوية النزاعات املدنية،
وقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية .كما �شمل �إ�صدار قوانني جديدة ،مثل قانون �إدارة ق�ضايا
الدولة ،وقانون حماكم ال�صلح.
وا�ستكملت هذه الت�شريعات املراحل الد�ستورية الالزمة لإ�صدارها ،ولعله من امل�ؤمل �أن ت�سهم
هذه املراجعة يف حتقيق نقلة مهمة يف حت�سني منظومة التقا�ضي.
وحدد تقرير اللجنة امللكية لتطوير الق�ضاء الربامج التنفيذية املقرتحة لتحقيق ال�سيا�سات
ّ
وحدد اجلهات امل�س�ؤولة عن التنفيذ و�آجال التنفيذ.
والأهداف الإ�سرتاتيجيةّ ،

تو�صيات عامة:

 قيام وزارة العدل مبراجعة الروزنامة ال�سنوية للمهام التي يتعني تنفيذها ،وتذكري اجلهاتذات العالقة ك ّلها بامل�س�ؤوليات املرتتبة عليهم يف �إطار ال�سيا�سات والأهداف الإ�سرتاتيجية
للجهاز الق�ضائي.
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 قيام وزارة العدل ب�إعداد تقرير ن�صف �سنوي يبني ما مت �إجنازه ،وتقييم هذا الإجناز،واقرتاح حلول للق�ضايا التي يتبني وجود تخلف �أو بطء �شديد يف تنفيذها.
 درا�سة ف�صل جهاز التنفيذ الق�ضائي �إداري ًا عن الأمن العام و�إحلاقه باملجل�س الق�ضائيبهدف ف�صل اجلانب الق�ضائي عن اجلانب الأمني وت�سريع �إجراءات التقا�ضي.
 ت�أكيد م�شروعية اال�ستعا�ضة عن العقوبة ال�سالبة للحرية باخلدمة املجتمعية.ثالثاً :املجال األمني
تتطلب �سيادة القانون وجود �أجهزة وم�ؤ�س�سات يف الدولة تتولى تطبيق القانون وفر�ض
النظام على �أرا�ضي الدولة ،ويتعني �أن متار�س �أجهزة الدولة ذلك من دون متييز �أو حماباة
لطرف على ح�ساب �آخر ،عم ًال مببد�أ �أن اجلميع �أمام القانون �سواء .والتطبيق العادل للقانون
خال من مظاهر العنف والنزاعات الناجمة عن ال�شعور
من دون متييز يقود �إلى جمتمع �آمن ٍ
بالغنب وعدم امل�ساواة والتمييز.
�إن بع�ض مظاهر العنف التي ظهرت يف املجتمع الأردين يف ال�سنوات الأخرية ،تعود �إلى عدم
التطبيق احلازم للقانون �أو وجود متييز وحماباة يف تطبيقه� ،إلى درجة الرتجيح بتحول
العنف �إلى ظاهرة جمتمعية ،و�إلى �أحد مظاهر الثقافة ال�سائدة يف املجتمع� ،إذا مل تعالج يف
املدى القريب مبحاربة �أ�سبابه �سواء كانت اقت�صادية �أو اجتماعية �أو �سيا�سية .ولعل �أخطر
ما يف الأمر ،هو اللجوء �إلى العنف �أو انتهاك القانون للح�صول على مكا�سب مادية دون �أن
يتعر�ض الفاعلون �إلى عقوبات رادعة ،ووقوع �أجهزة الأمن �أحيان ًا يف فخ ممار�سة �سيا�سة
اال�سرت�ضاء بدعوى احلد من تفاقم املواجهات.
ويف هذا املجال ال بد من �إدراك �أن هناك تراجع ًا يف منظومة القيم يف املجتمع الأردين،
وتدهور ًا يف ثقة املواطن مب�ؤ�س�سات الدولة ،بنتيجة تعمق الأزمة االقت�صادية ،واالختالل
يف توزيع الدخل القومي ،وما متخ�ض عنهما من �ضمور للطبقة الو�سطى التي ت�شكل قاعدة
اال�ستقرار يف املجتمع ،ناهيك عن �أن االنتخابات العامة باتت ُتفرز جمال�س ذات طابع متثيلي
�ضعيف للمجتمع وتطلعات �أبنائه.
ت�ساهم العوامل ال�سابقة ب�شكل الفت يف �إنعا�ش ميول كثريين نحو خمالفة القانون والتجاوز
عليه للح�صول على حقوق ومكت�سبات ،ما ُيوجب على الدولة الأردنية مبكوناتها كافة �-أفراد ًا
وم�ؤ�س�سات و�سلطات -العمل ب�شكل جدي وجنب ًا �إلى جنب ،على معاجلة مظاهر اخللل يف بنية
املجتمع ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية بهدف الو�صول �إلى بيئة جمتمعية تقبل عن
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قناعة وطواعية باحرتام مبد�أ �سيادة القانون.
وبالرغم من بع�ض الأحداث التي تلقي بظاللها هنا وهناك واملتمثلة ببع�ض الأ�ساليب القائمة
على العنف �أحيان ًا� ،أو تلك التي ت�شكل خروج ًا على �سيادة القانون �سواء من الأفراد �أو �سلطات
الدولة� ،إال �أن ذلك ال يعني ب�أي حال �أن هذه الأ�ساليب ت�شكل �أ�سا�س ًا ملا تقوم عليه الدولة
الأردنية ،وهذا ي�ؤكد �ضرورة معاجلة �أماكن اخللل للحيلولة دون تفاقم امل�شاكل ،من ناحية،
ومن ناحية �أخرى تطوير ت�شريعاتنا ملواجهة الت�صرفات اخلارجة على القانون� ،سواء من قبل
الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات وذلك للوقاية منها وو�أدها قبل ا�ستفحالها وحتولها �إلى نظام يفر�ض
نف�سه على عمل الدولة.
ملح ال يحتمل الت�أجيل ،وفر�ض هيبة الدولة
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن فر�ض هيبة الدولة �أمر ّ
يتطلب بال�ضرورة فر�ض هيبة قوى الأمن ،فهي اجلهة الوحيدة املخولة با�ستخدام القوة يف
حدود القانون ملحاربة العنف وفر�ض الأمن ،وهذا بطبيعة احلال لي�س مربر ًا لرجل الأمن
النتهاك القانون والإ�ساءة �إلى �أي من �أفراد املجتمع .ولهذا قام الأمن العام ب�إعداد دليل
�إجراءات لوحداته كافة ي�صف مهام كل واحدة من �إداراته ووحداته ،واالخت�صا�صات
وال�صالحيات القانونية لهذه الوحدات ،واالجراءات املتبعة والواجبات املناطة بكل فرد من
�أفراد هذه الوحدات.
�إن فر�ض هيبة الدولة وقوى االمن ،يتطلب �أن نتوقف �أمام عدد من الإ�شكاليات والظواهر
الأمنية ،منها:
• موافقة بع�ض امل�س�ؤولني الأمنيني على �أخذ عطوة ع�شائرية لدى ت�س ّبب �أحد �أفراد
الأمن خالل �أداء واجبه الر�سمي بالأذى �أو القتل لأحد املواطنني وكان هناك زيارات من
�أمنيني ور�سميني يف عدة حاالت �أي�ض ًا يف حماوالت للتهدئة� .إن هذه املمار�سات خاطئة
جد ًا من الناحية الثقافية والقانونية ،فهي تقوم بتقدمي �أجهزة الأمن كع�شرية مثل غريها
من الع�شائر ،وبهذا املعنى فهي ُت ّ
خل قانوني ًا مبكانة قوى الأمن ودورها .فالأ�صل هو �أن
�أفراد الأمن ملزمون بعدم الإفراط يف ا�ستخدام القوة ،و�إذا ما تبني �أن هناك جتاوزات
يف ممار�سة م�س�ؤولياتهم ،ينبغي �أن يحا�سبوا عليها بح�سب �أحكام الت�شريعات النافذة بهذا
اخل�صو�ص ،وال يوجد �أي م�سوغ البتداع طرق ملعاجلة التوترات االجتماعية بطرق تنايف
منطق القانون ،وتعيدنا �إلى الوراء.
• �إن �إعالن «الأمن العام» يف مطلع عام  2018عن ت�شكيل وحدة خا�صة حلماية اال�ستثمار
قد ي�ؤخذ كم�ؤ�شر على تراجع هيبة الدولة وقوى الأمن ،وعلى املعاجلات التب�سيطية
حممي من ِقبل الأجهزة
للم�شكالت ،فالأ�سا�س �أن اال�ستثمار ،كغريه من املن�ش�آت والأفراد،
ّ
تخ�ص�ص له وحدة خا�صة .وهذه املالحظة ال ت�ستهني
الأمنية املختلفة وال داعي �أن
َّ
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باحلاجة �إلى حماية اال�ستثمار وت�شجيعه وتوفري �أ�شكال احلماية املختلفة له ،الأمنية
وغري الأمنية ،فهذه �أ�سا�سيات لي�ست مو�ضع خالف من �أحد .كما �إن من حق الأمن العام ،بل
من واجبه� ،أن ي�شكل اللجان لدرا�سة الظواهر الأمنية الالفتة ودرا�ستها وو�ضع اخلطط
ملحاربتها ،لكن امل�شكلة تكمن يف �سيادة �سيا�سات وممار�سات �أو�صلت �إلى هذا اال�ستهتار بهيبة
الدولة وقوى الأمن.
• ميكن مالحظة �أن هناك ارتفاع ًا �سريع ًا يف وترية وقوع جرائم املقاومة واالعتداء على
املوظفني العا ّمني ،مبا يف ذلك اجتاه بع�ض الفئات التي تقدم خدمات مهنية للمواطنني
كالأطباء واملعلمني .والأمور مل تتوقف عند هذا احلد ،بل جتاوزتها �إلى االعتداء
تعر�ض رقباء �سري �إلى
على رجال الأمن .فقد ّ
تكرر يف الآونة الأخرية على �سبيل املثال ُّ
اعتداءات �سافرة من ِقبل مواطنني با�ستخدام العنف اجل�سدي ملنعهم من ت�أدية واجبهم
الر�سمي ،الأمر الذي يتطلب التم�سك بحق الدولة مبعاجلة هذه الأمناط من االعتداءات
وغريها بح�سب القانون ،و�إيقاع �أق�صى العقوبات بحق املعتدين ،حتى ال تفقد القوانني
وظيفتها يف الردع.
ويف �إطار اجلهد الوقائي يف مواجهة تنامي اجلرمية ،يلج�أ احلكام الإدار ّيون �إلى قانون منع
اجلرائم رقم ( )7ل�سنة  ،1954الذي يعطيهم احلق ب�إح�ضار امل�شتبه به لأخذ تعهد عليه
بكفالة كفيل �أو من دون ذلك ،وميلكون �صالحية احتجاز امل�شتبه به ،وهذه املمار�سة العملية
تقود �إلى االعتقال الإداري لأعداد كبرية من �أ�صحاب ال�سوابق وغريهم من الأ�شخا�ص الذين
ُي�صنفون على �أنهم خطرون على الأمن العام ،ويف هذا �سلب للحريات ،وخلق �أعباء �إ�ضافية
على ال�سجون ،ولذلك باتت هناك مطالبات متنامية ب�إلغاء هذا القانون �أو تعديله ،بحيث
تحُ َ�صر �صالحية االعتقال االحرتازي �أو تقييد احلرية بال�سلطة الق�ضائية ،مبا يكفل عدم
التو�سع يف ال�صالحيات التقديرية للحاكم الإداري.
وجدير بالذكر �أن احلكومة تقدمت مب�شروع قانون جديد يف بداية عام � 2018إلى جمل�س
الأمة ،لكنها عادت و�سحبته قبل ال�سري بالإجراءات الد�ستورية لإقراره ،خ�شية �أن يذهب
حد �سحب �صالحيات احلكام الإداريني يف التوقيف واحلجز الإداري
جمل�س النواب �إلى ّ
والتحفظ على الأ�شخا�ص ،ورمبا �أي�ض ًا نزع �صالحياتهم يف ق�ضية «اجللوة» و«فورة الدم» ،من
�أجل �أن ت�ستعي�ض عن م�شروع القانون بقانون معدل يخ�ص الأحكام التي ترغب احلكومة
بتعديلها فقط.
وهذا يقودنا لإعادة النظر بالعديد من الت�شريعات ذات العالقة ،وجترمي �أفعال وت�صرفات
غري موجودة �أو غري من�صو�ص عليها يف هذه القوانني ،كقانون العقوبات وقانون العقوبات
الع�سكري وقانون منع اجلرائم ،و�إلزام �أفراد الأمن العام بعدم اال�ستخدام املفرط للقوة يف
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غري مو�ضعها .وحتديد العقوبات ملن ال ميتثل لذلك ،و�إتاحة معرفة هذه القواعد للمواطن كي
يعرف حقوقه عند التعامل مع �أفراد الأمن العام.
�إن التعديالت الت�شريعية التي تفر�ض تلك التدابري ال�صارمة تنمي ال�شعور والإح�سا�س لدى
�أفراد املجتمع ب�أن اجلميع �أمام القانون �سواء مبن فيهم �أفراد الأمن ،ما يعزز من �سيادة القانون،
وو�ضع الأ�سا�س خل�ضوع جميع من يف الدولة من �أفراد وم�ؤ�س�سات و�سلطات حلكم القانون.
وبناء على ذلك ،يطمئن النا�س حلكم القانون ،ويبتعد �أفراد املجتمع عن اللجوء �إلى �أ�ساليب
غري قانونية للح�صول على حقوقهم.

التو�صيات:

• املراجعة الدورية لدليل الإجراءات الأمنية الذي �أعده الأمن العام قبل ثالث �سنوات
لتنظيم العالقة بني �أفراد الأمن العام واملواطنني ،للت�أكد من �أنه يفي بالغر�ض من حيث
الو�ضوح وال�شمول مبا يف ذلك �إزاء �شروط ا�ستخدام القوة وحدودها ،واحلر�ص على �أن
يكون هذا الدليل مع َلن ًا ومتاح ًا للجميع.
• اال�ستمرار بنهج اعتبار �أن «التدريب امل�ستمر» يجب �أن يبقى من الثوابت على جدول �أعمال
جهاز الأمن العام� ،سواء يف ما يخ�ص باجلاهزية الأمنية العالية لت�أدية املهام املناطة
بالأفراد ووحداتهم ،و�سواء يف ما يتعلق مبواكبة التغري على �صعيد الظواهر االجتماعية
والأ�ساليب اجلرمية وجماالتها.
• موا�صلة تعزيز نهج الأجهزة الأمنية بالتوا�صل والتفاعل مع �أفراد املجتمع وخ�صو�ص ًا مع
فئة ال�شباب ،وزيادة الر�سائل التوعوية التي ت�صدر عن مديرية الأمن العام لتعزيز احل�س
الوقائي للموطنني اجتاه جرائم مثل ترويج املخدرات ،واجتاه �أ�ساليب التحايل وال�سرقة
وغريها.
• منع حمل ال�سالح منع ًا كام ًال ،وفر�ض مزيد من القيود على اقتنائه وح�صره يف �أ�ضيق
نطاق ،وجترمي حيازة ال�سالح الأتوماتيكي ،وتغليظ عقوبات اقتنائه �أو حمله �أو االتجّ ار
به .ويف هذا الإطار ،ف�إن جمل�س النواب مطا َلب بالإ�سراع يف �إقرار م�شروع القانون املعدل
لقانون الأ�سلحة النارية والذخائر لعام  ،1952والذي �ساهم الأمن العام واجلهات املعنية
الأخرى ب�إعداده ،وت�شديد العقوبات على حمل الأ�سلحة وا�ستخدامها يف غري احلاالت
املرخ�ص بها ،مع �ضرورة فتح حوار وطني حوله ل�ضمان التوافق على �أحكامه ،وتوفري
الدعم املجتمعي له.
• اال�ستمرار بت�شديد احلمالت الأمنية �ضد �إطالق العيارات النارية يف املنا�سبات
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االجتماعية ،وعدم التمييز يف تطبيق العقوبة ،مبا يف ذلك يف حاالت ا�ستخدام ال�سالح
الر�سمي لهذا الغر�ض ،وتقدمي الدعم لهذه احلمالت من ِقبل القيادات االجتماعية
املحلية وقادة الر�أي يف املناطق املختلفة.
• مع �أن احلكام الإداريني والأمن العام قد ذهبوا يف ال�سنوات الأخرية �إلى ت�ضييق اللجوء
�إلى ا�ستخدام قانون منع اجلرائم لعام  � ،1954اّإل �أنه ما زال مطلوب ًا �إعادة �صياغة هذا
القانون والدفع به �إلى جمل�س النواب لإقراره دون ت�أخري �ضمن فل�سفة وا�ضحة جتمع ما
بني اتخاذ �إجراءات وقائية ملنع اجلرمية واحرتام حقوق املواطن.
• التقدم بخطوات جريئة �إلى الأمام لالنتهاء من ق�ضايا «اجللوة» ،ولو ب�شكل تدريجي
خالل عدد حمدود من ال�سنوات ،يرافقها تعبئة وتثقيف مبتطلبات التطبيق احلازم
ل�سيادة القانون.
• زيادة برامج التدريب يف جمال �إدارة الأزمات ،وا�ستمرار عقد ور�ش عمل حول حقوق
والتزامات كل من �أفراد الأمن واملواطنني� ،شام ًال حقوق الإن�سان.
• امل�شاكل والتحديات الأمنية التي ترتبط بب�ؤر توتر �سواء يف منطقة معينة �أو حي معينّ
�أو حتى مدينة معينة� ،أو ب�أمناط معينة كالعنف املجتمعي ال يجب معاجلتها من منظور
احللول �أو املقاربات الأمنية فقط ،فهذه امل�شكالت بحاجة �إلى مقاربات �أخرى للحل،
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية ،ولذلك يجب �أن يكون امل�س�ؤول ال�سيا�سي حا�ضر ًا بقوة يف
هذه املعاجلات �سواء كانت احلكومة �أو الوزير املعني �أو غريهما من كبار املوظفني.
• تلج�أ قوى الأمن يف كثري من الأحيان �إلى الوجهاء التقليديني من وزراء �أو نواب �سابقني
ممن ينتمون �إلى مناطق التوتر من �أجل التهدئة �أو ت�سوية امل�شكلة �سبب التوتر ،دومنا
كاف من درجة الثقة الفعلية التي يتحلى بها ه�ؤالء الوجهاء �أمام املجتمع املحلي
تدقيق ٍ
املعني .بينما يتعني �أن متد قوى الأمن ج�سور التوا�صل مع القيادات املحلية �سواء برزت يف
نطاق جلان �شعبية �أو م�ؤ�س�سات جمتمع مدين.
رابعاً :مجال األعراف العشائرية
الع�شرية يف الأردن حلقة �أ�سا�سية من حلقات املجتمع ينتمي �إليها الأفراد .ولعبت دور ًا مهم ًا
يف بناء املجتمع والدولة .وكانت الع�شائر الأردنية يف معظم الأحيان �إحدى �أهم دعائم
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي والأمني ،و�ساهم �أبناء الع�شائر الأردنية يف دعم هذا
اال�ستقرار باعتبارهم مكون ًا رئي�سي ًا لأجهزة الدولة املختلفة.
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ولعب الق�ضاء الع�شائري دور ًا مهم ًا يف �إيجاد احللول للكثري من الق�ضايا والنزاعات الكبرية،
ويف �أحيان كثرية كان هذا الق�ضاء رديف ًا وم�ساعد ًا للق�ضاء املدين وللأجهزة الأمنية يف حفظ
الأمن ومنع اجلرائم ،وكانت هناك قوانني ع�شائرية مثل قانون حماكم الع�شائر لعام ،1936
وقانون ت�أ�سي�س حمكمة ا�ستئناف ع�شائرية لعام  ،1936غري �أن هذه القوانني �ألغيت منذ
عقود.
و�سعت الدولة الأردنية منذ بداية ال�سبعينات �إلى معاجلة �أي خلل قد ينجم عن تطبيق
العادات والأعراف الع�شائرية� ،أو جتاوز ما مل يعد مفيد ًا من هذه العادات والأعراف ،وذلك
من خالل بلورة وثيقة ع�شائرية يف الديوان امللكي عام  .1974وقد �شكّل ذلك مقدمة لإلغاء
القوانني الع�شائرية عام  ،1976وخ�ضعت تلك الوثيقة للتطوير عام  1987ليقت�صر تطبيق
العادات الع�شائرية على ق�ضايا القتل العمد والعر�ض وتقطيع الوجه.
وتكمن �أهمية هذه الوثيقة يف �أنها مل ت�ضع حدود ًا ملجال تطبيق العادات الع�شائرية فح�سب،
بل و�ضعت تفا�صيل دقيقة ملا هو حمظور عمله �أو واجب التقيد به ،ويف مقدمة ذلك ق�صر
حاالت اجللوة يف ق�ضايا القتل العمد والعر�ض على الدرجة الثانية من القرابة؛ وهم الإخوة
والأبناء فقط.
لقد كان من �ش�أن االلتزام بهذه الوثيقة الت�أ�سي�س لتطور الحق يتم فيه التقلي�ص التدريجي
لتطبيق تلك العادات والتي رغم �أهميتها وجدواها يف الظروف املحددة ،ت�شغل م�ساحة على
ح�ساب القانون املدين ،وهو ما يعني �أن ممار�سة هذه العادات يف حدود �ضيقة يجب �أن تكون
م�س�ألة انتقالية �إلى �أن يتم �إن�ضاج الظروف املجتمعية والأمنية التي ت�سمح بطي �صفحتها.
لكن مما ي�ؤ�سف له �أن البالد قد وجدت نف�سها ترتاجع عن ذلك ،وبدل التطبيق ال�شامل
للقانون ،مت التو�سع يف نطاق ممار�سة تلك العادات وابتداع عادات جديدة .فقد ن�صت الوثيقة
على �سبيل املثال على �أن حوادث الق�ضاء والقدر والإيذاء والتعطيل واحلوادث الناجتة عن
ا�ستعمال ال�سيارات والأدوات امليكانيكيةُ ،يرتك البت فيها للق�ضاء النظامي ،و�إن كانت الدولة
املالحظ �أنه عالوة على جتاهل هذا
ال متنع ممار�سة العادات احلميدة لغايات ال�صلح ،لكن من
َ
البند ،يذهب النا�س �أحيان ًا باجتاه افتعال طلب عطوات ع�شائرية يف خالفات ب�سيطة.
كذلك ن�صت الوثيقة على عدم املالحقة الع�شائرية للموظفني العا ّمني املخولني بحمل الأ�سلحة
و�أفراد اجلي�ش والأمن العام الذين اقت�ضت ظروف عملهم وواجبهم الر�سمي ا�ستعمال ال�سالح.
ويف �سياق تطبيق قانون العقوبات الأردين الذي يحكم بعقوبة الإعدام للقاتل ،فقد ن�صت
الوثيقة على �أنه ينبغي �إنهاء جميع الإجراءات الع�شائرية عند تنفيذ احلكم ،لكن بطء
�إجراءات التقا�ضي كان يت�سبب يف �إطالة �أمد �صدور احلكم ،ما يو ّلد انطباعات غري �صحيحة

21

يف كثري من الأحيان ب�أن املجرم ميكن �أن يفلت من العقاب ،ويدمي بالتايل مناخ االحتقان
والتوتر بني الأطراف املنكوبة .هذا يف حني �أن املجتمع الأردين بحاجة �إلى جتاوز عقلية
الث�أر من خالل تر�سيخ �سيادة القانون ،وتكري�س هيبة الدولة وقدرة �أجهزتها الأمنية على
فر�ض الأمن على امتداد �أرا�ضي اململكة .ورمبا يتعني فتح حوار وطني حول مو�ضوع عقوبة
الإعدام و�إلى � ّأي مدى ت�شكل هذه العقوبة رادع ًا �ضد اجلرمية ب�شكل عام.
لكن بع�ض املمار�سات الع�شائرية ما زالت تفر�ض منطقها على �سيادة القانون يف ظل ميل بع�ض
امل�س�ؤولني الأمنيني �إلى تطبيق احللول ال�سهلة من مثل الإبقاء على «اجللوة» والتو�سع يف
تطبيقها لت�شمل �أفراد ًا �أكرث مما هم م�سجلني يف دفرت العائلة ،وجغرافي ًا ياال�ستعا�ضة عن
لواء �آخر مبحافظة �أخرى.
كل هذا دفع احلكومة يف الآونة الأخرية �إلى التدخل لتعيد الت�أكيد على معايري حمددة
لتطبيق «اجللوة» يف �أ�ضيق نطاق يف حدود امل�شمولني بدفرت العائلة ومن لواء �إلى �آخر،
والت�شديد على احلكام الإداريني لتطبيق قرار احلكومة ،والتوقف التام عن طلب العطوات
الع�شائرية يف اخلالفات الناجمة عن حوادث الق�ضاء والقدر والإيذاء والتعطيل واحلوادث
الناجتة عن ا�ستعمال ال�سيارات والأدوات امليكانيكية ،والتي يتعني �أن يبت بها الق�ضاء .كما ال
ي َع ّد مفهوم ًا يف دولة تبحث عن اال�ستثمار وتروج لال�ستقرار� ،أن ُتعامل فيها ال�شركات كع�شرية،
وتقوم بطلب عطوة اعرتاف ،كما ح�صل م�ؤخر ًا يف ق�ضية ال�صوامع يف العقبة.
خامساً :مجال املؤسسات التعليمية
تتمتّع امل�ؤ�س�سات التعليمية بخا�صية وجود �أعداد كبرية من الطلبة واملدر�سني فيها يف حيز
جغرايف حمدود ل�سنوات عديدة ،ف�إذا مل تنه�ض هذه امل�ؤ�س�سات بواجباتها الرتبوية �إلى جانب
وظائفها التعليمية ،ف�إنها ميكن �أن ت�صبح حا�ضنة لإنتاج م�شاكل اجتماعية.
ومما يبعث على القلق �أن املدار�س ،واجلامعات بدرجة �أكرب� ،أ�صبحت �ساحات مواجهة
اعتيادية بني الطلبة ،فبدل �أن تت�سم عالقة الطلبة يف ما بينهم ب�سمات الزمالة وروحية
املناف�سة الأكادميية والتح�صيل العلمي ،تخيم عليها الهويات الفرعية ،بحيث �أ�صبحت هذه
امل�ؤ�س�سات التعليمية حا�ضنة ملختلف �صنوف ال�سلوكات الع�صبوية ،مبا يتناق�ض مع ر�سالتها يف
ت�شكيل �شخ�صية م�ستقلة وع�صرية للطالب ،وتخريج الكوادر الوطنية التي ت�سهم بق�سطها يف
بناء الدولة.
�إن ا�ستمرار هيمنة الوالءات الفرعية على �سلوكات الطلبة و�سهولة ا�ستنفار الع�صبيات

22

حكم القانون والعنف املجتمعي
تقرير حالة البالدُ :

املختلفة لدى قطاعات وا�سعة منهم ،يجعل من مراجعة و�ضع هذه امل�ؤ�س�سات مبا يكفل جناحها
يف ت�أدية ر�سالتها الرتبوية والتنويرية� ،أولوية وطنية ال ميكن ت�أجيلها.
وتكمن م�شكلة العنف اجلماعي يف اجلامعات يف �أحد �أوجهها يف �أنه ال يبقى حم�صور ًا يف نطاق
احلرم اجلامعي ،بل �سرعان ما تنتقل امل�شاجرات داخل هذه امل�ؤ�س�سات �إلى مواجهات �أكرث عنف ًا
خارجها ،ثم ما تلبث �أن تعود ملواجهة تداعيات هذه املواجهات ،حتى �إن هذه امل�ؤ�س�سات قد ال
جتد ما ي�سعفها لنزع فتيل ال�صدام بني الأطراف املتناحرة �سوى �أن ّ
تعطل الدرا�سة يف �إجراء
يبعث على الأ�سى والأمل ،ذلك �أن اجلامعة التي ُيفرت�ض �أن يكون جزء ًا من ر�سالتها الرتبوية
�إثراء حياة الطلبة واالرتقاء بها �إلى م�صاف �إن�سانية �أكرث تقدم ًا ،باتت ت�شكل يف بع�ض
الأحيان عبئ ًا على املجتمع بدل �أن تكون عون ًا له على تخطي م�شاكله وتوتراته االجتماعية.
�إن تراجع التعليم العايل يف الأردن خ�صو�ص ًا خالل العقود الأخرية ،انعك�س ب�شكل ملحوظ
على جماالت التنمية والتحديث ،و�أثر �سلبي ًا على ر�أ�س املال الب�شري وعلى قدرات املجتمع
والدولة .ويعزى ذلك يف �أحد �أوجهه �إلى �ضعف الت�أهيل الأكادميي للأ�ساتذة يف اجلامعات،
و�سيادة طرق التدري�س واملناهج التقليدية التي ال ت�شجع على الإبداع واالبتكار ،وال حتفز
التفكري النقدي لدى الطلبة ،وكذلك ا�ستمرار املكرمات التي تنمي ال�شعور بعدم امل�ساواة.
�إنّ اجلامعات تعاين لي�س فقط من مظاهر خلل مبا�شرة يف �أداء دورها على ال�صعيد الأكادميي،
تتعلق بطرق التدري�س وم�ضمون املناهج وتنمية ال�شخ�صية امل�ستقلة للطالب ،بل هناك �أ�سباب
�إ�ضافية تتعلق بالبيئة العامة التي يتحرك يف �إطارها الطلبة داخل احلرم اجلامعي ،فالطلبة
خا�صة يف كليات العلوم الإن�سانية -يق�ضون � َأوقات فراغ طويلة داخل جامعاتهم ال ي�شغلونها
بالدرا�سة �أو البحث يف املكتبات ،كما �إنه لي�س هناك برامج حمددة ومعتمدة من الأن�شطة
الالمنهجية اجلاذبة التي ت�ستوعب هواياتهم وطاقاتهم ،هذا عالوة على تغييب دور هذه
امل�ؤ�س�سات يف التنمية الوطنية لطلبتها.
حما�صرة
لكن الأمور ال تقف عند هذا احلد ،فم�شاركة الطلبة يف انتخاب جمال�سهم الطالبية
َ
بقيود ُتفرغ هذا العمل من م�ضامينه التنموية ،وتبقيه �أ�سري ًا للوالءات ال�ضيقة ،بحيث باتت
االنتخابات الطالبية تعيد �إنتاج تلك الوالءات يف غياب التناف�س على �أ�س�س برناجمية عامة
يف �إطار هوية وطنية جامعة ،ولهذا ت�شهد االنتخابات يف العادة احتكاكات ومواجهات على
ُ
التدخالت الأمنية الرامية لل�سيطرة على
خلفية التناف�س بني الهويات الفرعية ،وتغذي
الوجهة ال�سيا�سية لالحتادات الطالبية� ،سياد َة هذه الوالءات الفرعية.
وتك�شف الوقائع ا�ستمرار الت�ضييق على العمل ال�سيا�سي واحلزبي يف اجلامعات ،وحرمان
الطلبة من فر�ص تنمية قدراتهم ال�سيا�سية يف مناخ من احلرية والتعددية ،وتقييد جتربة
احتادات الطلبة يف اجلامعات وق�صرها على انتخاب جمل�س للطلبة يف كل جامعة ،و�إغفال دور
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الن�شاط ال�سيا�سي يف مرحلة الدرا�سة اجلامعية يف تعميق الوعي ال�سيا�سي واالجتماعي لدى
الطلبة ويف بناء �شخ�صياتهم امل�ستقلة التي جتعل منهم قيادات �إدارية و�سيا�سية لدى االنتقال
للحياة العملية.
تراجع يف دور الأ�سرة واملدر�سة
وت�شري مظاهر العنف يف اجلامعة واملدر�سة وامللعب واحلي� ،إلى
ٍ
يف ممار�سة م�س�ؤولياتها يف تن�شئة الأجيال ال�شابة ،ويغيب �أكرث ف�أكرث النموذج القدوة يف
البيت واملدر�سة ،بينما يفتقد الطلبة �إلى الأن�شطة الالمنهجية املنا�سبة خالل العام الدرا�سي،
مع حمدودية فر�ص �إ�شغال �أوقات فراغهم يف العطلة ال�صيفية.
يالحظ �شبه غياب حل�ص�ص الريا�ضة والفن رغم �أهميتها
وحتى يف �إطار املنهاج املدر�سي،
َ
يف توجيه طاقة الطلبة باجتاه ت�شذيب �سلوكهم ،وا�ستثارة طموحاتهم ،و�إثراء ميولهم
الإبداعية .وي�سهم يف تهمي�ش هذه املواد ،عد ُم احت�ساب عالمات الريا�ضة والفن يف معدل
الطالب ،و�ضعف امل�سابقات التناف�سية بني املدار�س على م�ستوى املحافظات واململكة ككل،
�إ�ضافة �إلى وجود مواد يف املناهج ال فائدة باقية لها ،وغياب مواد مثل تاريخ الفكر الإن�ساين
وغريها من املواد التي ت�ساهم يف فتح �آفاق الطلبة وت�شجعهم على التفكري النقدي والتحليل.
ويف كل الأحوال ،ف�إن املعلم يبقى العن�صر احلا�سم يف زرع القيم الإيجابية لدى الطلبة ويف
جممل العملية التعليمية والرتبوية� ،إال �أنه يواجه ظروف ًا معي�شية ومعنوية غري عادلة ت�ؤثر
على عطائه ،يف الوقت الذي ال تتوافر له الإمكانيات الكافية للتطوير والت�أهيل ،ما يجعل
من التعليم مهنة غري جاذبة لل�شباب من اخلريجني اجلدد .ولعله من امل�ؤ َّمل �أن ت�سهم نقابة
املعلمني ك�إطار مهني جامع للمهنيني �إيجابي ًا يف تطوير هذه املهنة ومهارات �أع�ضائها الرتبوية.
وي�شرتك الطالب واملعلم يف املعاناة من طبيعة املناهج وت�ضخمها ،ما ي�ساهم يف ح�صر دور
املدر�سة يف البعد التلقيني ويحرمها من دورها الرتبوي.
التو�صــيات:
• �إعادة االعتبار ملكانة مهنة التعليم يف املجتمع من خالل حت�سني الظروف الوظيفية
للمعلم .ومنح املعلمني واملعلمات الذين يعملون يف املناطق النائية مكاف�آت جمزية ،وتوفري
�سكن مالئم لهم.
• �إقامة مركز وطني مهمته �إعداد املعلمني وت�أهيلهم قبل �إحلاقهم باملدار�س ،وكذلك توفري
التدريب الالزم لهم يف مراحل حمددة من تقدمهم املهني.
• تطوير بنية وزارة الرتبية والتعليم ب�صورة تنهي اخللط بني �أن�شطتها الرئي�سية
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(التدري�س ،ت�أهيل املعلمني ،التقييم واالمتحانات ،واملناهج والكتب املدر�سية) ،بحيث يكون
كل ن�شاط قائم ًا بحد ذاته مبا ُي�ؤَ ِّمن جودة العملية التعليمية ،ويعزز قدرة الوزارة على
�ضبطها وتطويرها ب�صفتها املرجعية القانونية والتنظيمية ملجمل تلك العملية.
• مراجعة املناهج بهدف تر�شيقها وتخلي�صها من الأعباء الكمية غري املجدية �أو غري
ال�ضرورية ،وتطويرها .واالرتقاء بطرق التدري�س و�أ�ساليبه مبا ي�ساعد يف تنمية �شخ�صية
الطالب وقدرته على التفكري النقدي والتحليل.
• اال�ستمرار باعتماد اختبار لقيا�س املعيار الوطني للتح�صيل املدر�سي يف الريا�ضيات والعلوم
واللغة ،واال�ستمرار يف اال�شرتاك باالختبارات الدولية ( )PISA، TIMSSمع تو�سيع
قاعدة امل�شاركة.
• �إعادة االعتبار حل�ص�ص الريا�ضة والفن واملو�سيقى واحت�ساب معدالتها لتح�سني مكانتها
لدى الطلبة.
• قيام كل من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل بتنظيم م�سابقات �سنوية يف
املجاالت الفنية والريا�ضية بني امل�ؤ�س�سات التعليمية التابعة لكل منهما �سواء على امل�ستوى
الوطني �أو على م�ستوى املحافظات.
• التو�سُّ ع يف �إن�شاء ال�صفوف املختلطة يف املرحلة االبتدائية ،وزيادة �أعداد املعلمات يف
املراحل الإلزامية يف مدار�س الطالب.
• تفعيل دور املر�شد الرتبوي ب�صفته حلقة الو�صل بني الطالب واملعلم والأ�سرة ،واعتماد
�أ�س�س معينة الختياره وتدريبه �أثناء اخلدمة.
• رفد املدار�س خارج العا�صمة ومراكز املحافظات الكربى بالكوادر التعليمية ذات اخلربة
والت�أهيل املنا�سب ،وب�شكل خا�ص يف املجاالت العلمية ،وكذلك بالو�سائل التعليمية الالزمة،
ل�سد الفجوة احلادة يف نوعية التعليم التي تعاين منها تلك املناطق.
• انفتاح املدر�سة على املجتمع املحلي ،و�إدماج الطالب والأ�سرة يف عالقة تفاعلية معها،
و�إعطاء مهام حقيقية ملجال�س ثالثية م�شرتكة ،خا�صة يف ما يتعلق بق�ضايا االن�ضباط
املدر�سي وحل م�شاكل العنف.
• مراجعة �سيا�سات القبول يف اجلامعات بحيث ت�ستند �إلى �أ�س�س املناف�سة العامة والقدرة
على التح�صيل العلمي ،والبدء بالتخفي�ض التدريجي املربمج لأعداد املقبولني على غري
تلك الأ�س�س و�صو ًال بها �إلى ن�سبة حمددة حم�صورة فعلي ًا يف املناطق واملدار�س الأقل حظ ًا،
ومبا يكفل تنميتها لإي�صالها �إلى امل�ستويات الوطنية �ضمن مدة زمنية معلنة تنتفي بعدها
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احلاجة �إلى اعتماد تلك الن�سبة.
• اعتماد برامج توجيه �إلزامية لطلبة املدار�س واجلامعات ،وت�ضمني هذه الربامج مواد
للثقافة املدنية والقانونية ،مبا فيها الد�ستور الأردين وحقوق الإن�سان ،وذلك يف �إطار
العمل لتعزيز الهوية الوطنية.
• منح اجلامعات اال�ستقاللية الكاملة ،وال�صالحيات الالزمة لو�ضع خطط التطوير ،و�ضبط
جودة التعليم وخمرجاته ،وم�ساءلة املق�صرين من �أع�ضاء الهيئات التدري�سية.
• �صياغة دور عمادات �ش�ؤون الطلبة ب�صورة ت�ضمن دمقرطة العمل الطالبي يف مناخات
حرة ،وتخطيط فعاليات المنهجية موجهة لتطوير طاقات الطلبة و�صقل
جامعية ّ
�شخ�صياتهم وتعميق ثقافتهم الوطنية.
• �إعادة هيكلة احتادات الطلبة يف اجلامعات بحيث تقوم هيئات قيادية منتخبة على
م�ستوى الكليات ،ثم تنتخب الكليات ممثليها يف جمل�س احتاد اجلامعة .وبلورة �صيغة
للتن�سيق والتعاون يف ما بني هذه االحتادات يف �إطار احتاد عام لطلبة الأردن.
• تطوير �أ�ساليب التدري�س اجلامعي بعيد ًا عن التلقني والروتني مبا ين ّمي التفكري النقدي
والقدرات التحليلية والبحثية للطلبة.
• �إيفاد �أوائل الطلبة يف اجلامعات الر�سمية �إلى جامعات عاملية مرموقة بهدف رفد الهيئات
التدري�سية بالكفاءات الالزمة ،وفق ًا لأ�س�س وا�ضحة و�شفّافة.
• االلتزام باملعايري الأكادميية للتعيني والرتقية يف اجلامعات والتوقف عن ا�ستنزاف موارد
اجلامعات على �أجهزة �إدارية مت�ضخمة ،وتطوير م�ؤ�شرات حول �أعداد الإداريني �إلى
الأكادمييني يف اجلامعات الر�سمية.
• و�ضع �آليات وا�ضحة ميكن �ضبطها ملنع تف�شي الوا�سطة واملح�سوبية يف العملية التعليمية
يف ما يتعلق باالمتحانات والتقييم.
• االنفتاح على املجتمع والتفاعل مع م�ؤ�س�ساته املختلفة لتوفري �أعداد كافية من الفر�ص
التدريبية للطلبة خالل �سنوات درا�ستهم حلفزهم على تطوير خرباتهم العملية ،وتهيئتهم
لالنخراط يف �سوق العمل بعد التخرج.
• قيام وزارة ال�شباب ووزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية باملبادرة لرعاية �أن�شطة
�سيا�سية وحزبية يف اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة كمقدمة لرفع القيود عن
ممار�سة الن�شاط ال�سيا�سي واحلزبي يف اجلامعات.
• �إعادة ت�أهيل الطلبة الذين ي�شاركون يف عمليات العنف اجلامعي عرب عمادات �ش�ؤون
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الطلبة ،بعد �أن يكونوا قد نفّذوا العقوبات التي اتُّخذت بحقهم ،ودعم �إدارات اجلامعات
يف مقاومة ال�ضغوط و�أ�شكال التو�سط التي قد مُتار�س عليها ،والتم�سك الكامل بتطبيق
القانون على اجلميع.
سادساً :مجال الشباب
�أكد حراك الدوار الرابع يف ع ّمان ،والذي لعب ال�شباب فيه دور ًا حموري ًا� ،أن قطاع ال�شباب
يختزن طاقات خلاّ قة ميكن �أن ت�شكل قوة دفع هائلة نحو التغيري �إذا ما �أُح�سن ا�ستثمارها،
ويكفي �أن احلراكيني ال�شباب �أثبتوا قدرة ممتازة على �ضبط النف�س واحلفاظ على حترك
�سلمي ن�أى بنف�سه عن االحتكاك بقوى الأمن� ،أو التعر�ض للممتلكات العامة �أو اخلا�صة.
ومع ذلك ينبغي االعرتاف ب�أن جملة من العوامل والأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
�شجع على امليل نحو العنف لدى ال�شباب
وال�سيا�سية ،تلعب دور ًا يف �إيجاد �أر�ضية خ�صبة ُت ّ
الذي يعاين بطبيعة احلال من �صعوبات احلياة والبطالة ،ومن التهمي�ش ،والقلق نتيجة عدم
و�ضوح الر�ؤية للم�ستقبل ،خا�صة يف ظل ما ت�شهده املنطقة من �أزمات.
وتعود ممار�سة العنف لدى ال�شباب �إلى ممار�سات التهمي�ش والإق�صاء التي قد يتعر�ضون
لها ،مع �ضعف قدرة م�ؤ�س�سات الدولة على �إدماجهم يف الهيئات والأطر املجتمعية املنا�سبة.
وملعاجلة �سلوكات العنف ،على م�ؤ�س�سات الدولة ذات العالقة جميعها اال�شرتاك يف العمل مع ًا
ملعاجلة هذه الظاهرة دون �أن تن�سى الدور احلا�سم للمدر�سة والأ�سرة واجلامعة يف هذا املجال.
ولعل �أحد جتليات هذا امليل نحو العنف هو بروز ظاهرة ال�شغب والعنف يف املالعب ،والتي هي
�أحد �أوجه العنف املجتمعي الذي غالب ًا ما ي�ستدعي الع�صبيات والهويات الفرعية ،وي�سيء
للوحدة الوطنية.
وبحكم فئتهم العمرية وطموحاتهم ،ف�إن ال�شباب هم �أكرث فئات املجتمع �إح�سا�س ًا بعدم
امل�ساواة والعدالة يف امل�سائل التي مت�س حياتهم مبا�شرة ،كالقبول يف اجلامعة �أو احل�صول على
فر�صة عمل.
فاملجتمع الأردين يت�سم بكونه جمتمع ًا �شاب ًا حيث تبلغ ن�سبة ال�شباب حوايل  70يف املائة من
يعد ميزة مهمة �إال �أنه ي�ضع �ضغوط ًا كبرية على الدولة واالقت�صاد
عدد ال�سكان ،ورغم �أن هذا ّ
الوطني لتوفري التعليم وفر�ص العمل لهذه الكتلة الب�شرية ال�ضخمة.
�إن هذه الن�سبة العالية ت�ستدعي و�ضع التنمية الب�شرية على �أعلى قائمة الأولويات الوطنية،
و�إعطاءها ما ت�ستحقه من اهتمام وموارد كونها القاعدة التي ت�ستند �إليها جهود التنمية
االقت�صادية واالجتماعية كافة ،وهذا يتطلب مزيد ًا من االهتمام والرعاية الر�سمية لهذا
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القطاع ،كما يتطلب اعتماد خدمة العلم ك�آلية لالندماج وال�صهر الوطنيني ،وتكري�س قيم
امل�ساواة واملناف�سة والعمل والإجناز ،ونبذ القيم املري�ضة مثل الوا�سطة واملح�سوبية واحليلولة
دون تف�شيها يف �أو�ساط املجتمع.
ويالحظ تعدد الأطر املرجعية الر�سمية للعمل ال�شبابي يف اململكة (مراكز ال�شباب التابعة
َ
لوزارة ال�شباب ،هيئة �شباب كلنا الأردن ،برامج ال�شباب التابعة للمبادرات) ،دون وجود فل�سفة
يالحظ عدم ا�ستقرار ال�سيا�سات الر�سمية جتاه ال�شباب ،وهو الأمر
وا�ضحة تربر ذلك .كما َ
الذي متثل ب�إلغاء وزارة ال�شباب والريا�ضة واال�ستعا�ضة عنها باملجل�س الأعلى لل�شباب ،ثم
�إعادة وزارة ال�شباب للحياة جمدد ًا.
ويتعني على وزارة ال�شباب وغريها من اجلهات املعنية� ،إدراك �أن ال�شباب الذين �أتيحت لهم
الفر�صة للم�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ويف �صنع القرار الذي يتعلق ببيئتهم وم�صاحلهم
وتطلعاتهم ،هم ال�شباب الأكرث قدرة وا�ستعداد ًا ملحاربة العنف والتطرف والإرهاب.
التو�صيات:
• ال بد من نظرة �شمولية ملو�ضوع ال�شباب ،وو�ضع �إ�سرتاتيجية هادفة وحقيقية تت�ضمن
برامج متطورة يجمع عليها �أ�صحاب اخلربة وامل�ؤ�س�سات الفاعلة يف هذا املجال لرت�سيخ
مبادئ املواطنة ودولة القانون وحب الوطن ،ومتكني ال�شباب �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا لتحقيق
�إمكانياته وتطوير وتو�سعة �أفقه ،بالإ�ضافة �إلى توفري املنعة له من الأفكار الظالمية
املنحرفة( .الورقة امللكية النقا�شية ال�ساد�سة)
• �إعادة العمل بخدمة العلم �ضمن �صيغة منا�سبة ال تتجاوز �سنة واحدة وتكون �أقرب ما
يكون �إلى مفهوم «خدمة وطن» ،بحيث يتم تق�سيم مدة اخلدمة �إلى فرتات ت�شتمل على
التدريب الع�سكري وعلى التدريب على �أعمال مهنية وخدمة جمتمع ،بهدف �إيجاد �آلية
فعالة لالندماج بني ال�شباب ،والرتكيز يف الربنامج الثقايف املوجه للطلبة خالل مدة
اخلدمة على تر�سيخ قيم املواطنة وامل�ساواة والعمل املنتج واالنتماء الوطني.
• زيادة برامج التمويل امل َّي�سر وتوجيهها �إلى ال�شباب مل�ساعدتهم يف �إيجاد م�شاريع �صغرية
ومولدة للدخل يف خمتلف املجاالت بد ًال من انتظار فر�ص عمل يحتاج احل�صول عليها يف
�أحيان كثرية لفرتات طويلة.
• الربط بني مبادرات الت�شغيل الوطنية واجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية بال�شباب.
• �إعادة النظر بدور «هيئة �شباب كلنا الأردن» يف اجتاه حتويلها �إلى احتاد عام ل�شباب
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الأردن كمظلة ملجموع املنظمات ال�شبابية� ،أي احتاد منظمات ولي�س احتاد ًا للع�ضوية
الفردية .واالعرتاف بحق ال�شباب يف الأحزاب ال�سيا�سية بت�شكيل منظمات �شبابية
م�ستقلة لهم ومرخ�صة قانوني ًا ،ويتاح لها �أن تكون جزء ًا من االحتاد العام ل�شباب الأردن
املن�شود.
• التو�سُّ ع يف تنظيم ال�شباب وت�أطريهم ،و�ضمان انخراطهم يف العمل الوطني العام ،وذلك
للنهو�ض بدورهم يف تنمية البالد وتقدمها ،وتعبئة قواهم ملحاربة العنف والتطرف
و�إلإرهاب.
• �إن�شاء بنك للأفكار الريادية يف املجاالت االقت�صادية االجتماعية مع الرتكيز على �أن
تكون هذه الأفكار نابعة من درا�سة امليزة الن�سبية للأقاليم واملحافظات الأردنية ،وو�ضعها
�ضمن قالب ي�ستثمره ال�شباب يف م�شاريع �إنتاجية �أو خدمية �صغرية ميكن احل�صول لها على
متويل ُمي�سر.
سابعاً :مجال املؤسسات املجتمعية
�إن ات�ساع املجتمع وتعدد الدوائر التي ينتمي �إليها ويتحرك �ضمنها الفرد ،من الأ�سرة �إلى
حد ما التنظيمات الفكرية وال�سيا�سية ،يعني �أن
الع�شرية واملدر�سة واجلامعة واملهنة ،و�إلى ّ
لكل تلك الدوائر وغريها دور ًا ما يف مواجهة ظاهرة عدم االلتزام ب�سيادة القانون والتعامل
معها ،ومن املهم �أن تقوم بذلك الدور لتعزيز منظومة ال�ضبط يف املجتمع والتي ميكن �أي�ض ًا �أن
ت�ساهم يف تطويق امل�شاكل قبل ا�ستفحالها.
لقد �أدت جملة التطورات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية التي �شهدها املجتمع يف العقود
الأخرية �إلى تراجع مكانة النخب التقليدية ،ما �ساهم يف تغييب دور احللقات الو�سيطة و�إ�ضعاف
ت�أثريها كمنظومة �ضبط ،ومع ا�ستمرار تطور املجتمع وانتقاله من حالة �إلى �أخرى ي�صبح لزام ًا
على املجتمع املدين �إثبات ح�ضوره خللق احللقات الو�سيطة التي ت�شكل �صمام �أمان للمجتمع.
ومن ناحية �أخرى ،هنالك تقديرات بوجود ت�أثري حمتمل للإعالم ،وبخا�صة املحطات
الف�ضائية واملواقع الإلكرتونية يف منو التوترات املجتمعية ،ما يوجب ال�سعي لتقليل الآثار
ال�سلبية والعمل ال�ستثمار دور الإعالم واالت�صال خللق ثقافة وطنية تعزز االلتزام ب�سيادة
القانون مبا يوفر الأمان للمواطن والأمن للوطن ،وهذا يتطلب قدر ًا �أكرب من االنفتاح على
الإعالم والتعامل الإيجابي معه ،وتطوير قدرات م�ؤ�س�سية لدى اجلهات املعنية ب�إنفاذ القانون
متكنها من �إعطاء معلومات دقيقة حول ما يقع من �أحداث مبا ال يرتك جما ًال لرتويج الإ�شاعات
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التي تفاقم تلك الأحداث وتزيد التوتر ب�سببها.
كذلك ،ف�إن احل ّيز الكبري الذي حتتله القيم الدينية لدى املواطن الأردين ،وما حتث عليه
من الت�سامح ونبذ ال�صراع واالقتتال ،يجعل من ال�ضرورة مبكان الرتكيز على دور امل�سجد
والكني�سة على ال�صعيد االجتماعي ،لتوظيفه كمنرب بالغ الأهمية لتعزيز تلك القيم.
التو�صــيات:
• دعوة و�سائل الإعالم لتنظيم برامج �إبداعية تربز �أهمية التزام اجلميع ،امل�س�ؤول
واملواطن ،ب�سيادة القانون ،وذلك تعبري ًا عن م�س�ؤوليتها االجتماعية جتاه املجتمع.
• مبادرة اجلهات الر�سمية مبا فيها اجلهات الأمنية ،لإعطاء معلومات واقعية عما يقع
من �أحداث يف وقت مبكر ،بد ًال من �إف�ساح املجال لتداول ال�شائعات واملبالغات التي هي
يف كل الأحوال �أكرث �ضرر ًا من املعلومات الواقعية ،وذلك على طريق تكري�س امل�صداقية
الإعالمية للجهات الر�سمية والأمنية.
• دعوة نقابة ال�صحفيني الأردنيني �إلى عقد ملتقى وطني للإعالم لدرا�سة امل�س�ؤولية
الأدبية لل�صحافة وو�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية والإلكرتونية يف �أن
تكون جزء�أ من اجلهد الوطني لإ�شاعة ثقافة �سيادة القانون ومكافحة العنف ،بعيد ًا عن
الإثارة وعن تغذية ال�سلوكات الع�صبوية امل�ؤذية لوحدة املجتمع ومتا�سكه.
• تعزيز الروابط والأطر ال�سيا�سية املدنية والتطوعية بني �أفراد املجتمع لتفعيل دور
املجتمع املدين يف ت�شكيل �صمام �أمان لل�سلم االجتماعي ،والت�أ�سي�س مو�ضوعي ًا لقيام م�صالح
م�شرتكة بني �أو�سع فئات املجتمع مبا يعزز الهوية الوطنية اجلامعة مبن�أى عن الهويات
الفرعية.
• ت�شجيع منظمات املجتمع املدين على ت�أدية واجباتها يف �إ�شاعة ثقافة احرتام الآخر
ومناه�ضة التجاوز على �سيادة القانون والعنف مبختلف �أ�شكاله ،وا�ستنها�ض م�شاركتها يف
جهود ر�أب ال�صدع بني فئات املجتمع املتنازعة يف ظل االلتزام بالقوانني املرعية.
• تفعيل دور اخلطاب الديني الت�ساحمي يف تعزيز منظومة الأمن ال�شامل يف املجتمع على
�سائر امل�سارات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية مبا يف ذلك دوره يف ال�سيا�سات
الوقائية التي ترمي �إلى نزع مكامن العنف والغلو والتطرف يف التعامل مع اخلالفات
وال�صراعات ،والتوعية مبخاطر العنف على الأفراد واملجتمع و�آثاره ال�سلبية.
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حكم القانون والعنف املجتمعي
تقرير حالة البالدُ :

الخامتة
�إنّ الدميقراطية احلقيقية ت�ستلزم متتع �أفراد املجتمع جميع ًا باحلقوق واحلريات املدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وهذا يحتاج �إلى وجود قواعد قانونية ال ت�ضمن لهم حق امل�شاركة
يف احلكم فح�سب ،بل تكفل لهم �أي�ض ًا هذه احلقوق واحلريات الفردية ،لأن الدميقراطية ال
تعني فقط حكم الأغلبية ،بل هي �سيادة القانون الذي ي�ضمن �أن اجلميع – افراد ًا و�سلطات
وم�ؤ�س�سات – خا�ضعون حلكم القانون.
�إنّ ظاهرة التوترات املجتمعية متثل يف جوهرها خروج ًا على �سيادة القانون ،لكن التعبري عن
هذه الظاهرة ي�ؤكد �أننا �أمام و�ضع يلخ�ص �إلى حد ما كل �أزمات املجتمع وم�شاكله ،لذا ال بد
من االعرتاف �أن الدولة واملجتمع بكل م�ؤ�س�ساتهما م�س�ؤوالن عن هذا الو�ضع ،ما يوجب �إ�سهام
اجلميع يف معاجلته رغم تفاوت الأدوار وتنوعها.
�إن اجلميع مدعوون للتم�سك بالوحدة الوطنية ،وحماية الن�سيج االجتماعي ،واحلفاظ على
�سالمة الوطن يف مواجهة التحديات واالنعكا�سات الناجمة عن التوترات الإقليمية وبخا�صة
على جبهة الق�ضية الفل�سطينية واجلارتني �سوريا والعراق.
�إن امل�صلحة الوطنية العليا تقت�ضي بناء وفاق وطني عام ملعاجلة التوترات االجتماعية من
خالل تعزيز �سيادة القانون وااللتزام به ،لنتمكن من خلق البيئة املجتمعية التي حترتم
القانون وترف�ض خرقه وانتهاكه وتقاومهما.
�إن التو�صيات الواردة يف هذه املراجعة ال ت�شكل و�صفة نظرية� ،إمنا هي حماولة لو�ضعنا
�أمام م�س�ؤولياتنا الفردية واجلماعية ل�ضمان حماية �أمننا ال�شخ�صي والوطني ،وهي موجهة
للمجتمع ،م�ؤ�س�سات و�أفراد ًا ،وي�ستوجب النجاح يف تنفيذها انخراط جميع امل�ؤ�س�سات الر�سمية
والأهلية املعنية يف و�ضع خططها اخلا�صة للإ�سهام يف �إجناح هذا اجلهد الوطني.
وتتطلع هذه املراجعة �إلى �أن يلعب املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،بو�صفه مظلة لل�شراكة
االجتماعية ،دور ًا يف التن�سيق واملتابعة بني اجلهات املعنية بتو�صيات هذه املراجعة ،خا�صة
يف ظل الوعي التام �أن تطور املجتمع وانتقاله الآمن من حالة �إلى �أخرى يرتافق مع احلاجة
�إلى العمل املتوا�صل ال�ستيعاب املتغريات والتعامل معها مبا يكفل تقليل الآثار ال�سلبية لها
وتعزيز قدرة الفئات املختلفة على الت�أقلم معها.
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