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القانون وحكمه  املتعلقة ب�شلطة  اإلى قراءة وحتليل عدد من اجلوانب  تهدف هذه املراجعة 

�شامل  ب�شكل  القانون  �شيادة  مبداأ  تعالج  لكنها ل  املجتمعي،  العنف  من  تنامي ظواهر  يف ظل 

الإن�شان ت�شمل هذه  الوطني حلقوق  املركز  اأن تقارير  الإن�شان انطالقًا من  من جانب حقوق 

املعاجلات، وتفي بالغر�س.

باإ�شدار  والجتماعي  القت�شادي  املجل�س  بها  قام  �شابقة  جهود  بعد  املراجعة  هذه  وتاأتي 

وثيقة »�شيادة القانون: اأمان املواطن واأمن الوطن« يف عام 2011. وهي تبني على ما مت اإعداده 

�شابقًا مع تطوير للوثيقة ل�شتيعاب ما وقع من تغيرُّ على جمريات الأمور يف ال�شنوات املا�شية.

فقد حّققت الدولة الأردنية منوذجًا مقبوًل من التقدم يف املجالت القت�شادية والجتماعية 

وال�شيا�شية، وانعك�س ذلك ب�شكل لفت على الأو�شاع الأمنية وال�شتقرار الذي تتمتع به البالد 

رغم التحديات القت�شادية الكبية والتهديدات امل�شتمرة الناجمة عن الأو�شاع الإقليمية 

اخلطية التي متر بها املنطقة، وب�شكل خا�س الأو�شاع يف �شوريا والعراق وعدم ال�شتقرار يف 

فل�شطني، ناهيك عن الظروف الدولية الأخرى بالغة التعقيد.

التنفيذية  �شلطاتها  واأداء  الت�شريعية،  ومنظومتها  د�شتورها،  بحكم  الأردنية  والدولة 

والت�شريعية والق�شائية، ُتعّد دولة قانون وموؤ�ش�شات، وقد طراأ على وظيفتها عرب ال�شنوات 

وهذه  وال�شيا�شي،  والجتماعي  القت�شادي  بدورها  يتعلق  ما  يف  مهمة  تغييات  املا�شية 

تقدمي
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وال�شيا�شية،  والجتماعية  القت�شادية  الأو�شاع  تنظيم  يف  واجباتها  ُتلغي  ل  التغييات 

وتقدمي خدمات للمواطنني على غرار خدمات ال�شحة والتعليم وخلق فر�س العمل واإيجاد 

البيئة املنا�شبة لتحفيز القت�شاد وجذب ال�شتثمارات.

الأمر  الأردين،  املجتمع  التوقعات داخل  �شقف  الدولة فجوات يف  دور  التغيي يف  وخلق هذا 

الذي قد ي�شجع بع�س الفئات م�شتقباًل على اخلروج على القانون ب�شبب ال�شعور بعدم امل�شاواة، 

ما قد ي�شكل تهديدًا لالأمن وال�شتقرار داخل الدولة.

من  بتحولها  ات�شمت  عنف  اأحداث  يف  تفاقمًا  الأخية  ال�شنوات  خالل  اململكة  �شهدت  لقد 

مواجهات  اإلى  معاجلتها،  يف  جمراه  القانون  ياأخذ  اأن  يجب  كان  فردية  جرائم  اأو  خالفات 

جماعية عنيفة بني جمموعات من الأهايل اأو الطلبة على خلفية ا�شتثارة الع�شبية القبلية 

اأو اجلهوية وغيها من الهويات الفرعية، الأمر الذي كان ينقل احلادث الفردي اإلى م�شتوى 

مقلق من العنف املجتمعي الذي �شمل مناطق متعددة من البالد مبا فيها عدد من اجلامعات. 

اأّي  ثقافة  ي�شبح جزءًا من  اأنه قد  اإل  الأردين،  للمجتمع  لي�س �شفة مالزمة  العنف  اأن  ومع 

حينما  بع�شهم  اإليه  ويلجاأ  حمددة،  اقت�شادية  اأو  �شيا�شية  اأو  اجتماعية  ظروف  يف  جماعة 

يرون اأن جماعات واأفرادًا مار�شوا العنف اأو اأ�شكاًل اأخرى من التطاول على القانون، وحققوا 

مكا�شب اأو اأنهم مل ُيحا�شبوا. وفوق ذلك مار�شت بع�س اجلهات الر�شمية �شيا�شة ا�شرت�شائية 

جتاههم لوقف اعتداءاتهم على املمتلكات العامة وقوى الأمن.
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من هنا تكمن اأهمية اإدراك اأن هذا ال�شلوك املكت�شب لي�س قَدرًا مفرو�شًا على املجتمعات، بل هو 

من املظاهر التي ميكن تغييها اإذا ما مت ت�شخي�س اأ�شبابها بنجاح واتخاذ الإجراءات والعالج 

املنا�شبني حيالها. 

فاجلرمية موجودة يف جميع الدول واملجتمعات، وتبلغ اأحياناأ اأرقامًا قيا�شية، وفق الظروف 

اخلا�شة بتلك البلدان، لكن يف كل الأحوال، فاإّن من يتلقى العقاب يجب اأن يكون ال�شخ�س الذي 

يرتكب اجلرمية، ولي�س اأحدًا من اأقاربه الذي قد يذهب �شحية جلوء طائ�س اإلى الثاأر منه. 

فهذا هو الأمر املقلق حني يفر�س اأفراد قالئل اأو زمر �شغية، بدعوى الثاأر لكرامة العائلة اأو 

الع�شية، قانونهم اخلا�س الذي يجّرم لي�س القاتل فح�شب بل كل من ي�شاركه رابطة الدم. 

وها هي البالد ت�شهد يف الآونة الأخية، ازدياد عمليات ال�شطو على البنوك واملحال التجارية 

الإح�شائيات  ت�شي  ذلك.  اإلى  اإ�شافة  الأردين.  املجتمع  على  حديثة  تَعّد  قد  »ظاهرة«  يف 

ال�شادرة عن مديرية الأمن العام اإلى وقوع 4,138 م�شاجرة يف عام 2017 مقارنة بـما جمموعه 

10 باملائة، يف حني بلغت حالت اإحلاق ال�شرر  2016، بزيادة قدرها  3743 م�شاجرة يف عام 

 249 العامة  بالأموال  الإ�شرار  2017، و�شّجلت حالت  2,168 حالة يف عام  الدولة  باأمالك 

حالة يف العام نف�شه، مقابل 219 حالة يف العام الذي �شبقه.

ال�شكل رقم )1(
امل�شاجرات موزعة بح�شب الأقاليم/ مديريات ال�شرطة

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

حالة، منها 54 حالة اعتداء على اأطباء، و36 حالة اعتداء على معلمني. واإذا ما قورنت هذه 

الأرقام التي م�شدرها مديرية الأمن العام، بالأعوام ال�شابقة، كما هو مو�شح يف ال�شكل رقم 

)2(، فاإن اأرقام عام 2017 فاقت اأرقام الأعوام ال�شابقة با�شتثناء عام 2016. وجتدر الإ�شارة 

هنا اإلى اأن اإح�شاءات مديرية الأمن العام قد ل تكون نهائية، فقد يختلف التكييف الق�شائي 

عّما هو موجود من اإح�شاءات.

ال�شكل رقم )2(
توزيع حالت املقاومة والعتداء على املوظفني بح�شب الأقاليم/ مديريات ال�شرطة

خالل الفرتة 2017-2012

امل�شدر: مديرية الأمن العام، 2017.

الأعوام  يف  الالفتة  الظواهر  اإحدى  اأ�شبحت  والتي  واملعلمني،  الأطباء  على  العتداءات  اإن 

الأخية، قد تكون انعكا�شًا ل�شعف اخلدمات املقدمة للمواطنني يف املجالني ال�شحي والتعليمي، 

اأم ل، فهو ل يعطي  التقدير  املبا�شر بني طالب اخلدمة ومزودها، و�شواء �شّح هذا  والتما�س 

احلق لأي مواطن باللجوء اإلى العنف للح�شول على خدمات اأف�شل اأو اأ�شرع اأو ملعاجلة خطاأ اأو 

�شوء ت�شرف. غي اأن هذه املمار�شات التي تعّد ظواهر غريبة عن املجتمع الأردين، بحاجة اإلى 

البحث يف دوافعها ومعاجلة اأ�شبابها.
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ويف هذا ال�شدد، ل بد من الإ�شارة اإلى �شرورة تطوير الإدارة احلكومية. وكما ورد يف الورقة 

تطوير  فاإن  املدنية«،  الدولة  اأ�شا�س  القانون  »�شيادة  وعنوانها  ال�شاد�شة  النقا�شية  امللكية 

اإر�شاء وتفعيل  الإدارة احلكومية م�شية م�شتمرة تخ�شع ملتابعة وتقييم دائمني، ول بد من 

مبداأ امل�شاءلة واملحا�شبة كمبداأ اأ�شا�شي يف عمل املوؤ�ش�شات وال�شلطات املعنية واأدائها. ول�شمان 

�شيادة القانون ل بد من وجود اآليات رقابة فعالة متمثلة باأجهزة احلكومة الرقابية، اإ�شافة 

اإلى دور فعلي رقابي ملجل�س النواب.

ويف �شوء التحولت التي وقعت يف العقود الأخية على دور الدولة، فاإنه ل بد من مراجعة 

جوانب متعددة من اأ�شاليب ال�شلطة التنفيذية واأجهزتها يف عالقتها مع املواطن بعد اأن تغّيت 

طبيعة تلك العالقة عن ال�شابق. فقد بات على احلكومات اأن تدرك اأن منط تعاملها مع املواطن 

ي�شهم يف ت�شكيل املزاج العام، ل �شيما يف ظل النفتاح الإعالمي الذي يتيح للمواطن متابعة 

اأدق التفا�شيل عن اأداء حكومته، وعن الأخبار املحلية التي قد يتجاهلها الإعالم الر�شمي. 

ويف هذا الإطار، فقد بات املواطنون اأكرث دراية ووعيًا بحقوقهم الأ�شا�شية، لذا فاإنهم يتطلعون 

اأن ميار�س  يقبل  املواطن  يعد  و�شوية عالية، ومل  بعدالة  للح�شول على اخلدمات احلكومية 

عليه املوظف العام �شلوكًا �شلطويًا بينما يتقا�شى الأخي راتبه من دافعي ال�شرائب. 

القانون  ب�شيادة  املتعلقة  بالتحديات، خا�شة تلك  ُتْقِدم وتبادر لالعرتاف  التي ل  الدول  اإن 

عن  تاأخرها  ويوؤدي  متزايدة  ملخاطر  تتعر�س  حزم،  بكل  مبواجهتها  وتقوم  الدولة  وهيبة 

معاجلة تلك الظواهر اإلى ت�شاعف التكاليف والت�شحيات.

الت�شريعية  التعديالت  من  العديد  اإجراء  اإلى  الأردنية  الدولة  �شعت  فقد  املجال،  هذا  ويف 

اإدخال بع�س الأفعال اجلرمية التي مل تكن واردة يف  2017، فتم  على قانون العقوبات عام 

القانونية  الأو�شاف  من  عددًا  التعديالت  و�شملت  لها،  عقوبات  على  والن�س  الأ�شلي  القانون 

جرمية  اأفعال  اأ�شيفت  فقد  اجلديدة،  للتعديالت  ووفقًا  الواقع.  مع  لتتما�شى  للجرائم 

العقوبات  وتغليظ  ال�شيارات  و�شرقة  اجلامعي  والعنف  املالعب  و�شغب  والبلطجة  كالبتزاز 

على مرتكبيها، اإ�شافة اإلى جترمي العتداء على م�شادر املياه وغيها. 

وعلى الرغم من الأهمية الكبية لهذه التعديالت على قانون العقوبات، فاإن عملية املراجعة 

يجب اأن ل تتوقف، ول بد اأن يتبعها اإجراء تعديالت اأي�شًا على ت�شريعات اأخرى ذات �شلة، 

مثل قانون منع اجلرائم وقانون مراكز الإ�شالح والتاأهيل، واإزالة ما تنطوي عليه اأحكامهما 

من تعار�شات، اأو اأّي تعار�س مع التعديالت اجلديدة يف قانون العقوبات املعدل ل�شنة 2017. 

اإل  العاملي،  والتكنولوجي  القت�شادي  التقدم  مواكبة  يف  الن�شبي  الأردن  جناح  من  وبالرغم 

احلياة  من  عديدة  جوانب  باإ�شالح  يتعلق  ما  يف  ماثلة  زالت  ما  اأ�شا�شية  حتديات  هناك  اأن 
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القانون،  �شيادة  دولة  ي�شمن  مبا  املدين  املجتمع  مكانة  وتر�شيخ  وال�شيا�شية  الجتماعية 

فاملجتمع املدين هو الرديف احلقيقي للدولة وموؤ�ش�شاتها القانونية، وهو ال�شامن لالأمن وال�شلم 

اأ�شولهم  اختالف  على  املجتمع  اأفراد  بني  قانونية  مدنية  روابط  من  يخلقه  مبا  املجتمعي، 

ومهنهم وميولهم الفكرية والثقافية وال�شيا�شية. 

أوالً: مبدأ سيادة القانون

اإن �شيادة القانون تعني خ�شوع اجلميع اأفرادًا وموؤ�ش�شات و�شلطات، حلكم القانون. ويقع على 

جميع مكونات الدولة واجب حماية �شيادة القانون وتعزيزها. وتكري�س هذا املبداأ كاأ�شا�س 

يقوم عليه نهج الدولة وموؤ�ش�شاتها ل�شمان امل�شاواة وحتقيق العدالة والتنمية.

وحتاول الدولة الأردنية يف �شيا�شاتها وت�شريعاتها احلر�س على حتقيق مبداأ �شيادة القانون 

كاأ�شا�س لدولة القانون واملوؤ�ش�شات، واإ�شاعة العدالة وامل�شاواة وحماية حقوق املواطنني من 

اأو حماباة، ومتثل »�شيادة القانون« مظلة  خالل تطبيق القانون على اجلميع من دون تهاون 

واإحداث  والتنمية  الدميقراطية  حلماية  اأ�شا�شي  عن�شر  وهذا  الأردنية،  الدولة  مل�شية 

الإجراءات  اتخاذ  عن  كافة  باأجهزتها  م�شوؤولة  الدولة  فاإن  وعليه،  والتطوير،  الإ�شالح 

الكفيلة بتذليل العقبات التي قد توؤثر على م�شيتها الدميقراطية والإ�شالحية والتنموية 

كالوا�شطة واملح�شوبية والف�شاد املايل والإداري وغيها.

لقد حّققت التعديالت الد�شتورية لعام 2011 نقلة نوعية يف جمال اإ�شالح الد�شتور، بدايًة مما 

اأ�شيف اإليه من �شوائب منذ عام 1952. وا�شتملت هذه التعديالت على اإجنازات مهمة يف جمال 

الف�شل بني ال�شلطات والتوازن بينها، ويف جمال القانون الد�شتوري، والقانون الإداري، مّهدت 

اإلى اإن�شاء املحكمة الد�شتورية والق�شاء الإداري على درجتني، وكذلك اإن�شاء الهيئة امل�شتقلة 

لالنتخاب، وتاأكيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة، والإعالء بالتايل من �شاأن �شيادة القانون.

ويف هذا الإطار، تنّبه امل�شرع الأردين اإلى اإ�شكالية كبية تواجه �شيادة القانون تتمثل بوجود 

عدد ل ي�شتهان به من الت�شريعات التي تنطوي على اأحكام خمّلة بحقوق املواطنني وحرياتهم 

ت فقرتها الأولى على اأنه »ل يجوز اأن توؤثر القوانني  الأ�شا�شية. فاأقر املادة )128( التي ن�شّ

التي ت�شدر مبوجب هذا الد�شتور لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق اأو مت�س 

الأعمال  و�شائر  والأنظمة  القوانني  جميع  »اإن  الثانية:  فقرتها  يف  جاء  بينما  اأ�شا�شياتها«، 

الت�شريعية املعمول بها يف اململكة الأردنية الها�شمية عند نفاذ هذا الد�شتور تبقى نافذة اإلى 

اأن ُتلغى اأو ُتعدل بت�شريع ي�شدر مبقت�شاه وذلك خالل مدة اأق�شاها ثالث �شنوات«، غي اأن هذه 
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»الور�شة الكربى« التي كان يتعني اأن جُتري التنقيحات الالزمة على الت�شريعات النافذة، مل 

تتّم، وهذه خ�شارة ل�شيادة القانون.

اإلى اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعزيز  اأن الدولة الأردنية تبادر  العملي، يت�شح  الواقع  ويف 

�شيادة القانون كاأحد اأركان النظام الدميقراطي الذي ت�شعى اإليه، والذي ياأخذ مببداأ الف�شل 

وامل�شاواة  للمواطنني،  العامة  واحلريات  احلقوق  واحرتام  الق�شاء،  وا�شتقالل  ال�شلطات،  بني 

من  العديد  وجود  ينفي  ل  وهذا  وامل�شروعية،  ال�شرعية  مبادئ  واإعمال  املجتمع،  فئات  بني 

مظاهر اخلروقات ل�شيادة القانون، والتهاون يف تطبيق القانون يف بع�س الأحيان.

جمتمع  قيام  حتقيق  تكفل  �شوا�شية،  القانون  اأمام  اجلميع  اأن  تعني  التي  القانون  �شيادة  اإن 

فعندما  الواحد،  الوطن  اأبناء  على  خطرًا  املبداأ  هذا  خمالفة  ت�شكل  بينما  وامل�شاواة،  العدل 

يت�شرر املواطن من عدم تطبيق القانون، فاإن هذا ُي�شعف انتماءه لوطنه، وي�شكل خطرًا على 

امل�شروعة،  غي  املكا�شب  لتحقيق  واملح�شوبية  الوا�شطة  ا�شتخدام  اإن  كما  املجتمعي،  الأمن 

امل�شاواة،  بالغنب وعدم  �شعور  الآخرين  لدى  القانون، ويتمخ�س عن ذلك  �شيادة  مع  يتعار�س 

الأمر الذي يقو�س وحدة املجتمع ويرتك املجال للفو�شى لتت�شّلل اإليه.

اإّن �شيادة القانون تناق�س الفو�شى، وهي من مميزات النظام الدميقراطي القائم على العدالة 

وامل�شاواة واحرتام القانون. ولرت�شيخ �شيادة القانون باملعنى املطلوب، ل بد من وجود منظومة 

املمار�شة  يف  تتك�شف  التي  الق�شور  مظاهر  ومعاجلة  للتطبيق،  وقابلة  من�شجمة  ت�شريعية 

تلك  وخا�شة  مثاًل،  اجلرائم  لبع�س  الفعال  الردع  يحقق  مبا  الت�شريعات،  تطبيق  يف  العملية 

التي تنال من هيبة الدولة، وُتلحق ال�شرر باملمتلكات العامة واخلا�شة، وت�شهم بتعر�س اأمن 

املجتمع للخطر، واأّي تاأخي مبراجعة الت�شريعات ذات ال�شلة واإ�شالحها، ومعاجلة الظواهر 

ال�شلبية التي ت�شكل جتاوزًا على القانون، يوؤدي كذلك اإلى م�شاعفة املخاطر على اأمن املجتمع. 

اإّن مفهوم حكم القانون يجب اأن ي�شمل مرتكزات وقواعد اأبرزها:

الر�شمية  ال�شلطات  واإن  به،  واللتزام  بتطبيقه  النا�س  اأولى  هو  القانون  ي�شع  من  اإن   -

)وامل�شوؤولني( كثيًا ما تخرق القانون ول تخ�شع للم�شاءلة الق�شائية وال�شعبية املنا�شبة.

يجب اأن يت�شمن القانون حماية احلقوق واحلريات الأ�شا�شية ومبادئ امل�شاواة والعدالة   -

حتى يت�شم ب�شفة القانون، واأن »الن�س« اأو »القانون« الذي ُيخالف اأو ينتهك هذه احلقوق 

واحلريات ل ميكن اعتباره قانونًا، وبالتايل ل يجوز تطبيقه اأو تاأييده بالقوة امل�شروعة 

التي هي اإحدى خ�شائ�س الدولة وحقوقها الأ�شا�شية وهو ال�شتخدام امل�شروع للقوة.

اإّن اأّي قانون يجب اأن يت�شمن اآليات وبنود متكن املواطن من العمل على تغييه اأو تعديله   -

اإذا ما كان مي�س حقوقه وحرياته الأ�شا�شية، حيث كثيًا ما كانت ال�شلطة التنفيذية ت�شّن 
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ما ُيعرف بالقوانني املوؤقتة يف غياب ال�شلطة الت�شريعية.

هناك حقوق للم�شتكى عليه وللمجني عليه واجلاين يجب اأن ُتطبَّق وحُترَتم بحذافيها.  -

اإن تعزيز ال�شراكة بني الدولة واملواطن يف ب�شط �شيادة القانون من �شاأنه اأن يو�شل اإلى تقدم 

هي  املتقدمة  والدول  القانون،  و�شلطة  املوؤ�ش�شات  على  تقوم  املتقدمة  فالدول  اأكرث،  املجتمع 

العملية عن الأطر  املمار�شة  التي تبحث عن تعزيز الأطر املدنية وال�شيا�شية، والبتعاد يف 

التي ت�شتند اإلى الولءات الفرعية التقليدية.

الأردن يف املوؤ�شر العاملي ل�شيادة القانون

ي�شدر موؤ�شر �شيادة القانون يف تقرير �شنوي عن »م�شروع العدالة العاملي«، وهي منظمة دولية 

م�شتقلة، تعمل على تعزيز �شيادة القانون يف جميع اأنحاء العامل. يوفر املوؤ�شر بيانات �شنوية 

عن ثمانية اأبعاد خا�شة ب�شيادة القانون، هي: القيود على ال�شلطات احلكومية، غياب الف�شاد، 

املدنية،  العدالة  التنظيمي،  الإنفاذ  والأمن،  النظام  الأ�شا�شية،  احلقوق  ال�شفافة،  احلكومة 

والعدالة اجلنائية. 

بداأ العمل على �شياغة منهجية هذا املوؤ�شر عام 2008 من خالل �شت دول، وارتفع عدد الدول 

امل�شمولة بهذا املوؤ�شر عام 2009 اإلى 35 دولة من بينها الأردن، ثم ارتفع عدد الدول امل�شمولة 

منذ عام 2016 اإلى 113 دولة.

يتم قيا�س املوؤ�شر بدرجات من واحد. وكلما اقرتبت الدرجة من واحد �شحيح كان و�شع البلد 

 500 47 موؤ�شرًا فرعيًا يدخل يف ح�شابها اأكرث من  اأف�شل. وُيحت�شب املوؤ�شر عن طريق قيا�س 

متغي.

يبني اجلدول رقم )1(، تطور و�شع الأردن يف موؤ�شر �شيادة القانون، حيث تراوحت درجاته 

بني حدّين، هما: 0.56 درجة )عام 2015(، و0.60 درجة )عام 2016، وعام 2018/2017(. 

اأما من حيث الرتتيب، فاإن الأردن يحتل يف تقرير 2018/2017 املركز 42 من بني 113 دولة 

باملوؤ�شر يف  امل�شمولة  ال�شبع  الدول  الثاين عربيًا، وكذلك يف نطاق  املركز  بينما يحتل  عامليًا، 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.
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اجلدول رقم )1(
و�شع الأردن يف موؤ�شر �شيادة القانون لالأعوام 2018-2012

الرتتيب: ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا الرتتيب عامليًا الدرجة ال�شنة
2 من 7 42 من 113 0.60 2018-2017
2 من 7 42 من 113 0.59 2016
2 من 7 41 من 102 0.56 2015
2 من 7 38 من 99 0.57 2014
2 من 7 44 من 97 0.58 2013
2 من 7 22 من 66 0.60 2012

امل�شدر: وزارة تطوير القطاع العام، اأبرز املوؤ�شرات الدولية وواقع حال الأردن فيها، التقرير الثالث، ني�شان 2017، 
م�شروع العدالة العاملي، موؤ�شر �شيادة القانون، تقرير 2017-2018 )بالإجنليزية(.

ويبنّي اجلدول رقم )2( درجات الأبعاد الثمانية التي يوفر موؤ�شر �شيادة القانون بيانات عنها 

ُبعد  يف  الدرجات  اأعلى  �شّجل  قد  الأردن  اأن  يت�شح  حيث   ،2018/2017 ال�شنوي  التقرير  يف 

اأما اأدنى الدرجات، فقد �شّجلها يف ُبعد احلكومة ال�شّفافة،  0.78 درجة،  النظام والأمن وهي 

وهي 0.45 اأي دون %50.

اجلدول رقم )2(
الأردن يف موؤ�شر �شيادة القانون بح�شب الأبعاد الثمانية التي يوفر املوؤ�شر بيانات عنها

الرتتيب اإقليميًا الرتتيب عامليًا الدرجة البعد

2 من 7 56 من 113 0.56 القيود على ال�شلطات احلكومية

2 من 7 32 من 113 0.66 غياب الف�شاد

2 من 7 79 من 113 0.45 احلكومة ال�شفافة

2 من 7 76 من 113 0.51 احلقوق الأ�شا�شية

2 من 7 38 من 113 0.78 النظام والأمن

2 من 7 31 من 113 0.59 الإنفاذ التنظيمي

2 من 7 34 من 113 0.62 العدالة املدنية

2 من 7 27 من 113 0.60 العدالة اجلنائية

امل�شدر: م�شروع العدالة العاملي، موؤ�شر �شيادة القانون، تقرير 2018/2017 )بالإجنليزية(

ثانياً: املجال القضايئ

اإن ت�شهيل اإجراءات اللجوء اإلى الق�شاء واملحاكم ُيعّد من متطلبات �شيادة القانون، وهذا ما 

للجميع  »املحاكم مفتوحة  اأن  بالن�س على  الفقرة )1/101(  الأردين يف  الد�شتور  اأكّد عليه 

وم�شونة من التدخل يف �شوؤونها«، والنظام الق�شائي الفعال هو حجر الزاوية يف اإر�شاء دعائم 
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دولة العدل، وحتقيق امل�شاواة بني النا�س. 

يعاين املواطنون من البطء يف اإجراءات التقا�شي، والتاأخي يف اأحيان كثية يف �شدور الأحكام 

الق�شائية، وهو ما ي�شعف الثقة بالق�شاء وبقدرته على اإحقاق احلق بال�شرعة املنا�شبة. فـ 

الوظيفي ونق�س  الكادر  زالت تاأخذ وقتًا طوياًل، وهناك نق�س يف  الق�شائية ما  »الإجراءات 

اجلهاز  اأداء  على  توؤثر  حتديات  من  وغيها  الق�شايا،  ببع�س  اخلا�شة  النوعية  اخلربات  يف 

وحقوق املواطن اأو امل�شتثمر« )الورقة امللكية النقا�شية ال�شاد�شة(.

وبالرغم من الن�شو�س الد�شتورية ال�شريحة التي توؤكد على ا�شتقاللية ال�شلطة الق�شائية، 

وعلى اأن الق�شاة م�شتقلون ل �شلطان عليهم يف ق�شائهم لغي القانون، اإل اأن هناك اأ�شكاًل من 

التدخل يف اأعمال الق�شاء، ُتعّطل ُقدرته على ممار�شة ا�شتقالليته ب�شكل كامل، الأمر الذي 

يوؤدي اإلى اإ�شعاف ثقة املواطنني بالق�شاء، ويعزز من امليل اإلى التحايل على القانون، والبحث 

عن و�شائل غي قانونية لتح�شيل احلقوق، وهو ما ينتق�س من هيبة الدولة، وي�شكل اعتداء 

على �شيادة القانون.

ويف ظل التطور ال�شريع للحياة القت�شادية والجتماعية، فاإن بع�س الت�شريعات ذات ال�شلة 

التي  العقوبات  فلم تعد  التطور،  العامة، مل تواكب هذا  امل�شالح  باجلرمية وبالعتداء على 

تن�س عليها رادعة مبا فيه الكفاية اأو حتقق وظيفتها الوقائية. 

لقد ا�شتدعى و�شع اجلهاز الق�شائي و�شع اإ�شرتاتيجية �شاملة لتطويره وتعزيز اإمكانياته، وقد 

ُكّلفت بها اللجنة امللكية لتطوير الق�شاء و�شيادة القانون، التي انتهت من اإعداد تقريرها يف 

�شباط 2017، مت�شمنًا ال�شيا�شات والأهداف الإ�شرتاتيجية والربامج التنفيذية والت�شريعات 

الالزمة لإنفاذها. 

وا�شتملت التو�شيات التي ت�شمنتها ال�شيا�شات والأهداف الإ�شرتاتيجية املو�شوعة على اأربعة 

حماور رئي�شية، هي: توطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة، حتديث الإدارة الق�شائية وتطويرها، 

اإجراءات الدعاوى  العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام، وحتديث وتطوير  حتديث وتطوير 

احلقوقية وتنفيذ الأحكام. اأما اأبرز هذه التو�شيات، فهي:

1-  توطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة، وتعزيز ال�شمانات املطلوبة لذلك.

2-  تعزيز ا�شتقالل املجل�س الق�شائي، واإن�شاء اأمانة عامة له، مبا يعّزز من الدور املنوط به 

مبوجب الد�شتور والقوانني.

3-  �شمان متثيل نوعي للق�شاة يف املجل�س الق�شائي، وتفعيل اأداء اأع�شائه وتوفي احل�شانة 

الالزمة لهم.
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4-  مّد ج�شور التعاون بني املجل�س الق�شائي وباقي ال�شلطات يف الدولة.

- �شمان التدابي املثلى لتعيني الق�شاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم و�شمان ا�شتقاللهم يف   5

م�شارهم املهني، وتاأمني مقت�شيات ال�شتقرار الوظيفي لهم، وحت�شني اأو�شاعهم.

�س الق�شاة واإزالة العوائق اأمام التو�ّشع فيه. 6- تفعيل مبداأ تخ�شّ

يف  والف�شل  بالنظر  خمت�شة  تكون  عّمان  بداية  حمكمة  لدى  اقت�شادية  غرفة  اإن�شاء   -7

م�شتوى  وعلى  العا�شمة  يف  القت�شادية  الأهمية  ذات  وال�شتثمارية  التجارية  املنازعات 

اململكة، ومبا يوفر بيئة قانونية اآمنة لال�شتثمار.

8- اإن�شاء غرفة جزائية متخ�ش�شة للنظر يف بع�س املنازعات والتو�شع يف القائم منها، كالغرف 

با�شتخدام  املرتكبة  تلك  اخل�شو�س  وجه  وعلى  امل�شتحدثة،  اجلرائم  يف  املتخ�ش�شة 

الو�شائل الإلكرتوتية احلديثة.

9-حتديث اأ�شاليب ومو�شوعات التاأهيل الأ�شا�شي والتدريب امل�شتمر للق�شاة وتقاليده، وقواعد 

ال�شلوك الق�شائي، وتوفي �شمانات اأوفى للقا�شي واأع�شاء النيابة العامة.

وال�شفافية  النزاهة  قيم  ل�شمان  الق�شائي  التفتي�س  به  ي�شطلع  الذي  الدور  10-تعزيز 

واللتزام بقيم الق�شاء وتقاليده وقواعد ال�شلوك الق�شائي، وتوفي �شمانات اأوفى للقا�شي 

يف امل�شاءلة التاأديبية.

11- و�شع معايي �شّفافة ومو�شوعية لتقييم اأداء الق�شاة من قبل التفتي�س الق�شائي.

واملحاكمة  والبتدائي  الأّويل  البحث  مراحل  يف  العادلة  املحاكمة  �شمانات  12-تعزيز 

النهائية.

باإقرار  العدالة  اإلى  الو�شول  من  التمكني  خالل  من  واحلريات  للحقوق  احلماية  13-تعزيز 

مبداأ امل�شاعدة القانونية املجانية يف جميع الدعاوى ملن هم يف حاجة اإليها.

14-توفي البيئة املنا�شبة لعمل الق�شاة.

15-اإعادة النظر يف خريطة التوزيع اجلغرايف للمحاكم وتوزيع ق�شاتها وموظفيها وال�شتفادة 

من مواردها الب�شرية.

16-توفي اأبنية جديدة لئقة للمحاكم التي بحاجة اإلى ذلك، ت�شتجيب ملتطلبات التطوير 

القائمة  للمباين  التحتية  البنية  لتحديث  الالزمة  اخلطط  وتنفيذ  واإعداد  والتحديث، 

وجتهيزاتها.

17-تب�شيط اإجراءات التقا�شي و�شي الدعاوى، وت�شريع وتية معاجلة الق�شايا خالل اآجال 
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معقولة من خالل القت�شاد يف الإجراءات و�شوًل اإلى حتقيق العدالة الناجزة.

التقا�شي  خلدمة  احلديثة  التكنولوجيا  وتوظيف  الق�شائية،  الإدارة  اأ�شاليب  18-تطوير 

وتي�شي اإجراءات الدعاوى والتبليغات والرتقاء باخلدمات التي يقدمها مرفق العدالة.

19-تي�شي اإجراءات دعوة ال�شهود وال�شتماع ل�شهاداتهم.

20-تطوير وحتديث مهنة املحاماة كم�شاهم رئي�شي يف عملية التقا�شي، وتعزيز قيم ال�شفافية 

والنزاهة يف منت�شبيها وتطوير تكوينهم واأدائهم.

21-تفعيل دور ال�شيا�شة اجلزائية الوقائية يف احلد من اجلرائم، والتو�شع يف نطاق العدالة 

الت�شاحلة لتخفيف العبء عن املحاكم.

الن�شاء  على  الواقعة  اجلرائم  ب�شاأن  وخا�شة  العقابية،  ال�شيا�شة  وحتديث  22-تطوير 

والأطفال وذوي الحتياجات اخلا�شة.

23-تر�شيد التوقيف الحتياطي، واحلد منه، واإقرار بدائل له، وتطبيق برامج اإ�شالح ناجعة 

لإعادة تاأهيل نزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل، وت�شهيل اإعادة دجمهم يف املجتمع.

لتطوير  امللكية  اللجنة  بها  اأو�شت  التي  الت�شريعات  من  جملة  مراجعة  موؤخرًا  اأُجنزت  لقد 

املحاكم  ت�شكيل  وقانون  الق�شاء،  ا�شتقالل  قانون  ذلك  و�شمل  القانون،  و�شيادة  الق�شاء 

وقانون  التنفيذ،  وقانون  البّينات،  وقانون  املدنية،  املحاكمات  اأ�شول  وقانون  النظامية، 

املدنية،  النزاعات  لت�شوية  الو�شاطة  وقانون  الكربى،  اجلنايات  حمكمة  وقانون  العقوبات، 

وقانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية. كما �شمل اإ�شدار قوانني جديدة، مثل قانون اإدارة ق�شايا 

الدولة، وقانون حماكم ال�شلح.

وا�شتكملت هذه الت�شريعات املراحل الد�شتورية الالزمة لإ�شدارها، ولعله من املوؤمل اأن ت�شهم 

هذه املراجعة يف حتقيق نقلة مهمة يف حت�شني منظومة التقا�شي. 

وحّدد تقرير اللجنة امللكية لتطوير الق�شاء الربامج التنفيذية املقرتحة لتحقيق ال�شيا�شات 

والأهداف الإ�شرتاتيجية، وحّدد اجلهات امل�شوؤولة عن التنفيذ واآجال التنفيذ. 

تو�شيات عامة:
قيام وزارة العدل مبراجعة الروزنامة ال�شنوية للمهام التي يتعني تنفيذها، وتذكي اجلهات   -

ذات العالقة كّلها بامل�شوؤوليات املرتتبة عليهم يف اإطار ال�شيا�شات والأهداف الإ�شرتاتيجية 

للجهاز الق�شائي.
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الإجناز،  اإجنازه، وتقييم هذا  ما مت  �شنوي يبني  ن�شف  باإعداد تقرير  العدل  وزارة  قيام   -

واقرتاح حلول للق�شايا التي يتبني وجود تخلف اأو بطء �شديد يف تنفيذها.

الق�شائي  باملجل�س  واإحلاقه  العام  الأمن  عن  اإداريًا  الق�شائي  التنفيذ  جهاز  ف�شل  درا�شة   -

بهدف ف�شل اجلانب الق�شائي عن اجلانب الأمني وت�شريع اإجراءات التقا�شي.

تاأكيد م�شروعية ال�شتعا�شة عن العقوبة ال�شالبة للحرية باخلدمة املجتمعية.  -

ثالثاً: املجال األمني

وفر�س  القانون  تطبيق  تتولى  الدولة  يف  وموؤ�ش�شات  اأجهزة  وجود  القانون  �شيادة  تتطلب 

اأرا�شي الدولة، ويتعني اأن متار�س اأجهزة الدولة ذلك من دون متييز اأو حماباة  النظام على 

لطرف على ح�شاب اآخر، عماًل مببداأ اأن اجلميع اأمام القانون �شواء. والتطبيق العادل للقانون 

من دون متييز يقود اإلى جمتمع اآمن خاٍل من مظاهر العنف والنزاعات الناجمة عن ال�شعور 

بالغنب وعدم امل�شاواة والتمييز.

اإن بع�س مظاهر العنف التي ظهرت يف املجتمع الأردين يف ال�شنوات الأخية، تعود اإلى عدم 

بتحول  الرتجيح  درجة  اإلى  تطبيقه،  يف  وحماباة  متييز  وجود  اأو  للقانون  احلازم  التطبيق 

العنف اإلى ظاهرة جمتمعية، واإلى اأحد مظاهر الثقافة ال�شائدة يف املجتمع، اإذا مل تعالج يف 

املدى القريب مبحاربة اأ�شبابه �شواء كانت اقت�شادية اأو اجتماعية اأو �شيا�شية. ولعل اأخطر 

اأن  دون  مادية  مكا�شب  للح�شول على  القانون  انتهاك  اأو  العنف  اإلى  اللجوء  الأمر، هو  ما يف 

�شيا�شة  ممار�شة  فخ  يف  اأحيانًا  الأمن  اأجهزة  ووقوع  رادعة،  عقوبات  اإلى  الفاعلون  يتعر�س 

ال�شرت�شاء بدعوى احلد من تفاقم املواجهات.

الأردين،  املجتمع  يف  القيم  منظومة  يف  تراجعًا  هناك  اأن  اإدراك  من  بد  ل  املجال  هذا  ويف 

املواطن مبوؤ�ش�شات الدولة، بنتيجة تعمق الأزمة القت�شادية، والختالل  وتدهورًا يف ثقة 

التي ت�شكل قاعدة  الو�شطى  للطبقة  القومي، وما متخ�س عنهما من �شمور  الدخل  يف توزيع 

ال�شتقرار يف املجتمع، ناهيك عن اأن النتخابات العامة باتت ُتفرز جمال�س ذات طابع متثيلي 

�شعيف للمجتمع وتطلعات اأبنائه.

ت�شاهم العوامل ال�شابقة ب�شكل لفت يف اإنعا�س ميول كثيين نحو خمالفة القانون والتجاوز 

عليه للح�شول على حقوق ومكت�شبات، ما ُيوجب على الدولة الأردنية مبكوناتها كافة -اأفرادًا 

وموؤ�ش�شات و�شلطات- العمل ب�شكل جدي وجنبًا اإلى جنب، على معاجلة مظاهر اخللل يف بنية 

املجتمع ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية بهدف الو�شول اإلى بيئة جمتمعية تقبل عن 
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قناعة وطواعية باحرتام مبداأ �شيادة القانون. 

وبالرغم من بع�س الأحداث التي تلقي بظاللها هنا وهناك واملتمثلة ببع�س الأ�شاليب القائمة 

على العنف اأحيانًا، اأو تلك التي ت�شكل خروجًا على �شيادة القانون �شواء من الأفراد اأو �شلطات 

اأ�شا�شًا ملا تقوم عليه الدولة  اأن هذه الأ�شاليب ت�شكل  اأن ذلك ل يعني باأي حال  اإل  الدولة، 

الأردنية، وهذا يوؤكد �شرورة معاجلة اأماكن اخللل للحيلولة دون تفاقم امل�شاكل، من ناحية، 

ومن ناحية اأخرى تطوير ت�شريعاتنا ملواجهة الت�شرفات اخلارجة على القانون، �شواء من قبل 

يفر�س  نظام  اإلى  ا�شتفحالها وحتولها  وواأدها قبل  منها  للوقاية  وذلك  املوؤ�ش�شات  اأو  الأفراد 

نف�شه على عمل الدولة. 

ويف هذا ال�شياق، فاإن فر�س هيبة الدولة اأمر ملّح ل يحتمل التاأجيل، وفر�س هيبة الدولة 

يتطلب بال�شرورة فر�س هيبة قوى الأمن، فهي اجلهة الوحيدة املخولة با�شتخدام القوة يف 

الأمن  لرجل  لي�س مربرًا  الأمن، وهذا بطبيعة احلال  العنف وفر�س  ملحاربة  القانون  حدود 

دليل  باإعداد  العام  الأمن  قام  ولهذا  املجتمع.  اأفراد  من  اأي  اإلى  والإ�شاءة  القانون  لنتهاك 

والخت�شا�شات  ووحداته،  اإداراته  من  واحدة  كل  مهام  ي�شف  كافة  لوحداته  اإجراءات 

وال�شالحيات القانونية لهذه الوحدات، والجراءات املتبعة والواجبات املناطة بكل فرد من 

اأفراد هذه الوحدات.

اأمام عدد من الإ�شكاليات والظواهر  اأن نتوقف  اإن فر�س هيبة الدولة وقوى المن، يتطلب 

الأمنية، منها:

اأفراد  اأحد  ت�شّبب  لدى  ع�شائرية  عطوة  اأخذ  على  الأمنيني  امل�شوؤولني  بع�س  موافقة  	•
الأمن خالل اأداء واجبه الر�شمي بالأذى اأو القتل لأحد املواطنني وكان هناك زيارات من 

خاطئة  املمار�شات  هذه  اإن  للتهدئة.  حماولت  يف  اأي�شًا  حالت  عدة  يف  ور�شميني  اأمنيني 

جدًا من الناحية الثقافية والقانونية، فهي تقوم بتقدمي اأجهزة الأمن كع�شية مثل غيها 

اأن  هو  فالأ�شل  ودورها.  الأمن  قوى  مبكانة  قانونيًا  ُتخّل  فهي  املعنى  وبهذا  الع�شائر،  من 

اأن هناك جتاوزات  اأفراد الأمن ملزمون بعدم الإفراط يف ا�شتخدام القوة، واإذا ما تبني 

يف ممار�شة م�شوؤولياتهم، ينبغي اأن يحا�شبوا عليها بح�شب اأحكام الت�شريعات النافذة بهذا 

اخل�شو�س، ول يوجد اأي م�شوغ لبتداع طرق ملعاجلة التوترات الجتماعية بطرق تنايف 

منطق القانون، وتعيدنا اإلى الوراء.

العام« يف مطلع عام 2018 عن ت�شكيل وحدة خا�شة حلماية ال�شتثمار  »الأمن  اإعالن  اإن  	•
التب�شيطية  املعاجلات  وعلى  الأمن،  وقوى  الدولة  هيبة  تراجع  على  كموؤ�شر  يوؤخذ  قد 

للم�شكالت، فالأ�شا�س اأن ال�شتثمار، كغيه من املن�شاآت والأفراد، حممّي من ِقبل الأجهزة 

ت�شتهني  ل  املالحظة  وهذه  خا�شة.  وحدة  له  �س  تخ�شَّ اأن  داعي  ول  املختلفة  الأمنية 
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اأ�شكال احلماية املختلفة له، الأمنية  اإلى حماية ال�شتثمار وت�شجيعه وتوفي  باحلاجة 

وغي الأمنية، فهذه اأ�شا�شيات لي�شت مو�شع خالف من اأحد. كما اإن من حق الأمن العام، بل 

من واجبه، اأن ي�شكل اللجان لدرا�شة الظواهر الأمنية الالفتة ودرا�شتها وو�شع اخلطط 

ملحاربتها، لكن امل�شكلة تكمن يف �شيادة �شيا�شات وممار�شات اأو�شلت اإلى هذا ال�شتهتار بهيبة 

الدولة وقوى الأمن. 

هناك ارتفاعًا �شريعًا يف وتية وقوع جرائم املقاومة والعتداء على  اأن  مالحظة  ميكن  	•
للمواطنني  مهنية  خدمات  تقدم  التي  الفئات  بع�س  اجتاه  ذلك  يف  مبا  العاّمني،  املوظفني 

العتداء  اإلى  جتاوزتها  بل  احلد،  هذا  عند  تتوقف  مل  والأمور  واملعلمني.  كالأطباء 

اإلى  �س رقباء �شي  املثال تعررُّ على رجال الأمن. فقد تكّرر يف الآونة الأخية على �شبيل 

اعتداءات �شافرة من ِقبل مواطنني با�شتخدام العنف اجل�شدي ملنعهم من تاأدية واجبهم 

الر�شمي، الأمر الذي يتطلب التم�شك بحق الدولة مبعاجلة هذه الأمناط من العتداءات 

القوانني  تفقد  ل  حتى  املعتدين،  بحق  العقوبات  اأق�شى  واإيقاع  القانون،  بح�شب  وغيها 

وظيفتها يف الردع. 

ويف اإطار اجلهد الوقائي يف مواجهة تنامي اجلرمية، يلجاأ احلكام الإدارّيون اإلى قانون منع 

عليه  تعهد  لأخذ  به  امل�شتبه  باإح�شار  احلق  يعطيهم  الذي   ،1954 ل�شنة   )7( رقم  اجلرائم 

بكفالة كفيل اأو من دون ذلك، وميلكون �شالحية احتجاز امل�شتبه به، وهذه املمار�شة العملية 

تقود اإلى العتقال الإداري لأعداد كبية من اأ�شحاب ال�شوابق وغيهم من الأ�شخا�س الذين 

اإ�شافية  اأعباء  العام، ويف هذا �شلب للحريات، وخلق  اأنهم خطرون على الأمن  ُي�شنفون على 

بحيث  تعديله،  اأو  القانون  هذا  باإلغاء  متنامية  مطالبات  هناك  باتت  ولذلك  ال�شجون،  على 

ر �شالحية العتقال الحرتازي اأو تقييد احلرية بال�شلطة الق�شائية، مبا يكفل عدم  حُت�شَ

التو�شع يف ال�شالحيات التقديرية للحاكم الإداري.

اإلى جمل�س   2018 اأن احلكومة تقدمت مب�شروع قانون جديد يف بداية عام  وجدير بالذكر 

اأن يذهب  الد�شتورية لإقراره، خ�شية  ال�شي بالإجراءات  لكنها عادت و�شحبته قبل  الأمة، 

الإداري  واحلجز  التوقيف  يف  الإداريني  احلكام  �شالحيات  �شحب  حّد  اإلى  النواب  جمل�س 

والتحفظ على الأ�شخا�س، ورمبا اأي�شًا نزع �شالحياتهم يف ق�شية »اجللوة« و»فورة الدم«، من 

احلكومة  ترغب  التي  الأحكام  يخ�س  معدل  بقانون  القانون  م�شروع  عن  ت�شتعي�س  اأن  اأجل 

بتعديلها فقط. 

وهذا يقودنا لإعادة النظر بالعديد من الت�شريعات ذات العالقة، وجترمي اأفعال وت�شرفات 

العقوبات  وقانون  العقوبات  كقانون  القوانني،  هذه  يف  عليها  من�شو�س  غي  اأو  موجودة  غي 

الع�شكري وقانون منع اجلرائم، واإلزام اأفراد الأمن العام بعدم ال�شتخدام املفرط للقوة يف 
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غي مو�شعها. وحتديد العقوبات ملن ل ميتثل لذلك، واإتاحة معرفة هذه القواعد للمواطن كي 

يعرف حقوقه عند التعامل مع اأفراد الأمن العام.

اإن التعديالت الت�شريعية التي تفر�س تلك التدابي ال�شارمة تنمي ال�شعور والإح�شا�س لدى 

اأفراد املجتمع باأن اجلميع اأمام القانون �شواء مبن فيهم اأفراد الأمن، ما يعزز من �شيادة القانون، 

القانون.  حلكم  و�شلطات  وموؤ�ش�شات  اأفراد  من  الدولة  يف  من  جميع  خل�شوع  الأ�شا�س  وو�شع 

وبناء على ذلك، يطمئن النا�س حلكم القانون، ويبتعد اأفراد املجتمع عن اللجوء اإلى اأ�شاليب 

غي قانونية للح�شول على حقوقهم.

التو�شيات:
�شنوات  العام قبل ثالث  الأمن  اأعده  الذي  الأمنية  لدليل الإجراءات  الدورية  املراجعة  	•
لتنظيم العالقة بني اأفراد الأمن العام واملواطنني، للتاأكد من اأنه يفي بالغر�س من حيث 

اأن  اإزاء �شروط ا�شتخدام القوة وحدودها، واحلر�س على  الو�شوح وال�شمول مبا يف ذلك 

يكون هذا الدليل معَلنًا ومتاحًا للجميع. 

ال�شتمرار بنهج اعتبار اأن »التدريب امل�شتمر« يجب اأن يبقى من الثوابت على جدول اأعمال  	•
املناطة  املهام  لتاأدية  العالية  الأمنية  باجلاهزية  يخ�س  ما  يف  �شواء  العام،  الأمن  جهاز 

بالأفراد ووحداتهم، و�شواء يف ما يتعلق مبواكبة التغي على �شعيد الظواهر الجتماعية 

والأ�شاليب اجلرمية وجمالتها. 

موا�شلة تعزيز نهج الأجهزة الأمنية بالتوا�شل والتفاعل مع اأفراد املجتمع وخ�شو�شًا مع  	•
فئة ال�شباب، وزيادة الر�شائل التوعوية التي ت�شدر عن مديرية الأمن العام لتعزيز احل�س 

الوقائي للموطنني اجتاه جرائم مثل ترويج املخدرات، واجتاه اأ�شاليب التحايل وال�شرقة 

وغيها.

اأ�شيق  يف  وح�شره  اقتنائه  على  القيود  من  مزيد  وفر�س  كاماًل،  منعًا  ال�شالح  حمل  منع  	•
نطاق، وجترمي حيازة ال�شالح الأتوماتيكي، وتغليظ عقوبات اقتنائه اأو حمله اأو الجّتار 

به. ويف هذا الإطار، فاإن جمل�س النواب مطاَلب بالإ�شراع يف اإقرار م�شروع القانون املعدل 

لقانون الأ�شلحة النارية والذخائر لعام 1952، والذي �شاهم الأمن العام واجلهات املعنية 

احلالت  غي  يف  وا�شتخدامها  الأ�شلحة  حمل  على  العقوبات  وت�شديد  باإعداده،  الأخرى 

وتوفي  اأحكامه،  على  التوافق  ل�شمان  حوله  وطني  حوار  فتح  �شرورة  مع  بها،  املرخ�س 

الدعم املجتمعي له. 

املنا�شبات  يف  النارية  العيارات  اإطالق  �شد  الأمنية  احلمالت  بت�شديد  ال�شتمرار  	•
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الجتماعية، وعدم التمييز يف تطبيق العقوبة، مبا يف ذلك يف حالت ا�شتخدام ال�شالح 

الجتماعية  القيادات  ِقبل  من  احلمالت  لهذه  الدعم  وتقدمي  الغر�س،  لهذا  الر�شمي 

املحلية وقادة الراأي يف املناطق املختلفة.

مع اأن احلكام الإداريني والأمن العام قد ذهبوا يف ال�شنوات الأخية اإلى ت�شييق اللجوء  	•
اإعادة �شياغة هذا  اأنه ما زال مطلوبًا  اإّل   ،1954 اإلى ا�شتخدام قانون منع اجلرائم لعام 

القانون والدفع به اإلى جمل�س النواب لإقراره دون تاأخي �شمن فل�شفة وا�شحة جتمع ما 

بني اتخاذ اإجراءات وقائية ملنع اجلرمية واحرتام حقوق املواطن. 

تدريجي  ب�شكل  ولو  »اجللوة«،  ق�شايا  من  لالنتهاء  الأمام  اإلى  جريئة  بخطوات  التقدم  	•
احلازم  التطبيق  مبتطلبات  وتثقيف  تعبئة  يرافقها  ال�شنوات،  من  حمدود  عدد  خالل 

ل�شيادة القانون.

حقوق  حول  عمل  ور�س  عقد  وا�شتمرار  الأزمات،  اإدارة  جمال  يف  التدريب  برامج  زيادة  	•
والتزامات كل من اأفراد الأمن واملواطنني، �شاماًل حقوق الإن�شان. 

والتحديات الأمنية التي ترتبط ببوؤر توتر �شواء يف منطقة معينة اأو حي معنّي  امل�شاكل  	•
اأو باأمناط معينة كالعنف املجتمعي ل يجب معاجلتها من منظور  اأو حتى مدينة معينة، 

للحل،  اأخرى  مقاربات  اإلى  بحاجة  امل�شكالت  فهذه  فقط،  الأمنية  املقاربات  اأو  احللول 

�شيا�شية واقت�شادية واجتماعية، ولذلك يجب اأن يكون امل�شوؤول ال�شيا�شي حا�شرًا بقوة يف 

هذه املعاجلات �شواء كانت احلكومة اأو الوزير املعني اأو غيهما من كبار املوظفني. 

كثي من الأحيان اإلى الوجهاء التقليديني من وزراء اأو نواب �شابقني  يف  الأمن  قوى  تلجاأ  	•
التوتر، دومنا  امل�شكلة �شبب  اأو ت�شوية  التهدئة  اأجل  التوتر من  اإلى مناطق  ممن ينتمون 

تدقيق كاٍف من درجة الثقة الفعلية التي يتحلى بها هوؤلء الوجهاء اأمام املجتمع املحلي 

املعني. بينما يتعني اأن متد قوى الأمن ج�شور التوا�شل مع القيادات املحلية �شواء برزت يف 

نطاق جلان �شعبية اأو موؤ�ش�شات جمتمع مدين. 

رابعاً: مجال األعراف العشائرية

الع�شية يف الأردن حلقة اأ�شا�شية من حلقات املجتمع ينتمي اإليها الأفراد. ولعبت دورًا مهمًا 

دعائم  اأهم  اإحدى  الأحيان  معظم  يف  الأردنية  الع�شائر  وكانت  والدولة.  املجتمع  بناء  يف 

هذا  دعم  يف  الأردنية  الع�شائر  اأبناء  و�شاهم  والأمني،  والقت�شادي  ال�شيا�شي  ال�شتقرار 

ال�شتقرار باعتبارهم مكونًا رئي�شيًا لأجهزة الدولة املختلفة. 
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اإيجاد احللول للكثي من الق�شايا والنزاعات الكبية،  ولعب الق�شاء الع�شائري دورًا مهمًا يف 

ويف اأحيان كثية كان هذا الق�شاء رديفًا وم�شاعدًا للق�شاء املدين ولالأجهزة الأمنية يف حفظ 

الأمن ومنع اجلرائم، وكانت هناك قوانني ع�شائرية مثل قانون حماكم الع�شائر لعام 1936، 

منذ  األغيت  القوانني  هذه  اأن  غي   ،1936 لعام  ع�شائرية  ا�شتئناف  حمكمة  تاأ�شي�س  وقانون 

عقود. 

تطبيق  عن  ينجم  قد  خلل  اأي  معاجلة  اإلى  ال�شبعينات  بداية  منذ  الأردنية  الدولة  و�شعت 

العادات والأعراف الع�شائرية، اأو جتاوز ما مل يعد مفيدًا من هذه العادات والأعراف، وذلك 

من خالل بلورة وثيقة ع�شائرية يف الديوان امللكي عام 1974. وقد �شّكل ذلك مقدمة لإلغاء 

1987 ليقت�شر تطبيق  1976، وخ�شعت تلك الوثيقة للتطوير عام  القوانني الع�شائرية عام 

العادات الع�شائرية على ق�شايا القتل العمد والعر�س وتقطيع الوجه. 

وتكمن اأهمية هذه الوثيقة يف اأنها مل ت�شع حدودًا ملجال تطبيق العادات الع�شائرية فح�شب، 

التقيد به، ويف مقدمة ذلك ق�شر  اأو واجب  ملا هو حمظور عمله  بل و�شعت تفا�شيل دقيقة 

حالت اجللوة يف ق�شايا القتل العمد والعر�س على الدرجة الثانية من القرابة؛ وهم الإخوة 

والأبناء فقط. 

لقد كان من �شاأن اللتزام بهذه الوثيقة التاأ�شي�س لتطور لحق يتم فيه التقلي�س التدريجي 

لتطبيق تلك العادات والتي رغم اأهميتها وجدواها يف الظروف املحددة، ت�شغل م�شاحة على 

ح�شاب القانون املدين، وهو ما يعني اأن ممار�شة هذه العادات يف حدود �شيقة يجب اأن تكون 

م�شاألة انتقالية اإلى اأن يتم اإن�شاج الظروف املجتمعية والأمنية التي ت�شمح بطي �شفحتها. 

ال�شامل  التطبيق  وبدل  ذلك،  عن  ترتاجع  نف�شها  وجدت  قد  البالد  اأن  له  يوؤ�شف  مما  لكن 

للقانون، مت التو�شع يف نطاق ممار�شة تلك العادات وابتداع عادات جديدة. فقد ن�شت الوثيقة 

على �شبيل املثال على اأن حوادث الق�شاء والقدر والإيذاء والتعطيل واحلوادث الناجتة عن 

ا�شتعمال ال�شيارات والأدوات امليكانيكية، ُيرتك البت فيها للق�شاء النظامي، واإن كانت الدولة 

ل متنع ممار�شة العادات احلميدة لغايات ال�شلح، لكن من املالَحظ اأنه عالوة على جتاهل هذا 

البند، يذهب النا�س اأحيانًا باجتاه افتعال طلب عطوات ع�شائرية يف خالفات ب�شيطة. 

كذلك ن�شت الوثيقة على عدم املالحقة الع�شائرية للموظفني العاّمني املخولني بحمل الأ�شلحة 

واأفراد اجلي�س والأمن العام الذين اقت�شت ظروف عملهم وواجبهم الر�شمي ا�شتعمال ال�شالح.

ن�شت  للقاتل، فقد  الإعدام  بعقوبة  الذي يحكم  الأردين  العقوبات  �شياق تطبيق قانون  ويف 

بطء  لكن  احلكم،  تنفيذ  عند  الع�شائرية  الإجراءات  جميع  اإنهاء  ينبغي  اأنه  على  الوثيقة 

اإجراءات التقا�شي كان يت�شبب يف اإطالة اأمد �شدور احلكم، ما يوّلد انطباعات غي �شحيحة 
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الحتقان  مناخ  بالتايل  ويدمي  العقاب،  من  يفلت  اأن  ميكن  املجرم  باأن  الأحيان  من  كثي  يف 

اإلى جتاوز عقلية  اأن املجتمع الأردين بحاجة  املنكوبة. هذا يف حني  والتوتر بني الأطراف 

الثاأر من خالل تر�شيخ �شيادة القانون، وتكري�س هيبة الدولة وقدرة اأجهزتها الأمنية على 

اأرا�شي اململكة. ورمبا يتعني فتح حوار وطني حول مو�شوع عقوبة  فر�س الأمن على امتداد 

الإعدام واإلى اأّي مدى ت�شكل هذه العقوبة رادعًا �شد اجلرمية ب�شكل عام.

لكن بع�س املمار�شات الع�شائرية ما زالت تفر�س منطقها على �شيادة القانون يف ظل ميل بع�س 

يف  والتو�شع  »اجللوة«  على  الإبقاء  مثل  من  ال�شهلة  احللول  تطبيق  اإلى  الأمنيني  امل�شوؤولني 

عن  يال�شتعا�شة  وجغرافيًا  العائلة،  دفرت  يف  م�شجلني  هم  مما  اأكرث  اأفرادًا  لت�شمل  تطبيقها 

لواء اآخر مبحافظة اأخرى. 

حمددة  معايي  على  التاأكيد  لتعيد  التدخل  اإلى  الأخية  الآونة  يف  احلكومة  دفع  هذا  كل 

اآخر،  اإلى  لواء  ومن  العائلة  بدفرت  امل�شمولني  حدود  يف  نطاق  اأ�شيق  يف  »اجللوة«  لتطبيق 

والت�شديد على احلكام الإداريني لتطبيق قرار احلكومة، والتوقف التام عن طلب العطوات 

الع�شائرية يف اخلالفات الناجمة عن حوادث الق�شاء والقدر والإيذاء والتعطيل واحلوادث 

الناجتة عن ا�شتعمال ال�شيارات والأدوات امليكانيكية، والتي يتعني اأن يبت بها الق�شاء. كما ل 

يَعّد مفهومًا يف دولة تبحث عن ال�شتثمار وتروج لال�شتقرار، اأن ُتعامل فيها ال�شركات كع�شية، 

وتقوم بطلب عطوة اعرتاف، كما ح�شل موؤخرًا يف ق�شية ال�شوامع يف العقبة.

خامساً: مجال املؤسسات التعليمية

اأعداد كبية من الطلبة واملدر�شني فيها يف حيز  التعليمية بخا�شية وجود  املوؤ�ش�شات  تتمّتع 

جغرايف حمدود ل�شنوات عديدة، فاإذا مل تنه�س هذه املوؤ�ش�شات بواجباتها الرتبوية اإلى جانب 

وظائفها التعليمية، فاإنها ميكن اأن ت�شبح حا�شنة لإنتاج م�شاكل اجتماعية.

مواجهة  �شاحات  اأ�شبحت  اأكرب،  بدرجة  واجلامعات  املدار�س،  اأن  القلق  على  يبعث  ومما 

الزمالة وروحية  ما بينهم ب�شمات  الطلبة يف  اأن تت�شم عالقة  الطلبة، فبدل  اعتيادية بني 

املناف�شة الأكادميية والتح�شيل العلمي، تخيم عليها الهويات الفرعية، بحيث اأ�شبحت هذه 

املوؤ�ش�شات التعليمية حا�شنة ملختلف �شنوف ال�شلوكات الع�شبوية، مبا يتناق�س مع ر�شالتها يف 

ت�شكيل �شخ�شية م�شتقلة وع�شرية للطالب، وتخريج الكوادر الوطنية التي ت�شهم بق�شطها يف 

بناء الدولة.

الع�شبيات  ا�شتنفار  و�شهولة  الطلبة  �شلوكات  على  الفرعية  الولءات  هيمنة  ا�شتمرار  اإن 
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املختلفة لدى قطاعات وا�شعة منهم، يجعل من مراجعة و�شع هذه املوؤ�ش�شات مبا يكفل جناحها 

يف تاأدية ر�شالتها الرتبوية والتنويرية، اأولوية وطنية ل ميكن تاأجيلها. 

وتكمن م�شكلة العنف اجلماعي يف اجلامعات يف اأحد اأوجهها يف اأنه ل يبقى حم�شورًا يف نطاق 

احلرم اجلامعي، بل �شرعان ما تنتقل امل�شاجرات داخل هذه املوؤ�ش�شات اإلى مواجهات اأكرث عنفًا 

خارجها، ثم ما تلبث اأن تعود ملواجهة تداعيات هذه املواجهات، حتى اإن هذه املوؤ�ش�شات قد ل 

جتد ما ي�شعفها لنزع فتيل ال�شدام بني الأطراف املتناحرة �شوى اأن تعّطل الدرا�شة يف اإجراء 

يبعث على الأ�شى والأمل، ذلك اأن اجلامعة التي ُيفرت�س اأن يكون جزءًا من ر�شالتها الرتبوية 

بع�س  يف  ت�شكل  باتت  تقدمًا،  اأكرث  اإن�شانية  م�شاف  اإلى  بها  والرتقاء  الطلبة  حياة  اإثراء 

الأحيان عبئًا على املجتمع بدل اأن تكون عونًا له على تخطي م�شاكله وتوتراته الجتماعية. 

انعك�س ب�شكل ملحوظ  العقود الأخية،  العايل يف الأردن خ�شو�شًا خالل  التعليم  اإن تراجع 

املجتمع  الب�شري وعلى قدرات  املال  راأ�س  �شلبيًا على  واأثر  التنمية والتحديث،  على جمالت 

اإلى �شعف التاأهيل الأكادميي لالأ�شاتذة يف اجلامعات،  والدولة. ويعزى ذلك يف اأحد اأوجهه 

و�شيادة طرق التدري�س واملناهج التقليدية التي ل ت�شجع على الإبداع والبتكار، ول حتفز 

التفكي النقدي لدى الطلبة، وكذلك ا�شتمرار املكرمات التي تنمي ال�شعور بعدم امل�شاواة.

اإّن اجلامعات تعاين لي�س فقط من مظاهر خلل مبا�شرة يف اأداء دورها على ال�شعيد الأكادميي، 

تتعلق بطرق التدري�س وم�شمون املناهج وتنمية ال�شخ�شية امل�شتقلة للطالب، بل هناك اأ�شباب 

اإ�شافية تتعلق بالبيئة العامة التي يتحرك يف اإطارها الطلبة داخل احلرم اجلامعي، فالطلبة 

-خا�شة يف كليات العلوم الإن�شانية- يق�شون اأوقاَت فراغ طويلة داخل جامعاتهم ل ي�شغلونها 

الأن�شطة  من  ومعتمدة  حمددة  برامج  هناك  لي�س  اإنه  كما  املكتبات،  يف  البحث  اأو  بالدرا�شة 

هذه  دور  تغييب  على  عالوة  هذا  وطاقاتهم،  هواياتهم  ت�شتوعب  التي  اجلاذبة  الالمنهجية 

املوؤ�ش�شات يف التنمية الوطنية لطلبتها. 

رة  لكن الأمور ل تقف عند هذا احلد، فم�شاركة الطلبة يف انتخاب جمال�شهم الطالبية حما�شَ

بقيود ُتفرغ هذا العمل من م�شامينه التنموية، وتبقيه اأ�شيًا للولءات ال�شيقة، بحيث باتت 

النتخابات الطالبية تعيد اإنتاج تلك الولءات يف غياب التناف�س على اأ�ش�س برناجمية عامة 

يف اإطار هوية وطنية جامعة، ولهذا ت�شهد النتخابات يف العادة احتكاكات ومواجهات على 

على  لل�شيطرة  الرامية  الأمنية  التدخالُت  وتغذي  الفرعية،  الهويات  بني  التناف�س  خلفية 

الوجهة ال�شيا�شية لالحتادات الطالبية، �شيادَة هذه الولءات الفرعية.

وحرمان  اجلامعات،  يف  واحلزبي  ال�شيا�شي  العمل  على  الت�شييق  ا�شتمرار  الوقائع  وتك�شف 

الطلبة من فر�س تنمية قدراتهم ال�شيا�شية يف مناخ من احلرية والتعددية، وتقييد جتربة 

احتادات الطلبة يف اجلامعات وق�شرها على انتخاب جمل�س للطلبة يف كل جامعة، واإغفال دور 
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الن�شاط ال�شيا�شي يف مرحلة الدرا�شة اجلامعية يف تعميق الوعي ال�شيا�شي والجتماعي لدى 

الطلبة ويف بناء �شخ�شياتهم امل�شتقلة التي جتعل منهم قيادات اإدارية و�شيا�شية لدى النتقال 

للحياة العملية.

وت�شي مظاهر العنف يف اجلامعة واملدر�شة وامللعب واحلي، اإلى تراجٍع يف دور الأ�شرة واملدر�شة 

يف  القدوة  النموذج  فاأكرث  اأكرث  ويغيب  ال�شابة،  الأجيال  تن�شئة  يف  م�شوؤولياتها  ممار�شة  يف 

البيت واملدر�شة، بينما يفتقد الطلبة اإلى الأن�شطة الالمنهجية املنا�شبة خالل العام الدرا�شي، 

مع حمدودية فر�س اإ�شغال اأوقات فراغهم يف العطلة ال�شيفية.

اأهميتها  رغم  والفن  الريا�شة  حل�ش�س  غياب  �شبه  يالَحظ  املدر�شي،  املنهاج  اإطار  يف  وحتى 

ميولهم  واإثراء  طموحاتهم،  وا�شتثارة  �شلوكهم،  ت�شذيب  باجتاه  الطلبة  طاقة  توجيه  يف 

معدل  يف  والفن  الريا�شة  عالمات  احت�شاب  عدُم  املواد،  هذه  تهمي�س  يف  وي�شهم  الإبداعية. 

ككل،  واململكة  املحافظات  م�شتوى  على  املدار�س  بني  التناف�شية  امل�شابقات  و�شعف  الطالب، 

اإ�شافة اإلى وجود مواد يف املناهج ل فائدة باقية لها، وغياب مواد مثل تاريخ الفكر الإن�شاين 

وغيها من املواد التي ت�شاهم يف فتح اآفاق الطلبة وت�شجعهم على التفكي النقدي والتحليل. 

ويف كل الأحوال، فاإن املعلم يبقى العن�شر احلا�شم يف زرع القيم الإيجابية لدى الطلبة ويف 

جممل العملية التعليمية والرتبوية، اإل اأنه يواجه ظروفًا معي�شية ومعنوية غي عادلة توؤثر 

للتطوير والتاأهيل، ما يجعل  الكافية  على عطائه، يف الوقت الذي ل تتوافر له الإمكانيات 

ل اأن ت�شهم نقابة  من التعليم مهنة غي جاذبة لل�شباب من اخلريجني اجلدد. ولعله من املوؤمَّ

املعلمني كاإطار مهني جامع للمهنيني اإيجابيًا يف تطوير هذه املهنة ومهارات اأع�شائها الرتبوية.

دور  ح�شر  يف  ي�شاهم  ما  وت�شخمها،  املناهج  طبيعة  من  املعاناة  يف  واملعلم  الطالب  وي�شرتك 

املدر�شة يف البعد التلقيني ويحرمها من دورها الرتبوي.

التو�شــيات:

الوظيفية  الظروف  حت�شني  خالل  من  املجتمع  يف  التعليم  مهنة  ملكانة  العتبار  اإعادة  	•
للمعلم. ومنح املعلمني واملعلمات الذين يعملون يف املناطق النائية مكافاآت جمزية، وتوفي 

�شكن مالئم لهم.

مركز وطني مهمته اإعداد املعلمني وتاأهيلهم قبل اإحلاقهم باملدار�س، وكذلك توفي  اإقامة  	•
التدريب الالزم لهم يف مراحل حمددة من تقدمهم املهني.

الرئي�شية  اأن�شطتها  بني  اخللط  تنهي  ب�شورة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بنية  تطوير  	•
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)التدري�س، تاأهيل املعلمني، التقييم والمتحانات، واملناهج والكتب املدر�شية(، بحيث يكون 

ن جودة العملية التعليمية، ويعزز قدرة الوزارة على  كل ن�شاط قائمًا بحد ذاته مبا ُيوؤَمِّ

�شبطها وتطويرها ب�شفتها املرجعية القانونية والتنظيمية ملجمل تلك العملية.

غي  اأو  املجدية  غي  الكمية  الأعباء  من  وتخلي�شها  تر�شيقها  بهدف  املناهج  مراجعة  	•
ال�شرورية، وتطويرها. والرتقاء بطرق التدري�س واأ�شاليبه مبا ي�شاعد يف تنمية �شخ�شية 

الطالب وقدرته على التفكي النقدي والتحليل.

ال�شتمرار باعتماد اختبار لقيا�س املعيار الوطني للتح�شيل املدر�شي يف الريا�شيات والعلوم  	•
واللغة، وال�شتمرار يف ال�شرتاك بالختبارات الدولية )PISA، TIMSS( مع تو�شيع 

قاعدة امل�شاركة.

اإعادة العتبار حل�ش�س الريا�شة والفن واملو�شيقى واحت�شاب معدلتها لتح�شني مكانتها  	•
لدى الطلبة.

يف  �شنوية  م�شابقات  بتنظيم  العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  كل  قيام  	•
املجالت الفنية والريا�شية بني املوؤ�ش�شات التعليمية التابعة لكل منهما �شواء على امل�شتوى 

الوطني اأو على م�شتوى املحافظات. 

يف  املعلمات  اأعداد  وزيادة  البتدائية،  املرحلة  يف  املختلطة  ال�شفوف  اإن�شاء  يف  ع  التو�شرُّ 	•
املراحل الإلزامية يف مدار�س الطالب.

واعتماد  والأ�شرة،  واملعلم  الطالب  الو�شل بني  ب�شفته حلقة  الرتبوي  املر�شد  دور  تفعيل  	•
اأ�ش�س معينة لختياره وتدريبه اأثناء اخلدمة.

التعليمية ذات اخلربة  العا�شمة ومراكز املحافظات الكربى بالكوادر  املدار�س خارج  رفد  	•
والتاأهيل املنا�شب، وب�شكل خا�س يف املجالت العلمية، وكذلك بالو�شائل التعليمية الالزمة، 

ل�شد الفجوة احلادة يف نوعية التعليم التي تعاين منها تلك املناطق.

معها،  تفاعلية  عالقة  يف  والأ�شرة  الطالب  واإدماج  املحلي،  املجتمع  على  املدر�شة  انفتاح  	•
الن�شباط  بق�شايا  يتعلق  ما  يف  خا�شة  م�شرتكة،  ثالثية  ملجال�س  حقيقية  مهام  واإعطاء 

املدر�شي وحل م�شاكل العنف.

اأ�ش�س املناف�شة العامة والقدرة  اإلى  مراجعة �شيا�شات القبول يف اجلامعات بحيث ت�شتند  	•
املقبولني على غي  التدريجي املربمج لأعداد  بالتخفي�س  والبدء  العلمي،  التح�شيل  على 

تلك الأ�ش�س و�شوًل بها اإلى ن�شبة حمددة حم�شورة فعليًا يف املناطق واملدار�س الأقل حظًا، 

ومبا يكفل تنميتها لإي�شالها اإلى امل�شتويات الوطنية �شمن مدة زمنية معلنة تنتفي بعدها 
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احلاجة اإلى اعتماد تلك الن�شبة. 

مواد  الربامج  هذه  وت�شمني  واجلامعات،  املدار�س  لطلبة  اإلزامية  توجيه  برامج  اعتماد  	•
اإطار  يف  وذلك  الإن�شان،  وحقوق  الأردين  الد�شتور  فيها  مبا  والقانونية،  املدنية  للثقافة 

العمل لتعزيز الهوية الوطنية.

منح اجلامعات ال�شتقاللية الكاملة، وال�شالحيات الالزمة لو�شع خطط التطوير، و�شبط  	•
جودة التعليم وخمرجاته، وم�شاءلة املق�شرين من اأع�شاء الهيئات التدري�شية. 

مناخات  يف  الطالبي  العمل  دمقرطة  ت�شمن  ب�شورة  الطلبة  �شوؤون  عمادات  دور  �شياغة  	•
و�شقل  الطلبة  طاقات  لتطوير  موجهة  لمنهجية  فعاليات  وتخطيط  حّرة،  جامعية 

�شخ�شياتهم وتعميق ثقافتهم الوطنية.

على  منتخبة  قيادية  هيئات  تقوم  بحيث  اجلامعات  يف  الطلبة  احتادات  هيكلة  اإعادة  	•
�شيغة  وبلورة  اجلامعة.  احتاد  جمل�س  يف  ممثليها  الكليات  تنتخب  ثم  الكليات،  م�شتوى 

للتن�شيق والتعاون يف ما بني هذه الحتادات يف اإطار احتاد عام لطلبة الأردن.

تطوير اأ�شاليب التدري�س اجلامعي بعيدًا عن التلقني والروتني مبا ينّمي التفكي النقدي  	•
والقدرات التحليلية والبحثية للطلبة.

اإيفاد اأوائل الطلبة يف اجلامعات الر�شمية اإلى جامعات عاملية مرموقة بهدف رفد الهيئات  	•
التدري�شية بالكفاءات الالزمة، وفقًا لأ�ش�س وا�شحة و�شّفافة.

اللتزام باملعايي الأكادميية للتعيني والرتقية يف اجلامعات والتوقف عن ا�شتنزاف موارد  	•
اإلى  الإداريني  اأعداد  حول  موؤ�شرات  وتطوير  مت�شخمة،  اإدارية  اأجهزة  على  اجلامعات 

الأكادمييني يف اجلامعات الر�شمية.

و�شع اآليات وا�شحة ميكن �شبطها ملنع تف�شي الوا�شطة واملح�شوبية يف العملية التعليمية  	•
يف ما يتعلق بالمتحانات والتقييم.

الفر�س  من  كافية  اأعداد  لتوفي  املختلفة  موؤ�ش�شاته  مع  والتفاعل  املجتمع  النفتاح على  	•
التدريبية للطلبة خالل �شنوات درا�شتهم حلفزهم على تطوير خرباتهم العملية، وتهيئتهم 

لالنخراط يف �شوق العمل بعد التخرج. 

اأن�شطة  لرعاية  باملبادرة  والربملانية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  ووزارة  ال�شباب  وزارة  قيام  	•
عن  القيود  لرفع  كمقدمة  واخلا�شة  احلكومية  الأردنية  اجلامعات  يف  وحزبية  �شيا�شية 

ممار�شة الن�شاط ال�شيا�شي واحلزبي يف اجلامعات.

�شوؤون  عمادات  عرب  اجلامعي  العنف  عمليات  يف  ي�شاركون  الذين  الطلبة  تاأهيل  اإعادة  	•
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خذت بحقهم، ودعم اإدارات اجلامعات  الطلبة، بعد اأن يكونوا قد نّفذوا العقوبات التي اترُّ

بتطبيق  الكامل  والتم�شك  عليها،  ُتار�س  قد  التي  التو�شط  واأ�شكال  ال�شغوط  مقاومة  يف 

القانون على اجلميع. 

سادساً: مجال الشباب

اأن قطاع ال�شباب  اأكد حراك الدوار الرابع يف عّمان، والذي لعب ال�شباب فيه دورًا حموريًا، 

يختزن طاقات خاّلقة ميكن اأن ت�شكل قوة دفع هائلة نحو التغيي اإذا ما اأُح�شن ا�شتثمارها، 

اأثبتوا قدرة ممتازة على �شبط النف�س واحلفاظ على حترك  اأن احلراكيني ال�شباب  ويكفي 

�شلمي ناأى بنف�شه عن الحتكاك بقوى الأمن، اأو التعر�س للممتلكات العامة اأو اخلا�شة. 

والجتماعية  القت�شادية  والأو�شاع  العوامل  من  جملة  باأن  العرتاف  ينبغي  ذلك  ومع   

ال�شباب  لدى  العنف  نحو  امليل  على  ُت�شّجع  خ�شبة  اأر�شية  اإيجاد  يف  دورًا  تلعب  وال�شيا�شية، 

الذي يعاين بطبيعة احلال من �شعوبات احلياة والبطالة، ومن التهمي�س، والقلق نتيجة عدم 

و�شوح الروؤية للم�شتقبل، خا�شة يف ظل ما ت�شهده املنطقة من اأزمات.

يتعر�شون  قد  التي  والإق�شاء  التهمي�س  ممار�شات  اإلى  ال�شباب  لدى  العنف  ممار�شة  وتعود 

لها، مع �شعف قدرة موؤ�ش�شات الدولة على اإدماجهم يف الهيئات والأطر املجتمعية املنا�شبة. 

وملعاجلة �شلوكات العنف، على موؤ�ش�شات الدولة ذات العالقة جميعها ال�شرتاك يف العمل معًا 

ملعاجلة هذه الظاهرة دون اأن تن�شى الدور احلا�شم للمدر�شة والأ�شرة واجلامعة يف هذا املجال. 

ولعل اأحد جتليات هذا امليل نحو العنف هو بروز ظاهرة ال�شغب والعنف يف املالعب، والتي هي 

الع�شبيات والهويات الفرعية، وي�شيء  اأوجه العنف املجتمعي الذي غالبًا ما ي�شتدعي  اأحد 

للوحدة الوطنية.

بعدم  اإح�شا�شًا  املجتمع  فئات  اأكرث  هم  ال�شباب  فاإن  وطموحاتهم،  العمرية  فئتهم  وبحكم 

امل�شاواة والعدالة يف امل�شائل التي مت�س حياتهم مبا�شرة، كالقبول يف اجلامعة اأو احل�شول على 

فر�شة عمل. 

فاملجتمع الأردين يت�شم بكونه جمتمعًا �شابًا حيث تبلغ ن�شبة ال�شباب حوايل 70 يف املائة من 

عدد ال�شكان، ورغم اأن هذا يعّد ميزة مهمة اإل اأنه ي�شع �شغوطًا كبية على الدولة والقت�شاد 

الوطني لتوفي التعليم وفر�س العمل لهذه الكتلة الب�شرية ال�شخمة. 

اإن هذه الن�شبة العالية ت�شتدعي و�شع التنمية الب�شرية على اأعلى قائمة الأولويات الوطنية، 

التنمية  جهود  اإليها  ت�شتند  التي  القاعدة  كونها  وموارد  اهتمام  من  ت�شتحقه  ما  واإعطاءها 

القت�شادية والجتماعية كافة، وهذا يتطلب مزيدًا من الهتمام والرعاية الر�شمية لهذا 
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قيم  وتكري�س  الوطنيني،  وال�شهر  لالندماج  كاآلية  العلم  خدمة  اعتماد  يتطلب  كما  القطاع، 

امل�شاواة واملناف�شة والعمل والإجناز، ونبذ القيم املري�شة مثل الوا�شطة واملح�شوبية واحليلولة 

دون تف�شيها يف اأو�شاط املجتمع. 

ويالَحظ تعدد الأطر املرجعية الر�شمية للعمل ال�شبابي يف اململكة )مراكز ال�شباب التابعة 

لوزارة ال�شباب، هيئة �شباب كلنا الأردن، برامج ال�شباب التابعة للمبادرات(، دون وجود فل�شفة 

وا�شحة تربر ذلك. كما يالَحظ عدم ا�شتقرار ال�شيا�شات الر�شمية جتاه ال�شباب، وهو الأمر 

لل�شباب، ثم  باملجل�س الأعلى  ال�شباب والريا�شة وال�شتعا�شة عنها  باإلغاء وزارة  الذي متثل 

اإعادة وزارة ال�شباب للحياة جمددًا.

اأتيحت لهم  ال�شباب الذين  اأن  اإدراك  ال�شباب وغيها من اجلهات املعنية،  ويتعني على وزارة 

وم�شاحلهم  ببيئتهم  يتعلق  الذي  القرار  �شنع  ويف  ال�شيا�شية  احلياة  يف  للم�شاركة  الفر�شة 

وتطلعاتهم، هم ال�شباب الأكرث قدرة وا�شتعدادًا ملحاربة العنف والتطرف والإرهاب.

التو�شيات:

تت�شمن  وحقيقية  هادفة  اإ�شرتاتيجية  وو�شع  ال�شباب،  ملو�شوع  �شمولية  نظرة  من  بد  ل  	•
لرت�شيخ  املجال  هذا  يف  الفاعلة  واملوؤ�ش�شات  اخلربة  اأ�شحاب  عليها  يجمع  متطورة  برامج 

مبادئ املواطنة ودولة القانون وحب الوطن، ومتكني ال�شباب �شيا�شيًا واقت�شاديًا لتحقيق 

الظالمية  الأفكار  من  له  املنعة  توفي  اإلى  بالإ�شافة  اأفقه،  وتو�شعة  وتطوير  اإمكانياته 

املنحرفة. )الورقة امللكية النقا�شية ال�شاد�شة(

بخدمة العلم �شمن �شيغة منا�شبة ل تتجاوز �شنة واحدة وتكون اأقرب ما  العمل  اإعادة  	•
اإلى فرتات ت�شتمل على  اإلى مفهوم »خدمة وطن«، بحيث يتم تق�شيم مدة اخلدمة  يكون 

اآلية  اأعمال مهنية وخدمة جمتمع، بهدف اإيجاد  التدريب الع�شكري وعلى التدريب على 

مدة  خالل  للطلبة  املوجه  الثقايف  الربنامج  يف  والرتكيز  ال�شباب،  بني  لالندماج  فعالة 

اخلدمة على تر�شيخ قيم املواطنة وامل�شاواة والعمل املنتج والنتماء الوطني. 

اإيجاد م�شاريع �شغية  مل�شاعدتهم يف  ال�شباب  اإلى  امليَّ�شر وتوجيهها  التمويل  زيادة برامج  	•
ومولدة للدخل يف خمتلف املجالت بدًل من انتظار فر�س عمل يحتاج احل�شول عليها يف 

اأحيان كثية لفرتات طويلة.

بال�شباب. املعنية  واملوؤ�ش�شات  واجلهات  الوطنية  الت�شغيل  مبادرات  بني  الربط  	•

ل�شباب  عام  احتاد  اإلى  حتويلها  اجتاه  يف  الأردن«  كلنا  �شباب  »هيئة  بدور  النظر  اإعادة  	•
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للع�شوية  احتادًا  ولي�س  منظمات  احتاد  اأي  ال�شبابية،  املنظمات  ملجموع  كمظلة  الأردن 

�شبابية  منظمات  بت�شكيل  ال�شيا�شية  الأحزاب  يف  ال�شباب  بحق  والعرتاف  الفردية. 

م�شتقلة لهم ومرخ�شة قانونيًا، ويتاح لها اأن تكون جزءًا من الحتاد العام ل�شباب الأردن 

املن�شود.

العام، وذلك  الوطني  العمل  انخراطهم يف  ال�شباب وتاأطيهم، و�شمان  ع يف تنظيم  التو�شرُّ 	•
والتطرف  العنف  ملحاربة  قواهم  وتعبئة  وتقدمها،  البالد  تنمية  يف  بدورهم  للنهو�س 

واإلإرهاب.

اأن  على  الرتكيز  مع  الجتماعية  القت�شادية  املجالت  يف  الريادية  لالأفكار  بنك  اإن�شاء  	•
تكون هذه الأفكار نابعة من درا�شة امليزة الن�شبية لالأقاليم واملحافظات الأردنية، وو�شعها 

�شمن قالب ي�شتثمره ال�شباب يف م�شاريع اإنتاجية اأو خدمية �شغية ميكن احل�شول لها على 

متويل ُمي�شر. 

سابعاً: مجال املؤسسات املجتمعية

اإلى  الأ�شرة  الفرد، من  اإليها ويتحرك �شمنها  ينتمي  التي  الدوائر  املجتمع وتعدد  ات�شاع  اإن 

اأن  الع�شية واملدر�شة واجلامعة واملهنة، واإلى حّد ما التنظيمات الفكرية وال�شيا�شية، يعني 

لكل تلك الدوائر وغيها دورًا ما يف مواجهة ظاهرة عدم اللتزام ب�شيادة القانون والتعامل 

معها، ومن املهم اأن تقوم بذلك الدور لتعزيز منظومة ال�شبط يف املجتمع والتي ميكن اأي�شًا اأن 

ت�شاهم يف تطويق امل�شاكل قبل ا�شتفحالها.

لقد اأدت جملة التطورات القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية التي �شهدها املجتمع يف العقود 

الأخية اإلى تراجع مكانة النخب التقليدية، ما �شاهم يف تغييب دور احللقات الو�شيطة واإ�شعاف 

تاأثيها كمنظومة �شبط، ومع ا�شتمرار تطور املجتمع وانتقاله من حالة اإلى اأخرى ي�شبح لزامًا 

على املجتمع املدين اإثبات ح�شوره خللق احللقات الو�شيطة التي ت�شكل �شمام اأمان للمجتمع.

املحطات  وبخا�شة  لالإعالم،  حمتمل  تاأثي  بوجود  تقديرات  هنالك  اأخرى،  ناحية  ومن 

لتقليل الآثار  ال�شعي  التوترات املجتمعية، ما يوجب  الف�شائية واملواقع الإلكرتونية يف منو 

ال�شلبية والعمل ل�شتثمار دور الإعالم والت�شال خللق ثقافة وطنية تعزز اللتزام ب�شيادة 

النفتاح على  من  اأكرب  يتطلب قدرًا  للوطن، وهذا  والأمن  للمواطن  الأمان  يوفر  القانون مبا 

الإعالم والتعامل الإيجابي معه، وتطوير قدرات موؤ�ش�شية لدى اجلهات املعنية باإنفاذ القانون 

متكنها من اإعطاء معلومات دقيقة حول ما يقع من اأحداث مبا ل يرتك جماًل لرتويج الإ�شاعات 
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التي تفاقم تلك الأحداث وتزيد التوتر ب�شببها.

عليه  حتث  وما  الأردين،  املواطن  لدى  الدينية  القيم  حتتله  الذي  الكبي  احلّيز  فاإن  كذلك، 

امل�شجد  دور  على  الرتكيز  مبكان  ال�شرورة  من  يجعل  والقتتال،  ال�شراع  ونبذ  الت�شامح  من 

والكني�شة على ال�شعيد الجتماعي، لتوظيفه كمنرب بالغ الأهمية لتعزيز تلك القيم.

التو�شــيات:

امل�شوؤول  اجلميع،  التزام  اأهمية  تربز  اإبداعية  برامج  لتنظيم  الإعالم  و�شائل  دعوة  	•
واملواطن، ب�شيادة القانون، وذلك تعبيًا عن م�شوؤوليتها الجتماعية جتاه املجتمع.

يقع  عما  واقعية  معلومات  لإعطاء  الأمنية،  اجلهات  فيها  مبا  الر�شمية  اجلهات  مبادرة  	•
هي  التي  واملبالغات  ال�شائعات  لتداول  املجال  اإف�شاح  من  بدًل  مبكر،  وقت  يف  اأحداث  من 

يف كل الأحوال اأكرث �شررًا من املعلومات الواقعية، وذلك على طريق تكري�س امل�شداقية 

الإعالمية للجهات الر�شمية والأمنية. 

امل�شوؤولية  لدرا�شة  لالإعالم  وطني  ملتقى  عقد  اإلى  الأردنيني  ال�شحفيني  نقابة  دعوة  	•
اأن  يف  والإلكرتونية  واملرئية  وامل�شموعة  املقروءة  الإعالم  وو�شائل  لل�شحافة  الأدبية 

تكون جزءاأ من اجلهد الوطني لإ�شاعة ثقافة �شيادة القانون ومكافحة العنف، بعيدًا عن 

الإثارة وعن تغذية ال�شلوكات الع�شبوية املوؤذية لوحدة املجتمع ومتا�شكه. 

دور  لتفعيل  املجتمع  اأفراد  بني  والتطوعية  املدنية  ال�شيا�شية  والأطر  الروابط  تعزيز  	•
املجتمع املدين يف ت�شكيل �شمام اأمان لل�شلم الجتماعي، والتاأ�شي�س مو�شوعيًا لقيام م�شالح 

الهويات  عن  مبناأى  اجلامعة  الوطنية  الهوية  يعزز  مبا  املجتمع  فئات  اأو�شع  بني  م�شرتكة 

الفرعية.

الآخر  احرتام  ثقافة  اإ�شاعة  يف  واجباتها  تاأدية  على  املدين  املجتمع  منظمات  ت�شجيع  	•
ومناه�شة التجاوز على �شيادة القانون والعنف مبختلف اأ�شكاله، وا�شتنها�س م�شاركتها يف 

جهود راأب ال�شدع بني فئات املجتمع املتنازعة يف ظل اللتزام بالقوانني املرعية. 

دور اخلطاب الديني الت�شاحمي يف تعزيز منظومة الأمن ال�شامل يف املجتمع على  تفعيل  	•
ال�شيا�شات  يف  دوره  ذلك  يف  مبا  وال�شيا�شية  والجتماعية  القت�شادية  امل�شارات  �شائر 

اخلالفات  مع  التعامل  يف  والتطرف  والغلو  العنف  مكامن  نزع  اإلى  ترمي  التي  الوقائية 

وال�شراعات، والتوعية مبخاطر العنف على الأفراد واملجتمع واآثاره ال�شلبية.
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الخامتة

املدنية  واحلريات  باحلقوق  جميعًا  املجتمع  اأفراد  متتع  ت�شتلزم  احلقيقية  الدميقراطية  اإّن 

وال�شيا�شية والقت�شادية، وهذا يحتاج اإلى وجود قواعد قانونية ل ت�شمن لهم حق امل�شاركة 

يف احلكم فح�شب، بل تكفل لهم اأي�شًا هذه احلقوق واحلريات الفردية، لأن الدميقراطية ل 

تعني فقط حكم الأغلبية، بل هي �شيادة القانون الذي ي�شمن اأن اجلميع – افرادًا و�شلطات 

وموؤ�ش�شات – خا�شعون حلكم القانون. 

اإّن ظاهرة التوترات املجتمعية متثل يف جوهرها خروجًا على �شيادة القانون، لكن التعبي عن 

هذه الظاهرة يوؤكد اأننا اأمام و�شع يلخ�س اإلى حد ما كل اأزمات املجتمع وم�شاكله، لذا ل بد 

من العرتاف اأن الدولة واملجتمع بكل موؤ�ش�شاتهما م�شوؤولن عن هذا الو�شع، ما يوجب اإ�شهام 

اجلميع يف معاجلته رغم تفاوت الأدوار وتنوعها.

اإن اجلميع مدعوون للتم�شك بالوحدة الوطنية، وحماية الن�شيج الجتماعي، واحلفاظ على 

�شالمة الوطن يف مواجهة التحديات والنعكا�شات الناجمة عن التوترات الإقليمية وبخا�شة 

على جبهة الق�شية الفل�شطينية واجلارتني �شوريا والعراق.

 اإن امل�شلحة الوطنية العليا تقت�شي بناء وفاق وطني عام ملعاجلة التوترات الجتماعية من 

حترتم  التي  املجتمعية  البيئة  خلق  من  لنتمكن  به،  واللتزام  القانون  �شيادة  تعزيز  خالل 

القانون وترف�س خرقه وانتهاكه وتقاومهما.

لو�شعنا  حماولة  هي  اإمنا  نظرية،  و�شفة  ت�شكل  ل  املراجعة  هذه  يف  الواردة  التو�شيات  اإن 

اأمام م�شوؤولياتنا الفردية واجلماعية ل�شمان حماية اأمننا ال�شخ�شي والوطني، وهي موجهة 

للمجتمع، موؤ�ش�شات واأفرادًا، وي�شتوجب النجاح يف تنفيذها انخراط جميع املوؤ�ش�شات الر�شمية 

والأهلية املعنية يف و�شع خططها اخلا�شة لالإ�شهام يف اإجناح هذا اجلهد الوطني.

وتتطلع هذه املراجعة اإلى اأن يلعب املجل�س القت�شادي والجتماعي، بو�شفه مظلة لل�شراكة 

الجتماعية، دورًا يف التن�شيق واملتابعة بني اجلهات املعنية بتو�شيات هذه املراجعة، خا�شة 

يف ظل الوعي التام اأن تطور املجتمع وانتقاله الآمن من حالة اإلى اأخرى يرتافق مع احلاجة 

لها  ال�شلبية  الآثار  تقليل  يكفل  مبا  معها  والتعامل  املتغيات  ل�شتيعاب  املتوا�شل  العمل  اإلى 

وتعزيز قدرة الفئات املختلفة على التاأقلم معها.
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