




املحتوى
املقدمة        3

املنهجية        5

الجلوة العشائرية... املفهوم و التطبيق     6

اإلطار القانوين للجلوة العشائرية      7

الجلوة العشائرية: البداية ورحلة االنتقال من البيت    11

23 دور أجهزة الدولة يف الجلوة ونظرة إىل املتدخلني العشائريني  

26 الجلوة...تنفيذ األمر قرساً     

29 املكان الجديد... والعودة إىل املكان القديم    

31 انتهاكات حقوق اإلنسان نتيجة تطبيق الجلوة العشائرية   

31 أوالً: الحق يف اإلقامة و التنقل     

38 ثانياً: حق العمل      

40 ثالثاً: حق التعليم      

41 رابعاً: الحق الصحة يف الصحة     

42 خامساً: الحق يف االنتخاب      

44 سادساً: الحق يف الحياة األرسية     

46 آراء يف تطبيق الجلوة العشائرية     

48 الخالصة والتوصيات      

50 اإلعالن الحقوقي الخاص بالجلوة الذي أصدره مركز الحياة   



3

الجلوة العشائرية وما يرافقها من انتهاكات لحقوق االنسان في األردن

املقدمة

يهدف هذا البحث االستقصايئ إىل تسليط الضوء عىل عادة الجلوة العشائرية التي متارس 

الجلوة  تعريف  عىل  الضوء  البحث  هذا  يسلط  حيث  اململكة،  محافظات  مختلف  يف 

العشائرية وآلية تطبيقها، إضافة إىل نقاش اإلطار القانوين الذي يحكم الجلوة العشائرية، 

بها  واملتدخلني  الجلوة  بإجراءات  تتعلق  التي  النتائج  من  مجموعة  التقرير  أبرز  كام 

واالنتهاكات التي تشكلها بحق من تم إجالئهم والذين اعتربوا يف هذا القرير »ضحايا« من 

خالل إجراء مقابالت مع مجموعة من ضحايا الجلوة واملتدخلني يف إجراءاتها.

  

ويف نهاية التقرير عرض فريق البحث مجموعة من التوصيات التي تنادي بإنهاء تطبيق 

الجلوة العشائرية واتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي تساعد يف نرش ثقافة سيادة القانون 

لالحتكام إىل القضاء يف القضايا ذات الخصوصية التي يرتتب عليها ردود فعل اجتامعية 

واسعة بدالً من اإلرساع إىل تطبيق الجلوة العشائرية.

الحد من  والتنقل:  اإلقامة  األردنيني يف  البحث ضمن مرشوع »دعم حق  نفذ هذا  وقد 

ظاهرة الجلوة« والذي نفذه مركز الحياة لتنمية املجتمع املدين بدعم من برنامج املجتمع 

املدين )Civil Society Program( والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(، حيث 

وتضمن   ،2013 العام  منتصف  وحتى   2012 العام  منتصف  منذ  بالعمل  املرشوع   بدأ 

ثالثون  يزيد عىل  ما  وتنفيذ  البحث  بإصدار هذا  تعلقت  التي  النشاطات  من  مجموعة 

التأييد إلنهاء ظاهرة الجلوة العشائرية، حيث استهدفت هذه الجلسات  جلسة  كسب 

مختلف  يف  املدين  املجتمع  ومؤسسات  والنواب  والصحفيني  والشباب  العشائر  شيوخ 

محافظات اململكة.

كام تضمن املرشوع حملة جمع تواقيع إلنهاء الجلوة العشائرية، والتي تم خاللها جمع ما 

يزيد عىل )8000( توقيع من أعضاء املجتمع املحيل بشكل عام والشباب وشيوخ العشائر 

بشكل خاص.
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كام اصدر املرشوع أفالم توثيقية حول أربعة حاالت للجلوة العشائرية تم اختيارها من 

الحاالت التي تم استقصائها ضمن هذا التقرير، وأخرياً  قام املرشوع بأطالق إعالن حقوقي 

 )1( رقم  ارفاقه يف ملحق  تم  والذي   العشائرية  الجلوة  تطبيق ظاهرة  بإنهاء  للمطالبة 

ضمن هذا التقرير ونرشه بني مختلف وسائل اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدين. 

ويتوجه مركز الحياة بالشكر إىل كل من ساهم يف إنجاح هذا البحث من عائالت ضحايا 

القيام  عىل  امليدانيني  الباحثني  يشكر  كام  مقابلتهم،  متت  الذين  املتدخلني  و  الجلوة 

باملقابالت والبحث امليداين، ويتوجه املركز بشكل خاص إىل شكر برنامج املجتمع املدين 

منح  الذي   )USAID( الدولية للتنمية  األمريكية  والوكالة   )Civil Society Program(

فريق املرشوع كل الدعم واملتابعة إلصدار هذا التقرير.
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املنهجية

أجرى مركز الحياة املرحلة البحثية الخاصة بهذا التقرير خالل الفرتة من شهر متوز وحتى 

أن  مراعاة  مع  األردن  يف  الستقصائها  جلوة  قضايا  اختيار عرشة  تم  حيث   ،2012 أيلول 

تكون هذه الحاالت من مختلف القرى ومناطق األردن، حيث تم اختيار أربعة قضايا من 

الشامل إحداهام قضية لعائلة مسيحية، وقضيتني يف الجنوب، وقضية يف الوسط، وقضيتني 

يف البادية، وقضية من مخيم لالجئني الفلسطينيني، وقد تم إجراء مقابالت شخصية مع 

)36( ضحية للجلوة العشائرية من الرجال والنساء والشباب واألطفال الذين تأثروا نتيجة 

الجلوة، ومل يتم اإلفصاح عن أسامءهم يف هذا التقرير حامية لهم ومراعاة ملا يشكله هذا 

البحث ال  لكون هذا  بناًء عىل طلبهم، ونظراً  املوضوع من حساسية مجتمعية و أحياناً 

يقترص فقط عىل ضحايا لتطبيق الجلوة بل ميتد إىل مجموعة من املتدخلني املبارشين بها 

مثل الحاكم اإلداري1 والكفيل العشائري2 فقد تم إجراء مقابالت شخصية مع سبعة حكام 

إداريني و)11( كفيل عشائري كانوا متدخلني مبارشين يف هذه القضايا التي تم استقصائها، 

من  مجموعة  عىل  العشائرية  الجلوة  لعادة  القانوين  اإلطار  تحليل  يف  االعتامد  تم  كام 

املراجعات األدبية مع الحرص عىل توثيق هذا املصدر.

1 هو املسؤول الحكومي الذي يتوىل ادارة منطقة معينة ويكون ممثالً لوزارة الداخلية يف تلك املنطقة ويحاط به مجموعة من 

املهام أهمها حفظ النظام العام كام يتم منحه صالحيات واسعة.

2 الشخص الذي تسـند إليه مهمة الوفاء مبتطلبات الصلح من تبعات مادية ومالية، اشرتطها أهل املجني عليه وعادة يكون كبري 

العشرية الذي يتزعم قيادته، أو قد يكون هو الشخص الذي يطالب بحق أهل املجني عليه من أهل الجاين.
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الجلوة العشائرية... املفهوم و التطبيق

 تعددت اآلراء واملفاهيم حول مفهوم الجلوة، باعتبارها أحد أهم اإلجراءات العشائرية 

يف  فالجلوة  كالقتل،  الكربى  الجنايات  حاالت  وقوع  عند  مامرستها  يتم  التي  الوقائية 

أو  ارتكابه جرمية قتل أو هتك عرض  الجاين يف حال  البسيط هو ترحيل ذوي  مفهومها 

خطف من أماكن سكنهم القريبة أو املجاورة لسكن ذوي املجني عليه إىل أماكن جديدة 

يتم غالباً تحديدها من قبل أهل املجني عليه، وال يقترص الرتحيل عىل الجاين أو أبنائه أو 

والديه أو إخوته بل يشمل يف الغالب األعامم وأبنائهم وكل من له صلة قرىب بالجاين حتى 

الثالث أو الخامس، والجلوة من وجهة نظر العشائر التي تطبقها  إىل الجد  تصل أحياناً 

هي مرحلة انتقالية تهدأ خاللها النفوس وترتك مجاالً لتدخل العقالء والحكامء من أجل 

إنهاء القضية3.

كام أنها )من وجهة نظرهم( عملية إبعاد وفصل بني ذوي الجاين واملجني عليه خوفاً من 

أي احتكاك مبارش أو غري مبارش، وهي مبثابة الهدنة بني العشريتني حتى يتمكن العقالء 

والحكامء من التدخل وإيجاد حل للمشكلة يك ال تتسع مجاالت الخالف والنزاع4، وإذا مل 

يتم حل املشكلة تبقى عشرية املجني عليه خارج حدود املنطقة الجغرافية.

3 التل غسان، الصلح العشائري بني النظرية والتطبيق، املؤلف نفسة، عامن 1997.

4 أبو حسان محمد، تراث البدو القضايئ-نظريا وعمليا، دائرة الثقافة والفنون، عامن1974م
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اإلطار القانوين للجلوة العشائرية

تعترب الجلوة العشائرية من العادات االجتامعية عند عشائر البدو قبل تأسيس إمارة رشق 

األردن، وقد استمر العمل بها كعرف اجتامعي للقبائل البدوية حتى بعد تأسيس اإلمارة، 

ويف العام 1924 5 تم إقرار قانون محاكم العشائر لسنة 1924 حيث تم تفويض صالحيات 

الحكم يف قضايا الجلوة إىل املحاكم العشائرية التي تم تأسيسها طبقاً لهذا القانون وذلك 

العشائر  »ملحاكم  أن  تنص عىل  والتي  السادسة  املادة  من  و)ب(  )أ(  الفقرة  إىل  رجوعاً 

الصالحية لرؤية األمور التالية:

أ. الدعاوى الناشئة عن االعتداءات واالختالفات بشأن األموال املنقولة ومسائل الدم وما 

وبني  وأفرادها  الرحل  العشائر  بني  تحدث  التي  والتضمينات  الكفاالت  من  بها  يتعلق 

جامعات من الرحل وجامعات من غري الرحل.

ب. دعاوى العرض وتعيني محل الجالء بني العشائر الرحل وأفراده«. 

وبقي العمل بهذا القانون حتى العام 1936 حيث تم إلغاءه وإقرار قانون محاكم العشائر 

لسنة 1936 6 والذي أعطى صالحية النظر يف قضايا الجلوة أيضاً للمحاكم العشائرية وقد 

نص يف املادة الرابعة منه عىل أنَّ »ملحاكم العشائر صالحية النظر يف:

ب - دعاوى الدية والعرض واالشرتاك يف الخيل األصائل وتعيني محل الجالء وذلك كله يف 

األحوال التي يرى املترصف أن الفرقاء فيها اعتادوا قدمياً اتباع أصول العشائر إذا وقعت 

هذه الدعاوى بني أفراد العشائر الرحل وغري الرحل أو بني أفراد العشائر غري الرحل«.

كام نص يف املادة الخامسة منه عىل أنه »يف دعاوى الدم التي يكون الفاعل فيها معلوماً 

يجوز الحكم عليه وعىل أقربائه حتى الدرجة الخامسة بحسب عوائد العشائر، ويجري 

هذا الحكم يف دعاوي العرض إذا كان عوائد العشائر املحلية تقيض بذلك«.

وبقي العمل بهذا النظام حتى العام 1976 حيث صدر قانون إلغاء القوانني العشائرية 

املحاكم  إلغاء  ذلك  مبا يف  العشائرية  القوانني  ألغى جميع  والذي   ،1976 لسنة   34 رقم 

5 هكذا عدلت ونرش هذا التعديل يف العدد 231 من الجريدة الرسمية يف 24 محرم سنة 1348 \ 1929

6 قانون محاكم العشائر لسنة 1936 املنشورة يف الجريدة الرسمية رقم 516 بتاريخ 1936-2-16
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العشائرية، وأصبحت العشائر متتثل للقوانني املحلية وتعرض قضاياها يف املحاكم املحلية، 

وقد نص قانون إلغاء القوانني العشائرية رقم 34 لسنة 1976 7 رصاحة يف املادة الثانية منه 

عىل أنه تلغى القوانني التالية:-

أ- قانون محاكم العشائر لسنة 1936.

ب-قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936.

ج-قانون األرشاف عىل البدو لسنة 1936.

وعىل الرغم من إلغاء القوانني العشائرية يف العام 1976 وفقدان الجلوة ألي إطار قانوين أو 

ترشيعي إالاَ أنَّ تطبيق الجلوة مل يتوقف، حيث تم االستمرار بالعمل به ضمن املامرسات 

العشائرية بغض النظر عن نتائج املحاكمة القانونية أمام القضاء املحيل، كام أنه يف العام 

1987 وقع شيوخ العشائر األردنية عىل وثيقة العشائر األردنية والتي تم املباركة عليها من 

قبل امللك حسني بن طالل والتي تقيض يف املادة الرابعة منها عىل »اقتصار حاالت الجلوة 

يف قضايا القتل العمد و الزنا عىل الدرجة الثانية من القرابة وهم األخوة واألبناء فقط، 

مع التقيد بالعرف املتبع بني العشائر يف تحديد املجىل، و أما يف املدن ومراكز املحافظات 

واأللوية والقصبة فاالبتعاد عن الحي الذي يسكنه املجني عليه يعترب مجىل، والتواجد يف 

املؤسسات و الدوائر الرسمية ال يعترب خرقاً لرشوط الجالء«8.

بناًء عىل  تطبق  أنها  غري  الجلوة  لتطبيق  قانوين  إطار  أي  اليجاد  عميقاً  البحث  تم  وقد 

عادات اجتامعية متوارثة أو عقد اجتامعي بني العشائر، إال أنُه مل يتم التأكد من وجود 

وصالحيات  العشائرية  الجلوة  تطبيق  بني  واضحة  غري  عالقة  إيجاد  تم  بل  اإلطار  ذلك 

الحاكم اإلداري االحرتازية والوقائية التي متنع الجرمية واملستمدة من قانون منع الجرائم 

رقم 7 سنة 1954 والذي ينص يف املادة الثالثة والرابعة منه عىل أنه:

منطقة  يف  شخص  بوجود  االعتقاد  عىل  يحمله  ما  لديه  كان  أو  املترصف  أتصل  إذا   .3

كافية  أسباباً  أدناه ورأى أن هنالك  املذكورة  ينتسب ألي صنف من األصناف  اختصاصه 

7 قانون الغاء القوانني العشائرية رقم 34 لسنة 1976 املنشور يف الجريدة الرسمية رقم 2629 بتاريخ 01-06-1976

8 وثيقة شيوخ العشائر األردنية عام 1987
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التخاذ االجراءات، فيجوز له أن يصدر إىل الشخص املذكور مذكرة حضور بالصيغة املدرجة 

يف الذيل األول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامُه ليبني إذا كان لديه أسباب متنع من 

ربطه بتعهد، إما بكفالة كفالء وإما بدون ذلك، حسب الصيغة املدرجة يف الذيل الثاين لهذا 

القانون يتعهد فيه بأن يكون حاَسن السرية خالل املدة التي يستصوب املترصف تحديدها 

عىل أن ال تتجاوز سنة واحدة.

1. كل من وجد يف مكان عام أو خاص يف ظروف تقنع املترصف بأنه كان عىل وشك ارتكاب 

أي جرم أو املساعدة عىل ارتكابه.

3. كل من كان يف حالة تجعل وجوده طليقاً بال كفالة خطراً عىل الناس.

املادة 4: إذا بلغ أي شخص من املذكورين يف املادة الثالثة مذكرة للحضور أمام املترصف 

ومل ميثُل أمامه خالل مدة معقولة فيجوز للمترصف أن يصدر مذكرة للقبض عىل ذلك 

الشخص عىل أن تجري محاكمتُه خالل أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه«.

وكام يتضح فإن هذه املادة ال تأيت عىل ذكر الجلوة بشكل مبارش، إالاّ أنَّ صالحيات الحاكم 

اإلداري تتيح له إلزام أي مواطن عىل الخضوع للجلوة من خالل االعتامد عىل فكرة أنُه 

يف حال رفضه للجلوة وبقائه يف مسكنه سيعرض نفسه النتقام عائلة املجني عليه وبالتايل 

تزداد الجريم تعقيداً، ومن خالل املراجع واملصادر والوثائق التي متت مراجعتها واالستناد 

إليها يف هذه الورقة البحثية مل يوجد أي ذكر لحالة توقيف إداري بسبب عدم االنصياع 

لقرار الجلوة إال أنُه تم التوصل إىل حاالت جرى بها تهديد الحاكم اإلداري للشخص الذي 

ُحكماَ عليه بالجلوة ورفض االنصياع لها بالتوقيف اإلداري يف حال أرص عىل رفض الجلوة.

كام تم البحث يف أصول الدين اإلسالمي أو املسيحي إن كان تناول موضوع تطبيق الجلوة، 

حيث تم التوصل إىل أنُه تم ذكر الجلوة كإجراء لحقن الدم والهروب من االنتقام أو كإجراء 

عقايب إال أن هذا األجراء كان يطبق فقط عىل الجاين وحده دون إقحام عائلته أو أقربائه 

يف ذلك، ومن األمثلة الواردة يف الدين اإلسالمي عقوبة الجالء فيام يعرف بالتغريب، وكان 

يؤخذ بها يف جرمية الزىن كعقوبة تبعية بعد الجلد للزاين غري املتزوج، واملصدر الرشعي 

لهذه العقوبة حديث النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(: )البكر بالبكر جلد مائة جلدة وتغريب عام(، كام أن 

الجالء يف غري جرمية الزىن يعترب عقوبة تعزيرية يف حال قضايا االعتداء بالدم والعرض9، أما 
9 الكيالين، رشيعة العشائر، ص 181 نقالً عن الترشيع الجنايئ اإلسالمي، ج1 ص9
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األمثلة التي وردت يف الدين املسيحي فكان منها ما ورد يف العهد القديم يف سفر التثنية 

اإلصحاح )35( حيث ورد »من رضب صاحبُه بغري علم وهو غري مبغض لُه منذ أمس وقتله 

ومن ذهب مع صاحبه يف الوعر ليحتطب فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت 

من الخشب وأصاب صاحبُه فامت فهو يهرب إىل إحدى تلك املدن فيحيا لئال يسعى ويل 

الدم وراء القاتل«10.

10 الكتاب املقدس، العهد القديم، دار الكتاب املقديس العامل العريب، عدد35
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الجلوة العشائرية: البداية ورحلة االنتقال من البيت

يعترب الظرف الرئييس إلنفاذ الجلوة العشائرية هو وقوع الحدث أو الجرمية من الجاين بحق 

املجني عليه، وصعوبة إنفاذ الصلح يف وقتها والخوف من ثأر أهل املجني عليه من الجاين أو أحد 

أفراد أهله أو عشريته رغبة يف اإلنتقام، ويختلف تطبيق الجلوة العشائرية اعتامداً عىل عادات 

التطبيق يف حاالت الجلوة، إالاّ أنَّ الجلوة تخضع يف تطبيقها  العشرية واتفاقاتها املسبقة آللية 

بشكل عام إىل مجموعة من األحكام، أهمها أنَّ الجلوة تطبق عىل الجرائم الخطرية مثل القتل 

وهتك العرض والخطف، وأنَّ الجاين الذي يرتكب إحدى هذه الجرائم يلزم بأن يجلو مع أقاربه 

)حتى الدرجة الخامسة أحياناً( ويشمل ذلك األطفال والنساء مع ممتلكاتهم املنقوله عند أحد 

العشائر املحايدة لعشريتهم والتي يربطها اتفاق حسن الجوار معه، وقد التقى فريق البحث مع 

متدخلني وضحايا عرشة قضايا للجلوة العشائرية كان سبب خمسة منها مشاجرات أدت إىل قتل 

أحد األشخاص داخل املشاجرة أو حاالت دهس أدت إىل املوت، بينام كان سبب خمسة منها القتل 

املبارش ألحد األشخاص، وبذلك مل يصادف فريق البحث أي حالة كان سببها جرائم أخرى كهتك 

العرض أو الخطف، بل جميعها اندرج تحت القتل باختالف مسبباته وظروف حدوثه.

وبعد حدوث جرمية القتل من شخص من عائلة\عشرية معينة بحق شخص من عائلة/عشرية أخرى 

تبدأ غالباً اإلجراءات باإلتصال مع وجهاء العشرية11 والذي بدوره يقوم باإلتصال مع الحاكم اإلداري 

لتنظيم العطوة األمنية12 وتسهيل إجراءات الجلوة، ونستعرض فيامييل رحلة البداية للقضايا التي 

تم استقصاؤها خالل البحث من خالل اجابات األشخاص الذين متت مقابلتهم، إلعطاء القارئ 

الفرصة لفهم أعمق لهذه العادة بشكل عام والقضايا التي تم استقصائها بشكل خاص.

11 وجيه العشرية: تاريخياً كان متداواًل له لقب شيخ العشرية، وهو ميثل الشخص الذي يتوىل قيادة العشرية )العائلة الكبرية(، 

وهو منصب اجتامعي وغالباً ما يكون هذا املنصب متوارثاً، ويف العرص الحديث خاصة بعد تطور الوضع االقتصادي والتعليمي 

أصبح يتزعم العشرية أكرث من شخص، كام أن مصدر هذا املنصب مل يعد يحرص عىل الوراثة بل قد يكون املصدر تسلم مناصب 

قيادية يف الدولة أو ثراء هذا الشخص.

12 العطوة األمنية: هي تعهد من أهل املجني عليه بعدم اإلنتقام أو التعرض ألهل الجاين خالل مدة معينة بعد حدوث الجرمية 

مبارشة وذلك بإرشاف أجهزة الدولة األمنية واملتمثلة بالحاكم اإلداري والرشطة وذلك بهدف حقن الدم وإعطاء الفرصة ألهل 

الجاين أن يرحلوا ويبتعدوا عن مكان االحتكاك مع أهل املجني عليه، و تصل العطوة األمنية إىل أسبوع أو اثنني أو شهر أو ثالث 

أشهر بحسب كل حالة.
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)1( قضية الجلوة بني عشرييت )ب( و)ص( يف محافظة مادبا

 يعود سبب الجلوة يف هذه القضية حسب إجابات الذين تم مقابلتهم بخصوصها )الكفيل 

العشائرى الذي شارك يف إجراءات هذه القضية وأربعة من ضحايا الجالء( إىل نزاع عىل 

ملكية أرض بني عشرييت )ب( و)ص(، حيث حدثت مشاجرة يف هذه األرض بني العشريتني 

يف العام 2012 وتسببت بوفاة أحد أفراد عشرية )ص( وعىل أثره تم إجالء عشرية )ب( من 

أماكن سكنهم يف يف محافظة مادبا إىل لواء الجيزة التابع للعاصمة عامن.

ومل تحدد مدة الجلوة يف هذه القضية، أما مكانها فتم تحديده بناًء عىل طلب من أهل 

املجني عليه ومشاورات مع عشرية املجليني، وقد جال ما يقارب )150( من أفراد عشرية 

)ب( بعد الحادث مبارشة، إال أنهم عادو بعد )15( يوم باستثناء عائلة الجاين حتى الدرجة 

الثانية )األب، األم، االخوة وعائالتهم، األعامم وعائالتهم( الذين بقو مجليني حتى لحظة 

كتابة هذا التقرير، ومل يتجاوز الوقت الذي منح للضحايا الذين متت مقابلتهم للجالء بضع 

ساعات تحت وطأة الخوف والهلع من أهل املجني عليه ووسط حامية أمنية مشددة.

ويروي ضحايا هذه القضية مجريات األحداث بعد حدوث عملية القتل بصورة تدل عىل 

الرهبة والخوف، فريوي )م.ص(13 أحد ضحايا هذه القضية والذي يبلغ من العمر حويل 

عائلة  وله  مؤتة  جامعة  يف  القانون  ويدرس  الصحة  وزارة  من  متقاعد  وهو  عاماً،   )49(

مكونة من خمسة أبناء:

أخربوهم  ساعه  وبعد  املنطقة  يف  املوجودين  عشرييت  أفراد  كافة  عىل  الرشطة  »جاءت 

برضورة اإلجالء للحفاظ عىل األمن وأرواح الناس حيث انترشت سيارات األمن والدرك عند 

البيوت، وهذا القرار طبق علينا حسب رؤية الحاكم اإلداري ومدير الرشطة، وقد طلبوا 

منا أن نجيل إىل أي قرية أردنية موجوده خارج حدود مادبا، ومل تقدم لنا الدولة أي حامية 

إىل مكان اإلجالء... وتم حرق منزل أهل القاتل يف نفس يوم الحادث«.

13 مقابلة مركز الحياة مع )م، ص(، عامن متوز ٢٠١٢
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وتروي الضحية)ع،ج(14 والتي تعمل يف وزارة الصحة وتبلغ حويل )44( عاماً من مواليد 

مادبا مجريات الحادثة، حيث تقول:

»يوم الحادثة مل يكن زوجي يف البيت فجاء أبن عم زوجي واخذين مع كل نساء العشرية 

واألطفال إىل بيت واحد، حيث تنتظر كل امرأة مع أطفالها قدوم أهلها الصطحابها إىل 

بيتهم، فغادرت إىل بيت أهيل مع أطفايل باستثناء أبني األكرب والذي أخذه أهل زوجي 

معهم لخوفهم«

أما الضحية )ث.ج(15 وهو طالب مدريس يقرتب عمره من الثامنة عرشة فريوي من جانبه 

القصة يف نفس القضية:

»والديت ادخلتنا البيت وتم اإلتصال بالرشطة واتصلت والديت بأخوايل وتم حضور الرشطة 

وقد كان الحضور رسيع حيث تم تجميعنا يف غرفة إىل أن جاء أخوايل وتم أخذنا إىل مادبا، 

لقد حامنا ابن عم والدي وكان خائف من االعتداء علينا وقال لنا إذا اعتدى عليكم أحد 

الذين قالوا يل »أن الرشطة تقول  الحادثة من والدي واعاممي  أقتلوه...وقد علمت عن 

ال بد من مغادرة املكان وعدم العودة إليه يف الوقت الراهن خوفاً عىل مصالحكم وعىل 

أوالدكم«.

)2( قضية الجلوة بني عائلتي)ت( و)هـ( يف محافظة املفرق

 يعود سبب الجلوة يف هذه القضية حسب إجابات الذين تم مقابلتهم بخصوصها )مقابلة 

القضية وخمسة من  إجراءات هذه  الذين شاركا يف  اإلداري  والحاكم  العشائرى  الكفيل 

الضحايا املتأثرين بها( إىل نزاع بني عائلتي )ت( و)هـ( والذين ينتميان يف النهاية إىل فخذ 

واحد هو فخذ )غ(، حيث حدثت مشاجرة بني بعض من أفراد العائلتني نتج عنه وفاة 

أماكن  العام 2012 من  عائلة )ت( يف  تم إجالء  أثره  )هـ( وعىل  أفراد عشرية  أثنني من 

سكنهم يف البادية الشاملية إىل منطقة بلعام يف محافظة املفرق.

14 مقابلة مركز الحياة مع )ع، ج(، عامن، متوز ٢٠١٢

15 مقابلة مركز الحياة مع )ث، ج(، عامن متوز ٢٠١٢
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أثر  الوفاة  القاتل مجهولة فقد متت  القضية ألن هوية  الجلوة يف هذه   ومل تحدد مدة 

الشجار، أما مكانها فتم تحديده بناًء عىل طلب أهل الجاين ومشاورات مع عشرية املجليني، 

الحادث مبارشة وحتى لحظة  وقد جال ما يقارب )500( فرد من أفراد عائلة )ت( بعد 

للجالء  مقابلتهم  الذين متت  للضحايا  منح  الذي  الوقت  يتجاوز  ومل  التقرير،  كتابة هذا 

بضع ساعات، حيث جاءهم األمر من شيخ عشريتهم والذي بدوره تلقى أوامره من قائد 

املقاطعة16 بالتنسيق مع الحاكم اإلداري للجالء دون سابق إنذار وأجربهم عىل املغادرة 

الفورية.

يقول شيخ عشرية )ت()س.ت(17 والذي كان أحد املجليني هو وعائلته وهو مواليد البادية 

انتهاء  »بعد  فرداً:   )12( من  مكونة  عائلة  وله  عاماً   )62( العمر  من  ويقارب  الشاملية 

املشاجرة وتفريق الجموع من قبل قوات الباديه ورجوعنا إىل بيوتنا تم تبليغنا بأن هنالك 

أثنني من العائلة املقابلة توفيا، بعد ذلك ودون سابق إنذار تم إجالء عائلتي بأكملها يف 

حوايل الساعة الثامنة مساءا من قبل مقاطعه البادية ومنعونا حتى من استخدام سياراتنا 

يف نقل أغراضنا وتم احتساب علينا كامل تكلفة التنقل إىل خارج البادية الشاملية... ومل 

يكن لنا أي رأي بالجالء ومل يتم حتى استشاريت، فقط نفذ ثم ناقش وتم إجبارنا عىل اإلجالء 

بحجة حاميتنا عىل الرغم من رفيض لها« وأضاف الشيخ )س،ت( بأنه تلقى أوامر باإلجالء 

من قائد املقاطعة من خالل اتصال هاتفي وتم الطلب منه اختيار منطقة خارج البادية 

الشاملية، وبالتنسيق مع الحاكم اإلداري تم اختيار منطقة بلعام.

يف  أطفال  رياض  معلمة  سابقاً  تعمل  كانت  أطفال،  لثالثة  وأم  زوجة  )م،س(18  الضحية 

مدرسة يف مكان سكنها القديم قبل الجلوة، وتعمل حالياً معلمة رياض أطفال يف مدرسة 

يف املكان الجديد تقول: »قوات البادية هم من أتو واخربونا بقرار الجلوة ألن رجالنا مل 

يكونوا موجودين آنذاك... جمعوا كل النساء واألطفال الصغار ببيت واحد، مايقارب املائة 

عائلة، ثم أحرضوا لنا حافالت نقل وكانوا حسبام علمنا قد نسقوا مع شيخ عشرية املنطقة 

16 قائد املقاطعة: هو املسؤول العسكري األول يف منطقة البادية والذي يقع عىل عاتقه حامية األمن والنظام

17 مقابلة مركز الحياة مع )س،ت(، املفرق، متوز ٢٠١٢

18 مقابلة مركز الحياة مع )م،س(، املفرق، متوز ٢٠١٢
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نأخذ أي  لذا مل  ليوم ونعود  أننا سنبتعد فقط  نعتقد  إليها الستقبالنا....كنا  التي سنجيل 

إننا يجب أن نأخذ بعض األشياء معنا ألنه غري معلوم  البادية  لنا ثم قال قوات  أغراض 

مدة إقامتنا فأخذنا القليل... ومل نعد حتى اآلن، وقد وصلتنا أخبار بأن بيوتنا قد رسقت 

الغروب وبعضنا وصل يف منتصف  ليلتها مع  الجلوة  إىل منطقة  لقد وصلنا  وابيحت!... 

الليل!”. 

)3( قضية الجلوة بني عشرييت )ز( و)ر( يف لواء الرمثا محافظة اربد

يعود سبب الجلوة يف هذه القضية حسب إجابات الذين تم مقابلتهم بخصوصها )مقابلة 

من  وأربع  القضية  هذه  إجراءات  يف  شاركا  الذين  اإلداري  والحاكم  العشائرى  الكفيل 

الضحايا املتأثرين بها( إىل نزاع بني عشرييت )ز( و)ر( اللذان يقطنان يف لواء الرمثا، حيث 

حدثت مشاجرة لفضية بني شخصني أحدهام عامل ميكانيك واآلخر زبون نتج عنه إصابة 

الشاب  أهل  عىل  فحكم  القلب،  يف  مرض  من  له  سابقة  معاناة  نتيجة  ووفاته  الزبون 

امليكانييك بالجلوة يف العام 2009، وعىل الرغم من صدور حكم املحكمة بتربأة الطرف يف 

الشجار )امليكانييك( الحقاً، إال أن أهل املتوىف مل يعرتفوا بذلك وأرصوا عىل الجلوة.

ومل تحدد مدة الجلوة يف هذه القضية، فحكم الجالء مطبق حتى اآلن، أما مكانها فتم 

أن يكون  املجليني مع رشط  الجاين ومشاورات مع عشرية  بناًء عىل طلب أهل  تحديده 

 30 )حوايل  األوىل  الدرجة  حتى  بالقتل  املتهم  عائلة  جال  وقد  الرمثا،  لواء  حدود  خارج 

من  منازلهم  عىل  أمنية  حامية  وسط  للجلوة  ساعة   24 الوقت  من  منحو  وقد  شخص( 

اعتداءات عائلة املتوىف، حيث غادرت العائلة املجلية يف صباح اليوم التايل للمشكلة.

ويروي والد الشاب امليكانييك، )غ،ز(19 والذي يقارب من العمر )62( عاماً ولديه )9( أبناء 

والذي يعمل يف مهنة التجارة: أنه قد تم إعالمه من مترصف اللواء بأن أبنه قد تسبب 

أقاربه  بابالغ  للحادثة، حيث قام بدوره  األولية  املعطيات  بناًء عىل  الشخص  بوفاة ذلك 

واالجتامع بهم ليقرروا اللجوء إىل عشرية)ب( لتكون كفيلهم العشائري إىل أن يتم الصلح

19 مقابلة مركز الحياة مع )غ،ز(، اربد، متوز ٢٠١٢
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مع عائلة املتوىف، إىل أن ذلك مل يتم، حيث عاد إليه الكفيل العشائري بعد اجتامعه مع 

مترصف اللواء ومدير رشطة اللواء وأهل املتوىف وأخربه بأن عليه أن يجلو خارج حدود لواء 

الرمثا، لحني تداول القضية عشائرياً وقضائياً«.

ويضيف أخ الشاب )ح،ز(20 والذي يعمل أيضاً يف مهنة امليكانيك ويبلغ من العمر )32( 

عاماً »أذكر وقتها جاءت سيارت رشطة أمام منزلنا ومنعنتنا الرشطة من الخروج من البيت 

ثم طلب منا الجلوة بشكل فوري«.

)4( قضية الجلوة بني عشرييت )ر،ع( يف محافظة الكرك

هذه القضية كام يروي الذين تم مقابلتهم بخصوصها )الكفيل العشائرى الذي شارك يف 

إجراءات هذه القضية وأربعة من ضحايا الجالء( ترجع إىل مشاجرة بني أفراد من عشرية 

)ر( وأفراد من عشرية )ع( يف إحدى املناطق الشاملية يف محافظة الكرك قام عىل أثرها 

أحد أفراد عشرية )ع( بقتل فرد من عشرية )ر( باستخدام طلق ناري يف العام 2009، ليتم 

مبارشة إجالء أهل القاتل من املنطقة إىل منطقة أخرى يف جنوب املحافظة، حيث تم بداية 

نقل جميع أفراد عائلة )ع( إىل خارج املنطقة ثم عودتهم إليها خالل مدة قصرية ماعدا 

أي مشاكل  لتجنب  ابتعدوا  )الذين  العائلة  أفراد  األوىل وبعض  الدرجة  القاتل من  أهل 

مستقبلية بالرغم من عدم صدور حكم الجلوة عليهم(، ومل تحدد مدة الجلوة يف هذه 

القضية وحددت منطقة الجلوة بناًء عىل خيار الحاكم اإلداري ملحافظة الكرك آنذاك، وقد 

منح أهل الجاين ثالثة أيام لإلجالء من بيوتهم.

ويروي أحد ضحايا هذه القضية )س،ع(21 والبالغ من العمر )80( عاماً وهو من مواليد 

محافظة الكرك، وله أرسة مكونة من )6( أفراد أنُه بعد حادثة القتل تم جمع كامل عائلة 

)ع( والتوجه إىل قرية مجاورة عند أحد األقارب ليقوم بعض الوجهاء العشائريني بزيارتهم 

واالتفاق معهم ألخذ عطوة اعرتاف من أهل املجني عليه، ثم تم أخبارهم بقرار الجلوة 

من قبل الحاكم اإلداري وشيوخ العطوة.

20 مقابلة مركز الحياة مع )ح،ز(، اربد، متوز ٢٠١٢

21 مقابلة مركز الحياة مع )س،ع(، الكرك، آب ٢٠١٢
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أما املتدخل العشائري الشيخ )ع،ص(22 والذي كان يشغل منصب محافظ سابقاً، فريوي 

البداية من إتصال ورد إىل والده املتوىف الشيخ )م،ص( يف العام 2009 من محافظ الكرك 

يبلغه بوجود جرمية قتل بني عشرييت )ر( و)ع(، حيث تم مشاورة الشيخ )م،ص( الستقبال 

عشرية )ع( والقبول بكفالتهم عشائرياً، وعىل أثر ذلك قام الشيخ )م،ص( بالتنسيق مع 

عدد من وجهاء الكرك وأقارب الطرفني املتواجهني بأخذ عطوة اعرتاف23 من أهل املجني 

عليه ملدة ثالثة أيام ليتم عىل أثره ترحيل عشرية )ع( إىل مكان الجلوة جنوب الكرك.

)5( قضية بني أفراد عائلة )ر( يف محافظة عجلون

الجاين  الجاين،  )والدا  الحالة  لهذه  مقابلتهم  تم  الذين  األطراف  به  تحدث  ما  من خالل 

نفسه، املتدخل العشائري، والحاكم اإلداري الذي شارك يف إجراءات هذه القضية( تبني أن 

الحالة تعود إىل تصادم سيارة )م،ر( مع )ر،ر( )علامً بأنهم من أبناء العمومة وهم ينتمون 

إىل عائلة مسيحية يف عجلون( يف نيسان من العام 2004 مام أدى إىل سقوط سيارة األخري 

يف وادي يف منطقة عجلون وموته عىل أثر ذلك خالل مدة قصرية جداً، وقد سبق ذلك 

خالفات بني الجاين واملجني عليه وصلت إىل املحكمة وبرأت املجني عليه، فاتُِهماَ الجاين 

بأن حادث التصادم كان مدبراً، وبعد أن تم الحكم عليه بالقتل العمد مع سبق  رسمياً 

اإلرصار والرتصد، تم استئناف الحكم ليصدر الحكم النهايئ بالقتل دفاعاً عن الرشف، وقد 

تم إجالء عائلة الجاين )م،ر( )األب واألم والزوجة واألوالد األربعة( من عجلون حيث كان 

يقيم إىل محافظة جرش )مكان الجلوة(.

وعن البداية يروي والد الجاين )ج،ر(24 ويبلغ من العمر)62( عاماً والذي كان يقيم وزوجته 

)والدة م،ر( يف الواليات املتحدة األمريكية عندما تم اإلتصال به من قبل أبنه )م،ر( ليخربه 

عليه قد طلبوا  املجني  أهل  السجن وأن  أودع  األن وقد  الحادث وعن كونه متهامً  عن 

عطوة اعرتاف، فقام عىل الفور وزوجته بالعودة إىل األردن ولكن بعد وصوله إىل األردن

22 مقابلة مركز الحياة مع )ع،ص(، الكرك، آب٢٠١٢

23 عطوة االعرتاف: هي إجراء يقوم به املتدخليني العشرئيني بتسهيل من السلطة الرسمية ممثلة باألمن العام وتتضمن إعرتاف 

املتهم بالجرمية بأنه الفاعل

24 مقابلة مركز الحياة مع )ج،ر(، عجلون، آب2012
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تم توجهه إىل جرش بدالً من عجلون )موطنه األصيل( بناًء عىل طلب من أهل املجني 

عليه كام يروي حيث توجه بعدها إىل عشرية الفريحات يف عنجرة عجلون لطلب تدخلهم 

حيث كان كفيل الوفاء25 املحامي )م،ف( والذي قام بإجراء املفاوضات مع أهل املجني 

عليه، وبناًء عىل هذه املفاوضات أبلغ الحاكم اإلداري والكفيل وأهل الجاين بقرار الجلوة 

من عائلة املجني عليه.

وقد أخذت املفاوضات وإجراءات الصلح وقتاً طويالً بني العائلتني، حيث وافق أهل املجني 

العام 2010 بدفع مبلغ )120،000( دينار  الحق الشخيص والصلح يف  عليه عىل إسقاط 

يف  املسيحيني  من  البارزة  الوجوه  وكافة  األردن  عشائر  من  تتألف  كربى  جاهة  وحضور 

اململكة كام أورد )ع،ش(26 والذي كان يشغل منصب محافظ عجلون يف العامني 2007-

2009 حيث عارص مفاوضات الصلح بني العائلتني وساهم فيها.

)6( قضية الجلوة بني أفراد عائلتي )ز(و)ر( يف لواء الرمثاـ محافظة اربد

تعود مالبسات القضية كام أورد من تم مقابلته يف هذه الحالة )أربعة ضحايا وأثنني من 

قيام  إىل  القضية(  هذه  إجراءات  يف  شاركوا  الذين  اإلداري  والحاكم  العشائريني  الكفالء 

مشاجرة بني مجموعة من طالب املدارس يف العام 2008 وتدخل األهايل بها مام أدى إىل 

وفاة طالب مدريس من عائلة )ز( ثم تم أتهام أثنني من أقرانه )أبناء عمومة( بجرمية قتله 

وهم من عشرية )ر(، وفور حدوث املشاجرة تدخل الحاكم اإلداري ألخذ عطوة أمنية ملدة 

ثالثة أيام بني العائلتني وتم إجالء أهل املتهم حتى الدرجة الثالثة من مكان سكنهم يف 

الرمثا إىل مناطق مختلفة خارج حدود الرمثا فمنهم من أستقر يف محافظة املفرق ومنهم 

يف الحصن محافظة اربد، ومنهم يف محافظة اربدـ القصبة، ومل تنتهي القضية حتى اآلن 

حيث أن أحد املتهمني بالقتل قد خرج أما اآلخر فام زال يف السجن ومتوقف خروجه عىل 

الصلح العشائري.

25 كفيل الوفاء: هو املتدخل العشائري عن طرف الجاين وهو يضمن جميع الحقوق العشائرية واملادية واملعنوية إىل الطرف 

املجني عليه.

26 مقابلة مركز الحياة مع )ع،ش(، عجلون، آب2012
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وتروي إحدى ضحايا الجلوة يف هذه القضية )س، ر(27 الزوجة واألم لعائلة من ستة أبناء 

بداية رحلة الجلوة بعد تويف املجني عليه »جاءت الرشطة واملترصف وحدثت حالة من 

الخوف والهلع والرشطة كانت أمام بيوتنا بكرثة، حيث جاء خرب أن أهل املتويف سيحرقون 

بسيارة شحن وحملنا  أوالدي جاء زوجي  الخوف عىل  أوالدنا...ومن  ويثأرون من  بيوتنا 

أثاث البيت بالليل بوجود الرشطة وبحاميتهم وغادرنا«.

وتقول الضحية )ص،ر(28 الطالبة الجامعية ذات 21 عاماً: »بقينا مختبئني حتى حرض والدي 

وقال جهزوا األثاث نريد أن نرحل وفعالً جهزنا األثاث وحملناه وذهبنا مع والدي بالسيارة 

إىل املفرق ثم إىل األزرق ثم عدنا إىل الحصن وقد مننا تلك الليلة يف السيارة«.

)7( قضية الجلوة بني أفراد عائلتي )د( و)ر( من مخيم الشهيد عزمي املفتي29 يف محافظة اربد

تعود مالبسات القضية كام يرويها الذين متت مقابلتهم بخصوصها )أربعة ضحايا والكفيل 

العشائري والحاكم اإلداري الذين شاركا يف إجراءات هذه القضية( إىل مشاجرة بني مجموعة 

من اإلخوة من عائلة )د( مع شخص من عائلة )ر( يف مخيم الشهيد عزمي املفتي يف محافظة 

اربد يف العام 2010 مام أدى إىل وفاته فرتتب عىل ذلك إجالء )11( عائلة عىل الفور من املخيم 

إىل خارج حدوده وضمن محافظة اربد، ومل يتم تحديد مدة للجلوة، واملجليني باالنتظار حتى 

اآلن ليتم الصلح، حيث روى )هـ،ح(30 الحاكم اإلداري الذي شارك يف إجراءات هذه القضية أن 

القضية مل تنتهي بعد ومل يتم الصلح ألن أهل املجني عليه طلبوا دية وقدرها )30،000( دينار 

ومل يستطع أهل الجناة جمعها حتى اآلن لسوء األحوال املادية التي يعانونها«.

يقول أحد ضحايا الجلوة)خ،د(31 وهو شقيق الجانيني بأنه قام عىل الفور بتسليم األخوة 

الجناة )ف وص، د( إىل مديرية الرشطة ثم البحث عن شخص أو عشريه قد تقبل بدخالته 

27 مقابلة مركز الحياة مع )س،ر(، اربد، متوز2012

28 مقابلة مركز الحياة مع )ص،ر(، اربد، متوز2012

29 مخيم الشهيد عزمي املفتي هو أحد مخيامت الالجئني الفلسطينيني يف لواء بني عبيد الذي يقع ضمن محافظة اربد يف شامل 

االردن

30 مقابلة مركز الحياة مع )هـ،ح(، اربد، آب2012

31 مقابلة مركز الحياة مع )خ،د(، اربد، آب2012
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ممثله  )ز(  عشرية  فوجد  بها  املعمول  العشائرية  واألعراف  والتقاليد  العادات  حسب 

بالشيخ )ر،ز( يف منطقة الغور األوسط ككفيل وفاء ليتم أخذ عطوة أمنية من أهل املقتول 

مبعرفة الحاكم اإلداري.

كام تقول شقيقة الجناة )أ،د(32 الزوجة واألم لستة أطفال »أنه فور علمها بهذه الحادثة 

قامت هي وزوجها بجمع أوالدهم والذهاب إىل بيت أهلها خوفاً من أي اعتداء من أهل 

القتيل كام أتصل زوجها بأهله لتحذيرهم«.

وتروي الضحية )ف،س(33 والتي تبلغ من العمر )61( عاماً أن الرشطة قد جاءت وطلبت منا 

مغادرة املخيم واخذونا بسياراتهم فأخذت من األغراض ما استطعت أخذه، أما )ع،د(34 وهو أحد 

ضحايا الجلوة وأحد أبناء عمومة الجناة أن أول إجراء قام باتخاذه عند سامعه بالحادث هو تأمني 

أبناءه عند أصدقائه ثم التنسيق مع أبناء عمومته ومدير املركز األمني لرتتيبات رحيله عن املخيم.

)8( قضية الجلوة بني افراد عائلتي )ب( و)م(يف محافظة معان\الحسا

)ثالثة ضحايا  بخصوصها  مقابلتهم  الذين متت  يرويها  القضيه كام  تعود مالبسات هذه 

والكفيل العشائري الذي شارك يف إجراءات هذه القضية( إىل أتهام شخص من عائلة )ب( 

بحادث دهس متعمد يف العام 2003 لشاب من عائلة )م( يف منطقة الحسا يف محافظة 

الدرجة  الجاين حتى  عائلة  من  )50( شخصاً  يقارب  ما  إجالء  تم  ذلك  وبناًء عىل  معان، 

الثانية من منطقة سكنهم ليستقر جزًء منهم يف محافظة الكرك وجزًء يف مدينة معان، 

وقد تم أخذ عطوة عشائرية يف نهاية العام 2010 تعهد بها أهل املتهم بدفع )40000( 

ألف دينار مقسطه إىل أهل املجني عليه لتحقيق الصلح العشائري، وقد دفع أهل املتهم 

جزًء من املبلغ وهم يتابعون دفع املبلغ املتبقي إلمتام الصلح، ويجدر بالذكر بأن املتهم 

قد شمله العفو املليك العام35 إال أنه الزال يف السجن بانتظار متام الصلح للخروج منه.

32 مقابلة مركز الحياة مع )أ،د(، اربد، آب2012

33 مقابلة مركز الحياة مع )ف،س(، اربد، آب 2012

34 مقابلة مركز الحياة مع )ع،د(، اربد، آب 2012

35 العفو املليك العام: هوالعفو العام هو قانون مؤقت يصدر بإرادة ملكية ويقر من مجلس النواب، حيث يقرر هذا القانون 

إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية واملخالفات واألفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ معني، سواء صدرت بها أحكام من 
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بأننا  الليل وأخربين  أبناء »جاء زوجي يف  الجلوة واألم لثالثة  تقول )ب،ح(36 أحد ضحايا 

يجب ان نجيل عن مكان سكننا يف الحال، وكان افراد عائلة )م( ينتظرونا يف الخارج لجالئنا 

الدييس ومعنا فقط  إىل منطقة  اغراضنا ومشينا رجاال ونساًء  فأخذنا  السبب  نعرف  ومل 

أغطيتنا ومالبسنا، وعند وصولنا إىل منطقة الدييس مل يستقبلنا سكان املنطقة فأكملنا سرينا 

إىل محافظة الكرك ثم إىل منطقة السواقه وهي منطقة بعديدة جداً عن الخدمات ولذا 

املدينة والتي تبعد)30( كيلو عن منطقة  أتجهنا مرة أخرى إىل محافظة معان-يف مركز 

سكنهم قبل الجلوة )الحسا(«.

يقول )ع،ب(37 رب األرسة البلغ من العمر )55( عاماً: »خرجنا شاماًل نحو الكرك واستقر 

جزًء من أشقايئ هناك أما أنا فسكنت يف مدينة معان ورفضت املغادرة وبقيت فيها ودامئاً 

معي سالحي محتاطاً ألي خطر«.

)9( قضية الجلوة بني عشرييت )ف( و )د( من بدو الوسط يف العاصمة عامن

تتلخص مالبسات القضية كام أورد من تم مقابلته يف هذه الحالة )أربعة ضحايا والكفيل 

العشائري والحاكم اإلداري الذين شاركا يف إجراءات هذه القضية(إىل حدوث مشاجرة يف 

العام 2010 بني عائلة )ف( وعائلة )د( يف إحدى قرى بدو الوسط يف عامن تخللها إطالق 

عيارات نارية مجهولة املصدر أصابت إحدى النساء املوجودات يف موقع املشاجرة وهي 

من عشرية )د( وأدت إىل وفاتها، ثم تم أخذ عطوة أمنية وإجالء )21( عائلة من عشرية 

)ف( من أماكن سكنهم إىل عشرية )ج( يف منطقة أخرى يف البادية الوسطى من شهر متوز 

2010 إىل ترشين أول 2011.

املحاكم النظامية أو املحاكم الخاصة مبختلف أنواعها أو مل يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو 

الضابطة العدلية، بحيث تزول حالة اإلجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من 

تلك الجرائم مبا يف ذلك رسوم املحاكم الجزائية، ويستثنى من هذا العفو عادة مجموعة من الجرائم مثل جرائم التجسس،وجرائم 

املخدرات واملؤثرات العقلية، والجرائم الواقعة عىل أمن الدولة الخارجي والداخيل...الخ(

36 مقابلة مركز الحياة مع )ب، ح(، معان، آب 2012
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ويروي أحد ضحايا الجلوة )ع،ف(38 والذي يبلغ من العمر )44( عاماً »طلب منا مترصف لواء 

ناعور و شيوخ أحد العشائر املجاورة الجلوة مبارشة بعد حدوث الحادثة إىل مكان آمن بعيداً 

عن أهل املتوفاة، ومل تتم استشارتنا بالجلوة بل فرضت علينا تطبيقا للعرف العشائري، ويف 

تلك األثناء تم أخذ العطوة األمنية من قبل األجهزة األمنية ملدة ثالثة أيام فقط وتم متديدها 

الحقاً إىل ثالثة أشهر، وانتقلنا يف البداية يف مكان ضمن لواء ناعور إال أنه رفض قبولنا فيه ألنه 

مجاور ألقارب املتوفاة، ثم انتقلنا لدى عشرية أخرى ضمن نفس املنطقة إال انه رفض كذلك 

بقائنا ضمن نفس املنطقة، ثم اضطررنا إىل اإلنتقال واإلستقرار يف قرية أخرى ضمن منطقة 

البادية الوسطى، وقد عاد املجليني إىل بيوتهم بعد إمتام الصلح مع عائلة املجني عليها بعد 

مدة تزيد عن )سنة وأربعة أشهر( بعد أنتهاء املفاوضات بني طريف النزاع.

)10( قضية بني عائلتني من عشرية )د( يف محافظة اربد

تعود مالبسات القضية كام يرويها الذين متت مقابلتهم بخصوصها )ثالثة ضحايا والكفيل 

العشائري والحاكم اإلداري الذين شاركا يف إجراءات هذه القضية( إىل حدوت مشاجرة 

باألسلحة يف العام 2012 بني أفراد من عائلتي )د(معاً أدت إىل قتل شخصني وإصابة آخرين 

بجروح مام أدى إىل حضور قوات الدرك والدفاع املدين لفض النزاع واسعاف املصابني ليتم 

العشائرية،  باإلجراءات  للبدء  القتل إىل مكان آمن، متهيداً  املشتبه بهم يف  ترحيل عائلة 

التي بدأت بالعطوة األمنية ومطالبة أهل املجني عليهم بجالء أهل الجاين وإعدام القاتل 

الذي أحيل إىل القضاء، ومل يتم تحديد مدة الجلوة، وتم اإلتفاق عىل أن تكون خارج لواء 

بني كنانة، حيث أستقر املجليني يف القرى املجاورة وقد تم إجالء أهل املتهم حتى الدرجة 

الثانية، والزال املجليني يأملون بالعودة يف حال إمتام الصلح العشائري.

تقول إحدى ضحايا الجلوة )ف،د(39 وهي متزوجة من أبن عم الجاين وشقيقة املجني عليهم، 

األم لخمسة أطفال »أنه يوم ال ينىس عبارة عن مجزرة برشية قتل فيها شقيقي األثنني من 

قبل أحد أقاربنا وهو أبن عم زوجي، وقد وهربت مع زوجي وأوالدي ليالً إىل قرية مجاورة 

خوفاً من انتقام أشقايئ وأبناء عمي ومل أمتكن من حضور دفن شقيقي املتوفيني«.

38 مقابلة مركز الحياة مع )ع،ف(، عامن، ايلول 2012

39 مقابلة مركز الحياة مع )ف،د(، اربد، آب 2012
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دور أجهزة الدولة يف الجلوة ونظرة إىل املتدخلني العشائريني

تم مقابلة أحد عرش كفيل عشائري، وقد أفاد كلهم بأنهم قبلوا دور الكفيل العشائري 

مبحض إرادتهم، ففي حني أن ثالثة منهم قد تدخل بناًء عىل طلب من أهل الجاين، تدخل 

من  توجيه  عىل  بناًء  آخرين  أثنني  تدخل  بينام  دائرته،  نائب  من  طلب  عىل  بناًء  آخر 

الحاكم اإلداري، وآخر بناًء عىل أتفاق كالً من أهل الجاين واملجني عليه وأثنني بناًء عىل 

طلب من أهل املجني عليه، كام أعرب أثنني منهم أنهام كانا املبادرين لعرض خدماتهام 

وذلك كونهام ينتميان إىل عشرية الجاين وهام يشعران أن أحد مسؤولياتهام هو أن يلعبا 

هذا الدور، وقد أفاد ستة من الكفالء رصاحة بأنه قد تم التنسيق مع الحاكم اإلداري يف 

تدخلهم بقضايا الجلوة، وقد دل حديث الكفالء العشائريني أن الخطوة األوىل التي غالباً 

ما كانوا يتخذونها يف حال حدوث جرمية يرتتب عليها الجالء هي اإلتصال بالحاكم اإلداري.

أن  منهم  أثنان  فأفاد  الجلوة  قضايا  يف  العشائريني  الكفالء  تدخل  وراء  الدافع  عن  أما 

الواجب االجتامعي والعرف العشائري كان املحفز عىل تدخلهم ويندرج تحت هذا الهدف 

الحفاظ عىل عشريته ومتاسكها، بينام أفاد تسعة منهم أن وقف النزاع وإرساء الصلح بني 

الخصوم وحقن الدم وعدم أتساع دائرة الجرمية هو املحفز الرئيس لتدخلهم.

تم  التي  الجلوة  قضايا  أحد  يف  عشائري  ككفيل  تدخل  الذي  )ي،هـ(40  الشيخ  يقول 

استقصائها »عندما علمت بالجرمية أرسعت أنا ومجموعة من الناس الذين لهم خربة إىل 

موقع الحادث، حيث تم إخباري من أحد األصدقاء وهو قريب من سكان املنطقة وقد 

قبيل  من  باملشكلة  التوسط  تم  وقد  بالقضية،  وأخباره  اإلداري  بالحاكم  باإلتصال  قمت 

ذلك«،  إىل  تدفعني  والتقاليد  والعادات  االجتامعي  الواجب  ألن  إراديت  مبحض  وآخرين 

وعن اإلجراء األول الذي قام به الشيخ )ي،هـ( يضيف: “لقد قمنا مبخاطبة الحاكم اإلداري 

)املحافظ( وطلبنا من مدير الرشطة أخذ عطوة أمنية مدتها )48( ساعة حتى يتم دفن 

الضحية وترحيل أهل الجاين«.

40 مقابلة مركز الحياة مع )ي،هـ(، مادبا، متوز 2012
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ومن خالل املقابالت التي أجراها فريق البحث مع سبعة من الحكام اإلداريني الذين تدخلوا 

يف إجراءات الجلوة للقضايا التي تم استقصائها، أشار ثالثة من الحكام اإلداريني بأن الحاكم 

اإلداري هو من يقرر الجلوة حفاظاً عىل األمن، فيام أشار ثالثة منهم بأنه تم استشارتهم 

فقط لتطبيق الجلوة والتي متت فيام بعد بإرشافه، بينام أشار أحد الحكام اإلداريني بأنه 

مل يكن له أي دور سوى املتابعة، وقد تبني من خالل املقابالت أن أول إجراء قام به هؤالء 

الحكام اإلداريني هو استدعاء أهل الجناة وبعض من الوجوه يف املنطقة وأخذ عطوة أمنية 

ملدة ثالثة أيام )يف الغالب(، وإجالء أهل الجاين إىل مكان الجالء حسب رشوط الجلوة التي 

الرشطة  التنسيق مبساعدة قوات  إىل  إضافة  املجني عليه،  عائلة  بينهم وبني  تنظيمها  يتم 

لتوفري األمن وحفظ النظام ومنع اعتداء عائالت املجني عليه عىل عائالت الجاين وممتلكاتهم.

»لقد  استقصائها:  تم  التي  الجلوة  أحد قضايا  املتدخل يف  اإلداري  الحاكم  )ع،ز(41  يقول 

أعطيت أوامري بإجالء عائلة الجاين حفاظاً عىل أرواحهم ومصالحهم وعدم تفاقم املشكلة 

وحدوث حاالت قتل بسبب فورت الدم وتم تنفيذ أمر الجلوة مبساعدة قوات األمن«.

ومتثل الدور الذي قام به الكفالء العشائريني للمساعدة يف قضايا الجلوة كام روى الحكام 

بإحدى  للدخول  الجاين  أهل  وتوجيه  املشكلة  احتواء  يف  مقابلتهم  تم  الذين  اإلداريني 

العشائر، واملساهمة يف تنظيم العطوة األمنية بعد حدوث النزاع، وترتيب انتقال الذين 

صدر بهم حكم الجلوة من أماكن سكنهم إىل املكان املحدد للجلوة.

ويف هذا السياق يقول )ع،ش(42 أحد الحكام اإلداريني الذين متت مقابلتهم »أنني أشكل 

مجلس عشائري يف كل محافظة أتوىل إدارتها للمساعدة يف مثل هذه القضايا حيث يساهم 

هذا املجلس بشكل كبري يف حل مثل هذه القضايا«.

وقد أفاد الحكام اإلداريني بأنهم تعرضوا إىل ضغط شديد من عائلة املجني عليه يف القضايا 

التي تم تدخلهم بها للمطالبة مبغادرة أهل الجاين من منطقة سكنهم إىل مكان الجلوة 

41 مقابلة مركز الحياة مع )ع،ز(، عامن، ايلول 2012
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الذي تم اختياره لهم، وكانوا دامئاً ُمرصين عىل تنفيذ الجلوة بحق أهل الجاين وعائالتهم، 

كام أنهم يف كثري من الحاالت قاموا باالعتداء عىل بيوت وممتلكات أهل الجاين، ويف بعض 

األحيان كان الحاكم اإلداري يتدخل إلقناع أهل املجني عليه بتقليص عدد املجليني )من 

الجد الخامس مثالً إىل الجد األول أو الثاين(.

الجاين  أهل  بأن  مقابلتهم  تم  الذين  اإلداريني  الحكام  من  ستة  أفاد  أخرى  ناحية  ومن 

امتثلوا لقرار الجلوة ومل يعارضوه، بينام أفاد واحد فقط أنه أجرب عائلة الجاين عىل الجلوة 

رغم رفضهم لها، أما بالنسبة لألساس الذي اعتمد عليه الحاكم اإلداري يف تطبيق الجلوة 

والتقاليد  العرف  أوالً هو  املعتمد  األساس  بأن  اإلداريني  الحكام  فأشار جميع  العشائرية 

وجهاء  من  عليها  االتفاق  تم  التي  بالوثيقة  اإلداريني  الحكام  أحد  واستشهد  العشائرية، 

األردن عام 1987 43 وباركها امللك الحسني بن طالل والتي تنظم تطبيق الجلوة، كام عزا 

بعض منهم صالحياته يف تطبيق الجلوة إىل قانون منع الجرائم وذلك للحفاظ عىل األمن 

والنظام العام، وهذا ما يجعلهم قادرين عىل إجبار من صدر بحقهم حكم الجلوة يف حال 

رفضهم لالنصياع للجلوة، يقول )ع،ز(44 أحد الحكام اإلداريني الذين متت مقابلتهم »أن 

األساس القانوين الذي كنت سأستند عليه إلجبار من صدر بحقهم حكم الجلوة يف حال 

عند وجود  يتحدث عن صالحيايت  بند  أن هناك  الجرائم، حيث  منع  قانون  رفضهم هو 

ظروف توجب الشبهه، فأنا كحاكم إداري يعود يل تقدير هذه الظروف لتوفري األمن ومنع 

حدوث أية اعتداءات أو تفاقم للمشكلة”.

43 يف العام 1987 وقع شيوخ العشائر األردنية عىل وثيقة العشائر األردنية والتي تنظم يف جزء منها آلية وقواعد تطبيق الجلوة 

العشائرية وقد تم املباركة والتوقيع عىل هذه الوثيقة من قبل امللك حسني بن طالل.

44 مقابلة مركز الحياة مع )ع،ز(، عامن، ايلول2012
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الجلوة...تنفيذ األمر قرساً

بينت نتائج البحث االستقصايئ أنه مل يتم استشارة الضحايا يف قرار الجلوة فالقرار كام أورد 

الضحايا صدر يف الغالب عن الحاكم اإلداري ومندوب الرشطة والوجهاء العشائريني من كفالء 

وشيوخ العشائر بناًء عىل طلب أهل املجني عليه، وقد تم يف بعض األحيان منح خيار مكان 

الجلوة للعائالت التي صدر بحقها قرار الجلوة عىل أن يتم تحديد منطقة محظورة اليجوز 

لهم دخولها والتي تحيط مبكان سكن أهل املجني عليه )وهو أيضاً مكان سكن املجليني( 

بحسب أتساع قد ميتد أحياناً عىل مستوى خارج القرية وأحياناً عىل مستوى خارج املحافظة 

بأكملها، أما مدة الجلوة فهي تخضع متاماً إلرادة أهل املجني عليه والذين اليحددون املدة يف 

الغالب بل يرتكونها مفتوحة، ومع هذا فيتحتم عىل املجليني االنصياع لذلك.

العشائري أو شيخ العشرية أو الحاكم اإلداري أو قوات األمن مصدر  الكفيل  وقد شكل 

مصدر  األهل  شكل  بينام  مقابلتهم،  تم  ضحية  عرش  لسبعة  الجلوة  قرار  حول  املعرفة 

من  معظمهم  كان  والذين  مقابلتهم  تم  ضحية  لتسعة عرش  الجلوة  قرار  حول  املعرفة 

اإلناث أو فئة الشباب الذين مل يكن لهم تدخل مبارش يف إجراءات الجلوة.

»أيب أخربين أن عمي متهم بجرمية قتل ولذا يجب أن نجلو، وبالفعل جلونا ومل أكن أعرف 

يالله...لقد  يالله  لنا  يقولو  وهم  الرجال  مع  ومشينا  أغراضنا  أخذنا  الجلوة،  تعني  ماذا 

أخرجنا أقربائنا من بيوتهم وهم نيام وال يعلمون السبب ...يومها أخذنا معنا فقط أغطيتنا 

ومالبسنا« تروي )أ،ب(45 إحدى ضحايا الجلوة والتي تبلغ من العمر )32( عاماً.

وبعد صدور القرار يبدأ الضحايا بالتنفيذ مبارشة منصاعني للقرار دون نقاش أو إعرتاض 

كام أفاد )17( من الضحايا الذين تم مقابلتهم، والسبب يف ذلك كام يعلله هؤالء الضحايا 

يستطيعوا  لن  فعلوا  مهام  بأنهم  مؤمنني  كانوا  اإلعرتاض حيث  بجدوى  يشعروا  مل  أنهم 

للدماء،  وحقناً  لهم  حامية  شكلت  الوقت  ذلك  يف  الجلوة  ألن  و  الجلوة،  قرار  معارضة 

45 مقابلة مركز الحياة مع )ا،ب(، معان، آب
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كام أنهم ال يؤمنون بحامية الدولة أن عارضو قرار الجلوة، بل يؤمنون أن الدولة )ممثلة 

بالحاكم اإلداري واألمن( هم من سيجربونهم عىل الجالء يف حالة املعارضة.

»ال دور لنا سوى املغادرة والحفاظ عىل أنفسنا وترتيب بعض اإلتصاالت مع أناس من أجل 

استقبالنا يف مكان آمن...ال يستشار أحد يف موضوع الجلوة وأول ما تفكر به هو الهروب 

والنجاة، ويأيت أمر األجالء حسب العرف والعادات من قبل الشيوخ وفاعيل الخري« يقول 

)م.ص(46 أحد ضحايا الجلوة، حيث يضيف أن سبب موافقته املبارشة عىل الجلوة هي عدم 

مقدرة الدولة عىل حاميته يف لحظة الحادثة وأنه مل يحاول اللجوء إىل الدولة العتقاده أن 

املواطن  بأنها مقرصة يف حامية  الدولة  باإلجالء، وقد وصف  أمر  اإلداري هو من  الحاكم 

»الذي يتوجب حاميته يف أي بقعة من اململكة«.

»لقد وافقت عىل الجلوة يف تلك اللحظة ومل أرفضها رغم اقتناعي بأنها إجراء ظامل ألحمي 

عائلتي وأنهي الخوف والهلع الذي أنتابني وأبنايئ، ألن الدولة لن تستطيع حاميتي يف ذلك 

الوقت... لقد ظلمت عائلتي واضطررت لرتك بيتي وجرياين وتعليم أبنايئ... وكل يشء! لقد 

أجربنا عىل الرحيل رغم أنوفنا!!« تقول )ع، ج(47 ضحية أخرى مل تحاول اللجوء إىل أي جهة 

لحاميتها إلميانها بانعدام جدوى ذلك. 

الجلوة، ولكنها مل  قرار  استشارتها يف  يتم  »بأنه مل  فأفادت:  الضحايا  أما )م،س(48 إحدى 

ترفض الجلوة رغبة يف الحفاظ عىل حياتها وعائلتها رغم أن الجلوة رشدت عائلتها«.

ويضيف )ب،ت(49 والذي يقارب من العمر)28( عاماً، ولديه ثالثة أطفال، وقد كان يعمل 

سابقاً موظفاً يف محكمة العدل وهو موقوف حالياً عن العمل: »أنُه حتى عند استشارته 

يف مكان الجلوة كان رشط ذلك أن تكون املنطقة خارج البادية الشاملية ومن وجهة نظره 

46 مقابلة مركز الحياة مع )م،ص(، مادبا، متوز 2012

47 مقابلة مركز الحياة مع )ع،ج(، مادبا، متوز 2012

48 مقابلة مركز الحياة مع )م،س(، املفرق، متوز 2012

49 مقابلة مركز الحياة مع )ب،ت(، املفرق، متوز 2012
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شباب  ملركز  سابق  مدير  وهو  )خ،ت(50  يضيف  كام  إجباراً،  بل  استشارة  تعترب  ال  هذه 

وموقوف حالياً عن العمل، ويبلغ من العمر )26( عاماً ولديه طفالن: »لقد استأت من 

قرار الجلوة ألنه مل يكن يستند إىل أي أساس قانوين«.

وعىل الصعيد اآلخر )غ،ز( أحد ضحايا الجلوة ذو )63( عاماً ووالد املتهم بالتسبب بوفاة 

املجني عليه يف إحدى القضايا التي تم استقصائها و)16( ضحية أخرى أفادوا بأنهم قاموا 

باالعرتاض عىل قرار الجلوة فور علمهم به أو بعد مدة من تطبيقه، لكن ذلك مل يفدهم، 

ترفض  طلباتهم  وكانت  املطاف  نهاية  يف  الجلوة  ألمر  االنصياع  عىل  إجبارهم  تم  حيث 

بالعودة إىل بيوتهم بعد الجلوة، إما من قبل الحاكم اإلداري أو قوات األمن كام أفاد )14( 

ضحية منهم، أو من سلطة العرف العشائري كام أفاد ثالثة ضحايا منهم.

يقول)غ،ز(51 : »لقد حاولت كثرياً اقناع الحاكم اإلداري بالعدول عن قرار الجلوة وتقدمت 

بكثري من االستدعاءات خاصة بعد براءة أبني من تهمة القتل لكن كل هذه األمور باءت 

بالفشل«.

أو مؤسسات حقوقية  القضاء  إىل  اللجوء  ما حاولو  أذا  الضحايا  االستفسار من  تم  ولقد 

للتظلم وعدم تطبيق الجلوة أو أنهائها حيث أفاد معظمهم بأنهم مل يفكرو يف اللجوء إىل 

أي من هذه املؤسسات وأنهم اليعتقدون أصالً بوجود مؤسسات حقوقية قد تدافع عنهم، 

وأنهم يعتقدون بأن القضاء لن يفيدهم وخاصة أن تنفيذ الجلوة يتم من خالل الحاكم 

اإلداري الذي ميثل الدولة.

50 مقابلة مركز الحياة مع )خ،ت(، املفرق، متوز 2012

51 مقابلة مركز الحياة مع )غ،ز(، اربد، متوز 2012 
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املكان الجديد... والعودة إىل املكان القديم

بعد اإلنتقال من بيت املسكن الذي أمىض به الضحايا أيامهم الطويلة، فمنهم من أمىض به 

بضع أعوام أو شهور كاألطفال الذين غادروه وهم عىل أحضان أمهاتهم ومنهم من غادره 

والشيب قد بان منه، يتحدث الضحايا عن املكان الجديد وما قدم لهم من تسهيالت به، 

حيث أورد )26( ضحية بأنه مل يتم تقديم أي تسهيالت من الجهات الرسمية بعد وصولهم 

إىل املكان الجديد، بينام أفاد )10( ضحايا أنه تم تقديم تسهيالت محدودة لهم مل تتعدى 

تحدث  السياق  املدارس، ويف هذا  أبنائهم من طالب  لنقل  وثائق  الحصول عىل  تسهيل 

الضحايا عن بعض التسهيالت التي تقدمها العشرية املستضيفة أو الكفيل العشائري فيام 

يخص إجاد بيت الستئجاره أو توفري مسكن لحني إيجاد منزل الستئجاره ويكون ذلك ملدة 

محدودة مل تتجاوز يف الحاالت التي تم استقصائها العرشين يوماً، ومثال ذلك ما ورد يف 

الحاالت التي تم استقصائها من تقديم أحد الكفالء العشائريني لثالثة بيوت للنوم وتامني 

الطعام لإلناث ملدة عرشين يوماً بعد وصولهم إىل مكان الجلوة.

يقول الضحية )س،ت(52 والذي يبلغ من العمر )62( عاماً »مل تقدم لنا أية تسهيالت من 

ناحية السكن سوى وضعنا يف املكان الذي تقرر للجلوة، ثم تركنا ندير أمورنا ونتعايش 

مع الوضع القائم«

ويف غياب التسهيالت التي يحتاجها ضحايا الجلوة عند وصولهم إىل املكان الجديد، يشكو 

الضحايا أيضاً من غياب وجود متابعة وإدارة لشؤونهم من قبل أي هيئة خاصة، حيث أفاد 

)29( ضحية أنه ال توجد مثل هذه الهيئة ملتابعة وإدارة شؤونهم بينام أفاد سبعة منهم 

أنهم ال يعرفون إن كان يوجد مثل هذه الهيئة.

ونوه الضحايا إىل أنهم مل يتلقوا أي تواصل من أجهزة الدولة إال يف حاالت نادرة، حيث 

أفاد ثالثة ضحايا فقط أنهم تلقوا إتصاالً من الحاكم اإلداري للمنطقة وتعلق األمر بتنظيم 

52 مقابلة مركز الحياة مع )س،ت(، املفرق، متوز 2012
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األمور الخاصة بالصلح، كام أفاد بعض الضحايا إىل أنُه يف بعض األحيان اتصل بهم الكفيل 

لالطمئنان عىل أحوالهم، ولكن دون إجراءات عملية، لتوفري سكن مثالً أو فرصة عمل.

يقول الضحية )س،ع(53 األب لستة أطفال والبلغ من العمر )80( عاماً »اليوجد أي متابعه 

وهناك تقصري كبري يف إدارة الجلوة وحل القضية بشكل عام«، ويضيف )س،ت(54 »ال يوجد 

أي’ جهات أو لجان خاصه بنا وإمنا معظم األمور تدار من خالل اإلتصال وطلب ما نريد 

من الكفيل العشائري، واآلن نحن نعاين من مشاكل معيشية مرهقة للغاية«.

الصلح  فيحكمه بحسب من متت مقابلتهم  القديم  املكان  إىل  والعودة  الجلوة  أما مدة 

العشائري بني طريف النزاع، ويف معظم الحاالت التي تم استقصائها مل تحدد مدة للجلوة 

ومل يعد املجليني حتى اآلن إىل أماكن سكنهم، عىل الرغم من أن بعضهم )6 ضحايا( قد 

تقدموا بطلبات شفوية أو خطية أو كالهام إىل الحاكم اإلداري للعودة إىل مكان إقامتهم 

األصيل قبل انتهاء مدة الجلوة التي غالباً ما تكون غري محددة أصال، إال أن الرد يف جميع 

هذه الحاالت كان سلبياً العودة إىل مكان اإلقامة األصيل قبل انتهاء مدة الجلوة.

ويف إحدى الحاالت امللفتة تقدم والد املتهم بجرمية القتل بطلب خطي إىل الحاكم اإلداري 

من خالل كفيلهم العشائري ألنهاء الجلوة والعودة إىل منازلهم، بعد صدور حكم الرباءة 

بحق أبنه املتهم، إال أن طلبُه قوبل بالرد بحجة أن أهل املتويف يرفضون الصلح العشائري، 

وال زالوا يرصون عىل الجلوة، ويف هذا السياق تقول والدة املتهم بهذه القضية )س،ز(55 : 

تقدم زوجي لدى املحافظ بعد صدور الحكم برباءة أبني، إال أنُه قوبل بالرفض بحجة أن 

أهل املتوىف غري معرتفني بقرار القضاء ومرصين عىل الجلوة، واآلن خرج أبني من السجن 

ويعيش معنا هو و أوالده، وهو ال زال متهامً من قبل أهل املتوىف، وال نعلم ماذا يريد 

الحاكم اإلداري، أو أهل املتوىف أكرث من قرار املحكمة كدليل عىل براءة أبني ليسمحوا لنا 

بالعودة إىل منازلنا«.

53 مقابلة مركز الحياة مع )س،ع(، الكرك، آب 2012

54 مقابلة مركز الحياة مع سعود التايه، املفرق، متوز 2012

55 مقابلة مركز الحياة )س، ز(، اربد متوز 2012
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انتهاكات حقوق اإلنسان نتيجة تطبيق الجلوة العشائرية

التي  اإلنسان  لحقوق  رصيحاً  انتهاكاً  تشكل  التي  املامرسات  من  الجلوة  عادة  تعترب 

نصت عليها كافة الترشيعات والقوانني الوطنية والدولية، حيث نص عىل هذه الحقوق 

رصاحة الدستور األردين ومجموعة من القوانني األردنية، واملواثيق واملعاهدات الدولية 

التي وقع وصادق عليها األردن، كاإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص 

االقتصادية واالجتامعية  بالحقوق  الخاص  الدويل  املدنية والسياسية، والعهد  بالحقوق 

حياتهم  عىل  طرأت  التي  التغريات  حول  الجلوة  مع ضحايا  التحدث  وبعد  والثقافية، 

االنتهاكات  من  مجموعة  إىل  البحث  فريق  توصل  عليهم  الجلوة  قرار  تطبيق  بعد 

العمل، وحق  اإلقامة والتنقل، وحق  الضحايا األساسية وهي حق  التي خرقت حقوق 

كيف  سرنى  وتالياً  األرسية،  الحياة  يف  والحق  االنتخاب  وحق  الصحة،  وحق  التعليم، 

أثرت الجلوة عىل كل حق من هذه الحقوق، وسلبته من الضحايا يف معظم الحاالت 

التي تم استقصائها.

 

أوالً: الحق يف اإلقامة و التنقل

أقر الدستور األردين يف املادة )9(منه أنه56 : »ال يجوز أن يحظر عىل أردين اإلقامة يف جهة 

ما أو مينع من التنقل وال أن يلزم باإلقامة يف مكان معني إال يف األحوال املبينة يف القانون«، 

كام ينص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان57 يف املادة )13( عىل أنُه: )1( لكل فرد حرية 

التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. )2( يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد 

مبا يف ذلك بلده كام يحق له العودة إليه.

كام ينص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية58 يف املادة )12( الفقرة )1( 

و الفقرة )3( منه عىل أنُه: )1( لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق 

56 الدستور األردين لسنة 1952 وتعديالته لسنة 2011

57 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان التي صادق األردن عليها يف العام عام 1948

58 العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الصادر يف 1966/12/16، ودخل حيز التنفيذ يف 1976/1/3، 

ووقع عليه األردن يف 1972/6/30، وصادق عليه يف 1975/5/28.
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حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. )3( ال يجوز تقييد الحقوق املذكورة أعاله 

أو  القومي  األمن  لحامية  وتكون رضورية  القانون،  عليها  ينص  التي  تلك  قيود غري  بأية 

وتكون  اآلخرين وحرياتهم،  أو حقوق  العامة  اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو  العام  النظام 

متمشية مع الحقوق األخرى املعرتف بها يف هذا العهد.

وعىل الرغم من مخالفة الجلوة للنصوص الواردة أعاله إال أن الدولة ترعى تطبيق الجلوة 

سواء بشكل مبارش حينام يأخذ الحاكم اإلداري زمام املبادرة مبوجب الصالحيات التقديرية 

املمنوحة له أو بشكل غري مبارش حينام ال توفر الدولة وسائل حامية كافية لحامية أهل 

الجاين من إيقاع الجلوة بحقهم، ومن خالل املقابالت التي أجراها فريق البحث مع الضحايا 

تبني أن جميع الضحايا قد عانوا من صعوبة يف إيجاد مسكن يف املكان الذي تقرر للجلوة 

خصوصاً يف ظل ظروف الرسعة التي فرضتها عليهم الجلوة، وأنهم جميعاً عانوا من فوارق 

ملموسة بني مكان إقامتهم القديم ومكان إقامتهم الجديد أثرت عىل حياتهم ومستقبلهم.

يقول أحد ضحايا الجلوة )ح،ر(59 »كنت أملك منزاًل مبساحة )170(م2 مبني عىل قطعة 

أرض مساحتها )2000(م2 بجوار منازل أخويت، حيث يحتوي منزيل عىل جميع املرافق، أما 

اآلن فأنني استأجر شقة صغرية مبساحة )80(م2 وبإيجار قيمته )100( دينار ولقد منعت 

الحايل هو شعور  منزيل  أفتقده يف  ما  أكرث  و  إليه...  العودة  أو  القديم  منزيل  تأجري  من 

االستقرار الذي كنت أعيشه يف منزيل القديم«.

أما )هـ،ر(60 فيسكن اآلن يف منزل مساحته أقل من نصف بيته القديم قبل تطبيق الجلوة 

وهو يدفع بدل إيجار مقداره )200( دينار شهرياً علامً بأن بيته األصيل كان ملكاً له.

أبنه صغرية  وله  الجيش،  يف  عسكرياً  يعمل  والذي  الجلوة  أحد ضحايا  )س،د(61  ويقول 

»كنت أعيش يف منزل ملك يل بجوار منزل والدي وإخويت ومساحته )100(م2، أما أالن فانا 

59 مقابلة مركز الحياة مع )ح،ر(، اربد آب 2012

60 مقابلة مركز الحياة مع )هـ،ر(، اربد، آب 2012

61 مقابلة مركز الحياة مع )س،د(، اربد آب 2012
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أعيش مع والدي وبعض من إخويت غري املتزوجني يف مكان مستأجر بتكلفة عالية، وزوجتي 

وأبنتي تعيشان بعيداً عني يف منزل عائلة زوجتي، وأزورهم بني الحني واآلخر«، )ف،د(62 

إحدى ضحايا الجلوة وهي أم لخمسة أطفال كانت تسكن يف بيت مستقل مساحته )170(

م2، واآلن تسكن يف »شبه منزل قديم وخرابه« كام تصفه، وعند سؤالها عن أكرث يشء 

تفتقده يف مكان إقامتها القديم أجابت »كل يشء، فنحن مدمرين«.

العمر)62( عاماً وهو أب ألرسة مكونة  يبلغ من  الجلوة والذي  أما )غ،ز(63 أحد ضحايا 

منذ  القديم  إقامتنا  مكان  يف  وأرسهم  أوالدي  و  أنا  سكنت  »لقد  فريوي:  أفراد  من)9( 

أجدادي، وقد كنت أسكن يف منزل مستقل أملكه، لديه حديقة واسعة، ومل أتخيل يوماً 

أجرة  أدفع  وزوجتي،  أوالدي  و  أنا  صغري  منزل  يف  أسكن  واآلن  املوت،  إىل  إال  مغادرته 

شهرية مقدارها )150(ديناراً وال أشعر بالراحة به، ودامئاً أبقى يف الداخل وال أغادره، وأنا 

ال أستطيع الجلوس أمامه كام كنت أفعل يف منزيل القديم، الذي ما زال مهجوراً وحديقتُه 

وجرياين  وأصدقايئ  حديقتي،  وجلسة  وأشجاري  بيتي  أفتقد  حقاً  أنا  العناية،  لقلة  تالفة 

وحتى املخبز ومحل الخضار الذي كنت أبتاع منه احتياجايت«.

يقول )ح،ز(64 أحد ضحايا الجلوة ذو الـ)32( عاماً والذي كان أعزباً يعيش مع والديه يف 

منزل كبري، له حديقة كبرية، وفيه جميع املرافق، أنُه أصبح اآلن يعيش يف منزل أصغر، 

وليس له حتى ساحة خارجية »كنت يف بيت قديم أملك غرفتي املستقلة، يزورين رفقايئ 

أفتقد  فأنا  اآلن  أما  الخارجية،  الساحة  يف  أو  البيت،  مضيف  يف  أو  أحياناً،  بها  فنجلس 

كل ذلك، وأفكر ما ذنبي بكل ذلك وأنا مل أقرتف أي عمل مخالف للقانون«، كام يقول 

)م،ص(65 أحد ضحايا الجلوة والذي يبلغ )48( عاماً »أنا مل أبع منزيل القديم ومل أؤجره بل 

تركته مغلقاً بعد الجلوة ألنني أحبه وحيايت به، األهل ... األصدقاء ... شوارع منطقتي ... 

طفولتي ... بستاين ... أنا أفتقد املكان الذي أمضيت به عمري منذ والديت«.
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به  ولد  الذي  الحي  فيفتقد ألصدقائه يف  عاماً   )14( ذو  املدريس  الطالب  )ج، ص(66  أما 

وذكريات طفولته يف امللعب الذي يلعب به كرة القدم أسبوعياً مع رفاقه« 

)ع،د(67 والذي يبلغ من العمر )62( عاماً، وكان يعيش يف بيت مستور حسب وصفه، ملكاً له، 

ثم أنتقل بعد الجلوة إىل شقة مبساحة صغرية، لتسكن معه أربعة عائالت أخرى، ويدفع أجرة 

شهرياً مقدارها )150( ديناراً، وهو يعاين حسب ما قال ليؤمن أجرة البيت الجديد، ويتساءل 

ما ذنبه يف كل هذا ليتم إجالئه حيث أن صلته بالجاين هي أنه من أبناء عمومته من الجد 

الثاين، الشيخ )س،ت(68 الذي كان ميلك بيتاً واسعاً عىل مساحة قدرها ثالثة آالف مرت مربع، 

الكهرباء واملاء واملرافق املختلفة، يقيم اآلن هو وعائالت املجليني  وتتوافر فيه خدمات 

معه والبالغة )500( شخص يف بيت من طابق واحد ميلكه الكفيل العشائري، ومجموعة 

من الخيم املحيطة به، ويفتقدون الكثري من الخدمات واملرافق، وهو يفتقد مكان سكنه 

وذكرياته ويشعر بالغضب من عدم توفري الدولة الحامية له، يقول »بعد الجلوة أصبحت 

أشك بأن الدولة ال تستطيع حامية وصيانة كرامة املواطن األردين« .

لها  ملك  بيت  يف  تسكن  كانت  األطفال  رياض  يف  واملعلمة  أطفال  لثالثة  األم  )ن،م(69 

وعائلتها املكونة من أربعة أفراد )الزوج واألبناء( حيث تكون هذا البيت من غرفتي نوم 

ومطبخ وحاممني أما اآلن فهي تسكن يف خيمة ليست ملكها وهي تعيش مع أهل زوجها، 

كام تصف فالخيمة مقسمة إىل شقني شق ينام به الذكور وآخر لإلناث.

وعند سؤال الضحايا إن كان املكان الذي تم الجالء إليه هو ذات املكان الذي تم تحديده 

ضمن رشوط الجلوة، أفاد )32( من ضحايا الجلوة الذين متت مقابلتهم بأنه ذات املكان، 

بينام أفاد ثالثة منهم بأنهم مل يلتزموا بذات املكان لكنهم مل يقرتبوا يف الوقت نفسه من 

املكان الذي حظر عليهم التنقل به.
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تقول )ب،ح(70 إحدى ضحايا الجلوة والتي تبلغ )51( عاماً األم لثالثة أبناء »يف البداية قاموا 

بإجالئنا من الحسا إىل الدييس لكن الشيخ هناك رفض استقبالنا، بعد ذلك قاموا بإجالئنا إىل 

الكرك حيث هناك طلبوا منا التوجه إىل منطقة سواقة وهي منطقة مقطوعة وتبعد عن 

الخدمات، ثم عدنا إىل مدينة معان عىل الرغم من أن بعض العائالت املجلية معنا استقرت 

يف الكرك، وكل ذلك لنحقق رشوط الجلوة بأن نكون خارج حدود الحسا«، أما )ع.ف(71 فريوي 

أنُه أنتقل والعائالت املجلية معه بداية إىل مكان ضمن لواء ناعور إال أنُه رفض قبولهم به ألنه 

مجاور ألقارب املتوفاة، ثم انتقلوا لدى عشرية أخرى ضمن نفس املنطقة إال أنُه أيضاً رفض 

بقائهم هناك ثم انتقلوا مرة أخرى إىل قرية أخرى حيث استقروا هناك.

ويعاين معظم من متت مقابلتهم ليس فقط من الحرمان الستغالل بيوتهم وأمالكهم من 

بالكرس  واألمالك  البيوت  هذه  عليه عىل  املجني  أهل  بتعدي  أيضاً  ولكن  اإلجالء  مكان 

والحرق والتخريب يف ظل غياب واضح لقوى األمن كام أفاد الضحايا، حيث أفاد )32( 

ضحية بأنه مل يتم السامح لهم بزيارة، أو استغالل أمالكهم بالبيع أو التأجري خالل فرتة 

عىل  تساعدهم  مل  الرسمية  األجهزة  وأن  لذلك،  عليه  املجني  أهل  رفض  بسبب  الجلوة 

حامية حقهم باستغالل أمالكهم.

يقول )هـ،ر(72 : »منزيل القديم مهجور ومنعت من تأجريه أو استثامره أو حتى قطف مثار 

أشجار الحديقة علام ً بأن هذا الحرمان كان ضمن رشوط العطوة«. كام يقول )م،ع(73 والذي 

يعمل محامياً وهو أب لستة أبناء »منزلنا القديم تم حرقه ورسقته رغم عدم وجوده يف القرية 

التي وقعت بها حادثة القتل، ولقد حاولت تأجريُه ورفض أهل املجني ذلك وهددوا باالعتداء 

عىل املستأجر أن فعلت ذلك، ومل يحرك الحاكم اإلداري ساكناً رغم إبالغه خطياً بذلك«، أما 

)ي،د(74 وهو أحد ضحايا الجلوة وكان يقيم يف منزل صغري يف مخيم الشهيد عزمي املفتي، 

وبعد الجلوة، أضطر إىل استئجار مسكن بقيمة )150( ديناراً شهرياً، وإىل السكن مع عدد 
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أكرب من أفراد عائلته، فأفاد أنُه مل يتم تأجري مسكنه القديم وقد تعرض للخراب من قبل 

أفاد جميع  التنقل  الحق يف  يخص  وفيام  الحي«،  يقع يف وسط  ألنه  عليه،  املجني  أهل 

الضحايا أنُه يف حني أنُه كان لهم حرية التنقل بحرية بدون قيود يف مكان سكنهم القديم 

قبل الجلوة، أصبحوا اآلن مقيدي الحرية بشكل كامل يف املناطق التي حظر عليهم التنقل 

نتيجة  يسكنوه  الذي  الجديد  املكان  بحذر شديد يف  ويتنقلون  الجلوة  قرار  بها مبوجب 

لتطبيق الجلوة.

الجديد  الجلوة وهي طالبة جامعية: »نحن نتنقل يف املكان  تقول )س،ر(75 إحدى ضحايا 

كالغرباء، نتحرك بخوف واستحياء، ونشعر بنقص دائم«، كام يقول )س،د(76 أحد ضحايا الجلوة 

والذي اضطر إىل االفرتاق عن زوجته وابنته ذات األربع أعوام بعد الجلوة ليعيش هو مع 

السكن والوضع  أهلها بسبب صعوبة  والديه وبعض إخوته، ولتعيش زوجته وأبنتهام مع 

االقتصادي« أنه يتنقل بحذر شديد ويجد صعوبة أحياناً يف التنقل وزيارة أبنته وزوجته، كام 

أنه يخاف كثرياً عىل والديه وإخوته، حيث أن والده يلتزم املنزل وال يخرج أبداً، وهو غري معتاد 

عىل العيش يف شقه ويف املدينة، وهو ينام ألول مرة يف حياته خارج قريته، ويضيف بكل حزن 

وأىس نحن ال نعرف إىل متى سنبقى فاقدين لحريتنا يف التنقل، وإىل متى سيبقى شعورنا بهذا 

الخوف« وعند محاورة هذا املستجيب والذي يعمل يف السلك العسكري، أضاف بأنه يتلقى 

دامئاً تشديداً من رؤسائه عىل رضورة الحذر، كام أنهم يشددون عىل إجازاته خوفاً عليه«.

ويف إحدى الحاالت امللفتة كانت إحدى ضحايا الجلوة )ف،د(77 األم لخمسة أطفال هي 

شقيقة املجني عليهم وزوجة أبن عم القاتل وقد اضطرت إىل الجالء مع زوجها وأوالدها، 

عليها  طبقت  غريبة  اعتربت  بل  شقيقتهم  أنها  لها  يشفع  ومل  أخويها  جنازة  تحرض  فلم 

الجلوة وغادرت خوفاً عىل حياة زوجها وأبنائها: »كنا يف مكان إقامتنا القديم نتنقل بحرية، 

و أوالدي يلعبون بحرية، أما اآلن فهم مقيدون وأنا يقظة طوال الوقت«.
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ويقول أحد ضحايا الجلوة )غ،ز(78 ذو الـ )62( عاماً: »أن ال أحد مينعني من التنقل يف 

هذا املكان، لكني أقلل من التنقل خاصة يف الليل، حيث أعيش حالة قلق، وخوف من 

أي ترصف أو أي انتقام قد يقوم به أهل املجني عليه، والذي يهدد حيايت وحياة أبنايئ«.

أما )ث،ص(79 الطالب املدريس فريوي بأنه ليس له حرية التنقل من مكان إىل آخر داخل 

املنطقة التي يسكن بها مع عائلته بعد الجلوة، وقد حدد والداه له وإلخوته مساحة تنقله 

فقط بالذهاب إىل املدرسة واللعب أمام البيت مع أوالد الجريان يف ساعات محددة، وهذا 

يشعره بالحزن واإلحباط، وتقول )ف،س(80 والبالغة من العمر )61( عاماً وهي مقعدة، 

وتعاين من مرض السكري »لنا كامل الحرية يف التنقل داخل محافظة اربد وخارجها، ما 

التي  العشائرية  العطوة  يف  األماكن  هذه  تحديد  وتم  املفتي،  عزمي  مخيم  منطقة  عدا 

تجدد كل ستة شهور، والتي تم تبليغنا بها بواسطة الكفيل العشائري والحاكم اإلداري، وأنا 

ال أستطيع مبوجب هذا القرار حتى زيارة بنايت املتزوجات يف املخيم«81. 

أما )ج،ر(82 وهو أحد ضحايا الجلوة، ويعمل تاجراً يف الواليات املتحدة األمريكية فريوي 

أنُه سافر مع عائلته إىل أمريكا لفرتة وجيزة حوايل 3 شهور خالل مدة تطبيقهم للجلوة، 

مدة  الستكامل  األردن  إىل  وإعادته  حضوره  طلبوا  بذلك  عليه  املجني  أهل  علم  وحني 

الجلوة، وفعالً عاد بناًء عىل تعليامت الحاكم اإلداري إىل مكان الجلوة، ومن الجدير بالذكر 

أن )34( من الضحايا الذين متت مقابلتهم مل يشاهد قراراً مكتوباً يبني األماكن املحظور عليهم 

كان ضمن نسخة  أحدهم  القرار  ملثل هذا  أثنان فقط مبشاهدتهم  أفاد  بينام  بها،  التجول 

العطوة العشائرية واألخر ضمن نسخة من كتاب رسمي للحاكم اإلداري.

وعند سؤال الضحايا فيام إذا قاموا بتقديم أي اعرتاض عىل حدود هذه األماكن، أجاب 

أثنان منهم فقط بتقدميهم ملثل هذا األعرتاض )إال أن الحاكم اإلداري مل يوافق عىل هذه 
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من  أي  يفد  مل  كام  الجلوة،  قرار  حددها  التي  بالحدود  الباقون  ألتزم  بينام  الطلبات(، 

الضحايا مبحاولته العودة إىل املكان القديم قبل إنهاء قرار الجلوة وإجراء الصلح.

يقول أحد ضحايا الجلوة )ص،ز(83 »لقد حاولنا الجالء إىل مكان آخر لنا فيه أقارب وقدمنا 

طلب بذلك إىل الحاكم اإلداري، إال أنُه مل يتم املوافقة عليه من قبل الحاكم اإلداري وأهل 

املجني عليه«، كام تقول إحدى ضحايا الجلوة أنهم قدموا طلباً إىل الحاكم اإلداري لإلقامة 

يف أطراف املدينة التي جلوا منها، لكنه رفض بناًء عىل رغبة أهل املتوفني الذين أرصوا عىل 

أن يتم الجالء خارج حدود اللواء بأكمله84. 

ثانياً: حق العمل

كفل الدستور األردين حق العمل للمواطن األردين، حيث ورد يف املادة )6( منه أنُه »تكفل 

الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطأمنينة وتكافؤ الفرص لجميع 

توفر  أن  الدولة  وعىل  املواطنني  لجميع  حق  »العمل  أن  منه   )23( واملادة  األردنيني« 

لألردنيني بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به، كام نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

الحق يف  لكل شخص   )1( أن  )1( عىل  الفقرة   )23( املادة  األردن يف  عليه  الذي صادق 

العمل، وله حرية اختياره برشوط عادلة مرضية كام أن له حق الحامية من البطالة، كام 

نصت املادة )6( الفقرة )1( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية الذي صادق عليه األردن أيضاً بأنه: »تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد بالحق 

يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل 

يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابري مناسبة لصون هذا الحق.

ولقد تنوعت طبيعة العمل الذي كان يقوم به الضحايا قبل تطبيق قرار الجلوة عليهم، فمنهم 

الخاص  القطاع  من كان يعمل يف وظيفة حكومية )ستة ضحايا(، ومنهم من كان يعمل يف 

)عرشة ضحايا(، ومنهم عىل مقاعد الدراسة )أربعة ضحايا(، ومنهم من كان يعمل يف السلك 

العسكري )أربعة ضحايا(، ومنهم من مل يكن يعمل أو أنه متقاعد من وظيفته )12( ضحية.
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القطاع  يف  يعملون  كانوا  الذين  الضحايا  من  أثنان  أوقف  فقد  الجلوة  تطبيق  بعد  أما 

 )14( عاىن  كام  رواياتهم،  بحسب  اآلن  حتى  أوضاعهم  تسوى  ومل  العمل  عن  الحكومي 

ضحية من تغري يف طبيعة العمل أو معدل الدخل أو معدل الرصف، ومل ينطبق السؤال 

عىل )16( ضحية والذين كانوا بال عمل أو متقاعدين أو عىل مقاعد الدراسة كام أوردنا، 

بعد  يتأثر  مل  ودخلهم  ومستوى رصفهم  عملهم  طبيعة  أن  إىل  أربعة ضحايا  أشار  بينام 

تطبيق الجلوة بحقهم.

)ب،ت(85 أحد ضحايا الجلوة الذي كان يعمل يف القطاع الحكومي وهو موقوف عن العمل 

اآلن دون تسوية أوضاعه يعاين أوضاعاً اقتصادية سيئة يف ظل انعدام دخله من وظيفته 

تاجراً  يعمل  كان  يروي  ما  فبحسب  )هـ،ر(86  أما  أموره،  ستحل  متى  يعلم  وال  السابقة 

فهو  أالن  أما  ديناراً   )800( منها حوايل  دينار يرصف   )2000-1500( مابني  ومعدل دخله 

يعمل سائقاً ومعدل دخله ال يتجاوز )500( دينار وهو يحاول أن يتكيف مع هذا املبلغ.

أما )م،ع(87 متقاعد عسكري ويعمل محامياً فريوي بأن هناك فرقاً يقدر مببلغ )900-500( 

مخازن  وثالثة  بيتاً  ميلك  كان  حيث  الجلوة،  وبعد  قبل  الشهري  دخله  مصدر  يف  ديناراً 

يؤجرها، ويعمل محامياً بينام أالن هو ال يستطيع مزاولة عمله بسبب وجود املحكمة يف 

منطقة املشريفة قصبة الكرك، وهناك ميكن االحتكاك بأفراد عشرية املجني عليه، كام أنه 

ال يستطيع تأجري املخازن واستغاللها لرفض أهل املجني عليه ذلك، )ن،س(88 املعلمة يف 

رياض األطفال انتقلت من عملها يف املدرسة يف مكان سكنها القديم إىل مدرسة جديدة 

يف مكان الجلوة بنفس طبيعة العمل لكن تكلفة الوصول إىل مكان العمل ارتفعت فبينام 

كانت املسافة بني بيتها واملدرسة التي تعمل بها عرشة دقائق مشياً عىل اإلقدام أصبحت 

اآلن تستخدم وسيلتي مواصالت متتابعتني إضافًة إىل جزًء متعلق بامليش عىل األقدام لتصل 

إىل عملها... وهي تتمنى كل يوم أن ينتهي هذا الوضع وتعود إىل بيتها وعملها القدميني.

85 مقابلة مركز الحياة مع )ب، ت( املفرق متوز 2012

86 مقابلة مركز الحياة مع )هـ، ر(، اربد، متوز ٢٠١٢

87 مقابلة مركز الحياة مع )م،ع(، الكرك، متوز ٢٠١٢

88 مقابلة مركز الحياة مع )ن، س(، املفرق متوز 2012



الجلوة العشائرية وما يرافقها من انتهاكات لحقوق االنسان في األردن

40

ثالثاً: حق التعليم

النص  يف  ورد  )6\أ( حيث  املادة  يف  األردين،  للمواطن  العمل  األردين حق  الدستور  كفل 

»تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطأمنينة وتكافؤ الفرص 

لجميع األردنيني« و املادة )20( منه حيث نصت »التعليم اإلبتدايئ إلزامي لألردنيني وهو 

مجاين يف مدارس الحكومة«، كام نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي صادق عليه 

التعلم، ويجب أن  املادة )26( لفقرة )1( عىل أن »)1( لكل شخص الحق يف  األردن يف 

األويل  التعليم  باملجان، وأن يكون  األقل  األوىل واألساسية عىل  التعليم يف مراحله  يكون 

إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني واملهني، وأن ييرس القبول للتعليم العايل عىل قدم 

املساواة التامة للجميع وعىل أساس الكفاءة«. كام نصت املادة )13( الفقرة )1( من العهد 

الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذي صادق عليه األردن أيضاً 

بأنه: »تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم«.

وقدبلغ عدد الضحايا الذين متت مقابلتهم ممن هم عىل مقاعد الدراسة أو لديهم أبناء عىل 

مقاعد الدراسة )18( ضحية، وقد تحدث الضحايا عن التغريات التي طرأت عىل استمتاعهم 

يف حقهم أو حق أبنائهم يف التعليم، فبينام حرم البعض من فرصة الذهاب إىل املدرسة لبضع 

سنني قبل أن يتم ترتيب أوضاع عائلته، تأثر التحصيل التعليمي للبعض اآلخر بسبب تغيري 

املدارس واألجواء املتوترة التي مروا بها نتيجة الجلوة وافرتاقهم عن زمالئهم.

ويروي )ع،ب(89 أحد الضحايا ذو الـ)55( عاماً أنُه بعد جالئه هو ومجموعة من العائالت تم حرمان 

ما يقارب )17( طفل من الدخول إىل املدارس يف السنوات األوىل بعد الجلوة بسبب تشتت هذه 

العائالت والخوف عىل أبنائهم، كام مل يتابع مجموعة من الجامعيني تعليمهم الجامعي وحرموا منه، 

وهذا شكل معاناة كبرية وكرساً لطموحاتهم وتأثرياً عىل مستقبلهم، واآلن يف النهاية دخل األطفال 

املدارس ونقلت ملفاتهم واستقروا لكن ذلك حدث بعد أن فاتهم سنوات مع أبناء جيلهم«، أما 

)أ،ب(90 إحدى الضحايا اللوايت كن يشاركن يف التدريب املهني يف مكان سكنها قبل الجلوة فرتوي 

أنُه بعد تطبيق الجلوة توقف تدريبها كام رفض والدها إرسالها إىل أي تدريب آخر خوفاً عليها.

89 مقابلة مركز الحياة مع )ع، ب(، معان، آب 2012

90 مقابلة مركز الحياة مع )أ، ب(، معان آب 2012
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كانت  لكنها  الجديد،  املكان  يف  ألبنائنا  مدارس  تحديد  تم  »لقد  )س،ت(91  يضيف  كام 

بعد  أن  كام  الجديدة  املدرسة  إىل  الطالب  كافة  نقل  نستطيع  مل  أحوالنا  ولسوء  بعيدة 

املسافة وعدم توفر مواصالت نقل عام بني مكان سكننا واملدرسة الجديدة أدى بنا إىل 

إيقاف ذهاب أبنائنا إىل املدارس والذهاب فقد أحياناً إىل االمتحانات، وقد تم أيضاً إيقاف 

الدراسة ملعظم أبنائنا يف الجامعات إىل حني أن نعرف ما مصري الجلوة«.

رابعاً: الحق يف الصحة

كفل قانون الصحة العامة األردين92 يف املادة )3( منه مسؤوليته عن صحة املواطن األردين، 

كام كفل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي صادق عليه األردن يف املادة )25( يف الفقرة 

األوىل منها أن »لكل شخص الحق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة عىل الصحة 

والرفاهية له وألرسته«، إضافة إىل العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية الذي صادق عليه األردن يف املادة )12( الفقرة )1( منه والتي نصت عىل أنه 

»تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة 

الجسمية والعقلية ميكن بلوغه«.

ومل تشكل الجلوة تأثرياً كبرياً عىل حقهم يف الصحة كام بينت املقابالت التي تم إجرائها مع 

الضحايا، والذين كانوا يف غالبيتهم إما غري مؤمنني صحياً قبل الجلوة وبعدها، أو كانوا مؤمنني 

صحياً قبل الجلوة ومل يتغري تأمينهم بعدها )تأمني حكومي أو عسكري(، وبرز خالل املقابالت 

وجدود أربعة حاالت أثرت عليهم الجلوة بشكل ملحوظ فيام يتعلق بحق الصحة، الحالتني 

األوليني لشخصني تم إيقاف التأمني الصحي لهام وعائالتهم بسبب اإليقاف عن العمل.

عدل  محكمة  يف  يعمل  كان  لطفل،  وأب  متزوج  وهو  الضحايا  أحد  )ب،ت(93  فمثال 

الرويشد، وبالتايل كان هو وعائلته مؤمنني صحياً بطبيعة عمله كموظف حكومي، أما اآلن 

فهو موقف عن العمل، بالتايل تم إلغاء تأمينه بحسب قوله.

91 مقابلة مركز الحياة مع )س، ت(، املفرق، متوز 2012

92 قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 2008، نرش يف الجريدة الرسمية 924 تحت رقم بتاريخ 17-08-2008

93 مقابلة مركز الحياة مع )ب، ت(، املفرق 2012



الجلوة العشائرية وما يرافقها من انتهاكات لحقوق االنسان في األردن

42

زادت  التكلفة  أن  من  شكت  إحداهام  مسنتني  بسيدتني  فتعلقتا  األخريني  الحالتني  أما 

لعالجها بسبب تغيري طبيبها وزيادة تكلفة العالج نتيجة لذلك، فالضحية )س،ز(94 والتي 

تبلغ من العمر )58( عاماً وتعاين من ارتفاع يف ضغط الدم، وهي غري مؤمنة صحياً قالت 

»أنا أتعالج عىل نفقتي، وكنت أراجع طبيباً يف مكان إقامتي القديم بتكلفة معقولة، أما 

اآلن فأنا ال أستطيع مراجعة طبيبي القديم، بل أجربت عىل مراجعة طبيب جديد يف مكان 

إقامتي الحايل، وبتكلفة أعىل، وال أعلم إن كنت سأحيى ألرى بيتي القديم مرة أخرى«.

وهي  عاماً   )61( العمر  من  تبلغ  والتي  املفتي  عزمي  مخيم  من  الضحية )ف،س(95  أما 

مقعدة، وتعاين من مرض السكري فرتوي أن حالتها الصحية ازدادت سوًء بعد الجلوة، فهي 

تعاين البعد عن مجتمعها وجريانها وبناتها املتزوجات بعد أن انتقلت إىل املكان الجديد، 

ومل يعد باستطاعتها العودة أبداً إىل مكان سكنها القديم.

خامساً: الحق يف االنتخاب

كفل الدستور األردين يف املادة )67( حق املواطنني يف االنتخاب96 حينام أقر أنُه »يتألف 

مجلس النواب من أعضاء منتخبني انتخاباً عاماً رسياً ومبارشاً« كام كفل قانون االنتخاب 

أنُه »لكل أردين أكمل مثاين  حق األردنيني يف االنتخاب يف املادة )3\أ( والتي نصت عىل 

عرشة سنة شمسية من عمره يف التاريخ املحدد وفق أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة 

الحق يف انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون«.

إضافًة إىل ذلك فقد كفل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي صادق عليه األردن يف املادة 

)21( الفقرة )1( منه عىل أن »لكل فرد الحق يف اإلشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده 

إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون اختياراً حراً«، أما العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية والذي صادق عليه األردن أيضاً فقد جاء به أنُه »يكون لكل مواطن، 

دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة )2(، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح 

له فرصة التمتع بها دون قيود غري معقولة: 

94 مقابلة مركز الحياة مع )س، ز(، اربد متوز ٢٠١٢

95 مقابلة مركز الحياة مع )ف، س(، اربد-، آب 2012

96 قانون االنتخاب ملجلس النواب رقم )25( لسنة 2012، والذي صدر يف الجريدة الرسمية تحت رقم 165بتاريخ  01-07-2012
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)أ( أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية، 

قدم  وعىل  العام  باالقرتاع  دورياً  تجرى  نزيهة  انتخابات  يف  وينتخب،  ينتخب  أن  )ب( 

املساواة بني الناخبني وبالتصويت الرسي، تضمن التعبري الحر عن إرادة الناخبني.

باستطاعة )28(  أنه كان  الضحايا  البحث مع  التي أجراها فريق  املقابالت  نتائج  وبينت 

من الضحايا الذين تم اللقاء بهم مامرسة حقهم يف االنتخاب، وبالفعل شارك منهم )23( 

شخصاً يف االنتخابات النيابية 2010 كام أوردوا، وكانوا يف الغالب داعمني ملرشح معني، أما 

اآلن فأفاد معظمهم أنهم ال يستطيعون املشاركة يف االنتخابات ومامرسة حقهم السيايس 

باختيار من ميثلهم يف الربملان.

يف  للمشاركة  مؤخراً  القانوين  السن  بلغت  والتي  الجلوة  ضحايا  إحدى  تقول)س،ر(97 

االنتخابات النيابية 2013 »مل أسجل أنا وعائلتي لالنتخابات القادمة98 ألن مكان إقامتنا ال 

زال يف املكان الذي جلينا منه، ومل يتقدم والدي بأي إجراء لنقل مكان إقامتنا وبالطبع ال 

نستطيع الذهاب واالنتخاب يف املكان القديم ألننا بذلك سنخرق رشوط الجلوة«.

ومن جهة أخرى يرى بعض الضحايا أنُه بعد تطبيق الجلوة ونتيجة للظروف التي يعانونها مل 

تعد املشاركة السياسية أولوية بالنسبة لهم، يقول )س،ت(99 :حتى لو كان باستطاعتي املشاركة 

وتحقيق حقي يف التصويت يف مكان سكني الحايل فلن أشارك ألنني اآلن لست مقتنعاً بهذا 

الحق وأنا اآلن يف ضل هذه الظروف التي أعيشها مع أفراد عشرييت الخمسامئة مواطنتنا 

مجروحة، ألننا جلونا ظلامً... أنا أريد كرامتي التي ُسلبت مني يف وطني قبل أن أشارك يف 

االنتخابات... كيف تتوقع أن يكون عندي وأفراد عشرييت أي والء وأنتامء؟ ملاذا هذا التغييب 

لحقوق الناس؟ ملاذا هذا التأخري يف التقايض؟. وأما بالنسبة لبعض الضحايا فاملصري مجهول، 

وهم ينتظرون تحركاً من الجهات الرسمية لتبني لهم اإلجراء الواجب إتباعه للمحافظة عىل 

هذا الحق، إال أنهم ال يرون أي اكرتاث من هذه األجهزة للمحافظة عل حقهم يف املشاركة.

97 مقابلة مركز الحياة مع )س، ر(، اربد آب ٢٠١٢

98 صادف جزء من وقت إجراء هذا البحث التسجيل لالنتخابات النيابية األردنية 2013

99 مقابلة مركز الحياة مع )س، ت(، املفرق، متوز 2012
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يروي )ي، د(100 أنُه قد شارك يف االنتخابات يف مكان سكنه القديم، إال أن الحكومة حتى 

اآلن مل توفر أي تسهيالت لالنتخاب يف مكان السكن الجديد، وحتى اآلن مل تتضح له الرؤيا 

كيف سيشارك يف االنتخابات القادمة«.

وقد أظهرت نتائج البحث أن جميع الضحايا مل يغريوا مكان إقامتهم وهم ال ينوون تغيريها 

ألنهم يتمسكون بأمل عودتهم يوماً ما إىل مكان إقامتهم القديم، بالتايل مل يتقدموا ومل 

يبدوا الرغبة بتقديم طلب لنقل مكان إقامتهم.

)س،ز(101 أحد ضحايا الجلوة والذي غادر مسكنه بسبها منذ العام 2009 »إذا بقينا هنا لن 

نتمكن من االنتخاب، حيث أننا مل ننقل مكان إقامتنا، ولن ننقلها ألننا نأمل بان يسمح لنا 

بالعودة يف أي وقت إىل منازلنا«.

سادساً: الحق يف الحياة األرسية:

كفل الدستور األردين الحق يف الحياة األرسية من خالل كفالته للطأمنينة للمواطن األردين 

حيث ورد يف املادة )6\أ( منه أنه: »تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها 

قانون  )4\أ( من  املادة  األردنيني«، كام ورد يف  لجميع  الفرص  وتكافؤ  الطأمنينة  وتكفل 

املجلس الوطني لشؤون األرسة102 أن أحد أهداف املجلس هو »املساهمة يف تحسني نوعية 

مستوى حياة األرسة ورعاية وتعزيز دورها ومتكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضامن 

أمنهم«، وقد ورد يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة )12( منه أنه »ال يعرض أحد 

لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة أو أرسته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت عىل رشفه 

وسمعته، ولكل شخص الحق يف حامية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت«، 

كام ورد يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذي صادق 

عليه األردن يف املادة )10( الفقرة )1( منه عىل »وجوب منح األرسة، التي تشكل الوحدة 

الجامعية الطبيعية واألساسية يف املجتمع، أكرب قدر ممكن من الحامية واملساعدة«

100 مقابلة مركز الحياة مع )ي،د(، اربد آب ٢٠١٢

101 مقابلة مركز الحياة مع )س،ز(، اربد متوز ٢٠١٢

102 قانون املجلس الوطني لشؤون األرسة رقم )27( لسنة 2011
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األقارب  عن  باإلفرتاق  تتعلق  أرُسية  مشاكل  من  مقابلتهم  تم  الذين  الضحايا  عاىن  وقد 

والجريان والبيئة االجتامعية املحيطة إىل بيئة جديدة متاماً، أو اإلفرتاق أحياناً عن العائلة 

النواة لظروف اقتصادية أو لعدم توفر السكن أو ضيقه يف ظل سكن أكرث من عائلة يف 

البيت الواحد بعد الجلوة، أو الخوف والقهر وانعدام الشعور باإلستقرار.

تقول)س،ر(103 إحدى ضحايا الجلوة وهي زوجة وأم ألربعة أبناء »سببت الجلوة مشاكل 

)والدي(  بيت جدهم  عن  يتساءلون  دامئاً  والذين  الصغار  أوالدي  خاصة  نفسية ألرسيت 

الفكرة  أحاول رشح  أنني  ومع  الدراسة،  مقاعد  عىل  ورفقائهم  الجريان  وأبناء  وأخوالهم 

الفكرة«، وتضيف )س،د(104 ضحية أخرى من ضحايا  أنهم غري مستوعبني لهذه  إال  لهم 

الجلوة وهي زوجة وأم لطفلة ذات أربعة أعوام اضطرت لإلفرتاق عن زوجها لتسكن مع 

ذويها، ويسكن هو مع ذويه يف مكان آخر ألسباب تتعلق بضيق املسكن »هذه املشكلة 

أثرت كثرياً عيل وعىل أبنتي، فنحن نعيش بعيداً عن زوجي، وأبنتي دامئاً تسألني أين هو 

والدها، حيث أنُه ال يحرض لزيارتنا كثرياً وزيارته دامئاً قصرية جداً لعدم استطاعته التنقل، 

الناس من حويل حول سبب  أتحمل شائعات  أيضاً  خوفاً من أهل املجني عليه، كام أين 

سكني مع أهيل بعيدًة عن زوجي، فهناك من يقول أنني عىل خالف مع زوجي، وهناك 

من يقول أن زوجي يف السجن، وهذا كله يؤثر يف نفيس واستقراري... أنا ال أعلم ملاذا علينا 

تحمل هذا الوضع وأنا ليس يل أو لزوجي أو ألبنتي ذنب، وذنبنا فقط أن الجاين هو من 

أبناء عمومة زوجي«، أما )س،ز(105 فتقول »كنا نلتقي كأفراد أرسة بشكل دائم والجميع 

يف فرحة وانبساط، أما اآلن فحني نلتقي تجد الجميع مكتئباً ومتوتراً وضيق األفق، كام أن 

الجميع أصبحوا يفضلون االنعزال والوحدة«.

103 مقابلة مركز الحياة مع )س،ر(، اربد آب، ٢٠١٢

104 مقابلة مركز الحياة مع )س،د(، اربد آب ٢٠١٢

105 مقابلة مركز الحياة مع )س، ز(، اربد متوز 2012
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آراء يف تطبيق الجلوة العشائرية

الحظ فريق البحث أن أغلبية الضحايا يرفضون بتاتاً الجلوة ويعتربونها إجراًء قرسياً وظاملاً 

يتم فيه الحكم عىل من ال ذنب لهم يف القضية الرئيسية بناًء عىل صلة القرابة التي تصل 

أصل  من  ضحية   )30( أفاد  حيث  حق،  وجه  دون  الخامس  الجد  إىل  األحيان  بعض  يف 

)36( تم مقابلتهم عن رفضهم لتطبيق الجلوة العشائرية متاماً، بينام أفاد باقي الضحايا 

أنهم يؤيدون تطبيق الجلوة ألنها تحقن الدماء وال تسمح بالثأر يف ظل التفكري الحايل يف 

املجتمع وعدم قدرة قوات األمن عىل منع الثأر إذا بقي أهل الجاين قريبني من أهل املجني 

عليه، إال أنهم يرفضون بعض الرشوط التي تتم بها والتي تتعلق برسعة الرحيل وتدمري 

بيوت وممتلكات املجليني وعدم السامح لهم بزيارتها أو استغاللها، إضافًة إىل توسيع دائرة 

املجلني إىل أكرث من الجد األول. 

»إجراءات  بأنها  الجلوة  عاماً  العرشين  ذو  الجامعي  الطالب  )س،ع(106  الضحية  يصف 

انه ومجموعة من  الرغم من  بأنه عىل  املدريس  الطالب  قمعية«، كام يروي )ث،ص(107 

أقرانه الشباب يرفضون فكرة الجلوة، إال أن تهديد أهل املقتول والتواجد األمني أرعبهم 

أن  يجب  »القانون  أن  )ث،ص(  ويقول  حياتهم،  عىل  حفاظاً  للجلوة  يرضخون  وجعلهم 

يحميني وأرسيت بدالً من إجالئنا«.

الزوج واألب ألربعة أطفال يقول »الجلوة  الجلوة ذو )39( عاماً،  )م،ف(108 أحد ضحايا 

ليس لها أي أساس قانوين، هي فقط مجرد أعراف عشائرية، والواجب أن يحاسب الجاين 

فقط بقوة القانون وال يعاقب جميع أهله وأقربائه وهم ال ذنب لهم بالجرمية«،كام تقول 

إحدى الضحايا ذات الـ )33( عاماً »أنا فتاة ال أعرف الكثري بالقانون فأنا مل أكمل تعليمي...

لكني أعرف أن الجلوة ظلم«.

106 مقابلة مركز الحياة مع )س،ع(، الكرك، آب٢٠١٢

107 مقابلة مركز الحياة مع )ث،ص(، مادبا، متوز٢٠١٢

108 مقابلة مركز الحياة مع )م،ف(، عامن، ايلول٢٠١٢
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أما أراء الحكام اإلداريني الذي متت مقابلتهم فجاءت أيضا مبجملها رافضة لها ومطالبة 

بالحد منها )خمسة حكام إداريني( واللجوء إىل القضاء املدين، حيث يجب أن ال يتحمل 

األشخاص ذنبا مل يفعلوه وال يجب أن يؤدي غضب أهل املجني عليه إىل اإلرضار باآلخرين 

دون ذنب، كام ال يجب أن تؤدي إىل فقدان أفراد عائلة الجاين لوظائفهم و أعاملهم، فهذا 

يساهم يف تعميق آثار اجتامعية سلبية.

فيام أعرب اثنني من الحكام اإلداريني أنهم مع تطبيق الجلوة ألنها تحفظ األمن وتحقق 

تجنب االحتكاك بني الجاين واملجني عليه، وتحقن الدم وتهدأ من نفوس أهل املجني عليه 

عند رؤيتهم ألهل الجاين تاركني وراءهم بيوتهم وممتلكاتهم.

وتختلف الصورة متاماً يف رأي الكفالء العشائريني يف الجلوة، فبينام يستنكر الجلوة )أربعة 

من الكفالء العشائريني(، يدعم )سبعة كفالء عشائريني( تطبيق الجلوة، حيث يربر الفريق 

الجلوة  بعد  يعانون  حيث  املجليني،  بحق  ظاملة  آثار  إىل  تؤدي  الجلوة  بأن  رأيه  األول 

من صعوبة توفري السكن لألعداد الكبرية من املجليني، وصعوبة ترتيب إجراءات االنتقال 

عملهم،  لفرص  وفقدانهم  والرسقة،  للنهب  وممتلكاتهم  أموالهم  وتعرض  لهم،  واإلقامة 

وصعوبة اإلنتقال للطالب وصعوبة القبول يف املدارس، والتفكك األرسي بني أفراد العائلة 

الواحدة، وهذا مبجمله يؤدي إىل مشاكل اجتامعية وزيادة الجرمية.

أما الفريق الثاين فيربر دعمه للجلوة بأنها تخفف من أثار املصيبة لدى أهل املجني عليه 

وتحد من العنف االجتامعي أثناء ثورة الدم وتحمي من ازدياد أعداد القتىل والتخريب 

والدمار للمنازل، وتهدئ من ثورة النفوس، وتحقن الدماء، إال أن أصحاب هذا الرأي ال 

يدعمون املغاالة يف تطبيق الجلوة حسب رأيهم، حيث يقترص املجليني عىل دفرت العائلة 

فقط.
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الخالصة والتوصيات

إن الجلوة مامرسة تجاوزها الزمن من حيث املبدأ ومن حيث التطبيق، وال تنسجم هذه 

املامرسة مع منظومة القوانني والدستور يف األردن وتتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة التي 

يسعى األردن لتحقيقها، كام أن هذه املامرسة تقوم عىل مبدأ العقوبة الجامعية وتنتهك 

حقوق اإلنسان التي وردت يف املعاهدات الدولية التي صادق عليها األردن، وإضافًة إىل 

كل ذلك فإن الجلوة متارس يف غياب أي إطار قانوين يدعمها بل هي عادة اجتامعية تتم 

بحامية الدولة الرسمية، ولذا يتقدم فريق البحث مبجموعة من التوصيات أهمها:

  

أوالً: العمل عىل إنهاء تطبيق الجلوة العشائرية وتفعيل سيادة القانون وقرارات القضاء 

واإللتزام بها من كافة األطراف.

ثانياً: إيجاد آلية عملية ال تخل بالعدالة والشفافية لترسيع عملية التقايض يف القضايا ذات 

الخصوصية التي يرتتب عليها ردود فعل اجتامعية واسعة.

ثالثاً: تشكيل هيئة خاصة ملراجعة قضايا الجلوة العشائرية العالقة حالياً وتصويب أوضاع 

الضحايا وإجراء ما يلزم دون اإلخالل بتطبيق القانون عىل الجاين.

رابعاً: تعزيز جهود مؤسسات املجتمع املدين بشكل عام واملختصة منها بحقوق اإلنسان 

بشكل خاص لتثقيف املجتمع حول آثار الجلوة واالنتهاكات التي تؤدي إليها، إضافًة إىل 

تشكيل حالة كسب تأييد واسعة للحد من هذه املامرسة.

أهل  اعتداءات  من  وممتلكاتهم  وبيوتهم  الجاين  لعائالت  الحامية  الدولة  توفري  خامساً: 

املجني عليه إثر حدوث حالة القتل والنزاع ألن من يجب معاقبته هو الجاين فقط وليس 

كل عائلته.
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سادساً: البحث بجدية يف ظاهرة العنف املجتمعي التي انترشت حديثاً يف املجتمع األردين 

الظاهرة وخاصة تعزيز سيادة  إيجاد حلول عملية وجدية لهذه  بشكل متزايد ورضورة 

القانون.

 2013 أيار  يف  العشائرية  بالجلوة  إعالن حقوقي خاص  نرش  قد  الحياة  مركز  أن  ويذكر 

والذي احتوى عىل مجموعة من التوصيات العملية ألنهاء لجلوة )مرفق نص اإلعالن يف 

امللحق رقم »1« ضمن هذا التقرير(.
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مركز الحياة لتنمية املجتمع املدين

إعالن بخصوص الجلوة العشائرية
أيار 2013

الديباجة

وثاّق مركز الحياة لتنمية املجتمع املدين النتائج املرتتبة عىل الجلوة العشائرية باعتبارها عقوبة 

جامعية تتم من خالل ترحيل أهل الجاين وكل من له صلة قرىب بالجاين تصل أحياناً إىل الجد 

الخامس من املنطقة التي يتواجد فيها أهل املجني عليه ملدة قد متتد من أشهر إىل سنوات، 

والحظ مركز الحياة لتنمية املجتمع املدين بقلق ان النتائج املرتتبة عىل الجلوة تنتهك أبسط 

حقوق املواطن املكفولة يف الدستور و الترشيعات الوطنية واملواثيق الدولية التي صادقت عليها 

اململكة، من أبرزها : األمن الشخيص و السالمة البدنية، التنقل و اختيار مكان اإلقامة، إتالف 

املمتلكات دون وجه حق، العمل، التعليم، الرعاية الصحية ومامرسة حق االنتخاب.

وتبني أن الجلوة يتأثر بها رشائح املجتمع كافة، وال توجد جامعة أو فئة مبنأى أن تكون ضحيتها؛ 

إذ رصد فريق البحث امليداين حاالت للجلوة بكافة مناطق اململكة سواء يف البادية، األرياف، 

املدن أو املخيامت.  

و يؤكد أن فرض الجلوة العشائرية يناقض ما جاءت به الرشائع الساموية، و يتجىل ذلك بقوله 

ٌء واَلاَْو كاَاناَ ذاَا قرىب﴾،  ْ ْل ِمْنُه يشاَ لاٌَة إىل ِحْملِهاَا الاَ يُْحماَ إِْن تاَْدُع ُمثْقاَ تعاىل ﴿واَالاَ تاَِزُر واَاِزراٌَة ِوْزراَ أخرى واَ

ا أاَناَا فاَأاَقُوُل لاَُكْم: أاَِحبُّوا  ُدوَّكاَ .واَأاَمَّ تُبِْغُض عاَ : تُِحبُّ قاَِريباَكاَ واَ ِمْعتُْم أاَنَُّه ِقيلاَ وقول عيىس عليه السالم ﴿ساَ

ياَطْرُُدوناَُكْم﴾،  لُّوا ألاَْجِل الَِّذيناَ يُِسيئُوناَ إِلاَيُْكْم واَ اءاَكُْم. باَارِكُوا الاَِعِنيُكْم. أاَْحِسُنوا إىِلاَ ُمبِْغِضيُكْم، واَصاَ أاَْعداَ

ويُثاّمن مركز الحياة لتنمية املجتمع املدين جهود الكثري من شيوخ ووجهاء العشائر الذين حاولوا 

وا من هذه املامرسة والتخفيف من آثارها قدر اإلمكان، ويؤخذ بعني االعتبار عىل أن  أن يحداّ

الكثري من عادتنا وتقاليدنا تدعم حقوق اإلنسان، ويعتز بأن عادتنا و تقاليدنا العربية واإلسالمية 

قد أسهمت مساهمة جليلة يف تطوير حقوق اإلنسان عىل الصعيد الدويل. 
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واعتامداً عىل ما تقدم، فان املركز ينادي من خالل هذا اإلعالن إىل ما ييل:

املواطن  حقوق  احرتام  عىل  القانون  مبوجب  التنفيذية  السلطة  التزام  عىل  التأكيد  أوالً: 

وحاميتها والوفاء بها، ويشمل ذلك؛ متكينه يف مامرسة هذه الحقوق، الحامية من انتهاكها 

االلتزامات ألي  التنصل من هذه  بها. وال يجوز  التمتع  لتيسري  إيجابية  إجراءات  واتخاذ 

سبٍب من األسباب و بأي شكٍل من األشكال.

ثانياً: التأكيد عىل أن اإلستمرار بفرض الجلوة العشائرية يقواّض سيادة القانون و ينتهك 

مبدأ شخصية العقوبة التي ال يجوز إيقاعها إال عىل الجاين وحده وعدم جواز امتدادها 

إىل عائلته أو أقاربه.

العامة والخاصة  الثأر وتدمري املمتلكات  القامئة عىل  ثالثاً: رفض كافة األفعال اإلنتقامية 

وقت ارتكاب الجرمية وبعدها، وياّذكر بدور السلطات الرسمية بحامية حقوق املواطنني 

من اإلعتداء أو اإلنتهاك. ويدعو إىل تعزيز منظومة القيم املجتمعية الحميدة لنبذ العنف 

بكافة أشكاله من خالل إحالل السلم املجتمعي والعمل عىل تبني الربامج و الخطط لهذه 

الغاية.

رابعاً: ينتقد استمرار تطبيق الجلوة بالرغم من إلغاء القوانني العشائرية مبوجب القانون 

رقم )34( لسنة 1976، وهي: قانون محاكم العشائر لسنة 1936، قانون تأسيس محكمة 

استئناف عشائرية لسنة 1936 و قانون اإلرشاف عىل البدو لسنة 1936.

اإلداريني  الحكام  قبل  من  األحيان،  بعض  يف  الجلوة،  لفرض  قلقه  املركز  يُبدي  خامساً: 

و  دستورية  شبهة  يعرتيه  الذي   1954 لسنة   )7( رقم  الجرائم  منع  قانون  إىل  باإلستناد 

املنتقد وطنياً، بالرغم أنه مل ينص عىل استخدامه يف حالة الجلوة؛ 

إذ حرص هذا القانون الفئات التي يطبق بحقها عىل سبيل الحرص وليس من ضمنها عائلة 

و أقارب الجاين وذلك سنداً ألحكام املادة )3( من هذا القانون109. 

109 منح قانون مع الجرائم الحاكم اإلداري باتخاذ مجموعة من التدابري يف مواجهة أي من الفئات التالية: كل من وجد يف مكان 

عام أو خاص يف ظروف تقنع املترصف بأنه كان عىل وشك ارتكاب أي جرم أو املساعدة عىل ارتكابه، كل من اعتاد اللصوصية أو 






