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 والرضا عن أداء احلكومة،أثر اجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد
يف مشاركة املواطنني يف احلراك الشعيب يف األردن
خولة احلسن وذياب البداينة
:املستخلص
 والرضاء عن أداء احلكومة واخلصائص الشخصية واالجتماعية،هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر اجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد
ً
فردا من املشاركني يف احلراك
)821(  تكونت عينة الدراسة من عينة قصدية من.واالقتصادية للمشاركني يف احلراك الشعيب يف األردن
) اخلاصة مبدركات2010(  مت استخدام األداة اليت طورها البداينة، ولتحقيق أهداف الدراسة ومجع بياناتها.) حمافظة12( الشعيب األردني يف
.)CPI( واملعتمدة على املقاييس الدولية مثل فهرس مدركات الفساد،الفساد
 وكان هلذه املتغريات أثر ذو، من التباين يف متغري املشاركة يف احلراك الشعيب يف األردن%14 أظهرت نتائج الدراسة أن هذه املتغريات قد فسرت
 واجلهود، وأسباب انتشار الفساد، وكانت معامالت االحندار لكل من النوع االجتماعي واالنتماء احلزبي.)000.=∞ ,9.708=F( داللة إحصائية
: كما تبني وجود عالقة سلبية بني املشاركني يف احلراك وكل من.أثرا ذا داللة إحصائية على حنو منفرد
ً احلكومية يف مكافحة الفساد
) حيث0.243-(  واالنتماء احلزبي،) حيث تقل املشاركة يف احلراك يف حمافظات اجلنوب واملفرق وتزداد يف الوسط والشمال0.189-(احملافظة
) ومع عدم رضاء املواطنني0.241-( ومع ضعف اجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد،تزداد املشاركة مع االنتماء احلزبي والتنظيمات الشبابية
 ونوع،)0.109(  والتعليم،)0.110( العمر: كما تبني وجود عالقة إجيابية بني املشاركة يف احلراك وكل من.)0.216-( عن اخلدمات احلكومية
.)0.134(  وأسباب انتشار الفساد،)0.132( احلزب
. األردن، احلراك الشعيب، أداء احلكومة، رضاء املواطنني، مكافحة الفساد:الكلمات املفتاحية

The impact of governmental efforts in the fight against corruption, and citizen’s
satisfaction with the government’s performance on the participation of citizens in the
social movement (Alherak) in Jordan
Khawla Alhasan and Diab Al badayneh
Abstract:
This study aimed to identify the impact of government efforts in the fight against corruption, citizen’s satisfaction with the
government’s performance and the personal, social and economic characteristics of in the citizens involvement in the social
movement in Jordan. The study sample consisted of a convenient sample of (821) members of the participants in the social
movement in Jordan in (12) governorates.
In order to achieve the objectives of the study and for the purpose of data collection, a queioninaire has been developed by
Al badayneh (2010) and was used as a research tool. The questionnaire was designed to measure corruption, and is based
on international measures such as the Corruption Perceptions Index (CPI).
Results of the study showed that the government efforts in the fight against corruption, citizen’s Satisfaction with the
government’s performance and the personal, social and economic characteristics of participants explain 14% of the variation
in the participation in the social movement in Jordan and the impact of these variables was statistically significant (F = 9.708,
∞ = .000). Effect of individual regression coefficients of gender, party affiliation, and the causes for the spread of corruption
prevalence, and government efforts to combat corruption were statistically significant. A negative relationship between the
participants in the social movement governorate (-0.189) where less participation in the social movement in the south and
increasingly in the center and north region, party affiliation (-0.243) where participation increases with party affiliation and
youth organization, the weakness of the government’s efforts in the fight against corruption (-0.241) and the dissatisfaction
of citizens for government services (-0.216). Moreover, there were a positive relationship between participation in the social
movement an age (0.110), and education (0.109), the type of party (0.132), and the causes for the spread of corruption
(0.134).
Keywords: Corruption Prevention, Citizens Satisfaction, Government Performance, Social movement, Jordan.

48

احلسن و البداينة

مقدمة

ً
فاعال يف السياسات احمللية واخلارجية .وعرف عنها دعمها حلقوق

منذ قيام املوجة املضادة لألنظمة السلطوية والدكتاتورية اليت

املرأة ودعمها لقانون منح اجلنسية لألردنيات املتزوجات من غري

بدأت يف العام 2010م ،وانتشرت يف العامل العربي ،فقد مثلت أكثر

األردنيني ،هذا الدعم قد أثار انتقادات؛ حيث مت النظر إليه على

حتد خطري ودائم للحكم السلطوي يف الشرق األوسط .وعلى

أنه حماولة لتغيري التوازن الدميوغرايف لصاحل األردنيني من أصل

أية حال فإن االحتجاجات مل تكن متوقعة يف جمملها ،ومل تكن

ً
قائدا
مؤشرا على ذلك توقيع 36
فلسطيين ( .)Staff, 2011وكان
ً

مسبوقة يف شدتها؛ حيث أضعفت القادة العرب .الربيع العربي

من القبائل الشرقية احملافظة مطالبني امللك بإنهاء دور امللكة

الذي ظهر بقادحات مباشرة أو غري مباشرة مثل حرق بوعزيزي؛

يف السياسة ( .)Staff, 2011وعلى الرغم من االنتقادات حول دور

حيث بدأ يف تونس يف  ،2010-12-18ويف مصر  ،2011-1-25ويف ليبيا

امللكة واألوضاع االقتصادية الصعبة فما زال امللك حيظى بشعبية

يف  ،2011-2-17ويف اليمن ويف سوريا .مل يكن الربيع العربي منتج
ً
منتجا لرتاكم مشكالت اجتماعية كربى ،اُستعبد
صدفة ،وإن كان

واسعة بني خمتلف فئات الشعب .كما اعتنقت الشرطة األردنية
عقيدة األمن الناعم يف التعامل مع احلراك الشعيب ،فعرف عن

فيها الناس واُستبعدوا من املشاركة يف صنع مستقبلهم ،وكممت

الشرطة األردنية مصافحة املتظاهرين وتوزيع املاء ،ومنذ اندالع

أفواههم ،وغرقت الدول يف الفساد واختطفت من أفراد ومجاعات

التظاهرات سجلت حالتا وفاة عندما فصلت الشرطة بني طرفني

املصاحل واختلط الرمسي بالشعيب ،وساد عدم االنضباط يف اجملتمع،
وهمشوا ُ
واُستبعد الشباب ُ
وهمش دورهم ،وهم الذين تعلموا

(مواالة وحراك) ( )Black, 2011مقارنة حبوالي  100000يف سوريا.
ويعتقد أنه إذا ما استمر امللك عبد اهلل يف اإلصالح الدميوقراطي،

وتثاقفوا مع اآلخر احلر وبقوا يف بيئة مقيدة لألنفاس والتفكري

ً
زمنيا للشعب ،لضمان مشاركة شعبية
وتقديم أهداف جمدولة

واإلبداع مما جعلهم يعانون الثنائية من نقص احلرية ،ونقص

واسعة للناس يف احلكومة الوطنية وحماربة الفساد بقوة ،وتقديم

املعرفة ونقص األمن اإلنساني هم وسائر شرائح اجملتمع.

شفافية يف احلكومة ،وأن تستمر األجهزة األمنية يف ضبط النفس

لقد أظهر تقرير األكونومست (مد الربيع العربي )2011 ،الذي

واملهنية ،وإذا حقق األردن هذه األجندة فإن العائلة اهلامشية

حاول اإلجابة عن تساؤالت :هل االنتفاضة العربية ستؤدي إىل

ستحكم األردن لسنوات قادمة (.)Spindel, 2011

الدميقراطية أو للدكتاتورية أو للفوضى؟ وباستخدام فهرس شو
( )Shoeالذي طور للتنبؤ مبثل هذا الوضع ،وهو مقياس من ،100

احلراك الشعيب األردني

حيث ميثل  100األكثر يف عدم االستقرار ،ومكون من حرية الصحافة

يشري مصطلح احلراك الشعيب إىل حترك جمموعة من الناس

والفساد والدميقراطية ونصيب الفرد من الدخل القومي ،ونسبة

ضد األوضاع السيئة يف اجملتمع ،ويتجسد من خالل االعتصامات

السكان دون  25سنة ،ونسبة السكان عمر  25فأكثر إىل نسبة السكان

واملظاهرات واالحتجاجات واملهرجانات اخلطابية ،وقد تأخذ

وعدد سنوات احلكم .وحيتل األردن منتصف املقياس ( ،)%50وال

الطابع السلمي أو العنيف حبيث متيل حنو التصعيد واملواجهات

بد من أخذ بعض املؤشرات األخرى يف احلسبان .فموقع األردن على

ً
العنيفة ،كما شهد األردن احتجاجات عمالية سجلت ً
قياسيا يف
رقما

مقياس الدميقراطية  117من  ،167وعلى الفساد  50من  ،178وعلى

ً
ً
احتجاجا
احتجاجا ،مقارنة مع ()139
عام  2011؛ إذ مت تنفيذ ()829

حرية الصحافة  140من  ،196وفيه معدل بطالة  ،%12.5ومعدل فقر

يف عام  ،2010ففي تقرير أعده املرصد العمالي األردني التابع ملركز

 ،%13,4وهو جمتمع شاب  %56.1من السكان عمر  24سنة فما دون،

الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة

وينتشر اإلنرتنت يف  %27.6بني السكان.

فريدريش إيربت األملانية  -أن غالبية االحتجاجات العمالية تركزت

ويف األردن حيث يعاني من مشكالت ذات جوانب اقتصادية مثله

يف القطاع العام بنسبة  %58.5من إمجالي االحتجاجات بواقع 485

مثل جريانه .وهناك شرحية كبرية من العاطلني عن العمل من

احتجاجا ،و  309احتجاجات يف القطاع اخلاص بنسبة  ،%37.3و35

الشباب .وال يوجد ما يلوح يف األفق بأن مشكالت األردن االقتصادية

احتجاجا نفذ من قبل عاطلني عن العمل بنسبة  4.2باملائة.

ستحل يف القريب العاجل .ال يوجد يف األردن أي صراع ديين

ً
رمسيا
وتوصل التقرير إىل أن غالبية النقابات العمالية املعرتف بها

(سين –شيعي -مسيحي) .والتوتر هو بني الشرق أردنيني والغرب

منعزلة بالكامل عن احلراك العمالي يف امليدان ومواقع العمل؛ إذ إن

أردنيني؛ حيث حيتل الشرق أردنيون تقليديا املناصب احلكومية

الغالبية الساحقة من االحتجاجات العمالية  %98مت تنفيذها من

وغالبية األجهزة األمنية وينظر إليهم على أنهم األساس التقليدي

قبل جمموعات عمالية ونقابية ليس هلا عالقة بالنقابات العمالية

للدولة األردنية .أما الغرب أردنيون أو األردنيون من أصل

القائمة السابعة عشرة واحتادها العام؛ إذ بلغ عدد االحتجاجات

فلسطيين فقد حققوا تأثريات ثابتة خالل السنوات حيث يديرون

ً
رمسيا
العمالية اليت قامت بتنفيذها النقابات العمالية املعرتف بها

غالبية قطاعات األعمال بنجاح ( .)Sullivan, 2011bويعتقد أن

ً
ً
عماليا فقط (املرصد العمالي ،)2012 ،ولعل االعتصام
احتجاجا
17

الطرفني متعادالن من حيث النسبة السكانية ،ويعتقد بعض

األبرز هو اعتصام املعلمني يف بداية دوام الفصل الثاني لعام 2012

الغرب أردنيني أنهم ممثلون جيدا يف احلكومة ،يف حني يقلق

من أجل إنشاء نقابة للمعلمني ،وكان هلم ما أرادوا وحققوا مطلبهم.

الشرق أردنيون من التأثري املتزايد للغرب أردنيني مع زيادة النمو

إضافة إىل العديد من إضرابات موظفي القطاع العام واملؤسسات

السكاني للغرب أردنيني ( .)Sullivan, 2011bكما أن زواج امللك عبد

اخلاصة للمطالبة بتحسني أوضاعهم املعيشية وزيادة رواتبهم.

ً
دورا
اهلل من امللكة رانيا وهي فلسطينية األصل وهي اليت لعبت

وألول مرة يشارك عدد من املتقاعدين العسكريني يف احلراكات
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الشعبية ضمن تيار املتقاعدين العسكريني ويطالبون من خالل

بكفاالت مالية دون توجيه اتهامات.

اللجنة التحضريية بعدد من املطالب ،وهي :إعادة األراضي األردنية

أما املوجه الثالثة (موجة الربيع العربي) فهي حراك عام 2011

اليت مت نهبها أو بيعها أو االستيالء عليها بغض النظر عن الشخص

الذي بدأ بعد ظهور ما يسمى (بالربيع العربي) يف بعض البلدان

أو اجلهة اليت قامت بهذا العمل ،وإعادة السيادة الوطنية األردنية

ً
وحتديدا من تونس بعد أن قام البوعزيزي حبرق نفسه
العربية،

جلميع املؤسسات اليت متت خصخصتها أو بيعها أو تأجريها أو العبث

ً
احتجاجا على سياسات القمع واالضطهاد وتفشي البطالة والفقر

مبقدراتها ،وحماسبة الفاسدين واللصوص وكل من استوىل على املال

وضيق ذات احلال واليت تعد الشرارة اليت قادت إىل تنامي حركة

العام وإعادة هذا املال إىل ملكية الشعب /خزينة الدولة ،واملطالبة

االحتجاجات يف البلدان العربية ومنها األردن ،ويعد هذا احلراك
ً
عنفا؛ حيث مت
يف األردن األطول من حيث املدة الزمنية واألقل

اجلدد ،ومطالبة الدولة بنسبة  %20من وظائف ديوان اخلدمة

اختاذ سياسة األمن الناعم إىل حد كبري ،يف الرد على االحتجاجات

املدنية لتكون ألبناء املتقاعدين العسكريني ،ومطالبة الدولة

واالعتصامات واملظاهرات ،وإن كان األمر ال خيلو من بعض

بنسبة  %20من تعيني السفراء للمتقاعدين العسكريني وأبنائهم،

االحتكاكات واملواجهات بني احملتجني واألجهزة األمنية ،واعتقال

والدعوة لالعتصام أمام مؤسسة املتقاعدين العسكريني إلسقاط

املتظاهرين ووجود املندسني والبلطجية .وميتاز احلراك الشعيب

إدارتها ،وإعادة هيكلتها حبيث تصبح باالنتخاب وليس بالتعيني،

األردني احلالي بتعدد احلركات فيه سواء احلزبية بكل أطيافها

وحتويل اللجنة التحضريية للمتقاعدين العسكريني إىل حركة

والشبابية واألحرار واإلصالح واحلركة النسائية ،ويغطي كل

وتنظيم سياسي مؤازر ومؤمن بفكر احلركة الوطنية األردنية،

احملافظات واملدن األردنية والقرى والبادية فكل حمافظة ومدينة

واملشاركة باالعتصامات واملسريات باسم احلركة الوطنية األردنية

ولواء وقرية يوجد فيها حراك يعرب عن مطالبه واحتجاجه ،وإن

 -جناح املتقاعدين العسكريني ،ووقوف املتقاعدين العسكريني

أمجعت كل احلراكات على حماربة الفساد وحماسبة الفاسدين

متكافلني متضامنني مع أي متقاعد عسكري يتعرض هو أو أي

واسرتداد مقدرات الوطن ،واملناداة باإلصالح السياسي وسن قانون

من أفراد أسرته إىل ضغوط أمنية أو عسكرية أو سياسية أو منع

انتخاب عصري وغريها من املطالب اليت متس أمن املواطن وإرساء

توظيف بسبب موقف األب ،والدعوة للنفري العام واملسرية املليونية.

قواعد الدميوقراطية وحقوق اإلنسان واملساواة بني كل الشرائح

(جراسا نيوز .)2011/11/29 ،وقد شهد األردن ثالث موجات من

االجتماعية.

بفروقات املكافآت لسائر املتقاعدين حبيث تتساوى مع املتقاعدين

احلراك الشعيب.
كانت املوجة األوىل من احلراك (موجة احملروقات) خالل عام

مشكلة الدراسة

1989م ،وهو ما يعرف «بهبة نيسان» ،بدأت من مدينة معان وامتدت

تعد املطالبات الشعبية مبكافحة الفساد اجلامع املشرتك بني

ً
حتديدا
إىل املدن اجلنوبية الطفيلة والكرك وإىل منطقة الوسط

احلراكات الشعبية يف مجيع احملافظات األردنية ،وقد قامت

السلط ،ومت قطع الطرق بواسطة الشاحنات ،وحرق ممتلكات

احلراكات الشعبية واالجتماعية بالتصدي هلذه الظاهرة ومكافحة

الدولة من مؤسسات وآليات ،وكذلك إحراق مؤسسات مصرفية مثل

تغوهلا واملطالبة مبحاكمة القائمني على الفساد واسرتجاع ما مت

ريفكو ،ومت فرض حظر التجول يف املدن املذكورة ،وتعطيل احلياة

سلبه من مقدرات وثروات البلد .وقد أشار تقرير أمين أردني إىل

العامة ،احتجاجا على السياسات االقتصادية املتمثلة يف ارتفاع

وجود  4100اعتصام منذ بداية عام ( 2011وكالة جراسا اإلخبارية،

أسعار الوقود يف ذلك الوقت واخنفاض قيمة الدينار األردني وبيع

 )2011/12/19تطالب مبحاربة الفساد والبدء بإصالحات سياسية

رصيد الدولة من الذهب ،حيث متيزت تلك الفرتة حبظر العمل

وتفعيل اجلهود احلكومية ملكافحة الفساد وتقديم الفاسدين إىل

احلزبي ،واتباع سياسة األحكام العرفية ،ويذكر أن زيد الرفاعي

احملاكم املختصة.

كان رئيس الوزراء يف تلك الفرتة .وكان من نتائج هذا احلراك عودة

وقد شكلت املناداة مبحاربة الفساد وتقديم رموزه للمحاكمة ،وطرح

احلياة الربملانية والتعددية احلزبية بفضل مرونة النظام السياسي

أمساء الفاسدين ضمن الشعارات ،وتكونت األهازيج اليت تنادي

باحتواء األزمة وإقالة حكومة الرفاعي وتشكيل حكومة جديدة

ً
جزءا من ثقافة احلراك الشعيب
مبكافحة الفساد حتى أصبحت

وإجراء انتخابات برملانية أفرزت جملسا نيابيا بعد تعطل احلياة

ً
عموديا
اليومية .وتنامى عدد احلراكات االجتماعية يف األردن

الربملانية لفرتة من الزمن.

ً
وأفقيا ،فزاد عدد احلركات الشعبية وزادت أعداد املظاهرات وأعداد

أما املوجة الثانية (موجة اخلبز) فكانت خالل عام  1996الذي

املشاركني ،ومشلت املطالبات قضايا غري مسبوقة من مثل املناداة

ً
وحتديدا من الكرك ومعان والطفيلة
انطلق أيضا من اجلنوب

مبحاكمة أشخاص معينني ،وانتقاد امللك وامللكة وأسرتها ،وشكلت

ً
احتجاجا على رفع
وامتد إىل الشمال وبعض مناطق عمان والسلط
ً
سعر اخلبز من ( )8قروش للكيلوغرام إىل ( )24قرشا ،وقد قامت

املناداة مبحاربة الفساد اجلامع املشرتك األكرب هلذه احلراكات ،وعلى
سقف املطالبات الشعبية مبحاكمة رموز الفساد وأعوانه ،واستجاب

ً
مجاهرييا
آنذاك جمموعة من األحزاب برفض هذا القرار والتحرك

جاللة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني بقوله ”:إن كان ابين فاسدا

ً
ً
وسياسيا ،وكان الرد األمين قد جتسد من خالل محلة
وإعالميا

فحاكموه” يف رسالة ملكية على أن حماربة الفساد حتظى بأولوية

اعتقاالت موسعة للناشطني ،وتوقيفهم يف سجون اجلويدة وسواقة،

وطنية ودعم ملكي ،وما حماكمة مدير املخابرات األسبق إال أحد

ومت حتويل بعض منهم إىل حمكمة أمن الدولة ،وبعض آخر خرج

املؤشرات على استفحال الفساد يف مؤسسات الدولة ،ودليل على
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جدية الدولة يف حماربة الفساد واملفسدين.

ً
قريبا؛ حيث بدأت هذه الدراسات
هذا املوضع على اهتمام الباحثني

وتسعى الدراسة احلالية لفحص أثر جلهود احلكومية يف مكافحة

بالظهور بشكل الفت للنظر يف أوروبا منذ العام .2011

الفساد ،والرضاء عن اداء احلكومة ،يف املشاركة يف احلراك الشعيب

ففي مبادرة من جملس األعيان مت عقد ندوة انتهت بتقرير عن

يف األردن.

موقع األردن يف الربيع العربي ومنها دراسة البداينة ( )2012واليت

تساؤالت الدراسة

حاولت حتليل املالمح العامة للصورة االجتماعية األردنية ضمن

 -ما أثر اخلصائص الشخصية على احلراك الشعيب ؟

مكونات أساسية منها :املكون األول :الروابط االجتماعية األردنية

 -ما أثر اخلصائص االجتماعية على احلراك الشعيب ؟

ً
جمتمعا ممكن الوجود .إن الذي
اليت جتعل من اجملتمع األردني

 -ما أثر اخلصائص االقتصادية على احلراك الشعيب؟

يوحد اجملتمع األردني وجيمع قواه ليس ثروة مالية تطمع فئات

 -ما أسباب انتشار الفساد يف اجملتمع األردني؟

الشعب يف اقتسامها والركون إليها ،وال موارد طبيعية فتتداعى

 -ما رضا احلراك الشعيب عن اجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد؟

عليها ونلتقي عليها متوحدين لنقتسم ونتوحد .وال جيمع

 -ما اجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد يف اجملتمع األردني؟

اجملتمع األردني فئة خنب أو طائفة أو شرحية أو طبقة منتفعة
من حالة األردن فتحرص على متتني التجمع والتوحد هذا،

أهمية الدراسة

ليستمر انتفاعها وحتقيق مصاحلها .فال الرأمسال االقتصادي قد

كانت هذه أول دراسة علمية تدرس احلراك الشعيب األردني من

وحد اجملتمع األردني أو وحده يف املاضي ،وال قدرة املوازنة العامة

خالل فحص أثر اخلصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية

وال قوة الدينار مجعت النسيج االجتماعي املتماسك واللحمة

للمشاركني يف احلراك الشعيب واجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد،

اجلاذبة .وإمنا الذي يوحد اجملتمع األردني وجيمعه يف هوية وطنية

والرضا عن أداء احلكومة يف املشاركة يف احلراك الشعيب يف األردن.

واحدة وانتماء متماسك هو ما لديه من قوة وجتذر للرأس مال

كما أن هلذه الدراسة مضامني تتعلق برسم السياسات االجتماعية

االجتماعي .فالرأس مال االجتماعي هو اجلوانب اإلجيابية للحياة

واألمنية واالقتصادية للمجتمع األردني وتصميم الربامج املوجهة

االجتماعية ،إنه عقد اجتماعي فيه الثقة املتبادلة بني أفراد

إىل الشباب وإىل فئات احلراك الشعيب ،كما تساعد يف فهم حمددات
ً
جماال
ظاهرة احلراك االجتماعي يف األردن .إضافة إىل أنها متثل

اجملتمع .والروح اجلمعي مبا فيها من القيم والعادات االجتماعية

ً
ً
ً
وتطبيقيا للبحث االجتماعي يف األردن ويف املنطقة
واقعيا
جديدا

ً
بعيدا عن صراع
اإلجيابية السائدة والعمل املشرتك للهدف املشرتك
ُ
الطبقات وصراع العشائر والنخب املستفيدة .وإن فقد الرأس مال

ً
العربية لدراسة املشكالت االجتماعية وتفتح ً
جديدا للباحثني
بابا

االجتماعي أو انهار سادت الفوضى االجتماعية .أما املكون الثاني

يف هذا اجلانب املهم وهو احلراك الشعيب.

فهو أن اجملتمع األردني جمتمع انتقالي .انتقل من جمتمع تقليدي/
زراعة ورعي وبسرعة فاجأت اجلميع إىل جمتمع تعددي خدمي

أهدف الدراسة:

ً
ً
ً
وتكنولوجيا بتسارع ومسرية تفوق
واقتصاديا
سياسيا
منفتح

تهدف هذه الدراسة إىل فحص أثر اخلصائص الشخصية واالجتماعية

سرعة ومسرية مكونات اجملتمع الريفي املختلفة واالجتماعية منها

واالقتصادية للمشاركني يف احلراك الشعيب واجلهود احلكومية يف

بالدرجة األوىل.

مكافحة الفساد ،والرضا عن أداء احلكومة ،يف املشاركة يف احلراك

كما بينت الورقة العمليات االجتماعية املولدة للحراك وهي أن

الشعيب يف األردن .وتهدف بشكل عام إىل:

احللقة األوىل يف السلسة هي تراكم املشكالت االجتماعية كالفقر

 -1التعرف على العوامل اليت تؤدى إىل الفساد اجملتمعي.

والبطالة والتفاوت والشعور بالظلم والتهميش وضعف املشاركة

 -2التعرف على أثر اخلصائص الشخصية على احلراك الشعيب.
 -3التعرف على أثر اخلصائص االجتماعية على احلراك الشعيب.

عال من مدركات الفساد وتكوين
السياسية ،وشيوع مستوى
ٍ
مجاعات املصاحل اليت اختطفت الدولة ،وسيطرت على مفاصل

 -4التعرف على أثر اخلصائص االقتصادية على احلراك الشعيب.

احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وشيوع ثقافة

 -5التعرف على أسباب انتشار الفساد يف اجملتمع األردني.

العود للعشائرية والفزعات وإضعاف القانون ،وسيادة عادات

 -6التعرف على رضا احلراك الشعيب عن اجلهود احلكومية يف

اجتماعية سلبية .كل هذه املشكالت وغريها قادت إىل أن يتحول

مكافحة الفساد.

تراكم املشكالت االجتماعية ويتعمق درجات ليصبح معضالت

 -7التعرف على اجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد يف اجملتمع

اجتماعية كربى ،وخباصة تلك املتعلقة باإلصالح واستعصائه،

األردني.

والفساد وحماربته مما أعاق حماوالت التحول االجتماعي والسياسي
واالقتصادي .كما أن هذه املعضالت قد قادت إىل طرح أسئلة صعبة

الدراسات السابقة

ً
ً
واجتماعيا جتاوزت احملرمات االجتماعية واألمنية
سياسيا

ال توجد دراسات عربية حول الربيع العربي ،وهناك بعض

واالجتماعية ،تساؤالت تناولت احللم األردني ومستقبل األجيال

الدراسات والتحليالت الغربية ،ويرجع ذلك إىل حداثة ظاهرة

القادمة .وقد طرحت هذه التساؤالت يف السر والعلن وتناولت

الربيع العربي وسرعة انتشارها ولعنصر املفاجأة والسرعة يف

البناء السياسي والبناء االقتصادي والبنية االجتماعية للمجتمع
ً
أحيانا إىل قمة اهلرم
األردني وتوزيع القوى فيه حتى إنها وصلت

تطورها .وال تزال الدراسات يف بداياتها ومن املتوقع أن يستحوذ
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أثر اجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد..

السياسي وصالحياته وطبيعة احلكم وفصل السلطات ،ووظائف

احلريات العامة تتعرض للمصادرة بأساليب قمعية فظة.

املؤسسات احلساسة األمنية ودورها املستقبلي.

ويرى املساواة والعدالة االجتماعية غائبة ،وحرية التعبري والرأي

ثم إن هذه املعضالت االجتماعية سرعان ما قادت إىل أزمات

غري موجودة ،والشفافية يف أدني مستوياتها ،والفساد والعبث باملال

اجتماعية حادة وأزمات سياسية واضحة ،وانبثق عنها حتديات

العام يف أشد صورة ،ومعدل دخل الفرد من الناتج القومي يف أدنى

اجتماعية كربى ،منها حتديات حماربة الفساد ،واإلصالح

مستوياته ،ومعدالت البطالة والفقر يف زيادة متواصلة ،وشرحية

املستعصي ،والتغري العشوائي ،وتعاظم قوة جمموعات املصاحل

الشباب أصبحت متثل النسبة األكرب من السكان هي اليت أصبحت

وعودة العشائرية وجتاوزها للقضاء ولسلطة الدولة .كما وضعت

تواجه هذه املعاناة وتكتوي بنارها .إن هذه املعضالت واألوضاع

الكثري من الضغوط على كل الالعبني تتعلق مباذا حيدث؟ كيف

املرتدية ليست وليدة السنوات األخرية ،إنها موجودة منذ زمن

حيدث؟ وماذا نفعل؟ وجاءت االستجابة الرمسية تقليدية جربية
ً
أحيانا تعتمد احللول األمنية الناعمة مع قليل من احللول غري

طويل لكنها بلغت ذروتها اآلن يف الزمن املفاجئ الذي مل حيسب

الناعمة عمادها الفزعة وشيطنة الطرف اآلخر ،وثقافتها االختباء

له حساب ومل يتخيل أن شرارة احلراك الشبابي ستنطلق منه.
ً
ً
شديدا يف نفوس
احتقانا
لقد تضافرت األسباب السابقة خالقة

خلف صمام األمان ودافعها املصاحل الذاتية والوظيفية .جنم عن

جيل جديد من الشباب الذي خنقهم اليأس والقنوط .لقد أسهمت

هذه املعطيات حتول اجملتمع األردني من أكثر جمتمع يف العامل

تراكمات النظام االقتصادي واإلداري وسلبيات اجتماعية كبرية يف

ممتثل للسلطة يف السبعينيات إىل جمتمع حراك ،انتقل إىل القوة

تهميش وتغييب دور الطبقة الوسطى وهي الطبقة األكثر حيوية

ً
مطالبا بالتغيري واإلصالح وحماربة الفساد،
اجلمعية واجملتمعية

ً
ً
اتساعا
وتعلما وثقافة ،وهو األمر الذي راكم الفجوة اليت ازدادت

ً
مستفيدا من التقنيات احلديثة يف خلق جمتمعات
وبناء أردن قوى,
ً
ختيلية وتواصل عن بعد ،وإعالم مواطن عوضا عن إعالم الدولة.

ً
خصوصا بإضعاف دور الطبقة الوسطى واليت
بني اجملتمع والدولة،
تقاس درجة تقدم أي جمتمع بوجودها ودورها وتأثريها ،وخاصة

وامتاز هذا احلراك بعفويته وبقاعدة كربى من املهمشني وقليل

يف اختاذ القرار واملشاركة فيه ،ولعل وجودها يعترب صمام أمان

من مجاعات املصاحل ومجاعات الظل املتسلقة على احلراك أو

للتقدم واالستقرار مبا متثله من ثقل ووزن اجتماعي وثقايف .لقد

املقلدة للحراك لتحقيق مكتسبات فردية أو مجعية .كما غاب

وصل األمر إىل حد متركز السلطة حول جمموعات وبؤر اجتماعية

عن احلراك املغيبون عن اجملتمع واملغرتبون – الصفوة واملثقفون.

حاولت أن تضعف رأس املال االجتماعي للوطن ،وأن تعبث بالثقة

واملخرجات املتوقعة هلذه العمليات املتداخلة واملتسلسلة من

السائدة واملتواصلة بني القيادة والشعب ،وبني صفوف الشعب
ً
وتفتيتا للنسيج االجتماعي .وحتولت تدرجييا إىل
نفسه فرقة

للحالة القبلية السابقة (البداينة.)2012 ،

نظام غنائم حتتاج إىل زبائن من األشياع واألتباع ،وتداخلت إىل

وفيما يتعلق بواقع احلراك الشعيب فقد تناول اخلريشة ( )2012واقع

حدود كبرية السلطة باملال .لدرجة أنه حصل انزياح وتهميش

احلراك الشبابي ،فريى أنه منذ اندالع عاصفة املطالبة بالتغيري

لطبقات وفئات اجتماعية واسعة ومن ضمنها الطبقة الوسطى

يف الشارع العربي واليت اختذت إما شكل الثورة السلمية أو شكل
ً
أحيانا،
االحتجاجات واملظاهرات املستمرة اليت تقرتب من العنف

اليت هي الوعاء واحلامل االجتماعي للتغيري بسبب سياسات
اهليمنة ومواقف النخبة واحتكار العمل السياسي والنقابي لدرجة

أو ما كان منها أقل من ذلك لكنه يف تصعيد متواصل .والسؤال

أن اجلهوية والعشائرية والعائلية سيطرت على الدولة اليت أصبحت

املطروح هو ملاذا حدث ما حدث؟ وكيف حدث؟ وملاذا اآلن؟ والسؤال

ممثلة بأقلية شديدة معزولة لكنها متحكمة بكل شيء .إن قاعدة

يف شكله العام بديهي ومباشر .هناك أسباب عامة تتلخص يف الظلم

التوريث اإلداري والسياسي ملناصب احلكومة أصبحت مالحظة،
ً
أحيانا بالفساد املالي واإلداري والسياسي ,يف حني
وقد امتزجت

وغريها من احلقوق اإلنسانية والوطنية .ومبا أن حركات املطالبة

كان موقف النخبة السياسية والثقافية والعشائرية من الطبقات

بالتغيري قد قام ويقوم بها جيل أكثريته من الشباب يف العشرينيات

كافة إما السلبية أو املشاركة على استحياء .فأنتجت يف جمتمع أردني
ً
ً
ً
سلميا يف مناطق جغرافية ودميوغرافية
شعبيا
حراكا
حمافظ

املختلفة اليت يعيش فيها الشباب.

(اخلريشا.)2012 ،

ويقول إن أية مراجعة عابرة ملؤشرات التنمية البشرية اليت

ومن اجلهود العربية العلمية الندوة اليت نظمها قسم علم

تضمنتها تقارير األمم املتحدة وغريها من املرجعيات واملراكز

االجتماع

باجلامعة

واملؤسسات املتخصصة خالل العقد املاضي فقط ستكشف أسوأ ما

األمريكية ببريوت واجلمعية اللبنانية لعلم االجتماع ومؤسسة

ً
سوءا
ميكن ختيله ،فهي ليست سيئة فقط بل تزداد مؤشراتها

فريدريش إيربت (لبنان) بالتعاون مع اجلمعية الدولية لعلم

بشكل تصاعدي من سنة إىل أخرى؛ حيث إن مؤشرات التنمية

االجتماع وجامعة قطر – وحتى هذه الندوة فغالبية املشاركني

البشرية االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية

فيها غري عرب -وكانت بعنوان االنتفاضات العربية :مناظري

كلها من أدنى املؤشرات حتى عند مقارنتها بدول غري عربية أقل

سوسيولوجية ومقارنات جغرافية ،وقد نشر ملخصها كل من

كثريًا يف مواردها وإمكاناتها ،وتؤكد تقارير حقوق اإلنسان التزايد

���������������������������������������  �Arabi and Jür
أمينة عربي وجوليان يورغنماير يف حوار كوني

املستمر واملخيف يف انتهاك هذه احلقوق مبختلف أشكاهلا .كما أن

 ،)genmeyer (2012وهدفت إىل إبراز ما اعتيد إهماله من املناظري

مشكالت ومعضالت وأزمات وحتديات هي بالتأكيد ليست بالعودة

والفساد السياسي واإلداري واملالي وغياب العدالة االجتماعية

والثالثينيات من العمر ،فمن املهم أن نتعرف على البيئة والظروف
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واألنثروبولوجيا

والدراسات

اإلعالمية

احلسن و البداينة

السوسيولوجية ،وكذلك إىل استشراف سيناريوهات مستقبل

ً
أحيانا على الفرضية الثقافية ،وهي أن الثقافة
الفكرة تقوم

االنتفاضات عرب مقارنات تارخيية وما بني البلدان والقارات ،وجاء

والعرف يف هذه املنطقة غري مناسبة لبناء جمتمعات دميوقراطية.

فيها :ال يزال مصري االنتفاضات الشعبية غري موثوق به ،على أنه

ويرى فردانستنج أن جذور هذه التظاهرات هي يف مزيج من

بات من الواضح أن مشهد املنطقة السياسي مسه تغري مل يسبق

العوامل الدميوغرافية واالجتماعية -االقتصادية والسياسية

أنه شهدته منذ االنقضاء الرمسي لالستعمار ،وأن “االستثنائية
ً
زمنا ما غري قابلة للمحو فقدت
العربية” اجلوهرانية اليت بدت

لعدد مل يسبق له مثيل من الشباب يواجه أنظمة نتنة ()stagnant
وفاسدة ( ،)corruptوقمعية ( )repressiveويواجهون متظاهرين

أخريًا مصداقيتها.

مغمومني بسبب مستقبلهم االقتصادي ،وقرروا املخاطرة بكل

ومن بني املداخالت جسد ماركوس شولز ( )Markus Schulzهذا

شيء من أجل فرصة يف حياة أفضل .أما العوامل املسرعة فقد

ً
ً
إطارا
مقدما
املنظور يف عرضه الذي تناول «احتلوا وال سرتيت»

كانت معرفتهم بالعامل ،واحلضور اإلعالمي مثل اجلزيرة ووسائط

ً
نظريا للبحث يف احلركات االجتماعية من خالل خطوط التوازي

التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك ( )face Bookويوتيوب (You

بني االنتفاضات العربية وحركة (احتلوا) من مثل طبيعتها

 )Tubeeباإلضافة إىل احلماقات والعدوان من أجهزة النظام (�Freud

احلوارية ،ومنعدمة القادة .أما حممد باميه فريى أن احلالة العربية

.)enstein, 2001

ماض سحيق من تقاليد االيتيقا الفوضوية ،وهي تعبري
ترجع إىل
ٍ
عن ذاكرة تارخيية تتسم بعمق ريبتها جتاه التسلطية وتسعى

أما دراسة سبندل ( )Spinndel, 2011واليت كانت بعنوان الشعب
يريد إسقاط النظام ( ،)The people want to topple the regimeفريى
أن الربيع العربي قد أتى من ال مكان .ويستعرض األحداث يف عدد

لوضع الشعب املوضع املمثل عنه بل بوصفه احلاكم الفعلي .ففي
ً
مثاال لثورة سياسية
حالة البحرين اليت حللها عبداهلادي خلف

من دول الربيع العربي مصر ،وسوريا ،واألردن .ويسرد كيف بدأت

حيتج مناصروها على ما يتبعه امللك من سياسة “اخلبز والسريك”

املظاهرات يف درعا حيث قام عدد من الشبان الصغار ممن ترتاوح

مطالبني أن يكونوا مواطنني ال رعايا.

أعمارهم بني  15-10سنة بوضع شعار الشعب يريد إسقاط النظام

أكد كل من راكال سوزا إليثاغا ( )Raquel Sosa Elizagaوإدغاردو

الذي استعاروه من تونس ومصر .مت اعتقال ً 15
شابا ،ومت ربطهم

الندر ( )Edgardo Landerعلى احلاجة إىل ثورة اجتماعية جديدة
ً
بدال من جمرد تغيري النظام ،وحدها تلك اليت مكنت من جتاوز

واقتيادهم من قبل الشرطة السرية السورية ،ثم مت اعتقاهلم
وتعذيبهم وضربهم وخلع أظافرهم ،إدارة الشرطة كانت حتت

بنى االستغالل والقهر اليت ظلت موجودة يف معظم بلدان أمريكا

إدارة اجلنرال عاطف جنيب وهو قريب للرئيس السوري (CBS

الالتينية .كما أشار يزيد صايغ إىل اخرتاق اجليش لكل جماالت

 ،)News, 2011احتشد أولياء أمور الشباب إىل احملافظ لطلب إطالق

اجملتمع جراء الدور احليوي الذي اضطلع به العسكر يف بناء

سراح أوالدهم فأطلقت الشرطة النار عليهم ،يف اليوم التالي زاد

األنظمة التسلطية يف العامل العربي ،وعليه تكون إعادة تشكيل
ً
ً
اتصافا
واحدا من الرهانات األكثر
العالقات املدنية العسكرية

ً
مزيدا من العنف ،مع
عدد املتظاهرين وكانت استجابة الشرطة
غارة على املسجد حيث قتل  5أشخاص مبا فيهم طبيب كان يعاجل

باإلحلاح واملخاطرة اليت تواجه حكومات ما بعد الثورة Arabi and

اجلرحى ،ويف مراسم تشييع القتلى أطلقت الشرطة النار على

)Jürgenmeyer (2012

ً
مزيدا من الضحايا .أطلق سراح الشبان
املشيعني مما أدى إىل سقوط

كما يرى فردانستنج ( )Freudensteinأن الشيء املؤكد حول

بعد أسبوعني حيث ال زالت آثار التعذيب واضحة على أجسادهم

التسونامي الكاسح يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا أنه ال شيء

( .)CBS News, 2011حتدث سبندل عن عوامل الربيع العربي وهي:

سيكون كما كان قبل  ،2011كل شيء آخر هو موقف متطور يظهر

العوامل الدميوغرافية ،الدين ،والعمر الوسيط للسكان (median

صورة متنوعة .ولقد أدت احلركات والثورات إىل تغريات ناجحة يف

 )ageوالبطالة هي الدميوغرافيات اليت متثل مفتاح فهم املوقف

تونس ومصر ثم اليمن وليبيا وستتبع سوريا .كما أدت إىل عدم

الراهن يف الشرق األوسط الكبري .ففي بعد الدميوغرافيا ،فإن أكثر

استقرار أنظمة أخرى ،مثل البحرين ،وقد تكون معاقلها القادمة

من  %90من السكان مسلمني ( )Pew Research Center, 2011منهم

األردن واملغرب وميكن أن تكون اململكة العربية السعودية .كما أدت

 %84سنة و  %16شيعة ال يوجد تسلسل هرمي عند السنة ،وهذا

إىل وضع خطط إسرتاتيجية يف كل من إيران وتركيا وإسرائيل.

يسمح لألنظمة مبمارسة الضبط احلكومي على القادة الدينيني

وفوق هذا وذاك ،فقد بات ما يعرف بالربيع العربي قد وفر فرصة

احملليني من خالل الدعم املالي واإلداري ( .)0Brown, 200كما أن

فريدة ألوروبا والواليات املتحدة لنشر الدميوقراطية واحلرية

ً
للتعليم ً
مهما يف توعية الناس مبصريهم وحياتهم ،خاصة مع
دورا

حيث ميكن أن يصل ماليني العرب إىل إمكانياتهم القصوى .وهذا

ً
ً
واسعا من الشباب
قطاعا
زيادة نسبة املتعلمني يف املنطقة .كما أن

ً
علما أنه حيتمل شيوع العنف
يؤدي إىل استقرار جريان أوروبا،

عامة يعاني من البطالة .أما األجهزة القمعي ة (�Coercive appara

واهلجرات واألزمات يف املنطقة .لقد راهنت أوروبا والغرب على

ً
وبناء على إيفا بيلن ( )Eva Bellin, 2004فإن األجهزة القمعية
)tus

احلصان اخلاسر من خالل دعمهم للدكتاتورين واملستبدين يف
ً
انطالقا من فكرة أن
أغلب دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا،

يف أغلب دول الشرق األوسط هي اجليش أو القوى األمنية األخرى.
إن قائد الدولة يعتمد بشكل كبري على األجهزة القمعية يف البقاء.

بديل االستبداد هو الفوضى أو اإلسالميني واجلهاديني ،وكان يف

وباملقابل ،مينحهم القائد رواتب جمزية ومميزات ،ويتجاهل

ً
جزئيا .كما كانت
هذا االستمرار الضمان ملصاحل الغرب على األقل

فسادهم ( .)Bellin, 2004ومتتاز هذه األجهزة مبؤسستها من حيث
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أثر اجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد..

الشكل وأعرافها اخلاصة ،وعاداتها ،ومواليها ،ويف الوقت ذاته ميكن

أما دراسة أرونسون ( )Aronson, 2011فقد حاول حتليل الربيع

أن تكون وراثية يف بعض املناصب املفتاحية واليت تقرر على أساس

العربي وانعكاساته على فلسطني؛ حيث بني أن ردود فعل األنظمة

احملسوبية ( )cronyismوالسياسة .أما الصلة بالدولة ()relevance

العربية جتاه الربيع العربي متباينة ،ففي بعض األنظمة قد

وكما قالت بيلن “فإن الشرق األوسط ومشال إفريقيا يفتقد إىل

وجهت بنادق اجليش حنو صدور شعبها كما يف سوريا ،والبعض متت

املتطلبات املسبقة للدميوقراطية ،وغياب اجملتمع املدني القوي،

اإلطاحة به كما يف ليبيا ،ويف البعض تنازل كما يف مصر ،ويف حالة

واقتصاد السوق ،والدخل املناسب ومستويات تعليم مناسبة،

اليمن مت االنسحاب من السلطة ضمن صفقة ضمانات .وخيلص

واجلريان الدميقراطيني ،والثقافة الدميقراطية كلها تفسر فشل

للقول إن الوطن العربي اليوم ضعيف ومقسم أكثر من أي فرتة

املنطقة يف الدمقرطة ( .)Bellin, 2004, p.141هذا باإلضافة إىل

سابقة .فقد انقسم الوطن العربي حول احلرب مع إيران ،واحتلت 3

تاريخ املنطقة يف حكم اإلمرباطوريات واليت زودت درجة كبرية

عواصم عربية (بغداد ،بريوت وطرابلس) .قدمت اململكة العربية

من االستقاللية للكيانات القبلية احمللية يف معاجلة شئونها مقابل

السعودية خطة سالم مقابل االعرتاف بإسرائيل .القادة العرب

دفع الضريبة وتقديم اجليوش لقتال األعداء عند احلاجة .وهذه
اتزانا ً
ً
هشا يف حكم الشرق األوسط .وكما قال ماكس
العوامل تشكل

ذوي العالقة املتينة مع الواليات املتحدة وإسرائيل (حسين مبارك،
حممود عباس ،وكذلك بشار األسد) مل يستطيعوا استثمار الدعم

فيرب (« )Weberإذا كانت الدولة تثبت وجودها ،جيب أن يسيطر

األوروبي واألمريكي وترمجته يف معادة سالم السرتجاع أراضيهم

عليها االنصياع للسلطة املطالب بها من القوى اليت تكون» (Weber,

احملتلة .ويرى أن الربيع العربي ثورة اجتماعية -تطالب احلكام

 .)1918/2010, p.115هذا باإلضافة إىل اخلوف من التغيري وخاصة

ً
موضوعا
أن حيرتموا ويشرفوا كرامة كل مواطن .فلسطني ليست

من الطبقات غري املتعلمة ،واألوضاع االقتصادية السيئة.

ً
دافعا للربيع العربي يف تغري النظام.

يعد تقرير األكونومست (مد الربيع العربي) أول تقرير علمي

ويف دراسة بليدس ولو ( )Blaydes & Lo, 2011واليت كانت بعنوان

لرصد الربيع العربي وحماولة حتليل جوانبه املختلفة .أظهر

“رجل واحد صوت واحد وقت واحد فرييان أن الربيع العربي قد

تقرير األكونومست (مد الربيع العربي )2011 ،والذي حاول اإلجابة

ً
حتديا لألنظمة االستبدادية العربية يف الشرق األوسط وحتت
شكل

عن تساؤالت هل االنتفاضة العربية ستؤدي إىل الدميقراطية أم

أي ظروف ميكن للربيع العربي أن يرتجم إىل «املوجة الرابعة» من

للدكتاتورية أم للفوضى؟ وباستخدام فهرس شو ( )Shoeالذي

الدميقراطية؟ ويريان أن سؤال مدى التزام املعارضة اإلسالمية

طور للتنبؤ مبثل هذا الوضع ،وهو مقياس من  ،100حيث ميثل

ً
بعيدا عن االنتخابات األوىل للبلد رمبا تضعف
بالدميقراطية

 100األكثر يف عدم االستقرار :ومكون من حرية الصحافة والفساد،

دمقرطة الشرق األوسط .إن االنتقال للدميقراطية ممكن فقط
حتت شرطني هماً :
أوال ،عدم التيقن خبصوص تفضيالت الفاعلني

دون  25سنة ونسبة السكان عمر  25فأكثر إىل نسبة السكان،

ً
ثانيا ،القدرة
من الصفوة شرط ضروري للتحول الدميقراطي.

وعدد سنوات احلكم .يبني هذا املقياس ترتيب الدول العربية

القمعية للدولة جيب أن تبقى أعلى من احلد األدنى .آخذين هذه

على النحو التالي :اليمن ،ليبيا ،سوريا ،العراق ،مصر ،عمان،

الشروط يف احلسبان ،وميكن للدميقراطية أن حتدث عندما يلتقي

موريتانيا ،السعودية ،اجلزائر ،تونس ،األردن ،املغرب ،البحرين،

نوعان من الالعبني السياسيني -حمررو النظا م (�regime liberaliz

لبنان ،اإلمارات ،الكويت ،وقطر .وهو يرى أن هناك  3دول ذات

 )ersالذين يفضلون الدميقراطية لتضييق الدكتاتورية ،والصفوة

نظام سياسي هجني والباقي أنظمة سلطوية ،واحتل اليمن حوالي

يف اجملتمع املدني والذين يقدرون املبادئ الدميقراطيةBlaydes( .

( .)%98وحيتل األردن منتصف املقياس ( ،)%50وال بد من أخذ

.)& Lo, 2011

والدميقراطية ونصيب الفرد من الدخل القومي ،ونسبة السكان

بعض املؤشرات األخرى باحلسبان .فموقع األردن على مقياس
الدميوقراطية  117من  ،167وعلى الفساد  50من  ،178وعلى حرية

املنهجية

الصحافة  140من  ،196وفيه معدل بطالة  ,%12.5ومعدل فقر ,%13,4

منهج الدراسة هو املنهج املسحي .حيث مت تطوير استبانة مكونة

وهو جمتمع شاب  %56.1من السكان عمر  24سنة فما دون ،وينتشر

من عدد من املقاييس الدولية املستخدمة يف قياس مدركات الفساد،

اإلنرتنت يف  %27.6بني السكانThe Economist Intelligence Unit( .

ً
بناء على أدبيات املوضوع والدراسات ذات الصلة.

.)limite, 2011
ولقد أثارت فاطمة العيساوي ( )El-issawi, 2011خماوف حقوق

جمتمع الدراسة

األقليات (املسيحيني) يف الربيع العربي ،وتلخص هذه املخاوف أن

مت اختيار جمتمع الدراسة من املشاركني يف احلراك الشعيب األردني

الربيع العربي قد أتى باإلسالميني وقد يكون لتطبيق الشريعة

من ( )12حمافظة .وجمتمع الدراسة جمتمع غري معلوم احلجم،

اإلسالمية تهميش حلقوق األقليات واليت ال تتوقف على املسيحيني

وحجمه متغري من أسبوع ألسبوع وفق األحداث احمللية ،من خالل

بل واملرأة .وقد استخدم هذا املربر لدعم األنظمة الدكتاتورية يف

اتباع أسلوب املسح االجتماعي يف توزيع االستبانات على األفراد

الوطن العربي ،كي يتم التأثري على الداخل واخلارج يف حماصرة

املشاركني يف االعتصامات واالحتجاجات ،واألحزاب واالئتالفات

عدم دعم الربيع العربي.

الشبابية واحلركات اإلصالحية والتجمعات الشبابية.
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عينة الدراسة

التالية:

مت اختيار عينة الدراسة من جمتمع الدراسة بالطريقة القصدية

 -1بيانات دميوغرافية (شخصية) :وهي بيانات عن املبحوثني

لتحقيق أهداف الدراسة ،وبلغت عينة الدراسة الكلية ( )1050جلميع

متعلقة بنوع القطاع الذي يعملون فيه ،واحملافظة ،والنوع

احملافظات بواقع ( )350لكل إقليم ،إال أن عدد االستبانات املسرتجعة

االجتماعي ،والعمر ،والدرجة الوظيفية ،والتعليم ،والعمل .وهي

بلغ ( )821وكانت نسبة املسرتجع ( )%78ويالحظ أن نسبة الفاقد

بيانات تفيد التعرف على خصائص احلراك الشعيب األردني.

مقبولة يف مثل هذه الدراسات ،وقد يعود ذلك العتقاد البعض

 -2مقاييس الفساد :وهي جمموعة مقاييس فرعية للفساد وهي

حبساسية األسئلة وخباصة ما يتعلق منها باملشاركة باحلراك من

على النحو التالي:

قبل املبحوثني وتردد البعض أو خوفهم.

عنصرا
مقياس أسباب الفساد .وهو سؤال عام عن مدى إسهام ()16
ً
يف انتشار الفساد من مثل ضعف التشريعات وضعف القضاء وضعف

خصائص العينة

أجهزة العدالة اجلنائية  ...إخل ،ويطلب من املستجيب إبداء رأيه

•القطاع .تبني أن عدد املشاركني الكلي ( ،)821استجاب منهم

مبدى إسهام هذه العناصر وعددها ( )16يف انتشار الفساد.

()795؛ حيث بلغ عدد املشاركني من القطاع احلكومي ()352

مقياس تقييم اجلهود الوطنية يف مكافحة الفساد .وتكون هذا

بنسبة ( ،%)44.3ومن القطاع اخلاص ( )257بنسبة (%)32.3

املقياس من ( )12فقرة قاست مدى فعالية اجلهود الوطنية يف

ومن اجملتمع املدني ( )186بنسبة (.%)23.4

مكافحة الفساد وخباصة جهود جملس النواب وجهود احلكومة

•اإلقليم .أما توزيع العينة وفق اإلقليم فكانت بنسبة %25

وجهود ديوان املظامل وجهود هيئة مكافحة الفساد ... ،إخل ،ويطلب

ً
تقريبا .أما عن توزيع املشاركني يف احلراك
من كل إقليم

من املستجيب تقييم اجلهود احلكومية يف حماربة الفساد.

وفق احملافظة فقد تبني أن البلقاء كانت النسبة األعلى تليها

مقياس رضا احلراك الشعيب األردني :وحيدد فيه املستجيب مدى

الطفيلة ثم معان والعقبة ،أما النسبة األقل فكانت الزرقاء.

رضا احلراك الشعيب عن أداء بعض املؤسسات احلكومية واهليئات

•النوع االجتماعي والعمر .وفيما يتعلق بالنوع االجتماعي

املستقلة .وقد استخدم هذا املقياس لغاية تقدير صدق أدوات

للمشاركني يف احلراك الشعيب ،كان عدد الذكور ( )631بنسبة

الدراسة .ويتكون هذا املقياس من ( )10فقرات ،السؤال الرئيس هو

( %)77.7مقارنة مع عدد اإلناث الذي بلغ ( )181وشكل ما

مدى رضا املستجيب عن أداء هذه املؤسسات.

نسبته ( .%)22.3أما متوسط العمر فقد كان  39.7سنة

احلراك الشعيب :ويقصد به املشاركون من الذكور واإلناث يف

باحنراف معياري .11.6
•التعليم .ويف توزيع املشاركني باحلراك وفق التعليم ضمن

املظاهرات واالعتصامات واالحتجاجات يف األردن.
ً
عرضا الختبارات الصدق والثبات
الصدق :تتضمن هذه اخلطوة

 6فئات أساسية (أمي( ،)%1وإعدادي( ،)%3وثانوي(،)%13

اليت مت إجراؤها على عينة الصدق والثبات:

ودبلوم( ،)%17وجامعي( ،)%51ودراسات عليا( )%14فقد جاء

أ .الصدق :مت التحقق من صدق أداة الدراسة بطريقتني:

محلة الشهادة اجلامعية أكرب من النصف ( ، )%51كأعلى نسبة

أوال :صدق احملكمني:

بني املشاركني.

إمجاع ( )%90من احملكمني على مجيع فقرات االستبانة.

ً
دينارا وباحنراف
•الدخل والعمل  .كان متوسط الدخل 514

ثانيا :صدق البناء:

ً
دينارا.
معياري 311

مت إضافة مقياس رضا احلراك لغايات اختبارات الصدق؛ حيث
مت حساب معامالت االرتباط بني رضا احلراك مع إسهام بعض

أداة الدراسة

العناصر يف انتشار الفساد ،وشيوع الفساد ،واجلهود الوطنية

مت استخدام األداة اليت طورها (البداينة )2010،واليت استخدمها

ً
متوقعا أن تكون العالقة سلبية يف مجيع
ملكافحة الفساد .وقد كان

الشمري بدراسة مدركات الفساد اإلداري يف اجملتمع السعودي.

املقاييس الفرعية باستثناء اجلهود الوطنية .والنتائج كما ظهرت

واعتمدت أداة الدراسة يف بنائها على الدراسات السابقة ،وقد مت

مبينة يف اجلدول التالي:

تطوير بعض املقاييس لتتناسب مع طبيعة الدراسة على جمتمع
احلراك الشعيب األردني بإضافة بعض الفقرات وتعديل بعض

اجلدول ( )1معامالت االرتباط بني رضا احلراك عن اخلدمات احلكومية
ومقاييس الفساد

فقرات املقياس .وتكون املقياس من جزء خاص يف البيانات

قيمة معامل االرتباط

α

الدميوغرافية للمستجيب ،وسبعة أجزاء خاصة مبحاور الدراسة،

عناصر انتشار الفساد

142.-

000.

وتتدرج اإلجابة على فقرات االستبانة على مقياس من (صفر) إىل

شيوع الفساد

200.-

000.

اجلهود الوطنية

631.

000.

ً
إسهاما ،على الشكل
( ،)10حيث (صفر) األقل إسهاما و( )10األكثر
التالي:
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

مقاييس الفساد

0

وهذا يدل على صدق املقياس.
ويطلب من املستجيب وضع الرقم الذي يعرب عن رأيه لكل بند من

الثبات:مت التحقق من ثبات املقياس باستخدام كرونباخ ألف ا (�Cron

بنود االستبانة ،وبشكل مفصل تكونت أداة الدراسة من األجزاء

:)bach’s Alpha
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أثر اجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد..

اجلدول ( ) 2معامل ثبات كرونباخ للمقاييس الفرعية
املقياس

اجلدول ( )3املتوسطات واالحنرافات املعيارية لبنود أسباب انتشار الفساد

عدد البنود

قيمة ألفا

عناصر انتشار الفساد

16

926.

ضعف التشريعات

اجلهود الوطنية

12

939.

ضعف القضاء

751

رضا احلراك

10

912.

ضعف أجهزة العدالة اجلنائية

748

6.2233

ضعف أجهزة مكافحة الفساد

759

7.2358

2.77017

للتحقق من االتساق الداخلي لالختبار ،ومت حساب معامل الثبات

شيوع ثقافة الفساد

755

7.5086

2.62428

7

باستخدام الربنامج اإلحصائي  /IMB SPSS 20واجلدول ( )2يوضح

الفقر

754

6.8382

3.06335

13

احملسوبية

756

7.9458

2.43288

3

غياب الرقابة أو ضعفها

760

7.7711

2.42738

5

غياب العدالة

775

7.3381

2.71121

10

إجراءات الدراسة

غياب الشفافية

773

7.5045

2.55642

8

تدخل أصحاب النفوذ

778

8.3278

2.32368

1

بعد أن أصبحت أداة الدراسة جاهزة للتطبيق ،مت اختيار عينة

عدم جدية مكافحة الفساد

773

7.9379

2.43278

4

قصدية من جمتمع الدراسة من املشاركني يف احلراك الشعيب األردني

غياب املساءلة

771

7.7185

2.43618

6

يف ( )12حمافظة هي مجيع احملافظات األردنية ،وباستخدام العينة

الشعور بعدم اإلنصاف

767

7.4185

2.50864

9

القصدية مت توزيع االستبانات على عينة الدراسة من أحزاب

اجلشع ورغبة الثراء السريع

772

7.9793

2.36864

2

سياسية ،وحراكات شبابية وجتمعات نقابية ،ومحالت وطنية،

تقصري ديوان احملاسبة

768

7.0430

2.63355

12

اإلمجالي

766

113.577

32.37487

قيم معامالت ألفا كرونباخ لثبات األداة .وتظهر مقاييس الفساد
ً
ً
عاليا.
ثباتا

وأفراد مستقلني بشكل مباشر(باليد) ،وقد تتطلب األمر التنسيق

العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

الرتتيب

751

6.5499

2.71487

14

6.1877

2.68540

16

2.71387

15
11

املسبق مع القيادات واملسئولني يف احلراك لتوزيع االستبانات،

وصورها يف املؤسسات احلكومية ولعل أهمها اختاذ القرارات

وااللتقاء مباشرة مع أفراد احلراك لشرح الغرض من االستبانة،

للواسطة واحملسوبية واحملاباة واجلهوية واختاذ القرارات ملنفعة

واهلدف من الدراسة والتأكيد على أنها لغايات البحث العلمي فقط.

شخصية والتحايل على القوانني يليها استخدام الوظيفة للتعد

وقد مت استالم االستجابات مباشرة يف بعض األحيان وتطلب األمر
ً
أحيانا الرجوع مرة أخرى يف مدة الحقة جلمع االستبانات .وقد

على املال العام واملمتلكات العامة وإساءة املعاملة باسم الوظيفة
والرتبح من أعمال الوظيفة وتعاطي الرشوة ثم التزوير يف

واجهت الدراسة بعض الصعوبات متثلت يف رفض البعض تعبئة

املستندات .وهذا ميكن تفسريه من عدم فاعلية جهود الرقابة

االستبانة ،وعدم إعادة االستبانة من قبل البعض اآلخر والتخوف

على املؤسسات احلكومية ،وعدم فاعلية نظام العقوبات يف احلد من

من إبداء الرأي خبصوص بعض األسئلة .وقد استغرقت عملية

جرمية الفساد ومالحقة مرتكبيها واملتورطني فيها .وهذه النتائج

توزيع االستبانات ومجعها حوالي شهرين.

تتفق مع دراسة الشمري ( )2010اليت أجريت على اجملتمع السعودي

احملددات :تذبذب حجم املشاركة يف احلراك فتبلغ ذروتها بعد

مما يعزز أن األوضاع يف البلدان العربية متشابهة من حيث انتشار

صالة اجلمعة وتقل يف باقي األيام ،كما أنها تتمركز بأمكنة معينة

الفساد يف املؤسسات احلكومية.

وتتأثر بالظروف احمللية واإلقليمية.
عرض النتائج ومناقشتها

اجلهود الوطنية يف مكافحة الفساد

مت وصف أسباب انتشار الفساد يف األردن واجلهود احلكومية يف

يظهر اجلدول التالي توزيع اجلهود الوطنية على مقياس من ()0

مكافحة الفساد ،والرضا عن أداء احلكومة ومكافحة الفساد .وفيما

إىل ( )10حيث يشري الرقم صفر إىل عدم انتشار الفساد والرقم 10

يلي وصف هلذه األبعاد.

إىل انتشار كبري للفساد .وقد تبني عدم الرضا عن اجلهود الوطنية
يف مكافحة الفساد .وكانت مجيع املتوسطات أقل من  5درجات.

أسباب انتشار الفساد

أما األدنى فكان عدم الرضا عن سرعة اإلجنازات ،وإجنازات ديوان

يظهر اجلدول التالي توزيع أسباب انتشار الفساد على مقياس من

املظامل ،واإلجنازات احلكومية يف جمال الوقاية واملعاجلة وشفافية

( )0إىل ( )10حيث يشري الرقم صفر إىل عدم االنتشار والرقم  10إىل

احلكومة يف املعاجلة باحنرافات معيارية (  )2.5،2.6 ،2.5 ،2.5مرتبة

منتشر ً
جدا .وقد تبني أن تدخل أصحاب النفوذ قد احتل أعلى

على التوالي.

املتوسطات تال ذلك اجلشع ورغبة الثراء السريع ثم احملسوبية

وأشارت نتائج الدراسة إىل أن عدم رضا واضح ً
جدا لدى املشاركني

تالها عدم اجلدية يف مكافحة الفساد ،وباحنرافات معيارية ( ،2.3

يف احلراك عن اجلهود الوطنية يف مكافحة الفساد خاصة يف جمال

 )2.4 ،2.4 ،2.3على التوالي أما أقل املتوسطات فكانت ضعف القضاء،

سرعة اإلجراءات يف املكافحة وأن جهود ديوان املظامل متواضعة

ضعف أجهزة العدالة اجلنائية ثم ضعف التشريعات ثم الفقر

ً
جدا ،كما أن إجنازات احلكومة يف الوقاية من الفساد وشفافية

وباحنرافات معيارية (  )3.5 ،2.7،2.7 ،2.6مرتبة على التوالي.
ً
أيضا إىل انتشار بنود الفساد جبميع أشكاهلا
كما أشارت الدراسة

احلكومة يف املعاجلة وجدية جهود احلكومة يف التصدي جلرمية
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الفساد وتقديم الفاسدين للمحاكم ،إضافة إىل أن جهود جملس
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اجلدول ( )4املتوسطات واالحنرافات املعيارية لبنود اجلهود الوطنية يف
مكافحة الفساد

اجلدول ( )5املتوسطات واالحنرافات املعيارية لبنود رضا احلراك عن أداء
احلكومة يف مكافحة الفساد

العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

الرتتيب

الرقم

جدية جهود احلكومة

762

2.8885

2.74724

8

املتوسط

البند

1

أداء احلكومة

3.2

2.7

2

القطاع احلكومي

3.3

2.5

3

القطاع اخلاص

3.9

2.5

4

القطاع األمين

4.6

2.9

5

القطاع الشرطي

5.0

2.7

6

القطاع السياسي

3.7

2.7

قطاع اخلدمات

4.0

2.4

3.6

24
2.6
2.8

اجنازات احلكومة يف املكافحة

756

3.2169

2.65410

4

جهود جملس النواب

763

3.1455

2.60951

6

العدالة يف تعامل القضايا

760

3.2000

2.62992

5

تقديم الفاسدين للمحاكم

762

3.1325

2.64839

7

جهود هيئة مكافحة الفساد

760

3.4539

2.65256

2

جهود ديوان املظامل

768

2.8893

2.54749

11

اجنازات احلكومة يف الوقاية

773

2.9444

2.59748

10

7

شفافية احلكومة يف املعاجلة

774

2.9522

2.60193

9

8

املؤسسات الرقابية (ديوان احملاسبة)

سرعة اإلجراءات يف املكافحة

774

2.8062

2.58689

12

9

هيئة مكافحة الفساد

3.4

محاية الفاسدين بالتشريعات

772

4.9858

3.34773

1

10

احلريات والدميوقراطية

4.0

جهود ديوان احملاسبة

771

3.3826

2.61269

3

759

85 .38

24.278

اإلمجالي

النواب ضئيلة يف هذا اجملال ،وأن العدالة يف التعامل مع القضايا
وإجنازات احلكومة يف مكافحة الفساد أقل من املستوى املتوسط،
وأن جهود ديوان احملاسبة ضئيلة ً
أيضا كما هو احلال يف اجلهود
املبذولة من قبل هيئة مكافحة الفساد ،ويوجد قناعة لدى احلراك
بوجود محاية تشريعية للفاسدين .وهذا ميكن تفسريه من خالل
عدم حتويل قضايا كبرية ألشخاص متنفذين للمحاكم وعدم

االحنراف املعياري

اجلدول ( )6حتليل االحندار لفحص أثر اخلصائص الشخصية واالجتماعية
واالقتصادية للمشاركني يف احلراك الشعيب ،واجلهود احلكومية يف مكافحة
الفساد ،والرضا عن أداء احلكومة يف املشاركة يف احلراك الشعيب يف األردن.
املقياس

املشاركة
يف احلراك
االجتماعي

املصدر
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اإلمجالي

جمموع
املربعات
86580.664
513464.279
600044.942

df
14
806

متوسط
املربعات
6184.333

F

Sig

9.708

000.

637.052

820

تلمس املواطن العادي جلهود احلكومة يف مكافحة الفساد وحماسبة
الفاسدين.

أثر ذي داللة إحصائية ملتغريات
يظهر اجلدول أعاله وجود
ٍ
اخلصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية للمشاركني يف

رضا احلراك عن أداء احلكومة

احلراك الشعيب ،واجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد ،والرضا عن

يظهر اجلدول التالي املتوسطات واالحنرافات املعيارية لرضا

أداء احلكومة يف املشاركة يف احلراك الشعيب يف األردن (,9.708=F

وقد تبني عدم

∞= .)000.ويبني اجلدول رقم  4معامالت االحندار ملتغريات

احلراك عن أداء احلكومة يف مكافحة الفساد.

الرضا عن أداء احلكومة يف مكافحة الفساد عامة .وكانت مجيع

الدراسة.

املتوسطات أقل من  5درجات باستثناء القطاع الشرطي تال ذلك

ويالحظ من معامالت االحندار املعيارية يف اجلدول رقم ( )7أن

القطاع األمين .أما األدنى فكان عدم الرضا عن أداء احلكومة عامة،

املتغريات األكثر تأثريًا يف املشاركة يف احلراك الشعيب واليت كانت

والقطاع احلكومي ،وهيئة مكافحة الفساد على التوالي.

ذات داللة إحصائية هي متغري االنتماء احلزبي فقد كان أقوى متغري

مت استخدام حتليل االحندار املتعدد لبيان أثر اخلصائص الشخصية

ً
حزبيا
يف التنبؤ باملشاركة يف احلراك الشعيب؛ حيث إن املنتمني

واالجتماعية واالقتصادية للمشاركني يف احلراك الشعيب واجلهود

كانوا أقل يف املشاركة يف احلراك الشعيب ،كما تال ذلك احملافظة

احلكومية يف مكافحة الفساد ،والرضاء عن أداء احلكومة يف املشاركة

فكلما اجتهنا حنو اجلنوب قلت املشاركات يف احلراك ،وكذلك كان

يف احلراك الشعيب يف األردن .مشلت املتغريات الشخصية القطاع،

لضعف اجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد أثر يف مشاركة الناس يف

واحملافظة ،والنوع االجتماعي ،والعمر ،والتعليم ،والعمل ،والدخل،

احلراك الشعيب ،وأخريًا انتشار الفساد كان أقوى املتغريات يف تفسري

واالنتماء احلزبي ،ونوع احلزب ،واملشاركة حبراك  89وحراك

مشاركة الناس يف احلراك الشعيب.

 96أسباب انتشار الفساد ،واجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد،

وعلى صعيد العالقة االرتباطية فقد تبني وجود عالقة سلبية

الرضاء عن اخلدمات احلكومية .يف حني تكون متغري املشاركة

ذات داللة إحصائية بني املشاركة يف احلراك الشعيب وكل من

يف احلراك بعدد املرات اليت شارك فيها الشخص باحلراك .كان

احملافظة ( ،)0.189-واالنتماء احلزبي ( ،)0.243-واجلهود احلكومية

معامل االرتباط املتعدد ( )0.38ومعامل التحديد ( ،)%14أي أن هذه

( ،)0.241-ورضا املواطن ( .)0.216-كما تبني وجود عالقة إجيابية

املتغريات قد فسرت  %14من التباين يف متغر املشاركة يف احلراك

بني املشاركة يف احلراك الشعيب وكل من العمر ( ،)0.110والتعليم

الشعيب .واجلدول التالي يبني معامالت االحندار لبيان تأثري هذه

( ،)0.109ونوع احلزب ( )0.132وأسباب انتشار الفساد (.)0.134

املتغريات يف متغري املشاركة يف احلراك االجتماعي.

أما معامالت االرتباط اجلزئية ( )partial and partفقد تبني أن
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اجلدول ( )7معامالت االحندار ملتغريات الدراسة يف املشاركة يف احلراك الشعيب
Unstandardized Coefficients
Std. Error
()Constant
القطاع
احملافظة

.Sig

Standardized Coefficients
T

Beta

22.415

11.164

444.

1.280

Zero-order

013.

2.008

045.

347.

728.

Correlations
Partial

Part

055.

012.

011.

269.

141.-

-4.077

000.

189.-

142.-

133.-

653.

2.221

010.

294.

769.

006.-

010.

010.

العمر

054.

088.

022.

610.

542.

110.

021.

020.

التعليم

425.

937.

016.

453.

651.

109.

016.

015.

العمل

473.

947.

018.

500.

618.

031.

018.

016.

الدخل

003.

004.

031.

884.

377.

060.

031.

029.

االنتماء احلزبي

-3.443

651.

189.-

-5.291

000.

243.-

183.-

172.-

اجتاه احلزب

1.969

786.

086.

2.507

012.

132.

088.

082.

حراك 1989

3.008

2.926

042.

1.028

304.

023.-

036.

033.

حراك 1996

677.-

2.765

010.-

245.-

807.

076.-

009.-

008.-

أسباب الفساد

060.

029.

070.

2.050

041.

134.

072.

067.

اجلهود احلكومية

139.-

048.

123.-

-2.895

004.

241.-

101.-

094.-

رضاء املواطنني

092.-

059.

066.-

-1.568

117.

216.-

055.-

051.-

-1.095

النوع االجتماعي

شكل ( )1التوزيع للخطأ املعياري لالحندار
ملتغري املشاركة يف احلراك الشعيب

شكل ( )3التوزيع باالنتشار ملعامالت االحندار املعيارية
ملتغري املشاركة يف احلراك الشعيب

معامالت ارتباط (( )partialضبط املتغريات املستقلة األخرى،
شكل ( )2التوزيع االحتمالي الطبيعي للخطأ املعياري

بدون تأثريات املتغريات املستقلة األخرى) قد كانت سلبية بني

لالحندار ملتغري املشاركة يف احلراك الشعب

املشاركة يف احلراك الشعيب وكل من احملافظة ( )0.142واالنتماء
احلزبي ( ،)0.183-واجلهود احلكومية ( .)0.101-كما بينت معامالت
(( )partاملساهمة الصافية يف التباين على متغري املشاركة) عالقة
سلبية لذات املتغريات؛ حيث كانت بني املشاركة يف احلراك الشعيب
وكل من احملافظة ( )0.133-واالنتماء احلزبي ( ،)0.172-واجلهود
احلكومية (.)0.09-
وللتأكد من عدم وجود مشكل ة ( )collinearlyفقد تبني أن (�toler
 )anceيشري إىل سالمة النموذج حيث إن مجيع القيم هي أعلى من
 %20وهي قيم عالية ،وأن التباين الصايف املفسر من كل من املتغريات
عال ،ويصل إىل  %90يف متغري االنتماء احلزبي .وكذلك فإن
املستقلة ٍ

قيم ( )VIFهي أكرب من  4وهي دليل على سالمة النموذج .كما تظهر
األشكال السابقة توزيع اخلطأ املعياري ومييل للتوزيع الطبيعي،
وكذلك توزيع االحتمالي ويقرتب من خط االحندار.
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احلسن و البداينة

املناقشة

وإعطائهم الصالحيات الواسعة.

أظهرت نتائج الدراسة أن أثر متغريات اخلصائص الشخصية

 -5زيادة الصالحيات املمنوحة ألجهزة الضبط والعمل على زيادة

واالجتماعية واالقتصادية للمشاركني يف احلراك الشعيب ،واجلهود

كوادرها لتتمكن هذه األجهزة من القيام بواجبها على أكمل وجه.

احلكومية يف مكافحة الفساد ،والرضا عن أداء احلكومة يف املشاركة

 -6تسهيل حصول املواطن على املعلومة فال ميكن أن يكون هناك

يف احلراك الشعيب يف األردن؛ حيث فسرت هذه املتغريات جمتمعة

نزاهة وشفافية دون ضمان تدفق املعلومات وسهولة الوصول إليها.

 %14من التباين يف املشاركة يف احلراك الشعيب ،وهذا يعين احلاجة

 -7إجراء املزيد من الدراسات

لدراسة متغريات أخرى تفسر وتتنبأ باملشاركة يف احلراك الشعيب.
ً
ً
نسبيا ()0.38
قويا
ومع ذلك فقد كان معامل االرتباط املتعدد

املراجع

ً
إحصائيا.
وكانت هذه املتغريات ذات أثر مهم

املراجع العربية

وعند فحص التأثريات الصافية والفريدة ملتغريات اخلصائص

البداينة ،ذياب .2012 ،سيناريوهات الربيع األردني .ورقة مقدمة

الشخصية واالجتماعية واالقتصادية للمشاركني يف احلراك الشعيب،

يف ندوة اللقاء األول ملنتدى احلوار االجتماعي األردني .األردن يف

واجلهود احلكومية يف مكافحة الفساد ،والرضا عن أداء احلكومة يف

منتصف طريق الربيع العربي جملس األعيان.

املشاركة يف احلراك الشعيب يف األردن ،تبني أن احملافظة واالنتماء

اخلريشة رافع .2012 ،احلراك اجملتمعي .مقدمة يف ندوة اللقاء

احلزبي ،وأسباب انتشار الفساد ،وضعف اجلهود احلكومية يف

األول ملنتدى احلوار االجتماعي األردني .األردن يف منتصف طريق

حماربة الفساد كانت األقوى يف التنبؤ يف املشاركة يف احلراك الشعيب.

الربيع العربي جملس األعيان.

وتلتقي هذه النتيجة مع مقياس شو يف التنبؤ باالستقرار يف العامل

املرصد العمالي .2012 ،االحتجاجات العمالية خالل عام  2101صرخة

العربي؛ حيث أظهر تقرير األكونومست (مد الربيع العربي)2011 ،
وباستخدام فهرس شو ( )Shoeوهو مقياس من 100؛ حيث ميثل
 100األكثر يف عدم االستقرار ،ومكون من حرية الصحافة والفساد

ملن يريد أن يسمع .املرصد العمالي األردني متوفر على http://
_www.phenixcenter.net/files/docs/Labor_protests_a.pdf

والدميقراطية ونصيب الفرد من الدخل القومي ،ونسبة السكان

وكالة جراسا اإلخبارية ،)2011( ،تقرير أمين بوجود  4100اعتصام

دون  25سنة ونسبة السكان عمر  25فأكثر إىل نسبة السكان وعدد

منذ عام  ،2011تاريخ .2011/12/19

سنوات احلكم .والذي احتل األردن منتصف املقياس ( ،)%50وال بد
من أخذ بعض املؤشرات األخرى يف احلسبان .فموقع األردن على
مقياس الدميقراطية  117من  ،167وعلى الفساد  50من  ،178وعلى
حرية الصحافة  140من  ،196وفيه معدل بطالة  ,%12.5ومعدل
فقر  ,%13,4وهو جمتمع شاب  %56.1من السكان عمر  24سنة فما
دون ،وينتشر اإلنرتنت يف  %27.6بني السكان .كما أن نتائج الدراسة
تتماشى مع فرضيات نظرية دوركايم يف األنومي ونظرية أجينو
يف الضغوط العامة ،واليت ميكن أن ينظر مبوجبها إىل أن احلراك
الشعيب نوع من التأقلم مع الضغوط العامة اليت ميثلها الفقر
والبطالة وقمع احلريات وفشل التنمية اإلنسانية.

التوصيات
باالعتماد على نتائج الدراسة يوصي مبا يلي:
 -1زيادة وتفعيل الرقابة الداخلية يف مؤسسات الدولة خاصة
املؤسسات احلكومية من خالل وضع نظام رقابي واضح ورادع.
 -2اجلدية يف مكافحة الفساد واملفسدين من خالل تدعيم أجهزة
الضبط بالكوادر والتدريب.
 -3تشديد الرقابة الداخلية على كبار املوظفني والعطاءات
احلكومية ،واملقاوالت يف املؤسسات احلكومية والوزارات ،واهليئات
املستقلة ،ومنح أجهزة الرقابة املركزية سلطات أعلى للمحاسبة
واملساءلة حتت الغطاء القانوني.
-4سن

العقوبات
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القرارات

خلدمة الواسطة واحملسوبية ،ويقوم باحملاباة واإليثار ،والرتبح من
أعمال الوظيفة من خالل تدعيم سلطات القضاء واألجهزة األمنية
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