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النواب مصدر رئيسي للواسطة (صالح ملكاوي)Getty/

يجيب تحقيق «العربي الجديد» عن سؤال لماذا تنتشر الواسطة في األردن الذي يجرم قانونه الظاهرة؟ في حين
لم تشهد محاكمه سوى قضية واحدة أحالتها هيئة النزاهة إلى القضاء ،ليستمر اإلفالت من العقاب بسبب
غموض النص التشريعي

الواسطة
في األردن

غموض النص القانوني
يسهل اإلفالت من العقاب

عمان ـ هبة أبوطه
ّ

تـمـكــن مــديــر ع ــام ســابــق ملؤسسة
التدريب املهني األردنية (تحتفظ
ال ـ ـجـ ــريـ ــدة بـ ــاس ـ ـمـ ــه) ،مـ ــن تـعـيــن
أب ـنــائــه ال ـثــاثــة ف ــي ج ـهــات مــرتـبـطــة بـ ــوزارة
الـعـمــل وال ـتــي كــانــت املــؤسـســة تتبعها ،عبر
الـ ــواس ـ ـطـ ــة ،وتـ ـب ــن أن امل ـش ـت ـك ــى ع ـل ـيــه قـبــل
الوساطة املقدمة إليه لتعيني ابنة املدير في
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني
وال ـت ـق ـنــي دون اإلعـ ـ ــان ع ــن وظ ـي ـفــة شــاغــرة
والتنافس على نيلها ،وهو ما اعتبره ديوان
الخدمة املدنية مخالفا للقوانني ،لكن عوضا
عــن إنـهــاء خدماتها جــرى نقلها إلــى وظيفة
أخ ــرى فــي وح ــدة مـتــابـعــة وتـقـيـيــم املـشــاريــع
فــي  15يــولـيــو/تـمــوز  ،2015بحسب مــا جــاء
فــي أوراق القضية الصلحية الـجــزائـيــة رقــم
 ،2019/4829واملنشورة على موقع قسطاس
(منصة قانونية تنشر التشريعات واألحكام
قضائية).
ُ
وو ِّج ـه ــت لـلـمــديــر تهمتا اسـتـثـمــار الوظيفة
والـتــدخــل فــي قـبــول الــواسـطــة واملـحـســوبـيــة،
وات ـهــم مــن ســاعــده وقـبــل الــوســاطــة ،بــإســاءة
استعمال السلطة ،وجنحة قـبــول الواسطة
واملحسوبية ،لكن محكمة صلح جــزاء غرب
عمان قــررت عــدم مسؤولية املــديــر عــن التهم
امل ــوج ـه ــة إل ـي ــه ،وع ـل ـلــت ق ــراره ــا ب ـت ـبــرئــة من
س ــاع ــده م ــن ال ـت ـه ـم ـتــن بـ ــأن ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـتــي
توصلت إليها لم تزن البينة وزنا دقيقا ،كون
الفعل املسند لــه يخرج عــن النطاق الزماني
للنص التجريمي.

لماذا لم يقع التجريم في القضية
السابقة؟
ي ـب ــدي امل ـح ـقــق ال ـس ــاب ــق ف ــي ه ـي ـئــة مـكــافـحــة
الفساد ،املحامي مشعل الرقاد ،والــذي سبق
له العمل في األمــن العام والقضاء الشرطي،
انــدهــاشــه مــن ق ــرار املحكمة بـعــدم مسؤولية
املتهمني في القضية السابقة ،موضحا «أن
جريمة الواسطة ارتكبت عندما كــان قانون
هـيـئــة مـكــافـحــة ال ـف ـســاد رق ــم  62ل ـعــام 2006

ساريا ،وينص في املــادة  5البند ط على أنه
«يـعـتـبــر ف ـس ــادا ل ـغــايــات ه ــذا ال ـقــانــون قـبــول
الــواس ـطــة واملـحـســوبـيــة ال ـتــي تـلـغــي حـقــا أو
تحق بــاطــا» ،وطاملا توفرت أركــان الجريمة
وأدل ـ ـ ــة االث ـ ـبـ ــات كـ ــان ي ـت ــوج ــب االت ـ ـجـ ــاه إل ــى
التجريم واإلدان ــة ،دون النظر لقانون هيئة
ال ـن ــزاه ــة وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد ل ـعــام  2016ألن
الجريمة وقعت عــام  .»2015وتـكــررت وقائع
ال ـح ـك ــم الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ق ـض ـي ـتــن مـشــابـهـتــن
متعلقتني بــالــواس ـطــة ،إذ أصـ ــدرت املحكمة
بـعــد اسـتـئـنــاف امل ــدان حكما يقضي بــ«عــدم
املـســؤولـيــة» ألسـبــاب تـبــررهــا املحكمة ،وهو
م ــا يـ ـع ــزوه ال ــرق ــاد إلـ ــى غ ـم ــوض ف ــي ال ـنــص
ال ـق ــان ــون ــي ،م ـف ـس ــرا ذلـ ــك بـ ــأن ال ـن ــص يـعـيــق
ال ـق ـضــاء ع ــن إم ـكــان ـيــة إص ـ ــدار ال ـح ـكــم بـجــرم
الــواس ـطــة ألن ــه يـحـتــاج إل ــى تـحـلـيــل قــانــونــي
(ت ـف ـك ـي ــك الـ ـن ــص وت ـج ــزي ـئ ــه إل ـ ــى م ـج ـمــوعــة
العناصر التي يتألف منها) مــا يقف عائقا
أم ـ ــام ال ـت ـط ـب ـيــق ،رغـ ــم ت ـجــريــم ال ــواس ـط ــة في
الفقرة  7من املادة  16من قانون هيئة النزاهة
ومكافحة الفساد رقم  13لسنة  ،2016وتنص
على أنه «يعتبر فسادا قبول موظفي اإلدارة
العامة للواسطة واملحسوبية التي تلغي حقا
أو تحق بــاطــا» .ويتسم نــص تجريم قبول
الــواس ـطــة ب ــ«االت ـس ــاع» ،واسـتـعـمــالــه ألـفــاظــا
قانونية غامضة وغـيــر مـحــددة مثل (قـبــول،
الواسطة ،تلغي حقا) ما يجعل من الصعوبة
إيجاد تفسير مدلوله دقيق ،بحسب ما قاله
الباحث فهد الكساسبة فــي دراســة مشتركة
مــع الــرقــاد ،بعنوان «جريمة قبول الواسطة
فــي التشريع األردن ــي وإشـكــالـيــة التطبيق»،
نشرت عام  ،2016والتي لفتت إلى أن جريمة
قـ ـب ــول ال ــواسـ ـط ــة ،ت ـت ـصــف ب ـكــون ـهــا صـعـبــة
اإلثـ ـب ــات ،ألن ـهــا تــرتـكــب ف ــي أجـ ــواء يكتنفها
التكتم لضمان نجاح تحقيق الحاجة التي
يـسـعــى أطـ ــراف الــواس ـطــة إلـيـهــا فــي الـخـفــاء،
ومن الصعوبة إقامة دليل إلثباتها.

قضية واحدة أحيلت إلى القضاء
ي ـك ـش ــف م ـل ــف ال ـق ـض ـي ــة رق ـ ــم ،7076/2018
والـ ــذي اطـلـعــت عـلـيــه «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن

قضية واحدة
متعلقة بالواسطة
أحالتها هيئة
النزاهة إلى القضاء
تحدث الواسطة
في الخفاء ما
يعيق إقامة الدليل
إلثباتها

محكمة صلح جــزاء عـمــان ،أدان ــت فــي الــرابــع
عـشــر مــن أكـتــوبــر/تـشــريــن األول ع ــام ،2018
طبيبا متخصصا بجراحة العظام واملفاصل
بجرم قبول الواسطة واملحسوبية ،استنادا
ألح ـ ـكـ ــام امل ـ ـ ـ ــادة /23أ مـ ــن قـ ــانـ ــون الـ ـن ــزاه ــة
ومـكــافـحــة الـفـســاد بــداللــة املـ ــادة  16مــن ذات
الـقــانــون وامل ــواد  2و3و 4مــن قــانــون الجرائم
االق ـت ـصــاديــة ،وعــاقـبـتــه ب ـغــرامــة قــدرهــا 700
دي ـن ــارا ( 987دوالرا أمـيــركـيــا) ودف ــع رســوم
التقاضي.
واسـتـغــل امل ــدان صـلــة قــرابــة مــع وزي ــر صحة
س ــاب ــق (تـحـتـفــظ ال ـج ــري ــدة بــاس ـمــه) لـلـتـقــدم
المتحان بعد استنفاذه فرصا سابقة ،ووجه
الوزير الكتاب رقم تطوير /إقامة ،2358/في
 24مـ ــارس/آذار  ،2014إلــى أمــن عــام ال ــوزارة
فــي ذلــك الــوقــت ،للسماح لطبيب متخصص
فــي جــراحــة الـعـظــام واملـفــاصــل ك ــان قــد تقدم
الم ـت ـح ــان ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـس ـن ــوي ل ـس ـنــة اإلق ــام ــة
الثالثة في دورة ديسمبر/كانون األول ،2012
ورسب ثم تقدم لالمتحان في دورة ديسمبر
 2013ورس ـ ـ ــب ،فــان ـط ـب ـقــت ع ـل ـيــه تـعـلـيـمــات
الفصل مــن اإلقــامــة ،لكنه تـقــدم بطلب إعــادة
االمـ ـتـ ـح ــان ل ــوزي ــر ال ـص ـح ــة ل ـل ـم ــرة ال ـثــال ـثــة،
ف ـط ـلــب الـ ــوزيـ ــر م ــن م ــدي ــرة إدارة الـ ـش ــؤون
اإلداري ــة أن تقوم بــدراســة حــول إمكانية ذلك
وردت بعبارة (املفصولني يسمح لهم بإعادة
االخـتـصــاص بـعــد  6أش ـهــر) ،رغــم ذلــك سمح
الوزير للطبيب بإعادة االمتحان ،وعند علم
املـشـتـكــي امل ــذك ــور اس ـمــه فــي الـقـضـيــة وبقية
األطـ ـب ــاء ال ــذي ــن ل ــم يـحــالـفـهــم ال ـح ــظ تـقــدمــوا
بطلب إعادة االمتحان لوزير الصحة ،إال أنهم
قوبلوا بالرفض وجرت املالحقة ،وعقب إدانة
الطبيب طلب مــدعــي عــام الـنــزاهــة ومكافحة
الفساد اإلذن بمالحقة وزير الصحة السابق
بتهمة الواسطة واملحسوبية.
وه ــذه القضية تعد الــوحـيــدة الـتــي أحالتها
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلــى القضاء
فيما يتعلق بـجــرائــم الــواسـطــة ،منذ صــدور
قانون الهيئة عــام  2006ومباشرتها عملها
منتصف ع ــام  ،2008وف ــق تــأكـيــد املستشار
اإلعالمي للهيئة عمر عبندة ،الذي يبرر عدم
إحالة الشكاوى األخــرى املتعلقة بالواسطة
إلى القضاء بعدم وجود بيانات واضحة.
ويعتبر الــرقــاد أن تحويل هــذه الــواقـعــة إلى
الـقـضــاء خـطــوة فــي االت ـجــاه الـصـحـيــح ،غير
أن م ــوض ــوع اإلثـ ـب ــات ف ــي غــال ـب ـيــة ال ـجــرائــم
الواقعة على الوظيفة العامة يكون في غاية
الصعوبة ،قائال« :لألسف نحن قمنا بتطبيق
تجريم الواسطة واملحسوبية بشكل متأخر
وخـجــول ،والحكم بعدم مسؤوليته قانونيا
ال يعني ال ـب ــراءة» .ورص ــدت مـعــدة التحقيق
ال ـت ـق ــاري ــر ال ـس ـن ــوي ــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ال ـه ـي ـئــة،
ل ـي ـت ـبــن أنـ ـه ــا ت ـل ـقــت  192إخ ـ ـبـ ــارا وش ـك ــوى
مـتـعـلـقــة بــالــواس ـطــة وامل ـح ـســوب ـيــة م ـنــذ عــام
 2010وحتى عام  ،2015في حني لم تدرج عدد
الـشـكــاوى فــي تقريرها السنوي لعام ،2016
وتلقت الهيئة  1679شكوى لم تفصل أنواعها
في عام  ،2017وارتفعت إلى  2797عام ،2018
وفي عام  2019وصل عددها إلى  3572شكوى
شملت قطاعات متنوعة ،دون تحديد املتعلقة
بالواسطة بشكل خاص.

النواب مصدر رئيسي للواسطة
فــي ال ـس ــادس مــن يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي عــام
 ،2021وجه النائبان في البرملان األردني ماجد
الــرواشــدة ونــواش القواقزة رسالة إلــى وزير
املــالـيــة يطلبان فيها تعيني نجليهما عــون

مــاجــد ال ــرواش ــدة ،وعـلــي ن ــواش الـقــواقــزة في
وظائف من الدرجة األولى في دائرة الجمارك،
ُ
وحملت الــرســالــة توقيع الـنــائـبــن ،إذ كتبت
خالل جلسة تحت قبة البرملان .وفي رده على
«الـعــربــي الـجــديــد» ح ــاول الـنــائــب الــرواشــدة
نفي لجوئه إلــى استخدام الواسطة لتعيني
ابنه واستغالل موقعه لتعيني أقاربه ،متذرعا
أن الرسالة لم تكن إال «للتسلية» ،مستنكرا
إث ـ ــارة ه ــذه الـقـضـيــة بـيـنـمــا رف ــض ال ـقــواقــزة
التعليق رغــم أنــه قــال في تصريحات سابقة
إن الرواشدة من كتب رسالتني لكل من وزيري
املالية والــزراعــة ،للمطالبة بتعيني ابنيهما.
ضلوع النواب بالواسطة واملحسوبية تؤكده
نتائج استبيان رأي غير قياسي أجرته معدة
التحقيق شـمــل  82م ـشــاركــا ،إذ أك ــد %41.5
منهم بأن مصدر الواسطة التي استخدموها
لتسيير أمر ما هم نواب حاليون أوسابقون،
تالها املوظفون الحكوميون بنسبة ،%16.9
ثــم الـقـضــاة بنسبة  ،%12.5وت ــوزع ــت باقي
الـنـســب ك ــاآلت ــي :املـتـنـفــذون  ،%7.6والـ ــوزراء
 ،%4.7واملسؤولون في األمن .%1.5
ويـعــزو مــديــر مــركــز الـحـيــاة لتنمية املجتمع
املدني «راصد» (بحثي يهتم بقضايا املجتمع
امل ــدن ــي) ال ــدك ـت ــور ع ــام ــر ب ـنــي ع ــام ــر ضـلــوع
النواب في الواسطة إلى ضعف الدور الرقابي
والتشريعي للبرملان ،مــا جعلهم يعوضون
ه ــذا الـنـقــص بـقـضــاء تـسـهـيــات ومـســاعــدات
للشعب للتغطية على ضعف أدائهم.

ثقافة مجتمعية
تتسم جريمة قـبــول الــواسـطــة بأنها ظاهرة
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،لـ ـتـ ـك ــرار وقـ ــوع ـ ـهـ ــا ،والـ ـت ــوات ــر
واالسـتـمــرار ملحوظان بــوضــوح فــي حــدوث
الواسطة في املجتمع األردني ،حتى غدت من
األفـعــال التي تمارس بشكل يومي ،وال غنى
ألف ــراد املجتمع عنها رغ ــم ع ــدم شرعيتها»،
بحسب دراسة الرقاد والكساسبة.
بالفعل أصبحت الواسطة جــزءا من الثقافة
املجتمعية ،كما يــرصــد الــدكـتــور عــامــر بني
عــامــر ،مـشـيــرا إل ــى أن املــواطــن األردنـ ــي على
مستوى إنـجــاز معامالته فــي دوائ ــر الــدولــة
ي ـبــاشــر ق ـبــل ذه ــاب ــه بـ ـس ــؤال م ــن ح ــول ــه عن
شخص يعمل فــي الــدائــرة املعنية لتسهيل
أم ــوره ،ليذهب في اليوم التالي ويبلغه أنه
من طرف «فالن» ،حتى وإن لم يكن هناك داع
للواسطة .مبينا أن سكان املناطق األقل حظا
يـلـجــؤون للواسطة أكـثــر مــن غيرهم بسبب
ض ـعــف ال ـخ ــدم ــات امل ـقــدمــة وغ ـي ــاب ال ـعــدالــة،
عــاوة على أنهم يقطنون في بيئات طــاردة
لفرص العمل والرعاية الصحية والتعليمية،
ما يدفعهم إلى تلبية احتياجاتهم باللجوء
للواسطة ،وهو ما يؤكده استبيان الرأي ،إذ
قال  %76.5من أفراد العينة بأنهم استخدموا
الواسطة لتسيير أمورهم الحياتية ،وأجاب
 %44.7ب ــأنـ ـه ــم اسـ ـتـ ـخ ــدم ــوه ــا ل ـل ـح ـصــول
عـلــى عـمــل ،بينما اسـتـعــان  %12بالواسطة
ل ـت ـي ـس ـيــر أمـ ــورهـ ــم ف ــي دائ ـ ـ ــرة ال ـس ـي ــر فـيـمــا
يتعلق باستصدار رخـصــة قـيــادة أو شطب
مخالفات السير .وأجاب  %89من املشاركني
ب ــأن الــواس ـطــة أم ــر ه ــام لـلـحـصــول عـلــى حق
في األردن ،ويــرى  %64أن الواسطة ُمجدية،
ووف ـقــا لــإجــابــات فـقــد ق ــدم مــا نسبته %34
م ــاال مـقــابــل الــواس ـطــة فــي حــن ق ــدم %25.6
مــن املستطلعة آراؤهـ ــم هــديــة ،لـكــن الـنــاطــق
اإلعالمي باسم ديــوان الخدمة املدنية خالد
غرايبة يؤكد بأن الديوان يخلو من الواسطة
وال مجال للتدخل بالتعيينات.

