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أسفرت تدخالت متنفذين أردنيين من وزراء ونواب يحمون أصحاب سوابق، عن تنامي ظاهرة البلطجة، والتي تنفجر 
تداعياتها من وقت آلخر على شكل جرائم مروعة تصفها المحاكم باإلرهاب، من دون معالجة جذور المشكلة كما 

يوثق التحقيق

إفالت من العقاب عبر الوساطات في األردن

»البلطجية« 
والمتنفذون

عّمان ـ العربي الجديد

استسلم رائـــد الـــعـــدوان، أمـــن عــام 
السابق  األردنــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
)أحــــــيــــــل عــــلــــى الــــتــــقــــاعــــد فــــــي 28 
أغسطس/ آب 2019(، لضغوط من قبل وزير 
داخلية، )رفض ذكر اسمه تجنبا للخالفات(، 
ــام 2016 مــحــافــظــا ملــديــنــة  ــنـــاء عــمــلــه فـــي عــ أثـ
الزرقاء، شرق العاصمة عّمان، من أجل تكفيل 
متهم بــاالعــتــداء عــلــى رجـــال أمـــن أثــنــاء إلــقــاء 
القبض عليه بينما كان يهرب زيوت سيارات 
ــرة. فـــي تــلــك الــلــيــلــة، رفــض  ــحــ مـــن املــنــطــقــة الــ
الـــعـــدوان تــدخــالت نـــواب مــن الـــزرقـــاء لتكفيل 
روايــتــه، تمكنوا  لكنهم، وفــق  ذاتـــه،  الشخص 
ــــذي أجـــبـــره على  مـــن الــتــأثــيــر عــلــى الـــوزيـــر الـ
الــعــودة مــن مــنــزلــه لتكفيل املــتــهــم نـــزوال عند 
رغبة النواب والوساطات. لم تكن تلك الواقعة 
الــوحــيــدة الــتــي واجـــه فيها الــعــدوان ضغوطا 
أبــرزهــم  وســيــاســيــا،  اجتماعيا  متنفذين  مــن 
الــنــواب، لإلفراج عن مرتكبي جرائم من ذوي 
السوابق، وهم من فئة »الزعران« ممن تمادوا 
في أفعالهم بسبب صمت الناس خوفا منهم، 
فــي مقابل  لهم  فــي ظــل توفير غطاء وحماية 

مصالح تجمع الطرفن، كما يقول.

مفاتيح المجرمين
»لألسف عنا ناس مجرمن بأثروا على حياة 
املــــواطــــن، وفــــي لـــألســـف مـــــرات واســــطــــات من 
املفاتيح اللي عند املجرمن داخل املحافظة أو 
داخــل الــدولــة... وهــذا بالنسبة إلــي خط أحمر 
مافي شي اسمه واسطة«. يؤكد تصريح ملك 
األردن عبد الله الثاني، خالل لقائه مع الحكام 
اإلدارين في 30 أكتوبر/ تشرين األول 2020، 
وفق ما جاء في ملخص نشاطاته األسبوعي 
املـــنـــشـــور عــلــى املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــديــوان 
امللكي، وجود تراخ وقبول وساطات متنفذين 
ورجال دولة من أجل تكفيل مجرمن، إذ تناط 
للحاكم اإلداري مهمة التحقيق مع أي شخص 
الشخص  يكون  كــأن  كافية،  أسبابا  وجــد  إذا 
ــادوا ارتــــكــــاب مـــخـــالـــفـــات قــانــونــيــة  ــ ــتـ ــ مـــمـــن اعـ
فصلها قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954، 
أن يقوم بتكفيله بواسطة شخص  ولــه كذلك 
يـــرضـــى كــفــالــتــه. وجــــــاءت تــصــريــحــات املــلــك 
عقب حادثة اعتداء 10 من أصحاب السوابق 

ــل ملــعــلــومــات مـــفـــادهـــا أن  ــ االنــتــخــابــيــة، ووصـ
بعض النواب يدفعون رواتب شهرية للزعران 

في مقابل مصالح مشتركة.
بالزعران  نــوابــا  تربط  التي  العالقات  وبــاتــت 
مكشوفة وواضحة، ما أسفر عن أثر هائل، أبرز 
معامله تغير عقلية الناخب األردنــي، وعزوفه 
كما  البرملانية،  االنتخابات  فــي  املشاركة  عــن 
يضيف عمرو النوايسة، مدير برامج تحالف 
ــد )مــؤســســة مــجــتــمــع مــدنــي تــعــمــل على  راصــ
ما  على  والحوكمة(، مستدال  املساءلة  تعزيز 
مجلس  انتخابات  في  املشاركة  بنسبة  سبق 
ــي الــتــاســع عــشــر، واملــعــلــنــة في  ــ الـــنـــواب األردنـ
املستقلة  الهيئة  قبل  املاضي من  العام  نهاية 

لالنتخابات، والتي بلغت %29.9.

اإلفالت من العقاب
حصل »الــعــربــي الــجــديــد« على كــتــاب رسمي 
ــام فــــي عـــمـــان حــســن  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ صــــــادر عــــن الـ
إلــى مدعي عــام عمان عبد  العبدالالت موجه 
الــلــه أبــو الــغــنــم، فــي 26 أكــتــوبــر 2020، إليــداع 
رقـــم 2020/6274  الــتــحــقــيــقــيــة  الــقــضــيــة  مــلــف 
لــلــمــســتــدعــي مــحــمــد عــبــد الــحــافــظ الــعــمــوش، 
ــرح والـــتـــهـــديـــد  ــ ــبـ ــ ــعــــرض لـــلـــضـــرب املـ الــــــــذي تــ
ــر عــبــد  ــامـ ــنــــار مــــن قـــبـــل شــقــيــقــه عـ وإطـــــــالق الــ
الحافظ الــعــمــوش، إلجــبــاره على الــتــنــازل عن 
ــة  حــصــتــه فـــي مـــيـــراث والــــــده لــــه. ووفـــــق روايــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــــإن شــرطــة  الــضــحــيــة لـــ
مــحــافــظــة الـــزرقـــاء ألــقــت الــقــبــض عــلــى املتهم 
إلى مدعي عام  النار عليه، وأحالته  بإطالق 
عمان، لكن تم تكفيله على يد النائب السابق، 
املرشح في االنتخابات النيابية التي أجريت 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020 حــمــود 
الـــــزواهـــــرة، مـــا دفــــع مــحــامــي الــضــحــيــة إلــى 
استئناف القرار الصادر عن مدعي عام عمان 
بــدون  حــرا طليقا  املستأنف  تــرك  واملتضمن 
توقيف رغم شروعه في القتل، وعــدم وجود 
مصالحة أو إسقاط للحق الشخصي. ويقول 
بتكفيل  قــام  أن  ذاتــه سبق  النائب  إن  محمد 
شقيقه مرتن في عــدة قضايا، ولــدى تقديم 
تهديد،  رسالة  إليه  الشكوى، وصلت  محمد 
الــزواهــرة  حمود  السابق  النائب  وبمواجهة 
قائال  نهائيا،  العموش  لتكفيل  تدخله  نفى 
له بالقضية وال توجد أي صلة  إن ال عالقة 
ملكتبه  مــديــرا  يكن  لــم  العموش  وأن  بينهما، 

وليس من عشيرته أيضا.
ــة أخــــــرى وثـــقـــهـــا مـــعـــد الــتــحــقــيــق،  ــالـ ــــي حـ وفـ
يــكــشــف ذوو الــعــشــريــنــي عــمــر ســـامـــر )اســـم 
مستعار بــنــاء عــلــى طــلــبــهــم(، أنـــه تــم تكفيله 
أكثر من مرة خالل السنوات املاضية من قبل 
شــخــصــيــات مــتــنــفــذة، إثـــر تــوقــيــقــه عــلــى ذمــة 
جــرائــم ســرقــات وفـــرض إتــــاوات ومــشــاجــرات 
ــر عــالقــة  ــامـ ــدرات. وتــــربــــط سـ ــ ــخـ ــ وتـــعـــاطـــي مـ
جيدة بأحد النواب والذي يتدخل ملساعدته 
فيها،  يــتــورط  الــتــي  القضايا  تتعقد  أن  قبل 
املاضي،  أيلول  منذ سبتمبر/  موقوف  لكنه 
ــــوى بـــمـــحـــافـــظـــة إربــــــد،  ــهـ ــ ــن بــــــاب الـ ــجـ ــــي سـ  فـ
كبرى،  األردن، على خلفية مشاجرة  شمالي 
بــحــســب الــعــائــلــة. وال يــســتــبــعــد مــديــر األمـــن 
الـــوقـــائـــي األســـبـــق الــعــمــيــد املــتــقــاعــد زهـــدي 
ــــالل الـــفـــتـــرة بــن  ــغـــل مــنــصــبــه خـ جـــانـــبـــك )شـ
عامي 2013 و2014(، أن النواب أنفسهم ربما 
يكونون خاضعن البتزازات هؤالء الزعران، 
إذا  »اتــقــاء شــرهــم«،  بـــاب  أو يحتوونهم مــن 
كانوا يشكلون خطرًا على مصالح النواب أو 

على حمالتهم االنتخابية.

تهديد الخصوم 
يجند نــواب أصحاب السوابق كــأذرع تهديد 
أشــرف  الصحافي  مــع  حــدث  كما  للمنتقدين، 
الـــرفـــاعـــي، مــديــر وكـــالـــة أبــشــر نــيــوز املــحــلــيــة، 
الذي تعرض للتهديد في مرات عديدة من قبل 
فارضي اإلتاوات بسبب نشره مواد صحافية 
تــــتــــنــــاول شـــــكـــــاوى ووقــــــائــــــع يـــــتـــــورط فــيــهــا 
مــتــنــفــذون، ومــنــهــم نــــواب أردنـــيـــون ورؤســــاء 
بـــلـــديـــات مــمــن يـــدعـــمـــون هـــــؤالء ويــحــمــونــهــم 

ويكفلونهم بعد توقيفهم.
أحــــدث تــلــك الــوقــائــع، يــقــول الــرفــاعــي، هجوم 
تــعــرض لــه مــنــزلــه، عــقــب حــادثــة فــتــى الــزرقــاء 
في أكتوبر املنصرم، إذ وقف أصحاب سوابق 
ــام الــبــيــت، والــتــقــطــوا  مــشــهــريــن أســلــحــتــهــم أمــ
صورا لسيارته، إليصال رسالة له بأنه تحت 

أعينهم. 
ولــم يلجأ الــرفــاعــي وغــيــره مــن الضحايا إلى 
الــقــضــاء، خــوفــا مــن تقديم شــكــوى بحق أحد 
هـــؤالء »الــبــلــطــجــيــة«، وهـــو مــا يعني الــدخــول 
في متاهة، ألن الطرف اآلخر سيتقدم بشكوى 
ــه أيــضــا تــعــرض العـــتـــداء وقــد  يــدعــي فــيــهــا أنـ

يضرب نفسه مثال ليثبت زعمه.
وتــكــرر األمـــر مــع الــصــحــافــي خــالــد عــيــاصــرة، 
املــقــيــم فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، والــــذي تعرض 
شراء  عن  خبرا  نشره  بعد  بالقتل  لتهديدات 
مــرشــح بــرملــانــي فـــي مــحــافــظــة جــــرش، شــمــال 
ليفاجأ  الناخبن،  أصــوات  عــام 2013،  البالد، 
بــمــؤيــدي املــرشــح فــي مــنــزلــه يـــهـــددون بقتله، 
محجما عن التقدم بشكوى، كما يقول، خوفا 

من تطور األمر إلى ما ال تحمد عقباه.

استغالل النفوذ
تـــعـــرض الــنــاشــط االجــتــمــاعــي عـــامـــر راجــحــة 
للتهديد بشكل مباشر من قبل النائب السابق 
عزيز   )2020-2016( عشر  الثامن  املجلس  في 
مركز  أصــدرهــا  بطاقة  نشر  بعدما  العبيدي، 
راصد عن أداء النواب خالل الدورة البرملانية.

وقــال راجحة إن العبيدي، الــذي ترشح أيضا 
النــتــخــابــات املــجــلــس الــتــاســع عــشــر ولـــم يفز، 
تـــواصـــل مــعــه هــاتــفــيــا بــشــكــل مــبــاشــر وأســــاء 
إلـــيـــه وهــــــدده بــالــقــتــل، بــيــنــمــا ســجــل راجــحــة 
رقم  بالشكوى  تقدم  إليها  واســتــنــادا  املكاملة، 
لــدى محكمة صلح جــزاء عّمان   2020/16467
بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بحق 
الــعــبــيــدي، والــقــضــيــة مــنــظــورة أمــــام الــقــضــاء. 
وباملقابل يرد العبيدي نافيا تهديده لراجحة، 
»العربي الجديد«، إنه لم يتصل به وال  قائال لـ
ــر، محمال  ــيـ تــوجــد أي صــلــة بــيــنــه وبــــن األخـ
اتـــــه. ويــعــتــبــر أســتــاذ  إيـــــاه مــســؤولــيــة ادعـــــاء
ــاع، الـــدكـــتـــور حــســن الـــخـــزاعـــي،  ــمـ ــتـ عــلــم االجـ
ــقـــانـــون، بــاإلضــافــة  ــران يــســتــغــلــون الـ ــزعــ أن الــ
إلــــى عــالقــاتــهــم مـــع املــتــنــفــذيــن، الــقــائــمــة على 
بمن  املــســؤولــون  يقوم  إذ  املتبادلة،  املصلحة 
للقيام  »البلطجية«  بتسخير  الــنــواب،  فيهم 
بــاملــنــفــعــة الشخصية،  بــأعــمــال تــعــود عــلــيــهــم 
الحراسة  أو  ملصالحهم  الحماية  توفير  مثل 
أو توكيلهم بالحمالت االنتخابية أو قضايا 
التهديد واالبتزاز، فيما يستفيد الطرف اآلخر 
مــن الــحــمــايــة واملــســاعــدة فــي حـــال تــم ضبطه 
وتــوكــيــل مــحــامــن والــضــغــط بــاتــجــاه اإلفـــراج 
ما  وهـــو  بحقهم،  الــعــقــوبــة  تخفيف  أو  عنهم 
كــــان واضـــحـــا قــبــل عـــامـــن عــنــد ضــغــط نـــواب 
لــشــمــول فــئــات أكــبــر مـــن املــجــرمــن فـــي العفو 
العام وتخفيف األحكام القضائية بحقهم في 

قضايا قتل واغتصاب ومخدرات.

الجرمية وفارضي إتاوات على فتى في مدينة 
يــديــه وفـــقء عينيه، وهــؤالء  الــزرقــاء بتقطيع 
وفـــق مــا جـــاء فــي قــــرار الــتــجــريــم الـــصـــادر في 
17 مــارس/ آذار 2021، ارتكبوا عمال إرهابيا 
الفزع ســادت املجتمع املحلي  سبب حالة من 
ــة، وفـــي  فــــي مـــديـــنـــة الـــــزرقـــــاء بــــصــــورة خــــاصــ
لتقضي  العموم،  األردنـــي على وجــه  املجتمع 
محكمة أمـــن الـــدولـــة، فــي 17 مـــارس املــاضــي، 
بـــإعـــدام 6 مـــن املـــدانـــن، أحـــدهـــم مــحــمــد مفيد 
)أبـــو عــلــي الـــزنـــخ(،  ـــ أحــمــد مــنــصــور، املــلــقــب بـ
صاحب 172 أسبقية جرمية، وكان يحال إلى 
القضاء لدى اتهامه، أو يجري تكفيله من قبل 
املحافظ حسب القضية، لكنه وقت الجريمة لم 
يكن بحقه أي طلب رسمي، وفقا لبيان األمن 

العام الصادر في 13 أكتوبر املاضي.

نمو الجريمة 
وتغير عقلية الناخب 

شهد عام 2018 ارتفاعا بعدد الجرائم املرتكبة 
في األردن بعدد 24654، ووصلت إلى 26521 
جــريــمــة   22556 ُســـجـــلـــت  بــيــنــمــا   ،2019 ــام  ــ عـ
الــتــقــريــر اإلحــصــائــي  ـــام 2020، ويـــبـــن  فـــي عـ
الـــصـــادر فـــي عـــام 2020 عـــن إدارة  الــجــنــائــي، 
في  املــتــورطــن  أكــثــر  أن  الجنائية،  املعلومات 
املنتمن  مــن  العمد هــم  القتل  ارتــكــاب جــرائــم 
الــحــرة، بنسبة 26.87% من  إلــى فئة األعــمــال 
مجمل الجناة، تليها فئة العاطلن من العمل 
بنسبة 12.44%، وكانت الخالفات الشخصية 
ــاب ودوافـــــــع ارتـــكـــاب  ــبـ أو الــســابــقــة أعـــلـــى أسـ
جرائم القتل العمد بنسبة 47.78% من مجمل 
الــــدوافــــع، تــلــتــهــا الـــجـــرائـــم بــســبــب الــخــالفــات 
 ،%1.11 والـــثـــأر   ،%31.11 بــنــســبــة  الــعــائــلــيــة 
 1129 وُســـجـــلـــت   .%2.22 بــنــســبــة  واالنـــتـــقـــام 
جريمة اعتداء في 2020 من مجموع الجرائم 
فــي 2019، و1148  عــددهــا 1117  وكــان  الكلي، 

عام 2018.
ــة مـــنـــظـــمـــة يـــرعـــاهـــا  ــيــ ــــت ظـــــواهـــــر جــــرمــ ــمـ ــ ونـ
املتنفذين،  بحماية  يحظون  ممن  »الـــزعـــران« 
املثال أعمال غير قانونية  ومنها على سبيل 
عــلــى شــكــل بــســطــات مــتــنــقــلــة أو خـــدمـــة ركــن 
ــدوان، مــوضــحــا  ــ ــعــ ــ الــــســــيــــارات، كـــمـــا يـــقـــول الــ
أن نـــوابـــا يــشــكــلــون حـــواضـــن شــعــبــيــة لــهــؤالء 
الزعران، وهذا ما ثبت لديه من خالل زياراته 
ــرات الـــحـــمـــالت  ــ ــتـ ــ ــرات مـــرشـــحـــن خــــــالل فـ ــ ــقـ ــ ملـ

ُسجلت 22556 
جريمة في األردن 

خالل عام 2020

المجني عليهم 
يصمتون خوفًا من 
الزعران وعالقاتهم 

بالمتنفذين

Saturday 5 June 2021
السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة
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