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خصوصاً دور العشائر األردنية اجتماعياً  تغيرن إلى حد كبير في القرن الماضي وتغيرت األرد 

ومثال مهم من هذا األردنيين  كبير في حياةر وما زال لديها دور أساس المجتمع األردني العشائوحكومياً. 

وتطورها ودورها في المجتمع األردني الحديث  هافستركز هذه الورقة على الجلوة وتاريخالدور هو الجلوة. 

 من أداة للسالم إلى أداة للقبلية. تغير دور الجلوة مالحظات سيكون من الواضح أنومن هذه ال

الدولة األردنية الحديثة  تأسيسقبل عشائري دة الجلوة كقضاء عا الرحل فما هي الجلوة؟ بدأ البدو 

 استمرار النزاعات والعنف بين عائلتين بعد االعتداء علىاستهدفت الجلوة في المجتمع البدوي السالم ومنع و

عائلة المجني عليه  تإذا كان وبعد القتلفرد من عائلة واحدة على يد فرد من عائلة ثانية وخصوصاً القتل. 

تعني العطوة أن عائلة الجاني تترك المنطقة عائلة الجاني فتطلب عائلة الجاني عطوة فورة الدم وهدد ت

 2االنتقام ضد العائلة الثانية أو ممتلكاتها. عنوعائلة المجني عليه توافق أن تمتنع 

ما أي رابط الدم إ ماليس عنده واحد من العشيرتين وهمامحترم تار شخص يُخ حل المشكلة وبهدف

 تقومقد االجتماع  جاهة الصلح وفي هذا هذان الشخصانيقود عد ذلك وب إلى الجاني أو المجني عليه.

ُدفَِع بسبب تدفع الدية )مال عائلة الجاني إلى اتفاق ف ني عليهعائلة المج هدنة. وإذا توصلتبالعائلتين 

كون هذه الفترة قصيرة أو ويمكن أن تني عليه عائلة المج هاتترك المنطقة خالل فترة يُختارو 3الجريمة(

ألن  4حتى الجد الخامس واكونيتركون المنطقة في الجلوة يمكنهم أن ي الذين واألقاربسب العائلة. طويلة ح

وة قضاء عشائري وليس حكومي وهدفها فالجل 5تحمل سكينة القتل.درجة واحدة من اليد التي يمثل كل جيل 

 حماية عائلة الجاني. األساسي
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في  يسكنونكانوا هذه العادة  أوجدوافالبدو الرحل الذين الضروري لنا أن نالحظ نقطة مهمة  ومن 

جديد بسبب الجلوة كان االنتقال إلى مكان خيمات الشعر وكانوا ينتقلون من مكان إلى مكان كل سنة ولذلك 

العائلتين بعد الجريمة أعلى العنف بين كانت إمكانية و 6 المدينة. كانإلى نفس الدرجة كاالنتقال لس صعب

 حماية العائلة. أقل منعائلة الجاني لفكانت الجلوة عقاب  شرطةحكومة أو  وجود بسبب عدم

كما نعرف شهد األردن التطور والتغيرات من الزمان القديم حتى اليوم ومن أهم هذه التغيرات ولكن  

٪ من ٨٤ففي األردن اليوم يسكن  .األردنيةوبداية الدولة  حركة الناس من الريف والصحراء إلى المدن

ومن هذه اإلحصاءات من الواضح أن  7٪ منهم كبدو رحل في الصحراء١٦ويسكن  األردنيين في مدن

لساكنين المدن أن ينتقلوا طريقة الحياة مختلفة من الزمان الذي جاءت ممارسة الجلوة منه ولذلك من الصعب 

التعليم لألطفال وعدم المنازل و رتوف العمل وعدمنة جديدة وهذا بسبب من المدينة التي يسكنون فيها إلى مدي

في حقيقة  اليوم : هل دور الجلوةنتساءلوبسبب هذه الصعوبات من الالزم لنا أن  8الجماعة المعروفة.وجود 

 الحماية؟ أو بالعكس هل الجلوة أصبحت عقوبة بسبب هذه الصعوبات؟ األمر

ود قوانين الدولة األردنية هي وج تأسيسآثار وهذا السؤال نتحول إلى الدولة األردنية عن  ولإلجابة

القانون ويمنع حلت هذه المؤسسات محل القوانين العشائرية ومنها الجلوة. نظرياً وحكومة وطنية ومحكمات ف

الضعيف القانون نفاذ هذا ولكن بسبب  ١٩٧٦9القانون العشائري بشكل عام في عام و لوةاألردني عادة الج

تشمل الجلوة إال الجاني وأبنائه ووالده فقط، وأن  ال" وهو: ٢٠١٦في عام  تعديلحكومة األردنية اعتمدت ال

أن يحدد هذا  ومن االيجابي 10."ال تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم اإلداري المختص

وباإلضافة  ،الذين يتركون مدينتهم في الجلوة ولكن في الوقت ذاته المدة ليست محدودة بارالقانون عدد األق
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ذا القانون أن الحكومة األردنية ضعيفة وتسمح فيعني ه عي.بالجلوة بشكل شر تعديلالهذا  يسمحإلى ذلك 

وحماية الموطنين فما بالجلوة بسبب قوى العشائر فقط وعلى الرغم من المحكمات الوطنية التي تعمل للعدالة 

زال هناك قضاء خارج سلطة الحكومة. فباختصار القوانين مثل الجلوة موجودة بسبب مصالح العشائر 

 وليس بسبب العدالة أو الحماية.

من قرية في وهي  ".أسماء الدواغرة"حالة وعلى سبيل المثال والجلوة منتشرة كثيراً في األردن 

ريتها مع عائلتها ألن قتل ابن أخ زوجها رجل من نفس القرية وفي تركت ق ٢٠١٣شمال األردن وفي عام 

البداية كان االنتقال طوعي بهدف سالمة عائلتها. ولكن لسوء الحظ بعد ذلك اكتشفوا أن عائلة المجني عليه 

طت عائلة المجني . وفي فترة الجلوة ضغردينا ٥٠٠٠٠وهي  الدية وندفعي حتى عودتهم إلى القريةمنعت 

محلهم فكانت عائلة أسماء بدون أي دخل في مدينة جديدة. واآلن ُدفِعت الدية ولكن ليس  واعليهم ليبيععليه 

ليس عندي مال : ""أسماء". وقالت بأقارعندهم مال كاٍف للعودة فيبقون في المدينة الجديدة بدون موارد أو 

وتبين تحدياتها سلبيات الجلوة  11؟"آلن...ما جريمتي؟ ما جريمة ابني؟ ما جريمة زوجيكاٍف ألشتري خبز ا

 العائلة األخرى في العقوبة. ةسبة للعدالة وأيضاً رغبنوفشل الحكومة األردنية بال

المتأثرين إلى  حياةعلى تؤثر الجلوة كما شاهدنا دور الجلوة في المجتمع األردني الحديث؟ هو فما 

بسبب تغيرات في طريقة حياة األردنيين. وهناك قوانين وشرطة في األردن فنظرياً  حد كبير وبشكل سلبي

حدث كثيراً ونعرف تالجلوة  تفلماذا ما زالوجود القانون العشائري كالجلوة ليس ضروري ألمن المواطنين. 

حدة إلى الجلوة في المجتمع األردني الحديث يشير وجود مع نفس الغرض؟ دةً سلبية وهناك قانون اأنها ع

بدأت التوتر بين العشائر والعادات من الزمان قبل الدولة األردنية وبين الحياة الحديثة والدولة وقوانينها. 

 المنتشرةالقبلية  وتشير إلىغالباً أداة الثأر الجلوة كأداة الحماية في الزمان قبل الدولة ولكن أصبحت الجلوة 

 الحكومة األردنية وليس هناك مكان للجلوة في هذا العمل. أمن األردنيين أهم عمل عند في المجتمع.
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