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األمن والتنمية باألردف
يقػاس تقدـ األمم والشعوب من خبلؿ األمن واالستقرار اللذين ينعم ييما أفراد المجتمع.
فكل مجتمع تتحكم فيو قوى مختلفة وتتكوف كل حكومة من أجيزة متعددة حسب أىميتيا والدور الذي
تلعبو داخل الدولة .ونجد من بينيا األجيزة األمنية بكل أنواعيا ،التعليم ،و الثقػافة ،واإلعبلـ بكل مستوياتو.
وتعد التنمية ىي إحدى وسائل التغيير الشامل في كل مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية،
وقد أصبحت ضرورية في أي بلد يعتبر نفسو متقدما أو يرغب في التطور من أجل مواكبة المسيرة
الديمقراطية.
نرى أف ىذه المصطلحات يصعب تلخيصيا في جمل أو في تعريف بل يتطلب ذلك التوسع فييم ودراسة
مدى أىمية كل واحد منيم لآلخر وما مدى ترابطيم وتجانسيم مع بعض البعض على أرض الواقع.
يعد األردف من الدوؿ الناجحة في تنمية الكثير من المجاالت ،فكيف تمكن من تحقيق ذلك ،وما دور
ىذه األمن في ذلك وكيف؟
األمن:
األمن ىو حاجة اإلنساف للشعور بالطمأنينة والحماية وتحقيق ذاتو .فيذا الشعور موجود منذ القدـ حيث
عمل اإلنساف على حماية وتأمين نفسو من المخاطر البيئية والبشرية المحيطة بو والتي قد تواجيو .ويعد األمن
بالنسبة للفرد ىو تواجده ضمن مجموعة -أي األسرة الصغيرة أو الكبيرة .-وبالنسبة للمجتمع فػإف الشخص
الذي يعيش وحيدا يعتبر أنو يعيش في عدـ األمن واالستقرار .فيل ىذا المفيوـ صحيح؟
يعتبر األمن من األولويات لكل المجتمعات وتسعى وراءه كل األمم والشعوب .ويسعى جبللة سيدنا الملك
عبد اهلل الثاني لترسيخ األمن في كل بقعة من ىذه الببلد التي وصل صيتيا للعالم باألماف باعتباره أساس
الحياة وتأثيره على التنمية.
وقد حرصت الدولة على تطوير أجيزة األمن ودعميا باإلمكانات البلزمة وأنشأت من أجل ذلك المراكز
والمعاىد والكليات والجامعات األمنية لدعم مسيرة التنمية الشاملة في ببلدنا ،ومواجية أي أخطار أو
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تيديدات .فمع انعداـ التنمية واالزدىار االقتصادي واالجتماعي على المستويين الفردي والمجتمعي تكثر
الظواىر اإلجرامية والعنف والبطالة وغير ذلك من الظواىر السلبية ،وليذا فػإف األمن أساس لمتطلبات الحياة
وأخطرىا تأثيراً على مسار حياة األفراد والجماعات  ،كونو يشمل أمن الفرد وأمن المجتمع  ،واألمن بمفيومو
الشامل منظومة متكاملة غير قػابلة للتجزئة.
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا :من ىو المسئوؿ عن تحقيق األمن ؟!
أرى أف مسئولية تحقيق األمن ىي مسؤولية جماعية ،فكل فرد سواء أكاف مواطناً أـ مقيماً أـ زائرا ،وسواء
أكاف مسئوال أـ تابعاً ،وسواء أكانت وزارة أـ مؤسسة أـ أجيزة تنفيذية . .الخ يعد مسؤوالً عن تحقيق األمن،
ويجب علينا أف نوحد األمن والسلم والمواطنة والوالء في القػلوب والثقػافػات والحوار والمناىج الدراسية ،
فخلق ثقػافة األمن الشامل ىي ميمة مناطة بالجميع لبناء سياج أمني قوي لصد أي محاوالت لبلختراؽ والتشويش
والزعزعة الفكرية وتعميق االنتماء للدين والوطن في العقوؿ وىذه مسؤولية جماعية تبدأ من البيت وتنتشر
خارجو .فػاألمن سلوؾ وأخبلقيات وقيم وثقػافة ووعي وعلينا أف نحافظ عليو وممارستو مع كل جوانب الحياة
وبمشاركة الجميع ،وىنا أرى أنو من الضروري لوسائل اإلعبلـ أف تلعب دورىا من اجل التوعية.
وتتحدد درجة األمن المتحققة من خبلؿ العبلقة بين رجل األمن والمواطن إلى حد بعيد  ،فيي عبلقة
طردية  ،فكلما زاد الفيم والتفيم بينيما انحسرت الجريمة وعم األمن  ،والعكس صحيح  ،وانو قد أصبح لزاماً
على أجيزة األمن السعي بخطى حثيثة لكسب ثقة المواطن وتعميق الوعي األمني وتحويل دور المواطن من
مستفيد إلى عبلقة مشاركة وال بد من تضييق الفجوة بين رجل األمن وفئات المجتمع المختلفة وىذا يأتي من
خبلؿ المشاركة في الكثير من المجاالت ومنيا على سبيل المثاؿ الخدمات االجتماعية والصحية واإلنسانية التي
تقدميا الجيات األمنية  ،وفي المقػابل ال بد من التعريف بدور وقيمة ما يقوـ بو المواطن في سبيل تحقيق
األمن .ومن أجل إنجاح ىذا التعاوف على رجل األمن التحلي بصفػات مينية وإنسانية عديدة :
-

اإلخبلص في العمل وىذا ما يقسم عليو كل رجل أمن

-

الصدؽ

-

التثبيت

-

األمانة

-

الصبر

-

الحزـ

-

الحكمة

-

الرفق

-

الحس األمني

-

التقيد باألوامر

-

الخبرة
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-

الميارة

-

حفظ السر

-

الشجاعة

-

قوة المبلحظة.

من المفروض أف يتحلى كل واحد منا بيذه الصفػات إال أننا نضع ونرى رجل األمن في قػالب خاص لو ال
يمكننا قولبة أي شخص فيو .لكن في بعض األحياف فػإف رجل األمن ال يعني األماف بل يعني الشدة والقوة
والسيطرة.
وقد قػامت مديرية األمن العالم بإطبلؽ موقعيا الخاص على شبكة اإلنترنت ،وذكرت في الواجية موقع ما
يلي:
"تسعى مديرية األمن العاـ على الدواـ إلى تسخير كل إمكاناتيا خدمة للوطن والمواطن وىا نحن اليوـ
نترجم األقواؿ إلى أفعاؿ بإطبلؽ موقع األمن العاـ على شبكة االنترنت لنضيف لبنة أخرى إلى ىذا النيج
الذي أمنا بو .وأننا ونحن نفتتح قناة أخرى ونافذة نتواصل من خبلليا مع أبناء الوطن أينما وجدوا لنأمل أف
يسيم ىذا الموقع في توثيق عرى التعاوف وبناء امتن العبلقػات مع المواطنين الذين تحدوىم نفس اآلماؿ في
مجتمع امن وحضاري ينعم فيو الجميع باالستقرار والرخاء والرفػاىية وتصاف فيو مقدرات الفرد والمجتمع والدولة
وبما يسيم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجاالت آملين أف يلقى ىذا الموقع قبوال واستحسانا من
كافة المواطنين والضيوؼ حوؿ ما يضطلع بو األمن العاـ من واجبات وما يقدمو ليم من خدمات واف يرقى
إلى المستوى الذي يليق بيذه المؤسسة التي خطت خطوات كبيرة نحو التطور والتحديث في مختلف مجاالت
العمل األمني ليبقى األردف واحة لؤلمن واالستقرار في ظل راعي المسيرة جبللة الملك عبداهلل الثاني المعظم
حفظو اهلل ورعاه".
موقع االنترنيت ىذا ىو بادرة طيبة من قبل دائرة األمن العاـ ،وقد قػامت بذلك دائرة المخابرات
العامة أيضاً ،حيث جاء في واجية موقعيا:
"نحاوؿ إعطاء صورة واضحة عن واجباتيا ،وآليات عمليا ،ودورىا في حماية األمن الوطني الشامل لبلدنا،
بأبعاده المختلفة ،وتحقيقػاً ليذه الغاية النبيلة فػإننا نعمل مع كافة مؤسسات الوطن وأجيزتو المدنية
والخيرين لمحاربة قوى الشر والظبلـ – والتي تسعى لئلضرار بوطننا الغالي– بما
والعسكرية ،ومع كل المؤمنين
ّ

يضمن تحقيق االستقرار والمنعة لو ،وحماية منجزاتو ،وصوف كرامة مواطنيو ،منطلقين في ذلك من التوجييات
الحكيمة لقيادتنا الياشمية
تتمثل إستراتيجية دائرة المخابرات العامة بموجب قػانونيا ،والتشريعات النافذة في المملكة ،بحماية األمن
الوطني من أي استيداؼ ،من خبلؿ القياـ بالواجبات التالية:


جمع وتحليل المعلومات ،وتقديميا لصنّػاع القرار السياسي.
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مقػاومة التخريب الفكري الذي يولد فعبلً مادياً تخريبياً،

ومقػاومة أية محاوالت الختراؽ المجتمع

األردني.


مقػاومة التخريب المادي ،ومكافحة اإلرىاب ،أيا كانت أشكالو وأىدافو ومصادره.



مكافحة التجسس.



متابعة الفساد بكافة إشكالو والنشاطات غير المشروعة ،من

خبلؿ مديرية مختصة بمكافحة

الفساد وبالتنسيق مع األجيزة الرقػابية األخرى في الدولة" .
إطبلؽ مواقع االنترنيت ،بث برامج توعية بصفة دائمة على شاشة التلفػاز والموجة اإلذاعية الخاصة لتتبع حالة
الطرقػات داخل وخارج العاصمة عماف عن طريق بالمروحيات وكل الدوريات وفتح خط مجاني من أجل اإلعبلف عن
أي تجاوز قػانوني أو حادث وتتم متابعتو مباشرة ولغاية إيجاد حل للمشكلة.
كل ىذا إف دؿ على شيء فػإنما يدؿ على مدى حرص الدولة وعلى رأسيا قػائدنا المفدى على تحقيق تنمية
بشرية بمساىمة أفراد الشعب .وبيذه الطريقة يتحمل كل واحد مسؤولية خاصة بو.
فما ىي التنمية؟
التنمية:
ظير مصطلح التنمية بصورة واسعة وأصبح متداوال بكثرة لدرجة أنو من الصعب حصر معناه في مجاؿ
محدد.
وقد اختلف التعريف ليذا المصطلح حيث عرؼ  Brandt landسنة  7991التنمية بأنيا
" تلبية حاجات األجياؿ الحالية دوف المساس بإمكانية تلبية حاجات األجياؿ القػادمة".
و تعرؼ على أنيا " نتيجة تفػاعل مجموعة في أعماؿ السلطات العمومية و الخاصة بالمجتمع من أجل تلبية
الحاجات األساسية و الصحية اإلنساف .وتنظم تنمية اقتصادية لفػائدتو و السعي إلى تحقيق انسجاـ اجتماعي في
المجتمع بغض النظر عن االختبلفػات الثقػافية اللغوية والدينية لؤلشخاص و دوف رىن مستقبل األجياؿ القػادمة على
تلبية حاجياتيا".
و بالتالي يمكن القوؿ أف التنمية تستجيب لمختلف رغبات و حاجيات اإلنساف مع المحافظة على البيئة و
دوف رىن مستقبل األجياؿ القػادمة.
و من خبلؿ ىذه التعاريف يمكن استخبلص أىم العناصر المكونة للتنمية
·

الناحية االجتماعية وتتمثل في تحقيق تنمية اجتماعية بين مختلف فئات المجتمع

·

الناحية االقتصادية تكمن في تحقيق نمو اقتصادي ،و توزيع عادؿ للموارد و الثروة وتكمن أيضا

في تحقيق توازف بين المدف والقرى أو المناطق النائية
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الناحية البيئية من خبلؿ المحافظة على البيئة و حمايتيا ،ويعد األردف من الرواد في ىذه الناحية

·

حيث انو أسس شرطة بيئية وىذا يدؿ على حس المسؤولية.
·

الناحية الثقػافية عن طريق االنفتاح على الثقػافػات األخرى واحتراـ التنوع الثقػافي في المجتمع

·

الناحية األمنية وذلك بإعطاء المواطن الفرصة في المشاركة عن طريق تقديم التوعية البلزمة

التنمية ىل ىي نظرية فقط؟
لئلجابة على ىذا السؤاؿ يجب إجراء دراسة شاملة لمجتمع معين ألف المضموف الحقيقي للتنمية ىو الحرية
سواء تعلق األمر بالحرية بمعناىا السلبي أو االيجابي كالتحرر من الفقر أو حرية اختيار نوع الحياة التي يرغب فييا
الفرد .وىنا تكوف نظرية صعبة التطبيق على ارض الواقع ألنيا مرتبطة بالناحية االقتصادية واالجتماعية وىدفيا
ىو خلق بيئة تمكن الفرد من التمتع بحياة طويلة وصحية وخبلقة.
فعناصر التنمية البشرية تتمثل في
-

قدرة البشر على القياـ بنشاطات منتجة و خبلقة.

-

عدـ إلحاؽ ضرر باألجياؿ القػادمة سواء بسبب استنزاؼ الموارد الطبيعية و تلويث البيئة أو الديوف

العامة التي تتحمل عبئيا األجياؿ البلحقة.
-

تساوي الفرص المتاحة أماـ كل أفراد المجتمع بغض النظر عن العرؽ أو الجنس أو األصل أو اللوف.

-

التمكين ألف التنمية تتم بالناس و ليس فقط من أجليم.

كل ىذه العناصر تجعلو مجتمعا مثاليا ،إال انو تواجينا بعض الصعوبات أو الحواجز أو العوائق ،سموىا كيفما
أردتم .فيجب األخذ بعين االعتبار
 نشر أفكار تعارض مفػاىيم الدولة واستقرارىا احتياجات الناس الفقر البطالة عدـ االستقرار من الناحية االجتماعية الشعور بعدـ الحصوؿ على كامل الحقوؽتقػاس تنمية شعب ما من خبلؿ:
 قوى األمن درجة الفساد نوعية اإلدارة احتراـ وتطبيق القػانوف5

 الشريعة من خبلؿ القػانوف-

الحكومة عبر التنفيذ

-

األمة ودرجة وعييا

-

العدالة بتساوي الفرص

-

الثورة التي تكمن في الموارد

 رفػاىية السكافولكن!!
كيف للمواطن أف يكوف جزءا من ىذه التنمية إذا افتقر إلى إحدى ىذه العناصر .وخاصة مع وجود وسائل
لتوعيتو ،وىل ىي توعية سلبية أـ ايجابية.
ىنا يأتي دور وسائل اإلعبلـ التي انتشرت وتطورت خبلؿ السنوات األخيرة وتعددت حيث نجد الوسائل
المقروءة والسمعية والبصرية والتي ليا تأثير كبير من الناحية التثقيفية.
دور األجيزة األمنية في تحقيق التنمية
إف العبلقة بين األمن والتنمية عبلقة ميمة وذات تأثير قوي ،فػالتنمية تحتاج إلى توفر مناخ آمن
ومستقر وىو ما توفره وتعمل من أجلو األجيزة األمنية  ،فػارتباط التنمية باألمن أمر مفروغ منو ويدركو الجميع
 ،وال يمكن تحقيق التنمية إال في ظل األمن من أجل بناء قواعد متينة  ،فػاألوضاع االقتصادية ال تزدىر إال مع
وجود األمن  ،والسياسة ال تقوى إال مع األمن  ،والحياة االجتماعية ال تجد مجاالً رحباً إال في ظل األمن والتطور
والتقدـ واالستمرار.
وقد أصبحت األجيزة األمنية مرافق تنموية تقدـ الكثير من الخدمات للمواطنين في مجاالت عدة.
وليذا فتوفر األمن شرط ضروري لحدوث التنمية السليمة المستدامة وتحقيقيا.
أمثلة اجتماعية وصحية وإنسانية وأعماؿ إغاثة ونجدة وغير ذلك من الخدمات االجتماعية والتوعية التي
تقدميا مديرية األمن.
العبلقة بين األمن واإلعبلـ والتنمية:
تعد العبلقة بين األمن واإلعبلـ التنمية عبلقة قوية ذات ارتباط وثيق ،فكل يسند اآلخر ويدعمو ،ويعد
اإلنساف العنصر األساسي في المسيرة التنموية .وكي يتمكن من المشاركة في إنجاح عملية التنمية فػبل بد إف
يتطور في فكره واتجاىاتو  ..وعليو أف يكوف قػادرا على المساىمة في امن وطنو فػاف ذلك يعتمد على بناء
فكره واستنارتو وتحليو بالقيم والفضائل  ،وتلك ىي ميمة إعبلمية نبيلة ..إذ ال يقف دور وسائل اإلعبلـ عند
وظيفة نشر المعلومات بين قطاعات المجتمع المختلفة بل يتعدى ذلك إلى تكوين االتجاىات بالتغيير والدعم
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إضافة إلى التأثيرات السلوكية المحتملة الناتجة عن التعرض لمضامين وسائل اإلعبلـ وىو األمر الذي يجعل من
ىذه الوسائل احد األسباب الميمة في تحقيق األمن االجتماعي عندما تسير في االتجاه الصحيح  .كما يجعليا من
األسباب الرئيسية في فقداف األمن والوئاـ االجتماعي إذا سارت في غير ذلك االتجاه.
وقد تأكد من أف نجاح التنمية االقتصادية واالجتماعية يعتمد بدرجة كبيرة على تحقيق األمن واالستقرار
الف األمن واالستقرار ىما مفتاح التقدـ واالزدىار وال يمكن ألي مجتمع أف ينيض ويخطو نحو التطور مع
انعداـ األمن الذي لم يعد في مفيومو مقتصرا على مكافحة الجريمة  ،بل أصبح يعمل على الوقػاية منيا وعلى
إشراؾ كل مواطن في مسيرة حفظ األمن واالستقرار.
وىنا يأتي دور اإلعبلـ باعتباره شريكا أساسيا في التوعية بأخطار الجريمة وتشجيع المواطن على التعاوف
مع رجل األمن .وإذا كاف دعم اإلعبلـ لؤلمن ميم فدعم لؤلمن لئلعبلـ أكثر أىمية ،فػاإلعبلـ ال يعيش بدوف حرية،
والحرية ال تعيش بدوف أمن وقػانوف .فػاألمن يحمييا والقػانوف يرعاىا ويصونيا تحت سقفو حتى ال تتحوؿ إلى
فوضى.
إف امن األفراد والشعوب والدوؿ يكتسب وىو نتيجة للعمل الجماعي والتعاوف بين كافة أفراد وفئات
المجتمع وجميع قطاعاتو وأجيزتو وأجيزة اإلعبلـ علييا القياـ بالتوعية األمنية بأخطار الجريمة والحد من الظواىر
الغريبة التي أصبحت تيدد مسيرة التنمية والنيوض بالمجتمع.
إف الببلد تخطو بعزـ وثبات نحو االنفتاح على العالم وعلى الحداثة مما يتيح فرصة دعم النقػاش
الديمقراطي ،وثقػافة المسؤولين والشفػافية.
فكل من عاش ولو يوما واحدا في ربوع ىذا الوطن إال وأحس باألمن والطمأنينة التي تعمل كل أجيزة األمن
سواء أكاف شرطي الحدود أـ الشرطي بالشارع أـ العامل وراء األجيزة أـ بالمختبرات فميما كانت رتبتو فيمو
الوحيد القياـ بدوره وواجباتو وال يمكن لؤلمن أف يكوف بيذه الشفػافية إال إذا قػاـ كل واحد بميامو على أحسن
وجو.
فقد عودنا رجل األمن بتواجده على كل الجبيات من أجل المساعدة داخل وخارج الببلد –قوى حفظ السبلـ-
ومن خبلؿ مشاىدتنا للصور المعروضة نرى مدى القفزة الكبيرة التي قػاـ بيا الوطن حيث انو خبلؿ أقػل من
نصف قرف بات يتساوى مع اكبر الدوؿ من حيث تنمية أجيزتو األمنية وىو ثاني دولة عربية يستعمل احدث
التقنيات لترسيخ األمن ولمتابعة السير اليومي الحياة ومن أجل تحليل والتوصل للمجرمين ميما كاف مستوى الجريمة:
فردية كالسرقػات والخطف واالعتداءات ..الخ من الجنح أو الجريمة المنظمة عن طريق خبليا داخلية وأىميا كانت
تفجيرات عماف التي راح ضحيتيا أرواح بريئة كثيرة .وىنا ال ننسى تفػاني كل فرد من أجل تقديم الدعم
والمساعدة وكل أنواع ىذه المبادرات الفردية أو الجماعية فيي تعبير واضح للتكامل بين شرائح المجتمع وىذه
ىي أىم أنواع التنمية .حيث أف تحقيق األمن في ظل كل ىذه الظروؼ خاصة وأنو يوجد في منطقة صعبة ومع
ذلك فيو قػادر على الحفػاظ على أمنو.
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خاتمة
كل منا يعرؼ مدى التعاوف بين اإلعبلـ واألمن من خبلؿ نشرات التوعية أو أي برنامج آخر فيذه تنمية
في حد ذاتيا وبما إف األردف توصل إلى ذلك فيذا يدؿ على تقدـ وتفيم واألمن ألنيا أصعب القوى في
حد ذاتيا بإمكانيا استغبلؿ ما بين يدييا لتدمير أو إلعبلء بالبلد.
لقد حققت أجيزة األمن األردنية نجاحات في التصدي للجريمة المنظمة ومكافحة اإلرىاب وإحباط
العديد من العمليات والمخططات اإلرىابية وضبط المتورطين فييا مدى الفترة الماضية وأظيرت كفػاءة عالية
في مستوى األداء كما حققت أجيزة األمن نسبة عالية في ضبط مختلف الجرائم والقضايا الجنائية ومكافحة
الجريمة.
فتحية لكل أجيزة األمن بكل أنواعيا ولكل فرد يعمل بيا ألنو لوالىم لما ىنئنا بالعيش بطمأنينة ولما اخترنا
البقػاء في ىذا البلد .لكن لؤلسف ىناؾ تجاوزات من قبل بعض اإلفراد مختبئين وراء ىذا اللباس الذي من واجبو
إف يجلب الطمأنينة ال الخوؼ واالستنفػار.
فينيئا لك يا أبا حسين ولنا بنشامى ىذا الوطن الحبيب ودمت ذخرا لو.
تحية إجبلؿ لكم جميعا
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