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في يوم 17 من شهر آذار 

لعام 2020 وفي سعيها 

الحتواء انتشار فيروس 

كوفيد -19 قامت الحكومة 

األردنية بتفعيل قانون 

الدفاع لعام 1992، الذي 

كانت أول تبعاته إغالق 

الحدود البرية والمطار 

الدولي والمدارس، مما 

أوقف معظم النشاطات 

االقتصادية في البالد، ومن 

ثم قامت بفرض حظر 

تجول شامل لمدة 3 أيام، 

تبعه السماح للمواطنين 

بالتحرك لساعات محدودة 

في اليوم، كانت تتزايد مع 

انخفاض أعداد المصابين، 

حتى تاريخ 6 حزيران، لكن 

الحظر ما زال يطبق في 

ساعات الليل - حتى وقت 

كتابة هذا البحث. لم يتمكن 

المواطنون في األردن 

من استعمال سياراتهم - 

التي تعتبر وسيلة التنقل 

األساسية في األردن - دون 

تصريح خاص حتى نهاية 

شهر نيسان، إذ لم يسمح 

لهم إال بالتنقل سيراً 

عىل األقدام في المناطق 

المحيطة بهم بعد رفع الحظر 

الشامل.

منذ إعالن الحظر الشامل 

وتحديد الساعات المسموح 

التنقل بها في البالد، 

تحولت أنظار حكومة الرزاز 

إىل المنصات اإللكترونية 

من ويب وتطبيقات 

لتخفيف العبئ الذي فرض 

عليهم أثناء محاولتهم 

الحتواء الفيروس وإعادة 

فتح قطاعات البالد؛ 
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إذ قامت هيئة قطاع 

االتصاالت بزيادة قدرة 

مزودي الشبكة منذ شهر 

آذار لتحمل كمية الضغط 

الزائد عليها.1 يمكن النظر 

لما حصل2 عىل أنه رقمنة 

للميثاق االجتماعي ما بين 

الحكومة والمواطنين. 
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 الفجوة الرقمية يف األردن

 كشف هذا النهج الرقمي التي

 تبنته الحكومة عن فجوة كبيرة

 سببها عدم المساواة الرقمية بين

 المواطنين، وعن بطئ استجابة

 الحكومة لردم تلك الفجوة، ومع

 القفزة التي أُخذت نحو التعليم

 عن بعد، قامت الحكومة بتطوير

 منصة تدريس رقمية ونظام إدارة

 ومتابعة للتعليم ومنصة لتقييم

 أداء المعلمين، وأرشيف للكتب

 الرقمية، وشكرت جهود القطاع

 الخاص األردني عىل تصميم هذه

 األنظمة والعمل عليها. في حين

 أن السرعة التي تم فيها إنجاز

 كل هذه المنصات واألنظمة

 لم يسبق لها مثيل في تاريخ

 الحكومة اإللكتروني، لكنها لم

 تراعي عدم المساواة في توفر

 األجهزة الرقمية واإلنترنت لدى
 األفراد في األردن.3

 حيث يقدر البنك الدولي نسبة

 الطالب الذين يستطيعون

 االتصال باالنترنت ب 84% ؛

 ثلثي هذه النسبة فقط لديهم

 جهاز حاسوب - تعتبر هذه

 النسبة أقل من متوسط الشرق

 األوسط الذي يقدر ب %75.4

 بدأت الحكومة بالتعامل مع

 هذه المشكلة بعد شهرين من

 إغالق المدارس ومع نهاية العام



5

 الدراسي، حيث قامت بتوزيع

 أجهزة لوحية تبرعت بها عدة

 جهات )كان أغلبها من هواوي(5،

 وبناء كرفانات مجهزة بأجهزة

 حاسوب، وشاشات لعرض

 قنوات فضائية في المناطق

 النائية والبعيدة عن المدن مثل

 محافظة الطفيلة.6 لكن هذا جاء

 متأخراً بعدما عانى الطالب في

 هذه المناطق من سوء جودة
التعليم وصعوبته أثناء الجائحة.7

 بدأت الحكومة بالترويج

 الستعمال المحافظ اإللكترونية

 المعتمدة من قبل البنك

 المركزي للتحكم بعمليات

 تحويل الرواتب وتوفير بدائل

 عن استعمال الكاش ومراقبة أي

 انتهاكات لحقوق العمال،8  مع

 أن استطالعات الرأيأشارت إىل

 أن أكثر من نصف مستخدميها

 يجدون فتحها واستعمالها

 صعباً،9 باإلضافة إىل أنها ال توفر

 قوانين وسياساٍت واضحة لحفظ

 .خصوصية بيانات عمالئها

 هذه النقلة نحو الرقمنة جعلت

 األفراد في األردن عرضة لعدة

 تحديات أمنية رقمية، 10 فمثالً

 تم استغالل الظروف القائمة

 من قبل عدة أفراد من خالل

 عمل منصات رقمية ذات طابع

 رسمي لالحتيال عىل عدد من
  المستخدمين وسرقة بياناتهم،11

 الذي بدوره كشف عن ضعف

 في ثقافة األمان الرقمي لدى

.العديد من الناس
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 تشديد املراقبة الرقمية

سمح قانون الدفاع رقم 13 

)لعام 1992( - الذي تم تفعيله 

بموجب أمر ملكي في بداية 

اإلغالق 12 - للحكومة بإصدار 

أوامر تتعدى عىل الحقوق 

األساسية للمواطنين، مع أن 

رئيس الوزراء عمر الرزاز قد 

صرح بأن الحكومة لن تتعدى 

عىل حقوق أحد وأن قانون 

الدفاع لن يستعمل إىل للضرورة 

القصوى وبأضيق الحدود،13  

وأضاف أيضاً أنه سيتم الفصل 

بين الحق األساسي لألفراد 

بالتعبير عن رأيهم والذي ال يمكن 

ألحد التعدي عليه وبين نشر 

اإلشاعات واألخبار الكاذبة ونشر 

الذعر، ولن يتم التهاون مع من 

يقومون بذلك.14 منذ تطبيق 

القانون تم اعتقال عدد من 

الصحفيين الذين غطوا معاناة 

األردنيين  والعمالة الوافدة 

والالجئين في ظل األزمة15 

وفي منتصف شهر نيسان 

أصدرت الحكومة أمر الدفاع رقم 

8 الذي ينص عىل معاقبة كل 

من ينشر الخوف والذعر بين 

الناس عىل منصات التواصل 

االجتماعي بالسجن لمدة 3 

تصل إىل 3 سنوات أو بغرامة 

تصل إىل 3000 دينار أردني 
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)حوالي 4,300 دوالر أمريكي، 

3,800 يورو( مما أعطى مزيد 

من السلطة والقوة  للمراقبين 

المنتشرين في أرجاء منصات 
التواصل.16

تم تقديم العديد من طرق التتبع 

والرقابة الجديدة بموجب قانون 

الدفاع، من تتبع األجهزة وجهات 

االتصال للتبليغ عن انتهاكات 

للتباعد الجسدي وفرض العزل 

المنزلي للعائدين من الخارج، 

إذ صرح وزير الصحة الدكتور 

سعد جابر إن هذه التطبيقات 

تمثل خطوات أساسية لمحاربة 

الفيروس،17 كما شدد جابر عىل 

أهمية تطبيٍق - دوناً عن غيره - 

يقوم بتتبع األفراد اسمه أمان 

الذي ما زال تحميله واستعماله 

اختيارياً 18 - حتى تاريخ كتابة 

هذا البحث -  وهو تطبيق 

مغلق المصدر،19  يعُد باحترام 

خصوصية مستخدميه - ذكر في 

سياسة التطبيق أن البيانات 

التي تجمع منه يتم تخزينها 

محلياً وبشكل مجهول - وذكرت 

الوزارة أن تحميله واجب أخالقي 

ووطني.20  يقوم التطبيق بتحديد 

موقعك في البداية ثم ينتقل 

إىل تسجيل إشاراٍت تنقل عبر 

البلوتوث من األجهزة المحيطة 

بك، ويرى العديد من األفراد في 

ذلك حماية لخصوصية األفراد  

)يرجى اإلطالع عىل بروتوكول 

تتبع القرب الالمركزي للحفاظ 

عىل الخصوصية(21 ويراه آخرين 

غير مناسباً لألجهزة القديمة التي 

يمكن لميزٍة مثل هذه إجهاد 

بطارياتها ألنها ال تمتلك شرائح 

بلوتوث منخفضة االستهالك 

للطاقة.22 تم تحميل التطبيق 

عىل أكثر من 600,000 جهاز23  
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- حتى تاريخ كتابة هذا البحث 

- مع حمالٍت عديدة من قبل 

الحكومة لدفع األفراد لتحميله 

وتذكير من قام بتحميله في حال 

اقترابهم من أي شخص مصاب 

وضرورة توجههم ألقرب مركز 
صحي للفحص.24

 CRadar كما تم إطالق تطبيق

للتبليغ عن أي تجمعات كبيرة 

أو حاالت إصابة مشتبهة 

ألشخاص تظهر عليهم أعراض 

كوفيد - 19، 25 من خالل إرسال 

موقع الشخص/التجمع للجهات 

المختصة عن طريق التطبيق. 

تم انتقاد هذه اآللية لتحريضها 

لألفراد بالتبليغ عن بعضهم، مع 

أن استخدامه األساسي كان في 

فترة الحظر الشامل. 

أما بالنسبة لألردنيين العائدين 

من الخارج، فبعد استكمالهم 

لفترة عزل إجباري مدتها 17 يوماً 

في منشآت تحددها الحكومة 

عليهم استعمال تطبيق اسمه 

بادر خالل مدة الحجر المنزلي 

التي تصل إىل 14 يوم،.26 

وهنالك تقارير تفيد بأنه سيتم 

مرافقة استعمال هذا التطبيق 

بأساور إلكترونية، حيث أعلن 

وزير الصحة في يوم السبت 20 

حزيران بأن األفراد الذين فرض 

عليهم الحجر المنزلي سيقومون 

بارتداء هذه األساور مع استعمال 
تطبيق بادر. 27 .28

هذه التطبيقات التي تقوم 

بالتتبع لعدة أسباب تصب في 

خطة األردن الحتواء فيروس 

كوفيد - 19 توجد في ظل 

عدم وجود أي أحكام قانونية 

لحماية بيانات وخصوصية 

المستخدمين إلكترونياً حيث أن 
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قانون حماية البيانات الشخصية 

ما زال يتم مناقشته في مجلس 

النواب األردني )الذي تم إيقاف 

جلساته مؤقتاً(. عدم المساواة 

في االتصال والوصول إىل 

األجهزة الذكية، جنباً إىل جنب 

مع المشاكل التي تواجهها 

تقنية التتبع الرقمي وتنفيذ 

الحجر الصحي وغياب وجود 

قوانين صارمة لحماية بيانات 

المستخدمين، تشير إىل أن 

األردن غير قادر عىل االستفادة 

بشكل فّعال ومستدام من 

الميثاق االجتماعي الجديد 

الذي ظهر مع جائحة كورونا، .29 

ويمكن أن يجعل التعافي من 

تَِبعاتها أصعب. 
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1 See: https://en.royanews.tv/news/20388/Orange-commends-
TRC%E99%80%2s-decision-to-offer-higher-bandwidths--assures-
readiness-to-provide-best-service

2 See: https://jordantimes.com/news/local/new-website-launched-
streamline-access-covid-19-platforms

3 See: https://blogs.ucl.ac.uk/ceid/05/05/2020/batshon-shahzadeh

4 See: https://blogs.worldbank.org/arabvoices/covid-19-and-digital-
learning-preparedness-jordan

5 See: https://www.jordantimes.com/news/local/cpf-provides-tablet-
devices-students-remote-areas-boost-education-ministry-efforts

6 See: https://www.almamlakatv.com/news/-وزارة-الرتبية-تنئش-25-غرفة
صفية-متنقلة-يف-مناطق-نائية-38835

7 See: https://ammannet.net/-أخبار/التعليم-عن-ُبعد-هل-يتساوى-الجميع-يف
 الحصول-على-تعليم-جّيد؟

8 See: https://www.facebook.com/337787836856046/
posts/598851197416374

9 See: https://www.jordantimes.com/news/local/e-wallets-are-not-
easy-create-pool-finds

مصادر
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10 See: https://www.ammonnews.net/article/533729

11 See: https://www.facebook.com/MoDEEJO/photos
/a.10156783642942676/10151674158922676

12 See: https://kingabdullah.jo/en/news/royal-decree-approves-
cabinet-decision-proclaim-defence-law
13 See: https://twitter.com/PrimeMinistry/
status/1239977527382290433

14 See: https://twitter.com/PrimeMinistry/
status/1239977492502523904

15 See: https://www.hrw.org/news/06/05/2020/jordan-free-speech-
threats-under-covid-19-response

16 See: https://www.almamlakatv.com/news/-نص-أمري-الدفاع
 7-و-37634-8

17 See: https://twitter.com/PrimeMinistry/
status/1263529565642797060

18 See: https://www.amanapp.jo/ar

19 See: http://opinions.jordanopensource.org/post/250

20 See: https://www.almamlakatv.com/news/-39672-وزارة-الصحة-تطلق
 تطبيق-أمان

21 See: https://github.com/DP3-T

22 See: https://arstechnica.com/tech-policy/-2/04/2020billion-
phones-cannot-use-google-and-apple-contract-tracing-tech
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23 See: https://alghad.com/الرزاز-يعمم-باالستفادة-من-تطبيق-أمان-و

24 See: https://www.almamlakatv.com/news/-40798-إرسال-تنبيهات-عرب
تطبيق-أمان-ل-39-مخالطا-للطبيب-املصاب

25 See: https://alghad.com/إطالق-تطبيق-cradar-للتبليغ-عن-مخالفات-الحظر
26 See: http://alrai.com/article/-10537399/محليات/تطبيق-بادر-ملراقبة-الزتام
الطلبة-العائدين-بالحجر-املزنيل

27 See: https://youtu.be/R5X3fDoC00A?t=1418

28 See: https://twitter.com/PrimeMinistry/
status/1274362121359417344

29 See: https://ali-alkhatib.com/blog/digital-contact-tracing
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راية شاربني، منسقة برنامج يف الجمعية األردنية للمصدر املفتوح، عمان - األردن، 

تقوم بالكتابة حول مسائل الحقوق الرقمية يف األردن.


