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في المشاركة  2012أثر قانون الأحزاب السياسية لعام 

الحزةية في انتخاةات المجلس النياةي الأردني الثامن 

 2012عشر عام 
 

 

 ستخلصم  

،في السذاركة 2015تيجف الجراسة إلى التعخف عمى أثخ قانؾن األحداب الدياسية لعام 
شيابي األردني الثامؽ عذخ،ال سيسا عمى مدتؾى السذاركة الحدبية في انتخابات السجمذ ال

،ومدتؾى التسثيل في مجمذ الشؾاب األردني الثامؽ عذخ. وتقؾم الجراسة عمى فخضية أن ىشاك يافي
،وبيؽ مدتؾى السذاركة في االنتخابات 2015عالقة إيجابية بيؽ قانؾن األحداب الدياسية لعام 

ل في السجمذ الشيابي األردني الثامؽ عذخ.ولتحقيق ىجف ،ومدتؾى التسثي2016الشيابية لعام 
الجراسة،واختبار فخضيتيا،اتبع الباحث السشيج السقارن،ومشيج تحميل الشغؼ.وقج تؾصمت الجراسة 
إلى عجة نتائج مؽ أىسيا:عجم صحة فخضية الجراسة،حيث ُيالحع عجم وجؾد عالقة إيجابية بيؽ 

،ومدتؾى 2016يؽ مدتؾى السذاركة في انتخابات عام ،وب2015قانؾن األحداب الدياسية لعام 
التسثيل في السجمذ الشيابي الثامؽ عذخ.ولحلػ تؾصي الجراسة بتعجيل بعض مؾاد قانؾن األحداب 

.فزال عؽ تعجيل بعض القؾانيؽ الشاعسة لمحياة الدياسية في األردن،والتي 2015الدياسية لعام 
 سية،ومشيا قانؾن االنتخاب.ليا مداس مباشخ في فعالية األحداب الديا

الشغام الدياسي  الشغام الحدبي، قانؾن األحداب الدياسية، :كلمات مفتاحية 
 .مجمذ الشؾاب األردني األردني،

 : مقدمـــة

                                                 

 األردن.جامعة البمقاء التظبيكية، كمية عسان الجامعية ،ستاذ مداعجأ ، 
mseidin75@yahoo.com. 
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تعج األحداب الدياسية مؽ أىؼ مختكدات الجيسقخاطية،ومظمبا حيؾيا مؽ أجل العسل 
أطخ  تؤدييا األحداب،اقتزى األمخ وجؾد الجيسقخاطي،ونغخا لظبيعة األدوار والؾعائف التي

قانؾنية تشغؼ الحياة الحدبية مؽ جسيع جؾانبيا.وبظبيعة الحال فإن ىحه األطخ تختمف مؽ 
واالقترادية واالجتساعية،ومجى تظؾرىا.ومؽ  دولة إلى أخخى،تبعا لظبيعة تجخبتيا الدياسية

تظؾرا حجيثا ندبيا،إذ لؼ تغيخ الججيخ بالحكخ،أن التشغيؼ القانؾني لألحداب الدياسية يعج 
الشساذج األولية لمتشغيسات السؤثخة في عسل األحداب حتى األربعيشيات مؽ القخن 

،وذلػ بعج أن أدركت الجول الستقجمة أىسية الحياة الحدبية كشيج إلدارة )1(الساضي
 شئؾنيا،بسا يتيح لمذعب مؽ خالل األحداب الدياسية السذاركة في صشع القخار.

ألردن مؽ الجول التي مّخ بيا التشغيؼ الحدبي بتظؾرات ىامة،فقج عيخت يعج ا 
،وُكخّ س الحق في تأسيديا بسؾجب 1921األحداب الدياسية فيو مشح تأسيذ الجولة عام 

 2015وحتى عام  1921الجستؾر والقؾانيؽ الشاعسة لمعسل الحدبي،وقج صجر مشح عام 
 ثسانية قؾانيؽ حدبية.

باتجاه ضخورة إقخار قانؾن ججيج لألحداب الدياسية األردنية لقج دفعت عجة عؾامل 
،مشيا استسخارية مظالبة األحداب الدياسية بإجخاء تعجيالت جؾىخية عمى قانؾن 2015عام 

األحداب متؾافقة مع روح التغييخ والتظؾر،مدتغّمة الخظاب السمكي اإليجابي تجاه األحداب 
بات العخش الدامي،وكتب التكميف الدامي،عجا الدياسية،والحي يبجو واضحا مؽ خالل خظا

عؽ السبادرات اإلصالحية السمكية،ومشيا مبادرة األردن أوال،وكمشا األردن،وتذكيل لجشة 
الحؾار الؾطشي،واألوراق الشقاشية التي دعا مؽ خالليا السمػ إلى تظؾيخ وتحفيد األحداب 

عزؾية األحداب  .ومؽ العؾامل كحلػ،ضعف مذاركة السؾاطشيؽ في(2)الدياسية
الدياسية،وتحقيق األحداب لشتائج غيخ مذجعة في معغؼ االنتخابات الشيابية.وأخيخا ال بج 
مؽ اإلشارة إلى مؾجات الخبيع العخبي،التي دفعت باتجاه إجخاء العجيج مؽ اإلصالحات 

 .الدياسية في األردن،مؽ ضسشيا إقخار قانؾن ججيج لألحداب الدياسية
 أىسية الجراسة

قانؾن األحداب الدياسية مؽ أىؼ القؾانيؽ الشاعسة لمحياة الدياسية في كافة يعج 
الجول،فسؽ خاللو تشغؼ األحكام واإلجخاءات الستعمقة بتأسيذ األحداب الدياسية 
ونذاطاتيا،كسا أنو يزسؽ التعجدية الحدبية،ويزسؽ حخية األفخاد في تأسيذ األحداب 

مؽ كثخة القؾانيؽ التي نّغست الحياة الحدبية في الدياسية واالنزسام إلييا.وعمى الخغؼ 
األردن،إال أنيا لؼ تشعكذ عمى واقع الحياة الحدبية فيو،حيث بقيت األحداب ضعيفة وبعيجة 
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عؽ دائخة اىتسام السؾاطشيؽ،وذلػ بدبب وجؾد العجيج مؽ اإلشكاليات اإلجخائية والسؾضؾعية 
سية ىحه الجراسة لسعخفة األثخ الحي يسكؽ التي تحج مؽ فعالية األحداب الدياسية.وتأتي أى

في السذاركة الحدبية في انتخابات عام  2015أن ُيحجثو قانؾن األحداب الدياسية لعام 
ومدتؾى التسثيل في السجمذ  عمى مدتؾى السذاركة في االنتخابات الشيابية، ،2016
 سؾاء أكان ذلػ بذكل سمبي أم إيجابي.  الشيابي،

 ىجف الجراسة
 لجراسة إلى تحقيق األىجاف اآلتية:تيجف ا 

 التعخف عمى تظؾر اإلطار القانؾني السشغؼ لألحداب الدياسية في األردن. -

 .8101التعخف عمى أىؼ التعجيالت التي جاء بيا قانؾن األحداب الدياسية لعام  -

التعخف عمى أثخ قانؾن األحداب عمى مدتؾى السذاركة في االنتخابات الشيابية  -
 مجى تسثيل األحداب في السجمذ الشيابي الثامؽ عذخ.و  ، 8102لعام 

 مذكمة الجراسة وتداؤالتيا
تعتبخ األحداب الدياسية فاعال حيؾيا في السجتسعات الجيسقخاطية،وإذا ما تؼ تذخيع  

ال يذتخط في بعض الجول الجيسقخاطية إصجار قانؾن خاص باألحداب  -قانؾن خاص بيا
عام إلى فعالية تمػ األحداب،وىشا تكسؽ مذكمة ىحه فإنو يجب أن ييجف بذكل -الدياسية

الجراسة،ففي عل التعجيالت الستكخرة لقانؾن األحداب الدياسية في األردن،والتي كان آخخىا 
،فإنو يشتغخ مؽ ىحا القانؾن زيادة فعالية األحداب الدياسية عمى الداحة 2015عام 

الشيابية،ومدتؾى التسثيل في السحمية،ال سيسا عمى مدتؾى السذاركة في االنتخابات 
السجمذ الشيابي الثامؽ عذخ.وتبعا لحلػ سيقؾم الباحث بجراسة التعجيالت التي تزسشيا 
القانؾن،وأثخىا في فعالية األحداب الدياسية األردنية عمى السدتؾييؽ الدابقيؽ،وذلػ انظالقا 

وىؾ  اآلخخ تابع،و  ،2015مؽ متغيخيؽ:أوليسا مدتقل،وىؾ قانؾن األحداب الدياسية لعام 
ومدتؾى التسثيل في السجمذ الشيابي الثامؽ  مدتؾى السذاركة في االنتخابات الشيابية،

ما أثخ  يسكؽ صياغة تداؤل الجراسة الخئيذ عمى الشحؾ اآلتي: عذخ.وبشاء عمى ذلػ،
 2016،في مدتؾى السذاركة في انتخابات عام 2015قانؾن األحداب الدياسية لعام 

ويتفخع عشو عجة أسئمة فخعية  ل في السجمذ الشيابي األردني الثامؽ عذخ؟،ومدتؾى التسثي
 أىسيا:

 كيف تظؾر اإلطار القانؾني السشغؼ لألحداب الدياسية في األردن؟ -
 ؟8101ما ىي أىؼ التعجيالت التي تزسشيا قانؾن األحداب الدياسية لعام  -
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 ما ىي الفخوقات الجؾىخية عؽ القؾانيؽ الحدبية الدابقة؟ -

ىؾ دور قانؾن األحداب الججيج في فعالية األحداب الدياسية عمى مدتؾى ما  -
 السذاركة في االنتخابات الشيابية والتسثيل في مجمذ الشؾاب الثامؽ عذخ؟

 فخضية الجراسة
تشظمق الجراسة في اإلجابة عؽ سؤاليا الخئيذ،مؽ فخضية قؾاميا أن ىشاك عالقة 

،وبيؽ زيادة ندبة السذاركة في 2015ام إيجابية بيؽ قانؾن األحداب الدياسية لع
 ،ومدتؾى التسثيل في السجمذ الشيابي الثامؽ عذخ.2016االنتخابات الشيابية لعام 

 مشيج الجراسة 
نغخا لظبيعة الجراسة،فإنيا ستديخ عمى مشيجيؽ،أوليسا السشيج السقارن،والحي  

اسة؛وذلػ ألنو ليذ ييجف إلى الؾقؾف عمى أوجو التذابو واالختالف لمغاىخة محل الجر 
ىشاك مقارنة بيؽ متذابييؽ أو مختمفيؽ تساما،وبالتالي فإن دراسة قانؾن األحداب الدياسية 

لدشة  16ومقارنتو عمى األقل بقانؾن األحداب الدياسية رقؼ   2015( لدشة 39رقؼ)
كفيمة بإعيار أوجو التذابو واالختالف بيؽ ىحيؽ القانؾنيؽ،وأثخ ذلػ في فعالية  2012

ألحداب الدياسية،ال سيسا عمى مدتؾيي السذاركة في االنتخابات الشيابية،والتسثيل في ا
السجمذ الشيابي الثامؽ عذخ.أما ثاني ىحه السشاىج فيتسثل بسشيج تحميل الشغؼ،الحي 
يدتخجم في تحميل الغاىخة،وأىؼ السذكالت التي تؾاجييا،وكحلػ التعخف عمى أىؼ 

لعشاصخ األخخى داخل الشغام،وفي ىحه الجراسة سشتشاول خرائريا وكيفية تأثيخىا عمى ا
،وأثخه في فعالية األحداب الدياسية األردنية عمى 2015قانؾن األحداب الدياسية لعام 

 . (3)السدتؾييؽ الدابقيؽ، سؾاء أكان بذكل إيجابي أم سمبي
 الجراسة فاليؼم

حداب،كسا أنو الحدب الدياسي:يعخف الحدب لغة بأنو جساعة مؽ الشاس،والجسع أ
.أما كمسة سياسي فُتفيج الكيام بذئؾن الخعية.كسا جاءت بسعشى اإلرشاد (4)يعشي الظائفة

.أما اصظالحا فيرعب (5)واليجاية،وىي فؽ الحكؼ وإدارة أعسال الجولة الجاخمية والخارجية
الشغخ إلى الحدب مؽ وجية نغخ واحجة،فيؾ كباقي الغؾاىخ الدياسية التي ليا مجلؾالت 

تعكذ في الغالب وجية نغخ السفكخيؽ والباحثيؽ،ويسكؽ القؾل بزخورة تؾافخ  عجدة،مت
ثالثة عشاصخ رئيدة عشج تعخيف الحدب الدياسي ليدسى حدبا،وىي وجؾد تشغيؼ يتدؼ 
بالعسؾمية واالستسخارية،إضافة إلى وجؾد بخنامج لمحدب لمحرؾل عمى تأييج 

الدمظة.وتبعا لحلػ يسكؽ تعخيف الحدب  السؾاطشيؽ،وأخيخا سعي الحدب إلى الؾصؾل إلى
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 الدياسي بأنو تجسع دائؼ لسجسؾعة مؽ األفخاد يعسمؾن معا مؽ أجل الؾصؾل إلى الدمظة،
 وفق بخنامج سياسي معيؽ.  

قانؾن األحداب الدياسية:يذيخ مفيؾم قانؾن األحداب الدياسية إلى مجسؾعة القؾاعج 
لاللتدام باألعسال السذخوع الكيام بيا،وتمػ التي تزعيا الجولة وتسمي بيا عمى األحداب 

غيخ السذخوعة.وقج حجد ريتذارد كيتد ثالثة أىجاف يجب أن يشص عمييا قانؾن الجولة 
فيسا يتعمق باألحداب الدياسية وىي تحجيج مقؾمات الحدب الدياسي،وتشغيؼ أنؾاع 

حدبي.وتأسيدا عمى الشذاطات الحدبية،إضافة إلى األشكال السشاسبة مؽ التشغيؼ والدمؾك ال
سالف الحكخ،يعخف قانؾن األحداب بأنو أنغسة مبشية عمى قؾانيؽ الجولة،تحجد وضع األحداب 
القانؾني،كسا تحجد مقؾمات العزؾية الحدبية،والذخوط السحجدة لألحداب لتشغيؼ نفديا 

 . (6)وحسالتيا وإلدارة أمؾاليا .....الخ
دبية،بأنيا تمػ األنذظة التي تسارسيا السذاركة الحدبية:يسكؽ تعخيف السذاركة الح

األحداب الدياسية بيجف تحقيق الغاية التي أنذئت مؽ أجميا،والتي تتسثل أساسا بالؾصؾل 
إلى الدمظة أو االستسخار فييا،وفقا لسبجأ التجاول الدمسي لمدمظة.ولعل مؽ أىؼ ىحه 

ومبادئو وبخنامجو  األنذظة،زيادة الؾعي الدياسي،والتجشيج الدياسي،وطخح أفكار الحدب
الدياسي،ومحاولة كدب تأييج الخأي العام لمفؾز باالنتخابات،وغيخىا مؽ الشذاطات.وتتسثل 
السذاركة الحدبية في ىحه الجراسة،بالسذاركة في االنتخابات الشيابية،والتسثيل في مجمذ 

 الشؾاب.
أعزاء مجمذ الشؾاب:ىؾ أحج مجمدي األمة األردني)األعيان والشؾاب(،ويتألف مؽ 

مشتخبيؽ،انتخابا عاما وسخيا ومباشخا،وفقا لقانؾن االنتخاب،وتبمغ مجتو أربع سشؾات 
شسدية،تبجأ مؽ تاريخ إعالن نتائج االنتخاب العام في الجخيجة الخسسية،ولمسمػ أن يسجد 

 .(7)مجة السجمذ بإرادة ممكية،إلى مجة ال تقل عؽ سشة واحجة،وال تديج عمى سشتيؽ
 الجراسات الدابقة

تظخقت العجيج مؽ الجراسات الدابقة إلى بعض جؾانب ىحه الجراسة،وإن كانت   
 بذكل غيخ مباشخ،وأىؼ ىحه الجراسات ما يأتي: 

8100/ 0580التظؾر التاريخي لقؾانيؽ األحداب الدياسية في األردن  .0
. تشاولت (8)

.وقج 8100وحتى عام  0580الجراسة تظؾر قؾانيؽ األحداب الدياسية األردنية،مشح عام 
خمرت إلى أن مدألة قجرة األحداب الدياسية عمى تذكيل الحكؾمات بخلسانية،مخىؾنة 
بسخاجعة جسيع القؾانيؽ الشاعسة لمحياة الدياسية،ومشيا قانؾن األحداب الدياسية،وذلػ 



 

 

 

 8104التاسع عشر ، العدد األول ، يناير المجلد 

                                                                                   

034 

 

إلزالة السعؾقات أمام العسل الحدبي.وأوصت الجراسة،بزخورة إيجاد قانؾن أحداب 
األحداب الدياسية،ويكؾن مجخال لتذكيل حكؾمات بخلسانية عرخي،تتفق عميو جسيع 

 عسادىا األحداب الدياسية.

التجخبة الحدبية الخاىشة وأثخىا في الحياة الدياسية األردنية ما بيؽ  .8
.ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى معالؼ الحياة الحدبية في (9)،تحميل وتقييؼ0545/8114

ية األحداب الدياسية.وقج تؾصمت الجراسة إلى األردن،والؾقؾف عمى أسباب تخاجع فعال
جسمة مؽ األسباب التي أدت إلى ذلػ،مشيا التذخيعات األردنية الخاصة باألحداب 

 الدياسية،وضخورة تعجيميا لتفعيل الحياة الحدبية األردنية.
التحؾل الجيسقخاطي وأثخه عمى مذاركة األحداب الدياسية في األردن  .3
0545/8103

سة إلى التعخف عمى العؾامل التي ساىست في عسمية التحؾل .ىجفت الجرا(10)
الجيسقخاطي،والتعخف عمى اإلطار الجستؾري والقانؾني السشغؼ لمسذاركة الدياسية 
الحدبية،ومعؾقات العسل الدياسي الحدبي في األردن.وتؾصمت الجراسة إلى عجة نتائج، 

حات األحداب الدياسية مشيا أن قؾانيؽ األحداب الدياسية في األردن،لؼ تمب طسؾ 
 بالسذاركة الدياسية والؾصؾل إلى الدمظة.

.تشاولت (11)القؾانيؽ الشاعسة لمعسل الحدبي في األردن،مؾجبات السخاجعة والتغييخ .1
،ومقارنتو بشرؾص قانؾن األحداب 8113الجراسة قانؾن األحداب الدياسية األردني لعام 

اق واالختالف بيشيسا.كسا تشاولت الجراسة ،ومعخفة نقاط االتف0553الدياسية الدابق لعام 
أثخ التذخيعات الشاعسة لمعسل العام عمى دور األحداب الدياسية األردنية.وأخيخا  تشاولت 

عمى انتخابات مجمذ الشؾاب الخامذ  8113الجراسة أثخ قانؾن األحداب الدياسية لعام 
مؽ أىسيا:أنو لؼ ،وتذكيمة السجمذ.وتؾصمت الجراسة إلى عجة نتائج 8113عذخ عام 

، عمى مذاركة األحداب في 8111يكؽ ىشاك أي أثخ إيجابي لقانؾن األحداب الدياسية لعام 
 انتخابات السجمذ الشيابي الخامذ عذخ

 8103مدتؾى السذاركة والتسثيل في السجمذ الشيابي األردني الدابع عذخ عام  .1
شيابي األردني الدابع عذخ .تشاولت الجراسة مدتؾى السذاركة والتسثيل في السجمذ ال(12)

.وتؾصمت الجراسة إلى 8108،استشادا إلى قانؾن االنتخاب الحي تؼ إقخاره عام 8103عام 
أن لقانؾن االنتخاب الججيج أثخه الكبيخ عمى مدتؾى السذاركة والتسثيل في السجمذ 

 الشيابي األردني الدابع عذخ.
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ع الباحث،مؽ جانبيؽ،أوليسا بحدب اطال وتختمف ىحه الجراسة عؽ الجراسات الدابقة،
أنيا أول دراسة تتشاول مدتؾى مذاركة األحداب في االنتخابات الشيابية لعام 

،ومدتؾى تسثيميا في مجمذ الشؾاب الثامؽ عذخ،ومقارنة ذلػ بسذاركة األحداب في 2016
،ومدتؾى تسثيميا في السجمذ الشيابي الدابع عذخ.أما 2013االنتخابات الشيابية لعام 

سذاركة المدتؾى  فيثخ قانؾن األحداب الدياسية الجراسة أل  األخخ،فيتسثل بتشاول انبالج
،في الؾقت الحي ركدت الحدبية في االنتخابات الشيابية،ومدتؾى التسثيل في السجمذ الشيابي

عمى دراسة أثخ قانؾن االنتخاب عمى فعالية األحداب الدياسية ،فيو معغؼ الجراسات الدابقة
 بذكل عام. 

 
 تطور اإلطار القانوني المنظم لألحزاب السياسية في األردن  :أولا 

يعج االعتخاف بذخعية تأسيذ األحداب الدياسية واالنزسام إلييا،مؽ أىؼ الحقؾق 
التي نرت عمييا السؾاثيق واالتفاقيات الجولية،التي مؽ أىسيا،اإلعالن العالسي لحقؾق 

جولي الخاص بالحقؾق السجنية والدياسية والعيج ال .(13)20السادة  1948اإلندان عام 
.واالتفاقية الجولية لمقزاء عمى جسيع أشكال التسييد (14)20/21السادتان  1966لعام 

.كسا ركدت العجيج مؽ االتفاقيات اإلقميسية عمى حق األفخاد في (15)9العشرخي السادة 
 1950ندان عام مشيا االتفاقية األوروبية لحقؾق اإل  التشغيؼ عمى ىيئة أحداب سياسية،

السؾاد  1969.واالتفاقية األمخيكية لحقؾق اإلندان عام (16)11السادة 
.والسيثاق اإلفخيقي لحقؾق (18)24.والسيثاق العخبي لحقؾق اإلندان السادة (17)13/15/16

 .(19)10،11اإلندان والذعؾب السادتان 
ذلػ نجج أن  كسا تعج الجساتيخ مؽ أىؼ اأُلطخ القانؾنية التي تشغؼ ىحا الحق،ومع

 ماليديا(. قظخ، )الدعؾدية، بعض الجول أغفمت ذكخ األحداب الدياسية في دساتيخىا
 )نيجيخيا، وبالسقابل نجج دوال أخخى تشاولت في دساتيخىا حق تذكيل األحداب بأدق تفاصيميا

ليبيخيا(.فيسا تشاولت دساتيخ دول أخخى جدئية معيشة فيسا يتعمق بيحا الحق مشيا 
كحلػ تعج قؾانيؽ األحداب الدياسية،مؽ أىؼ األطخ القانؾنية التي تشغؼ عسل .(20)األردن

األحداب الدياسية،ومؽ الججيخ بالحكخ أن بعض الجول تخمؾ مؽ وجؾد قؾانيؽ حدبية شاممة 
 . (21)ومتكاممة لزبط التشغيؼ الحدبي

ثيق أما األردن،فقج نغست الحياة الحدبية فيو،استشادا إلى كثيخ مسا جاء في السؾا
واالتفاقيات الجولية،إضافة إلى الجستؾر وقؾانيؽ األحداب الدياسية األردنية 
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السختمفة،ويسكؽ في ىحا الجانب تقديؼ تظؾر اإلطار القانؾني السشغؼ لمعسل الحدبي في 
 األردن إلى عجة مخاحل:

 1921/1946السخحمة األولى:مخحمة اإلمارة 
بي في ىحه السخحمة إلى قانؾنيؽ،أوليسا استشج اإلطار القانؾني السشغؼ لمعسل الحد  

،والحي عسمت بسؾجبو األحداب الدياسية 1909قانؾن الجسعيات العثساني الرادر عام 
،الحي عّج 1936األردنية حتى صجور القانؾن الثاني،وىؾ قانؾن الجسعيات األردني عام 

ؾيب أوضاعيا األحداب الدياسية القائسة بسؾجب القانؾن الدابق مشحّمة،مسا استجعى تر
.ومؽ الججيخ بالحكخ أن القانؾن األساسي لإلمارة)الجستؾر(،لؼ يأت 22وفق القانؾن الججيج

(،عمى أن لألردنييؽ حق االجتساع 18عمى ذكخ األحداب الدياسية،وإنسا نص في السادة)
وتكؾيؽ الجسعيات في حجود القانؾن.وقج قدست األحداب الدياسية التي نذأت في تمػ 

ثالث مجسؾعات،أوليا األحداب والتشغيسات التقميجية السؾالية لمحكؾمة،أما ثاني  السخحمة إلى
السجسؾعات فقج نذأت عمى خمفية معارضة االنتجاب البخيظاني،والسعاىجة األردنية 

.أما السجسؾعة الثالثة فيي األحداب والتشغيسات ذات الخمفية 1928البخيظانية لعام 
 .(23)العقائجية

 1957ما بعج االستقالل وحتى عام السخحمة الثانية:
 أىسيا، شيج اإلطار القانؾني السشغؼ لمحياة الحدبية في ىحه السخحمة عجة تظؾرات،

،الحي تزسؽ نرا صخيحا عمى حق األردنييؽ في تذكيل 1952صجور دستؾر عام 
.أما (24)األحداب الدياسية،عمى أن تكؾن غايتيا مذخوعة وذات نغؼ ال تخالف الجستؾر

،ومؽ (25)1954( لعام 3األخخ فتسثل برجور قانؾن تشغيؼ األحداب الدياسية رقؼ)التظؾر 
.ويحكخ أن كال القانؾنيؽ ( 26)1955( لعام 15ثؼ صجور قانؾن األحداب الدياسية رقؼ )

عّجا الحدب الدياسي ىيئة مؤلفة مؽ عذخة أشخاص فأكثخ،غخضيا تشغيؼ وتؾحيج 
يعج  1954ات بيشيسا فتتسثل بأن قانؾن عام مداعييا في العسل الدياسي.أما أىؼ الفخوق

أكثخ ديسقخاطية،وذلػ ألنو ربط حق مجمذ الؾزراء في رفض تخخيص الحدب ببيان 
يؾما،يحق لو  45األسباب الجاعية لحلػ،وإذا لؼ يتدمؼ الحدب إشعارا  بالشتيجة خالل 

،وفي حالة تبميغ الحدب (27)مباشخة نذاطو كسا لؾ أنو سّجل حدب األصؾل
فض،فممحدب أن يعتخض عمى قخار مجمذ الؾزراء،خالل مجة شيخ لجى محكسة التسييد بالخ 

الحق لسجمذ الؾزراء بسشح  1955.بيشسا مشح قانؾن عام (28)بؾصفيا محكسة عجل عميا
 1954.ومؽ جانب أخخ أجاز قانؾن عام (29)التخخيص أو رفزو،ويكؾن قخاره قظعيا



 

 

 

 يوسف سالمة المسيعديند.                                                                                         ات ـدراس

 

010 

 

،مقابل حق الحدب باالعتخاض عمى القخار لسجمذ الؾزراء فقط الحق بؾقف الشذاط الحدب
،عمى حق 1955،بيشسا نص قانؾن عام (30)لجى محكسة التسييد بؾصفيا محكسة عجل عميا

.وقج (31)مجمذ الؾزراء أن يقخر حل الحدب إذا اقتشع أنو خالف أحكام الجستؾر والقانؾن 
شتخاكي مؽ تسيدت ىحه السخحمة بفعالية الحياة الحدبية،حيث تسكؽ الحدب الؾطشي اال

التحالف مع األحداب القؾمية واليدارية،ليذّكل أول حكؾمة نيابية حدبية في األردن،إال أن 
تظؾر األحجاث لؼ يدسح ليا باالستسخار،وذلػ بدبب دخؾل األحداب الدياسية في صخاع مع 

.وبالتالي صجر (32)الشغام الدياسي،وخزؾع الحكؾمة السذّكمة مؽ قبميا لسؤثخات خارجية
في عيج حكؾمة إبخاليؼ ىاشؼ،التي أعمشت  25/4/1957حغخ الشذاط الحدبي في قخار 

.ويحكخ أن تؾجيات (33)مؽ الجستؾر األردني 125األحكام العخفية،استشادا إلى السادة 
األحداب الدياسية في تمػ السخحمة،تخاوحت ما بيؽ التؾجيات 

 . (34)الجيشية،واليدارية،والقؾمية،والؾسظية
 1957/1989:حغخ الشذاط الحدبي السخحمة الثالثة

بعج إقالة أول حكؾمة حدبية في األردن،ُأعمشت األحكام العخفية،وصجر قخار بحل  
جسيع األحداب الدياسية،باستثشاء جساعة اإلخؾان السدمسيؽ،بؾصفيا جسعية،وليدت 
حدبا،عجا عؽ عالقتيا الجيجة مؽ نغام الحكؼ،ووقؾفيا إلى جانبو في مؾاجية القؾمييؽ 

.وقج شيجت تمػ السخحمة الدّج بقادة وناشظي األحداب الدياسية،ال سيسا (35)لذيؾعييؽوا
القؾمييؽ والذيؾعييؽ في الدجؾن،ولؼ يفخج عشيؼ إال في مشترف الدتيشيات في عيج 
حكؾمة وصفي التل الثانية،وبالخغؼ مؽ ذلػ بقيت األحداب الدياسية تسارس نذاطيا 

شجما أجخيت انتخابات السجمذ الشيابي األردني ،وذلػ ع1989الدخي،حتى أواخخ عام 
 .(36)الحادي عذخ

 1989/2016السخحمة الخابعة:ما بعج استئشاف الحياة الشيابية 
لعام  32شيجت ىحه السخحمة صجور أربعة قؾانيؽ حدبية،أوليا قانؾن رقؼ  

،حيث 1992ولغاية عام  1989،والحي صجر بعج مخاض سياسي استسخ مشح عام 1992
،واقعا سياسيا تظمب تشغيؼ 1989انتخابات السجمذ الشيابي الحادي عذخ عام أفخزت 

حدبا سياسيا،مثمت  45.وقج تأسذ وفقا ليحا القانؾن (37)العسل الحدبي وفقا لمقانؾن 
التيارات اإلسالمية والقؾمية واليدارية والؾسظية،إال إنو نتيجة لكثخة األحداب الدياسية التي 

تخاجع مدتؾى و االنذقاق واالنجماج في مختمف التيارات الحدبية،أنذئت،إضافة إلى عسميات 
مذاركة األحداب الدياسية في االنتخابات الشيابية،وكحلػ مدتؾى تسثيميا في مجمذ 
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،مذجدا عمى البشؾد الخاصة 2007لعام  19الشؾاب،صجر قانؾن األحداب الدياسية رقؼ 
اب الرغيخة،بالذكل الحي يؤدي إلى ،بيجف دمج وتؾحيج األحد (38)بتذكيل األحداب الدياسية

 16وجؾد أحداب سياسية فّعالة،مسا قّمص عجد األحداب اإلجسالي عشج صجور القانؾن إلى 
.إال أن ذلػ لؼ يشعكذ عمى فعالية تمػ (40)حدبا سياسيا 12،وتأّسذ فيسا بعج (39)حدبا

تسثيل في األحداب، ال سيسا عمى مدتؾى السذاركة في االنتخابات الشيابية،ومدتؾى ال
،شسل 2012مجمذ الشؾاب.ونتيجة لحلػ تؼ إصجار قانؾن ججيج لألحداب الدياسية عام 

عجة تعجيالت مؽ أىسيا،إلغاء مخجعية وزارة الجاخمية في السؾافقة عمى تأسيذ 
األحداب،وأسشجت تمػ السيسة،وألول مخة إلى لجشة خاصة،تدسى لجشة شئؾن األحداب،ولكؽ 

ضافة إلى إلغاء صالحية وزيخ الجاخمية بحل األحداب .إ(41)بخئاسة وزيخ الجخمية
الدياسية،وحرخ ذلػ بحالتيؽ،األولى وفقا لشغام الحدب األساسي،والثانية بقخار قزائي 

.وقج بقي ىحا القانؾن الدشج القانؾني لعسل األحداب،حتى صجور (42)وفقا ألحكام القانؾن 
فعشا إلى التداؤل في الشقظة .وىؾ ما يج2015لعام  39قانؾن األحداب الدياسية رقؼ 

 اآلتية عؽ ىحا القانؾن،وعؽ أىؼ التعجيالت التي تزسشيا.
لعام  39اسية األردنية رقم أهم تعديالت قانون األحزاب السي ثانيا:

2015  

سؾف نتشاول فيسا يأتي أىؼ التعجيالت التي تزسشيا قانؾن األحداب الدياسية لعام 
،ومعخفة ما إذا مّثل القانؾن 2012الدابق لعام  ،ومقارنتو عمى األقل بالقانؾن 2015

 الججيج تقجما أو تخاجعا في مؾضؾع تظؾيخ وتشغيؼ العسل الحدبي:
 شخوط العزؾية والحج األدنى لمتأسيذ .0

/أ،عمى أال يقل عجد مؤسدي الحدب عؽ مائة 6في السادة 2015نص قانؾن عام 
يؽ بسؾجب قؾانيؽ األحداب وخسديؽ شخرا.ومؽ الججيخ بالحكخ أن عجد األعزاء السؤسد

الدياسية األردنية الدابقة،تخاوح ما بيؽ عذخة أعزاء في قانؾن تشغيؼ األحداب الدياسية 
،وخسديؽ عزؾا 1955( لعام 15،وقانؾن األحداب الدياسية رقؼ)(43)1954( لعام 3رقؼ)

( لعام 19،وخسدسائة عزؾ بسؾجب قانؾن رقؼ )1992( لعام 32في قانؾن رقؼ)
،ومؽ ثؼ تخاجع عجد السؤسديؽ في قانؾن رقؼ 2012( لعام 16ن رقؼ )،وقانؾ2007

 إلى مائة وخسديؽ عزؾا.   2016( لعام 39)
/ب،والستعمقة بذخوط السؤسديؽ،ومشيا 6ومؽ التعجيالت كحلػ،ما نرت عميو السادة 

أن يكؾن قج أكسل الثامشة عذخ مؽ عسخه.وىشا تتفق العجيج مؽ قؾانيؽ األحداب الدياسية 
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 18ختمف الجول،عمى تحجيج سؽ السؤسديؽ بسا ال يتجاوز سؽ الخشج القانؾني)في م
عاما( ،وىحا مؽ شأنو إيجاد رابط قؾي في مسارسة مختمف الحقؾق الدياسية،ال سيسا بيؽ 
سؽ االنتخاب،والحق في تأسيذ األحداب الدياسية،كسا أن مؽ شأنو تؾسيع قاعجة 

يخى أخخون بأن اعتساد سؽ الخشج القانؾني السذاركة الذعبية لمحكؼ،ومؽ ناحية أخخى 
لتأسيذ األحداب الدياسية،قج يؤدي إلى تأسيذ أحداب غيخ فاعمة،وذلػ بدبب عجم 
الشزؾج الدياسي لسؤسدي الحدب،عجا عؽ أن ذلػ يتشافى مع قانؾن االنتخاب الحي 

 أعظى حق التخشح لعزؾية مجمذ الشؾاب لسؽ بمغ سؽ الثالثيؽ. 
ذتخط القانؾن الججيج تؾزيعا معيشا لمسؤسديؽ،بعكذ القانؾن ومؽ جية أخخى لؼ ي

وبشدبة ال تقل  الدابق،الحي اشتخط أن يكؾن السؤسدؾن عمى األقل مؽ سبع محافغات،
وىحا مؽ شأنو اإلخالل بسبجأ السؾاطشة؛فالسؾاطؽ األردني،ىؾ  % مؽ كل محافغة،5عؽ 

ذلػ بعجم اإليسان بؾحجة الؾطؽ أردني بغض الشغخ عؽ مكان إقامتو،كسا أنو يسكؽ تفديخ 
والتعامل معو كؾحجة شسؾلية.ومؽ جانب أخخ،فإن ىحا الذخط مؽ شأنو أن يديل عمى 

مؽ خالل تذجيع وتخسيخ اليؾيات  الدمظة التشفيحية اختخاق األحداب بيجف إضعافيا،
 بجال مؽ العسل عمى دمجيا وفق مبجأ السؾاطشة.كسا اشتخط القانؾن الدابق عمى الفخعية،

% مؽ مجسؾع السؤسديؽ،بعكذ القانؾن الحالي،الحي لؼ 10أاّل يقل عجد الشداء عؽ 
يحجد ندبة الشداء مؽ مجسؾع السؤسديؽ،وىحا ما يسثل تخاجعا عؽ تؾجو الجولة نحؾ زيادة 

 التسكيؽ الدياسي لمسخأة األردنية.
ح أما باقي شخوط السؤسديؽ فبقيت دون تغييخ،ومشيا أن يكؾن السؤسذ أردنيا مش

عذخ سشؾات عمى األقل،وىي مجة معقؾلة الختبار مجى والء الستجشذ،وإن كانت مؽ 
ناحية أخخى تقمل مؽ إمكانية تأسيذ األحداب مؽ قبل الستجشديؽ.ومؽ الذخوط كحلػ أال 
يكؾن السؤسذ محكؾما بجشاية أو جشحة مخمة بالذخف أو األخالق واألداب 

اسية،ما لؼ يخد لو اعتباره.عالوة عمى أن يكؾن العامة،باستثشاء الجخائؼ ذات الربغة الدي
متستعا باألىمية القانؾنية.كسا اشتخط في السؤسذ أن يكؾن مكيسا عادة في السسمكة.وأن ال 
يكؾن قاضيا،وذلػ ألن مجونة الدمؾك القزائي حغخت عمى القاضي االنتساء 

خ القانؾن االنتساء الحدبي،والحي قج يتشافى مع مبجأ استقاللية الدمظة القزائية.كسا حغ
الحدبي لسشتدبي القؾات السدمحة أو األجيدة األمشية أو الجفاع السجني،حيث نرت السادة 

عمى حغخ انزسام  2016/ج مؽ قانؾن خجمة الزباط في القؾات السدمحة لعام30
 الزباط لألحداب الدياسية.
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 طمب  تأسيذ الحدب وتخخيرو .8

تقجيؼ إخظار خظي بحلػ،إلى رئيذ يبجأ طمب تأسيذ الحدب الدياسي وتخخيرو ب
،نجج أن مؽ أىؼ التعجيالت 2015لجشة شئؾن األحداب،ومؽ خالل دراسة قانؾن عام 

/أ،التي أشارت إلى تذكيل لجشة في وزارة 9الجؾىخية في ىحا الجانب،ما نرت عميو السادة 
الذئؾن الدياسية )لجشة شئؾن األحداب( لمشغخ في طمبات تأسيذ األحداب 

،ومتابعة شئؾنيا.وقج كان السذخع مؾفقا في إيجاد ىحه المجشة،التي تتؾافق إلى الدياسية
حج ما مع السعاييخ الجولية في ىحا الذأن،عمى الخغؼ مؽ تحفع بعض األحداب الدياسية 
عمييا،وذلػ لعجم تسثيل الدمظتيؽ التذخيعية والقزائية فييا،واإلبقاء عمى مسثميؽ اثشيؽ 

ة،أحجىسا عؽ مؤسدات السجتسع السجني،واألخخ عؽ السخكد مؽ خارج الدمظة التشفيحي
الؾطشي لحقؾق اإلندان،أما باقي أعزاء المجشة،فيؼ مسثمؾن عؽ الدمظة التشفيحية )وزارة 
التشسية الدياسية،وزارة الثقافة ،وزارة الجاخمية،ووزارة العجل(،األمخ الحي قج يفقج المجشة 

 .(44)مرجاقيتيا وحياديتيا في اتخاذ القخارات
أما التعجيالت األخخى الستعمقة بتأسيذ الحدب وتخخيرو،فيي شكمية ال تسذ جؾىخ 

،التي نرت عمى أنو يحق لخسدة 7القانؾن،لعل أىسيا،ما ورد في مادتيؽ،األولى السادة 
مؽ األردنييؽ عمى األقل،إخظار رئيذ لجشة شئؾن األحداب رغبتيؼ بتأسيذ حدب 

بادئ واألفكار األولية لمحدب،بيجف تسكيشيؼ مؽ سياسي،عمى أن يتزسؽ اإلخظار الس
مسارسة أنذظتيؼ الدياسية التحزيخية،والتخويج لتأسيذ الحدب الدياسي،عمى أن يتقجمؾا 

مؽ قانؾن  6بظمب تأسيذ الحدب عشج استكسال الذخوط السشرؾص عمييا في السادة 
سشرؾص عمييا خالل األحداب،خالل مجة سشة مؽ تاريخ اإلخظار،وإذا لؼ تدتكسل الذخوط ال

السجة الدابقة،فعمى مقجمي طمب التأسيذ التؾقف عؽ مسارسة أنذظتيؼ،وال يحق ليؼ 
التقجم بظمب ججيج إال بعج انقزاء ثالثة أشيخ مؽ تاريخ ىحا التؾقف.فيسا نص قانؾن 

عمى التقجم بظمب التأسيذ خالل مجة ستة أشيخ مؽ تاريخ  2012األحداب لعام 
م استكسال شخوط تأسيذ الحدب ضسؽ السجة السشرؾص اإلخظار،وفي حالة عج

عمييا،وجب عمى مؤسدي الحدب التؾقف عؽ مسارسة أنذظتيؼ،وال يحق ليؼ التقجم بظمب 
 ججيج إال بعج انقزاء ستة أشيخ مؽ تاريخ ىحا التؾقف.

،التي نرت عمى أنو إذا نقص عجد األعزاء  13أما السادة الثانية فيي السادة 
،فيجب استكسال  6ج األدنى السشرؾص عميو في الفقخة أ مؽ السادة السؤسديؽ عؽ الح

العجد خالل مجة شيخ مؽ تاريخ التبميغ،وإال اعتبخ طمب التأسيذ ممغى.بعكذ قانؾن عام 
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الحي نص عمى اعتبار طمب التأسيذ ممغى بسجخد نقص عجد األعزاء عؽ الحج  2012
 الستكسال العجد السظمؾب. ،دون إعظاء ميمة زمشية(45)األدنى وىؾ خسدسائة عزؾ

وعشجما يكؾن طمب التأسيذ مدتؾفيا لكافة الذخوط،فإن مريخ الحدب يكؾن أمام 
ثالثة خيارات،أوليا مؾافقة المجشة عمى تأسيذ الحدب خالل مجة سبعة أيام مؽ انقزاء 
ستيؽ يؾما عمى تاريخ إيجاع اإلشعار بتدميؼ طمب التأسيذ ،أو انقزاء ثالثيؽ يؾما عمى 

/أ(.ثانييا رفض تأسيذ الحدب خالل السجة 14يخ اإلشعار بتدميؼ الؾثائق والبيانات)م تار 
/ب(،وفي ىحه الحالة مؽ حق السؤسديؽ الظعؽ لجى 14السعيشة،مع بيان أسباب ذلػ)م 

يؾما مؽ اليؾم التالي لتاريخ تبميغ  60السحكسة اإلدارية في قخار الخفض،وذلػ خالل مجة 
وإذا تّزسؽ الحكؼ القزائي إلغاء قخار المجشة بتأسيذ ،(46)/أ(15قخار الخفض)م 

الحدب،يربح الحدب مدجال مؽ تاريخ صجور الحكؼ في الجخيجة الخسسية وفي صحيفتيؽ 
/ب(.أما ثالث الخيارات فيؾ في حالة عجم صجور قخار عؽ المجشة خالل 15يؾميتيؽ)م 

بخ الحدب مدجال وفق ،حيث يعت 14السجة السشرؾص عمييا في الفقختيؽ أ+ب مؽ السادة 
 أحكام القانؾن.

 حل الحدب ودمجو وتعجيل نغامو األساسي .3

إلى الحاالت التي قج يتؼ مؽ خالليا حل  2012أشار قانؾن األحداب الدياسية لعام 
مؽ  16األحداب وىي أوال:مخالفة أحكام أي مؽ الفقختيؽ الثانية والثالثة مؽ السادة 

ئية ارتباط الحدب بجية خارجية.ثالثا:إذا قبل الحدب الجستؾر.ثانيا:إذا ثبت في دعؾة جدا
تسؾيال مؽ جية خارجية.وفي ىحا الجانب يشبغي أن يكؾن حل الحدب في أضيق الحجود،وال 
يظبق إال في أخظخ الحاالت،وليذ بشاء عمى سمؾكيات إدارية وفخدية.وأضاف قانؾن 

ي حالة مخالفة الحدب حالة أخخى يسكؽ مؽ خالليا حل األحداب،وى 2015حداب لعام األ
أي حكؼ مؽ أحكام القانؾن،ولؼ يقؼ بترؾيب السخالفة خالل ثالثيؽ يؾما مؽ تاريخ إشعار 

(،ويتزح ىشا خظؾرة الجور الحي قج تقؾم بو لجشة شئؾن 4/أ/34المجشة لو بحلػ)السادة 
األحداب،إذ ال يسكؽ ضسان عجم قيامو باتيام أحج األحداب بأن سمؾكو مزخ باستقالل 

ؾطؽ وبأمشو،وبرؾن وحجتو الؾطشية،أو أن الحدب يتبع أساليب غيخ ديسقخاطية في ال
 تحقيق أىجافو،أو ارتباطو التشغيسي والسالي بجية خارجية.

أما فيسا يتعمق بجمج الحدب،أو تعجيل نغامو األساسي،فقج نص قانؾن األحداب لعام 
عمى دمج الحدب،أو تعجيل ،عمى إلغاء شخط السؾافقة السدبقة لمجشة شئؾن األحداب 2015

/أ(،ولكؽ يبقى قخار 30نغامو األساسي،بحيث أصبح عمى الحدب إعالم المجشة بحلػ )م 
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(.وفي ىحا السقام نرت السؾاثيق 2/ب/30السؾافقة أو الخفض بذأن ذلػ بيج المجشة)م 
الجولية عمى أن صالحية تعجيل الشغام األساسي لمحدب أو دمجو متاحة فقط لمحدب،وعمى 

ية القائسة عمى شئؾن األحداب المجؾء إلى القزاء في حال كؾن التعجيل يتعارض مع الج
 القانؾن أو الجستؾر.

 الجعؼ السالي لألحداب .1

إن لمجعؼ السالي،دور أساسي في تذكيل األحداب واستسخاريتيا،وتسكيشيا مؽ الكيام 
ية الحدب،إال أن بسختمف أنذظتيا،ولحلػ تجتيج األحداب عمى تؾفيخ مرادر دائسة الستسخار 

بعزيا يكف عاجدا عؽ سج نفقاتو،وقج يمجأ إلى مرادر دعؼ غيخ شخعية،ولتفادي ذلػ 
تزع الكثيخ مؽ الجول أحكاما قانؾنية صارمة تتعمق بسرادر دعؼ األحداب وإخزاعيا 
لخقابة الجولة،وتختيب جداءات في حالة ثبؾت خخوقات قانؾنية.وفي ىحا الجانب فإن مؽ أىؼ 

/أ،مؽ أنو عمى الحدب االعتساد 25،ما نرت السادة 2015انؾن األحداب لعام تعجيالت ق
الكمي في مؾارده السالية عمى مرادر تسؾيل معخوفة ومعمشة ومحجدة،وبسا يتفق مع أحكام 
ىحا القانؾن.كسا أن لمحدب قبؾل اليبات والتبخعات السعمشة والسعخوفة والسحجدة مؽ 

سعشؾييؽ،عمى أن تكؾن معخوفة ومعمشة)السادة األشخاص األردنييؽ الظبيعييؽ وال
/ب(،ويذار ىشا إلى عجم تحجيج سكف ليحه اليبات التبخعات،بعكذ قانؾن عام 25

، الحي نص عمى قبؾل التبخعات مؽ األشخاص الظبيعييؽ فقط؛وبسا ال يديج ما 2012
 يقجمو الذخص الظبيعي الؾاحج،عؽ خسديؽ ألف ديشار سشؾيا.

اب الدياسية األردنية مرجريؽ لمجعؼ السالي،أوليسا الجعؼ العام وبذكل عام فإن لألحد 
وىؾ ما تقجمو الحكؾمة،ولو مغيخان،أوليسا مباشخ،وىؾ ما يتؼ تخريرو في السؾازنة 
العامة لمجولة،ولكشيا حجدت شخوطا لتقجيؼ ىحا الجعؼ،ومقجاره،وإجخاءات صخفو،بسؾجب نغام 

نجج أن السداىسة السالية لجعؼ األحداب .وبجراسة ىحا الشغام (47)يرجر ليحه الغاية
محتسمة،وبالتالي غيخ مشتغسة،وذلػ يعؾد لظبيعة الذخوط التي حجدىا الشغام لتمقي ىحه 
السداىسة.وتججر اإلشارة ىشا إلى أن ىحا الشغام قّيج أوجو صخف السخررات السالية 

ألمخ الحي اعتبختو بخواتب العامميؽ،وبجل إيجارات لسقخات األحداب،والشفقات التذغيمية؛ا
األحداب تقييجا لعسميا،ال سيسا أن أوجو الرخف لؼ تذسل نذاطات األحداب الدياسية.كسا 
حجد الشغام خسديؽ ألف ديشار مبمغ إضافي عمى السبمغ السحجد سابقا،ولكؽ وفق عجة 
ضؾابط مشيا ما يتعمق باالنتخابات الشيابية،بحيث يخرص لمحدب مبمغ ألفي ديشار عؽ كل 

يفؾز بو أحج أعزائو،وذلػ في الدشة التي تجخي فييا االنتخابات.ومؽ الزؾابط ما  مقعج
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يتعمق بفتح مقخ ججيج لمحدب بعج مقخه الخئيذ ومقاره الفخعية األربعة،وخرص لحلػ 
خسدة أالف ديشار لإلنفاق عمى الفخع وإدارتو.أما السغيخ األخخ لمتسؾيل الحكؾمي فيؾ 

ل بإعفاء مقار الحدب مؽ جسيع الزخائب والخسؾم الحكؾمية التسؾيل غيخ السباشخ،والستسث
 (.27التي تتختب عمى األمؾال غيخ السشقؾلة)السادة

أما السرجر األخخ لمجعؼ فيؾ الجعؼ الخاص الحي يقجمو األشخاص،سؾاء أكانؾا 
مؽ قانؾن األحداب،نجج أن ىحا التسؾيل محجد  25طبيعييؽ أم معشؾييؽ،وبالعؾدة إلى السادة 

يبات والتبخعات مؽ األشخاص الظبيعييؽ والسعشؾييؽ.وقج حجد السذخع عجة شخوط ليحه بال
اليبات والتبخعات،مؽ أىسيا أن تكؾن أردنية السرجر،فال يقبل أي تسؾيل أو لبات أو 
تبخعات مؽ أي جية خارجية.وأن تكؾن صادرة عؽ أشخاص طبيعييؽ أو معشؾييؽ معخوفيؽ 

عات لؼ تحجد كسا كان عميو الؾضع في قانؾن عام ومحجديؽ،ويالحع أن قيسة التبخ 
،الحي حجد سكف التبخعات بخسديؽ ألف ديشار.ومؽ مرادر الجعؼ كحلػ،استثسار 2012

الحدب ألمؾالو ومؾارده داخل السسمكة،برؾرة معخوفة ومعمشة في أي مؽ الظخق 
 (:26التالية)السادة

 أخخى.إصجار السظبؾعات الجورية،وأدبيات الحدب،وأي مظبؾعات  -

امتالك أي مؽ وسائل اإلعالم الستاحة،واستخجاميا لمتعبيخ عؽ مبادئ الحدب  -
 وآرائو ومؾاقفو،وألي أىجاف إعالمية أخخى وفق التذخيعات الشافحة.

 تسمػ العقار لغاية مقخه الخئيدي أو مقاره الفخعية. -

ا استعسال أي جدء مؽ مقاره الحتفاالت أو مشاسبات عامة أو خاصة،مقابل بجل بس -
 يتفق مع أحكام التذخيعات الشافحة.

 وضع أمؾالو ودائع مخبؾطة بفؾائج أو بسذاركة لجى البشؾك األردنية. -

 شخاء سشجات الخديشة وفق أحكام التذخيعات الشافحة. -
ومسا يالحع عمى الجعؼ العام أو الخاص،بأنو غيخ كاف لمشذاط الحدبي،ففيسا  

يحجدىا نغام السداىسة السالية،دون دعؼ  يتعمق بالتسؾيل العام،قج تحؾل الذخوط التي
العجيج مؽ األحداب الدياسية.كسا أنو ال يسكؽ ضسان عجم تعجيل قانؾن األحداب ذاتو 
والتزييق عمى األحداب ماليا.وكحلػ األمخ بسا يتعمق بالتسؾيل الخاص،حيث تعج مدألة 

 التبخعات متغيخة،وتحكسيا رغبات الستبخعيؽ.
جية،نص القانؾن أي تسؾيل أو تبخع أو لبة مؽ جيات خار ولزسان عجم تمقي الحدب 

عمى فخض رقابة عمى األحداب،يتسثل أىسيا بإسشاد ميسة مخاقبة التسؾيل السالي إلى لجشة 
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/ب،عمى أن يخسل الحدب سشؾيا إلى 29شئؾن األحداب،حيث نص القانؾن في السادة 
المجشة خالل ثالثة أشيخ مؽ تاريخ انتياء الدشة السالية،مؾازنة الحدب وبياناتو السالية 

إلى بيان مؾّقع مؽ أميؽ الحدب عمى مؾارد الحدب السالية بالتفريل.كسا نص  ،إضافة
/ب(.إضافة إلى أن يشفق الحدب 26القانؾن عمى إيجاع أمؾال الحدب في البشؾك األردنية)م 

أمؾالو عمى الغايات واألىجاف السشرؾص عمييا في الشغام األساسي لمحدب)م 
عمى األحداب بحكؼ السؾعفيؽ العسؾمييؽ وذلػ  /ج(.وأخيخا اعتبار السؾعفيؽ القائسيؽ26

 /د(.26لغايات قيام السدئؾلية الجدائية )
 العقؾبات .1

بعض العقؾبات التي تمحق باألحداب،أو بأحج  2015تشاولت تعجيالت قانؾن عام 
أعزائيا،في حال ثبؾت ارتكاب تجاوزات قانؾنية مخالفة ألحكام القانؾن.حيث تتخاوح 

/ب( 34الحدب ما بيؽ إلغاء التدجيل،مخورا بإيقاف الحدب)السادة  العقؾبات التي يشاليا
 33(.أما العقؾبات التي يشاليا األعزاء،فقج أشارت إلييا السادة 34وانتياء بحمو)السادة/أ

والتي جاء فييا أنو يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عؽ سشة،كل عزؾ مؽ أعزاء الحدب تدمؼ 
/أ(.كسا 33مؽ أي دولة أو جية خارجية)السادة ماال،أو وافق عمى تدمسو لحداب الحدب،

 500يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عؽ ثالثة أشيخ،وال تديج عمى سشة،أو بغخامة ال تتجاوز 
ديشار،أو بكمتا العقؾبتيؽ،كل عزؾ مؽ أعزاء الحدب تدمؼ ماال مؽ أي شخص اعتباري 

بذ مجة ال تديج /ب(.ويعاقب كحلػ بالح33عام أو خاص أو مؽ أي مرجر مجيؾل)السادة 
ديشار،كل مؽ ارتكب مخالفة ألحكام ىحا  200عمى ثالثة أشيخ،أو بغخامة ال تتجاوز 

القانؾن،ولؼ يشص القانؾن عمى عقؾبة خاصة ليا،وفي حال التكخار تجسع العقؾبتيؽ)السادة 
/ج(.وترادر األمؾال الستحرمة نتيجة ارتكاب أي مؽ األفعال الدابقة،وتؤول إلى بشج 33

لؼ يفخق عشج  2015ب في السؾازنة العامة لمجولة.ومؽ الججيخ بالحكخ،أن قانؾن عام األحدا
تشاولو لمعقؾبات التي يشاليا أعزاء الحدب عشج تمقييؼ أمؾاال أو لبات،بيؽ كؾن الذخص 

،الحي شّجد عمى مزاعفة 2012عزؾا عاديا في الحدب أم في قيادتو،بعكذ قانؾن عام 
دب. وأخيخا فقج أشار القانؾن إلى حخمان بعض أعزاء العقؾبات عمى عزؾ قيادة الح

(،عشج مخالفتيؼ ألحكام السادة 35األحداب الدياسية مؽ السخاكد الكيادية في الحدب)السادة 
 .2015/أ/ب/ج،مؽ قانؾن األحداب لعام 33

،قج ُشّخع بعج 2015فإنو عمى الخغؼ مؽ أن قانؾن األحداب الدياسية لعام  وأخيخا،
قاءات الحكؾمية السفتؾحة مع األحداب الدياسية،ومختمف قؾى السجتسع سمدمة مؽ الم
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،إال أن العجيج مؽ مؾاد القانؾن،إضافة إلى التعجيالت التي تزسشيا،ما زالت دون (48)السجني
 طسؾح األحداب الدياسية بجسيع تؾجياتيا،والتي أبجت تحفغيا عمى ما يأتي:

ؾا.إضافة إلى التحفع عز 011عزؾا إلى  111تخفيض عجد السؤسديؽ مؽ  .0
 .(49)عمى شخوط التأسيذ،ال سيسا الستعمقة بالتسثيل الشدائي والذبابي والسحافغات

تجاىل إضافة أن يكؾن مؽ أىجاف األحداب الدياسية،التجاول الدمسي  .8
مؽ  3لمدمظة،وذلػ ألن مؽ أىؼ أىجاف األحداب الدياسية وفق ما نرت عميو السادة 

السذاركة الدياسية.وتبعا لحلػ فإن ىجف السذاركة  8101م قانؾن األحداب الدياسية لعا
الدياسية،ال يعشي بالزخورة الؾصؾل إلى الدمظة الدياسية واالحتفاظ بيا،وىؾ ما يسكؽ 
اعتباره أحج أسباب ضعف الحياة الحدبية في األردن؛وذلػ ألن ىجف األحداب الدياسية 

ة.وبالشغخ إلى تعخيف السذخع بحدب أغمب السفاليؼ،ىؾ الؾصؾل إلى الدمظة الدياسي
األردني لمحدب الدياسي فإنو يختمف مع تمػ السفاليؼ،ال سيسا عمى مدتؾى اليجف،بحيث 
حرخ ذلػ بالسذاركة الدياسية.كسا اكتفى باإلشارة في السادة الثالثة مؽ القانؾن إلى حق 

أحكام  األحداب الدياسية بالسذاركة بسختمف االنتخابات التي تجخي في السسمكة وفق
/ب(،دون اإلشارة إلى الؾصؾل إلى الدمظة واالحتفاظ بيا،وذلػ عمى الخغؼ مؽ 1القانؾن)م 

الخؤى السمكية التي تؤكج عمى ضخورة تعسيق نيج الحكؾمات البخلسانية،مؽ خالل إيجاد 
ائتالفات نيابية عمى أسذ حدبية،يدتظيع مؽ خالليا ائتالف األغمبية مؽ تذكيل 

تالف نيابي حدبي معارض،يقؾم بجور حكؾمة الغل في مجمذ الحكؾمة،ويقابمو ائ
 .(50)الشؾاب

ربط مخجعية األحداب بمجشة تابعة لؾزارة الذئؾن الدياسية،بجال مؽ ىيئة مدتقمة  .3
لذئؾن األحداب،فعمى الخغؼ مؽ التعجيالت الجؾىخية التي تزسشيا القانؾن بخرؾص ىحه 

كؾمي،مؽ خالل ليسشة الدمظة التشفيحية عمى المجشة،إال أنو ما زال يغمب عمييا الظابع الح
تذكيل أعزائيا،وقج كان األججر بالسذخع األردني،إسشاد ميسة اإلشخاف عمى األحداب 

 الدياسية،إلى ىيئة مدتقمة،وذلػ تساشيا مع السظالبات الحدبية بحلػ.

عجم إشارة القانؾن إلى أي معاييخ مؾضؾعية لبيان إجخاءات تقجيؼ الجعؼ السالي  .1
حداب القانؾن.واكتفاء السذخع باإلحالة إلى نغام يرجر ليحه الغاية،وذلػ في الؾقت لأل

الحي كان مظمؾبا أن يتزسؽ القانؾن ىحه السعاييخ،لكي ال يتؼ اتخاذ أي إجخاءات مؽ 
 شأنيا التأثيخ عمى تحجيج مقجار الجعؼ السالي.
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ء بسا ورد في التؾسع في فخض العقؾبات عمى أعزاء الحدب،والجعؾة إلى االكتفا .1
 قانؾن العقؾبات.

/ب(،وىؾ األمخ 03تدويج لجشة شئؾن األحداب بأعزاء الحدب بجاية كل سشة)م  .2
الحي يثيخ مخاوف الكثيخ مؽ السؾاطشيؽ،ويسشعيؼ مؽ االنزسام لألحداب الدياسية،ويحج 
بالتالي مؽ فعالية األحداب الدياسية.وذلػ عمى الخغؼ مؽ أن القانؾن نص عمى أنو ال 

ز التعخض ألي مؾاطؽ أو مداءلتو أو محاسبتو أو السداس بحقؾقو الجستؾرية أو يجؾ 
(،في الؾقت الحي تعالت فيو أصؾات السظالبيؽ 05القانؾنية بدبب انتسائو الحدبي)م 

بتجخيؼ التعخض لمسؾاطؽ أو مداءلتو أو محاسبتو أو السداس بحقؾقو الجستؾرية أو 
 القانؾنية بدبب انتسائو الحدبي.

 
على المشاركة  2015أثر قانون األحزاب السياسية لعام  ثا:ثال

 الحزبية في انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر
في عل استحقاق ،2016لعام السجمذ الشيابي الثامؽ عذخ جاءت انتخابات 

،الحي تؼ (51)دستؾري،يقزي بإجخاء انتخابات نيابية،بعج حل السجمذ الشيابي الدابع عذخ
،مشعظفا ىاما في تاريخ االنتخابات ىحا السجمذ.وتذّكل انتخابات 2013انتخابو عام 

،وفق قانؾن انتخابي ججيج يعتسج 1993جخت وألول مخة مشح عام  األردنية،التي الشيابية
جخى وفق قانؾن بعجما كانت تُ النتخاب أعزاء السجمذ الشيابي، القائسة الشدبية السفتؾحة

ىي ثاني انتخابات نيابية تذخف ،أن ىحه االنتخابات.كسا (52)الرؾت الؾاحج وبريغ مختمفة
،والتي عسمت الييئة مؽ خالليا 2013بعج انتخابات عام عمييا الييئة السدتقمة لالنتخاب،

كسا تأتي أىسية ىحه االنتخابات،في مى تكخيذ دورىا بإجخاء انتخابات نيابية حخة ونديية.ع
جبية العسل اإلسالمي،الحي سبق لو أن عل مذاركة كافة األحداب الدياسية،بسا فييا حدب 

  قاطع عجة انتخابات نيابية.
وتكسؽ أىسية ىحه االنتخابات،برجور قانؾن ججيج لألحداب الدياسية عام 

تشكية اختالالت السذيج الحدبي،وزيادة فعالية األحداب الدياسية،ال إلى يجف ،ي2015
سثيل في السجالذ الشيابية.وإذا سيسا عمى مدتؾيي السذاركة في االنتخابات الشيابية،والت

(،لؼ تديؼ في تحقيق ىحا 1993،2007،2012كانت القؾانيؽ الحدبية التي شّخعت أعؾام)
؟الحي شّخع قبيل االنتخابات الشيابية 2015اليجف؛فساذا عؽ قانؾن األحداب الدياسية لعام 

دتؾى ،ومجى إسيامو في زيادة مذاركة األحداب في ىحه االنتخابات، وم2016لعام 
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تسثيميا في مجمذ الشؾاب الثامؽ عذخ.ومقارنة ذلػ عمى األقل في مدتؾى مذاركة 
،ومدتؾى التسثيل الحدبي في 2013األحداب الدياسية في االنتخابات الشيابية لعام 

  السجمذ الشيابي الدابع عذخ.
وقبل الحجيث عؽ ذلػ،ال بج مؽ ذكخ األحداب الدياسية التي كانت قائسة عشج إجخاء 

،والتي جاءت تحت أربعة تيارات،األول تيار األحداب 2016النتخابات الشيابية لعام ا
اإلسالمية،التي شسمت)حدب جبية العسل اإلسالمي،حدب الذؾرى،حدب الؾسط 
اإلسالمي،حدب السؤتسخ الؾطشي/زمدم(.التيار الثاني،وىؾ تيار األحداب القؾمية،التي 

ني،حدب البعث العخبي التقجمي،حدب الحخكة شسمت)حدب البعث العخبي االشتخاكي األرد
القؾمية(.أما التيار الثالث،فيؾ تيار األحداب اليدارية،التي شسمت)الحدب الذيؾعي 
األردني،حدب الذعب الجيسقخاطي،حدب الؾحجة الذعبية الجيسقخاطي(.وأخيخا تيار األحداب 

جسيع األحداب الؾسظية،الحي شسل باقي األحداب الدياسية.وفيسا يأتي ججول يذسل 
 الدياسية.

 
 
 
 
 
 
 

 (53) 2016األحداب الدياسية القائسة حتى انتخابات عام :(1ججول رقؼ)
سشة  الحـدب ؼاسـ الخقؼ

سشة  اســؼ الحـدب الخقؼ التأسيذ
 التأسيذ

 الذؾرى اإلسالمي 26 1992 جبية العسل اإلسالمي 1

2013 

 الذعب الجيسقخاطي األردني 2

1993 
 

 الفخسان 27
 التجسع الؾطشي الجيسقخاطي األردني 28 لؾحجة الذعبية الجيسقخاطي األردنيا 3
 العخبي األردني 29 الذيؾعي األردني 4
 أردن أقؾى  30 البعث العخبي االشتخاكي األردني 5
 مداواة 31 البعث العخبي التقجمي 6
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 دعاء 7
1997 

 البمج األميؽ 32
 الة االجتساعيةالعج 33 الؾطشي الجستؾري  8 2014

 األنرار 34 الحخكة القؾمية 9
 الؾفاء الؾطشي 35 2001 الؾسط اإلسالمي 10

 العؾن األردني 36 2002 الخسالة 11 2015
 الجبية األردنية السؾحجة 12

2007 
 الؾحجة الؾطشية 37

 الجيسقخاطي األردني 38 الؾطشي الجستؾري  13

2016 

 لظبيعةا 39 2008 الحياة األردني 14
 العجالة والتشسية األردني 15

2009 

 االتجاه الؾطشي 40
 أحخار األردن 41 الحخية والسداواة 16
 العيج 42 التيار الؾطشي 17
 السدتقبل 43 الخفاه األردني 18
 الذباب الؾطشي األردني 19

2011 
 جبية العسل الؾطشية 44

 السحافغيؽ 45 االتحاد الؾطشي األردني 20
 اإلصالح 21

2012 

 الؾعج 46
 العسل الذعبي 47 اإلصالح والتججيج األردني 22
 الشجاء 48 جبية العسل الؾطشي 23
 الخاية األردنية 49 العجالة واإلصالح 24
 السؤتسخ الؾطشي)زمدم( 50 الذيامة 25

ؽ ،نجج أن عجد األردنيي2016عشج قخاءة نتائج االنتخابات الشيابية لعام 
% مؽ إجسالي 37ناخبا وناخبة،وىؾ ما يذكل  1.492.400السذاركيؽ فييا حؾالي

.وقج شيجت ىحه االنتخابات أقل ندبة ترؾيت مؽ (54)4.130.145الشاخبيؽ،الحيؽ بمغؾا 
بيؽ جسيع االنتخابات الشيابية الدابقة.فعمى سبيل السثال،وصل عجد الشاخبيؽ في انتخابات 

وبشدبة  2.272.182إجسالي الشاخبيؽ،الحيؽ بمغؾا مؽ  1.288.043إلى  2013عام 
.ويعؾد انخفاض ندبة السقتخعيؽ،بالخغؼ مؽ زيادة أعجادىؼ،إلى (55)%56.7وصمت إلى 

طخيقة تدجيل الشاخبيؽ ،إذ إن قؾانيؽ االنتخاب الدابقة،كانت تذتخط تدجيل السؾاطشيؽ 
االنتخاب لعام  لسسارسة حق االقتخاع،فيسا أصبح التدجيل تمقائيا بسؾجب قانؾن 

 ،وىحا أدى بجوره إلى زيادة كبيخة في عجد الشاخبيؽ.(56)2016
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أما عؽ مذاركة األحداب األردنية في االنتخابات الشيابية،وال سيسا في انتخابات 
،فقج اتخحت كافة األحداب الدياسية مؾقفا إيجابيا مشيا،حيث شارك في 2016عام 

حدبا.وقج بمغ عجد السخشحيؽ عؽ ىحه  50أصل حدبا سياسيا مؽ  39السشافدة االنتخابية 
% مؽ مجسؾع السخشحيؽ،البالغ 20مخشحا ومخشحة،مذكال ما ندبتو  253األحداب نحؾ 

.أما باقي األحداب الدياسية،فقج اكتفت بالسذاركة في (57)مخشحا ومخشحة 1253
.ومؽ الججيخ بالحكخ،أن مذاركة األحداب الدياسية في (58)االنتخابات دون تخشيح

النتخابات الشيابية األردنية،لؼ تكؽ سسة مالزمة لكافة األحداب؛حيث نالحع أن حدب جبية ا
العسل اإلسالمي،وأغمب األحداب ذات التؾجيات القؾمية واليدارية،قج امتشعت عؽ السذاركة 

 .1997،2010،2013في العجيج مؽ االنتخابات الشيابية،ال سيسا أعؾام 
مي،كؾنو أكبخ وأىؼ األحداب الدياسية وألىسية حدب جبية العسل اإلسال

األردنية،ال بج مؽ اإلشارة إلى قخاره بالسذاركة في انتخابات السجمذ الشيابي الثامؽ 
عذخ،انتخابا وتخشحا،بخالف مؾقفو السقاطع ليا في دورات سابقة،وذلػ عمى الخغؼ مؽ أن 

دمسيؽ،تسثمت بخخوج ىحا القخار اتخح في عل انقدامات داخمية شيجتيا جساعة اإلخؾان الس
.ثؼ تال (59)جساعة أطمقت عمى نفديا اسؼ زمدم،وتحؾليا إلى تشغيؼ سياسي مدتقل عشيا

ذلػ انذقاق قادة مؽ رحؼ الجساعة،وسجمؾا أنفديؼ كجسعية تحسل اسؼ جساعة 
اإلخؾان.ورغؼ ذلػ،شكل حدب جبية العسل اإلسالمي،الحراع الدياسي لجساعة اإلخؾان 

بية ضست أعزاء الحدب،وحمفاء أخخيؽ تشافدؾا عمى السقاعج اإلثشية السدمسيؽ،قؾائؼ انتخا
،أما عؽ (60)والجيشية)الذخكذ والسديحييؽ(،وقج غظت ىحه القؾائؼ معغؼ الجوائخ االنتخابية

% مؽ مجسؾع السخشحيؽ 20مخشحا،مذكميؽ ما ندبتو  50مخشحي الحدب فقج بمغ نحؾ 
 .(61)الحدبييؽ

سالمية،بعجد ال بأس بو مؽ السخشحيؽ،مثل كسا تقجمت أحدابا ذات تؾجيات إ
 14مخشحا،وحدب السؤتسخ الؾطشي)زمدم( بــ   18حدب الؾسط اإلسالمي،الحي تقجم ب  

 .(62)مخشحا
أما عمى صعيج أحداب الؾسط،فقج تقجم غالبيتيا بسخشحيؽ،ولعل أكثخىا 

حيؽ % مؽ مجسؾع السخش9مخشحا،وبشدبة بمغت  23تخشيحا،حدب التيار الؾطشي بحؾالي 
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مخشحا،يميو حدب الؾفاء بعذخة  20الحدبييؽ.ثؼ حدب الجبية األردنية السؾحجة بحؾالي 
مخشحيؽ،ثؼ حدب العجالة واإلصالح بتدعة مخشحيؽ،ثؼ حدب أردن أقؾى بدبعة 
مخشحيؽ،وباقي األحداب الؾسظية تخاوح عجد مخشحييا ما بيؽ مخشح واحج إلى خسدة 

 مخشحا. 54،وبسجسؾع (63)مخشحيؽ
ل األحداب تخشيحا فيي األحداب القؾمية واليدارية،التي شاركت بسا أما أق

 .(64)مخشحا،تؾزعؾا عمى ثسانية قؾائؼ انتخابية،في ستة دوائخ انتخابية 12مجسؾعو 
ومسا يججر ذكخه،أن معغؼ األحداب السذاركة في االنتخابات،لؼ تذكل قؾائؼ 

ج أتاح لألحداب حخية تذكيل ق 2016بأسسائيا،عمى الخغؼ مؽ أن قانؾن االنتخاب لعام 
،ويعؾد ذلػ إلى عجة أسباب مؽ بيشيا،غمبة  (65)قؾائؼ حدبية،تحسل اسؼ وشعار الحدب

الظابع العذائخي والسشاطقي في تذكيل القؾائؼ عمى حداب األحداب الدياسية،األمخ الحي 
أدى إلى عيؾر عجد قميل مؽ القؾائؼ االنتخابية التي تحسل اسؼ الحدب 

ا،قائسة الجبية األردنية السؾحجة)حدب الجبية األردنية السؾحجة(.وقائسة الدياسي،مشي
زمدم،)حدب السؤتسخ الؾطشي(.وقائسة تيار التججيج،التي ضست عجة أحداب أىسيا،حدب 
اإلصالح والتججيج.وبالسقابل لؼ تذّكل أحدابا بارزة قؾائؼ بأسسائيا،حيث نجج أن حدب جبية 

ل،قج أعمؽ عؽ تذكيل قائسة تحالف وطشي ال تقؾم عمى العسل اإلسالمي عمى سبيل السثا
أسذ حدبية،واألكثخ مؽ ذلػ أن إحجى القؾائؼ التي شكميا الحدب،تزؼ شخرية مؤيجة 
لشغام بذار األسج،الحي تقاسسو جساعة اإلخؾان السدمسيؽ عجاء معمشا،وبالتالي تذيخ 

 .(66)لدياسيةتخكيبة التحالف إلى تغميب السرالح االنتخابية عمى السؾاقف ا
،فقج شارك 2013أما عؽ مذاركة األحداب الدياسية في االنتخابات الشيابية لعام 

حدبا مخشحيؽ عشيا سؾاء عمى مدتؾى الجائخة  14معغسيا في ىحه االنتخابات،حيث قجم 
السحمية أم عمى مدتؾى القائسة الشدبية السغمقة،فيسا دعت أربعة أحداب إلى السذاركة في 

ن تقجيؼ مخشحيؽ،وأخيخا قاطعت خسدة أحداب سياسية مؽ بيشيا حدب جبية االنتخابات دو
.ومؽ السفيج ذكخه بأن مقاطعة الكثيخ مؽ األحداب (67)العسل اإلسالمي االنتخابات الشيابية

الدياسية لالنتخابات الشيابية،لؼ يكؽ اعتخاضا عمى قانؾن األحداب الدياسية فقط؛وإنسا 
الرؾت الؾاحج،الحي ييجف بحدب ما صّخح بو حدب  اعتخاضا كحلػ عمى اعتساد نغام
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. وقج جخى بسؾجب ىحا (68)جبية العسل اإلسالمي إلى تحجيؼ التسثيل في مجمذ الشؾاب
، 2007، 2003، 1997، 1993الشغام، انتخاب خسدة مجالذ نيابية أعؾام)

،فقج جخت وفق نغاميؽ انتخابييؽ 2016و  2013(،أما انتخابات عامي 2010
،الحي يجسع ما بيؽ 2013وليسا الشغام االنتخابي السختمط في انتخابات عام مختمفيؽ،أ

صؾت لمجائخة،وآخخ لقائسة ندبية مغمقة،ويعج ىحا بسثابة تظؾرا ججيجا عمى صعيج زيادة 
تسثيل األحداب،ال سيسا أن تظبيق نغام القائسة الشدبية السغمقة صسؼ ليحه الغاية،مع 

عمى الحي تؼ اعتساده في ىحه االنتخابات،ييجف إلى تحديؽ اإلشارة إلى أن نغام الباقي األ
فخصة تسثيل األحداب الرغيخة في مجمذ الشؾاب،وذلػ مقارنة بظخيقة "دي ىؾنت"،التي 
تيجف إلى زيادة تسثيل األحداب الكبيخة،ليكؾن بسقجورىا تأميؽ األغمبية الالزمة لتذكيل 

،فقج 2016.أما في انتخابات عام (69)خخى حكؾمة دون المجؾء إلى االئتالف مع األحداب األ
جخى اعتساد نغام التسثيل الشدبي،مؽ خالل القائسة الشدبية السفتؾحة،التي تتيح لألحداب 
تذكيل قؾائؼ انتخابية بحات الذعار واالسؼ في جسيع الجوائخ االنتخابية،وىؾ ما يؾّسع 

ام االنتخابي الججيج الفخص أمام األحداب لمؾصؾل إلى السجمذ الشيابي.وقج تعخض الشغ
لمعجيج مؽ االنتقادات مؽ مختمف األحداب الدياسية،أىسيا عجم تحجيج ندبة العتبة،وىي 
الشدبة التي تمغي األصؾات التي حرمت عمييا القائسة إن لؼ تتجاوزىا،األمخ الحي يعشي أن 

 .(70)جسيع القؾائؼ ستتشافذ عمى السقاعج،مسا يجعل مؽ السدتحيل فؾز قائسة بأكسميا
وفيسا يتعمق بتسثيل األحداب في مجمذ الشؾاب الثامؽ عذخ ،أعيخت الشتائج 
عكذ تؾقعات الحكؾمة،التي بّذخت بأن السجمذ الشيابي الججيج،سيكؾن فاتحة عيج 
لمحكؾمات البخلسانية.فعمى الخغؼ مؽ مذاركة معغؼ األحداب الدياسية في االنتخابات 

 38حدبا،أوصمت  11اب التي فازت بسقاعج لؼ تتجاوز الشيابية تخشحا وانتخابا، إال أن األحد 
مخشحا تقجمت بيؼ األحداب  253حدبيا إلى مقاعج مجمذ الشؾاب،وذلػ مؽ أصل 

 2الدياسية.انغخ الججول رقؼ 
 (71)األحداب الفائدة بسقاعج في مجمذ الشؾاب الثامؽ عذخ : (2ججول رقؼ )

عجد  اسؼ الحدب الخقؼ
 السقاعج
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 15 ميجبية العسل اإلسال 1
 7 التيار الؾطشي 2
 5 حدب السؤتسخ الؾطشي)زمدم( 3
 2 الؾسط اإلسالمي 4
 2 العجالة واإلصالح 5
 1 الجبية األردنية السؾحجة 6
 1 جبية العسل الؾطشي 7
 1 الؾفاء 8
 1 البعث العخبي التقجمي 9

 1 العؾن األردني 10
 1 االتحاد الؾطشي 11

 
ثيل األحداب في مجمذ الشؾاب الثامؽ عذخ،لؼ يغيخ مؽ خالل الججول أن تس

%، مؽ مجسؾع أعزاء السجمذ،وشكل جبية العسل االسالمي مؽ خالل قائسة 30يتجاوز
مقعجا نيابيا،وىؾ ما يذكل  15التحالف الؾطشي،أكثخ األحداب تسثيال،بحرؾلو  عمى 

اعج % مؽ مجسؾع مق11.5% مؽ السقاعج التي فازت بيا األحداب،أو ما ندبتو 39.5
مقاعج.ثؼ حدب السؤتسخ  7مجمذ الشؾاب.ومؽ ثؼ حدب التيار الؾطشي الحي حاز عمى 

الؾطشي) زمدم( الحي أحخز خسدة مقاعج.يميو حدب الؾسط اإلسالمي،وحدب العجالة 
واإلصالح، المحان حازا عمى مقعجيؽ لكل مشيا.أما األحداب الدتة األخخى وىي)الجبية 

العؾن األردني،االتحاد  الؾطشي،الؾفاء،البعث العخبي التقجمي،جبية العسل  األردنية السؾحجة،
 فقج فاز كل مشيا بسقعج واحج. الؾطشي(

وأخيخا،فإن ضعف تسثيل األحداب الدياسية،ال يقترخ عمى السجمذ الشيابي الثامؽ 
عذخ،وإنسا يستج ليذسل معغؼ السجالذ الشيابية،باستثشاء السجمذ الشيابي الخامذ،الحي 

لحدب الؾطشي االشتخاكي مؽ التحالف مع األحداب القؾمية واليدارية لتذكيل تسكؽ فيو ا
مقعجا مؽ مقاعج  23حيث حازت تمػ األحداب عمى  أول حكؾمة نيابية حدبية في األردن،
.أما باقي (72)% مؽ مجسؾع أعزاء السجمذ57.5مجمذ الشؾاب،وبشدبة وصمت إلى 
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% في السجمذ الشيابي 43.7ييا ما بيؽ السجالذ الشيابية فقج تخاوح تسثيل األحداب ف
 % في السجمذ الشيابي الخامذ عذخ.5.5و  الحادي عذخ،
 الخاتمة

،في 2015تشاولت الجراسة اإلشكالية الستعمقة بأثخ قانؾن األحداب الدياسية لعام 
السذاركة الحدبية في انتخابات السجمذ الشيابي األردني الثامؽ عذخ،وذلػ باعتباره وسيمة 

ديادة تمػ السذاركة،إذ إن لقانؾن األحداب السعتسج في أي نغام سياسي،دورا بارزا تدسح ب
في مذاركة األحداب الدياسية في االنتخابات التذخيعية،ال سيسا عمى مدتؾى السذاركة 
في االنتخابات،ومدتؾى التسثيل في الييئة السشتخبة.ومؽ أجل اإلجابة عمى إشكالية 

،وأىؼ 2015تؼ تشاول قانؾن األحداب الدياسية األردني لعام الجراسة،واإلحاطة بسؾضؾعيا،
التعجيالت التي تزسشيا.كسا تؼ تشاول جانب سياسي،مدتسج مؽ الؾاقع العسمي لألحداب 
الدياسية األردنية،والستعمق أساسا بالسذاركة في االنتخابات الشيابية،والتسثيل في مجمذ 

 الشؾاب.
حة فخضيتيا،إذ إن قانؾن األحداب الدياسية وقج تؾصمت الجراسة إلى نتيجة عجم ص

،بسا تزسشو مؽ تعجيالت جؾىخية،لؼ يؤدي إلى زيادة كبيخة في السذاركة 2015لعام 
الحدبية في االنتخابات الشيابية،ال سيسا عمى مدتؾى التسثيل في السجمذ الشيابي،الحي 

دبة لمسذاركة في جاء بشدبة أقل مؽ بعض السجالذ الشيابية الدابقة،وكحلػ األمخ بالش
% مؽ مجسؾع 20االنتخابات الشيابية،حيث لؼ تتجاوز ندبة السخشحيؽ الحدبييؽ 

السخشحيؽ لسجمذ الشؾاب،وىي كحلػ تذّكل ندبة أقل مؽ بعض التخشيحات الحدبية في 
( 73)دورات انتخابية سابقة،عمى الخغؼ مؽ مقاطعة بعض األحداب الدياسية لتمػ االنتخابات

. 
تمف األحداب الدياسية،فإن ذلػ،يعؾد إلى عجة أسباب،مؽ بيشيا وبحدب أراء مخ

،الحي شيج مظالبات حدبية عجيجة بزخورة التغمب 2015قانؾن األحداب الدياسية لعام 
عمى بعض ما تزسشو مؽ إشكاليات.وقج سبق أن ذكخنا عشج حجيثشا عؽ أىؼ التعجيالت 

ع األحداب عمى بعض مؾاد ىحا ،تحف  2015التي تزسشيا قانؾن األحداب الدياسية لعام 
القانؾن،وبعض التعجيالت التي تزسشيا،ومؽ بيؽ السؾاد التي تحفغت عمييا األحداب،ما 
يتعمق بتعخيف الحدب الدياسي،وضخورة أن يتزسؽ حق الحدب في التجاول الدمسي 
لمدمظة،وليذ فقط مجخد السذاركة الدياسية.أما أىؼ التعجيالت التي تحّفغت عمييا 
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ما يتعمق بسخجعية األحداب،وربظيا بمجشة تابعة لؾزارة  -عمى الخغؼ مؽ أىسيتيا -اباألحد 
 الذئؾن الدياسية،حيث طالبت األحداب بإيجاد ىيئة مدتقمة لذئؾن األحداب.

كسا أن مؽ أسباب ضعف السذاركة الحدبية في االنتخابات الشيابية،ما يتعمق باألحداب 
شيا إلى السقؾمات األساسية،التي ال يسكؽ بجونيا الدياسية ذاتيا،حيث يفتقخ العجيج م

اعتبارىا أحدابا سياسية حكيكية،ومؽ ىحه السقؾمات:القجرات السالية لألحداب الدياسية،التي 
تسثل عائقا حكيكيا أمام فعالية األحداب الدياسية بذكل عام،وأمام قجرتيا عمى السذاركة 

ضعف االنتذار الجغخافي لألحداب،لعجم  في االنتخابات الشيابية بذكل خاص.ويختبط بحلػ
قجرة معغسيا عمى فتح مقخات حدبية.كسا تفتقخ العجيج مؽ األحداب الدياسية إلى البخامج 
الدياسية،التي تذكل دافعا لمسؾاطشيؽ لمؾقؾف إلى جانب ىحا الحدب أو ذاك.فزال عؽ 

حدبية،مؽ سسات معاناة األحداب مؽ ضعف تساسكيا،حيث تعج االنذقاقات واالنقدامات ال
األحداب الدياسية األردنية.إضافة إلى انفرال األحداب الدياسية عؽ السؾاطشيؽ،وعجم 
قياميا بأىؼ وعائفيا السشؾطة بيا،كالتشذئة الدياسية،والتثكيف الدياسي،وما يتختب عمى 
ذلػ مؽ عدوف لمسؾاطشيؽ عؽ السذاركة الحكيكية في الحياة الدياسية،وال سيسا في 

 ت الشيابية.االنتخابا
وأخيخا،فإن مؽ أىؼ أسباب ضعف السذاركة الحدبية،ال سيسا عمى مدتؾى التسثيل في 
مجمذ الشؾاب،ما يتعمق بقانؾن االنتخاب،الحي لظالسا سعت األحداب الدياسية إلى 
تعجيمو،ليتدشى ليا زيادة تسثيميا في مجمذ الشؾاب.وقج أثبتت العجيج مؽ الجراسات الجور 

االنتخاب في زيادة فعالية األحداب الدياسية،ال سيسا عمى مدتؾى التسثيل الفعال لقانؾن 
 في السجمذ الشيابي.

ومدتؾى تسثيميا في مجمذ في االنتخابات الشيابية،األحداب مذاركة مدتؾى ولديادة 
 تؾصي الجراسة بسا يمي: الشؾاب،
ي.كسا ال تعجيل بعض مؾاد القانؾن،ال سيسا ما يتعمق مشيا بتعخيف الحدب الدياس .0

بج مؽ تذكيل ىيئة مدتقمة لمشغخ في شئؾن األحداب،إذ أن المجشة الحالية مكؾنة مؽ ستة 
أعزاء،أربعة مشيؼ مؽ الدمظة التشفيحية،ومسا يكخس دور ىحه الدمظة أن الشراب 
القانؾني لعقج اجتساعاتيا ىؾ حزؾر أغمبية أعزائيا،وتتخح قخاراتيا بأغمبية أصؾات 

 ال شػ فيو مؽ معؾقات الحياة الحدبية.الحاضخيؽ،وىحا مسا 

تجخيؼ التعخض لمسؾاطشيؽ بدبب انتسائيؼ الحدبي،ال سيسا أن ىشاك عدوفا كبيخا  .8
عؽ االنزسام لألحداب الدياسية،بدبب التخؾف مؽ الدمظة التشفيحية.ويختبط بحلػ تعجيل 
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اء مؽ القانؾن الحالي،والتي تشص عمى احتفاظ الحدب باسس 88ما جاء في السادة 
أعزائو السؤسديؽ والسشتدبيؽ،وعشؾان كل مشيؼ،ومحل إقامتو،وبياناتو الذخرية،وذلػ 

 في الؾقت الحي يخغب فيو العجيج مؽ السؾاطشيؽ عجم الكذف عؽ انتسائيؼ الحدبي.

ال بج أن يشص القانؾن عمى مشع عاىخة التشقل مؽ حدب إلى أخخ،عمسا بأنيا  .3
ية األردنية،وىحا ما يجل عمى ضعف االنتساء عاىخة متفذية في مختمف األحداب الدياس

الحدبي عمى أسذ ايجولؾجية.فكثيخا ما نخى نؾابا حدبييؽ في مجمذ الشؾاب،لكشيؼ سخعان 
ما يشفؾن انتدابيؼ الحدبي،أو أن بعزيؼ يشذق عؽ حدبو ليشزؼ إلى حدب أخخ،وىحا مؽ 

 شانو أن يؤثخ عمى تساسػ الحدب وفعاليتو.

مبادئ أيجولؾجية تدسح لجسيع أعزاء الحدب بالسذاركة تشغيؼ الحدب بشاء عمى  .1
 الفعمية في إدارة مختمف أجيدة الحدب،األمخ الحي يداىؼ في إبعاده عؽ الذخرانية.

ضخورة أن يشص قانؾن األحداب عمى ندبة معيشة مؽ الشداء والذباب مؽ  .1
اء والذباب مجسؾع السؤسديؽ،وذلػ بالشغخ إلى الشدبة العالية التي يذكميا قظاعي الشد

 مؽ مجسؾع عام الدكان في األردن،األمخ الحي مؽ شأنو تفعيل األحداب الدياسية.

تزسيؽ القانؾن معاييخ تقجيؼ الجعؼ السالي،الحي يجب أن يكؾن متالئسا مع  .2
الحزؾر الفعمي لألحداب الدياسية عمى الداحة الدياسية،ومؽ ىحه السعاييخ،ربط حجؼ 

سقاعج واألصؾات التي يحرل عمييا الحدب في الجعؼ السقجم لألحداب،بعجد ال
االنتخابات،األمخ الحي مؽ شأنو زيادة حجة السشافدة في االنتخابات،ما دام أن عجد 

 السقاعج واألصؾات لو مخدود مادي.

في عل العجد الكبيخ مؽ األحداب الدياسية،ال يؾجج تشؾع في البخامج الدياسية  .3
ضخورة أن يشص القانؾن عمى تذجيع األحداب عمى  يؾازي ىحا العجد،األمخ الحي يجعؾ إلى

 التحالف أو االنجماج. 

عجم التذجد في فخض العقؾبات التي تذكل عائقا أمام إقبال السؾاطشيؽ عمى  .4
 العسل الحدبي.

تعجيل قانؾن االنتخاب بالذكل الحي يزسؽ مذاركة األحداب في االنتخابات  .5
 .الشيابية وحرؾليا عمى مقاعج في مجمذ الشؾاب
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مبادئ تؾجييية لتشغيؼ األحداب مكتب السؤسدات الجيسقخاطية وحقهق اإلندان،  - (1)
 .:ص  .3122اإلندان، ،بهلشجا: مكتب السؤسدات الجيسقخاطية وحقهق الدياسية

 .https://kingabdullah.jo ،عبج هللا الثاني األوراق الشقاشية لمسمػ - ( 2)
،القاىخة: دار الغخيب  مقجمة في مشاىج وطخق البحث في عمؼ الدياسةكسال السشهفي،  -(3)

 .36.ص 2:95لمظباعة والشذخ،
 .269.ص 5::2،بيخوت: دار صادق،لدان العخبابن مشظهر، - (4)
 473. ص 8::2ر السذخق،،بيخوت: داالسشجج في المغة واإلعالملهيذ معمهف، - (5)
،تخجسة ناتالي األحداب الدياسية والجيسقخاطية مؽ الشاحيتيؽ الشغخية والعسميةكيشيث جانجا، - (6)

 .4، ص  3117سميسان،بيخوت: السعيج الجيسقخاطي الهطشي لمذئهن الجولية، 
(7)

 .78،السادة الجستؾر األردني - 
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(8)

،مجمة 0580/8100ألحداب الدياسية في األردن،التظؾر التاريخي لقؾانيؽ اإيسان فخيحات، - 
 .415،ص 3123، 3، العجد::4دراسات العمهم اإلندانية واالجتساعية، الجامعة األردنية،السجمج 

(9)
التجخبة الحدبية الخاىشة وأثخىا في الحياة الدياسية األردنية ما بيؽ أحسج سمظان نعامشو، - 

كمية الجراسات  خ مشذهرة،الجامعة األردنية:،رسالة ماجدتيخ غي،تحميل وتقييؼ0545/8114
 .3121العميا،

التحؾل الجيسقخاطي وأثخه عمى مذاركة األحداب الدياسية في األردن صالح الخهالجة، -(10)
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة،جامعة العمهم اإلسالمية العالسية:كمية الجراسات 0545/8103
 .3126العميا،

(11)
قؾانيؽ الشاعسة لمعسل الحدبي في األردن،مؾجبات السخاجعة النظام بخكات وأخخون، - 

 .3121،عسان: مخكد القجس لمجراسات الدياسية،والتغييخ
(12)

مدتؾى السذاركة والتسثيل في السجمذ الشيابي األردني الدابع يهسف السديعجين، - 
.ص 3127(.5)،جامعة القاىخة السجمج: الدابع عذخ. العجدمجمة االقتراد والعمؾم الدياسية،عذخ
 .225-:9ص 

 .2:59،اإلعالن العالسي لحقؾق اإلندان - (13)
 .2:77،العيج الجولي الخاص بالحقؾق السجنية والدياسية - (14)
 .0521االتفاقية الجولية لمقزاء عمى جسيع أشكال التسييد العشرخي، - (15)
 .2:66،االتفاقية األوروبية لحقؾق اإلندان - (16)
 .:2:7،كية لحقؾق اإلنداناالتفاقية األمخي - (17)
 .3115،السيثاق العخبي لحقؾق اإلندان - (18)
 .2:92،السيثاق اإلفخيقي لحقؾق اإلندان والذعؾب - (19)
 .:ص  مخجع سابق،كيشيث جانجا،  -(20)
(21)

 .36، ص السخجع الدابق - 
(22)

 .415،ص مخجع سابقإيسان فخيحات، - 
(23)

بية في األردن،دراسة تحميمية تاريخية تظؾر الحياة الحد عخيب الخنتاوي وأخخون، - 
 .32، ص 3127،عسان: مخكد القجس لمجراسات،0580/8102

(24)
 .27،السادةالجستؾر األردني - 

(25)
، 2277،الجخيجة الخسسية،العجد:0511( لعام 3قانؾن تشغيؼ األحداب الدياسية رقؼ ) - 

28/2/2:65. 
(26)

 .4/5/2:66، 2334الجخيجة الخسسية العجد:،0511( لعام 01قانؾن األحداب الدياسية رقؼ ) - 
(27)

 ،مخجع سابق.8، السادة 0511( لعام 3قانؾن تشغيؼ األحداب الدياسية،رقؼ) - 
(28)

 .:، السادةالسخجع الدابق - 
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(29)

 ،مخجع سابق.:، السادة0511( لعام 01قانؾن األحداب الدياسية رقؼ) - 
(30)

 .مخجع سابق.:، السادة 0511( لعام 3قانؾن تشغيؼ األحداب الدياسية،رقؼ) - 
(31)

 .مخجع سابق.23، السادة0511( لعام 01قانؾن األحداب الدياسية رقؼ) - 
(32)

،عسان:دار وائل لمشذخ التجخبة الحدبية الدياسية في األردندمحم السرالحو، - 
 .74.ص :::2والتهزيع،

(33)
 .416، ص مخجع سابقإيسان فخيحات، - 

(34)
 .74-:5،ص ص سابق مخجععخيب الخنتاوي وأخخون، - 

(35)
 .66،ص السخجع الدابق - 

(36)
 .74،ص السخجع الدابق - 

(37)
االنتخابات الشيابية وعيؾر األحداب الدياسية في الحياة الدياسية األردنية غازي الشيار، - 

 .7، ص 3112، :7، مجمة شئهن اجتساعية، العجد: 0545/0550لمفتخة 
(38)

عزها عشج تخخيص الحدب ،وأن يكهن مقخ إقامتيم  611لعل من أىم ىحه البشهد،اشتخاط  - 
% عن كل محافظة،فيسا كان يذتخط قانهن 21السعتاد في ما ال يقل عن خسدة محافظات،وبشدبة 

 عزها.61، أن ال يقل عجد السؤسدين عن 3::2األحداب لعام 
(39)

 .231، ص مخجع سابقنظام بخكات وأخخون، - 
(40)

 .225، ص بقمخجع ساعخيب الخنتاوي وأخخون،  - 
(41)

، 6272/ أ،الجخيجة الخسسية،العجد،:، السادة 8108( لعام 02قانؾن األحداب الدياسية رقؼ ) - 
8/7/3123. 

(42)
 /ب.28،السادة السخجع الدابق - 

 ،مخجع سابق0511( لعام 3قانؾن تشغيؼ األحداب الدياسية رقؼ ) - (43)
، 6469/أ.الجخيجة الخسسية،العجد::لسادة ، ا8101( لدشة 35قانؾن األحداب الدياسية،رقؼ ) - (44)

27/:/3126. 
(45)

 ،مخجع سابق.24،السادة  8108( لعام 02قانؾن األحداب الدياسية رقؼ ) - 
(46)

قج أعظى الحق لمسؤسدين بالظعن في قخار محكسة  3123يذار إلى أن قانهن األحداب لعام  - 
 /أ.26تبميغ قخار الخفض،السادة  يهما من اليهم التالي لتاريخ 41العجل العميا خالل مجة 

الجخيجة ،8102لدشة  13نغام السداىسة السالية في دعؼ األحداب الدياسية رقؼ  - (47)
 .64:8927/6/3127الخسسية،العجد:

(48)
التقخيخ الدشؾي الحادي عذخ لحالة حقؾق اإلندان في السخكد الهطشي لحقهق اإلندان، - 

 .91،ص 3126، عسان:8101األردن لعام 
حدبية تتحفظ عمى تعجيالت قانهن األحداب  غالبية -(49)

  http://www.alghad.com/articlesالدياسية،

http://www.alghad.com/articlesغالبية
http://www.alghad.com/articlesغالبية
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.السهقع الخسسي لمسمك عبج هللا أدوار تشتغخنا لشجاح ديسقخاطيتشا الستججدةالهرقة الشقاشية الثالثة، - (50)

 /https://kingabdullah.jo الثاني.
 .84الجستهر األردني،السادة  – (51)
، من أىم ىحه الريغ،فيه وأن 3124يعج الشظام االنتخابي الحي تم تظبيقو،في انتخابات عام  - (52)

نائبا يتم انتخابيم بسهجب نظام الرهت الهاحج  261نائبا من بين  234كان نظاما مختمظا،إال أن 
 م بسهجب نظام القائسة الشدبية السغمقة.، وباقي األعزاء يتم انتخابي

 .395-394،ص ص مخجع سابقعخيب الخنتاوي، -(53)
التقخيخ التفريمي لسجخيات العسمية االنتخابية لعام الييئة السدتقمة لالشخاف عمى االنتخابات، -(54)

 .:24.ص3127،،عسان: الييئة السدتقمة لإلشخاف عمى االنتخابات،8102
 .251 .صالسخجع الدابق - (55)
، 6497/ب.الجخيجة الخسسية، العجد: 5،السادة 8102( لعام 2قانؾن االنتخاب رقؼ ) -(56)

26/4/3127. 
(57)

قخاءة في خارطة السخشحيؽ بعج انتياء عسمية التدجيل لالنتخابات الشيابية مخكد ىهية، - 
 ،مخجع سابق.8102

خفاه األردني،العخبي األردني،العجالة تسثمت ىحه األحداب بسا يأتي:العجالة والتشسية األردني،ال -(58)
االجتساعية،االتجاه الهطشي،جبية الشيزة الهطشية،السحافظين،العسل الذعبي،الشجاء،الخاية 

قخاءة في خارطة السخشحيؽ بعج انتياء عسمية التدجيل مخكد ىهية،،األردنية،العيج.أنظخ 
ىجيل غبهن،حجم تخشيحات .  center.org/-www.identity،8102لالنتخابات الشيابية 

 .34/21/3127ومقاعج األحداب في االنتخابات ،صحيفة الغج،
(59)

أطمق اسم زمدم عمى ىحه الجساعة،ندبة إلى الفشجق الحي كانت تعقج فيو اجتساعاتيا،وقج - 
السؤتسخ الهطشي األردني .عخيب  تحهلت ىحه الجساعة فيسا بعج لتربح حدبا سياسيا باسم حدب

 . 273، ص مخجع سابقالخنتاوي 
 ،خارطة السذيج الحدبي في االنتخابات الشيابية األردنيةمخكد الحياة لتشسية السجتسع السجني، - (60)

www.hayatcenter.org/ar. 
(61)

بية قخاءة في خارطة السخشحيؽ بعج انتياء عسمية التدجيل لالنتخابات الشيامخكد ىهية، - 
8102،center.org/-www.identity   

(62)
 .السخجع الدابق - 

(63)
 .السخجع الدابق - 

(64)
 السخجع الدابق. - 

 /ب،مخجع سابق.26، السادة 3127 ( لعام2قانؾن االنتخاب رقؼ ) - (65)

http://www.identity-center.org/
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خخيظة القؾائؼ االنتخابية في األردن:الفؾضى سسة البخلسان دمحم الفزيالت، -(66)            
 https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/8/21،.السقبل

 .225-:9، ص ص مخجع سابقيهسف السديعجين، -(67)
(68)

 .269عخيب الخنتاوي،مخجع سابق، ص - 
وتؾزيـع السقاعـج االنتخابيـة عمـى تسثيـل  2012أثخ قـانؾن االنتخابـات لدـشة حدين أبه رماان،-(69)

 .22ص  .2012جس لمجراسات الدياسية،.عسان: مخكد القاألحداب الدياسية في مجمذ الشؾاب
 .األردن،قانؾن انتخابي ججيج وتؾقعات التغييخ محجودة - (70)

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/9/15  
 http://www.moppa.gov.jo .سانيةوزارة الذئؾن الدياسية والبخل - (71)
.في ىاني ،والسجمذ الشيابي الخامذ عذخ0512انتخابات تذخيؽ األول،ىاني الحهراني، -(72)

،عسان: مخكد األردن الججيج (0513-0512حكؾمة سميسان الشابمدي)الحهراني)معج(،
 .49. ص :::2لمجراسات،

% من مجسهع عجد 32.4، 3124خابات عام بمغ عمى سبيل السثال عجد القهائم الحدبية في انت – (73)
التقخيخ الشيائي القهائم الستخشحة في تمك االنتخابات.أنظخ،مخكد الحياة لتشسية السجتسع السجني، 

،عسان: مخكد الحياة لتشسية السجتسع 8103لسخخجات مخاقبة االنتخابات البخلسانية األردنية 
 .243، ص 3124السجني،

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/9/15

