
 

 

 

 

 

 

 ها ومقاعدها في البرلمان والمجالس المحليةاالحزاب المعتمدة في الدراسة واعضائ

االعضاء  األيديولوجية الحزب رقم

الحاليون
1
 

المقاعد 

في 

البرلمان 

 السابق

المقاعد 

في 

البرلمان 

 الحالي

المقاعد 

في 

المجالس 

المحلية
2
 

 0 0 0 627 يساري الشيوعي األردني 1

 0 0 0 647 قومي كيالبعث اإلشترا 2

 0 0 0 554 يساري الوحدة الشعبية 3

 0 0 0 918 يساري الشعب الديمقراطي 4

 0 1 0 797 قومي البعث التقدمي 5

0 948 اسالمي جبهة العمل اإلسالمي 6
3

 15 0 

 0 2 14 1008 اسالمي الوسط اإلسالمي 7

 0 5 0 819 اسالمي ي"زمزم"الوطني المؤتمر 8

 0 1 18 569 ليبرالي نياالتحاد الوط 9

 

 

                                                           
1
 ــ ال توفر األحزاب او وزارة التنمية السياسية اية معلومات حول عدد أضاء الحزب. 

2
ــ ال تتوفر اية معلومات رسمية حزبية او حكومية حول تمثيل األحاب في المجالس المحلية ا) البلديات( التي يتم انتخابهاانتخابات  

 باشرا.م

3
 ــ كان حزب جبهة العمل اإلسالمي قد قاطع انتخابات الملجس النيابي السابق "ألسابع عشر". 



 

 

  األحزاب يف املنطقة العربية

 ) األردن (

 و مجال اخلطيب  ,  وليد حسين زهره

 متهيد:

شهد األردن تجارب حزبية مبكرة جدا حتى قبل ان يتحول من اراضي تابعة للدولة 

في  العثمانية إلى كيان سياسي تاريخي لألردن باسم "إمارة شرق األردن التي تاسست

تابعا إلمارة سورية خاصة سنة  400بعد ان ظل على مدى  ، 1921سنة مارس ر اذا

(1918/ ــ  1516طيلة فترة اإلحتالل العثماني ) 
4
. 

تمتد التجربة الحزبية األردنية لنحو مئة عام من اآلن، وليس ــ ربما  ــ من قبيل و

كومة حزبية الصدفة أن تكون اول حكومة يتم شكيلها في امارة شرق األردن كانت ح

بامتياز، حين قام األمير عبد هللا بأول عمل دستوري بتشكيل أول حكومة لشرقي 

أول حزب أردني « ، وقام بتكليف حزب االستقالل العربي11/4/1921األردن في 

في عهد اإلمارة، بتشكيل تلك الحكومة "
5

اوال في سوريا قبل ان ، وهو حزب تأسس 

حله، ولجوء قياداته الى األردن وخاصة سامي تقدم قوات اإلنتداب الفرنسي على 

سراج، وترحيب األمير عبد هللا بهم و"سمح لهم بتشكيل الفرع األردني للحزب 

ليكون أول حزب في اإلمارة"
6
. 

 
 اوال: تاريخ الحزبية األردنية في مئة سنة:

                                                           
4
 . 5ــ د. هند ابو الشعر :تاريخ شرقي األردن في العهد العثماني ــ ص  

5
 ــ  األردن شرق إمارة تأسيس ـ العريق األردن تاريخ من: عميش يوسف عميش. دــ  

http://alrai.com/article/35632.html  

تيسير ظبيان : الملك عبد هللا كما عرفته ــ للمزيد من التفاصيل حول حزب اإلستقالل العربي وعالقته باألمير عبد هللا ــ  6

 وما بعدها؟ 35وتكليفه بتشكيل اول حكومة حزبية في شرق األردن ــ ص 

 

http://alrai.com/article/35632.html
http://alrai.com/article/35632.html


ربع الحياة الحزبية في األردن التي تمتد لمئة عام ــ تقريبا ـ يمكن  في أ يمكن حصر

 مراحل رئيسية هي:

 (  مرحلة ما قبل تأسيس اإلمارة: 1

 1921(  مرحلة ما بعد اإلمارة وحتى اإلستقالل، وتمتد هذه المرحلة من سنة  2

 . 1946وحتى 

(  مرحلة اإلستقالل ووحدة الضفتين واألحكام العرفية وحظر األحزاب، وتمتد  3

 . 1989وحتى  1952هذه الفترة من سنة 

 وحتى اآلن. 1989التحول الديمقراطي : وتمتد من سنة (  مرحلة  4

 المرحلة األولى:

وهي المرحلة التي سبقت تأسيس إمارة شرق األردن ،ويالحظ ان معظم هذه 

كانت تتبنى الدعوة ، واألحزاب كانت احزابا سياسية تاسست أصال في سوريا

يسمى بـ" سوريا إلستقالل سوريا وقيام دولة عربية قومية التوجه تضم كل ما كان 

 الطبيعية".

 شهدت هذه المرحلة بروز األحزاب التالية:

االستقالل فيما اذا لم تتمكن الدولة وكان ينادي ب(: 1918ـ  حـزب العـربية الفتـاة )1

العثمانية من إصالح اإلدارة إصالحا حقيقيا"
7

 باالعتراف مطالبة بريطانياو. 

غاء جميع االمتيازات األجنبية،باستقالل البالد العربية ضمن حدودها، وإل
8
. 

 ـ  حزب االستقالل العربي:  2

نادى باستقالل العرب وتحررهم من النفوذ األجنبي، واتخذ ي ، وكان1919تأسس عام 

 .من األردن مقرا له بعد حظره من سلطات اإلنتداب الفرنسي في سوريا

 ـ  حزب العهد السوري )نهاية العهد العثماني(، 2

 (، 1918د السوري )كانون األول ـ  حزب اتحا 4

                                                           
7
 11األحزاب السياسية األردنية ــ مؤلف جماعي ــ ص ــ  

8
 ــ عناد ابو وندي : تاريخ الحياة الحزبية في األردن ــ الحوار المتمدن ــ متوفر على رابط:  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174720  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174720
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174720


 (.1920ـ  الحزب الوطني السوري )كانون الثاني  5

( 1946ــ  1921المرحلة الثانية ) 
9
: 

حزبا، وتم اعتماد  14بلغ عدد األحزاب األردنية التي تأسست في عهد اإلمارة 

بموجب قانون الجمعيات العثماني الصادر  1928ترخيص هذه األحزاب حتى سنة 

أصبح  1928، وبعد إصدار القانون األساسي "الدستور" سنة  1909في اب 

( والتي تنص على ان 1ترخيص األحزاب كجمعيات حسب ما جاء في المادة )

"لجميع األردنيين الحرية في اإلعراب عن أرائهم ونشرها وأن يعقدوا اإلجتماعات 

وأن يؤلفوا الجمعيات ويكونوا اعضاء فيها "
10
 . 

 األحزاب التالية:رحلة في هذه المظهرت و

يهدف تحويل كان  م(:1921ــ  حزب االستقالل العربي )تأسَّـس في صيف عام  1

 1924اإلمارة إلى قاعدة لتحرير سورية من االستعمار الفرنسي، وتم حله سنة 

 وطرد قياداته من األردن.

أسس بناء على رغبة ت ) م(.1921ــ  حزب أم القرى )تأسَّـس في أواخر عام  2

رئيس الحكومة رضا الركابي بهدف معارضة وضرب سياسة اإلستقالليين في شرق 

األردن(
11
. 

بمبادرة من  تأسس م(: 1921ــ  حزب العهد العربي ) تأسـس في كانون ثاني  3

رئيس الحكومة رضا الركابي  لضرب األحزاب بعضها ببعض"
12
. 

يدعو الستقالل كان  م(:1923ــ  حزب جمعية الشرق العربي )تأسس في أيار  4

سورية بحدودها الطبيعية )سورية، لبنان، األردن، فلسطين(، والسعي إلى الوحدة 

 ً العربية، والعمل على استقالل منطقة الشرق العربي )شرقي األردن( استقالالً تاما
13
. 

                                                           
9
 1921ــ  أفاض د. عصام السعدي في شرح وتوضيح وتحليل هذه الفترة . انظر د. عصام محمد السعدي: الحركة الوطنية األردنية" 

 . 2011" ــ دار أزمنة للنشر  والتوزيع ــ عمان ــ الطبعة األولى  1946ــ 

، وكذلك  1946ــ  1916األردن وثائق ونصوص  وللمزيد من الدراسة واإلضطالع مراجعة د. علي محافظة: الفكر السياسي في

 ــ،  1989ــ  1921: التعددية السياسية في المملكة األردنية الهاشمية كتاب د. عبد الحليم مناع ابو العفاش العدوان

10
 . 184ـ ص ـ 1989ــ  1921ــ د. عبد الحليم مناع ابو العماش العدوان : التعددية السياسية في المملكة األردنية الهاشمية  

11
 . 187ــ ص  1989ــ  1921ــ د. عبد الحليم مناع ابو العماش العدوان: التعددية السياسية في المملكة األردنية الهاشمية  

12
 نقال عن المؤرخ عارف العارف. 186ــ المصدر السابق ـ ـص  

13
 . 74زء األول ــ ص ــ الج 1946ــ  1916ــ د. علي محافظه: الفكر السياسي في األردن وثائق ونصوص  



من األحزاب التي أنشأها رضا  م(:1923ــ  حزب أحرار األردن )تأسَّـس في عام  5

 الركابي.

اط شرقي األردن )تأسَّـس في عام ــ حز 6 كان يعمل على منع  م(:1926ب ُضـبَـّ

إلحاق شرقي األردن بفلسطين في وعد بلفور إلقامة وطن قومي لليهود، و)اكتشفت 

الحكومة هذا التنظيم واعتقلت اعضاؤه وتمت محاكمتهم(
14
. 

توري كان يؤيد الحكم الدس م(:1927ــ  حزب الشعب األردني )تأسَّـس في عام  7

 بقيام حكومة نيابية مسؤولة برئاسة األمير عبد هللا وأنجاله من بعده.

هو الحزب الذي وضع مباديء المؤتمر  م(:18/4/1928ــ حزب أنصار الحق ) 8

 الوطني األول.

يهدف  م(:1929/ 10/4ــ حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني األردني العام ) 9

رقي األردن، ورفض المعاهدة األردنية البريطانية، لمقاومة النفوذ البريطاني في ش

 واعتبار الشعب مصدر السلطات، وتأليف الحكومة بمشيئة الشعب.

اإلخالص ألمير البالد وألعقابه  هدفه م(:24/6/1930ــ الحزب الحر المعتدل )  10

 من بعده،.

 فالحين.حماية حقوق العمال والليهدف  م(:1931ــ حزب العمال األردني )أيلول  11

ية تألفت  م (: 1931ــ حزب الجامعة األردنية )تأسَّـس في العام  12 وهو جمعية سر ِّ

 .من شرق أردنيين لجأووا إلى دمشق

على مساعدة العمال  العمل  م(:1932ــ جمعية مساعدة العمال األردنية )تموز  13

 ماديا وأدبياً، وحفظ حقوقهم والدفاع عنها.

الدفاع عن كيان أبناء شرقي هدفه  م(:24/3/1933) نيــ حزب التضامن األرد 14

األردن، وإيصالهم إلى حقوقهم، وحصر الوظائف الحكومية في األشخاص الذين 

 ولدوا في شرقي األردن.

ــ حزب اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشعب األردني العام )حزب الشعب العام(  15

البالد القومية، ومقاومة المطامع من أهدافه تحقيق أماني  م(:6/8/1933)تأسَّـس في 

 الصهيونية، واإلخالص ألمير البالد.

                                                           
14
 . 189ــ د عبد الحليم مناع ابو العفاش العدوان ــ مصدر سبق ذكره ــ ص  



العتراف باألمير عبدهللا أميرا على البالد ا م(:1933ــ الحزب الوطني األردني ) 16

 واالعتراف باالنتداب البريطاني عليها.

ويستهدف استنكار المخططات الصهيونية  م(:1933ــ حزب الشعب األردني) 17

في شرقي األردن، وتأييد كفاح عرب فلسطين ضد االنتداب الفلسطيني  وأطماعها

 والعصابات الصهيونية، واستنكار القمع البريطاني للشعب الفلسطيني.

هدفه العمل على إزالة الفوارق  م(: 1933ــ  عصبة الشباب األردني المثقف) 18

 والعنعنات الطائفية في البالد.

كان يدعو للقبول بتأليف مملكة عربية في  م(:1936) ــ الحزب الوطني األردني 19

 .1930البالد وعقد معاهدة مع بريطانيا شبيهة بمعاهدة العراق لسنة 

تحقيق استقالل شرقي األردن استقالالً  م(:25/9/1937ــ حزب اإلخاء األردني ) 20

 كامالً.

تماعي( ــ الحزب القومي االجتماعي/فرع األردن )الحزب القومي السوري االج 21

  .العمل على تحقيق وحدة سورية الطبيعة م(:1938)

 تحقيق شعارات الفكر الماركسي. م(:1943ــ الحلقات الماركسية ) 22

 م(:13/9/1944ــ حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر األردني ) 23

 م(:1945ــ حزب االتحاد العربي )فرع األردن( )أيار  24

تنكار المؤامرة الصهيونية على عروبة فلسطين كان يؤمن بوحدة األمة العربية واس

 ومقاومتها بكل الوسائل.

تحقيق  م(:1945ــ حزب حركة الوحدة العربية )فرع األردن( )تشرين أول  25

 الوحدة العربية بين األقطار الشامية والعراق )مشروع الهالل الخصيب(.

سالمي من خالل إقامة الحكم اإل م(:9/1/1946ــ جماعة اإلخوان المسلمين ) 26

 تربية الفرد المسلم.

 م(:1946ــ جماعة الشباب األردنيين األحرار)صيف  27

 تحقيق الوحدة العربية. م(:1946( حزب البعث العربي االشتراكي )28

 المرحلة الثالثة: 



، وشهدت هذه  1946في شهر ايار استقاللها اعلنت المملكة األردنية الهاشمية 

والت السياسية الكبرى اهمها االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين المرحلة العديد من التح

واعالن وحدة الضفتين بين شرق األردن والضفة الغربية، ووضع  1948وحرب 

دستور جديد للبالد واستشهاد الملك عبد هللا األول في القدس، ووضع دستور جديد 

ته الدستورية، ثم تولي الملك حسين سلطا في عهد الملك طالل 1952بعد الوحدة سنة 

وتنامي الصراع بين معسكري الشرق والغرب، واقرار اول قانون لألحزاب 

، سمح  بموجبه لعشرة أشخاص فاكثر تشكيل  1955لسنة  15السياسية األردنية رقم 

حزب سياسي، تم تعريفه بموجب القانون بانه"أية هيئة مؤلفة من عشرة أشخاص 

المضمار السياسي ، ولألردنيين تأليف فأكثر غرضها تنظيم وتوحيد مساعيها في 

األحزاب السياسية على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سامية وذات نظم ال 

تخالف أحكام الدستور، ويعتبر الحزب السياسي بعد تسجيله شخصية معنوية تخوله 

 حق االدعاء والدفاع باسمه والقيام بأي عمل أخر يجيزه نظامه األساسي".

 ات الحزبية التي أنشئت في هذه المرحلة فهي:أما التنظيم

 (.1946ــ جماعة األخوان المسلمين ) 1

 (.1946ــ جماعة الشباب األحرار األردنيين ) 2

 (.1947ــ حزب النهضة العربية )أيار  3

 (.1947ــ حزب الشعب األردني )أيار  4

 (.1950ــ حزب الجبهة الوطنية)تشرين اول  5

 (.1951ألردني )ــ الحزب الشيوعي ا 6

 (.1952ــ حزب البعث العربي )شباط  7

(1952ــ حزب التحرير )تشرين الثاني  8
15
. 

 (. 1952ــ حزب االتحاد الوطني )تشرين الثاني  9

 (.1954ـ حزب الجبهة الوطنية )أيار  10

 ــ حركة القوميين العرب. 11

 ــ الحزب القومي السوري. 12

                                                           
15
 ــ ال يزال حزب التحرير محظورا من العمل في األردن حتى اآلن. 



 (.1954تموزــ الحزب الوطني االشتراكي ) 13

 (.1954ــ حزب األمة )تموز  14

 (.1956ــ الحزب العربي الدستوري )نيسان  15

نجحت األحزاب في العمل العلني وخاض معظمها انتخابات مجلس النواب الخامس 

لتشكل أغلبية برلمانية أدت بها لتشكيل حكومة إئتالفية ترأسها سليمان  1956سنة 

وقامت الدولة بحل األحزاب  1957أسقطت سنة النابلسي، إال انها ما لبثت ان 

ومالحقة المعارضة السياسية، وفرض قيود صارمة على التنظيمات السياسية 

واإلجتماعية والنقابية والعمالية، وتحولت األحزاب من العمل العلني الى العمل 

بعد هبة نيسان إال أن العودة الفعلية العلنية العمل الحزبي  1989السري حتى سنة 

 .1992لسنة  22األردني بدأت مع إقرار قانون األحزاب رقم 

إن من ابرز األحزاب التي ظلت عاملة سرا ومحظورة في الوقت نفسه خالل هذه 

 المرحلة هي:

 (.1951ــ الحزب الشيوعي األردني ) 1

 (.1971الكادر اللينيني ) –ــ الحزب الشيوعي األردني  2

 القيادة القومية. –ــ حزب البعث العربي االشتراكي  3

 ــحزب البعث العربي االشتراكي. 4

 ــ حزب البعث العربي االشتراكي / لجان آذار. 5

 (.1974”)مجـد”ــ منظمة الجبهة الديمقراطية فــي األردن  6

 (.1975ــ حزب العمال الشيوعي الفلسطيني ) 7 

 (.1976ــ الحركة الشعبية األردنية ) 8

 (.1972ردني )ــ حزب الشعب الثوري األ 9

 (.1979ــ حركة التحرير الشعبية ) 10

 (.1982ــ منظمة الجبهة الشعبية في األردن ) 11

 وحتى اآلن(: 1989المرحلة الرابعة ) 



فقد اجريت االنتخابات  1989شهد األردن تحوال ديمقراطيا مبكرا بعد هبة نيسان 

عرفية، وسمح بالتعددية البرلمانية للمجلس النيابي الحادي عشر، والغيت األحكام ال

صدر الميثاق الوطني، تاله اقرار  1990الحزبية والصحفية والسياسية، وفي عام 

"من اهم بنوده أن ال يكون المنتسب ، وكان1992قانون جديد لألحزاب السياسية سنة 

للحزب عضوا في اي تنظيم سياسي غير اردني، وانه ال يجوز استخدام مؤسسات 

عامة وجميع مؤسسات التعليم لغايات التنظيم الحزبي، وكان الدولة والمؤسسات ال

القصد من هذا الشرط هو المحافظة على حياد هذه المؤسسات"
16

ترخيص ، وتم 

 العديد من األحزاب يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

 ـ حزب جبهة العمل اإلسالمي . 1

 حزب البعث العربي االشتراكي ) جناح العراق (. - 2

 العربي التقدمي ) جناح سوريا (.حزب البعث  -4

 الحزب العربي الديمقراطي األردني. -5

 حزب العمل القومي)حق(. -6

 حزب العهد األردني. -7

 حزب التقدم والعدالة. -8

 حزب التجمع الوطني األردني. -9

 حزب الوطن. -10

 حزب اليقظة. -11

 الحزب الوحدوي العربي الديمقراطي)وعد(. -12

 ل.حزب المستقب -13

 حزب الوحدة الشعبية )الوحدة(. -14

 حزب الجماهير العربي األردني. -15

 حزب الجبهة األردنية العربية الدستورية. -16
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 حزب األرض العربية. -17

 ـ حزب الشعب الديمقراطي)حشد(. 18

 ــ حزب الوحدة الشعبية ) وحدويون(. 19

 (. ـ حزب الحركة العربية االسالمية الديمقراطية ) دعاء 20

 ــ حزب األنصار العربي. 21

 ـ حزب الوسط اإٍلسالمي. 22

 ـ حزب الحرية. 23

 ــ الحزب الشيوعي االردني. 24

ــ الحزب الوطني الدستوري 24
17
. 

 ــ حزب الحركة الشعبية االردنية. 25

 ــ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي االردني ) وحده (. 26

 ــ حزب جبهة العمل القومي. 27

حزب االحرارــ  28
18
. 

 ويمكن تقسيم هذه األحزاب إلى أربع عائالت سياسية وفكرية هي:

 عائلة األحزاب القومية األيديولوجية وأنصارها. -1

 عائلة األحزاب اإلسالمية. -2

 عائلة األحزاب اليسارية. -3

 عائلة األحزاب الوسطية المحافظة. -4

 ثانيا: اإلطار القانوني لألحزاب
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 . 1997احزاب وسطية في شهر نيسان  9ـ تاسس هذا الحزب من اندماج  

18
ما  1996بلغ حتى نهاية سنة   1992ــ يذكر سليماتن الموسى ان عدد األحزاب التي تم تاسيسها بموجب قانون األحزاب سنة  

ا بينما تقلصت احزاب أخرى خاصة بعد جزبا ( إال أن هذا الرقم تغير سريعا، واتسعت منظومة األحزاب األردنية الحق 25مجموعه ) 

احزاب في حزب وسطي جديد هو الحزب الوطني الدستوري، ويذكر الموسى أيضا واستنادا الى دراسة اعدتها وزارة  9اندماج 

ردن شخصا ( ــ سليمان الموسى : تاريخ األ 13820ان عدد المنتمين لألحزاب انذاك بلغ )  1995الداخلية في شهر شباط فبراير سنة 

 .  172( ــ ص  1995ــ  1967السياسي ) حزيران 



وهو تاريخ صدور  1928ب األردنية قبل اإلمارة وحتى سنة ظل ترخيص األحزا

اول قانون أساسي"دستور" لإلمارة يتم استنادا  لقانون الجمعيات العثماني الصادر 

أصبح  1928، وبعد إصدار القانون األساسي "الدستور" سنة  1909في اب 

( والتي تنص على ان 1ترخيص األحزاب كجمعيات حسب ما جاء في المادة )

"لجميع األردنيين الحرية في اإلعراب عن أرائهم ونشرها وأن يعقدوا اإلجتماعات 

وأن يؤلفوا الجمعيات ويكونوا اعضاء فيها "
19
 . 

، وسمح  15وحمل رقم  1955وصدر اول قانون لألحزاب السياسية في األردن سنة 

بموجبه لعشرة أشخاص فاكثر تشكيل حزب سياسي، وتم تعريف الحزب بموجب 

نون بانه"أية هيئة مؤلفة من عشرة أشخاص فأكثر غرضها تنظيم وتوحيد القا

مساعيها في المضمار السياسي ، ولألردنيين تأليف األحزاب السياسية على ان تكون 

غاياتها مشروعة ووسائلها سامية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور، ويعتبر 

الدعاء والدفاع باسمه الحزب السياسي بعد تسجيله شخصية معنوية تخوله حق ا

 والقيام بأي عمل أخر يجيزه نظامه األساسي".

وظل هذا القانون ساريا بالرغم من تعطل األحزاب السياسية حتى عودة الحياة 

، وما 1992لسنة  22واقرار قانون األحزاب الجديد رقم  1989الديمقراطية سننة 

 تاله الحقا من تعديالت عديدة.

فقد اعتبر  2015 لسنة 39 رقمعلى قانون األحزاب وبموجب التعديل األخير 

الحزب"كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من االردنيين يؤسس وفقا ألحكام 

الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة 

 تتعلق بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية

"
20
 . 

( من القانون أن"يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة 5واشترطت المادة )

بين االردنيين وااللتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، وال يجوز تأسيس 

الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب 
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 . 184ــ ص  1989ــ  1921ــ د. عبد الحليم مناع ابو العماش العدوان : التعددية السياسية في المملكة األردنية الهاشمية  

 5358 رقم، المنشور في الجريدة الرسمية  2015لسنة  39( من قانون األحزاب رقم 2ـ بموجب المادة رقم ) 20

 . 2015/ 9/ 16 بتاريخ



ن ال يقل عدد"االعضاء المؤسسين ألي حزب عن الجنس او االصل "، كما اشترط أ

مائة وخمسين  شخصا "
21
. 

" لكل أردني اكمل الثامنة عشرة من عمره الحق باالنتساب 18ومنح القانون"المادة 

الى اي حزب بعد اإلعالن عن تاسيسه، و" ال يجوز التعرض الي مواطن او 

نونية بسبب انتمائه الحزبي مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القا

"
22

  . 

منه على" تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في  28ونصت المادة 

دعم االحزاب من اموال الخزينة ، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره واجراءات 

صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية "
23
. 

اع ضمن حدود القانون، ولهم  وبموجب الدستور األردني فان لألردنيين حق اإلجتم

الحق في تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية على أن تكون غايتها 

مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور"
24
. 

ومن بين االنتقادات السلبية على القانون انه منع العمل الحزبي في الجامعات 

نون لحق األحزاب في المشاركة بتداول السلطة، والكليات المتوسطة، وتجاهل القا

ونقل صالحيات تاسيس األحزاب واالشراف عيها الى لجنة تابعة لوزارة التنمية 

السياسية بدال من ان تكون لجنة او هيئة مستقلة على نحو الهيئة المستقلة لإلنتخاب، 

المحكمة  وعدم منح األحزاب الحق بالطعن بالقوانين واألنظمة والتعليمات أمام

الدستورية، وعدم ورود نص يمنع مساءلة اي مواطن حول مساهماته المالية 

وتبرعاته ألي حزب كان، ووضعه سقفا للتمويل الحكومي واصدار نظام للتمويل 

العمومي بدال من ان يكون بقانون مستقل، وعدم نصه على تمويل عمومي اضافي 

ليها في االنتخابات النيابيةيرتبط اساسا بعدد المقاعد التي يحصل كل حزب ع
25
 . 
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 .2015لسنة  39الفقرة )أ( من قانون األحزاب السياسية رقم  6ــ وفقا لنص المادة  

22
 من قانون األحزاب. 19ــ وفقا للمادة  

23
ـ للمزيد من اإلطالع على اليات التمويل الحكومي لألحزاب األردنية مراجعة وليد حسني زهره: التمويل السياسي لألحزاب  

ردنية ــ دراسة في التجربة والنتائ"" ــ مركز البديل للدراسات واألبحا  بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ـ األردن ــ عمان ــ األ

 . 2016الطبعة األولى 

24
 . 16ــ الدستور األردني ــ المادة  

25
ء تعديل على نظام التمويل الحكومي تم اجرا 2016ــ في انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر التي جرت في شهر ايلول  

االف دينار عن كل مقعد يفوز الحزب به وبحد  5الف دينار كسلفة واقر منح كل حزب مبلغ  25لألحزاب منح بموجبه األحزاب مبلغ 

 مقاعد. 5اعلى 

 وما بعدها. 19للمزيد  ) التمويل السياسي لألحزاب األردنية ــ دراسة في التجربة والنتائ" ( وليد حسني زهره ــ ص 



 150عضو الى  500من ايجابيات القانون الجديد تخفيضه عدد المؤسسين من و

التعرض ألي مواطن أو مساءلته او محاسبته بسبب  19عضوا، ومنعه في المادة 

إللغاء طلب  13ومنح مهلة شهر بدال من اسبوعين في المادة انتمائه الحزبي، 

في حال فقدان نصاب المؤسسين المنصوص عليه في المادة  ترخيص الحزب القائم،

، ونقل صالحية ترخيص االحزاب واإلشراف عليها من وزارة الداخلية الى وزارة 6

، كما رفع مدة ممارسة النشاط الحزبي قبل  9التنمية السياسية كما ورد في المادة 

 18ة الى سن 21اشهر الى سنة، وتخفيض عمر مؤسس الحزب من  6الترخيص من 

% من  5% من المؤسسين و 10سنة، وإلغاء اشتراط تمثيل النساء بما نسبته 

 المحافظات.

 خريطة األحزاب بناء على التوجهات الفكرية األساسيةثالثا: 

الفكرية والسياسية والعقائدية التقليدية  اتهظلت األحزاب األردنية تتقاسمها التوج

عربية األخرى ويمكن إجمالها ضمن اربع التي تفرض نفسها على باقي األحزاب ال

 عائالت رئيسية هي:

: األحزاب القومية األيديولوجية: مثل احزاب البعث اإلشتراكي" جناح العراق"،  1

 والبعث التقدمي" جناح سوريا".

ــ األحزاب اليسارية الماركسية: ويمثلها الحزب الشيوعي األردني، وحزب الشعب  2

 لوحدة الشعبية" الوحدة" وحزب اليسار.الديمقراطي "حشد" وحزب ا

ــ األحزاب اإلسالمية: ويمثلها بالدرجة األولى حزب جبهة العمل اإلسالمي،  3

 وحزب الوسط اإلسالمي.

 ــ األحزاب الوسطية المحافظة: وتمثل غالبية األحزاب السياسية العاملة حاليا. 4

 لبرلمان حالياخريطة األحزاب) محل الدراسة ( في هياكل الدولة خاصة ا

 

ال تتواجد األحزاب في هياكل الدولة األردنية باستثناء ما يسمح به الدستور وقانون 

األحزاب وقانون اإلنتخابات النيابية العامة، وبنتيجة انتخابات المجلس النيابي الثامن 

فان حصة األحزاب ظلت ضعيفة جدا  2016عشر التي جرت في ايلول سبتمبر 

ب التي كانت قد اعلنت ابان اإلنتخابات عن تسمية مرشحيها من قياسا بعدد األحزا

 القوائم اإلنتخابية.



ولعل حزب جبهة العمل اإلسالمي هو الحزب الوحيد األكثر وضوحا بالحصول 

مقعدا في المجلس النيابي الحالي ضمن تحالفه اإلنتخابي لإلصالح من  13على 

 مقاعد لحزبيين ملتزمين. 8بينهم 

نائبا  26لمجلس النيابي الثامن عشر فان عدد النواب الحزبيين بلغ وفي تركيبة ا

من حزب المؤتمر الوطني  5حزبيا، منهم الى جانب حزب جبهة العمل اإلسالمي،) 

من حزب العدالة  2من حزب الوسط االسالمي و  3من حزب التيار الوطني و 4و 

ي ، العون ، الشيوعي ، واالصالح وواحد من كل من االحزاب التالية : البع  التقدم

االتحاد الوطني (
26
. 

ويالحظ ان حصة حزب الوسط اإٍلسالمي قد تراجعت في المجلس النيابي الثامن 

عشر الحالي
27
،الذي كان يحظى بعدد من المقاعد في المجلس النيابي السابع عشر  

الماضي قد تراجع تمثيله ليصل الى  في المجلس الثامن عشر الحالي، وكذلك حزب 

زم الجديد المنبثق عن جماعة اإلخوان المسلمين فالبرغم من تحالفه مع الجمعية زم

المرخصة المنشقة عن جماعة اإلخوان المسلمين األم إال ان هذا التحالف لم يحقق 

اية نتائ" مهمة باستثناء اعالن حزب "زمزم" عن فوزه بخمسة مقاعد، وهو امر ال 

يزال محل تشكيك
28
. 

ية  واليسارية وباستثناء حصول حزب البع  التقدمي على وكذلك األحزاب القوم

مقعد واحد فان باقي األحزاب لم تنجح بالحصول على اية مقاعد في المجلس الثامن 

عشر الحالي، وهو ما ينطبق على معظم األحزاب الوسطية
29
 األخرى. 

 رابعا: االحزاب موضوع الدراسة:

 أوال: األحزاب التاريخية:

 ي األردني: ــ الحزب الشيوع 1
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  http://jordanews.com/jordan/48341.htmlــ موقع اخبار األردن ــ متوفر على رابط: 

27
النيابية  ــ ال تزال خارطة األحزاب في مجلس النواب الثامن عشر غير واصحة تماما، وتثير الكثير من الجدل عن عدد المقاعد 

الحقيقية لكل حزب، لكون جميع النواب الذين اعلنت األحزاب اسماءهم وانهم يمثلونها في البرلمان لم يعلنوا عن هويتهم الحزبية 

باستثناء نواب حزب جبهة العمل اإلسالمي، وذلك لكونهم لم  يترشحوا باسماء أحزابهم وإنما باسماء عشائرهم وعائالتهم، مما 

 في معطيات وارقام التمثيبل الحزبي في المجلس النيابي الثامن عشر الحالي.يوضح اإلختالف 

28
 (.30ــ مراجعة الهامش رقم ) 

وما  43/ دراسة سياسية واحصائية ــ ص  2016ــ مركز دراسات الشرق األوسط : االنتخابات النيابية األردنية لعام  29

 بعدها.

http://jordanews.com/jordan/48341.html


 1957رسميا، وظل يعمل علنا حتى فرض األحكام العرفية سنة  1951سس سنة أت

، وتعرض إلنشقاق بسبب حرب الخليج 1992لينسحب للعمل سرا حتى سنة 

 .17/1/1993حزب ترخيص نفسه بتاريخ  لواعاد االثانية

 ـ حزب البعث العربي اإلشتراكي: 2

م حله كباقي األحزاب األخرى بموبجب وت 1952تاسس رسميا في شهر شباط سنة 

قرار حظر األحزاب، وعاد للعمل سرا حتى عودة الحياة الديمقراطية في األردن 

 .1992وصدور قانون األحزاب لسنة 

ثانيا: األحزاب السياسية األردنية ) محل الدراسة (  حسب حضورها في البرلمان 

 والشارع:

 األحزاب اليسارية : . أ

 عبية " الوحدة " .ــ حزب الوحدة الش 1

يمثل حزب الوحدة الشعبية احد فصائل المقاومة الفلسطينية "الجبهة الشعبية "، نجح 

" بنائب واحد ومنذ ذلك  1993ــ  1989ل للبرلمان الحادي عشر" والحزب بالوص

 الوقت لم ينجح بالصول الى البرلمان.

 ــ حزب الشعب الديمقراطي األردني " حشد".2

، وصل للبرلمان الحادي عشر بنائب واحد ولمجلس النواب  1989تمت اسيسه سنة 

 السادس عشر عن طريق امينه العام األول السيدة عبله ابو علبه.

 األحزاب القومية : . ب

 ــ حزب البعث التقدمي: 1

وهو من األحزاب القومية  13/4/1993 تاسس حزب البعث العربي التقدمي  

السوري لحزب البعث، ويمثله في مجلس النواب  األيديولوجية العقائدية ويتبع الجناح

 الثامن عشر نائب واحد.

 ج. األحزاب اإلسالمية :

 ـ حزب جبهة العمل اإلسالمي"اإلخوان المسلمين": 1

وهو الجناح السياسي  1992فقد تأسس بعد صدور قانون األحزاب السياسية لسنة 

االنتخابات البرلمانية  ، شارك في1946لجماعة اإلخوان المسلمين التي تاسست سنة 



، وعاد 2013، و2010، و 1997كحزب وقاطع االنتخابات سنة  1993منذ سنة 

 ضمن تحالفه االنتخابي.مقعدا  13على وحصل  2016للمشاركة في انتخابات 

  :حزب الوسط اإلسالمي -2

قد في مجلس النواب السابع عشر وكان  ، 2001تاسس في شهر ايلول سبتمبر سنة 

مقعدا باسم كتلة نواب الوسط االسالمي 14 برلمانية تضم شكل كتلة
30

واعلن في ، 

مقاعد في مجلس النواب الثامن عشر الحالي  5بيان رسمي أنه نجح بالحصول على 

اضافة الى مقعدين أخرين في أطار تحالفه اإلنتخابي
31
. 

 حزب المبادرة الوطنية " زمزم": -3

صل على الترخيص في شهر اب من احدث األحزاب االسالمية تأسيسا فقد ح

" على البرامج وليس على االنتماءات الدينية وهو حزب قائم، 2016اغسطس 

واإليديولوجية والعرقية والجهوية"
32

ضمن تحالفه  2016، وخاض انتخابات 

اإلنتخابي مع جماعة اإلخوان المسلمين المرخصة وفاز بخمسة مقاعد، إال أن 

ا باسم الحزب وانما ترشحوا باسم عشائرهم، مرشحيه الفائزين لم يترشحوا رسمي

بينما فشلت القائمة الوحيدة التي اعلن الحزب عنها كقائمة انتخابية تمثله) قائمة 

زمزم( بالحصول على أي مقعد
33
. 

 د. األحزاب الوسطية الليبرالية :

                                                           
30
  http://www.ammonnews.net/print/143167: ــ وكالة عمون اإلخبارية ــ متوفر على رابط 

31
 ــ متوفر على رابط:  2016/  9/  24ــ جريدة السبيل نقال عن وكالة األنباء األردنية "بترا" ــ نشر بتاريخ  

http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/ite

m/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%

-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-D8%A7%D9%85%D9%8A

-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9

D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%  

32
ــ وكالة خبرني ــ وفقا لما اعلنه امينه العام د. ارحيل غرايبه ــ متوفر على رابط:  

48&catid=1http://khaberni.com/more.php?newsid=1717  

33
 ــ متوفر  على رابط:  21ــ موقع عربي  

-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7

-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85

-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86  

http://www.ammonnews.net/print/143167
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://khaberni.com/more.php?newsid=171748&catid=1
http://khaberni.com/more.php?newsid=171748&catid=1
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


 . حزب اإلتحاد الوطني:1

 2011توبر سنة من األحزاب الوسطية الليبرالية تأسس في شهر تشرين األول اك
34

 ،

تمثيل الحزب في انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر ليصل الى نائب وتراجع 

واحد فقط
35
، بينما كان حزبا مؤثرا في مجلس النواب السابع عشر إذ نجح بتشكيل  

نائبا 18باسم "كتلة اإلتحاد الوطني( ضمت في عضويتها كتلة برلمانية 
36
 . 

 

 الفصل الثاني

 ) من خالل الوثائق واألدبيات ( اإلطار النظري

 

 أوال: الهياكل التنظيمية لألحزاب:

تتشابه الهياكل التنظيمية لألحزاب األردنية من حيث المسميات واألهداف 

والوظائف، الى جانب اعتمادها على مبدأ التعددية القيادية والتوجيهية وبتراتبية 

 تنظيمية متوالية.

ي الهياكل الحزبية بين حزب واخر فانها وبغض النظر عن اختالف المسميات ف

 جميعها تتوافق في بنيتها الهيكلية الداخلية من حيث القواعد التالية:

ــ المؤتمر العام للحزب: تعتبر األحزاب األردنية المؤتمر العام الجهة العليا في  1

 الحزب التي ترسم توجهاته وتختار قيادته، كما ان عضوية المؤتمر العام تتحقق من

                                                           
34
 ــ الموقع الرسمي لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية األردنية ـ متوفر على رابط: 

http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=159  

35
 ــ موقع عمان اليوم ــ متوفر على رابط: 

-http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9

-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A

18.html-%D8%A7%D9%84%D9%80-84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%  

36
 ــ الموقع الرسمي لمجلس النواب األردني ــ متوفر على رابط: 

http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A  

http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=159
http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=159
http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80-18.html
http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80-18.html
http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80-18.html
http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80-18.html
http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A


خالل التمثيل الحزبي للفروع الحزبية في المحافظات، الى جانب عضوية المجالس 

العليا في كل حزب على نحو مجالس الشورى في االحزاب اإلسالمية "العمل 

 اإلسالمي، الوسط اإلسالمي، المؤتمر الوطني ــ زمزم  ــ ".

مؤتمر وتعتبر األحزاب أن اآلعضاء المؤسسين اعضاء بالضرورة في عضوية ال

العام التاسيسي للحزب، على نحو حزب جبهة العمل االسالمي، 

 والمؤتمرالوطني"زمزم" واالتحاد الوطني.

ــ اللجان المركزية : وتعمد األحزاب اليسارية هذه التسمية على نحو الحزب  2

 الشيوعي األردني، وحشد، والوحدة الشعبية.

قيادة  لعليا التي يتم من بينها اختيارــ المكتب السياسي: ويمثل القيادات الحزبية ا 3

الحزب، وتستخدم احزاب اليسار "الشيوعي، حشد الوحدة" هذا النوع من الهيكلية 

الحزبية، كما ان اآلحزاب القومية تستخدم مسمى"القيادة المركزية" مثل حزب البعث 

العليا التقدمي، ومجلس الشورى في األحزاب اإلسالمية التي يتم انتخاب قيادة الحزب 

 من بين أعضاء هذه المجالس.

ــ القيادة العليا للحزب: وهي اعلى هيئة قيادية في الحزب ويتم انتخاب اعضائها  4

من عضوية المؤتمرات العامة، وفي بعض الهيكليات الحزبية فان انتخاب القيادة يتم 

ما عضويتها في اللجان المركزية او عضويتها في مجالس الشورى او إمن خالل 

 جلس المستشارين، او من خالل عضويتها في المكتب السياسي للحزب.م

ــ مجالس الشورى او المستشارين: تعتمد األحزاب في هيكليتها التنظيمية على  5

مثل يوجود مجالس شورى "حزب جبهة العمل اإلسالمي، وحوب الوسط اإلسالمي" 

ب أخرى على ذات الصيغة احد اهم الهياكل القيادية العليا للحزب، بينما تعتمد احزا

ولكن تحت مسمى مجلس المستشارين، فحزب زمزم لديه مجلس االستشاريين، ولدى 

حزب االتحاد الوطني مجلس المستشارين، فيما تعتمد االحزاب القومية واليسارية 

صيغة اخرى مثل المكتب السياسي في الحزب الشيوعي، ومكتب التنظيم في  على

الحزبي في البعث التقدمي، والمجلس الحزبي  سمجلحزب البعث االشتراكي، وال

 العام في حشد، واللجنة المركزية في حزب الوحدة الشعبية.

ولدى حزب الوسط اإلسالمي الى جانب مجلس الشورى هيئة تنظيمية اخرى هي 

 مجلس الخبراء.

 ىمية متخصصة تسمحزاب على صيغة تنظيــ المكاتب الحزبية: تعتمد بعض األ 6

الحزبية، على نحو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي، كما يستخدم المكاتب 



حزب البعث العربي اإلشتراكي هذه الصيغة بتوسع واضح في هيكليته التنظيمية من 

خالل تصنيفات )المكتب التنظيمي، المكتب المهني، مكتب الثقافة واإلعالم، مكتب 

 اإلتصاالت الخارجية، مكتب المنظات الشعبية(.

ي" وكذلك حزب الوحدة الشعبية، سدم حزب حشد توصيف"المكتب السياويستخ

 والمكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل اإلسالمي.

ــ الفروع الحزبية: تعتبر األحزاب األردنية فروعها جزءا رئيسا من هيكليتها  7

التنظيمية، ومن خاللها يتم اعتماد اعضاء المؤتمرات العامة، وتعبئة عضوية الهياكل 

 الحزبية القيادية، وبالتالي فرز القيادات الحزبية وشغل المواقع التنظيمية.

ان الحزب الشيوعي يعتمد مسمى "المنظمات القاعدية"، والبعث االشتراكي يعتمد" 

االشعبة الحزبية، وحشد"منظمة الفرع" ويستخدم العمل االسالمي والوسط االسالمي 

 مسمى " الهيئة اإلدارية للفروع"..الخ.

ــ اللجان المتخصصة: تعتبر اللجان المتخصصة في كل حزب هيئة تنظيمية  8

رئيسية في البنى الحزبية الداخلية، ويختلف مسماها بين حزب وآخر، إال انها جميعها 

 تتوافق في األهداف والغايات.

ان  المهمات الرئيسية العامة لتلك اللجان الفرعية التي تعتمد على التحصص في 

لجان  6دف متابعة القضايا الخاصة بكل لجنة، وفي الحزب الشيوعي العمل تسته

)التنظيم، والعمل الوطني، والثقافية، و النقابية العمالية،  متخصصة هي لجان

 (.نقابية المهنية، واللجنة المهنيةوال

 ولدى البعث االشتراكي المكتب المهني، وفي حزب العمل االسالمي العديد من

 ة والبرلمان واالقتصادية والشباب...الح.أرملل الطلبة، وااللجان المتخصصة مث

وفي حزب البعث التقدمي ثالث لجان متخصصة هي المرأة والشباب، والطلبة، وفي 

االعالم المركزي، واالدارة والمالية، ) لجان متخصصة هي 6حزب حشد 

فضال ، ( والدراسات، والعالقات، ودوائر العمل الديمقراطي، و العمل الجماهيري

لجان ومكاتب قطاعية هي  10لجان قطاعية، وفي حزب الوحدة الشعبية  6عن وجود 

 ) لجنة المهندسين، لجنة األطباء، لجنة أطباء األسنان، لجنة المحامين، لجنة الصيادلة

، باإلضافة إلى المكتب الشبابي والمكتب العمالي والمكتب النسوي والمكتب (

 الطالبي.

لجان متخصصة هي )القانونية , المالية واالقتصادية,  9مي وفي حزب الوسط اإلسال

لجنة التنسيق الحزبي, التوجيه االسالمي, السياسية,  التثقيف الحزبي, العمل النيابي, 



والتنظيم والعضوية(، الى جانب لجان قطاعية اخرى منها )لجنة العمل الجامعي , 

 لجنة المرأة(.

ان المتخصصة التي يطلق عليها مسمى جلوفي حزب اإلتحاد الوطني عدد من ال

"دائرة " وهي )الشؤون البرلمانية، شؤون النقابات، شؤون العالقات الحزبية، شؤون 

االنتخابات، حقوق االنسان والمجتمع المدني، الدائرة السياسية، الدائرة االجتماعية، 

 الدائرة المالية، الدائرة القانونية، دائرة شؤون المرأة والطفل..الخ(.

-ثانيا : تحليل لبرامج هذه األحزاب الستة )سياسي

 اقتصادي/اجتماعي/ ثقافي(.

قدمت جميع االحزاب األردنية دون استثناء في انظمتها الداخلية سلسلة طويلة من 

تشكل بمجملها  مها بها وسعيها الى تحقيقها وتعزيزهااالمباديء والقيم التي اكدت التز

 الدولية والشرعة األممية المتعلقة بحقوق اإلنسان.مقاصد سياسية تتوافق والمعايير 

إال أن هذه المباديء والقيم لم يتم رفدها ببرامج وسياسات واضحة يمكن لألحزاب 

االردني، مما ابقاها مجرد مباديء وقيم  المجتمعالعمل عليها وترسيخها لدى 

تقدم برامج وشعارات اطلقتها األحزاب في انظمتها الداخلية وفي ادبياتها دون ان 

 بديلة او موازية للسياسات الحكومية المرتبطة بتلك المباديء والقيم.

وترد هذه المباديء وتتكرر في كل األنظمة الداخلية لألحزاب بتفاوت وخالف في 

الصياغة واالولويات، وظلت محكومة للطرح العام والمعَوم، دون توضيح، لتظل 

ر واقعية تمامادو لدى الجمهوبمجرد مباديء وشعارات ال ت
37
. 

ال تتوفر لدى العديد من األحزاب برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية متكاملة في و

هذا الجانب، كما ان اهتمام األحزاب بالملفات اإلقتصادية ياخذ األولوية القصوى في 

 على حساب باقي القضايا والملفات االخرى. هاسلم اهتمامات

ة والبيئية ..الخ تحظى هي األخرى باهتمام متفاوت كما أن البرامج التعليمية والصحي

بين األحزاب بالرغم من انها جميعها تطرح هذه القضايا في انظمتها الداخلية 

برامج بديلة للبرامج األساسية إال أن من الواضح ان حجم التفاوت في اإلهتمام بتقديم 

 في حالة تفاوت الى حد كبير بين حزب وآخر. الحكومية ظل

 ضايا االقتصاد والتنمية:ــ ق 1
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ــ متوفر على  2015/  4/  1رات بالية وعناوين فضفاضة ( نشر على موقع حبر بتاريخ ــ محمد شما ) برامجح األحزاب شعا 

 /programs-parties-https://www.7iber.com/2015/04/jordanرابط: 

https://www.7iber.com/2015/04/jordan-parties-programs/


ومعظم اآلحزاب اكتفت في انظمتها الداخلية باالشارة الى اهتمامها بالجوانب 

االقتصادية والسياسية واإلجتماعية والتعليمية، دون ان تقدم حلوال او برامج متكامله 

بديلة باستثناء بعض األحزاب التي اصدرت لهذه الغاية دراسات وابحاث وخطط 

جبهة العمل اإلسالمي الذي اصدر برنامجا متكامال يعتبره برنامجا على نحو حزب 

 اصالحيا موازيا للسياسات الحكومية المتعلقة باالقتصاد الوطني وسبل النهوض به.

اصدر حزب جبهة العمل اإلسالمي  )استراتيجية النهوض باالقتصاد الوطني ــ اردن 

( كمبادرة من الحزب في هذا الجانب 2010الغد 
38

ما ان حزب االتحاد الوطني ، ك

وضع برامج في هذا االتجاه، بينما تكتفي احزاب حشد والشيوعي والوحدة الشعبية 

تقاريرها السياسية التي تصدرها عادة في مناسبات انعقاد  بمعالجة هذه القضايا في

 مؤتمراتها العامة.

زاب الى ان اآلزمات االقتصادية المتالحقة التي يمر األردن بها قد وجهت األح

اإلهتمام بهذا الجانب واولته اهتماما استثنائيا، وبالرغم من ان غالبية األحزاب تتعامل 

بالقطعة مع القضايا االقتصادية ومدى تاثيرها المباشر على المواطنين وعلى البنية 

ر البيانات في وسائل اإلعالم، إال انها لم تجتهد ااإلجتماعية المحلية من خالل اصد

في هذا اإلتجاه بتقديم برامج بديلة إال استثناءات قليلة  ا لتطوير خطابهفي معظمها 

 اشرنا اليها سابقا.

وتعتمد األحزاب في عملها اليومي تجاه الملفات االقتصادية األردنية على إصدار 

جتماعات ولقاءات اعتمادها في بعض األحيان على عقد البيانات، فضال عن ا

في هذه القضايا، لقد ظلت األحزاب األردنية حبيسة تها للبحث اوحوارات داخل مقر

هذا العمل التقليدي دون ان تتقدم خطوة لألمام بطرح مشاريع اقتصادية بديلة تتولى 

 طرحها على الجمهور لمناقشتها وكسب التأييد لها.

برامجها التي  ان جملة عديدة من األسباب تحول دون ان تقوم األحزاب نفسها بتطوير

في أنظمتها الداخلية لعل في مقدمتها ان األحزاب ال تشارك أبدا في رسم نصت عليها 

السياسات العامة للدولة األردنية وال يتم إشراكها مطلقا في مناقشة مشاريع القوانين 

 ت الفعل.ااو التوجهات الحكومية، مما يدفع باألحزاب للعمل برد
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ــ متوفرة  ( 2010باالقتصاد الوطني ــ اردن الغد  )استراتيجية النهوضــ حزب جبهة العمل اإلسالمي  

 على الموقع الرسمي للحزب على رابط:

http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC

%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A  

http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A


ب التي وصلت لمجلس النواب وفي هذا الجانب أيضا ال بد من التأكيد على ان األحزا

عبر المجالس السابقة لم تقم ايضا بطرح مشاريعها البديلة على الحكومة في حينه، 

ولذلك بقيت االحزاب ومن خالل ممثليها في السلطة التشريعية خارج دائرة التأثير 

 في رسم السياسات العامة.

ي اطرها جتماعية فتناقش األحزاب في انظمتها الداخلية القضايا اإلقتصادية واإل

تجاه الدعوة لصرورة تفعيل وتحفيز اإلقتصاد األردني الالعامة، وتتبنى في هذا ا

بحث عن وسائل وبدائل جديدة لرفد اإلقتصاد المحلي وتعزيز لودعوة الحكومة ل

الخارجي، وتقديم حوافز للمستثمرين  ادائه، بما في ذلك تاكيدها على دعم االستثمار

ثمار، واعتماد مبدا االقتصاد الحر وهو ما عبر عنه حزب لتشجيعهم على اإلست

اإلتحاد الوطني  بقوله )ان االقتصاد الحر والمنفتح . يحمي المبادرة االقتصادية 

ويشجعها .. ويحمي االستثمارات بتشريعات محلية واتفاقيات دولية ضمن ضوابط و 

صالح اقتصادي تشريعات تمنع تغول السلوك الرأسمالي المنفلت، والعمل على ا

شامل من خالل القوانين واالنظمة لتكون قادرة على حماية االقتصاد الوطني وجذب 

، و يؤمن الحزب بان االقتصاد الوطني االردني اقتصاد حر  يمنع  تغول تاالستثمارا

فة شرائح السلوك الرأسمالي عليه و يحفظ التوازن في توزيع عوائد التنمية لتشمل كا

ب المتغيرات ويؤمن بالخطط التنموية قصيرة المدى والتي تستوع، المجتمع بعداله

كما ان االستراتيجيات االقتصادية طويلة المدى تضمن نموا"  ة،االقتصاديه العالمي

اقتصاديا" مضطردا" ومتناغما" مع تحقيق التنمية االجتماعية (
39
. 

تمرار الدولة ة اسية ترفض سياسمبالمقابل فان األحزاب اليسارية والقومية واالسال

باعتبارها  الدوليالنقد الدولي والبنك صندوق مالءات ووصفات إفي التجاوب مع 

 احد األسباب التي ادت الى تازيم االقتصاد األردني وانكماشه وتراجعه.

اإلقتصادية فانه يدعو الى )العمل على  توجهات حزب جبهة العمل اإلسالمي وبحسب

إسالمي من العدالة اإلجتماعية واحترام الملكية إقامة اإلقتصاد األردني على أساس 

الفردية، وتكافؤ الفرص، والعمل على تنمية الموارد واستثمار اإلمكانات، ورفع قيمة 

العمل الشريف، ومحاربة الفساد والترف والبطالة (
40

، ويسعى الحزب الشيوعي 

                                                           
39
 ــ النظام الداخلي لحزب اإلتحاد الوطني. 

 لى الموقع الرسمي للحزب على رابطــ النظام الداخلي لحزب جبهة العمل االسالمي ــ متوفر ع 40

http://www.jabha.info/wpcontent/uploads/2014/07/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%

D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf  

http://www.jabha.info/wpcontent/uploads/2014/07/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
http://www.jabha.info/wpcontent/uploads/2014/07/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf


" اقامة اقتصاد اشتراكي"األردني الى
41
زب البعث .وح، في نظامه الداخلكما جاء  

االشتراكي" يدعو ايضا الى بناء اقتصاد اشتراكي"
42
. 

 ــ التعليم والثقافة: 2

بحق الفرد في التعلم،  ايمانهاشارت االحزاب في أنظمتها الداخلية وادبياتها الى أ

مؤكدة على دعمها وايمانها بهذا الحق اإلنساني، وداعية الحكومة في الوقت نفسه الى 

ة في المملكة وتامين بيئة تعليمية موائمة لبناء اجيال واعية تدعيم العملية التربوي

 ومتعلمة.

نشر الثقافة اإلسالمية، و تعميق الوعي ) ويسعى حزب جبهة العمل اإلسالمي الى

اإلسالمي في األمة، بكل الوسائل المشروعة، لتعزيز القاعدة الفكرية والعقائدية 

المسجد، ليكون مؤسسة نشطة  الموحدة، ودعم المؤسسات الدينية، ونشر رسالة

وفاعلة (
43
. 

ويسعى الحزب الشيوعي الى "تعزيز الثقافة الوطنية وتنميتها من خالل بناء الوجدان 

 الوطني وخاصة للجيل الناشئ بعيدا عن التشويه والعدمية التي تشيعها وسائل االعالم

راث القومي براز التإاالمبريالية والصهيونية، وان بناء الشخصية الوطنية يتطلب 

التعليمية بجميع  وتطوير الثقافة الوطنية وبضمنها نشر الديمقراطية في العملية

مراحلها (
44
. 

ووفقا للنظام الداخلي لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" فأنه هو اآلخر يسعى )لإلسهام 

في حل مشكالت التعليم، ورفع سوية الوعي المجتمعي واصالح الخطاب عبر 

ووسائل اإلعالم ودور العبادة(المدارس والجامعات 
45

 ، بينما يدعو حزب البعث

والتعليم العالي وجعل  ،االهتمام بالتربية والتعليمالعربي االشتراكي الدولة الى )

يط التعليم بما طوتخ متى نهاية المرحلة الثانوية وتنظيلزاميا بجميع مراحله حإيم لعالت

يتناسب مع حاجات المجتمع (
46
. 
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سياسة تربوية وطنية وديمقراطية وصون المصالح لدعوة " لاويتبنى حزب حشد 

المادية والروحية للشبيبة والطلبة والمعلمين والمهنيين والمثقفين، والمساواة للمرأة 

" وصيانة حقوقها
47

لسياسة تعليمية وطنية " ، فيما يتبنى حزب الوحدة الدعوة

والحاجات التنموية  ديمقراطية علمية من خالل ربط السياسة التعليمية باإلنتاج

ربط التعليم والبرامج التعليمية وومحاربة مظاهر تحويل التعليم إلى سلعة تجارية، 

والتربوية بالواقع االجتماعي ومتطلبات تطوير هذا الواقع، وتشجيع البحث العلمي 

الموضوعي وتعميم مبدأ البحث العلمي ومحاربة األفكار الغيبية والمتخلفة ومحاربة 

تشار األفكار الرجعية والعنصرية، و التوسع في التعليم المهني... الختداول وان
48
. 

 ــ الديمقراطية والحريات العامة واإلصالح السياسي: 3

قراطية وبالدفاع عن حقوق المواطنين والحريات محزاب األردنية بالديتلتزم األ

رامجها العامة وتعزيز النهج السياسي اإلصالحي وفقا لما نصت عليه انظمتها وب

 السياسية في هذا الجانب.

ألحزاب في ادبياتها ومنطلقاتها الرئيسية على حق المواطنين بالتمتع بحريتهم اوتؤكد 

فضال عن تاكيدها على التزامها بالدستور األردني وبالوحدة  الشخصية واحترامها،

 الوطنية، وبتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.

تجاه أولوية واضحة لإلصالح السياسي واإلجتماعي وتولي االحزاب في هذا اإل

ة الديمقراطية مؤكدة على دور العائلة في بناء المجتمع والدولة، وتحصينه،) وصيان

التعددية السياسية والفكرية ( يءالمستندة الى مباد
49

، و ) ترسيخ مفهوم الديمقراطية 

لك (و تجذيرها  بالممارسة والمساءلة وبناء الوسائل المناسبة لذ
50
. 

تعديل المواد )يدعو الى خلي لحزب الوحدة الشعبية فانه لداوبحسب النظام ا

الدستورية واألحكام التي تحد من مبدأ اإلقرار وااللتزام بالحريات العامة والسياسية 

في مختلف المجاالت والعمل على تطوير هذه المواد واألحكام بما ينسجم مع تعزيز 

التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي وصل  الحياة الديمقراطية ومواكبة

إليها المجتمع األردني (
51
 . 
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ووفقا لحزب البعث التقدمي فانه يؤمن بان ) الحرية حق مقدس،والديمقراطية هي 

الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنسانا كريما قادرا 

على العطاء والبناء..الخ(
52

، فيما يؤكد حزب المؤتمر الوطني"زمزم" على التزامه 

القامة على التعددية السياسية، وضمان حرية العقيدة والفكر والثقافة  "بالديموقراطية

وحرية الرأي، وتكافؤ الفرص..الخ(
53
. 

من المالحظ ان جميع األحزاب متوافقة تماما في هذه المنطلقات والمباديء إال انها 

مشاريع وبرامج متكاملة للجمهور وللمجتمع األردني، مما أبقاها  بالمقابل لم تقدم

 حبيسة أدبياتها الداخلية.

 ثالثا: لوائح العمل والديمقراطية الداخلية لألحزاب:

تستند األحزاب األردنية في لوائح عملها الداخلية الى ثالثة مرتكزات رئيسية تتمثل 

 بما يلي:

 ــ الدستور األردني. 1

 ألحزاب األردنية.ــ قانون ا 2

 ــ األنظمة اداخلية لألحزاب. 3

وبالرغم من ان قانون األحزاب األردنية لم يتدخل كثيرا في القضايا التفصيلية 

الداخلية لالحزاب إال انه اجبرها على اإللتزام بما ورد فيه نصا وروحا من احكام 

رتباط ومباديء ومنطلقات اساسية ال يجوز للحزب تجاوزها على نحو عدم اال

التنظيمي بأي جهات خارجية وان يكون الحزب اردنيا، وان يمتنع عن اثارة الفتنة 

والنعرات الدينية والطائفية، واإللتزام بالدفاع عن األردن واستقالله، وااللتزام 

بالهوية األردنية، وعدم العمل في الجامعات والمدارس والقوات المسلحة والدوائر 

مية..الخوالوزرات والمنشات الحكو
54
. 

ويعتبر القانون األحزاب شخصيات اعتبارية يجوز لها تملك األموال المنقولة وغير 

المنقولة
55

، ووضع القانون مباديء عامة لتنظيم شؤون الحزب الداخلية تاركا 
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لألحزاب حرية التصرف في وضع انظمتها ولوائحها التنيظمية بما ال يخالف 

 الدستور األردني والقانون نفسه.

مثل اللوائح التنظيمية في األنطمة الداخلية لألحزاب من خالل المواد المتعلقة وتت

بقيادة الحزب وهيكله التنيظمي وقيادته واليات االنتخاب واإلجتماع ، الى جانب 

الفصول المتعلقة بحقوق العضوية وما لها وما عليها من التزامات وواجبات يتوجب 

 على العضو اإللتزام بها وتطبيقها.

تتضمن األنطمة الداخلية لألحزاب لوائح تنظيمية تتعلق بالعقوبات في حال خالف و

العضو مباديء الحزب وسياساته، وبعض األحزاب مثل احزاب جبهة العمل 

اإلسالمي والوسط اإلسالمي لديها محاكم داخلية للنظر في مخالفات األعضاء، وهيئة 

قيادة الحزب هي من تتولى  االنضباط في حزب زمزم، وفي االحزاب األخرى فان

اتخاذ القرارات العقابية بحق المخالفين من األعضاء على نحو القرار بالفصل التام 

 من عضوية الحزب او بتجميد العضوية لفترة محددة.

وبعيدا عن التفاصيل العديدة في هذا الشأن فان لعضو الحزب الحق بالمشاركة في 

ة التي يتبع لها، وتضمن االحزاب لمنتسبيها اجتماعات الحزب للجهة الحزبية الفرعي

حق المناقشة وابداء الرأي والمشورة وممارسة النقد والنقد الذاتي داخل الوحدة 

التنظيمية للحزب، ويحق له الترشح في اطار تنظيمه الحزبي الفرعي ثم الترشح 

 للهياكل التنيظيمية الحزبية األعلى وصوال للترشح لقيادة الحزب.

زاب القومية واليسارية اشتراطات على انتقال عضو الحزب من عضو وتضع االح

متدرب الى عضو عامل ما بين سنة الى سنتين على نحو حزب البعث التقدمي الذي 

يشترط انخراط العضو في الحزب مدة سنتين ليصبح عضوا عامال ومشاركا في 

 انتخابات الحزب.

تنظيمية أسس عقد مؤتمرات الحزب وتنظم األنظمة الداخلية لألحزاب او لوائحها ال

الفرعية او الرئيسية وصوال الى المؤتمر العام، واليات انتخاب أعضاء الهياكل 

 التنظيمية داخل الحزب.

ويالحظ ان جميع األحزاب األردنية تعتمد على االنتخاب الحر في اختيار قياداتها 

لديمقراطية الداخلية واعضاء هياكلها التنظيمية األخرى مما يبقي المبدا النظري ل

 لألحزاب قائما.

ومن المالحظ ايضا ان األحزاب األردنية جميعها ال تزال تعتمد مبدأ المركزية 

الديمقراطية وهو نموذج ال تزال معظم األحزاب العربية تعتمده في لوائحها التنظيمية 



انتقال  الداخلية ويتجلى ذلك من خالل اإلعتماد على انتخابات الفروع الحزبية، ويتم

الفائزين من هذه االنتخابات الفرعية الى المشاركة في انتخابات القيادات والهياكل 

التنظيمية العليا، شريطة ان يكون الترشح لهذه المواقع من خالل اعضاء المؤتمر 

 العام الذين فازوا اصال في انتخابات الفروع الحزبية.

حزاب األردنية هي التي يتم التعامل وبالرغم من ان هذه الديمقراطية الداخلية في األ

معها باعتبارها الحالة التنظيمية األكثر قبوال، إال أن من المالحظ ان قيادات الحزب 

هي التي تبقى في مقدمة المشهد اإلنتخابي الداخلي وتنتقل مباشرة الى عضوية 

المؤتمر العام للحزب دون ان تخضع اصال إلنتخابات حقيقية في فروع الحزب او 

 الفرع الذي تنتمي اليه تلك القيادات تنظيميا.

كما ان سيطرة القيادات الحزبية على الحزب وهيمنتها لسنوات على مقدرات الحزب 

فان هذه القيادات توالي سيطرتها على الحزب وتعمل على ديمومة تواجدها على 

ن رأس الحزب بينما تبقى الكوادر الحزبية ومجاميعها االخرى مجرد عوامل لضما

 بقاء هذه القيادات في سلم السلطة الحزبية.

وفي هذا الجانب فان نظرة فاحصة لقيادات األحزاب ـ محل الدراسة ـ تكشف 

بوضوح عن كون تلك القيادات قد قضت سنوات طويلة جدا في قمة الهرم القيادي، 

مما يفتح الباب للتساؤل عن جدوى اعالن الحزب عن ايمانه بالديمقراطية الداخلية 

وبممارسة النهج الديمقراطي وهو يقضي سنوات طويلة جدا على رأس الهرم القيادي 

للحزب، بالرغم من بعض التغيير الذي يحصل أحيانا في عضوية القيادة المركزية او 

 المكتب التنفيذي او المكتب السياسي للحزب.

ة على ومن المالحظ أيضا ان معظم األحزاب األردنية ال تنص في انظمتها الداخلي

تحديد مدة انتخابية محددة يجوز لألمين العام للحزب البقاء فيها سواء في دورة 

 رئاسية واحدة او دورتين كحد اعلى.

حدد النظام الداخلي لحزب المؤتمر الوطني"زمزم" مدة والية األمين العام ونائبه 

بثالث سنوات واجاز انتخابهما لدورة ثانية
56

لوسط ، وينتخب األمين العام لحزب ا

االسالمي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
57

، وفي حزب جبهة العمل اإلسالمي فان مدة 

اعضاء مجلس الشورى والمكتب التنفيذي اربع سنوات ، ولم ينص على تحديد عدد 
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مرات الترشح بخالف ما نص عليه في مدة رئيس الفرع والبالغة سنتين  فقط وال 

يجوز انتخابه اكثر من دورتين
58
. 

 ا: مدى التزام األحزاب بتطبيق انظمتها ولوائحها الداخلية:رابع

وضع قانون األحزاب عقوبات على األحزاب التي ال تلتزم بأنظمتها ولوائحها 

الداخلية، وقد اشترط القانون ) إجراء الحزب إلنتخابات دورية بصورة ديمقراطية 

لقيادته ولجميع مستويات هيئاته(
59
م دوري علني او ما و) اإللتزام بعقد مؤتمر عا 

يوازيه او ما يوازيه حسب النظام األساسي للحزب سنويا (
60
. 

وليست لدينا معايير قياس واضحة يمكننا من خاللها تقييم مدى التزام األحزاب 

األردنية بتطبيق لوائحها الداخلية على أسس ديمقراطية، فضال عن عدم تمكننا من 

 يير الديمقراطية الداخلية فيها.التحقق من مدى التزام هذه األحزاب بمعا

إن المفهوم البسيط للديمقراطية الحزبية الداخلية يعني وبالضرورة )اشتراك اعضاء 

 الديمقراطية تعرف ما وعادة. الحزبية الهيكلية ضمن وتداوله القرار صنع فيالحزب 

 أكثر لينممث تخلق انها أو/  و للمواطنين الحزبي التنافس تغذي بانها الداخلية الحزبية

 وبرامج سياسات خلق على قادراً  سيكون الحزب ان تضمن بدورها والتي ، مقدرة

( أفضل سياسية
61
 . 

ومن المالحظ ان الديمقراطية الداخلية لألحزاب األردنية تعاني من قصور واضح، 

وغياب مفاهيم الديمقراطية الداخلية في األحزاب السياسية األردنية، ويتجلى ذلك 

قدرة معظم األحزاب على تغيير قياداتها منذ سنوات طويلة مضت،  بوضوح في عدم

فضال عن عدم التمثيل الحقيقي للمرأة داخل األحزاب بالرغم من اعتماد األحزاب في 

تأسيسها على المرأة، وهو ما دفع باألحزاب للتوصية بتخصيص كوتا للمرأة داخل 

األحزاب من اجل تعزيز الديمقراطية الحزبية الداخلية
62
. 
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ان من بين األحزاب التسعة التي تم بحثها في هذه الدراسة فان سيدة واحدة تشغل 

موقع األمين العام األول للحزب
63

، وال توجد اية امراة عضوا في قيادة الحزب 

باستثناء حزب حشد الذي يضم سيدة اخرى عضوا في اللجنة المركزية للحزب
64

 ،

سيدات 3كما يضم الحزب الشيوعي في لجنته المركزية 
65

، ويضم مجلس 

المستشارين في حزب زمزم سيدتان فقط
66
 . 

لقد ظلت ازمة الديمقراطية الداخلية في األحزاب السياسية األردنية تمثل ذات األزمة 

التي تعاني منها باقي األحزاب العربية بكل تياراتها السياسية القومية واالسالمية 

كس وبالضرورة صورة البيئة اإلجتماعية والوسطية الليبرالية واليسارية، كما انها تع

السياسية الحاضنة لهذه األحزاب، وهي بالتالي تمثل انعكاسا بصورة ما للواقع 

 السياسي الرسمي للنظام العربي بشكل عام.

لقد شكلت ازمة الديمقراطية الداخلية داخل األحزاب األردنية وغيابها في معظم 

ب الى مشكالت داخلية ، فحزب جبهة الحاالت وضعفها تعرض العديد من األحزا

العمل اإلسالمي وبسبب أزمة ديمقراطيته الداخلية وخالفاته الداخلية وجد نفسه 

يتعرض إلنشقاقن واسع النطاق والتأثير تمثل بتاسيس حزبين جديدين اولهما جماعة 

 اإلخوان المسلمين المرخصة، وثانيهما حزب المؤتمر الوطني "زمزم".

يمقراطية الداخلية في األحزاب تقود وبالضرورة الى غياب مباديء كما ان غياب الد

وقيم الشفافية ومن هنا فقد تعرض حزب البعث التقدمي لخالفات داخلية ادت الى 

استقاالت من الحزب
67

، كما تعرض حزب البعث العربي اإلشتراكي الى تشابك 

باأليدي في احد اجتماعاته
68
 . 

                                                           
63
 شد" تحت مسنى" األمين العام األول للحزب".ــ هي السيدة عبله ابو علبه التي ترأس قيادة حزب الشعب الديمقراطي "ح 
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 ــ السيدة سمر الجزرة. 

65
 ــ السيدات ليلى نفاع، ميس عفانه، ونوال حدادين. 

66
 ــ هما المحامية مرام الذنيبات مساعدة رئيس المجلس، والدتورة نداء الزقزوق عضوا في المجلس.  

67
 ــ متوفر على رابط: 21( ــ موقع عربي  ــ )استقاالت جديدة بصفوف  حزب بع  اردني تهدد بحله 

https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D

8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-

%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D

9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-

%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9  

68
 ــ تقرير ) مشاجرة بين اعضاء في البع  اإلشتراكي إثر خالفات تنظيمية ( ــ جريدة الغد ــ متوفر على رابط: 

https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9


 

 لسياسية لألحزاب وبرامجها:خامسا: المقاربة بين المواقف ا

سبق أن قلنا إن معظم األحزاب السياسية األردنية لم تضع برامج بديلة ومفصلة 

للبرامج والسياسات الحكومية باستثناء حاالت محدودة جدا، واشرنا في حينه الى ان 

األحزاب تكتفي في التعبير عن مواقفها السياسية من خالل بيانات صحفية تجاه 

حلية او اإلقليمية الضاغطة، وفي احيان أخرى تلجأ الى عقد مؤتمرات القضايا الم

 صحفية لتوضيح وتجلية مواقفها السياسية من تلك القضايا.

وال تشارك األحزاب السياسية في رسم السياسات العامة للدولة، وتبقى حركتها 

الذي وفاعليتها واشتباكها مع تلك السياسات في إطار ردات الفعل، في ظل الغياب 

تعاني منه األحزاب في رسم السياسات العامة او حتى المشاركة في جلسات التشاور 

 واإلستماع ما بينها وبين الحكومات األردنية المتعاقبة.

وبالنظر الى األنظمة الداخلية لألحزاب السياسية األردنية على اختالف مدارسها 

تملك ترف الخروج على أنظمتها وتوجهاتها السياسية األيديولوجية والفكرية فانها ال 

ومبادئها واهدافها السياسية، ويكفينا التوقف فقط أمام قضية محورية هامة تتوافق 

جميع األحزاب السياسية األردنية عليها وهي القضية الفلسطينية، فجميع األحزاب 

دون استثناء تعتبر القضية لفلسطينية قضيتها األساسية،وتتضمن انظمتها الداخلية 

 صا واضحة في هذا الجانب ال تحتمل التأويل.نصو

وتمارس األحزاب مواقفها تجاه القضية الفلسطينية في ذات األطر القانونية التي 

نظمها قانون األحزاب وأنظمتها الداخلية التي تستند اليه، إال أن الخالف بين 

من  األحزاب حول هذه القضية يفترق بين من يدعم حالة السالم مع اسرائيل وبين

 يرفضها.

اكدت األحزاب جميعها في أنظمتها على دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب 

الفلسطيني بالعودة واقامة دولته، وبما يمثل التزاما سياسيا صارما من قبل هذه 

األحزاب تجاه هذه القضية التي تتوافق فيها مواقف األحزاب السياسية مع مبادئها 

 لداخلية.التي تصنت عليها في لوائحها ا

                                                                                                                                                                      
http://www.alghad.com/articles/901865%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D8%A

8%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%

D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9

%8A%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%8

6%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9  

http://www.alghad.com/articles/901865%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/901865%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/901865%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/901865%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/901865%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9


ومن المؤكد أيضا ان األحزاب تلتزم تماما بما طرحته من أفكار ومباديء تتناول 

مختلف القضايا المعيشية العامة على نحو حق المواطن بعيش كريم، وحقه في العمل، 

ورفض السياسات اإلقتصادية او نقدها والمطالبة بتصحيح المسار اإلقتصادي، وال 

دنية مجتمعة الجرأة باإلعالن عن تأييد السياسات تملك األحزاب السياسية األر

، اإلقتصادية الحكومية خاصة تلك التي تستهدف رفع األسعار وزيادة الضرائب

وتعلن في العادة انحيازها للمواطنين وللجمهور
69
. 

وتعبر األحزاب في العادة عن مواقفها هذه من خالل بيانات صحفية تتولى وسائل 

للجمهور، وال تتجاوز مواقف األحزاب حدود منطلقاتها اإلعالم نشرها وايصالها 

التي اعلنت ايمانها بها وتبنيها كمنطلقات وادبيات تحكم عملها، مما يجعل من الحكم 

على نجاح حالة اإلنسجام والتوافق بين لوائح األحزاب النظرية وممارساتها العملية 

 ة واحدة ال تغيير عليها.على األرض وإن كان ثمة تفاوت فيما بينها إال ان القاعد

 

 سادسا : األحزاب في البرلمان، هل من قدرة على صنع السياسات؟

ظلت خارطة األحزاب السياسية األردنية في البرلمان ضعيفة إلى حد كبير من حيث 

عدد المقاعد التي تحصل األحزاب عليها،وهو ما يفقدها قوة التأثير في رسم 

 ت.السياسات العامة للدولة وللحكوما

ان البرلمان األردني وبالرغم من انه يملك السلطة الدستورية للمشاركة في رسم 

السياسات العامة للدولة والتأثير فيها، إال ان هذا الدور البرلماني ال يزال ضعيفا جدا 

ألسباب تتعلق في األساس بضعف قوة وتأثير البرلمان في سياسات السلطة التنفيذية، 

م ضعف القوى النيابية سواء الحزبية منها او القوى ومن هنا يظهر بوضوح تا

 الكتلوية داخل المجلس.
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 ــ على سبيل المثال انظر تقرير ) أحزاب تندد بقرار الرفع ( ــ وكالة عمون اإلخبارية ــ متوفر على رابط:  

http://www.ammonnews.net/print/136676   

 ومراجعة تقرير ) "القومية واليسارية" يطالب الحكومة بالتراجع عن رفع األسعار ( ــ جريدة الغد ــ متوفر على رابط:

http://www.alghad.com/articles/1450032%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%

A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D8%B7

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A8%D

8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B

9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1  

http://www.ammonnews.net/print/136676
http://www.ammonnews.net/print/136676
http://www.alghad.com/articles/1450032%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://www.alghad.com/articles/1450032%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://www.alghad.com/articles/1450032%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://www.alghad.com/articles/1450032%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
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وحتى اعداد هذه الدراسة فان العدد الكلي للنواب الحزبيين داخل مجلس النواب 

األردني الحالي ) المجلس الثامن عشر( ال تزال غير واضحة تماما، لكون من تدعي 

وا االنتخابات على أسس حزبية وإنما االحزاب ان لها مقاعد في البرلمان لم يخوض

على أسس عشائرية ومناطقية وهذا ما يسبب حالة الغموض في عدد المقاعد الحزبية 

 الحالية في المجلس.

ان اوضح وجود لألحزاب السياسية في المجلس النيابي الثامن عشر الحالي
70
تتمثل  

نائبا  15غ مجملهم بنواب حزب جبهة العمل اإلصالمي وائتالفهم اإلنتخابي، فقد بل

 نواب ينتمون لحزب جبهة العمل اإلسالمي والباقي ليسوا حزبيين. 8من بينهم 

نائبا يتواجدون حاليا في مجلس النواب يمثلون احزابا  37ووفقا لتقارير صحفية فان 

نائبا 15او ائتالفات حزبية من بينهم نواب ائتالف االصالح النيابي البالغ عددهم 

 العمل اإلسالمي وحلفائهم. يمثلون حزب جبهة

حزبا في البرلمان الثامن عشر من خالل مرشحيهم  11وبحسب النتائج، فقد تمثل )

نائبا للتحالف الوطني لإلصالح(،  15الفائزين، هي أحزاب: جبهة العمل اإلسالمي )

نواب(، الجبهة األردنية الموحدة )نائب واحد(، الوسط اإلسالمي  7التيار الوطني )

نواب(، االتحاد الوطني األردني )نائب واحد(، جبهة  5اثنان(، "زمزم" ) )نائبان

العمل الوطني ) نائب واحد(، البعث العربي التقدمي )نائب واحد(، العدالة واإلصالح 

)نائبان اثنان(، الوفاء األردني )نائب واحد(، إضافة إلى حزب العون األردني )نائب 

واحد(
71
. 

ة تماما وفقا لتقرير صحفي، وهو ما يعزز من قناعة وال تبدو هذه األرقام دقيق

المراقبين بعدم دقة تلك األرقام
72

، واختالفها من تصريح آلخر في الوقت الذي لم 

تعلن فيه وزارة التنمية السياسية عن العدد الحقيقي للنواب الحزبيين
73
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 ــ المصدر السابق. 
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  ــ متوفر على رابط:  JBC ( ــ موقع  البرلمان انتخابات في األردني" زمزم" حزب نتائ" حقيقة ماــ تقرير ) 
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شفوا عن ومما يساهم في إخفاء األرقام الحقيقية ان النواب الحزبيين انفسهم لم يك

هوياتهم الحزبية داخل مجلس النواب وهو ما رفع من منسوب الغموض تجاه هذه 

القضية التي ال تزال إحدى اإلشكاليات العالقة امام الباحثين ومراكز الدراسات بسبب 

عدم تجليتها وحسمها ليسهل التعاطي معها والحكم عليها، ومن هنا ستظل كل روايات 

 تي حصلت عليها محل شك وتشكيك.االحزاب عن عدد المقاعد ال

في ظل هذه الصورة الضبابية فليس من فرصة حقيقية تماما للحكم على اداء 

االحزاب من خالل نوابهم تحت قبة المجلس، وباستثناء نواب حزب جبهة العمل 

اإلسالمي فليس امامنا أية اليات موثوقة للتحقق من هوية النواب الحزبيين اآلخرين، 

ب واحد يمثل حزب البعث التقدميوباستثناء نائ
74
بهوية واضحة يصبح من الصعب  

على اداء نواب األحزاب ومدى التزامهم بلوائح وادبيات ومنطلقات وبرامج الحكم 

 احزابهم.

اما بالنسبة لنواب حزب جبهة العمل اإلسالمي، فهم ينضوون في كتلة )اإلصالح( 

عب التزام الكتلة النيابية وتضم نوابا حزبيين وغير حزبيين مما يجعل من الص

بخطاب حزبي موحد، ووبرنامج حزبي صارم، وهذا ما اتضح من خالل اداء الكتلة 

الرقابي والتشريعي خالل األشهر االربعة االولى من عمر المجلس الثامن عشر 

 الحالي.

 سابعا: العالقات اإلقليمية لألحزاب األردنية:

نية موضوع الدراسة بالعديد من التنظيمات ترتبط العديد من االحزاب السياسية األرد

الحزبية المحلية والعربية والدولية، فضال عن اإلمتدادات التاريخية األيديولوجية لتلك 

 األحزاب.

إن أحزابا مثل الشيوعي األردني يعتمد في ايديولوجيته على الفكر الماركسي 

ي يمثل اإلمتداد اللينيني، وكذلك الحال مع حزبي الشعب الديمقراطي"حشد" والذ

الحزبي األردني للجبهة الديموقراطية الفلسطينية، وكذلك حزب الوحدة الشعبية 

الديمقراطي"الوحدة" الذي ينتهج مثل حزب حشد النظرية الماركسية، ويمثل امتدادا 
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حزبيا اردنيا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اسسها د. جورج حبش في ستينيات 

 القرن الماضي.

ثل حزب جبهة العمل اإلسالمي التنظيم الحزبي السياسي لجماعة اإلخوان ويم

المسلمين والتي تمثل  بدورها اإلمتداد السياسي والتنظيمي والديني للجماعة األم في 

 مصر وللتنظيم الدولي لجماعة اإلخوان المسلمين.

السياسي وامتدادا لهذه المسطرة فان حزب البعث العربي اإلشتراكي يمثل اإلمتداد 

والتنظيمي واأليديولوجي لحزب البعث األم في العراق، وكذلك حزب البعث التقدمي 

 الذي يمثل حزب البعث في سوريا.

وليس بعيدا عن هذه الخارطة ايضا يقف حزب المؤتمر الوطني "زمزم" الذي تشكل 

حديثا والذي خرجت معظم قياداته المؤسسة من رحم حزب جبهة العمل اإلسالمي، 

لك حزب الوسط اإلسالمي الذي تاسس من قيادات سياسية استقالت من عضوية وكذ

جماعة اإلخوان المسلمين ومن عضوية ذراعها السياسي حزب جبهة العمل 

 اإلسالمي.

ويبدو واضحا تماما ان حزب اإلتحاد الوطني هو الحزب الوحيد الذي لم يخرج من 

لكن الحقيقة ان عددا من  احضان حزب بعينه او يتناسل من إطار حزبي معروف،

قياداته وكوادره سبق وان دخلوا في تجارب حزبية سابقة إال ان تاثيرهم في بنية 

 الحزب السياسية ظلت بعيدة الى حد ما عن طبع الحزب بطابع حزبي آخر.

وتنقسم األحزاب األردنية بين اتجاهين أحدهما احزاب المعارضة،وتضم في 

عث التقدمي والبعث اإلشتراكي، والوحدة، وحشد، عضويتها احزاب الشيوعي ، والب

وجبهة العمل اإلسالمي، واحزاب وسطية وتمثلها أحزاب الوسط اإلسالمي، وزمزم، 

 واإلتحاد الوطني.

وفي إطار تحالف األحزاب فان احزاب المعارضة تعمل في اطار تنظيمي موحد 

ست في تسعينيات يسمى ) لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة( وهي لجنة تاس

القرن الماضي، وتمثل )  لجنة التنسيق الحزبي لألحزاب الوسطية( معظم األحزاب 

 الوسطية األردنية األخرى.

ومن المالحظ في هذا الجانب أن احزاب المعارضة ولجنتهم واآلحزاب الوسطية 

يع عمل مع ولجنتهم ال تقوم بالتنسيق فيما بينها وال تلتقي وال تنفذ فعاليات او اية مشار

بعضها البعض، مما يمثل انقساما واضحا في حالة التنسيق السياسي الحزبي بين 



احزاب المعارضة واألحزاب الوسطية التي توصف عادة باألحزاب الموالية للدولة 

 وللنظام بخالف احزاب المعارضة.

 وال تخفي احزاب اليسار على وجه التحديد عالقاتها التحالفية مع احزاب ومنظمات

ومؤسسات اقليمية ومجلية ودولية تقوم بالتنسيق معها على نحو الحزب الشيوعي 

 األردني، وحزبا حشد، والوحدة الشعبية.

 خاتمة الفصل

مما مر سابقا يتضح ان األحزاب السياسية األردنية تظهر التزاما صارما بقانون 

اطار خدمة األحزاب وبالدستور األردني، ووضعت لوائحها الداخلية وانظمتها في 

المجتمع األردني والدفاع عن قضاياه، إال انها وبالرغم من التزامها بمجمل القضايا 

السياسية واالقصتادية واإلجتماعية ..الخ إال ان معظم تلك األحزاب لم تقدم برامج 

 بديلة او موازية للسياسات الحكومية.

لدولة فقد ظلت وبسبب عدم مشاركة األحزاب في رسم وتوجيه السياسات العامة ل

األحزاب بمناى عن التأثير اإليجابي في السياسات العامة للدولة، واكتفت االحزاب 

بالعمل عبر وسائل اإلعالم، ومن خالل بيانات تظهر فيها وكأنها تعمل بردات الفعل 

 وليس بروح المبادرة.

كون وال تستطيع االحزاب السياسية األردنية مخالفة انظمتها الداخلية، فضال عن 

منسوب الديمقراطية الداخلية فيها غير واضح تماما بسبب غياب ادوات القياس 

الواضحة في هذا اإلتجاه، فضال عن عدم اعتماد األحزاب سياسة اإلفصاح 

والشفافية، الى جانب ان األحزب نفسها ومن خالل أنظمتها الداخلية ولوائحها 

ون ان يكون للمؤتمرات العامة التنظيمية ال تزال تجدد انتخاب قيادتها العليا د

ولمباديء اإلنتخاب المباشر التي تنتهجها األحزاب أية تأثيرات جوهرية على إحداث 

 تغيير في رأس الهرم القيادي فيها.

ويتضح ضعف األحزاب في التأثير على السياسات العامة للدولة من خالل عدم 

عظم النواب الحزبيين وضوح قوة وتاثير هذه األحزاب في البرلمان، خاصة وان م

الذين يصلون للبرلمان يخوضون اإلنتخابات على أسس عشائرية أو شخصية وليست 

حزبية، الى جانب أن األحزاب السياسية األردنية منقسمة بين معارضة ووسطية 

 مؤيدة، وال تقوم بالتنسيق فيما بينها.

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 بلنقاط القوة والضعف والتحديات وفرص المستق

ظلت األحزب األردنية على اختالف مشاربها السياسية تعاني من ضعف حقيقي في 

اإلنتشار الجماهيري، وفي التأثير السياسي ألسباب عديدة بعضها تتحمله األحزاب 

نفسها، وبعضها اآلخر تتحلمه الدولة وسياساتها وتشريعاتها، مما اثر سلبا على مدى 

 بي في األردن.تقبل الجمهور لألحزاب وللعمل الحز

وقد كشفت اإلحصاءات الرسمية الحكومية في األردن عن العدد الحقيقي للحزبين 

المنخرطين في عضوية األحزاب في رسالة رسمية وجهتها الحكومة ألحد النواب في 

المجلس النيابي الثامن عشر الحالي
75
. 

ردني في ووفقا للكشوف الرسمية فان إجمالي عدد المنخرطين في العمل الحزبي األ

( حزبا 50( عضوا حزبيا فقط، يتوزعون على ) 30492يلغ )  2016نهية سنة 

 مرخصا.

وال بد هنا من التأشير إلى أن نقاط القوة والضعف وحتى الفرص واستجالء المستقبل 

لألحزاب األردنية تبدو جميعها متوافقة تماما، لكون األحزاب جميعها تعيش ذات 
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 نها وأعداد المنتسبين لكل حزب منهم؟ وما هو الدعم المادي المقدم لكل منها؟.وأسماء كل واحد م

واجابت وزارة التنمية السياسية والبرلمانية على سؤال النائب الطيطي قائلة ان عدد األحزاب السياسية األردنية المرخصة 

حزبا على الدعم  33ينار أردني وحصل الف د 50حزبا، ويبلغ مقدار الدعم المالي المقدم لألحزاب شكل سنوي  50يبلغ 

 .2016المالي المخصص لألحزاب سنة 

 



عوقات، فضال عن المكانة وقوة التأثير التي يمكن لهذه الظروف وذات التحديات والم

 األحزاب امتالكها مستقبال. 

 أوال: احزاب اليسار األردني

 ــ الحزب الشيوعي األردني: 1

يرى األمين العام للحزب الشيوعي األردني فرج الطميزي
76
ان من ابرز نقاط  

البالد، وعشرات تكمن في القوانين المعيقة للعمل الحزبي في الضعف في حزبه 

ومالحقة األجهزة األمنية لهم حتى  األرضالحزب تحت  اعضاءالسنين التي عاشها 

 في لقمة عيشهم.

ويضيف القيادي في الحزب الشيوعي كريم نشيوات
77
عامال آخر ساهم في إضعاف  

 الحزب وهو االنقسامات الداخلية التي شهدها الحزب عبر مسيرته التاريخية.

بي عثمان الجملويلخص الناشط الحز
78

 في الحزب الشيوعي  نقاط الضعف 

ويبرر ذلك بقوله ان ذلك محدودية استقطاب عدد أكبر للعنصر النسوي والشبابي ب

كالظروف واألوضاع المحلية المحكومة  ة الحزبة عن إرادخارجيعود لظروف 

 بالتوجه العام للدولة في محاربة كل من ينخرط في العمل السياسي أو الحزبي.

ترتكز على تضحيات أعضاء الحزب، ة في حزبه نقاط القورى الطميزي أن وي

، فيما يرى ته في العمل الجبهوي مع اآلخرين، ورغبالثابتةووضوح مواقفه السياسية 

على االنتماء والتوجه الفكري الماركسي الناشط الحزبي عثمان الجمل أن ثبات حزبه 

 هم نقاط القوة للحزب.تمثل ا ينيني ومبادئ االشتراكية العلميةالل

ويعتقد األمين العام للحزب الشيوعي األردني فرج الطميزي أن إغالق مؤسسات 

الدولة والحكم امام الشيوعيين األردنيين، وحرمان الحزبيين الشيوعيين من الوظائف 

في الدولة يمثل تحديا حقيقيا أمام حزبه، مضيفا عوامل اخرى تمثل بالنسبة لحزبه 

 تمنعه من التأثير المطلوب منه، ومن انتشاره الجماهيري.تحديات كبيرة 

تركها انهيار االتحاد السوفيتي ومن أبرز هذه التحديات تلك اآلثار السلبية التي 

صعوبة ، وتوظيف العامل الديني في محاربة كل فكر تقدمي، ووالمنظومة االشتراكية
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رار النهج األمني والعرفي استم، والحياة االقتصادية وحالة الفقر لدى جماهير شعبنا

 .ولو بأشكال أخرى

وهذا ما يؤكد عليه الناشط الحزبي عثمان الجمل إذ يرى هو اآلخر ان عدم تمكن 

يمثل تحديا حقيقيا امام الشيوعيين  االنخراط في مؤسسات الدولةاعضاء الحزب من 

 األردنيين.

خاصة في  الشيوعيالحزب بان تكون الحياة الحزبية عامة، وحياة ويطمح  الطميزي 

 لحزبية.أجواء جيدة، وان يكون هناك فهم وإرادة سياسية رسمية بأهمية الحياة ا

 

 ــ حزب الوحدة الشعبية ) الوحدة ( :  2

يؤكد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية د. فاخر دعاس
79
على ان  

هي من اهم  العنصر الشبابي وروح المبادرة وانتشار الحزب في كافة أرجاء الوطن

 نقاط القوة في حزبه.

ويرى د. دعاس ان الجانب المالي هو عامل الضعف األساسي في عمل حزبه، 

حجم  وانعكاس ذلك على الوصول إلى البرلمان  حزبه في قدرةمعتبرا أن عدم 

 يمثل أبرز التحديات التي تواجه الحزب.الحضور الشعبي والوطني للحزب 

من  أمامهقييد على العمل الحزبي ووضع العراقيل حجم التويشدد د. دعاس على أن 

تشكل أبرز المعوقات امام الحزب، بينما يرى القيادي الوسطي في  قبل الحكومة

الحزب محمد العبسي
80
والمالحقات األمنية  ،العمل الحزبي داخل الجامعاتان منع  

 تمثل أبرز المعوقات امام الحزب.  للشباب

الوحدة الشعبية فان الحزب يراهن ــ بحسب  د. وحول الرؤية المستقبلية لحزب 

ً  ــ تحقيق قفزات كبيرة في تهعلى قدردعاس ــ  وهذا يتطلب ذاتياً  ــ كما حققها سابقا

كما يتطلب وجود بيئة  ،يم الموضوعي ألداء الحزب وأعضائهالمحاسبة والتقيب القيام

قانون االنتخاب  مناسبة للعمل الحزبي تتمثل بإعادة النظر في التشريعات وخاصة

، بينما يعول ِّ القيادي العبسي كثيرا على الحزب تقييد الحكومي على العمل الحزبيالو

  .السواد األعظم من العضوية الحزبية هي عضوية شابةلكون 
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 ــ حزب الشعب الديمقراطي ) حشد(: 3

هعبله ابو علب ترى األمين العام األول لحزب الشعب الديمقراطي األردني ) حشد (
81
 

االنتشار الحزبي على مستوى المملكة من في حزبها اعتماده على نقاط القوة أن ابرز 

خالل برنامجه السياسي المنحاز للطبقة العاملة والفقراء وكافة فئات الشعب 

 المهضومة الحقوق والدفاع عن المصالح الجماهيرية وازالة الظلم وتحقيق العدالة.

محمد زرقانقراطي "حشد " ويرى الناشط في حزب الشعب الديم 
82
 دورية أن  

 برنامج نشر في موتفانيه الرفاق انضباطو ،الحزب وحدةو ،المؤتمرات انعقاد

الحزبية كلها مجتمعة تمثل نقاط القوة  الهيئات عبر الديمقراطي الحوارالحزب، و

 داخل الحزب.

وهذا من ابرز  كافة االحزاب السياسية تفتقر للعنصر الشبابيوتؤكد ابو علبه على ان 

عدم اقامة اتحادات للشباب  عوامل الضعف في األحزاب وأسبابه معروفة مثل

 والطلبة والتضييق على العمل الحزبي داخل الجامعات والكليات.

تمثل في توبحسب محمد زرقان فان أبرز نقاط الضعف في العمل الحزبي األردني 

 .المالي الدعم قلةو األحزاب على والتضييق الحزب عمل تقييد

وترى ابو علبه ان من ابرز التحديات التي يواجهها الحزب تتمثل بضعف الدعم 

ممارسة الحكومات واألجهزة األخرى بقمع الحريات والفكر وكافي، الغير المالي 

، فيما يرى الناشط محمد والتراجع عن اإلصالح السياسي والتضييق على اإلعالم

 لألحزاب هي ابرز التحديات التي يواجهها حزبه.زرقان أن القوانين العرفية والعداء 

ممارسة الجهات ان من ابرز المعيقات امام العمل الحزبي استمرار  أبو علبه وترى

القوانينمثل قانون ثم األمنية والجهات المسؤولة في قمع المسيرات او منعها، 

ل األحزاب ، او " القوانين التي تعز األحزاب واالنتخابات وقانون الحريات العامة

 عن المشاركة في الحياة السياسية" كما وصفها الناشط محمد زرقان.

يسير الى األمام ولكن وحول الرؤية المستقبلية للحزب تؤكد ابو علبه على ان حزبها 

ال بد من تفعيل البرامج التثقيفية وتدريب الشباب على القيادة والعمل الجماهيري من 

عنصر الشباب في الحزب واستغالل وسائل  خالل الدورات التدريبية وزيادة
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التواصل االجتماعي لبث فكر الحزب وانتشاره وتلمس مشاكل وحاجات الناس 

 والدفاع عنها وخلق بيئة آمنة للعمل الحزبي من خالل قوانين ناظمة.

 ومعالجته هنظر وجهة صوابية ثبتأ ان حزب الشعبمحمد زرقان ويرى الناشط 

 ومصدر لتطرفل بديالالتي تمثل  األحزاب ضد لمعوقاتا كل رغم المجتمع لقضايا

 .العامة الحياة في المشاركة نطاق توسيع عبر المجتمع ستقرارا وضمان االنطالق

 ثانيا: األحزاب القومية:

 ــ حزب البعث التقدمي: 1

يؤكد االمين العام لحزب البعث التقدمي فؤاد دبور
83
على ان من ابرز نقاط قوة  

كر الوحدوي القومي والتمسك بالنظام االساسي للحزب واعتماد االطر الفحزبه  تبنيه 

، فيما يرى القيادي الوسطي في الحزب شريف غنامالتنظيمية
84
ان اعتماد الحزب  

 إحدى ابرز نقاط قوة حزبه. هالمبدأ تبني مصالح الجماهير العربية وقضايا

ية نقاط ضعف في وفي الوقت الذي ينفي فيه القيادي الوسطي شريف غنام وجود ا

ضعف االمكانيات المالية حزبه فان األمين العام للحزب يخالفه الرأي ويؤكد ان 

تمثل نقاط  والخوف المتأصل في نفوس الجماهير من االنتماء لألحزاب السياسية

 ضعف حقيقية في حزبه.

انها فؤاد دبور ه حزب البعث التقدمي يقول األمين العام جوحول التحديات التي توا

تمثل في ضعف اإلمكانيات المالية وعزوف الجماهير عن العمل الحزبي، والخالف ت

االساسي مع العديد من المؤسسات وبخاصة االعالمية منها الموالية لجهات معادية 

آخر يتمثل الى تحدي القيادي الوسطي شريف غنام  ، ويشيرفكرنا الوحدويللحزبنا و

 به.لحزمحاربة االجهزة االمنية  فيما أسماه

اهير وتتعاون مع الدول الدول التي ال تتبنى مصالح الجممواقف  فيويرى غنام 

  .المعوقات التي تواجه حزبه  أبرز المستعمرة

عبر وحول الرؤية المستقبلية للحزب يرى فؤاد دبور ان حزب البعث التقدمي يناضل 

لجماهير في قواعده وامكاناته من اجل التوسع التنظيمي والتطور بما يخدم مصالح ا

وحزبنا قومي لذلك يناضل مع القوى القومية االخرى إلخراج الوطن  ،االردن
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مة الصهاينة واالمبريالية المحن والتصدي لمخططات اعداء األ العربي من

 واالستعمار بكل اشكاله.

واعد ويؤمن القيادي الوسطي شريف غنام بمستقبل حزبه قائال انه سيكون له مستقبل 

 على مخططات الربيع العربي والدول الداعمة له في جميع المجاالت.بعد االنتصار 

 

 ــ حزب البعث العربي اإلشتراكي األردني: 2

بدت اجابات حزب البعث العربي اإلشتركي األردني غير واضحة وغير مكتملة، 

فمعظم األسئلة التي طرحت على قيادات الحزب لم تتم اإلجابة عليها، اما األسئلة 

عليها فكانت مختصرة جدا وغير واضحة بالمطلق، وال تنم عن أي التي اجيب 

 اهتمام.

فلم تتحدث قيادات الحزب لصالح هذه الدراسة عن نقاط القوة والضعف، بينما قال 

األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي محمد اكرم الحمصي
85
ان ابرز  

، كما يرى وجود تحدي اخر التحديات التي يواجهها الحزب تتمثل بالتحديات األمنية

من فعالية ونشاط حزب يتمثل في بعض األحزاب األخرى التي تعمل على الحد 

 ، دون ان يسمي تلك األحزاب.البعث

، وشادي قطيشمحمد فايز البلبيسيويتفق القياديان في حزب البعث االشتراكي 
86
 

ز المعوقات امام على ان األحكام العرفية، وقانون اإلنتخاب، وقانون األحزاب من أبر

  الحزب

وبدون اي توضيح يصف األمين العام لحزب البعث اإلشتراكي محمد اكرم الحمصي 

لكنها كانت تواجه عددا من الرؤية المستقبلية لحزبه بـ"الممتازة" ، مستدركا "

،ويوافقه في هذا التوصيف كل من ات والمعوقات للحد من نشاط الحزبالتحدي

 لبيسي، وشادي القطيش.القياديين محمد فايز الب

 

 ثالثا : األحزاب اإلسالمية:

 ــ حزب جبهة العمل اإلسالمي: 1
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يؤكد القيادي والنائب في البرلمان عن حزب جبهة العمل اإلسالمي ابراهيم ابو 

السيد
87
على أن من اهم عوامل قوة حزبه العمل على األرض، بينما يرى عضو  

مي علي المومنيالقيادة الوسطى في حزب جبهة العمل اإلسال
88
تمثل تان قوة حزبه  

 بتماسك قواعده الحزبية.

ويرى ابو السيد ان التدخالت الحكومية هي من اهم نقاط الضعف في الحزب، وبرأيه 

تمثل ابرز االستقاالت وظهور تيارات ونزعات فكرية انعزالية تغذيها الحكومة فإن 

قيادي المومني الذي يرى في ات التي تواجه حزبه، ويخالفه في هذا الرأي اليالتحد

التحديات األكثر بروزا امام القوانين المعروضة على مجلس النواب وقانون االنتخاب 

 حزبه.

األخرى أو حظر األحزاب السياسية  حزبه إمكانية حظرويعتبر النائب ابو السيد ان 

حات إتمام اإلصال من أبرز المعيقات امام العمل الحزبي، كما يرى المومني في عدم 

 معوقا مهما امام حزبه واألحزاب األخرى.السياسية 

وحول الرؤية المستقبلية لحزب جبهة العمل اإلسالمي فان النائب عن الحزب ابراهيم 

 اابو السيد يؤكد ان الحزب يسير في اتجاه وطريق مليء باألشواك والعقبات، مشدد

لتعاون معها لكن لنا ونمد يد ،او الحكومات بشكل عامعلى ان حزبه ليس ضد الدولة 

 .الدولة نفسها متأثرة بالمناخ السياسي في المنطقة الذي هو ضد كل ما هو إسالمي

وحسب القيادي علي المومني فان الرؤية المستقبلية للحزب يجب ان تتجه للتنسيق 

هي والمتعلقة باالصالحات السياسية وإشاعة الحريات العامة  المطالب ولتوحيد

 التي يتوجب على الحزب العمل عليها.مطالب الربيع العربي  المطالب التي تمثل

 ــ حزب الوسط اإلسالمي: 2

الحاج محمد. د اإلسالمي الوسط حزب عن السابق والنائب البارز القيادي يرى
89
 في 

 عن فضال حزبه، في القوة نقاط ابرز احى المملكة محافظات كافة في حزبه وجود

 فيهما، له ممثلين ووجود والنقابية والبلدية ابيةالني االنتخابات في الحزب مشاركة

 . الجماهير رؤية من قريب هو الذي الوسطي اإلسالمي للفكر وتبنيه
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 ــ مقابلة شخصية في مكتبه بعمان. 



الجراجره محمد اإلسالمي الوسط حزب في االنشط وبحسب
90
 تكمن حزبه قوة فان 

 النواب، مجلس عضوية الى المتعاقب الحزب ووصول البشرية الحزب موارد في

 محافظت في للحزب فرع 16 ووجود ، الجماهير حاجات عن الحزب وتعبير

 .المملكة

 :وهي حزبه في ضعف نقاط له بالنسبة تمثل رئيسية نقاط أربعة الى  الحاج. د ويشير

 ق.التمويل ضعف .1

 .الشباب من المتطوعين وجود قلة .2

 .لألحزاب العام الضعف .3

  الفاعل دورها أخذ من األحزاب تمكين عدم .4

 لدى وان خاصة الضعف نقاط ابرز من لحزبه التمويل قلة الجراجرة االشط ويعتبر

 الحزب، مصارف تغطي وال دينار ألف 50 الحكومة من يأخذه وما فرعا 16 الحزب

 من أننا كما ، البرلمان في التمثيل حسب للتمويل معايير هناك تكون أن يقتضي مما

 نستقطب ان نستطيع الحزب قيادات من نائب يمتلكها الذي الدولية الحقيقة قناة خالل

  الجمهور

 الى الوصول عدم في تتمثل إنها الحاج. د قال الحزب تواجه التي التحديات وحول

 برز أن الجراجرة يرى فيما السياسية، األحزاب وكثرة القرار، صنع مراكز

 وكذلك أفضل والقوانين التشريعات تكون بان الحزب طموح في تتمثل التحديات

 .المالي يلالتمو

 األحزاب قوانين في تتمثل الحزب تواجه التي المعوقات أهم ان الجراجة ويرى

 دورها، ألخذ األحزاب تؤهل ال التي واالنتخابات

 دور تهمش مازالت التي السياسي لإلصالح الناظمة القوانين ان يرى الحاج. د أن إال

 امام المعوقات أبرز تمثل التمويل، وقلة السياسية لألحزاب المالي والوضع األحزاب

 .حزبه

 العملية أن من الرغم على تفاؤله عن الحاج. د أعرب لحزبه المستقبلية رؤيته وحول

 أن كما ، لألحزاب الداعمة التشريعات غياب ظل في صعبة أصبحت السياسية
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 في امله عن الجراجره  عبر بينما ، بطيئة بخطى األردن في يسير السياسي اإلصالح

 .الحزب على ذلك لنعكس للمواطنين االقتصادية ضاعاألو تحسن

 حزب المؤتمر الوطني " زمزم":ــ  3

يرى رئيس حزب المؤتمر الوطني "زمزم" د. رحيل غرايبه
91
ان من أبرز جوانب  

، القوة في حزبه تتمثل في االعتدال في سياساته ومنطلقاته والوسائل المستخدمة فيه

المنهج السلمي البعيد عن ، وتدريجي ملموس والتزايد في عدد أعضاء الحزب بشكل

الشفافية ، واالنفتاح على جميع مكونات المجتمع األردني، والعنف والتطرف

التدرج في الخطوات والمراحل ، ووالوضوح في سياساته وأهدافه ووسائله وأنشطته

لحزب من كافة شرائح المجتمع، ومن قبل الجهات اقبول ، والالزمة لتحقيق أهدافه

محاربة نوازع الفرقة واالنقسام ونبذ أشكال التعصب ، ونفيذية في الدولة األردنيةالت

التنوع في اهتمامات الحزب وشموليتها ، واإلقليمي والفئوي والمذهبي والعرقي

العمل المؤسسي إلدارة شؤون الحزب ، ولجميع مناحي الحياة المدنية في األردن

 واتخاذ قراراته.

السمعة اإليجابية التي يتمتع بها الحزب في أوساط ن ويضيف د. رحيل غرايبه إ

وجود منطلقات وسياسات معلنة وواضحة ،والمجتمع األردني والعربي واإلسالمي

االلتزام بالهوية الوطنية األردنية والحرص على تماسك اللحمة اللوطنية ، وللحزب

يعي النافذ في االلتزام باإلطار التشر، وبين كافة عناصر النسيج المجتمعي األردني

المجتمع األردني، ممثالً بالدستور والقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة في المجتمع 

 تمثل جميعها مصدر قوة للحزب. األردني

 ةالتنوع في الخلفيات العلمية والثقافي وقال ان مصدر قوة الحزب أيضا تتمثل في 

غنى الخلفيات الثقافية والتخصصية والجغرافية ألعضاء الحزب، مما ينعكس على 

وجود نظام سياسي للحزب يتصف بالشمولية والوضوح، ينظم ، ووالخبرات لهم

ويضبط جميع جوانب عمل الحزب ويحدد منطلقاته وثوابته ومرجعياته، والعضوية 

الحزبية وهيئات الحزب وقيادته، والهيكل التنظيمي للحزب والهيئة التأسيسة والهيئة 

عام ومجلس المستشارين، والمكتب السياسي ، والمجالس العامة ، والمؤتمر ال

 االستشارية للفروع، وهيئات االنضباط والشفافية والشؤون المالية واللوازم.

وحول نقاط الضعف في حزب المؤتمر الوطني"زمزم" قال األمين العام د.رحيل 

الحزب تدني مستوى التعارف والتواصل الفع ال بين اعضاء  غرايبه إنها تتمثل في 
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ً وبين قيادة الحزب والهيئة العامة للحزب ضعف اإلمكانات المالية المتاحة ، وعموما

غياب قاعدة بيانات تخصصية شاملة وعدم وجود قاعدة معلومات حول ، وللحزب

، النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحقوق االنسان والحريات لدى الحزب

الحزب وأنشطته وآليات تحقيق تطلعاته على غياب التخطيط االستراتيجي لعمل و

، غياب اآلليات واألدوات لتقييم ما تم إنجازه ومتابعة أنشطة الحزب، وأرض الواقع

ضعف المشاركة والمساهمة ، والضعف في استقطاب فئة الشباب لالنضمام للحزبو

للحزب في إجراء األبحاث والدراسات التي تلقي الضوء على واقع حياة المواطن 

 الحاجات والخدمات التي يتطلبها.و

ضعف مأسسة قنوات التواصل مع الجهات الحكومية واألهلية الفاعلة واضاف ان 

والناظمة لمستوى الحياة التي يعيشها المواطن األردني والتأثير عليها وعلى قراراتها 

تدني مستوى وسائل اإلعالم الخاصة بالحزب ودورها ، وكذلك وإجراءاتها وأنشطتها

ضعف االنخراط في مؤسسات الدولة ، وتسويق عمل الحزب وأنشطته ومساهماتهفي 

غياب الشراكات مع األحزاب األخرى على الساحة ، وومؤسسات المجتمع المحلي

األردنية والعربية والعالمية التي تشارك وتشاطر الحزب اهتماماته وسياساته 

ء الصبغة الوطنية األردنية وتطلعاته، مع الحرص على المحافظة على استقالليته وبقا

 ، تمثل جميعها نقاط ضعف تتوجب معالجتها.المميزة للحزب

وجود وحول المعوقات والتحديات التي تواجه الحزب قال د. غرايبه إنها تتمثل في 

وجود أحزاب تتقاطع مع ، وعدد كبير من األحزاب العاملة على األرض األردنية

األوضاع السياسية  ، وته ومنطلقاته ووسائلهحزب المؤتمر الوطني )زمزم( في توجها

المتوترة والملتهبة في بلدان الجوار وانعكاساتها على األوضاع السياسية واالجتماعية 

اإلرهاب ، واألوضاع االقتصادية ممثلة بالمديونية الكبيرة، وواالقتصادية في األردن

الهجرات القسرية ، ووالفقر والبطالة كمشكالت اجتماعية تواجه المجتمع األردني

 لألردن كنتيجة ألوضاع الجوار.

الرغبة وحول الفرص المتاحة امام الحزب ورؤيته المستقبلية قال د. غرايبه إن 

المجتمعية الملموسة لوجود اطار حزبي وطني جامع يسعى للنهوض والبناء الوطني 

احة تدني االداء العام لالحزاب االخرى على السأمر مهم ومشجع وكذلك  الشامل

تبني منهج التمكين ، والوطنية بما يالمس طموح المواطن االردني وتطلعاته

المجتمعي وبناء قدرات المواطن االردني بمختلف شرائحة بما يلبي طموحه ورغباته 

المناخ اإليجابي ، وويعزز دوره الحقيقي في البناء والنهوض والوعي الوطني الشامل

، األحزاب والتعددية السياسية في األردنالنسبي الذي توفره الحكومة للنهوض ب

التراجع النسبي في االتجاهات السلبية نحو االنضمام لألحزاب والعمل الحزبي لدى و



الدعم المعنوي والمالي النسبي الذي توفره الحكومة ، واألفراد في المجتمع األردني

الحزب  وجود الكفاءات العالية والمتنوعة من اعضاء، وللعمل الحزبي في األردن

 والداعمين له من المؤازرين واالنصار

 رابعا: األحزاب الوسطية"الليبرالية":

يُجمل األمين العام لحزب اإلتحاد الوطني زيد ابو زيد
92
نقاط القوة في حزبه في كونه  

، ويرى ان نقاط ضعف وان كوادره من مختلف المشارب  يمثل غالبية االردنيين

 .للعمل السياسي وضعف التمويل وااليرادالتشريعات الناظمة حزبه تتمثل ب

االنتخابات والوصول الى السلطة وحول التحديات التي تواجه حزبه يؤكد ابو زيد ان 

المؤسسات المشرفة التي تعتقد ان هي أبرز تلك التحديات، ويضيف أن  بالتشارك

تمثل أبرز المعوقات امام حزبه واالحزاب السياسية  االحزاب هيئات تابعة لها

 ألخرى.ا

ويؤكد ابو زيد على ان الرؤية المستقبلية لحزبه مشرقة، وسييبقى يتطور برامجيا 

 .على كل الصعد للبحث عن الشرعية الشعبية والرسمية معا

 

تقييم الخبراء للعمل  الحزبي األردني
93
 

 قات والتحديات والمستقبل (عو   )عوامل القوة والضعف والمُ 

 

 ردنية:ــ نقاط القوة في األحزاب األ 1
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93
خبراء وناشطين حزبيين للبحث في نقاط القوة والضعف  6جلسات منفصلة مع  3ــ لغايات هذه الدراسة تم عقد  

وشارك في الجلسة ، المستقبلية للعمل الحزبي األردنيألحزاب األردنية والرؤية والتحديات والمعيقات التي تواه عمل ا

األولى الخبيران سلمان النقرش أحد الناشطين في قيادات مؤسسة المجتمع المدني، ووحيد قرمش احد القيادات المتخصصة 

 حزبية.جال الدراسات السياسية والمفي العمل الحزبي، وكالهما حزبيان سابقان وينشطان في 

الجلسة الثانية الخبيران محمد اسليم وهو حزبي سابق وناشط في العمل العام، و عاطف سعادة أحد الناشطين في ضمت و

ن وائل منسي وهو ناشط في مجال األحزاب وحقوق اإلنسان، والسيدة أميرة يضمت الجلسة الثالثة الخبير، كما العمل العام

 في مجال المرأة واألحزاب. عساف احدى القيادات النسائية الناشطة

 

 



يعتقد الخبيران سلمان نقرش، ووحيد قرمش ان العمل المؤسسي يمثل اهم عوامل 

 القوة لدى األحزاب.

ويرى الخبيران محم اسليم وعاطف سعادة ان نقاط القوة لدى األحزاب تتمثل في 

مصداقية قيادة ، ومدى مدى تمثيل برامج األحزاب للواقع االجتماعي الذي تعبر عنه

مدى إخالصها للعمل العام وابتعادها عن ربط عملها الحزبي هذه األحزاب و

على ربط ، والقدرة بمصالحها الشخصية وبرؤيتها الفردية لهذا الموقع الحزبي

 .الحزب ومواقفه بحركة الواقع االجتماعي المحيط به

وال يغفل الخبيران اسليم وسعادة أهمية الحضور الجماهيري في تعزيز قوة األحزاب 

المرونة بالحركة السياسية للحزب او قيادته لمناسبات الوطنية، فضال عن خاصة في ا

على نسج عالقات وثيقة إقليميا او دوليا ، والدقرة مع تطور اإلحداث المحيطة به

للتعبير الواقعي سياسيا ومواكبتها للتطورات السياسية واالجتماعية في الدول 

خل الحزب سواء بالحياة الداخلية للحزب بالمعايير الديمقراطية دا، واإللتزام المحيطة

 .او بانتخابات حقيقية نزيهة لقيادات الحزب وحوكمة هذا الهرم القيادي وتغييره

تشريعات تسمح بتأسيس ووفقا للخبيرين وائل منسي واميرة عساف فإن وجود 

ة تحريضمن تمويل حكومي ضعيف يمكن الى حد ما من إشهار الحزب وباألحزاب و

 تمثل جميعها عوامل فوة ضئيلة في عمل األحزاب. انسبيمن التعبير 

 نقاط الضعف في األحزاب؟ــ  2

شح و، األحزابعدم ارتفاع مستوى التنسيق بين ان  وقرمش نقرش  يرى الخبيران

تعتبر من أبرز نقاط الضعف في عمل األحزاب األردنية، بينما يؤكد الموارد المالية 

عدة نقاط ضعف في عمل األحزاب األردنية تتمثل  الخبيران اسليم وسعادة على توافر

، عدم تطوير البرامج مع تطورات الواقع، واالرتباط باألجهزة والدول العربيةفي 

شخصنه الحزب ، واالنفصام في الممارسة بين ما تقوله نظريا وواقعها االجتماعيو

نشاط الحزب موسمية ، وواعتباره شركة خاصة لهذا القائد او عائلتها و مجوعة شللية

 .وظهور قياداته في الواقع االجتماعي

ويشير الخبيران منسي وعساف الى أن ضعف التمويل المالي يعتبر من أبرز عوامل 

ضعف األحزاب، فضال عن وجود قانون انتخابات ال يكفل دعم األحزاب في 

الوصول للبرلمان، وضعف اإلقبال الشعبي على العمل الحزبي والمشاركة في 

ضعف اإلرادة السياسية بات نتيجة موروث شعبي مجتمعي، الى جانب اإلنتخا

كلها تمثل عوامل ضعف حقيقية حكومة برلمانية تقوم على أساس حزبي بوجود

 لألحزاب األردنية.



 ــ التحديات التي تواجه األحزاب األردنية: 3

انب، تتنوع التحديات التي تواجه الحزاب األردنية وفقا لرأي الخبراء في هذا الج

فالضعف في استقطاب قطاع الشباب لالنخراط في العمل الحزبي، وقصور األحزاب 

عن تطوير برامجها وعدم وصولها لشرائح واسعة من املواطنين المهمشين تمثل 

 كلها تحديات حقيقية أمام العمل احزبي األردني وفقا لرأي الخبيرين نقرش وقرش.

ابرز التحديات التي تواجه العمل الحزبي في ووفقا لرؤية الخبيرين اسليم وسعادة فان 

، النظرة الواقعية للتطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسيةاألردن تتمثل في  

ربط القيادات الحزبية ، والداخلية الحزبية  غياب العمل الديمقراطي في الحياةو

زمنية محددة  انتخاب القيادات لفتراتبالمنتخبة ببرامج الحزب وآليات عمله الداخلي 

بط الحزب وقيادته بواقعها االجتماعي واستمرار التفاعل ، وريجب عدم تجاوزها

عن  احقيقي ايكون الحزب معبر، وأن اليومي مع هذا الواقع والموائمة مع تطوراته

المرونة في التعامل ، ثم لألجهزة الرسمية االواقع االجتماعي والجماهيري وليس بوق

ساب برامجها ومواقفها السياسية بل من اجل خدمة الواقع مع األجهزة وليس على ح

 .االجتماعي للحزب

ويؤكد الخبيران منسي وعساف فان من أبرز التحديات التي تواجهها األحزاب 

تفعيل دور للحزب، والقدرة على البناء الداخلي األردنية تتمثل في قدرتها على تمتين 

وجود قيادات تاريخية لبعض األحزاب وداخل الحزب، المنظمات الشبابية والنسائية 

 ، إلتاحة الفرصة أمام الشباب للوصول الى سدة القيادة.لم يتم تجديدها

 ــ المعوقات التي تواجه العمل الحزبي: 4

يشير الخبيران نقرش وقرش الى ان من اهم المعوقات التي تواجه العمل الحزبي في 

ة، والثقافة المجتمعية السائدة غير األردن قصور وضعف البنية التشريعية والقانوني

 اإليجابية تجاه األحزاب، ثم انعكاس األوضاع اإلقليمية على األردن.

مع رأي نقرش وقرش في ان غياب القوانين الناظمة دة وسعااسليم  ويتوافق الخبيران 

للعمل الحزبي بمعناه الصحيح تمثل اهم المعوقات أمام األحزاب األردنية، ويضيفان 

، نظرة األجهزة الرسمية لألحزاب والعمل الحزبيك عوامل اخرى على نحو الى ذل

الحصار ، والعقبات األمنية التي توضع أمام األحزاب ونشاطاتها وأسس قياداتهاو

القدرة على  مالضعف المالي وعد، وي تواجهها األحزابذاإلعالمي والسياسي ال

ضعف القدرة ، وقليمية والدوليةتطوير الموارد الالزمة لنشاطات الحزب المحلية واإل

  .اإلعالمية وعدم القدرة على تخطي العقبات الرسمية والقانونية



وتأتي الثقافة الشعبية النمطية السائدة عن األحزاب والعمل الحزبي وغياب الثقافة 

المدنية عن المجتمع األردني تمثل أحد المعوقات امام األحزاب األردنية وفقا 

ف اللذان اعتبرا قانون األحزاب الحالي يمثل عائقا مهما للخبيرين منسي وعسا

تتالءم مع الواقع ويحتاج للتعديل، فضال عن دعوة األحزاب لوضع برامج متطورة 

 .االقتصادي واالجتماعي

 ــ الرؤية المستقبلية لألحزاب وشروط تطورها: 5

شأتها مستقبل األحزاب إجماال مرتبط بشروط نيرى الخبيران اسليم وسعادة أن 

والقدرة على ترجمة برامجها بصدق والتعامل مع محيطها االجتماعي والسياسي 

فقدان  ، كما أنمستقبل هذه األحزاب ضعيف وغير فاعلفإن لذلك ، وباستقاللية تامة

وارتباطها ،  تهاوشخصن ،غالبيتها للمصداقية نتيجة االبتعاد عن واقعها االجتماعي

مجموعة قيادات )شلة( تعمل لربط الحزب بوجودها بقائدها التاريخي الى األبد او 

 .ومصالحها

، االلتزام بتطبيق برامج الحزبويؤكدان على ان النفوذ الذاتي لألحزاب يرتبط بمدى 

التغيير في قيادات الحزب ودفع الشباب لتبوء ، وااللتزام بالحياة الديمقراطيةو

فمصير أي حزب مرتبط  ، ولذلكمغادرة الجمود النظري والفكري، ومناصب قيادية

بتطوره الداخلي والتزامه باللوائح الداخلية عبر اآللية الديمقراطية واالبتعاد عن 

 .الجمود الفكري والعقائدي

 ويضع الخبيران نقرش وقرش ثالثة شروط لتطور األحزاب وتقدمها مستقبال وهي:

  .لقياديةأ. تطوير لوائحها الداخلية بما يعطي المجال للشباب لتبوء المواقع ا

  .ب. تطوير اساليب العمل لديها واالهتمام االكبر بالمشكالت الحياتية اليومية للناس

  .ج. تطوير البيئة والبنية التشريعية الناظمة للحياة السياسية

بتطوير أدبياتها  رهنمستقبل األحزاب ويؤكد الخبيران منسي وعساف على أن 

 ،متطلبات الجماهيرمع  تهامءوموا ,للتغييرها الداخلي ونضالها المستمر ئوتعزيز بنا

وتطوير البرامج السياسية بما  ،ودراسة تجارب األحزاب في المحيط العربي والدولي

  واإلقليمية.يتناسب مع المتغيرات الدولية 

 

 الخاتمة



يتضح مما سبق أن األحزاب األردنية ال تزال تعيش في ازمة مركبة، تتمثل أولها في 

وتتمثل ثانيها في ازمتها مع محيطها اإلجتماعي، واألزمة الثالثة  محيطها الداخلي،

مع الدولة والسياسات الحكومية والتشريعات التي ال تخدم بشكل جوهري العمل 

 الحزبي في األردن.

لقد اجملت القيادات الحزبية كما أجمل الخبراء الذين تحدثوا جميعا لصالح هذه 

ونقاط القوة والضعف ومالمح المستقبل  الدراسة سلسلسة المعوقات والتحديات

الحزبي في األردن، مما يساهم تماما في رسم مالمح الخارطة الحزبية األردنية بكل 

 مشكالتها وإشكالياتها.

ويمكننا تأسيسا على ما سبق إجمال أبرز التحديات ونقاط القوة والضعف والفرص 

 أمام العمل الحزبي األردني في النقاط التالية:

اإلنقسامات والمشكالت الداخلية التي تعرضت لها بعض األحزاب على نحو ــ  1

 حزب جبهة العمل اإلسالمي،وحزب البعث التقدمي، وحزب البعث اإلشتراكي.

ــ عزوف األردنيين وتحديدا فئة الشباب عن اإلنخراط في العمل الحزبي لعدة  2

سائدة لدى المجتمع اسباب من بينها ضعف الثقافة الحزبية والصورة النمطية ال

 األردني عن األحزاب.

 ــ غياب الثقافة الحزبية والمدنية. 3

ن ان طلبة الجامعات هم البؤرة ممنع األحزاب من العمل في الجامعات بالرغم ــ  4

 .الحقيقية للعمل الحزبي

ــ الضعف المالي غير الكافي لضمان تشغيل الحزب وقيامه بتادية رسالته وفي  5

 لتأييد الشعبي.مقدمته كسب ا

الذي ال يعتمد الترشح الحزبي كأساس لخوض  لمجلس النواب قانون االنتخابــ  6

 ، وبالتالي إضعاف فرص األحزاب بالوصول الى السلطة التشريعية.االنتخابات

ــ عدم قدرة األحزاب بالوصول الى وسائل اإلعالم لتأمين ادلعاية وكسب التاييد.  7

الحكومية التي ال تمنح وقتا لظهور األحزاب في وسائل ألسباب تتعلق بالسياسات 

 اإلعالم الرسمية.

، او المشارة في مناقشة عدم مشاركة االحزاب في رسم السياسات العامةــ  8

 التشريعات قبيل إقرارها.



 .حزاب للبرامج البديلة للبرامج الحكومية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيافقدان األــ  9

عدم نزول االحزاب ك والتواصل بين األحزاب والجمهور، وــ ضعف التشبي 10

 .للعمل مع الناس في الشارع ) الفجوة االجتماعية والسياسية بين االحزاب والمجتمع(

عن األحزاب في المجتمع األردني   السائدةلثقافة النمطية ـ التأثيرات السلبية ل 11

 بي.الحز لالناس للعزوف عن اإلنخراط في العمبالتي تدفع 

ــ تعثر االصالحات السياسية في األردن مما أبقى األحزاب على هامش العمل  12

 السياسي واإلجتماعي.

 ــ غياب الديمقراطية الداخلية عن األحزاب. 13

 ــ عدم اعتماد األحزاب تطبيق مباديء النزاهة والشفافية في أعمالها. 14

 ير عليها.ــ تدخل األجهزة األمنية في عمل األحزاب والتأث 15

 ــ غياب التنسيق بين كافة األطياف الحزبية في األردن. 16

ــ انقسام األحزاب بين احزاب معارضة، وأحزاب موالية، وتبادل اإلتهامات بين  17

 الطرفين.

إن كل هذه الظروف السابقة ادت بالنتيجة الى إضعاف العمل الحزبي األردني، 

على هامش العمل السياسي، وبدت وكانها وإبقاء الحياة الحزبية في األردن تعمل 

 تعمل خارج سياقات رغبات الجمهور ومشكالته.

 التوصيات:

 أوال: التوصيات للسلطتين التنفيذية والتشريعية:

ــ تعديل قانون األحزاب بما يكفل لها العمل بحرية أوسع، والتخفيف من إجرءات  1

 تسجيل األحزاب وأسس اعتمادها.

نتخابات العامة ملجس الناوب باعتماد الترشح على اسس حزبية ــ تعديل قانون اإل 2

فقط، واعتماد مبدأ تداول السلطة من خالل الحكومات البرلمانية وعلى اسس حزبية 

 وائتالفية حزبية.



ــ تخفيف القيود األمنية والتدخالت في عمل األحزاب، وإشاعة اجواء كافية من  3

من ينتمي للعمل الحزبي بتفعيل النصوص الحرية للعمل الحزبي وعدم تجريم كل 

 الدستورية وقانون األحزاب األردني .

ــ الغاء حظر العمل الحزبي في الجامعات، ألن األحزاب تنشط بين الشباب  4

 الجامعي.

ــ إشراك األحزاب في رسم السياسات العامة، وضمان مشاركتها في مناقشة  5

جلس األمة بشقيه النواب واألعيان، واثناء التشريعات ذات العالقة قبل إحالتها الى م

 مناقشتها في اللجان الدائممة في مجلس األمة.

ــ رفع الدعم المالي الذي تمنحه الحكومة لألحزاب لضمان إدامة تشغيل األحزاب،  6

واعتماد أسس جديدة أكثر انفتاحا في اليات التمويل الحكومي من خالل النص على 

 ألحزاب نفسه وليس ضمن نظام للتمويل.قيمة التمويل ضمن قانون ا

ــ العمل على تحقيق وصول متساوي لألحزاب الى وسائل اإلعالم الرسمية إلتاحة  7

 مساحة اوسع امامها لمخاطبة الجمهور ولمساعدتها في كسب التأييد.

ــ دعوة مجلس األمة بشقيه األعيان والنواب لإلنفتاح أكثر على األحزاب،  8

دراسة التشريعات والقوانين، لضان مشاركتها في رسم السياسات  والتعاون معها في

 العامة.

 ثانيا: توصيات لألحزاب:

 ــ اعتماد منهجية وممارسة ديمقراطية اوسع داخل األطر الحزبية. 1

ــ تعديل انظمة األحزاب الداخلية بحيث يتم النص بوضوح على مدة زمنية او  2

 التخلص من سياسة القيادات الدائمة لألحزاب. دورة انتخابية لقيادة الحزب في سياق

ــ وضع برامج سياسية واجتماعية واقتصادية تكون موازية للبرامج والمشاريع  3

 الحكومية، بما في ذلك اقتراح قوانين وتشريعات وتعديالت على القائم منها.

 زبي.ــ اعتماد خطاب إعالمي قادر على اقناع الجمهور وبالتالي كسب التاييد الح 4

ــ ضرورة انخراط األحزاب بالعمل الميداني وبين صفوف المواطنين، لمخاطبتهم  5

 مباشرة، والتفاعل مع مشكالتهم ومطالبهم .

ــ اعتماد مباديء ومعايير وقيم الشفافية في العمل الحزبي وانتهاج مبدأ إطالع  6

 واقفه .الجمهور على سياسات الحزب المالية والفكرية وقراراته وتوجهاته وم



 

 

 

 

 المالحق

 ( 1ملحق ) 

جدول عدد اعضاء األحزاب المرخصة في األردن بموجب الوثائق لرسمية 

 2016الحكومية الصدارة في نهاية شهر كانون اآلول ديسمبر 

 

مجموع األعضاء المنتسبين لألحزاب السياسية األردنية حسب السجالت 

 الرسمية لوزارة التنمية السياسية والبرلمانية

عدد  اسم الحزب لرقما

 االعضاء

 948 جبهة العمل اإلسالمي 1

 627 الشيوعي األردني 2

 647 البعث العربي اإلشتراكي االردني 3

 918 الشعب الديمقراطي األردني )حشد( 4

 554 الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني)وحدة( 5

 797 البعث العربي التقدمي 6

 924 دعاء األردني 7

 540 ي الدستوريالوطن 8

 763 الحركة القومية 9



 1008 الوسط االسالمي 10

 908 الرسالة 11

 905 الوطني االردني 12

 1769 الجبهة االردنية الموحدة 13

 778 الحياة االردني 14

 885 الرفاه االردني 15

 1367 التيار الوطني 16

 858 العدالة والتنمية 17

 931 الحرية والمساواة 18

 569 االتحاد الوطني االردني 19

 507 الشباب الوطني االردني 20

 638 العدالة واالصالح 21

 615 جبهة العمل الوطني االردني 22

 617 االصالح 23

 594 االصالح والتجديد ) حصاد ( 24

 528 العربي االردني 25

 554 التجمع الوطني االردني الديمقراطي )تواد ( 26

 516 يالفرسان االردن 27

 609 المساواة االردني 28

 546 الشهامة االردني 29



 596 اردن اقوى 30

 606 العدالة االجتماعية 31

 591 الشورى 32

 650 البلد االمين 33

 507 االنصار االردني 34

 645 الوفاء الوطني 35

 529 الوحدة الوطنية 36

 518 العون الوطني االردني 37

 454 عي االردنيالديمقراطي االجتما 38

 283 الطبيعة الديمقراطي االردني 39

 166 العهد االردني 40

 217 المستقبل االردني 41

 184 احرار االردن 42

 278 االتجاه الوطني االردني 43

 158 جبهة النهضة الوطنية 44

 151 المحافظين 45

 206 الوعد االردني 46

 168 العمل الشعبي 47

 183 النداء 48

 163 الراية االردنية 49



 819 المؤتمر الوطني ) زمزم ( 50

 30492 الــمـجــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 

 (2ملحق )

انفوجراف يوضح عدد النواب الحزبين أعضاء مجلس النواب الثامن 

 عشر الحالي

 

 

 

 

 



 

 

 المقابالت اشخصية الميدانيةوالمراجع  و المصادر

 

(حزب جبهة العمل  2010)استراتيجية النهوض باالقتصاد الوطني ــ اردن الغد ــ  1

 اإلسالمي  ــ متوفرة على الموقع الرسمي للحزب على رابط:

http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8

%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%

D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D

9%8A 

) اساليب  تعزيز الديمقراطية الداخلية في االحزاب السياسية ( ــ شبكة المعرفة ــ  2

 اإلنتخابية ــ متوفر على رابط:

-advice-http://aceproject.org/electoral

1/157460128-ar/archive/questions/replies 

 الدستور األردني.ــ  3

مؤلف جماعي ــ مركز األردن الجديد ( ــ  األحزاب السياسية األردنية ــ ) 4

 . 1997للدراسات 

خاطر، عبد هللا المجالي، تحرير جواد الحمد وعبد الحميد الكيالي: ايمن ــ  5

/ مركز دراسات الشرق األوسط :دراسة  2016االنتخابات النيابية األردنية لعام 

 .2016سياسية واحصائية ــ  عمان 

ــ الموقع الرسمي لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية األردنية ـ متوفر على ــ  6

 رابط:

http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=159  

http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.jabha.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://aceproject.org/electoral-advice-ar/archive/questions/replies-1/157460128
http://aceproject.org/electoral-advice-ar/archive/questions/replies-1/157460128
http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=159
http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=159


 ــ موقع عمان اليوم ــ متوفر على رابط:ــ  7

http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%

-%D9%81%D9%8A-B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9

-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9

-D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%

18.html-%D8%A7%D9%84%D9%80  

 ــ الموقع الرسمي لمجلس النواب األردني ــ متوفر على رابط: 8

http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84

-%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9

-%D8%AD%D8%B2%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%

-D8%AF

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A  

 عمل االسالمي ــ ــ الموقع الرسمي لحزب جبهة ال 9

http://www.jabha.info/wpcontent/uploads/2014/07/%D8%A7%

D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D

9%8A.pdf 

د. عبد الحليم مناع ابو العماش العدوان : التعددية السياسية في المملكة األردنية ــ  10

ــ مركز الرياديين للدراسات واالبحاث ــ عمان ــ الطبعة  1989ــ  1921الهاشمية 

 . 2008االولى 

ث اردني تهدد بحله ( ــ موقع )استقاالت جديدة بصفوف  حزب بعــ تقرير  11

 ــ متوفر على رابط: 21عربي 

https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%A

-A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA

-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9

-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81

%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%

-D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A

http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80-18.html
http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80-18.html
http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80-18.html
http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80-18.html
http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80-18.html
http://www.ammanalyoum.com/article/56329/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80-18.html
http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.representatives.jo/ar/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.jabha.info/wpcontent/uploads/2014/07/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
http://www.jabha.info/wpcontent/uploads/2014/07/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
http://www.jabha.info/wpcontent/uploads/2014/07/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
http://www.jabha.info/wpcontent/uploads/2014/07/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9


-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF

-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87

%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9 

تقرير ) أحزاب تندد بقرار الرفع ( ــ وكالة عمون اإلخبارية ــ متوفر على ــ  12

   http://www.ammonnews.net/print/136676رابط: 

تقرير ) "القومية واليسارية" يطالب الحكومة بالتراجع عن رفع األسعار ( ــ ــ  13

 جريدة الغد ــ متوفر على رابط:

http://www.alghad.com/articles/1450032%D8%A7%D9%84%D

9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A

7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%

D8%A9%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8

%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A

9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%

8%AC%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%B1%D9%81%D8D

%B9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A

7%D8%B1 

تقرير ) مشاجرة بين اعضاء في البعث اإلشتراكي إثر خالفات تنظيمية ( ــ ــ  14

 جريدة الغد ــ متوفر على رابط:

http://www.alghad.com/articles/901865%D9%85%D8%B4%D8

%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%

86%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%81

%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%

D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8

%A7%D9%83%D9%8A%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%

AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A

A%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9  

تقرير )ما حقيقة نتائج حزب "زمزم" األردني في انتخابات البرلمان ( ــ موقع ــ  15

 JBC  :ــ متوفر على رابط  

https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://arabi21.com/story/817986/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://www.ammonnews.net/print/136676
http://www.alghad.com/articles/1450032%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://www.alghad.com/articles/1450032%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
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http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://assabeel.net/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2016/item/192167%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9


وسف عميش: من تاريخ األردن العريق ـ تأسيس إمارة شرق د. عميش يــ  22

  http://alrai.com/article/35632.htmlاألردن ــ 

عناد ابو وندي : تاريخ الحياة الحزبية في األردن ــ الحوار المتمدن ــ متوفر ـ  23

      http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174720على رابط: 

/  2016مركز دراسات الشرق األوسط : االنتخابات النيابية األردنية لعام ــ  24

 دراسة سياسية واحصائية ــ عمان ــ األردن.

ارات بالية وعناوين فضفاضة ( نشر على محمد شما ) برامج األحزاب شعــ  25

ــ متوفر على رابط:  2015/  4/  1موقع حبر بتاريخ 

programs-parties-https://www.7iber.com/2015/04/jordan/ 

ــ موقع اخبار األردن ــ متوفر على ــ  26

   http://jordanews.com/jordan/48341.htmlرابط:

 ــ متوفر  على رابط:  21ــ موقع عربي ــ  27

https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-

%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-

%D8%AD%D8%B2%D8%A8-

%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D

9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%

D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D

8%A7%D9%86 

مركز  ) الديمقراطية في الحياة الداخلية لألحزاب السياية  العربية (ندوة ــ ــ  28

متوفر ملخص لتوصياتها على الموقع  ــ 2009سات السياسية سنة القدس للدرا

 الرسمي لمركز القدس ــ متوفر على رابط:

http://politicalparties.alqudscenter.org/arabic/activity/717#.WL5

7t2997IU 

http://alrai.com/article/35632.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174720
https://www.7iber.com/2015/04/jordan-parties-programs/
http://jordanews.com/jordan/48341.html
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/948651/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://politicalparties.alqudscenter.org/arabic/activity/717#.WL57t2997IU
http://politicalparties.alqudscenter.org/arabic/activity/717#.WL57t2997IU


"الغد" تكشف حجم ترشيحات ومقاعد األحزاب في االنتخابات ( هديل غبون )ــ  29

 ـ جريدة الغد ــ متوفر على رابط:

les/120447237%D8%AD%D8%B2http://www.alghad.com/artic

%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A6%

D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9

%85%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86253%D9%85%D8

%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D9%

84%D9%88%D9%86%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%

D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 

 1337هـ ــ  922الشعر :تاريخ شرقي األردن في العهد العثماني )  د. هند ابوــ  30

 .   2010/ ( ــ وزارة الثقافة ـ ـاألردن ــ عمان ــ  1918/ ــ  1516هـ / 

وليد حسني زهره: التمويل السياسي لألحزاب األردنية ــ دراسة في التجربة ــ  31

ون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ـ والنتائج" ــ مركز البديل للدراسات واألبحاث بالتعا

 . 2016األردن ــ عمان ــ الطبعة األولى 

ــ متوفر على رابط: وكالة خبرني ــ  32

http://khaberni.com/more.php?newsid=171748&catid=1  

متوفر على رابط: ــ وكالة عمون اإلخبارية ــ ــ  33

http://www.ammonnews.net/print/143167  

 

 االنظمة الداخلية لألحزاب

 .ــ النظام الداخلي للحزب الشيوعي األردني 1

 ــ النظام الداخلي لحزب حشد. 2

 ــ  البرنامج السياسي لحزب الوحدة الشعبية. 3

 النظام الداخلي لحزب جبهة العمل اإلسالمي. ــ 4

 ــ النظام الداخلي لحزب الوسط اإلسالمي. 5

 لوطني "زمزم".اــ النظام الداخلي لحزب المؤتمر  6

http://www.alghad.com/articles/1204472-37-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-253-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.alghad.com/articles/1204472-37-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-253-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.alghad.com/articles/1204472-37-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-253-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.alghad.com/articles/1204472-37-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-253-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ــ النظام الداخلي لحزب البعث العربي اإلشتراكي األردني. 7

 ــ النظام الداخلي لحزب البعث التقدمي. 8

 حاد الوطني.ــ النظام الداخلي لحزب اإلت9

 المقابالت الشخصية: 

 اوال: امناء وقيادات األحزاب:

 ــ فرج الطميزي: األمين العام للحزب الشيوعي األردني. 1

 ــ كريم نشيوات: قيادي في الحزب الشيوعي األردني. 2

 ــ عثمان الجمل: قيادي ناشط في الحزب الشيوعي األردني.  3

 سي لحزب الوحدة الشعبية.ــ د. فاخر دعاس: عضو المكتب السيا 4

 الوحدة الشعبية الردني. ــ محمد العبسي: عضو قيادة وسطى في حزب  5

 . األمين العام األول لحزب الشعب الديمقراطي األردني ) حشد (عبله أبو علبه: ــ  6

 .حزب الشعب الديمقراطي "حشد " ــ محمد زرقان: قيادي في  7

 .البعث التقدمي  االمين العام لحزبفؤاد دبور: ــ  8

 ــ شريف غنام: عضو قيادة وسطى في حزب البعث التقدمي. 9

 ــ محمد اكرم الحمصي: األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي. 10

 ــ محمد فايز البلبيسي: قيادي في حزب البعث االشتراكي . 11

ــ شادي قطيش: قيادي في حزب البعث العربي اإلشتراكي. 12
 

في حزب جبهة العمل اإلسالمي ونعضو مجلس قيادي واهيم ابو السيد: ــ ابر 13

 النواب األردني الحالي عن الحزب.

.في حزب جبهة العمل اإلسالمي ــ علي المومني: القيادي 14
 

 . اإلسالمي الوسط حزب عن السابق والنائب البارز القياديــ د. محمد الحاج:  15

.اإلسالمي الوسط حزب فيــ محمد الجراجره: قيادي وناشط  16
 



.رئيس حزب المؤتمر الوطني "زمزم"ــ د. ارحيل غرايبه:  17
 

زيد ابو زيد : األمين العام لحزب اإلتحاد الوطني.ــ  18
 

 الخبراءالمقاابالت الشخصية مع ثانيا: 

 ــ سلمان النقرش: أحد الناشطين في قيادات مؤسسات المجتمع المدني. 1

قيادات المتخصصة في العمل الحزبي وادارة مؤسسات ــ وحيد قرمش: احد ال 2

 المجتمع المني ومراكز الدراسات واألبحاث.

 ــ  محمد اسليم: حزبي سابق وناشط في العمل العام. 3

 ــ عاطف سعادة: أحد الناشطين في العمل العام. 4

 ــ وائل منسي: ناشط في مجال األحزاب وحقوق اإلنسان. 5

 لقيادات النسائية الناشطة في مجال المرأة واألحزاب.ــ أميرة عساف احدى ا 6

 

 

 


