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مقدمة6

مقدمة
يشــكل الشــباب فــي المجتمــع قــوة التغيــر الفعليــة، حيــث يرتبــط تحقيــق طموحاتهــم الشــخصية والوطنيــة 
بتغيــر الوضــع الراهــن بــكل مــا ينطــوي عليــه مــن مشــاكل وتحديــات، متجهــن نحــو آفــاق جديــد تهــدف إلــى 

تنميــة المجتمــع والدولــة تطويرهمــا وتحديثهمــا  سياســيًا واقتصاديــًا واجتماعيــًا وثقافيــًا. 

ــاء  ــق أهدافــه وبن ــزاب السياســية هــي األداة المنّظمــة والمحركــة لطاقــة الشــعب فــي تحقي وبمــا أّن األح
مســتقبله الزاهــر، فمــن الــروري أن يتوفــر للشــباب مــادة إرشــادية مكثّفــة تســاعدهم علــى إدراك ماهيــة 
األحــزاب السياســية ودورهــا ووظائفهــا، بشــكل يجمــع مــا بــن المنطلقــات النظريــة واإلطــار العملــي، 

ــه. ــيايس وعمل ــزب الس ــيس الح ــم لتأس ــي، الناظ ــي واإلجرائ الترشيع

يشــتمل هــذا الكتيــب علــى مدخــل يُبــّن مفهــوم الحــزب الســيايس وتعريفــه، ويــرشح فــي هــذا اإلطــار أهميــة 
دور األحــزاب فــي العمليــة الديمقراطيــة وبنائهــا، ويُقــدّم إضــاءة حــول بنيــة الحــزب الســيايس، ثــم يســتعرض 
ــا  ــب أيًض ــذا الكتي ــش ه ــة. يناق ــة الدول ــن خزين ــا م ــمي له ــل الرس ــزاب وللتموي ــل األح ــة لعم ــكام الناظم األح
ــا  ــة، ووظيفته ــزاب األردني ــف األح ــك طي ــية، وكذل ــزاب السياس ــي األح ــباب ف ــاء والش ــاركة النس ــألة مش مس
ودورهــا فــي الحيــاة السياســية فــي األردن، ثــم يســتعرض تطــور الحيــاة الحزبيــة األردنيــة منــذ تأســيس إمــارة 
ــية  ــؤون السياس ــن دور وزارة الش ــذة ع ــب بنب ــم الكتي ــام 2019. ويُختت ــة الع ــى نهاي ــام 1921 وح رشق األردن ع

ــة. والربلماني
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الحزب السيايس: المفهوم والتعريف 
ُولــدت األحــزاب األولــى فــي العالــم فــي بريطانيــا فــي القــرن 
الســابع عــرش مــن رحــم الربلمــان، تعبــرًا عــن مصلحــة الفئــات 
الممثلــة فيــه بالفــوز مجــددًا فــي االنتخابــات، والعــودة إلــى 
احتــال مقاعدهــا. ولهــذا كمــا قــال ماكــس فيــرب، عالــم 
أبنــاء  هــي  »األحــزاب  فــإن   ،)1920-1864( األلمانــي  االجتمــاع 

ــام«.  ــراع الع ــق االق ــة وح الديمقراطي
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بناء الديمقراطية:

ــور  ــى التط ــزاب عل ــرص األح ــية. وتح ــزاب سياس ــدون أح ــة ب ــود ديمقراطي ــور وج ــن تص ال يمك
الديمقراطــي فــي بلدانهــا، ألن العمليــة الديمقراطيــة هــي الــي توفــر البيئــة السياســية 
ــا  ــل له ــي تكف ــي ال ــا، وه ــا ووظائفه ــة دوره ــن ممارس ــزاب م ــن األح ــي تمك ــليمة ال الس
ــعب  ــة الش ــي خدم ــا ف ــس برامجه ــلطة، وتكري ــى الس ــول إل ــي الوص ــا ف ــة أهدافه ممارس

ــاص . ــكل خ ــي بش ــا االنتخاب ــام ، وجمهوره ــكل ع بش

ولتبيــان أهميــة الحــزب فــي العمليــة الديمقراطيــة بشــكل أكــر وضوحــا، نشــبّه الديمقراطيــة 
بمثلــث، كل واحــد مــن أضاعــه يرمــز ألحــد أعمــدة الديمقراطيــة، وهــذه األضــاع الثاثــة هــي: 
ــار العمليــة  األحــزاب، االنتخابــات، والربلمــان. إن عــدم وجــود أي مــن هــذه األضــاع يعــي انهي
الديمقراطيــة، مــن هنــا يســتخدم السياســيون عبــارة » ال ديمقراطيــة بــدون أحــزاب سياســية«، 

مثلمــا أنــه ال ديمقراطيــة بــدون انتخابــات أو بــدون برلمــان. 

ــا يســتمد الحــزب وظائفــه الرئيســة، فهــو كيــان قانونــي يــؤدي وظائــف أساســية ال  مــن هن

غــى عنهــا، أبرزهــا:
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التمثيل: 
ــات وغرهــا مــن  ــن لهــم فــي الربلمان ــن ممثل ــار المواطن ــدأ اختي ــى مب ــث تعتمــد األنظمــة السياســية عل حي
ــات  ــكال التنظيم ــن أش ــم م ــزب كتنظي ــز الح ــا يم ــذا م ــية، وه ــزاب السياس ــال األح ــن خ ــة م ــات المنتخب الهيئ
ــات  ــا النقاب ــا فيه ــا بم ــى اختافه ــي عل ــع المدن ــات المجتم ــا منظم ــي مقدمته ــا، وف ــى تنوعه ــرى عل األخ

ــل. ــاب العم ــال وأصح ــات العم ــة ونقاب المهني

  

الرشعية:
 حيــث يشــكل الحــزب الســيايس مصــدًرا رئيًســا مــن مصــادر الرشعيــة للنظــام الســيايس. فهــو أداة تمثيــل وتأطر 
للمواطنــن، مــن ناحيــة، وأنــه أداة تشــكيل ســلطة األغلبيــة فــي الحكومــات الربلمانيــة ســواء مــن خــال حــزب 

واحــد أو ائتــاف أحــزاب، مــن جهــة أخــرى.
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التجنيد السيايس أو صناعة النخبة السياسية: 
ــان.  ــاء الربلم ــن، وأعض ــاء العام ــوزراء، واألمن ــم، كال ــا وتجديده ــة العلي ــادات الحكومي ــق القي ــك خل ــمل ذل يش

ــة. ــم االنتخابي ــع إدارة حماته ــا، م ــى اختافه ــة عل ــات العام ــحن لانتخاب ــم الرمش ــك تقدي ــتلزم ذل ويس

ُصنع السياسة العامة: 
تلعــب األحــزاب السياســية دوًرا أساســًيا فــي بلــورة مصالــح الفئــات المختلفــة فــي المجتمــع، وتحديــد أولويــات 
القضايــا العامــة. بهــذا تســاهم األحــزاب فــي رســم السياســة العامــة للدولــة بأبعادهــا السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة. وبمــا أن األحــزاب علــى تمــاس مبــارش مــع الشــعب، يكــون بوســعها تحديــد المشــاكل الرئيســة 
الــي يعانــي منهــا المجتمــع، واقــراح الحلــول لهــا، واإلســهام مــن موقعهــا فــي الســلطة التنفيذيــة 

والترشيعيــة فــي تنفيــذ الحلــول المقرحــة وتحويلهــا إلــى سياســة عامــة.
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التعريف: 

ــا  أمــا علــى صعيــد التعريــف، فــإن الحــزب الســيايس بحســب التعريــف الدولــي، هــو كل جماعــة مؤلّفــة طوعًي
مــن عــدد مــن األشــخاص علــى أســاس مبــادئ وأهــداف مشــركة، للمســاهمة فــي تأطــر المواطنــن وتنظيــم 
ــزب نشــاطه  ــى اختافهــا. ويمــارس الح ــات العامــة عل ــاة السياســية، وخــوض االنتخاب مســاهمتهم فــي الحي
ــن  ــور ُمحدّدي ــم وتص ــن فه ــا ضم ــاركة فيه ــلطة والمش ــداول الس ــدف ت ــلمية به ــة وس ــائل ديمقراطي بوس
لتحقيــق المصلحــة الوطنيــة. وكمــا هــو واضــح، فــإن هــذا التعريــف للحــزب يشــتمل علــى المبــادئ األساســية 

التاليــة:
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السعي إلى السلطة:
إن أهــم مــا يمــز الحــزب عــن غــره مــن التنظيمــات هــو كونــه يســعى إلــى الســلطة ســواء علــى المســتوى 
ــوي يرمــي  ــأن الســعي للســلطة هــو عمــل فئ ــي. وخافــًا لاعتقــاد الشــعيب ب الوطــي أو المســتوى المحل
إلــى تحقيــق أهــداف خاصــة، فــإن الســعي للســلطة هــو بوابــة الحــزب نحــو تطبيــق الربامــج الــي تمثــل رؤيتــه 
لتحقيــق المصلحــة الوطنيــة. ففــي الديمقراطيــات الراســخة أو المتقدمــة، إذا كان الحــزب خــارج الســلطة، فإنــه 
يكــون حزًبــا معارًضــا، ويتمتــع بحقــوق مماثلــة لحقــوق األغلبيــة فــي بعــض المجــاالت، مــن منطلــق أنــه رشيــك 
فــي الســلطة مــا دام أنــه مرشــح للمشــاركة فيهــا منفــرًدا أو بائتــاف مــع غــره فــي دورة أو دورات انتخابيــة 

الحقــة. 

عمل جماعي منظم:
يتّســم عمــل الحــزب الســيايس بكونــه عمــًا جماعًيــا منظًمــا يضمــن لــه الديمومــة واالســترمارية. فرغــم أهميــة 
ــك،  ــن، وإذا حــدث ذل ــط بأشــخاص معين ــاة األحــزاب، إال أن وجــود الحــزب ال يرتب ــادات فــي حي األشــخاص والقي
ــه علــى  ــا بقدرت ــاره، وذلــك أن وجــود الحــزب يرتبــط أساًس ــة لتدهــور الحــزب وتراجعــه أو حــى اندث يكــون بداي
اســتقطاب األعضــاء والمنارصيــن لــه، وهــذا انعــكاس لحقيقــة أن العضويــة الســليمة فــي الحــزب تكــون مبنيــة 

علــى االختيــار الطوعــي الحــر.  
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تأطري المواطنني:
الحــزب الســيايس أداة رئيســة مــن أدوات تنظيــم أفــراد المجتمــع علــى أســاس مــن الربامــج الــي يتبناهــا، وليس 
باالســتناد إلــى االنتمــاءات األوليــة للمواطنــن الــي تُحددهــا رابطــة الــدم كالقبيلــة والعشــرة والحمولــة، أو 
تلــك الــي يُحددهــا الديــن أو الطائفــة أو اإلثنيــة، أو الجهــة، أو ومــا شــابه ذلــك مــن تقســيمات. ولهــذا يكــون 
ــر  ــه عاب ــد وتماســك مجتمعــي ألن ــاة السياســية، وأداة توحي ــم مســاهمة األفــراد فــي الحي الحــزب أداة لتنظي
لــكل االنتمــاءات األوليــة للمجتمــع. بهــذا يصبــح االنقســام فــي المجتمــع انقســاًما بــن أفــكار ورؤى مختلفــة 

لتحقيــق الصالــح العــام.
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بنية الحزب السيايس 
تتســم بنيــة جميــع األحــزاب السياســية بطابــع هرمــي، أي بوجــود قاعــدة عريضــة، تتقلــص تدريجًيــا، وصــواًل إلــى 
ــاك  ــب الســيايس )أو مــا يعادلهمــا مــن تســميات( لكــن هن قمــة الهــرم الــي يمثلهــا األمــن العــام والمكت
اختافــات كثــرة علــى صعيــد قاعــدة الهــرم، أي منظمــات الحــزب القاعديــة، ســواء علــى مســتوى التســميات، 
أو علــى مســتوى متوســط عــدد األعضــاء الذيــن يتشــكل منهــم كل مســتوى مــن المســتويات القاعديــة، أو 

علــى مســتوى التقســيمات الجغرافيــة.

ــميها  ــة، يس ــدة حزبي ــر وح ــن أصغ ــدأ م ــذي يب ــزب، وال ــي للح ــاء الفعل ــمل البن ــة، تش ــزب القاعدي ــات الح منظم
بعضهــم »الخليــة«، أو »الوحــدة القاعديــة«، وكل مجموعــة لجــان قاعديــة ترتبــط مــع بعضهــا مــن خــال لجــان 
ــى  ــة، أو عل ــط مــع بعضهــا مــن خــال لجــان علــى مســتوى المنطقــة الجغرافي ــة ترتب ــة، واللجــان المحلي محلي

ــخ(، وهكــذا. ــة، عمــال، نســاء، ... إل المســتوى القطاعــي )طلب

ــع  ــاث أو أرب ــنتن أو ث ــرة كل س ــا، أي م ــام دورًي ــرم ع ــد مؤت ــدأ بعق ــي تب ــة، فه ــزب القيادي ــات الح ــا هيئ أم
ــميها  ــزب، وتس ــة للح ــة الرمكزي ــاب اللجن ــرم انتخ ــذا المؤت ــى ه ــه. ويتول ــع أعضائ ــاب جمي ــم انتخ ــنوات، ويت س
األحــزاب اإلســامية مجلــس الشــورى، وتتولــى اللجنــة الرمكزيــة انتخــاب القيــادة التنفيذيــة المبــارشة )أمــن 
ــف  ــتويات وظائ ــذه المس ــن ه ــتوى م ــكل مس ــذي(. ول ــب التنفي ــيايس أو المكت ــب الس ــزب، والمكت ــام الح ع

ــزب. ــايس للح ــام األس ــا النظ ــص عليه ــن أن ين ــددة، يتع مح
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وبشــكل عــام ال يوجــد صيغــة واحــدة كأنمــوذج لاقتــداء بــه، وكل حــزب يختــار 
البنيــة والتســميات الــي يراهــا مناســبة لــه. وفــي كثــر مــن األحيــان، تعكــس 
البنيــة الحزبيــة نمــط تفكــر وأولويــات الحــزب. فضــًا عــن أن حجــم الحــزب 
وتنــوع مكوناتــه مــن حيــث الجنــس والمهــن، يفــرض نفســه علــى بنيــة الحــزب. 
ــة، أو  ــة الحزبي ــان الرقاب ــددة، كلج ــف مح ــان ذات وظائ ــاب لج ــم انتخ ــك يت كذل
لجــان أخــرى تتولــى وظائــف رقابيــة ماليــة أو قضائيــة، هــذا فضــًا عــن تشــكيل 

هيئــات مســاعدة متخصصــة بالشــؤون الماليــة واإلعاميــة وغرهــا.

 إن التحــدي األكــر أهميــة للبنيــة الحزبيــة هــو المــدى الــي تكفــل فيــه هــذه 
البنيــة، الديمقراطيــة الداخليــة الــي هــي التعبــر العملــي عــن اإلرادة الطوعيــة 
ــه الحقــًا،  الحــرة ألعضــاء الحــزب، ســواء مــن قامــوا بتأسيســه أو انتســبوا إلي
فاألصــل أن كل مــن هــو فــي الحــزب جــاء إليــه متطوعــًا برغبتــه الذاتيــة. 
بهــذا تكــون الديمقراطيــة الداخليــة بمثابــة »إســمنت« البنــاء الحزبــي. إذ بــدون 

ديمقراطيــة داخليــة حقيقيــة يتحــول الحــزب إلــى مجــرد عمــل ِشــَللي. 

ــص  ــة، وين ــة الداخلي ــا الديمقراطي ــن أن تكفله ــي يتع ــر ال ــرز المعاي ــن أب وم
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عليهــا النظــام الداخلــي؛ حــق األعضــاء فــي التصويــت واالنتخــاب، وحقهــم فــي الرشــح للهيئات 
والمهــام القياديــة؛ مســاواة األعضــاء فــي الحقــوق والواجبــات؛ احــرام رأي األغلبيــة، وحــق 
األقليــة فــي التعبــر عــن رأيهــا؛ مراقبــة الهيئــات المنتخبــة ومحاســبتها، االنتظــام فــي عقــد 
ــة وفــق  ــات القيادي ــد الهيئ ــار كــوادر الحــزب وتجدي ــرمات المقــررة، واختي االجتماعــات والمؤت

أســس شــفافة وديمقراطيــة.

ومــن التحديــات البــارزة األخــرى، رضورة أن يراعــي الحــزب فــي بنيتــه طبيعــة النظــام االنتخابــي، 
ونظــام المســاهمة الماليــة اللذيــن يتطلبــان أن يراعــي الحــزب فــي بنيتــه وتشــكياته تقســيم 
الدوائــر االنتخابيــة، بحيــث يجعــل الحــزب مــن مشــاركته فــي االنتخابــات العامــة والفــوز فيهــا 
ــور  ــع الجمه ــة، وم ــطته الداخلي ــي أنش ــوى ف ــة قص ــد أولوي ــن المقاع ــن م ــدد ممك ــرب ع بأك

والــراي العــام.
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األحكام الناظمة لعمل األحزاب وتمويلها 

أ. األحكام الناظمة لعمل األحزاب

ــى كل  ــنة 2015 عل ــول لس ــاري المفع ــية س ــزاب السياس ــون األح ــتمل قان يش
مــا يتعلــق بتأســيس الحــزب وتســجيله، ورشوط االنتســاب إليــه، والقواعــد 
الناظمــة لعملــه. غــر أن أبــرز مــا يتعــن علــى األعضــاء أو الراغبــن باالنتســاب 

ــي: ــل بمــا يل ــه، يتمث ــى حــزب ســيايس معرفت إل
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رشوط العضوية في الحزب:
ــذ  ــا من ــون أردنًي ــه أن يك ــرط في ــه يُش ــه، فإن ــًبا إلي ــه أو منتس ــي حزب ــا ف ــي مؤسًس ــو الحزب ــواء كان العض س
عــرش ســنوات علــى األقــل، وأكمــل 18 ســنة مــن عــرمه، متمتعــًا باألهليــة المدنيــة والقانونيــة الكاملــة، وغــر 
محكــوم بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالــرشف أو األخــاق واآلداب العامة)باســتثناء الجرائــم ذات الصفــة السياســية 
مــا لــم يكــن قــد أعيــد إليــه اعتبــاره(، ومقيًمــا عــادة فــي المملكــة )لكــن هــذا الــرشط ال ينطبــق علــى العضــو 
ــا، أو عضــًوا فــي أي حــزب آخــر أو  المنتســب(. وفــي المقابــل، فإنــه يتعــن أن ال يكــون العضــو الحزبــي قاضًي
أي تنظيــم ســيايس غــر أردنــي، أو منتســًبا للقــوات المســلحة األردنيــة أو أي مــن األجهــزة األمنيــة أو الدفــاع 

المدنــي.
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أهمية النظام األسايس للحزب:
النظــام األســايس هــو أحــد أكــر أداتــن أهميــة إلــى جانــب الربنامــج الســيايٍس، فهــو يحــدد 
طبيعــة العاقــة مــع أعضــاء الحــزب اآلخريــن ومــع المســتويات القياديــة المختلفــة فــي الحــزب 
ــايس  ــام األس ــم النظ ــى فه ــون عل ــطاء الحزبي ــرص النش ــات. ويح ــوق والواجب ــث الحق ــن حي م
جيــًدا كــي يكونــوا قادريــن علــى اســتقطاب أصدقائهــم أو زمائهــم فــي العمــل أو الدراســة 
لانتســاب إلــى أحزابهــم. فالنظــام األســايس يتضمــن اســم الحــزب وشــعاره، والمبــادئ الــي 

بقــوم عليهــا الحــزب واألهــداف الــي يســعى إليهــا ووســائل تحقيقهــا.

يتضمــن النظــام األســايس أيًضــا رشوط العضويــة فــي الحــزب وإجــراءات االنتســاب إليــه، 
وكذلــك إجــراءات تأليــف هيئــات الحــزب واختيــار قيادتــه بمــن فــي ذلــك األمــن العــام، وتنظيــم 
عاقــة الحــزب بأعضائــه، وتحديــد االختصاصــات السياســية والتنظيميــة الماليــة واإلداريــة 
لــكل واحــدة مــن هيئــات الحــزب، وعلــى أســاس الــزام الحــزب بإجــراء انتخابــات دوريــة بصــورة 

ــتوياتها. ــاف مس ــى اخت ــه عل ــف هيئات ــه ولمختل ــة لقيادت ديمقراطي
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ــادئ والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي الدســتور  ــزام الحــزب بالمب ــى وجــوب ال وينــص النظــام األســايس عل
ــة  ــد المــوارد المالي األردنــي، وتلــك الــي يتضمنهــا قانــون األحــزاب السياســية. كمــا ينــص علــى وجــوب تحدي
للحــزب وأحــكام تنظيــم شــؤونه الماليــة، وإعــداد موازنتــه الســنوية وإجــراءات مســك حســاباته بمــا فــي ذلــك 
ــك  ــة. وكذل ــنة مالي ــن كل س ــة ع ــة الختامي ــه المالي ــداد بيانات ــا، وإع ــراءات رصفه ــه وإج ــاق أموال ــه إنف أوج
ــة  ــة عــن كل ســنة مالي ــة الختامي ــه المالي ــى بيانات ــزب والمصادقــة عل ــة الســنوية للح ــرار الموازن ــراءات إق إج

ســابقة.

ويشــرط قانــون األحــزاب علــى كل حــزب أن يلــزم بعقــد مؤتــرم عــام ســنوي علــي، وينــص علــى ذلــك فــي 
نظامــه األســايس الــذي يُحــدد أيًضــا مــن هــي الجهــة المختصــة داخــل الحــزب باتخــاذ القــرارات النهائيــة. بشــأن 
ــات االنتســاب للحــزب. كمــا يتعــن أن  ــه، وطلب مخالفــات أعضــاء الحــزب، والزناعــات بــن أعضــاء الحــزب وهيئات
ــاري للحــزب، وأحــكام  يتضمــن النظــام األســايس إجــراءات دمــج الحــزب فــي حــزب آخــر، وإجــراءات الحــل االختي

تصفيــة أموالــه الــي يجــب أن تُعــاد إلــى خزينــة الدولــة فــي هــذه الحالــة.
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الحقوق العامة للحزب السيايس:
ــع  ــري فــي المملكــة. ويتمت ــي تج ــات ال ــف االنتخاب ــزب الحــق فــي المشــاركة فــي مختل للح
ــة  ــك األمــوال المنقول ــه تمل ــة، ويحــق ل الحــزب بعــد اإلعــان عــن تأسيســه بشــخصية اعتباري
ــون  ــأي ترصفــات أخــرى وفــق أحــكام قان ــام بمهامــه وب ــه مــن القي ــة لتمكين وغــر المنقول

ــزاب. األح

ــى إدارة  ــي. وتتول ــرار قضائ ــايس أو بق ــه األس ــكام نظام ــق أح ــزب إال وف ــل الح ــوز ح وال يج
ــدى  ــزب ل ــام الح ــن الع ــل األم ــايس. ويمث ــه األس ــكام نظام ــًا ألح ــف وفق ــادة تُؤل ــزب قي الح
ــا مــن مهامــه  ــة واي جهــة أخــرى. ولألمــن العــام أن يفــوض أًي الجهــات الرســمية والقضائي
وصاحياتــه لعضــو أو أكــر مــن أعضــاء قيــادة الحــزب علــى أن يكــون التفويــض خطًيــا ومحــددًا، 
ولــه أن يــوكل محامًيــا فــي أي مــن اإلجــراءات الرســمية والقضائيــة والقانونيــة وغرهــا مــن 

إجــراءات تتعلــق بالحــزب. 

ــات  ــات والجمعي ــز النقاب ــة ومراك ــة العام ــة واالجتماعي ــق الثقافي ــتخدام الرماف ــزب اس وللح
واألنديــة رشيطــة الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن القائمــن علــى تلــك المؤسســات.

وللحــزب أيًضــا قبــول الهبــات والتربعــات المحــددة مــن األشــخاص األردنيــن الطبيعيــن 
والمعنويــن علــى أن تكــون معروفــة ومعلنــة. كمــا أن للحــزب اســتثمار أموالــه داخــل 

المملكــة بصــورة معروفــة ومعلنــة فــي عــدد مــن المجــاالت ينــص عليهــا القانــون.
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حماية حقوق األعضاء الحزبيني:
يؤكــد قانــون األحــزاب السياســية علــى حــق األردنيــن فــي تأليــف األحــزاب السياســية واالنتســاب إليهــا. كمــا 
يؤكــد فــي المــادة )19( منــه أنــه » ال يجــوز التعــرض ألي مواطــن أو مســاءلته أو محاســبته أو المســاس 

ــي«.  ــه الحزب ــبب انتمائ ــة بس ــتورية أو القانوني ــه الدس بحقوق

ضوابط عامة للعمل الحزبي: 
يتكــون الحــزب مــن عــدد مــن المؤسســن ال يقــل عــن 150 عضــًوا، يقــوم علــى أســاس المواطنــة والمســاواة 
بــن األردنيــن وااللــزام بالديمقراطيــة واحــرام التعدديــة السياســية. وعــدم جــواز تأســيس الحــزب علــى أســاس 

ديــي أو طائفــي أو عرقــي أو فئــوي أو علــى أســاس التفرقــة بســبب الجنــس أو األصــل.
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ب.األحكام الناظمة للتمويل الرسمي لألحزاب:

يُحــدد قانــون األحــزاب السياســية القواعــد العامــة للعمــل المالــي فــي األحــزاب، ويشــمل ذلــك أحــكام تنظيــم 
ــة بمــا فيهــا مــن تربعــات واشــراكات  ــد مــوارده المالي ــه الســنوية، وتحدي ــة، وإعــداد موازنات شــؤونه المالي
األعضــاء، واســتثمار أموالــه، وغرهــا. لكــن قــد بــدأ العمــل بالتمويــل الرســمي مــن خزينــة الدولــة لألحــزاب بــه 
باالســتناد إلــى قانــون األحــزاب السياســية لســنة 2007، والــي نّصــت المــادة )19( منــه علــى تخصيــص بنــد فــي 
الموازنــة العامــة للدولــة للمســاهمة فــي تمويــل األحــزاب مــن أمــوال الخزينــة وفقــًا ألســس ورشوط تُحــدّد 
ــص هــذه  ــة. وتكــرَّر ن ــات ووســائل الــرصف بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغاي ــح أو الحرمــان وآلي حــاالت المن
المــادة فــي جميــع قوانــن األحــزاب السياســية الاحقــة. وصــدر أول نظــام للمســاهمة فــي تمويــل األحــزاب 

السياســية عــام 2008.
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المساهمة المالية في دعم الحزب السيايس:
تقــوم فلســفة التمويــل الرســمي لألحــزاب السياســية علــى أن الدولــة تكافــئ الحــزب الــذي ينهــض بواجباتــه 
الوطنيــة مــن حيــث تأطــر المواطنــن، وإرشاكهــم فــي الحيــاة السياســية والعامــة علــى نحــو منظــم ينــدرج 
فــي ســياق العمــل لتنفيــذ برامجــه مــن خــال خــوض االنتخابــات، وتــداول الســلطة عــرب نفــوذه النيابــي، وعــرب 
المشــاركة فــي الحكومــات الربلمانيــة. ومهمــا ارتفــع مســتوى التمويــل الرســمي لألحــزاب، فإنــه ال يســتهدف 
ــاك مصــادر دخــل أخــرى لألحــزاب كاشــراكات األعضــاء، والتربعــات، واســتثمار  ــع نفقاتهــا، ألن هن ــة جمي تغطي

أمــوال الحــزب، وغرهــا.  

ــة المخصصــة  ــد رقــم )155( لســنة 2019، تتكــون المســاهمة المالي ــة الجدي وبموجــب نظــام المســاهمة المالي
لدعــم األحــزاب السياســيةمن قســمن رئيســن، همــا: 
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أواًل:	نســبة	ال	تزيــد	عــن		40%	مــن	قيمــة	اشــراكات	األعضــاء،	ومبالــغ	مخصصــة	لتغطيــة	مصاريــف	الحــزب	
اإلعالميــة	ونفقــات	مؤتــره	العــام،	إضافــة	إلــى	مكافــأة	الندمــاج	ثالثــة	أحــزاب	فأكــر.	

ويســتهدف هــذا القســم مــن المســاهمة الماليــة ربــط جانــب مــن التمويــل الرســمي لألحــزاب بدرجــة نشــاطية 
ــوع  ــام متن ــود إع ــن، ووج ــاء الحزبي ــراك األعض ــع اش ــل جم ــة، مث ــاالت المفصلي ــن المج ــدد م ــي ع ــزب ف الح
ونشــيط للحــزب، واالنتظــام فــي عقــد مؤترماتــه العامــة، واالندمــاج مــع أحــزاب أخــرى. ويبــدأ رصف هــذا القســم 

مــن المســاهمة الماليــة بعــد مــرور ســنة علــى إعــان تأســيس الحــزب، علــى النحــو التالــي:

ــقف ال . 1 ــة بس ــاء المحصل ــراكات األعض ــة اش ــن قيم ــى 40% م ــد عل ــبة ال تزي ــنوي بنس ــي س ــغ مال .مبل
يتجــاوز 10 آالف دينــار، علــى أن ال يقــل االشــراك الســنوي لــكل عضــو عــن 24 دينــاًرا. ويســهم هــذا البنــد 
بتشــجيع هيئــات الحــزب علــى تحصيــل االشــراكات بانتظــام مــن األعضــاء، وعلــى اســتقطاب أعضــاء جــدد 

للحــزب.

ــف . 2 ــات وصح ــن مطبوع ــزب م ــام الح ــف إع ــة مصاري ــنوًيا لتغطي ــص س ــار يُخّص ــداره 7,000 دين ــغ مق مبل
ومواقــع إلكرونيــة متخصصــة ومملوكــة للحــزب. وهــذا يســاعد الحــزب علــى أن يكــون لديــه أدوات 
ــطته. ــه وأنش ــه ومواقف ــية وبرامج ــه األساس ــف بوثائق ــور للتعري ــا الجمه ــن خاله ــب م ــة بخاط إعامي
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مبلــغ مقــداره 2500 دينــار لتغطيــة نفقــات انعقــاد المؤتــرم العــام للحــزب الــذي تُنتخــب فيــه الهيئــات . 	
القياديــة للحــزب، وهــو أحــد أهــم المــؤرشات علــى ممارســة الديمقراطيــة فــي الحــزب لتطويــر وثائقــه 

األساســية، وتجديــد هيئاتــه القياديــة.

مبلــغ يُخصــص لتشــجيع األحــزاب علــى االندمــاج، يــراوح مــا بــن 15 ألــف دينــار )فــي حــال اندمــاج ثاثــة . 4
أحــزاب(، و20 ألــف دينــار )فــي حــال اندمــاج أربعــة أحــزاب(، إلــى 25 ألــف دينــار )فــي حــال اندمــاج خمســة 
أحــزاب أو أكــر(، ويســترم الحــزب الجديــد بتلقــي حصــة األحــزاب المندمجــة إلــى حــن إجــراء االنتخابــات 

النيابيــة الــي تجــري بعــد االندمــاج. 

ثانًيــا:	مســاهمة	ماليــة	ســنوية	ترتــب	على	مشــاركة	الحــزب	في	االنتخابــات	العامة،	وتســتر	إلى	حــن	إجراء	
االنتخابــات	التاليــة،	وذلك	على	النحــو	التالي:

االنتخابات	النيابية. 1

مساهمة مالية مقابل الرتشح واألصوات والمقاعد:أ. 
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مكافأة للقوائم الحزبية مكافأة ترشيح سيدات وشباب الرشوطالمبلغ بالدينار

20,000
ترشيح	ما	ال	يقل	عن	ستة	أعضاء	في	

ثالث	دوائر	على	األقل،	على	أن	يُعلن	

الحزب	عن	قائمة	مرشحيه	الحزبية

إضافة	15%	إذا	كان	من	ضمن	

الرمشحني	سيدات	أو	مرشحون	شباب	

دون	سن	35	سنة

يُضاف	مبلغ	ألف	دينار	عن	كل	قائمة	

انتخابية	تحمل	اسم	الحزب	بما	ال	يتجاوز	

10	آالف	دينار

15,000

إذا	حصل	الحزب	على	1%	فأكرث	من	

أصوات	المقرتعني	على	مستوى	

المملكة	)تعتمد	األصوات	اليت	حصل	

عليها	أعلى	الرمشحني	في	حال	وجود	

أكرث	من	مرشح	في	القائمة(

3,000
عن	كل	مقعد	يفوز	به	أحد	مرشحي	

الحزب	بما	ال	يتجاوز	30	ألف	دينار

إضافة	20%	عن	كل	فائز	من	السيدات	

أو	الرمشحني	دون	سن	35	سنة،	على	

أن	ال	تتجاوز	هذه	النسبة	المبلغ	األصلي
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مساهمة مالية لالئتالفات االنتخابية الحزبية:	. 

يســتحق الحــزب مســاهمة ماليــة تســتهدف تشــجيع األحــزاب علــى تشــكيل ائتافــات لغايــات المشــاركة فــي 
االنتخابــات النيابيــة، وتتكــون هــذه المســاهمة الماليــة مــن مبلــغ مقــداره 0	 ألــف دينــار إذا تشــكل االئتــاف 
بــن خمســة أحــزاب أو أكــر، رشيطــة أن يشــتمل ذلــك علــى الرشــح فــي ثلــث الدوائــر االنتخابيــة فــي المملكــة، 

وعلــى أن يُقّســم هــذا المبلــغ علــى األحــزاب المؤتلفــة بالتســاوي.

انتخابات	البلديات	ومجالس	المحافظات:. 	

ــس  ــات مجال ــة وانتخاب ــات البلدي ــي االنتخاب ــددة ف ــد مح ــوزه بمقاع ــن ف ــة ع ــاهمة مالي ــزب مس ــتحق الح يس
ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــات، وذل المحافظ
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مكافأة للقوائم الحزبية مكافأة ترشيح سيدات وشباب الرشوطالمبلغ بالدينار

3,000

عن	كل	مقعد	يفوز	به	أحد	مرشحي	

الحزب	برئاسة	بلدية	من	الفئة	األولى،	

أو	مقعد	في	مجلس	أمانة	عّمان،	أو	

رئاسة	مجلس	محافظة،	بما	ال	يتجاوز	

30	ألف	دينار

إضافة	20%	عن	كل	فائز	من	السيدات	

أو	الرمشحني	دون	سن	35	سنة،	على	

أن	ال	تتجاوز	هذه	النسبة	المبلغ	المحدد

 يُضاف	مبلغ	ألف	دينار	عن	كل	قائمة

 انتخابية	تحمل	اسم	الحزب	بما	ال	يتجاوز

10	آالف	دينار

ــة األحــزاب  ــران مــن كل عــام، ويحــق للجن ــة فــي شــهر حزي يكــون موعــد اســتحقاق هــذه المســاهمة المالي
ــاق  ــه إنف ــًا ألوج ــه وفق ــم إنفاق ــى أن يت ــزب عل ــن الح ــب م ــى طل ــاء عل ــتحق بن ــغ المس ــد المبل ــم موع تقدي

ــنة 2019. ــم )155( لس ــة رق ــاهمة المالي ــام المس ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــاهمة المالي المس
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رشوط استحقاق المساهمة المالية مقابل المشاركة في االنتخابات:
أن يكون قد مضى على عضوية الرمشح في الحزب ثالثة أشهر على األقل. 	

أن يقوم الحزب بزتويد لجنة األحزاب بأسماء مرشحيه بعد إعالن القوائم النهائية للرمشحني. 	

أن يُعلــن الحــزب عــن قائمــة أســماء مرشــحيه الحزبيــني فــي القوائــم طــوال فــرة الدعايــة االنتخابيــة،  	
وبوســائل الدعابــة المختلفة.

وتقــوم لجنــة األحــزاب بإعــان أســماء مرشــحي الحــزب أو األحــزاب المؤتلفــة علــى وســائل اإلعــام المختلفــة، 
وعلــى الموقــع اإللكرونــي لــوزارة الشــؤون السياســية والربلمانيــة.
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أوجه إنفاق المساهمة المالية:
الحــزب ليــس مطلــق الصاحيــة فــي إنفــاق الدعــم المالــي الــذي يحصــل عليــه مــن خزينــة الدولــة كمــا يشــاء، 

بــل هنــاك مجــاالت محــددة إلنفاقــه، هــي:

ــات  	 ــات والملصق ــالم والمطبوع ــة واإلع ــمل الصحاف ــة وتش ــة االنتخابي ــالت والدعاي ــف الحم مصاري
ــرات. ــف المق ــات ومصاري واليافط

بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه. 	

النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء واألثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه. 	

رواتــب العاملــني وأجــور المســتخدمني فــي الحــزب رشيطــة أن يكونــوا مشــمولني بأحــكام قانــون  	
الضمــان االجتماعــي.

أنشطة عامة تخدم أهداف الحزب وغاياته باستثناء مصاريف السفر. 	
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نفاذ نظام المساهمة المالية:
ــاًرا مــن 2020/7/1، أي منــذ بدايــة  يبــدأ تاريــخ نفــاذ نظــام المســاهمة الماليــة الجديــد رقــم )155( لســنة 2019 اعتب
ــك الحــن،  ــواب التاســع عــرش. وحــى ذل ــس الن ــات مجل ــي ســتجري فــي انتخاب ــي مــن الســنة ال النصــف الثان
يبقــى نظــام المســاهمة الماليــة رقــم )	5( لســنة 2016 وتعديلــه نافــذًا، وهــذا يعــي اســترمار تلقــي األحــزاب 
ــرصف علــى دفعتــن فــي الســنة. أمــا المكــون اآلخــر مــن  ــار، يُ للدعــم الســنوي الثابــت ومقــداره 50 ألــف دين
الدعــم المالــي، وهــي مســاهمة ماليــة إضافيــة يمكــن أن يســتفيد منهــا الحــزب بمــا ال يزيــد علــى 50 ألــف دينــار، 
فــإن القســم األكــرب منهــا يرتبــط بإجــراء االنتخابــات النيابيــة، وعليــه ســيحل محــل هــذا المكــون األحــكام الــواردة 
ــرصف  ــغ يُ ــق األول بمبل ــدان فقــط؛ يتعل ــه بن ــي يبقــى من ــة لســنة 2019، وبالتال فــي نظــام المســاهمة المالي
لائتــاف الحزبــي، ومقــداره خمســة آالف دينــار، علــى أن ال يقــل عــدد األحــزاب المؤتلفــة عــن 12 حزًبــا، ويتعلــق 
الثانــي بمبلــغ مقــداره أيًضــا خمســة آالف دينــار، يُــرصف للحــزب عــن كل مقــر فرعــي جديــد بعــد مقــره الرئيــس، 

وأول أربعــة مقــار فرعيــة لــه، وذلــك لإلنفــاق علــى الفــرع الجديــد وإدارتــه.
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مشاركة الشباب والنساء في األحزاب 
حينمــا نتحــدث عــن الشــباب والــرمأة فــي المجتمــع األردنــي، فنحــن نتحــدث عــن الغالبيــة 
ــا نصــف المجتمــع. وفيمــا  ــل تقريًب ــرمأة تمث ــة فــي المجتمــع. فال الســاحقة مــن القــوى الحيّ
يخــص الشــباب، فــإن األردن يّعــدّ مجتمعــًا فتًيــا ألنــه غالبيــة مواطنيــه تنــدرج ضمــن فئة الشــباب. 
وهــذا يعــي أن الحــزب الــذي ال تتضمــن عضويتــه أعــداًدا مهمــة مــن الشــباب والنســاء ســيبقى 

متقوقعــًا حــول نفســه، وعاجــًزا عــن الوصــول إلــى قطاعــات جديــدة مــن هاتــن الفئتــن.

وفــي كثــر مــن األحيــان، يُعــزى ضعــف عضويــة األحــزاب فــي أوســاط الشــباب والنســاء إلــى مــا 
يســمى »العــزوف« عــن العمــل الحزبــي، أي عــدم اإلقبــال علــى االنخــراط فــي عضويــة األحــزاب 
ــا، لكــن  ــد م ــى ح ــح إل ــزاب غــر مشــجعة. وهــذا صحي ــة المحيطــة بعمــل األح بدعــوى أن البيئ
هنــاك حلــول تكمــن فــي قــدرة الحــزب علــى تبــي برامــج وأنشــطة جاذبــة للنســاء والشــباب، أي 
برامــج تحاكــي مشــاكلهم وهمومهــم، وتقــدم لهــم تصــورات لحلــول واقعيــة تبعــث فيهــم 

األمــل فــي التغيــر.
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ــتقطاب  ــه، الس ــى أهميت ــر كاِف، عل ــيايس غ ــزب الس ــام للح ــج الع ــى أن الربنام ــارة إل ــن اإلش ــد م ــا ال ب وهن
األعضــاء الجــدد، إذ يجــب أن يكــون لــدى الحــزب برنامــج تفصيلــي لــكل قطــاع مــن القطاعــات، ولــكل فئــة مــن 
الفئــات، وهــذا الربنامــج التفصيلــي يجــب اســتنباطه مــن واقــع حــال هــذه القطاعــات والفئــات، حيــث ال ينفــع 
هنــا أن يكتفــي الحــزب بشــعارات عامــة، علــى أهميتهــا، بــل يتعــن عليــه أن يُرجــم برنامجــه العــام إلــى توجهــات 
وخطــط عمــل ملموســة حــى تكــون قــادرة علــى اســتقطاب النشــطاء مــن النســاء والشــباب الذيــن يمكــن 

ألعضــاء الحــزب أن يحتكــوا ويتفاعلــوا معهــم ســواء فــي موقــع العمــل أو الدراســة أو الســكن.

ــة مــا  ــداد الفــرة الفاصل ــى امت ــه عل ــى أن ــة إل ــزاب األردني ــال المشــاركة النســائية فــي األح ويشــر واقــع ح
بــن صــدور قانــون األحــزاب لســنة 1992، وحــى عــام 2016، فقــد تراوحــت أعــداد النســاء فــي عضويــة مؤســي 
األحــزاب السياســية مــا بــن 5% إلــى 9%. واقتــرصت مجمــل عضويــة النســاء فــي األحــزاب السياســية علــى 
ــه رفــع عــدد المؤسســن مــن 50 إلــى 500 عضــو. أمــا  ــم في ــون لألحــزاب السياســية ت 10% بعــد صــدور أول قان
ــام  ــدو أن نظ ــة . ويب ــة الحزبي ــل العضوي ــث مجم ــى ثل ــزاب إل ــوات األح ــدد عض ــع ع ــد ارتف ــام 2019، فق ــي ع ف
المســاهمة الماليــة لســنة 2016، والــذي اشــرط للحصــول علــى التمويــل المقــرر أن يكــون هنــاك مــا نســبته %10 
علــى األقــل مــن الحــد األدنــى للعضويــة الــازم الســتحقاق الدعــم وهــو 500 عضــو آنــذاك، قــد لعــب دوًرا مهًمــا 
ــى مــن النســاء. وهــذا مــا شــجع وزارة الشــؤون  ــد أدن ــى ح ــزاب للحفــاظ فــي عضويتهــا عل ــه األح فــي توجي
السياســية والربلمانيــة علــى اقــراح زيــادة فــي المبالــغ المخصصــة للمشــاركة الحزبيــة فــي االنتخابــات العامــة 
ومــا تحققــه مــن نتائــج فــي نظــام المســاهمة الماليــة لســنة 2019، عندمــا يتعلــق األمــر بالمشــاركة النســائية.

إن وصــول أعــداد النســاء فــي األحــزاب األردنيــة إلــى مــا نســبته 		% أمــر جيــد دون شــك، لكــن المهــم أن أن 
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يكــون الوجــود النســائي، وكذلــك الشــبابي، أكــر مــن مجــرد أســماء علــى الــورق، وليــس المقصــود أن يكــون 
كل عضــو حزبــي »ســوبر مــان«، بــل المقصــود أن يكــون لــه وجــود حقيقــي، ويــؤدي دوًرا مــا فــي تنفيــذ برنامــج 

الحــزب مهمــا كان متواضعــًا.

ويمكــن لألحــزاب الــي تحــرص علــى تنميــة العنــرص النســائي والشــبابي فــي عضويتهــا أن تأخــذ بمبــدأ تخصيــص 
ــدى الحــزب،  ــن القطاعــن بوجــود هــذا التوجــه ل ــة بمــا يوجــه رســالة لهذي ــا لهمــا فــي هيئاتهــا القيادي كوت
ويوفــر للهيئــات القياديــة فرصــة أن تســمع صــوت هذيــن القطاعــن ورؤيتهمــا لألشــياء، فضــًا عــن أنــه يشــجع 

النســاء والشــباب فــي األحــزاب علــى تطويــر أنفســهم للمنافســة علــى شــغل هــذه المواقــع.

ــر مــن إعــداد د. ُجمــان الدهامشــة، قســم  ــة والمشــاركة السياســية، تقري ــرمأة األردني 1 ال

ــان، األردن، 2019. ــة، عّم ــية والربلماني ــؤون السياس ــرمأة، وزارة الش ال
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طيف األحزاب السياسية في األردن 
ــزاب  ــى أح ــة إل ــمالية المتقدم ــدان الرأس ــي البل ــية ف ــزاب السياس ــف األح تُصنّ
ــن الســابقن، ويكــون  ــاك طيــف ثالــث يقــع بــن التياري يمينيــة ويســارية، وهن
لديــه بعــض الخصائــص المشــركة بدرجــة أو أخــرى مــع أحدهمــا، ويُطلــق عليــه 
أحــزاب الوســط. ويُســتخدم تعبــر »المتطرفــة« لألحــزاب الــي تقــف إلــى يمــن 

األحــزاب اليمينيــة، أو إلــى يســار األحــزاب اليســارية.

ــع  ــى موق ــاري« إل ــزب اليس ــي« أو »الح ــزب اليمي ــر »الح ــتخدام تعب ــود اس يع
جلــوس ممثلــي الطبقــات االجتماعيــة فــي الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية مــا 
بعــد الثــورة الفرنســية فــي العــام 1789، فُوصــف الذيــن كانــوا يجلســون فــي 
الجانــب األيمــن بالنســبة لرئيــس المجلــس بأنهم يمينيــون، وكان هــؤالء يمثلون 
ــب  ــي الجان ــون ف ــن يجلس ــف الذي ــا ُوص ــع، فيم ــي المجتم ــا ف ــات العلي الطبق
األيــر بأنهــم يســاريون، وكان هــؤالء يمثلــون الطبقــات الوســطى والشــعبية 
االشــراكية،  األحــزاب  نشــأت  التصنيــف،  لهــذا  وامتــداًدا  المجتمــع.  فــي 
ــة،  ــح الطبقــة العامل ــًرا عــن مصال ــة تعب ــة، والعمالي واالشــراكية الديمقراطي
ونشــأت األحــزاب الليرباليــة تعبــراُ عــن مصالــح الربجوازيــة والطبقــة الوســطى 
فــي المجتمــع، فيمــا نشــأت أحــزاب المحافظــن تعبــًرا عــن مصالــح الربجوازيــة 

ــّاك األراضــي والكنيســة. ــار ُم ــرة وكب الكب
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ــزاب  ــار، أو األح ــن واليس ــزاب اليم ــات أح ــتخدام مصطلح ــل الس ــاك مي ــس هن ــا، لي ــي عموًم ــم العرب ــي العال ف
ــك بســبب ضعــف  ــدود ضيقــة، وذل ــزاب السياســية إال فــي ح ــة، لوصــف األح ــة والعمالي المحافظــة والليربالي
الفــرز الطبقــي فــي هــذه المجتمعــات، وضعــف االرتبــاط مــا بــن األحــزاب السياســية وبرامجهــا، وبــن الفئــات 
االجتماعيــة الــي يُفــرض أنهــا تمثلهــا، ألن األحــزاب القويــة الــي نشــأت فــي مرحلــة التحــرر الوطــي كانــت 
تســتمد مــن بعــض المنطلقــات الفكريــة والسياســية أساًســا فــي تشــكيلها، وفــي االنضمــام إليهــا، أكــر ممــا 

هــي انعــكاس فعلــي لحالــة التقســيمات الطبقيــة فــي المجتمــع. 

ــى األردن. ففيمــا عــدا  ــي عل ــم العرب ــام األحــزاب السياســية فــي العال ــق المنطلقــات الــي حكمــت قي وتنطب
الحــزب الوطــي االشــراكي الــذي تاشــى بعــد إقالــة حكومــة ســليمان النابلــي عــام 1957، فقــد نشــأ فــي 
أواســط األربعينــات والخمســينات فــي األردن جماعــة اإلخــوان المســلمن، وحــزب التحريــر، والحــزب الشــيوعي 
ــدة  ــة، أي ذات عقي ــات أيديولوجي ــا ذات خلفي ــي، وجميعه ــث العرب ــرب، والبع ــن الع ــة القومي ــي، وحرك األردن
ــى  ــائدة ح ــي الس ــاماتها، ه ــا وانقس ــارات وامتداداته ــذه التي ــت ه ــا، وبقي ــا وبرامجه ــا أفكاره ــتمد منه تس

ــع التســعينات.  مطل
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وإلــى جانــب أحــزاب تنتمــي لهــذه التيــارات الثاثــة، اإلســامية والقوميــة واليســارية، نشــأ بقــوة تيــار جديــد بعــد 
ســن قانــون األحــزاب السياســية لســنة 1992 فــي أعقــاب إقــرار الميثــاق الوطــي األردنــي، أال وهــو تيــار األحــزاب 
الوســطية، والــذي ناهضــت أحزابــه فكــرة األيديولوجيــا كأســاس لتشــكيل الحــزب، ودعــت إلــى تأســيس أحزابهــا 

علــى أســس برنامجيــة. 

ــارات  ــارات، هــي تي بهــذا، يمكــن تصنيــف األحــزاب األردنيــة علــى أســاس هــذا التطــور التاريخــي، إلــى أربعــة تي
األحــزاب اإلســامية والقوميــة واليســارية والوســطية. ومــن الماحــظ أن معظــم األحــزاب األردنيــة تُطلــق علــى 
ــة هــذه التســميات، مــا يعــي أنهــا أكــر مــن مجــرد أداة لتصنيــف طيــف األحــزاب، حيــث تجــد  نفســها طواعي
األحــزاب صورتهــا فــي هــذه التســميات. وهنــاك بــوادر ظهــور تيــار خامــس يأخــذ مــن فكــرة »الدولــة المدنيــة« 

منطلقــًا لرؤيتــه الربنامجيــة.
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ــاة  ــي الحي ــف األدوار ف ــة مختل ــخ المملك ــن تاري ــة م ــرات مختلف ــي ف ــة ف ــية األردني ــزاب السياس ــت األح لعب
ــتقاله  ــرر األردن واس ــل تح ــن أج ــل م ــتعمار، والعم ــة االس ــطة لمناهض ــج وأنش ــت برام ــد تبن ــية، فق السياس

ــن. ــام الدولي ــن والس ــم األم ــي، ودع ــم العرب ــدة العال ــل وح ــن أج ــاره، وم ــه وازده وتقدم

وشــارك ممثلــو األحــزاب فــي االنتخابــات العامــة مــن برلمانيــة وبلديــة وأخــًرا انتخابــات مجالــس المحافظــات. 
وحصــدت األحــزاب تمثيــًا معتــرًبا فــي بعــض المجالــس النيابيــة، كمــا هــو الحــال فــي مجلــس النــواب الحــادي 
عــرش المنتخــب عــام 1989، وخاضــت األحــزاب تجربــة العمــل فــي صفــوف النقابــات العماليــة والمهنيــة. وشــارك 
حزبيــون مــن شــى األطيــاف فــي عــدد مــن الحكومــات، وكانــت أهــم هــذه المشــاركات هــي مشــاركة اإلخــوان 
ــام 1956 أن  ــية ع ــزاب السياس ــح لألح ــل أتي ــة وزراء، ال ب ــدران بخمس ــر ب ــة م ــي حكوم ــام 1990 ف ــلمن ع المس

تشــكل حكومــة برلمانيــة برئاســة ســليمان النابلــي. 

ــد  ــيما بع ــًدا، ال س ــة ج ــية متواضع ــاة السياس ــي الحي ــزاب ف ــدور األح ــة ل ــة الراكمي ــف أن النتيج ــن المؤس لك
مــرور ثاثــة عقــود علــى االنفــراج الســيايس والتحــول الديمقراطــي الــذي شــق طريقــه عــام 1989. وبالتالــي 
فــإن الحكومــات واألحــزاب تواجــه تحدًيــا. وضــع جالــة الملــك خارطــة طريــق لمعالجتــه فــي أوراقــه النقاشــية 
ــا ال بــد مــن التأكيــد علــى أن مســؤولية النهــوض  وبخاصــة مــن الورقــة الثانيــة إلــى الورقــة الخامســة. وهن
ــة، هــي مســؤولية  ــى الحكومــات الربلماني ــة، وصــواًل إل ــاة السياســية والربلمانب ــزاب ودورهــا فــي الحي باألح

ــزاب السياســية. مشــركة للحكومــات واألح
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فقــد اعتــرب جالــة الملكــة االنتقــال نحــو نهــج الحكومــات الربلمانيــة بتشــكيل ائتــاف األغلبيــة فــي مجلــس 
النــواب والحكومــة، أحــد أهــم جوانــب التطــور الديمقراطــي. وأوضحــت األوراق النقاشــية أن ذلــك يحتــاج إلــى 
ــر عمــل الجهــاز  ــة، وتطوي ــة فاعل ــزاب سياســية وطني ــروز أح ــى ب ــة إل ــق بالحاج ــات أساســية تتعل ــة متطلب ثاث
الحكومــي علــى أســس مــن المهنيــة والحيــاد، بعيــًدا عــن تســييس العمــل، لمســاندة وإرشــاد وزراء الحكومــات 

الربلمانيــة، وتغيــر األعــراف الربلمانيــة مــن خــال تطويــر النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب. 

ودعــت هــذه األوراق إلــى وجــوب الركــز فــي الرمحلــة القادمــة نحــو تطويــر وتحفــز األحــزاب ذات الربامــج 
والقواعــد الشــعبية، بحيــث يتوجــه الناخبــون للتصويــت علــى أســس حزبيــة وبرامجيــة. كمــا دعــت إلــى اندمــاج 
ــدة علــى مســتوى الوطــن، وتتبــى برامــج  األحــزاب وصــواًل إلــى عــدد منطقــي مــن األحــزاب الرئيســية الممت

حزبيــة واضحــة وشــاملة.

كمــا تحدثــت األوراق النقاشــية عــن أن أحــزاب المعارضــة بحاجــة إلــى بلــورة أعــراف تحكــم آليــة التعــاون فيمــا 
ــربت أن دور المعارضــة هــذا  ــة )كحكومــة ظــل(، واعت بينهــا مــن أجــل مســاءلة الحكومــات وعــرض رؤى بديل

يشــكل أحــد عنــارص النجــاح لتجربــة الحكومــات الربلمانيــة.
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عهد اإلمارة )1946-1921(:
لــم تكــن هنــاك قوانــن ناظمــة للعمــل الحزبــي فــي عهــد اإلمــارة ســوى قانــون الجمعيــات 
العثمانــي لســنة 1909، ثــم قانــون الجمعيــات لســنة 6	19، وكان أول األحــزاب الــي نشــأت فــي 
بدايــات عهــد اإلمــارة هــو حــزب االســتقال العربــي الــذي جــاء عــدد مــن أعضائــه مــن دمشــق 
إلــى عّمــان بعــد أن احتــّل الفرنســيون ســوريا الشــمالية. وتعــاون االســتقاليون مــع األمــر عبــد 
ــون مارســوا ضغوطــًا علــى األمــر  ــم اإلدارة. لكــن الربيطاني هللا فــي تأليــف الحكومــة وتنظي

عبــد هللا لطــرد االســتقالين مــن البــاد. 

ــاث،  ــات ث ــن مجموع ــوزع ب ــًيا تت ــا سياس ــا وتنظيًم ــي 20 حزًب ــارة، حوال ــد اإلم ــي عه ــأ ف ونش
هــي: أواًل، األحــزاب والتنظيمــات التقليديــة المواليــة للحكومــة، والــي نــادى بعضهــا بوحــدة 
ســوريا الكــربى أو بالوطنيــة األردنيــة؛ وأبرزهــا: حــزب أم القــرى )1921م(، جمعيــة الــرشق العربــي 
ــاء  ــزب اإلخ ــام )		19م(، ح ــي الع ــعب األردن ــرم الش ــرار األردن )0	19م(، مؤت ــزب أح )	192م(، ح

ــة.  ــم تعــرم هــذه التنظيمــات فــرة طويل األردنــي )7	19م(. ول
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ــة  ــي والمعاهــدة األردني ــداب الربيطان ــزاب بمواقفهــا المعارضــة لانت ــة مــن األح واتســمت المجموعــة الثاني
ــرم  ــة للمؤت ــة التنفيذي ــي )1927م(، حــزب اللجن ــرز أحــزاب هــذه المجموعــة: حــزب الشــعب األردن ــة، وأب الربيطاني
الوطــي )1929م(، ثــم الحــزب الوطــي األردنــي )6	19م( فــي الخــارج، مــروًرا بانعقــاد خمســة مؤتــرمات وطنيــة 
شــكلت مظلــة لعمــل المعارضــة خــال الفــرة مــا بــن العــام 1928 والعــام 6	19. وكان أهــم هــذه المؤتــرمات 
هــو المؤتــرم الوطــي األردنــي األول الــذي ُعقــد فــي مدينــة عّمــان بتاريــخ 25 تمــوز 1928، وأقــر ميثاقــًا وطنًيــا. 
أمــا المجموعــة الثالثــة مــن األحــزاب والتنظيمــات، فقــد كانــت تنظيمــات عقائديــة، شــملت أحزاًبــا وتنظيمــات 
ــي، وحــزب البعــث  ــل جماعــة اإلخــوان المســلمن، والحــزب الشــيوعي األردن ــة، مث يســارية وإســامية وقومي

العربــي(.
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فرة ما بعد االستقالل )1957-1946(
ــار،  ــي 25 أي ــتقال ف ــان االس ــام 1946، وإع ــي  األردن الع ــي ف ــداب الربيطان ــاء االنت ــرة إنه ــذه الف ــهدت ه ش
ــرة  ــذه الف ــال ه ــدر خ ــمية. وص ــة الهاش ــة األردني ــى المملك ــكًا عل ــن مل ــن الحس ــد هللا ب ــر عب ــج األم وتتوي
الدســتور األردنــي العــام 1952، فيمــا صــدر أول قانــون لألحــزاب السياســية  عــام 1954، والــذي ألغــي فــي العــام 
التالــي ليحــل محلــه قانــون األحــزاب السياســية لســنة 1955، ورغــم صــدور قــرار بحــل األحــزاب السياســية عــام 
1957 لــدى إعــان األحــكام العرفيــة لعــدة أشــهر، إال أن هــذا القانــون لــم يُلــغ ســوى مــع صــدور قانــون األحــزاب 

السياســية لســنة 1992.

ــة  ــراكي )1947م(، حرك ــي االش ــث العرب ــزب البع ــي: ح ــرة، فه ــذه الف ــال ه ــأت خ ــي نش ــزاب ال ــرز األح ــا أب أم
ــزب  ــى الح ــر اإلســامي )1952م(، هــذا باإلضافــة خــال هــذه الفــرة إل ــزب التحري ــن العــرب )1948م(، ح القومي
الوطــي االشــراكي )1954م(، والــذي فــاز مــع أحــزاب المعارضــة واإلســامين بأغلبيــة مقاعــد مجلــس النــواب 
فــي انتخابــات العــام 1956، فكلــف الملــك حســن زعيمــه ســليمان النابلــي بتشــكيل الحكومــة الــي تــم فــي 
عهدهــا إلغــاء المعاهــدة األردنيــة الربيطانيــة، وأقيلــت الحكومــة فــي نيســان 1957. تــا ذلــك إعــان األحــكام 
العرفيــة وحــل جميــع األحــزاب السياســية، غــر أن القــرار لــم يــر علــى جماعــة اإلخــوان المســلمن بصفتهــا 

ــا.  جمعيــة وليــس حزًب
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فرة حظر األحزاب السياسية )1989-1957(:
ــدأت  ــر العــام 1989، ب ــى أن وقــع االنفــراج الســيايس أواخ ــزاب محظــورة وتعمــل بشــكل رسي إل ــت األح وظل
بإجــراء انتخابــات مجلــس النــواب الحــادي عــرش وتجميــد حكومــة مــر بــدران لألحــكام العرفيــة الــي ُفرضــت 

ــة العــام 1967.  ــي للضفــة الغربي ــال اإلرسائيل بعــد االحت

وخــال هــذه الفــرة، شــكلت حــرب حزيــران 1967 أبــرز حــدث تــرك آثــاره علــى مســار الحيــاة السياســية والحزبيــة، 
فقــد تــم احتــال إرسائيــل للضفــة الغربيــة مــن المملكــة، ووقــوع معركــة الكرامــة فــي 21 آذار 1968، وانتقــال 
ــداث  ــى أح ــواًل إل ــة، وص ــة الرشقي ــي الضف ــرى ف ــدن والق ــي الم ــار ف ــطينية لانتش ــة الفلس ــوات المقاوم ق

ــا مــن األردن فــي صيــف العــام التالــي. أيلــول 1970، ثــم خــروج القــوات الفدائيــة كلًي

ــن  ــة ب ــة محلي ــدادات تنظيمي ــا امت ــي له ــه بق ــطينية، لكن ــة الفلس ــات المقاوم ــود منظم ــاء وج ــم انته وبرغ
المواطنــن، فلجــأت باالشــراك مــع األحــزاب العقائديــة اليســارية والقوميــة إلــى العمــل الــري خــال الفــرة 
1972-1989، فكانــت تجــد فــي العمــل فــي أوســاط الطلبــة ونقابــات العمــال والنقابــات المهنيــة متنفًســا لهــا، 
ــر  ــة أواخ ــت قائم ــي كان ــة ال ــات الحزبي ــرز التنظيم ــا أب ــة. أم ــية والنقابي ــطتها السياس ــة أنش ــااًل لممارس ومج
الثمانينــات، فهــي: الحــزب الشــيوعي األردنــي، جماعــة اإلخــوان المســلمن، حــزب البعــث العربــي االشــراكي 
)جناحــا بغــداد ودمشــق(، حــزب الشــعب الديمقراطــي األردنــي )حشــد(، منظمــة الجبهــة الشــعبية فــي األردن، 

والجبهــة الدســتورية، وقــد تحولــت جميعهــا إلــى أحــزاب علنيــة مرخصــة بــدءًا مــن أواخــر العــام 1992. 
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لقــد تــم فــي هــذه الفــرة أيًضــا تجميــد الحيــاة الربلمانيــة، وحــل مجلــس النــواب المنتخــب فــي ربيــع العــام 1967 
قبــل حــرب حزيــران إلــى أجــل غــر مســمى بــدءًا مــن العــام 1976. لكــن تــم اســتدعاؤه فــي العــام 1984 لتعديــل 
الدســتور بمــا يســمح بإجــراء انتخابــات تكميليــة مبــارشة لمــلء ثمانيــة مقاعــد شــاغرة فــي الضفــة الرشقيــة، 
ــك، تمــت دعــوة مجلــس  ــة الشــاغرة. وبعــد ذل ــواب بمــلء مقاعــد الضفــة الغربي ــا لمجلــس الن والســماح أيًض
ــذ فــي اليــوم التالــي قــرار  ــّل فــي 0	 تمــوز 1988. وأُتّخ ــد إلــى أن ُح النــواب لانعقــاد. واســترم المجلــس الجدي
فــك االرتبــاط القانونــي واإلداري مــع الضفــة الغربيــة المحتلــة، والــذي رحبــت بــه منظمــة التحريــر الفلســطينية 

وفصائلهــا.
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ــار  ــاد أواخــر العــام 1988 إلــى خفــض ســعر رصف الدين ــة الــي عصفــت بالب لقــد أدى تفاقــم األزمــة االقتصادي
مقابــل الــدوالر إلــى حوالــي نصــف قيمتــه، وصــواًل إلــى تطبيــق برنامــج صنــدوق النقــد الدولــي الــذي تضمــن 
ــادة أســعار المحروقــات، ورفــع الدعــم عــن ســلع أساســية فــي العــام 1989، فاندلعــت فــي أواســط شــهر  زي
نيســان مــا ُعــرف بـــ »هبــة نيســان« الــي بــدأت فــي مدينــة معــان وانتقلــت وإن بدرجــات متفاوتــة إلــى باقــي 

المناطــق فــي البــاد.

اســتثرمت األحــزاب والقــوى االجتماعيــة هــذه التطــورات للمطالبــة بإلغــاء قوانــن الطــوارئ واألحــكام 
العرفيــة، وإطــاق الحريــات العامــة، وإجــراء انتخابــات نيابيــة، فأقيلــت حكومــة زيــد الرفاعــي، وُشــّكلت حكومــة 

ــات 1989. ــى انتخاب ــن شــاكر أرشفــت عل ــد ب ــدة برئاســة الرشيــف زي جدي

وســمحت الحكومــة بأمــر مــن الملــك للتنظيمــات الريــة أن تشــارك فــي هــذه االنتخابــات، فحصلــت شــخصيات 
حزبيــة يســارية وقوميــة وأخــرى ذات خلفيــات قوميــة وتقدميــة علــى مقاعــد لهــا، إلــى جانــب جماعــة اإلخــوان 

المســلمن الــي حصــدت 22 مقعــًدا مــن أصــل مقاعــد مجلــس النــواب الثمانــن.
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عودة الحياة الحزبية والربلمانية )2019-1989(:
افتتحــت انتخابــات 1989 مرحلــة انفتــاح ســيايس وتحــول ديمقراطــي، مــن أبــرز عاماتهــا إقــرار »الميثــاق الوطــي 
األردنــي« )حزيــران 1991(، وإلغــاء األحــكام العرفيــة وقانونــي الدفــاع ومكافحــة الشــيوعية. وصــدور قانــون جديــد 
لألحــزاب السياســية، القانــون رقــم )2	( لســنة ،1992 الــذي نظــم قواعــد تشــكيل األحــزاب ورشوطهــا، إذ ســمح 
لخمســن شــخصًا، بلغــوا مــن العــرم 25 ســنة، تأســيس حــزب ســيايس، فانتقلــت الحالــة الحزبيــة إلــى العمــل 

الحزبــي العلــي الرمخــص.

وترخــص خــال الفــرة منــذ العــام 1992 وحــى العــام 2007 45 حزًبــا سياســًيا، حيــث حصلــت األحــزاب األيديولوجيــة 
اليســارية والقوميــة علــى المظلــة القانونيــة لزماولــة أنشــطتها، وشــكلت جماعــة اإلخــوان المســلمن ذراعــَا 
ــة،  ــخصيات العام ــن الش ــرشات م ــت الع ــامي«، وتقدم ــل اإلس ــة العم ــزب جبه ــم »ح ــرف باس ــا ُع ــًيا له سياس
لتأســيس أحــزاب سياســية جديــدة، ُعرفــت بمجملهــا باســم األحــزاب »الوطنيــة« أو »الوســطية« أو »الربامجيــة«، 

تميــًزا لنفســها عــن األحــزاب التاريخيــة األيديولوجيــة. 
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وشــهدت هــذه الرمحلــة تزايــدا فــي عــدد األحــزاب، بــل وانقســام بعضهــا أو اندماجــه مــع بعضهــا اآلخــر، غــر 
ــلبية  ــاًرا س ــت آث ــي ترك ــل، وال ــع إرسائي ــام م ــة الس ــات عملي ــام 	199 بمناخ ــت ع ــة اصطدم ــذه الرمحل أن ه
علــى الحيــاة الحزبيــة والربلمانيــة، وذلــك بإجــراء انتخابــات نيابيــة وفــق نظــام انتخابــي جديــد ُعــرف باســم »نظــام 
ــّل محــل نظــام  ــذي ح ــة، وال ــر االنتخابي ــد للناخــب الواحــد« بغــض النظــر عــن عــدد مقاعــد الدوائ الصــوت الواح
القائمــة المفتوحــة الــذي يســمح للناخــب باختيــار عــدد مــن الرمشــحن يصــل إلــى عــدد مقاعــد دائرتــه االنتخابيــة. 
ــكيل  ــوز، وتش ــزان الف ــي م ــائري ف ــوت العش ــر الص ــود أث ــى صع ــوة إل ــد بق ــاب الجدي ــام االنتخ ــد أدى نظ وق
مجالــس نيابيــة تراجــع نفــوذ األحــزاب والشــخصيات السياســية فيهــا، وبــات يغلــب عليهــا طابــع التمثيــل 

ــي.  ــائري والمحل العش

ــبع  ــى س ــون عل ــو، يتوزع ــن بـــ 500 عض ــدد المؤسس ــدّد ع ــزاب، ح ــد لألح ــون جدي ــدر قان ــام 2007،  ص ــي الع وف
محافظــات علــى أن يكــون مــن بينهــم 10% مــن النســاء، األمــر الــذي قلّــص عــدد األحــزاب كثــًرا، قبــل أن تعــود 
ــا. وفــي العــام 2012، صــدر  وتلــيب رشوط القانــون الجديــد لرتفــع عددهــا قبــل نهايــة العــام 2015 إلــى 9	 حزًب
ــية  ــزاب السياس ــون األح ــدر قان ــم ص ــابقه، ث ــع س ــة م ــة مقارن ــات طفيف ــن تعدي ــزاب تضم ــد لألح ــون جدي قان
رقــم )9	( لســنة 2015، والــذي خّفــض العــدد الــازم لتأســيس حــزب إلــى 150 شــخصًا، بلغــوا مــن العــرم 18 ســنة، 
فتشــكلت دفعــة جديــدة مــن األحــزاب، ومــع نهايــة العــام 2016، ارتفــع عــدد األحــزاب السياســية إلــى 50 حزًبــا، ثــم 

ــا مــع أواخــر العــام 2019.  انخفــض عددهــا إلــى 48 حزًب
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دور وزارة الشؤون السياسية والربلمانية 
ــة السياســية.  ــذاك وزارة التنمي ــة، العــام 	201، وكان اســمها آن تشــكلت وزارة الشــؤون السياســية والربلماني
ويأتــي فــي مقدمــة مهــام الــوزارة توســيع المشــاركة السياســية للمواطنــن وتعميــق الحــوار مــع مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى مهامهــا ذات الصلــة بالشــأن الربلمانــي. غــر أن التطــور األهــم الــذي وقــع علــى 
مهــام الــوزارة تمثــل بالوظيفــة الجديــدة الــي أوكلهــا قانــون األحــزاب السياســية لهــا منــذ العــام 2015، وهــي 

أن الــوزارة باتــت هــي الرمجعيــة القانونيــة لألحــزاب السياســية بــداًل عــن وزارة الداخليــة.

وفــي إطــار هــذه الوظيفــة، تُشــّكل فــي الــوزارة لجنــة تســمى »لجنــة شــؤون األحــزاب«، تختــص بالنظــر فــي 
ــوزارة الشــؤون  ــة برئاســة األمــن العــام ل ــزاب ومتابعــة شــؤونها. وتكــون هــذه اللجن ــات تأســيس األح طلب
ــل عــن  ــة والعــدل والثقافــة، وممث ــكل مــن وزارات الداخلي ــة األمــن العــام ل ــة، وعضوي السياســية والربلماني

ــي، وآخــر عــن الرمكــز الوطــي لحقــوق اإلنســان. مؤسســات المجتمــع المدن

وال تكتفــي وزارة الشــؤون السياســية والربلمانيــة بوظيفتهــا كرمجعيــة لألحــزاب السياســية، بــل تعمــل الــوزارة 
فــي اتجاهــات رئيســية ثاثــة،  أواًل: النهــوض بالحيــاة الحزبيــة، ويجــد ذلــك ترجمتــه فــي رعايــة الــوزارة لبلــورة 
أســس جديــدة لتمويــل األحــزاب السياســية، تســتند أساًســا إلــى نشــاطية الحــزب فــي مجــال تحصيــل اشــراكات 
العضويــة واإلعــام وعقــد المؤتــرمات الدوريــة االنتخابيــة، وإلــى دور الحــزب فــي االنتخابــات العامــة. وهــذا مــا 

عــرب عنــه نظــام المســاهمة فــي دعــم األحــزاب السياســية األخــر رقــم )155( لســنة 2019. 
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ثانيــا،  العمــل علــى تمكــن األحــزاب السياســية، وذلــك بالســعي لتوفــر فــرص التدريــب لكــوادر وأعضــاء األحــزاب 
ــرة  ــك، مذك ــال ذل ــن. ومث ــرشكاء الدولي ــض ال ــع بع ــم م ــرات تفاه ــات أو مذك ــال تفاهم ــن خ ــية م السياس
التفاهــم الــي وّقعتهــا الــوزارة فــي أيــار 2019 مــع المعهــد الهولنــدي للديمقراطيــة متعــددة األحــزاب لتنفيــذ 
برنامــج تدريــيب لبنــاء قــدرات الشــابات والشــباب أعضــاء األحــزاب السياســية وغرهــم مــن الناشــطن. ويأخــذ هــذا 
المنحــى فــي عمــل الــوزارة باالعتبــار أنــه يُحظــر علــى األحــزاب السياســية نفســها أن تســتفيد مــن أي تمويــل 

خارجــي. 

أمــا المجــال الثالــث فــي عمــل الــوزارة، فهــو يتمثــل فــي مــد جســور الحــوار مــع األحــزاب، فــي الشــأن الوطــي 
ــل،  ــام التموي ــزاب ونظ ــون األح ــيما قان ــام، ال س ــل الع ــات العم ــل ترشيع ــق بتعدي ــا يتعل ــة فيم ــام، وخاص الع

ــات.  ــة والبلدي وقوانــن االنتخــاب والامركزي
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أسئلة للمناقشة العامة
أ. المجموعة األولى:

مــا هــو مفهــوم الحــز	 الســيايس بحســب التعريــف الدولي؟ قــارن بني هــذا التعريــف، والتعريــف الذي . 1
يعتمــده قانون األحزا	 السياســية لســنة 2015.

اذكر أبرز المعايري اليت تنطوي عليها الديمقراطية الداخلية في الحز	 السيايس.. 2

مــا هــي الفلســفة الــيت يســتند إليهــا كل مــن تمويــل األحــزا	 مــن خزينــة الدولــة، وربط القســم األكرب . 	
مــن التمويــل بمشــاركة الحــز	 العلنيــة فــي االنتخابــات العامــة، وما يحققه مــن إنجازات ملموســة؟

ــري مــن األحــزا	، وفــي . 4 ــة النســاء والشــبا	 فــي كث ــول لمعالجــة ضعــف عضوي مــاذا تقــرتح مــن حل
ــة؟ هيئاتهــا القيادي

ما هي التيارات الحزبية الرئيسة في األردن، وإلى أي فرتات زمنية تعود جذورها؟. 5
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ما هي الصلة اليت تربط ما بني دور األحزا	 في الحياة السياسية وبني الحكومة الربلمانية؟. 6

كــم عــدد قوانــني األحــزا	 السياســية الــيت ُســنّت منــذ إقــرار الدســتور األردنــي عــام 1952، وفــي أي . 7
ســنوات صــدرت؟

ممن تتشكل لجنة شؤون األحزا	، وما هي أبرز وظائفها؟. 8



أسئلة للمناقشة العامة54

ب. المجموعة الثانية:
ضع دائرة حول رقم الجواب الصحيح:

رقــم المــادة الدســتورية الــيت تنــص علــى حــق األردنيــني فــي تأليــف األحــزا	 السياســية علــى أن تكون . 1
غايتهــا مرشوعــة ووســائلها ســلمية وذات نظــم ال تخالــف أحكام الدســتور، هي:

1.المادة رقم )7(                 2. المادة رقم )16(.                   )	(. المادة رقم )22(.

فــي أي عــام صــدر قانــون األحــزا	 السياســية الــذي اكتفــى بــأن يكــون العضــو المؤســس قــد أكمــل . 2
ــة  ــل الحادي ــد أكم ــون ق ــابقة أن يك ــني الس ــرتط القوان ــت تش ــا كان ــره، بينم ــن ع ــرشة م ــة ع الثامن

والعرشيــن مــن عــره.

1. عام 2007.                               2. عام 2012.                                  	. عام 2015.

اشــرتط قانــون األحــزا	 السياســية لســنة 2012 أن ال تقــل نســبة النســاء بــني عــدد األعضــاء المؤسســني . 	
: عن

.%15 .	                                         .%10 .2                                          .%5 .1
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مــا هــي الوثيقــة الرجعيــة الــيت أعدتهــا لجنــة ملكيــة مــن 60 عضــًوا، وأقرتهــا الدولــة األردنيــة فــي . 4
حزيــران 1991.

1. الميثاق الوطي.                           2. األجندة الوطنية.                         	. األردن أواًل.

يســتحق الحــز	 مســاهمة ماليــة ســنوية مــن خزينــة الدولــة قدرهــا 20 ألــف دينــار فــي حــال رشــح عــدًدا . 5
مــن أعضائــه فــي مــا ال يقــل عــن ثــالث دوائــر انتخابيــة، هــو:

1. ثاثة أعضاء                               2. ستة أعضاء.                                 	. عرشة أعضاء.

في أي عام صدر أول قانون لألحزا	 السياسية في عهد المملكة األردنية الهاشمية.. 6

1. عام 1946.                               2. عام 1952.                                  	. عام 1954.
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المراجع:
1 . .))www.nimd.org األحزاب السياسية، المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة األحزاب

أنظمة المساهمة المالية لدعم األحزاب السياسية )2008-2019(، الجريدة الرسمية )أعداد متفرقة(.. 2

ــة 1921-2016، مركــز القــدس . 	 ــة تحليلي ــف جماعــي، دراســة تاريخي ــة فــي األردن، مؤل ــاة الحزبي تطــور الحي
ــان، األردن، 2017.  ــية، عّم ــات السياس للدراس

قوانن األحزاب السياسية األردنية )1954-2015(، الجريدة الرسمية )أعداد متفرقة(.. 4

ــر مــن إعــداد د. ُجمــان الدهامشــة، قســم الــرمأة، وزارة . 5 ــة والمشــاركة السياســية، تقري الــرمأة األردني
ــان، األردن، 2019. ــة، عّم ــية والربلماني ــؤون السياس الش

الرمشد إلى الحزب السيايس، مؤلف جماعي، دار سندباد للنرش، عّمان، األردن، 1995.. 6
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