
 
 

 تنافس محموم بين المرشحين وشعارات كالسيكية وأفتتاح للمقرات االنتخابية

 الرمثا وبني كنانة االعلى في حجم الحضور للمهرجانات االنتخابية 
 

أعلاان التحااالم المااصني لرتااص االنتخابااات النيابيااة وماان ةااالن مركاام الحياااد لتنميااة المجتماا  المااصني والاا    .عمااا  
يتاااولى جهاااوس التنتاااي  للتحاااالم تقريااار ا ساااالو  ا ون لرتاااص الحماااالت االنتخابياااة  ومااان ابااار  المالح اااات رتاااص 

شاااوار  بمختلااام أشاااكان الصعاياااة فاااي معاااا  تتواتاااا الحماااالت االنتخابياااة منااا  ةمتاااة أياااام وامااات ت الالحماااالت 
االنتخابيااة كمااا تواتااا افتتاااح المقاارات العشااا رية فااي كافااة أرجاااا المحاف ااة واتخاا ت العشااا ر ماان سواوينهااا مقاارات 
انتخابية لصعم مرشح العشيرد فيما تم قام عصس مان المرشاحين بتحصياص مقاراتهم االنتخابياة لكان سو  افتتاحهاا رساميا  

ك االنتخااابي تقااوش مرشااحي العشااا ر الكالياارد فااي معااا  عاان بقيااة المنافتااين  وبخ ااو  وأفاار ت المالح ااات للحاارا
الشعارات فقص كانت في غالالها كالسيكية ك وتك أماناة أعهال لمان يتاتحقل  وا  ةيار مان اساتقجرت القاو  ا ماين  

 .و هصفنا ةصمتكم وغايتنا رضاكم
 

ان رساا ا ن اية لعاصس مان القناوات تقياص بانتاحا  أما في جرش فقص قامت مجموعة من مؤيص  احص المرشحين بإرسا
مرشح منافس من نقس العشيرد لم لحة المرشح ا ون من با  الصعاية التالالية للتاقرير علاى  لاك المرشاح مماا سعاا 
المرشح المتضرر لالت ان بالقا مين على ه ه القنوات ومهالالتل بتحب الرسا ا وهصس بااللجوا للاى القضااا مماا سعاا 

ت لتحب الرسا ا  وم  انتشار اليافهات والمواس الصعا ية فاي الشاوار  ورست عاصد مالح اات عان تمميا  ه ه القنوا
ليافهاااات بعاااش المرشااااحين حيااام قااااام مجموعاااة ماااان ياااال  مصرسااااة باااا  عمااااا  ا ساساااية بإسااااقا  يافهاااة  حااااص 

لا ين ساال  وا  نشاب المرشحين  وفي منهقة سير الليات قام مجموعاة مان الشاالا  بإساقا  يافهاة  حاص المرشاحين ا
ةااالب بيناال وبااين أهااا المنهقااة وتعاارل علااى أرااره للضاار   كمااا لااوحش وجااوس يافهااات  حااص المرشااحين علااى سااور 

 – 31مقاار انتخاابي للمرشاحين ل ايااة متاا التااالت  31مصرساة سيار الليااات كاا  يعماا مشاارفا تربوياا  وقااص تام افتتااح 
للى ةلوها من التجصيص فقاص افتقارت للاى اإلشاارد للاى أ     وبالنتالة للشعارات المهروحة فالاإلضافة 0131 – 31

 .فكرد من أفكار الالرنامج االنتخابي للمرشحين
 

في محاف ة المقرش حجمت المقرات االنتخابية اماكنها في مختلم المنااي  وبنيات ال ايوانات لضاافة للاى اساتخصام 
- 31-31االعالماي واالعالناي منا  ياوم االحاص  سواوين العشا ر وباصات الحماالت االنتخابياة تتماياص ويتماياص  ةمهاا



  العصيص من المرشحين رافقهام المناتارين الاى ومان باا  المحاف اة  فيماا ساجا الراتاصو  تواجاص عاصس مان 0131
مناتاار  بعااش المرشااحين وهاام يحملااو  االساالحة ةااار، بااا  المحاف ااة   احااص المرشااحين رافقتاال متاايرد مكونااة ماان 

لمنشااية وجاباات شااوارعها وتاوال الااى مصينااة المقاارش حيام المقاار االنتخااابي للمرشااح سايارد انهلقاات ماان بلاصد ا 111
شااخ  افتتااح المقاار االنتخااابي لمرشااح  ةاار   3011شااخ   وحضاار  0111وتام افتتاااح المقاار بمهرجااا  حضارد 

رات اما ما يميم الشعارات فاي محاف اة المقارش فهاو اقت اارها علاى اسام المرشاح ويلاب الماؤا رد  وكانات بقياة الشاعا
 .قصيمة وال تحتو  على ا  فكرد لاليا  انتخابي

 
ابر  المالح ات الوارسد من اربص كانت حصوث مشاجرد في منهقاة الهيالاة فاي ارباص باين عشايرتين علاى ةلقياة اجتماا  
انتخابي الحصى العشا ر وبناا على ةالب م  شخ  من ةار، ه ه العشيرد قامت عشيرد  لاك الشاخ  بمحاتارد 

في منهقاة ا غاوار الشامالية قاام بعاش مان المخاربين بقها  التياار و  يرد وسبت مشاجرد انتهت ب لح سيوا  ه ه العش
الكهربا ي عان منهقاة كريماة والتاي تعالار قاعاصد جماهيرياة كاليارد  حاص ابار  مرشاحي المنهقاة وقااموا أرنااا انقهاا  التياار 

ح ومناافس الكهربا ي بالصةون لن بعش الاليوت والقيام  بتممي  تور ويافهات وضعت على ا سهح  نها تصعم مرشا
قو  لمرشح المنهقة  كما شهص مخيم الشهيص عممي المقتي قيام شالا  بمن  احص المرشحين من ال ااش ا  اعالناات 
واقت اارها علاى المرشاح ا،ةاار  وفاي المامار الشاامالي افااس احاص المرشااحين وهاو نا اب ساااب  بوجاوس ضا ويات كالياارد 

حاص المرشاحين لم الحة مرشاح  ةار فاي مهرجاا  ةهاابي عليل وتهصيصات لثنية عن الترشح  وفي الوساهية انتاحب ا
فيماا تشاير المؤشاارات للاصا رد االولاى وبالتحصيااص القرعياة الثالثاة الااى  هاا  المقعاص بالتمكيااة لم الحة احاص المرشااحين 
بتاااالب انتاااحا  المرشاااح ا،ةااار  كماااا شاااهصت المحاف اااة نشاااايا ملحو اااا لالحاااما  وغياااا  الت هياااات االعالمياااة 

 . منصوبي المواق  االلكترونية باستثناا حضور بعش
 
االب شااخ   8احتلات الااصا رد الرابعااة والخامتااة علااى التااوالي اعلااى نتااب التقاعااا والحضااور حياام حضاار حااوالي  

مهرجا  انتخابي و سالعة االب شخ  في مهرجا  اةر في الرمثا ويقا العصس قليال في بناي كناناة حيام بلاد عاصس مان 
شخ   فيماا لام يتعاصى عاصس الحضاور فاي بعاش الاصوا ر كالثانياة والتاساعة  0111حضرو مهرجا  الحص المرشحين 

شخ ااا فيمااا تشااهص الااصا رد االولااى هااصو ا وقلااة فااي عااصس االعالنااات المهروحااة مقارنااة باالنتخابااات الماضااية   111
شاالا  بقار  وتنوعت الشعارات بين القصيم والجصيص وتناولت بالهرح العصيص من القضاايا كاالققر والالهالاة والوعاوس لل

العمااا وركاامت علااى قهاعااات التعلاايم وال ااحة واالقت اااس تلتهااا الشااعارات الخاتااة بالقضااايا القوميااة كقلتااهين فيمااا 
 .ح لت المراد والمعلم على النتالة االقا من الهرح

 
فااي العاتاامة عمااا  لااوحش ا  تعاارل عااصس ماان اعالنااات المرشااحين للتممياا  بشااكا متعمااص واسااتخصام اسوات حاااسد 

تور على تاور مرشاحين  ةارين  فيماا يلاب المحاافش والشارية مان احاص المرشاحين ا الاة اعالناتال وت ييرهاا  وال اش
النهاا تتايا للوحاصد الوينياة وماا  الات تلاك االعالناات موجاوسد  وكاا  االقالاان علاى المقارات االنتخابياة ضاعيقا جاصا 



يماا قاام احاص المرشاحين فاي منهقاة االب شاخ  ف 7باستثناا بعاش المقارات التاي شاهصت حضاور اعاصاس وتالت ن 
شخ  ضمن مهرجا  ةهابي كاليار  الشاعارات جااا محتواهاا باصو  تجصياص كاليار فقاص  0111سحا  بعما غصاا ن 

 . ركمت على االما  االجتماعي وتقصيم الخصمات وانشاا نقابة للمعلمين ومحاربة القتاس وال اا القوانين المؤقتل
 

جتم  الماصني ومنتا  التحاالم الماصني الاصكتور عاامر بناي عاامر قاان أ  عملياة رتاص مصير عام مركم الحياد لتنمية الم
لرتص ا  مخالقات للقانو  تعام  مان فار  المرشاحين وتضار بقار  مرشاحين  ةارين وبالتاالي تحقيا   تقتيالحمالت 

مخالقاات لوضااعها مالاصا العصالاة باين المتنافتااين علاى المقاعاص النيابياة  ويشااكا التقريار ا ساالوعي رتاصا لكااا ها ه ال
جهااوس الرتااص  أ بالقااانو   وأضاااب بنااي عااامر  ا ياارابجمياا   إللاامامعلااى الهاولااة امااام المتااؤولين للعمااا والتااصةا 

له ه الحمالت ستتواتا حتى يوم االقترا  من ةالن مجموعة كاليارد مان الار اتاصين تنتشار فاي كاا منااي  المملكاة  
الح ااات ومقااابالت المرشااحين وت هيااة نشاااياتهم ونشااايات وماان ةااالن نمااا ، رتااص ةاتااة أعااصت لتورياا  كااا الم

 .ا حما 
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