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شكر وتقدير

وتوفيقه فله الحمد حمدًا أشكر اهلل رب العالمين الذي خلق وهدى وسدد الخطى فخرج هذا العمل بعونه 

 .كثيرًا في المبتدى والمنتهى

كما يشرفني أن التقدم بالشكر والعرفان الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور أكرم الفايز والذي أشرف 

على هذا البحث وكانت لمالحظاته القيمة وتوجيهاته السديدة جل األثر في وصول البحث إلى هذه 

 والعرفان واالحترام .الصورة فله من جزيل الشكر 

أتقدم بالشكر الجزيل في هذا اليوم إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء لتفضلهم  و

علي بقبول مناقشة هذه الرسالة، فهم أهل لسد خللها وتقويم معوجها وتهذيب نتوآتها واإلبانة عن مواطن 

 .خيراالقصور فيها، سائاًل اهلل الكريم أن يثيبهم عني 

ن لم يسعف   وأخيرًا أشكر كل من ساعدني وأعانني على إنجاز هذا البحث، فلهم في النفس منزلة وا 

 المقام لذكرهم، فهم أهل للفضل والخير والشكر.
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 ملخصال

حكام قانون بطة بالدعاية االنتخابية وفقًا ألالجرائم المرت هذه الدراسة موضوعفي تناولت 

ي قد نظم العملية ردنالمشرع األ ن  أ، ونجد 2016( لسنة 6لنواب األردني رقم )مجلس ال بنتخااال

والتي من ضمنها المرحلة التمهيدية الهامة في العملية االنتخابية وبين  ،االنتخابية بكافة مراحلها

في التعليمات التنفيذية الخاصة  أوسس التي تنظمها سواءًا في قانون االنتخابات حكامها ومبادئها واألأ

ي العقاب على كل ردنألوجب المشرع اأوبذات الوقت  2016بقواعد حمالت الدعاية االنتخابية لسنة 

 من يخالف هذه االحكام القانونية. 

من مختلف الجوانب المادية االنتخابية لدعاية ع اموضوض رعهذا البحث خالل  نمقد تم ول

ثم الوسائل واألساليب والمبادئ التي  االنتخابيةت المقصود بالدعاية تناول، لذلك والمعنوية والقانونية

وبعد ذلك تم دراسة  بعض الصور   تحكم سياقها، ثم ركزت على التنظيم القانوني للدعاية االنتخابية،

والتطبيقات لجرائم الدعاية االنتخابية ومنها الجرائم الماسة بتنظيم الدعاية االنتخابية  والمتمثلة بجريمة 

ة للدعاية االنتخابية وجريمة الدعاية االنتخابية خارج نطاقها الزمني  عدم التزام باألماكن المخصص

وجريمة تدخل رجال السلطة العامة في الدعاية االنتخابية، وكذلك تناولت الجرائم الماسة بوسائل 
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لتزام بالضوابط المحددة اإلالدعاية االنتخابية وموضوعها واإلنفاق غير المشروع عليها ومنها جريمة 

للدعاية االنتخابية  وجريمة مخالفة موضوع الدعاية االنتخابية وجريمة التمويل واإلنفاق غير لوسائل 

ركانها والعقوبة أالى جريمة على حدا من حيث ماهية الجريمة و  المشروع للدعاية االنتخابية، وقد بينت

 بشكل مقارن مع المشرع الفرنسي والمشرع المصري.

الدعاية االنتخابية لم يحسم بعد وذلك نتيجة لحداثة هذا جرائم  وخّلص الباحث إلى أن أمر

نص على يع لم المشر   ن  ا  عمال الدعاية االنتخابية، و أالموضوع وسرعة تطور الوسائل المستخدمه في 

جريمة التمويل واإلنفاق غير لى إي لم يتطرق ردنن المشرع األأجميع هذه الجرائم صراحة حيث 

ة الجرائم ونص عليها بشكل واضح قيلى بإه قد تطرق ن  أعلى الرغم من  المشروع للدعاية االنتخابية

 وصريح.


