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مركز الحياة - راصد

توجهات البرملانيين والبرملانيات أعضاء مجلس النواب الثامن عشر لالنتخابات 

البرملانية القادمة 2020 

 وبرملانية ينوون الترشح لالنتخابات القادمة. 
ً
97 برملانيا  •

%50 من النواب يعتقدون أنه لن يتم حّل املجلس.    •

%48 من النواب قّيموا أداء املجلس بالجيد.    •

 لم يحسموا قرارهم بالترشح بعد.  
ً
12 نائبا  •

جميع نواب األولى والثانية والثالثة في عمان سيترشحون لالنتخابات.    •

نواب الطفيلة ومعان األقل رغبة بالرشح لالنتخابات القادمة.    •

15 برملانية تنوي الترشح لالنتخابات البرملانية القادمة.     •

اقبة االنتخابات البرملانية 2020 اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر * نفذ هذا العمل من قبل مر

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/rased.jordan
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/
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السبت 2020/8/8

عمان - األردن

البرملانييــن  البرملانــي دراســة حــول توجهــات  - راصــد، أصــدر املركــز مــن خــال برنامجــه ملراقبــة األداء  مركــز الحيــاة 

والبرملــان أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر لانتخابــات البرملانيــة القادمــة 2020،حيــث تــم التواصــل مــع أعضــاء 

 للتعــرف علــى توجهاتهــم، واســتجاب للدراســة مــا مجموعــه 128برملانــي وبرملانيــة، فيمــا بقــي برملانيــان 
ً
املجلــس هاتفيــا

قيــد الدراســة.  

وأظهــرت النتائــج أن عــدد النــواب الذيــن ينــوون الترشــح النتخابــات املجلــس التاســع عشــر قــد وصــل إلــى 97برملانــي 

 لــم يحســموا 
ً
وبرملانيــة، فيمــا قــال 19أنهــم ال ينــوون الترشــح لانتخابــات القادمــة، بينمــا أظهــرت النتائــج أن 12 نائبــا

أمرهــم بعــد، وفيمــا يتعلــق بالنــواب الذيــن أبــدوا رغبتهــم بالترشــح فقــد تــم ربــط الترشــح مــن قبــل بعضهــم بقــرار الحــزب 

 أعضــاء حــزب جبهــة العمــل اإلســامي.  
ً
الــذي ينتمــون إليــه وخصوصــا

وتم طرح سؤال على برملاني وبرملانيات املجلس الثامن عشر، حول توقعاتهم لسيناريو حل مجلس النواب أم امل�ضي 

 فــي تطبيــق ســيناريو مجلــس يســلم مجلــس )أي إجــراء االنتخابــات واملجلــس قائــم(، حيــث قــال مــا نســبته %31مــن 
ً
قدمــا

النــواب أنهــم يتوقعــون أن يتــم حــل املجلــس قبيــل إجــراء االنتخابــات، فيمــا يعتقــد مــا نســبته %50مــن املســتجيبين أن 

ال حــّل ملجلــس النــواب الثامــن عشــر أي أن املجلــس الثامــن عشــر سيســلم املجلــس التاســع عشــر، بينمــا وصلــت نســب 

البرملانييــن والبرملانيــات الذيــن لــم يبــدوا رأيهــم إلــى %19مــن مجمــوع املســتجيبين.  

وفيمــا يتعلــق بتقييــم البرملانييــن والبرملانيــات ألداء مجلــس النــواب الثامــن عشــر، فقــد قــال مــا نســبته %12أن أداء 

، فيما قال ٪31 أن أداء املجلس كان 
ً
، بينما كان رأي %48 من النواب أن أداء املجلس كان جيدا

ً
املجلس كان ممتازا

  .
ً
، وعبــر %9عــن رأيهــم بــأن أداء املجلــس كان ضعيفــا

ً
متوســطا

وفــي ذات الســياق بينــت النتائــج أن عــدد البرملانيــات أعضــاء املجلــس الثامــن عشــر اللواتــي ليــس لديهــّن النيــة بالترشــح 

اثنتيــن مــن أصــل 20برملانيــة، فيمــا قالــت ثــاث برملانيــات أنهــّن لــم يحســمّن قرارهــّن بالترشــح، فيمــا عبــرت 15برملانيــة 

عــن نيتهــّن بالترشــح.  

وأظهــرت النتائــج أن نــواب الدوائــر االنتخابيــة العاصمــة االولــى والثانيــة والثالثــة وبــدو الشــمال وبــدو الوســط ومادبــا 

ينــون الترشــح بنســبة %100 مــن نــواب الدائــرة تاهــم نــواب اربــد األولــى بنســبة %83، فيمــا كان نــواب الطفيلــة ومعــان 

األقل رغبة بالترشح بنسبة %40 لكل منهما، وأكد معظم أعضاء حزب جبهة العمل اإلسامي نواب »كتلة اإلصاح« 

رغبتهــم بالترشــح لكنهــم ربطــوا قرارهــم بقــرار الحــزب.  
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 وبمــا يتعلــق بقــرار حــل مجلــس النــواب مــن عدمــه يــرى مجموعــة مــن النــواب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم بــأن هنالــك 

 من العوامل املؤثرة على اتخاذ هذا القرار ومنها األوضاع الوبائية جراء جائحة كورونا، واألوضاع االقتصادية، 
ً
عددا

وبعــض امللفــات السياســية الداخليــة مثــل ملــف نقابــة املعلميــن والرغبــة فــي الحفــاظ علــى الحكومــة الحاليــة، وعوامــل 

خارجيــة أبرزهــا ملــف ضــم األرا�ضــى الفلســطينية وصفقــة القــرن.
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البرملانيين والبرملانيات أعضاء املجلس الثامن عشر الذين ينوون الترشح  

لالنتخابات النيابية القادمة 2020

الرغبة في الترشح لالنتخاباتالنائبالرغبة في الترشح لالنتخاباتالنائب

نعم عزيز العبيدينعم ابتسام النوافلة 

نعم عقلة الزبوننعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي ابراهيم ابو السيد

نعم علي الحجاحجةنعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي احمد الرقب

نعم علي الخايلةنعم احمد الصفدي 

نعمعليا ابو هليلنعم احمد اللوزي

نعم عمر قراقيشنعم احمد الهميسات

نعم عي�ضى خشاشنة نعم اندريه عزوني 

نعمغازي الهواملةنعم جمال قموه

نعم فضية الداياتنعم جودت الدرابسة

نعم فضيل النهارنعمحابس الشبيب

نعمفواز الزعبينعم حابس الفايز

نعم فيصل األعور نعم حازم املجالي 

نعم ق�ضي الدمي�ضينعم حسن السعود

نعم قيس زياديننعم حسن العجارمة

نعم كمال الزغولنعم حسني الشياب

نعم ماجد القويسمنعم حمود الزواهرة 

نعم مازن القا�ضينعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي حياة املسيمي

نعم مجحم الصقورنعم خالد ابو حسان

نعم محاسن الشرعةنعمخالد البكار

نعم محمد البرايسة نعم خالد الحياري

نعم محمد الرياطينعم خالد الفناطسة

نعم محمد الظهراوينعم خالد رمضان

نعم محمد العتايقةنعم خليل عطية

نعم محمد العياصرةنعم خميس عطية

نعم محمود الطيطينعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي ديمه طهبوب 

نعممرام الحيصةنعم راشد الشوحة
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البرملانيين والبرملانيات أعضاء املجلس الثامن عشر الذين ينوون الترشح  

لالنتخابات النيابية القادمة 2020

الرغبة في الترشح لالنتخاباتالنائبالرغبة في الترشح لالنتخاباتالنائب

نعم مرزوق الدعجةنعم رائد الخزاعلة 

نعم مصطفى الخصاونة نعم رجا الصرايرة 

نعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي مصطفى العسافنعم رسمية الكعابنة 

نعم مصطفى ياغينعم رمضان الحنيطي

نعم معتز ابو  رمان نعمرياض العزام

نعم مفلح الخزاعلة نعم ريم أبو دلبوح 

نعم منال الضمورنعم زيد الشوابكة

نعم منصور مراد نعمزينب الزبيد 

نعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي مو�ضى الوحشنعم سليمان الزبن

نعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي مو�ضى هنطشنعم شاهة ابو شوشة

نعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي نبيل الشيشانينعمصالح ابو تاية 

نعم نبيل الغيشاننعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي صالح العرموطي 

نعم نصار القي�ضينعم صباح الشعار 

نعم نضال الطعاني نعم صفاء املومني

نعم نواف الزيودنعم صوان الشرفات

نعم نواف النعيماتنعم طارق خوري

نعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي هدى العتومنعم عبدالرحمن العوايشة

نعم هيا املفلح نعم عبدالقادر الفشيكات

نعم هيثم الزيادين نعم عبدالكريم الدغمي

نعم وائل رزوقنعمعبدهللا العكايلة

نعم وصفي حداد نعم عبداملحسيري

نعم يحيى السعودنعم عبداملنعم العودات

نعمعدنان ابو ركبة
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البرملانيين والبرملانيات أعضاء املجلس الثامن عشرالذين ال ينوون الترشح  

لالنتخابات النيابية القادمة 2020

محمود الفراهيدعبدهللا زريقاتتامر بينوابراهيم ابو العز

مصلح الطراونةعبدهللا عبيدات سعود ابو محفوظابراهيم القرعان

مو�ضى الزواهرةفوزي الطعيمةشعيب الشديفاتابراهيم بني هاني 

وفاء بني مصطفىمحمد الفاحاتصداح الحباشنة انصاف الخوالدة

محمد هديبعاطف الطراونةبركات العبادي

البرملانيين والبرملانيات أعضاء املجلس الثامن عشر الذين لم يحسموا أمرهم 

بالترشح  لالنتخابات النيابية القادمة 2020
محمود النعيماتعواد الزوايدةخير ابو صعيليكابراهيم البدور

منتهى البعولمحمد الزعبيرندة الشعار احمد الفريحات

يوسف الجراحمحمود العدوانعبدهللا  القرامسة انتصار الحجازي

البرملانيين والبرملانيات أعضاء املجلس الثامن عشر قيد الدراسة

حسين القي�ضيمحمد نوح القضاة


