
 

 

 

 

 

 النشرة االعالمية 
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 جديد المشاريع 

 

 معهد السياسة والمجتمع يطلق مشروع بناء الخطط االستراتيجية لألحزاب 

ويعمل هذا المشروع الذي ينفذه المعهد مع مجموعة مكونة من خمسة أحزاب سياسية  

أردنية على بناء خططها االستراتيجية أو تطويرها ممن خالل توفير االستشارة والتوجيه  

ويهدف المشروع إلى الوصول مع هذه   الخطط،التقني للكوادر الحزبية أثناء بناء هذه 

  األولوية،واضحة لكل القطاعات والمجاالت الحزبية ذات   األحزاب إلى خطط استراتيجية

 .وعمليوبيان سياسي وانتخابي واضح 

 

  األحزاب،هذا المشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة 

 ضمن سلسلة من األنشطة والمشاريع التي تعاونت فيها المؤسستين 

 لالطالع على التفاصيل 

 

https://politicsociety.org/2022/09/04/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2/
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 ”معهد السياسة والمجتمع يصدر كتاب “على أعتاب التحول 

 

الكتاب، الذي قام بتأليفه محمد أبو رمان مع عبدهللا الجبور ووائل    هذا ويقّدم

الخطيب تحليالً لجملة من المتغيرات في دراسة األحزاب منها ما يتعلق بالبنية  

الهيكلية والقيادية والقاعدة االجتماعية والنشاط الشبابي والنسوي والمشاركة  

القدرات االتصالية  السياسية واالنتشار الجغرافي والموارد المالية و

واإلعالمية، وكانت النتيجة أّن أحزاباً قليلة هي التي تمتلك كفاءة عالية في 

هذه المجاالت، بينما تعاني أغلب األحزاب مما وصفه المؤلفون بظاهرة 

“الهرم المقلوب” إذ يتمركز الحزب بالقيادة مع ضعف شديد في الكادر الحزبي  

 !وغياب القاعدة االجتماعية

 على التفاصيل الرجاء النقر هنا  لالطالع

 من نحن؟  

معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد دراسات وأبحاث  

مستقل يهدف من خالل عمله الى تحقيق االستقرار واالزدهار في االردن 

 واالقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها 

وطرح االفكار الخالقة  يقوم المعهد بتحليل واستشراف المخاطر والتغيرات  

والحلول العملية التي تساهم في معالجة التحديات المحلية واالقليمية في 

المجاالت السياسية واالمنية واالقتصادية واالجتماعية وخاصة المرتبطة 

 .بالتحوالت الديمغرافية ودور الشباب في السياسة والمجتمع

العامة والتحديات المعقدة وتعزيز  كما يساهم المعهد في توضيح السياسات 

القاعدة المعرفية للمواطن والمسؤول حول التحوالت المحلية والعالمية التي  

 تحدد مالمح المستقبل 

هذا ويقوم المعهد بدوره ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة  

االعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة  

 اطية الديمقر

 

، الذي اعتمد كتاب على أعتاب التحوليشير " 

  المشهد الحزبيأن    ميدانية، إلىعلى دراسات 

سيشهد تغيرات جذرية وكبيرة خالل الفترة 

القريبة، ضمن مرحلة تصويب األوضاع التي  

تنتهي في منتصف العام القادم، بسبب التعديالت 

التي حدثت على قوانين االحزاب واالنتخاب، إذ  

ستختفي أغلب األحزاب بصيغتها الراهنة، من 

خالل عمليات الدمج واالنضمام ألحزاب كبيرة 

تصويب األوضاع وستظهر   أو العجز عن

المشهد  أحزاب قوية محدودة تتنافس في 

 " .السياسي

تحليل استراتيجي لمعهد السياسة والمجتمع يربط  سار:  م قة  ور  

  فك االرتباط بحركة طالبان باختراق أمن الظواهري ومقتله 

شر معهد السياسة والمجتمع تحليالً استراتيجياً لمقتل الظواهري ودالالت  ن

تنظيم القاعدة من جهة، وما يمكن أن يترتب عليه من  ذلك على صعيد حالة 

نتائج وأبعاد وتداعيات من جهٍة أخرى. وأشار الباحثان األردنيان  

المتخصصان في اإلرهاب والتطرف، د. محمد أبو رمان وحسن أبو هنية 

إلى أّن أزمة العالقة بين القاعدة وطالبان، وعملية فك االرتباط المستمرة  

ر رسمية قد تقف وراء إحداث اختراق في المنظومة ضمنياً وبصورة غي 

األمنية المحيطة بزعيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي بقي جهاز  

االستخبارات األميركية يتتبعه ويرصده بصورة يومية منذ عقدين حتى 

 .تمّكن أخيراً من الوصول إليه وقتله، بعد هذه الفترة الطويلة من الوقت

 للتفاصيل انقر هنا 

 

 

  

https://politicsociety.org/2022/08/23/%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b9/
https://politicsociety.org/2022/08/05/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa/
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 العراق وأزمة المصير المجهول ورقة تقدير موقف:    

 

القوى الشيعيّة من ميادين السياسة إلى   ينتقل صراعلم يكن مفاجئًا أن 

ميادين القتال، بل كان الالفت هو أن الصدام المسلح لم يستمر سوى  

ساعة؛ فما يشهده العراق منذ اإلعالن عن نتائج انتخابات   20قرابة 

المبكرة من تصاعد في وتيرة الفوضى والتوتر السياسي واألمني  2021

 .ح بمواجهة مفتوحة بين هذه القوىكان ال بد أن يُعبّر عنه بشكل صري

بالتأكيد أن هذا الصراع ليس وليد اللحظة بل نتاج تحوالت وتراكمات  

طويلة عاشت مّرها العملية السياسية أفضت أخيًرا إلى أن يكون المشهد  

كما هو عليه اليوم، نظام سياسي يعجز عن إصالح نفسه وإحداث  

 .اع مسلحتغييرات جذريّة، وصراع سياسي تحّول إلى نز

 لالطالع على الورقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واالستحقاقات   التونسي   الرئيس   رهانات   ورقة تقدير موقف: 

والخارجية   الداخلية   

يشهد النظام السياسي في تونس تحوالت كبيرة منذ أحداث يوم الجمهوريّة 

( عندما قام الرئيس قيس سعيّد بتدابير استثنائيّة، صادر  2021جويلية  25)

بموجبها السلطات في البالد، حيث قام بعزل المجلس النيابي وأقال الحكومة  

جديدا   ووضع دستورا السياسيّة،وصنع حكومة جديدة منزوعة الصفة 

يتساءل كثيرون إلى أين تتجه تونس؟ وما  للبالد، وقانون انتخاب جديد، و

هو مشروع الرئيس الذي ينوي تنفيذه؟ وما هو مصير المجتمع السياسي 

ومستقبل الديمقراطية في البالد؟ وماهي منابع السلطة وآليات الحكم  

سعيّد  الجديد؟ وهل سيكون للجيش التونسي دور في السياسية؟ وهل ينجح 

في التأسيس لنظام سياسي جديد يرضي التونسيين وينعكس ايجابًا على 

 مستواهم المعيشي؟ 

 لالطالع على الورقة 

  

 

 

 مشروع يناقش السياسة الخارجية األردنية 

  بالعالم تعصف  التي  والتحوالت واالقتصادية  السياسية المتغيرات ضوء في

 في  المتغيرة السياسية للبيئة أفضل فهم  وتقديم توفير أجل ومن  والمنطقة،

 مع  بالتعاون والمجتمع  السياسة معهد  يعقد القرار، لصناع  المملكة محيط

  حول اإلنترنت عبر  الندوات من سلسلة   األلمانية  إيبرت فريدريش مؤسسة

 األردنية  الخارجية بالسياسة  المتعلقة  الموضوعات من متنوعة مجموعة

- تحّول  نقطة" عنوان  تحت التغير سريع سياسي  محيط وسط األردن وموقف

 إصدار يليها ،"ضبابية مرحلة ظل في بنجاح  وحلفائه  األردن يبحر كيف

  في ورد  ما يتناول  نهائي وتقرير  الموقف  تقدير/   السياسة أوراق من سلسلة 

 .األردني القرار  لصانع لتقديمها الندوات هذه

 لقراءة الورقة التي صدرت عن الجلسة التي عقدت في أغسطس الماضي 

 ” األردني  الجيوبولتيك“ وتحوالت  بايدين  زيارة  أهداف

 

https://politicsociety.org/2022/09/03/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%ef%bf%bc/
https://politicsociety.org/2022/09/18/%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://politicsociety.org/2022/07/11/%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%ad/

