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2021للمعھدالسنويالتقریر

وباالســـــــــتقاللاالعتباريةبالشخصيةوالمجتمعالسياسةمعهديتمّتع
األردنيةالمملكةفيالمفعولالساريةالقوانينضمنوالفنيواإلداريالمـــــــــالي

يصدرفيماالمصداقيةالىيسعىوتدريبوأبحاثتفكيرمركزوهوالهاشمية
الهشةالفئاتلخدمةومشاريع،برامجمنبهيقوموماوآراء،دراساتمنعنه

فيموثوقوتمكينتفكيرمركزيكونأنووالنساء،الشبابوخاصةوالمهمشة
علىوالتعدديةالحوارمفهوموتجسيدوالسياسات،المعرفةبينالهّوةجسر

والقانونوسيادةوالوسطيةاالعتدالثقافةوتعزيزمجتمعية،توافقيةأرضية
الحاكمية  الرشيدة وتطوير الحياة الديمقراطية.

حولتأتينجاحناعلىالمترّتبلألثروالمجتمعالسياسةمعهدفيرؤيتناإن
رؤيتناتأتيبينما،العامة"السياساتتطويرفيومشاركوقادرمتمّكن"مجتمع
بينالهّوةجسرفيالقرارصناعلدىموثوقوتمكينتفكير"مركزبأنناالداخلية

المعرفة والسياسات".

بمبادرة،م2020العامفيعمان،العاصمةفيوالمجتمعالسياسةمعهدنشأ
ماالربطإلىالسعيإطارفيواألكاديمية،السياسيةالنخبمنمجموعةمن
بينوماالقرار،وصناعالباحثينبينوالربطالعامة.والسياساتاألفكاربين

باالحتراميحظىوتدريبوأبحاثتفكيركمركزوالمجتمع،القرارصناع
برامجمنبهيقومماأووآراء،دراساتمنعنهيصدرفيماوالمصداقية

ومشاريع، لخدمة الفئات الهشة والمهمشة وخاصة الشباب والنساء.

أرضيةعلىوالتعدديةالحوارمفهومتجسيدعلىإنشائهمنذالمعهدعملكما
والحوكمةالقانونوسيادةوالوسطيةاالعتدالثقافةوتعزيزمجتمعية،توافقية

الرشيدة وتطوير الحياة الديمقراطية .

األفكاروطرحوالتغيراتالمخاطرواستشرافتحليلعلىالمعهديعملكما
واإلقليميةالمحليةالتحدياتمعالجةفيتساهمالتيالعمليةوالحلولالخالقة
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المرتبطةوخاصةواالجتماعيةواالقتصاديةواألمنيةالسياسيةالمجاالتفي
فإنوعليهوالمجتمع،السياسةفيالشبابودورالديمغرافيةبالتحوالت

ويقومفيها،والمشاركةالمبتكرةالعامةالسياساتتحليلمهمتنارسالتنا/
البرامجوتنفيذوالدراسات،األبحاثوإجراءوالمخاطر،للتحدياتبرصد

التحولوتعزيزالسياسية،المنظومةتحديثنحوالموجهةوالمشاريع،
صانعيلتمكينالعامة،الحياةفيوالمرأةالشبابوتمكينالديمقراطي،

السياسات والجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسة العامة".

إعدادهاأتماستراتيجيةخـــــــــــاللمـــــــــــنأهـــــــــــدافهتحقيــقعلىالمعهدويعمل

الحوارمفهومتجسيدعلىالمتعددة،برامجهاخاللمنوحرصتم،2021عام

مستقلوأبحاثدراساتكمعهدمجتمعيةتوافقيةأرضيةعلىوالتعددية

وتعزيزواإلقليماألردنفيواالزدهاراالستقرارتحقيقإلىعملهخاللمنيهدف

أطر وأدوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها.

بحالةواهتمامهوالمجتمعالسياسةمعهدحرصمناالستراتيجيةهذهتنطلق

االجتماعيةوالعدالةالمستدامةوالتنميةالقانونوسيادةاإلنسانحقوق

عمرمنالثالثةاألعوامخاللوالعملوالديمقراطية،العامةوالحريات

والقلقوالقياسالتشخيصعلىالحرجمرحلةمناالنتقالعلىاالستراتيجية

منالمشتركةواألرضيةوالتفاهموالتقّدماإلنجاز،مرحلةإلىالمستقبل،حيال

الطموحات والرغبات التي تمثل كافة أطياف المجتمع األردني.

حقيقيديمقراطيتحوللصناعةالفرصةتشكلالقادمةالثالثةاألعوامإن

لتحديثالملكيةاللجنةتوصياتعلىأساسيبشكلمرتكزةواألردنيين،لألردن

واالنتقالالتغيير،صناعةفيوالمرأةالشبابودورالسياسيةالمنظومة

المصلحةتأخذوحصيفة،وشفافةنزيهةقرارصنعآللياتواآلمنالمستدام
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بمستوياتاألردنيالمواطنإلرضاءالواجبةالعنايةوتبدياالعتباربعينالوطنية

تنميةمنظومةوفقالواجبات،منمنطقيةومردوداتالحقوقمنعادلة

مستدامة تسير باألردن نحو األفضل على المؤشرات العالمية.

ورشاتمنعددعقدخاللمنتشاركيةبطريقةاالستراتيجيةهذهووضعت

فيالمنهجياتأفضلعلىاالعتمادوتمالرئيسيين،العالقةأصحابمعالعمل

كمنهجيةالمتوازن،األداءببطاقةيسمىماوتضميناالستراتيجيات،إعداد

لضمان ُحسن التنفيذ وقياس التقدم في إنجاز االستراتيجية.

منسلسلةجانبإلىرئيسيةمشاريعخمسة،2021عامخاللالمعهدونفذ

اهتمتالعاممدارعلىفعالية30تجاوزتالتياألسبوعيةواللقاءاتالفعاليات

وجهعلىاألردنيللمجتمعواالجتماعيواالقتصاديالسياسيبالشأن

اللجنةودعمالسياسيةالمنظومةتحديثلمحورخصصفيماالخصوص،

الملكية الحصة األكبر من طاقات المعهد وعملياته البحثية.

وشمالياألوسطالشرقفيالدوليالصعيدعلىالتطوراتتغبلمحينفي

اإلسالميينمواقعتغّيرتداعياتقرأتالتيالمختلفةالنقاشاتعنأفريقيا

جانبإلىأفغانستان،علىطالبانوسيطرةالعربي،المغربفيسياسيًا

العالقات األميركية في المنطقة واألوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
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كلمة المستشار األكاديمي الدكتور محمد أبو رمان

كّناماوتحقيقتمامًا،نحتاجمامعرفةمنقربًاأكثرلتجعلناكوروناجائحةجاءت

أكثرللقراءةدفعتنابها،مررناالتيالطويلةالحظرساعاتأنويبدوله،نطمح

كلوالتحقق.والتحريالبحثفيوالرغبةاألسئلةلتتوالدأكثر،النفسمعوالخلو

فارقةعالمةوصناعةبالمبادرة،الرغبةعلىفيناتشيبالروحًايلهمذلك،

للتغيير.

مؤسساتاحتياجبينتقاطعتالتيالفكرةوالمجتمعالسياسةمعهدليكون

الحلوللتقديمالجامحةالشبابورغبةمستقل،مفكربحثيلمركزالقرارصنع

بالكيفية والماهية التي يجدونها مناسبة لمستقبل مجتمعهم.

فيهمقدمينالمنهجيةوضوابطاألفكاربحريةالشبابليديرهالمعهدولدإذ

"السياسةاقترانعنسألناكّلمااتجاهاتهاتظهروالتيالمتمايزة،آراءه

سيحدث،الذيماوتوقعالستشرافضرورةاالقترانهذايقدمحيثبالمجتمع"،

خطوةأيمنحنىسيسيروألينونهجهم،القرارصناععلىفعلردودمن

بحياتهيتفاعلمجتمعبموازاةقراراتمنتتخذهوما"السياسة"تخطوها

اليومية ضمن مؤشرات مختلفة.

األفكاررحىفيهتدورالذيالعام،المجالعنالعامالعملعزليمكنالاليوم،

وعنالسلطةعنبعيدةتقنيةاجتماعيةمساحاتفيواالتجاهاتواآلراء

قادرةغيرمغلقةمكاتبفيأنفسهموجدواإنماالذينوصناعها،الساسة

تتبعهاواقعية،غيروانطباعاتقراءاتعليهمفاضتللشارع،اإلنصاتعلى

أخطاء في اإلدارة واالقتصاد والسياسة.
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علىتعملالتيوالسياسةالمجتمعالمتشاكسين؛هذينبينالفجوةتلك

يتقاسممشتركةتصوراتويصنعيردمهالجسربحاجةزالتوماكانتإدارته،

الديمقراطيةلمثلتعزيزًاالمصير،مسؤوليةالسلطةمعالناسفيها

خانةفيتبقىالحتىالمستدامة،والتنميةاإلنسانوحقوقالرشيدةوالحاكمية

كلمنليصنعبالمعهددفعالذيللواقعوتنتقلالمفاهيمية،االصطالحات

منوكفاءةبفعاليةصوتهليوصلالمجتمعتساعدأداةإليهتوصلبحثيُمخرج

أويصنعونهاالتيالمتسارعةوالتطوراتالناسفهممنوالسياسةجهة،

يتعرضون لها من جهة أخرى.

فيالمتداولةالرواهنمعدائمةبصورةالمشتبكالعامالعملفيالحلمهذا

الحقائقفيالمجاملةعنالمنّزهالعلميالباحثبقواعدملتزمًاالعام،المجال

يقطنوناثنينشابينبباحثينعّمانفيولدالذيالمعهدفيتمثلوالوقائع،

وجهةالمعهدهذايكونألناألولاليوممنذالتزمواوجنوبه،األردنشمال

للبحث والتغيير، وصناعة مستقبل أفضل.

مفتوحةنقاشوجلساتخلواتإلىمؤتمراتفمنالكثير؛المعهدأنجزعامفي

نقلتناالتيالجائحةومحدداتالحظريوقفهالموتدريباتعملوورشومغلقة،

بعد،عنللعملالمتاحةالتقنياتكليستخدممعهدمنفريدةتفاعليةلتجربة

والشبابوالشاباتالباحثينواتجاهاتوآراءمواقعتباعدأمامنايقفولم

قيمةوذاتفريدةلنتائجالمدخالت،أفضللنحصدالكثيرفصنعناالقرار،وصناع

تتوقف،لنالتيالطموح،هذاتحفالتيالرؤىمنأمكنماأبعدونصلمضافة

محوريعلىوالتأثيرالموثوقية،مستوياتأعلىإلىالمعهديستمرأنونأمل

االقتران، ووجهتي المعادلة "السياسة والمجتمع".
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كلمة المدير التنفيذي رشا فتيان

العامخاللوالمجتمعالسياسةلمعهدتنفيذيكمديرالنضماميكانلقد
المهنيالمستويينعلىلينوعيةإضافةاألولعامهفيوهوالماضي

كمؤسسةاألردن،عمانفيم،2020العامفيانطالقهترافقحيثوالشخصي،
التيالظروفخاصةسواء،حدعلىوالفرصالتحدياتمنالكثيرمعربحية،غير

خلقها انتشار وباء كورونا في شتى بقاع العالم.

بالحضورليحظىثابتة،بخطىقصير،زمنيوقتفيطريقه،المعهدشّقلقد
منعنهيصدرفيماواإلعالمية،واألكاديميةالسياسيةاألوساطفيواالحترام
المعهدفيلرؤيتناتحقيقًاوفعاليات،أنشطةمنبهيقوموماوآراءدراسات

فيالعامةالسياساتوتقييمصناعةفيومشاركوقادرمتمّكنمجتمعبخلق
المنطقة بشكل عام، واألردن على وجه الخصوص.

منوأكثررئيسية،مشاريعستةإنجازإلىللمعهداألولالسنويالتقريريشير
وجمعتوالساسةالمجتمعوآراءالراهنةاألحداثتابعتوفعاليةنشاطثالثين

مساهماتوثمانيإصدارات،ألربعةإضافةالملفات،منالكثيرحيالبينهما
وبإمكانياتالقرار،صناعلدىواألولويةاألهميةمنقدرعلىمجاالتفيبحثية،
بهايتمتعالتيوالحرفيةالجديةمدىعلىيدلالذياألمرمتواضعة،مالية

تحويلعلىالمعهدفيقدرتناعلىيدلكماوباحثيه،وطاقمهالمعهد
اإلمكانيات المحدودة إلى آثار ونتائج كبيرة وبعيدة المدى.

ليتميكنلمقصيرةفترةوفياإلنجازاتهذهكلتحقيقعلىالمعهدقدرةإن
الباحثين،وفريقاألمناء،مجلسويوفرهوفرهالذيالنظيرمنقطعالدعملوال

األول،عامهفييقيمهاأنالمعهداستطاعالتيوالدوليةالمحليةوالشراكات
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والمعهدلألبحاثاألميركيالمركزاأللمانية،إيبرتفريدرشمؤسسةمعخاصة
للتنمية،الثانيهللاعبدالملكوصندوقاألحزاب،متعددةللديمقراطيةالهولندي

للدعمإضافةوالدولية،المحليةالمؤسساتمنوغيرهااألوروبيواالتحاد
طامحينأعضاءالسياسية؛المنظومةلتحديثالملكيةللجنةالمتواصل

ألردنطريقًاترسمالتيومخرجاتهمالمختلفة،ومؤسساتهملألفضل،
مختلفمعوتعزيزهتوسيعهعلىنعملمتواصل،جهدوهوديمقراطي،

السياسية،المنظومةتحديثعلىيعملونالذينوالدوليينالمحليينالفاعلين
الحياةفيوالنساءالشبابوتمكينالديمقراطي،والتحولاالنتقالوتعزيز
إلىإضافةواستراتيجية.جذريةتحوالتتشهدالتيالمنطقةهذهفيالعامة
والموضوعيةواالنفتاحالشراكةبقيموالمجتمعالسياسةمعهدفيالتزامنا
احتياجووفقاألدلة،علىقائمةومشاريعوبرامجتدخالتوتنفيذوتطويروالتميز،

حقيقي ألصحاب العالقة.

فيواألفكاراآلراءحواضنفيالشبابفئةمعاألولالعامخاللعملنالقد
المحلية،مجتمعاتهممعالشبابتواصلوتعزيزالمدنيالفضاءإلحياءمحاولة

قدراتهموبناءاألردني،الشبابميثاقأنتجالذيوالهويةالشبابسؤالوحول
العملإلىالسياسيةالمشاركةفياالفتراضيةالمساحاتمناالنتقالعلى

ومشروعاألولى،الدولةمئويةوحوارياتالمدى،طويلالمنظمالسياسي
فيالمختزنةوالشعبيةالثقافيةبذاكرتهالشبابلربطهدفالذي"مّلول"

الموروث الشعبي، حفاظًا على هوية المجتمع.

الربيعمنعقدبعدالسياسياإلسالممؤتمرعلىاألولالعامخاللعملناكما
العنيفوالتطرفواالصوليةقادته،وفاةبعدالدولةتنظيمحولومؤتمرالعربي،
وانتصارالديمقراطيةأزمةحولمنهاكانمختلفةوندواتمستمر،كتهديد
السياسيالمسرحعلىواألفغانيةالتونسيةاألزمةتداعياتحيثمنالسالح
والدراساتاألبحاثمنوغيرهاالمغربية،لالنتخاباتالتاليواليومالعربي،

إشرافوتحتوالدوليين،المحليينالباحثينمننخبةمعالقيمة،والحواريات
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ذلككلوتداخالتواالقتصادالسياسةفيالمعهد،فيالباحثينهيئةومتابعة
وتأثيره على الشرق األوسط دوًال وشعوبًا.

ظلفيوثباتًاتفاؤًالأكثرالمستقبلإلىننظرونحناألول،السنويتقريرنانقّدم
وفقًاوماليةإداريةوُنُظم،2024–2022لألعوامبتطويرهاقمنااستراتيجية

االنتماءمنعاليةدرجةعلىوباحثينعملوطاقمالدولية،الممارساتألفضل
والجدية والحرفية. فأول الغيث قطرة، وتقريرنا هذا هو أول الغيث..

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:
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2021للمشاريعالعامالتقرير

حواريات المئوية

األولىرئيسيتين؛زاويتينمكّثفة منحواريةبجلساتالمشروعهذاانطلق

والثانيةالفاعلة،اإليجابيةالشبابمشاركةتعزيزخاللمنالسياسيةالتنمية

عدةبخصوصوتحليلهاوآرائهمومواقفهمالشباباتجاهاتلدراسةبحثية

الحديثة.األردنيةالدولةعلىعام100مرورمنمستوحاةودروسمواضيع

خاللمنالهدفهذاتحقيقمحاولةوفلسفتهاالجلساتعناوينعكستوقد

الحياةفيفاعلينومسؤولينسياسيينبينماوالتواصلالحوارقنواتبناء

واتجاهاتهارؤاهاتطرحالشبابمنومجموعةجهةمناألردنيةالسياسية

شّكلتالجلساتأّناألولرئيسين؛أمرينفتحققاآلخرون،ليناقشهاوأسئلتها

Focusمرّكزة""مجموعات Groups،الطرفينبينوالتواصلالحواروثانيًا

خاللواضحةبدتالتيالفجوةلردموالشباب)والمسؤولين(السياسيين

األعوام السابقة.

الهدف

لدىواضحنزوعبوجودتمّثلتالتيالمشكلةمعالجةإلىالمشروعوهدف

اآلراءوإبداءالسياسيةالمواقفممارسةإلىاألردنيالشبابمنكبيرةشريحة

عملإلىالتحولمحاولةدونمنالوسائط،منالعديدخاللمنالمختلفة

أوسياسيةأحزابفياالندماجخاللمنسواءالمدى،طويلمنّظمسياسي

تشاركشبابيةتياراتتشكيلحتىأواألردنيالشبابجيلعنتعّبرضغطقوى

هذاتمثلقياديةنخبةإليصالالنيابية،االنتخاباتبخاصةالسياسية،العمليةفي

الجيل.
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الفئة المستهدفة

بينارتباًطااألردنيةالدولةمئويةتوقيتفيوالمجتمع السياسةمعهدوجد

فياألردنيةالرسميةالروايةودورالوطنية،والهويةواالنتماءاألردنيةالذاكرة

كانوعليه،الثانية،المئويةجيلمنالغدقادةعندالفاعلةالمواطنةقيمتكريس

منهجيةعلى تستندوثقافيمعرفيبعدذاتحواريةمساحاتخلقالمهم من

األردني،واالجتماعيوالسياسيالتاريخي المجالفيوالمجايلةالجيليالوعي

السياسةمعهديعقدللتنميةالثانيهللاعبدالملكصندوقمعوبالشراكة

خاللاألردنيةالدولةمئويةحولالحوارياتهذهواألبحاثللدراساتوالمجتمع

النخبمنمجموعةوبمشاركة،2021وحزيرانآذارشهربينماالممتدةالفترة

األردني،الشبابجيلمنمتنوعةومجموعاتواالجتماعية،والثقافيةالسياسية

ويصنفهاالمنبثقةوالتوصياتالمشتركةالحوارياتنتائج يلخصكتابوأصدر

في حقول تقديمها للباحثين والتربويين وصانعي السياسات.

مشروع اإلسالم السياسي بعد عقد على الربيع العربي

السياسةمعهديعقدهامتعددةمؤتمراتشكلعلىالمشروعهذاوجاء

التغيراتلدراسةاأللمانية،أيبرتفريدريشمؤسسةمعبالتعاونوالمجتمع،

بعدالعربيةالدولمنالعديدفياإلسالميةالحركاتعلىطرأتالتيوالتحوالت

عقد من ثورات الربيع العربي.
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الهدف

الباحثينعشراتفييشاركالذيالمشروع،هذاخاللمنالمعهدوهدف

فيالنظروإعادةمراجعةإلىالسياسياإلسالمحقلفيالعربوالخبراء

منوحولهماإلسالميينأوساطفيالجديدةوالمناظراتالمطروحةاألسئلة

بعالقاتفقطمتعّلقالمهّمالسؤاليعّدفلموالباحثين.الخبراءقبل

كانإذافيماالعربيالربيععلىالسابقةالنقاشاتأوبالسلطةاإلسالميين

الربيعمنأعوامعشرةألّنوهكذا،ال؟أمالديمقراطيةيقبلوناإلسالميون

إلىوالنقاشاتالمناظراتوبنقلاألسئلةصياغةبإعادةكفيلةكانتالعربي

مساحات مختلفة عن تلك التي كانت عشية أحداث الربيع.

الفئة المستهدفة

أقسامأربعةإلىاإلسالميةوالتجاربالحاالتتقسيمعلىالمشروعهذاقام

ورشةثمالمحاور،منمحوركللمناقشةمصغرمؤتمروتخصيصرئيسية،

منمؤتمرلكلاإلعدادوسيتمالمستقبلية.واآلفاقالنتائجالستخالصعمل

التيوالمفاهيموالقضايااألسئلةوتحديدله،وخلفيةبحثيةورقةإعدادخالل

فيالمتخصصينوالباحثينالخبراءمعواالتفاقوالحوار،للنقاشمحًالستكون

أربعةهنالكيكونبحيثالعام،مدارعلىالمؤتمراتوعقدالمحاور،هذه

منهاكلويصدرالرئيسية،الموضوعاتمنموضوعًامنهاكّليعالجمؤتمرات

في كتاب، ثم تصدر جميعًا في مجّلد واحد في نهاية العام.

والحواراتوالتعقيباتالدراساتيشملجامعكتاببإصدارالمشروعانتهى

التي شهدتها المؤتمرات.
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تنظيم الدولة بعد مقتل قادته

معبالتعاونوالمجتمعالسياسةمعهدينفذهالذيالمشروعهذاهدف

الرئيسيةالتحوالتعلىالضوءتسليطإلىاأللمانيةإيبرتفردريتشمؤسسة

المسلحةالمتطرفةالمنظماتجانبإلىمستقبلهوتقييم"داعش"،لتنظيم

المحاورخاللمنوذلكاألكاديمية.واألساليبالتدابيرباستخدامالمماثلة

التالية:

تقييم واقع التنظيمات المتطرفة.●

نموها وانتشارها محليًا وإقليميًا ودوليًا.●

توضيح أيديولوجيات واستراتيجيات داعش المستجدة.●

تقييم تأثير السياسات الدولية على التنظيمات المسلحة.●

مراجعة أثر وتقييم استراتيجيات مكافحة التطرف عالميًا.●

الفئة المستهدفة

خريطةرسمعلىوالمجتمعالسياسةمعهدعملالمشروع،هذاخاللمن

وتطورهالتنظيمتحوالتضوءفيمستقبلها،وتقييملداعشالراهنللوضع

حولنقاشيةبحثيةأوراقخمسةبذلكمقدمًاالمحيطة.البيئةوتأثيرداخليا

واألجانبالعربالخبراءمنمجموعةيقدمهاوالتيالمذكورةالمحاور

ويناقشوها في جلسات تحكيمية منفصلة مغلقة عن بعد.

واإلنجليزيةالعربيةباللغتينكتابفيسويةومناقشاتهااألوراقجمعتفيما

فياأللمانيةإيبرتفريدريشومؤسسةوالمجتمعالسياسةمعهدعنصدرت

عّمان.
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مشروع الشباب والهوية

قاعدةعلىاألردنيالشبابلدىوالمواطنةالهويةمشروعفكرةتأسست

يتعّلقفيماالشبابلدىتوافقيةمشتركةوتصوراتمفاهيمبناءضرورة

رئيسيةمفاهيموهيالوطنية،والهويةوالمواطنةالسياسيوالنظامبالدولة

ومفتاحية في تطوير الديمقراطية وإيجاد أرضية مشتركة بين الشباب األردني.

الهدف والفئة المستهدفة

أيبرتفريدريشمؤسسةمعبالتوافقوالمجتمعالسياسةمعهداستهدف

منلمجموعةوحواريةتدريبيةاجتماعاتتتضمنعملورشةخاللمناأللمانية

توافقاتلبناءالسياسيالعملمجالفيوالمتقّدمالمتميزاألردنيالشباب

وطنية على المفاهيم والقيم واألفكار المشتركة والتوافقية، منها؛

العالم:فيالديمقراطيةوالنماذجمعّمقةبصورةبالديمقراطيةالتعريف.1

هيماالديمقراطية؟مؤشراتوأبرزأهمهيوماالديمقراطية؟تعنيماذا

النظملنجاحالمطلوبةوالضماناتوالمؤسسيةالفكريةالشروط

تصديريمكنوهلالرئيسية؟الديمقراطيةالقيمهيماالديمقراطية؟

الديمقراطية؟

التحولبينوالفرقالعالم،فيالديمقراطيالتحولنماذجفيالتعريف.2

الديمقراطي والرسوخ الديمقراطي.

العربي.العالمفيبالديمقراطيةالمتعلقةاإلشكالياتبأبرزتعريف.3

المحطاتأبرزالحالي:الوضعإلىالتاريخمناألردنيبالنموذجالتعريف.4

والعوائقوالتحدياتالفرصهيوماالبالد،بهامّرتالتيوالمنعرجاتوالتحوالت

والتهديدات أمام نموذج ديمقراطي أردني.

السياسية؟للحياةالناظمةوالقوانيناألردنيالدستورمالمحألبرزمراجعة.5
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تنعكسأنيمكنوكيفالملكية؟النقاشيةاألوراقفياألفكارأبرزهيما.6

جيلبينتوافقًابالفعلتمّثلوهلمحددة؟زمنيةمرحلةخاللالواقعأرضعلى

فيالديمقراطيةإلىللوصولطريقخارطةنبنيأنيمكنوكيفالشباب؟

األردن.

حاضنة األفكار والحوار في الكرك

الهولنديالمعهدمعباالشتراكوالمجتمعالسياسةمعهدأطلق

والحوار،األفكارلحاضنةنوعهمناألولالنموذجاألحزابمتعددةللديمقراطية

فيوالطروحاتاألفكاروتوثيقلنقاشآمنةمساحةإلنشاءالكرك،مدينةفي

مشتركةأرضيةوبناءوالتنمية،المشاركةصعدعلىوالسياسي،المدنيالسياق

الخبراءمنالسياسيةالمصلحةوأصحابالقرارصانعمعوالحوارللتالقي

م.2021عاممناألخيرالثلثفيوالحزبيين،

محافظاتمستوىعلىمجتمعيةمظلةوالمجتمعالسياسةمعهديشكل

مؤسساتتديرهاتشاركيةمساحاتوهياألردنيةاألفكارلحواضنالمملكة

الشباباستقطابعلىتعملوالقرى،المحافظاتفيالمدنيالمجتمع

السياسيةالصعدكافةعلىاالتجاهاتوقراءةالبّناءللحوارودعوتهم

فيوالمجتمعالسياسةمعهدرؤيةمنخروجًاواالجتماعية،واالقتصادية

وحيمنيقدمونهاالتيالمبتكرةوالحلولالشبابأفكاربذورإلىالوصول

مواطنتهم ورغبتهم الخالصة في صناعة التغيير نحو األفضل.

الفئة المستهدفة

معشراكاتاألردنيةاألفكارحواضنسلسلةمشروعخاللمنالمعهديبني

كالنواديوالمرأةالشبابمعالعاملةالمجتمعيةالمحليةالمؤسسات
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حواربرامجنحوالشبابالستقطابوغيرها،والثقافيةالخيريةوالجمعيات

كمايقترحونها،التيوالحلولالمحليةومشاهداتهمتطلعاتهمتستقرئدورية

الذينلروادهاالقدراتبناءتدريباتالمعهدمشاريعوحدةخاللمنوتقدم

الوصولسهلمحافظاتهمفيونشطًاومبادرًامنخرطًامجتمعًايشكلون

ومباشر المخاطبة.

السياسةلمعهداألفكارحاضنةلتجربةأوليةانطالقكمحطةالكركواختيرت

والمجتمع باالشتراك مع المعهد الهولندي.

األهداف:

الوصول للشباب بصورة أوسع وأكثر قربًا-

إعادة إحياء الفضاء المدني وتعزيز التواصل مع المجتمع-

الشبابثقةوبناءالرشيدةوالمعرفةوالحوكمةالديمقراطيةقيمتعزيز-

في صناعة القرار

بناء قدرات العمل المشترك عبر النقل المعرفي وصقل المهارات-

خارجشبابيةقواعدخاللمنالبحثي""المركزلمهمةالترويجياالنتشار-

المركز

علىالمستقلةوالمعاهداألبحاثمراكزقدرةفيالوطنيةالثقةرفع-

اإلنصات لكافة فئات الشباب

توسيع قواعد الحوار وأرضيات النقاش البناء-

السياسةمعهدلدىالبحثيةالعملياتعلىالبيانيةالمدخالتتجويد-

والمجتمع كمركز بحثي
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مشروع "مّلول"

مجموعةسوف،خيراتبيتفيجرش،وشاباتشبابمنفنيةفرقةقّدمت
"مّلول"مشروعختامفيوقراها،جرشمدينةبأهاليالخاصةالتراثيةاألغانيمن

الهادف لحفظ الموروث غير المادي واستثماره في دعم القطاع السياحي.

الفئة المستهدفة

تدربوامختارةأغان4محليةموسيقيةأدواتوعازفيمغنينمنالشبابأدى
السياسةمعهدمعباالشتراكوالفنونللموسيقى"تجّلى"جمعيةمععليها

الحفلفيالحضور،أبهرتوتراثها،جرشمدينةذاكرةمنبألحانوالمجتمع،
مهيريعلى"شّدوابينها؛منالنّجار،هيفاءالثقافةوزيرةمنبرعايةأقيمالذي

علىنزلتيمنيّمهو"ياأمه.."،علىحامضياليموّنا"يالطيف.."،ياوقولوا
جرش،فيسّنكبارمنجميعهادونتألحان،بثالثشوقي.."و"ياالغور.."،

تفاعلوسطالمناسبات،منوغيرهااألفراحوأغانيالحصادمواسماستذكروا
ملفت من الجمهور.

علىلألغنيات،كوراليأداءعلىوالشاباتالشبابالناصرطارقالموسيقارودّرب
الصوتيةقدراتهممعرفةمنالمشاركونخاللهامنتمّكنمتتالية،أسابيع

المدربونركزفيمامدينتهم،ألغانيالمطلوب،األداءلتالئموتطويرها
عننقللمامطابقةبصورةالغنائيالمحتوىتقديمعلى"تجّلى"فيالمساعدون

الجدات واألجداد.

منوهوسوف،خيراتبيتفيوالشاباتالشبابقدمهاالتياألهازيجوجاءت
بصوتمضتلعقودتعودأجواءإلىالحاضرينناقلةالمنطقة،بيوتأقدم

شباب مليء بالحيوية والطاقة، وكأن الذاكرة عادت من جديد.
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الهدف واألهمية

مكانهبذاكرةاإلنسانربطفيالماديغيرالتراثعلىالعملأهميةوتأتي
حيثالناس،لدىوالصوري،الصوتيالموروثفيالمختزنةالثقافيةوهويته

المنتميةاألردنيةالوطنيةللشجرةإشارةبـ"مّلول"المشروعتسميةجاءت
علىومتنوعًابيئيًامتزنًاطابعًالتعطياألرضفيجذورهاتضربالتيللبلوطيات

الذياألردنية،الساحةعلىوالثقافيالفنيالشأنفيهوكماالحيوي،الصعيد
حفاظًاجيل،إلىجيلمنونقلهللتراثوتجذيرتأصيلإلىمستمربشكليحتاج

)ACOR(لألبحاثاألمريكيالمركزمنبدعمالمشروعويأتيالمجتمع.هويةعلى
USAID(المحليةالمجتمعاتبمشاركةالثقافياإلرثاستدامةمشروعخاللمن

SCHEP(الدولية.للتنميةاألمريكيةالوكالةمنالممول

الموسيقيالخبيرقبلمنمنتقاةأغان4علىالستالتدريبيةالجلساتوأجريت

اإلجماليوعددهمجرش،منطقةأهاليمنللمشاركينالناصرطارقاألستاذ

موسيقية،آالتعازفي3منهمومشاركة،مشاركًا16مرحلتينعلىالتقييمبعد

خيراتبيتمعبالتعاونجرش،مدينةمنالغناءفيومشاركةمشارك13و

االستبيانبتعبئةأشخاص105منأكثروتقدمكماجرش،شاباتومركزسوف

بتقنيةمخصص،إلكترونيموقعوتطويربناءتمكماللدراسة،المخصص

المنظور ثالثي األبعاد، والخريطة التفاعلية لفعاليات المشروع.
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"معهد السياسة والمجتمع" في عامه األول

المؤتمرات، الحواريات، المشاريع، ورشات العمل)1

محلي●

حوار "الطاولة المستديرة" بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطّية-1
متعددة األحزاب.

2021مارس/آذار

ندوة " في تطوير النموذج الديمقراطي األردني" بالشراكة مع مركز الرأي-2
للدراسات.
2021مارس/آذار

سلسلة حوارّيات المئوية بالشراكة مع صندوق الملك عبدهللا الثاني-3
للتنمية.

2021يونيو/حزيران–مارس/آذار

مشروع "الشباب والهوّية" بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت-4
األلمانية.

2021تموزيوليو/
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خلوة "الشباب واالنتخابات في اللجنة الملكّية لتحديث المنظومة-5
السياسّية: قراءة في المخرجات والتطبيق" بالتعاون مع مؤسسة

فريدريتش األلمانّية.
2021أغسطس/آب

ندوة حول "سيادة القانون في ظل تحديث المنظومة السياسية في-6
األردن".

2021أغسطس/آب

"حاضنة األفكار والحوار في محافظة الكرك" بالشراكة مع المعهد-7
الهولندي للديمقراطية متعددة األحزاب ووزارة الشؤون السياسية

والبرلمانية.
2021األولديسمبر/كانون–سبتمبر/أيلول

إطالق ميثاق الشباب األردني تحت عنوان "النهج الذي نريد".-8
2021األولاكتوبر/تشرين

جلسات نقاشية مع شباب من عدة أحزاب سياسية، لوضع خطة عمل-9
لتنفيذ مخرجات لجنة تمكين الشباب في اللجنة الملكية لتحديث

المنظومة السياسية.
2021الثانينوفمبر/تشرين

إطالق مشروع "مّلول" في محافظة جرش، بالشراكة مع جمعية "تجّلى"-10
للموسيقى والفنون بدعم من المركز األميركي لألبحاث.

2021الثانينوفمبر/تشرين
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إقليمي - دولي●

ندوة حول االنتخابات الفلسطينّية وتداعياتها المحتملة على الواقع-1
الفلسطيني.

2021فبراير/شباط

جلسة نقاشّية بعنوان "األصولية والتطرف العنيف العابر للحدود.. تهديد-2
مستمر"، باالشتراك مع مركز المنظور األوروبي والمجلس األورو-أطلسي

في سلوفينيا
2021آذارمارس/

ندوة حول "األوضاع في األراضي المحتلة، السياقات اإلقليمية، والسياسة-3
األردنية"،

2021مايس/أيار

مؤتمر "مستقبل داعش بعد مقتل قادته" بالتعاون مع مؤسسة-4
فريدريتش إيبرت األلمانية.

2021يونيو/حزيران

مؤتمر "اإلسالمّيون بعد عقد على الربيع العربي"-5
2021أغسطس/آب–يونيو/حزيران

ندوة "أزمة الديمقراطية وانتصار السالح ... التداعيات التونسّية-6
واألفغانّية على المسرح السياسي العربي"

2021سبتمبر/أيلول

مع المساحة المشتركة"اليوم التالي لالنتخابات المغربية"، بالتعاونندوة-7
2021سبتمبر/أيلولللحوار.
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منتدى السياسة والمجتمع للكتاب)2

إشهار كتاب "عامان من الُعزلة ... مآالت الجائحة "، د. عاصم منصور.-1
2021سبتمبر/أيلول

إشهار كتاب "حراس الدين"، د. محمد أبو رمان - حسن أبو هنّية.-2
2021األولاكتوبر/تشرين

مناقشة كتاب "نحو تجاوز القطيعة بين علوم الشرع والعلوم-3
االجتماعية"، د. ساري حنفي، بالتعاون مع مكتبة األرشيف.

2021األولاكتوبر/تشرين

إشهار كتاب "صفحات من حياتي" د. عبداللطيف عربيات –رحمه هللا-.-4
اكتوبر/تشرين األول

مناقشة كتاب "التأثير السيبراني: كيف يغير االنترنت سلوك البشر؟"-5
من تأليف ماري آيكن.

.2021الثانينوفمبر/تشرين

إشهار رواية "فاطمة" د. محمد عبد الكريم الزيود.-6
2021الثانينوفمبر/تشرين
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مساهمات بحثية)3

ورقة مسار "الحراك األميركي والصراع السياسي المجتمعي في أمريكا"،-1
د. جعفر حّسان

2021الثانييناير/كانون

ورقة تقدير موقف "رسالة الملك إلى مدير المخابرات العامة األردنية ..-2
دالالت وأبعاد"

2021فبراير/شباط

ورقة مسار "الجهادّية العالمّية تنتعش بفضل جائحة كورونا"، حسن أبو-3
هنّية

2021مايس/أيار

ة المحتّلة ...-4 ورقة تقدير موقف حول "األوضاع في األراضي الفلسطينيَّ
ة" ة، والّسياسة األردنيَّ السياقات اإلقليميَّ

2021مايس/أيار

ورقة مسار تحليلّية حول "إعادة تعريف الدور اإلقليمي األردني".-5
2021يوليو/تموز

تصحيحأمالشرعّيةعلىانقالبتونس:فييوليو25"قراراتمسارورقة-6
لمسار الثورة؟"، عبدهللا الجبور.

2021يوليو/تموز

Politics and Society Institute, Wasfi Al- Tal St. Building 235, Amman, Jordan

Phone: +96265339620 info@politicsociety.org



2021للمعھدالسنويالتقریر

ورقة مسار حول "سياق ودالالت الزيارة الملكية األخيرة لقطر والتحويلة-7
الدبلوماسية للسياسة الخارجية األردنية".

2021األولاكتوبر/تشرين

ورقة بحثية "االنسحاب االمريكي من أفغانستان: قراءة في األسباب-8
والنتائج المحتملة"، د. خالد شنيكات.

.2021الثانينوفمبر/تشرين

إصدارات معهد السياسة والمجتمع)4

"عامان من الُعزلة ... مآالت الجائحة " د. عاصم منصور.-1
2021سبتمبر/أيلول

"اإلسالميون بعد عقد على الربيع العربي ... أسئلة الثورة واختبار-2
السلطة"، بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت األلمانية.

2021الثانينوفمبر/تشرين

ما بعد دولة الخالفة ... هل سيعود تنظيم داعش من جديد؟"، بالتعاون-3
مع مؤسسة فريدريتش إيبرت األلمانية.

2021األولديسمبر/كانون

"أسرار إعالم وأيديولوجيا تنظيم الدولة اإلسالمية"، د. مروان شحادة.-4
2021األولديسمبر/كانون
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