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ز في عام  ر أعمال المر   ٢٠١٥موجز تقر
ـــر ـــز للعـــام  ُمثـــل هـــذا التقر ل خالصـــة التقرـــر  مـــا يتضـــمن ،٢٠١٥إيجـــازًا ألعمـــال المر الُمطـــوَّ

عة أعمــال الم تسهيلإلى هدف العام، و هذا الشامل المعّد ألعمال و  ــز إطالع الخبراء والمهتمين على طب ر
ة األعمال وطرقة  االت التي تواجه العمل. وٕانجازاته وٕادراك نوع   إدارتها واإلش

  
   ٢٠١٥للعام  اإلنجازاتأوًال: على صعيد 

ز في هذا العام ت ة أهمها قدماً شهدت أعمال المر   :ملحوظًا في مجاالت أساس
ــزالأحد البرامج العاملة فــي وهو ، ٢٠١٥امتداد العام على  برنامج نحن والعالمتفعيل  - 1 م وتقــو  ،مر

رتـــه علـــى عقـــد  المعـــدل، و  لقـــاءف ـــل شـــهرن  أحـــد الســـفراء العـــرب أو األجانـــب  ستضـــيفاحـــد 
اساتها إزاء التحوالت المهمــة فــ الده مع األردن، وس ي العاملين في المملكة للحديث عن عالقات 

اســيين واألكــا ــة مــن الس حاوره في ذلك نخ ــزالمنطقة، و ميين األردنيــين مــن ضــيوف المر وقــد  .د
ز خالل هذا العام ــل مــن الســفير المغرــي والمــاليز والســوداني٤( أرعة نظم المر  ) لقاءات مع 

ا من العام  ي في شهر فبراير/ش ما تم برمجة لقاء سفير االتحاد األورو ي،   ، وتم٢٠١٦والتر
ة علــى أن يــتم برمجــة لقــاءاتهم فــي العــام المشــار  التواصل مع عدد آخر من السفراء الذين رحبوا 

٢٠١٦. 
ات نقلة نوعتحقي  - 2 ر "ة في فعال ر : ٢٠١٥في العام  "المنتد الف  عامه بدأ المنتد الف

م العامين الماضيين، وقد تنوعت برام  ج هذاالثالث بتحديث األهداف والبرامج استنادًا إلى تقي
رن  ، شارك فيها ثلة من المف العام من محاضرات ودورات وٕاضافة إلى اللقاء الشهر

ميين والمتخصصي تور محمد أبو حمورواألكاد تور خالد الوزني، والد ان من بينهم الد حث ، وال
تور  تور علي الصواإعماد قدورة، والد م منسي، والد تور صالح الخال ،براه ، والدوالد تور د

م أبو عرقوبإ م االقتصاد األردني، واالقتصاد الدولي والكتل ا لوا. تناو براه ة، القتصفيها مفاه اد
ذلك الخطاب ة واإل و ة، والمال واإلنسان في الحضارة العر ة والعالم ة، سالمالقرآني بين العرو

ا و  الجيواستراتيج م المتعلقة  ةوالمفاه اس ا الس  مي.، وأهميتها في التخط العالالجغراف
مقام المنتد ما     علميتين: رحلتين بتنظ

احي األولى -  م راسون الس ة إلى مخ  مع مبيت لليلة واحدة تخللهعلى مد يومين  داخل
تور  ،نامج ثر من المحاضرات والنشاطاتبر  م المنسي والد تور ابراه ل من الد ان بقدمها 

، اضافة إلى برامج أخر العمر عضو لجنة االشراف عل  . ى المنتد
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ةو  -  ا الثان ة إلى ماليز رة طالعلال روااللمبو منتد  على هامش خارج  على تجارب ف
ة اس يل  وس قة متنوعة وتش اداآسا رة جديدة واالحتكاك بثلة من الخبراء والق ت فاق ف

ة. رة واالستفادة منها في بناء الشخص حضو  ٢٠حيث عقد المنتد أكثر من  الف ر لقاًءا 
ًا على رأسهم اللقاءم ١٥ اس رًا وس س منتد ب ف س  روااللمبو رئ  ألسبماليزا اوزراء ورئ

تور م تور أحمد ترمذ ة الماليزة منالتجر على  واالطالعهاتير محمد، معالي الد  الد
ة في جامعة طالب  اس اسحول   UPMاستاذ العلوم الس ة"الشراكة الس ة العرق في  ة والتعدد
تور سارجت سنج و "، ماليزا اساستاذ علم االجتماع في نفس الجامعة حول " الد ة الس

اب ال تجاهالماليزة  تور عبدهللا زكو "، ي خطة اإلصالح في ماليزاتي تلبالش اد ، قالد
، اسي ماليز تور شاندرا مظفر  س ر الماليز حول والد ان  المف "الحوار بين األد

ة فيرات وأثرها والحضا    ."العالقات الدول
اسي ما التقى أعضاء المنتد رن وس ع اقي أنحاء العالم تطرقوا فيها إلى مو من ن يمف اض

ةعم ة واإلسالم شمثل الد ،قة تعالج واقع األمة العر لساب االسفير الليبي  تور محمد عم
ت، ر في الكو تور محمود عاكف من مصرو  ،من العراقمحمد أحمد الراشد  والمف ، الد

تور فتح هللا أرسالن من المغربالو  توروا، د طي  لد ا، محمد مختار الشنق من مورتان
تور محمد مختا ا والد ضا، ر الددو من مورتان تور الد روااللمبو واألمين العام لمنتد أ

 عبد الرزاق المقر من الجزائر.
ه لجنة من ز دراسات الشرق األوس وُشرف عل ر هو أحد برامج مر أن المنتد الف  علمًا 

ميين والخبراء ة برامج شارك فياألكاد  ٢٨من  ها أكثر، وقد بلغت أنشطة المنتد لهذا العام ثمان
ة. ة وعر ة أردن اس رة وس ة وف م ة اكاد   شخص

ة الشراكةندوة "تنفيذ  - 3 اس ة "العري الوطن في الس ات مشار ة شخص اس احثين س  تسع من و
ة، دول  أسوتر  ،جلسات) ٥( بواقع يومين، على الندوة وتوزعت .حثا عشر اثنا خاللها وقدم عر

س المصر  اهرط األستاذ دولة من ل الجلسات ، نيداألر  الوزراء رئ تورة وسعادة األسب  الد
سة المطل عيدة ات تجمع رئ تور دولةو  ،اإلصالح أجل من أردن س بدران عدنان الد  اءالوزر  رئ

تور ومعالي ،األسب األردني ان مجلس عضو مامسر خير محمد الد  الوزرو  األردني األع
ةالشرف في الج وأستاذ المؤرخو  ،األسب تورسعادة  امعة األردن   . محافظة علي الد

ار منوخلصت الندوة إلى عدد  ة، والقواسم األف ان المشتر ة  :أبرزها من و اس أن الشراكة الس
ل العمود الفقر للوحدة  امل، وأنها تش ل  ش اسي  ة والقرار الس ة الوطن هي شراكة في المسؤول

ما أن قاعدة ا ة وقاسمها المشترك،  اآلخرالوطن ة تقوم على االعتراف  اس على  لشراكة الس
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ة  المستو  ا الخالف التنازل له لمصلحة االلتقاء، وفتح الحوار البيني والعام على القضا الوطني و
ا. ة العل ة المصالح الوطن مرجع   عيدًا عن التعصب واالختالف، مع االلتزام 

رة  يلوقد نتج عن هذه الندوة ف وا في الندوة  لجنة مصغرة ممن تش  ومن خارجها تعاودأشار
ة على مستو  ٢٠١٦االجتماع في العام  ادرة للشراكة الوطن لتقدم يتم ا ،العري العالمإلعداد م

ة في به اس ةالدول ا للنخب الس  سواًء الحاكمة منها أو المعارضة. العر
ــ"حلقــة نقــاش  تنفيــذ - 4 ــك ســلمان ب ة فــي عهــد المل ــة الســعود اســة الخارج ــز: الس ــد العز ن عب

ات واآلفـــاق تور أحمـــد الشـــناق أمـــين عـــام الحـــزب الـــوطني  ،"التحـــد ـــل مـــن الـــد أدار جلســـتْيها 
تور علي محافظة، المؤرخ وأستاذ  ، والد ة،الدستور  وقدم أوراق عمــل الشرف في الجامعة األردن

ــــل مــــن:  ــي الورشــــة  ــن نــــاميفــ تور ســــعد بــ ـــد مياأل -الـ ــث  ســــعودال كــــاد احــ  تالدراسا فيوال
ة -المعاصرة اإليرانية تور عبد الخال عبــد هللالسعود اســي للشــيخ المستشــار ال -، الد  محمــدس
ة فــي أ -تور عبــد هللا الشــايجي، والــداالمــارات-أبــو ظبــي ولــي عهــدبــن زايــد  اســ ســتاذ العلــوم الس

ــت ــت-جامعــة الكو ــز مــدير -الحمــد ، واألســتاذ جــوادالكو . االردن-األوســ الشــرق  دراســات مر
اسوذ ة مختارة من الس حضور نخ ميين.يلك   ين والخبراء واألكاد

اسة تعود أنوقد رجحت الندوة  ة الس ه انت ما إلى سلمان الملك عهد في الخارج قبل  عل
اسات نفس تنتهجأن و  ،٢٠٠١سبتمبر/ أيلول  ١١أحداث  ما  .راالستقرا على التي تحاف الس

اصة تعادة روح التواف والتضامن العري واإلسالمي وخاس ةلكبتفعيل دور الممأوصت المعنيين 
ة الكبر  ة واإلسالم ا العر ة لتقليل استهدافها أو استغو في القضا اسة الخليج و اللها أفي الس

اسي المعتدلة في  ات اإلسالم الس ة على حر ةالد الالاستنزافها أمنًا ومالًا، واالنفتاح بجد  عر
ا المنطقة وأزماتها، وٕاعاهاب المتناميلمواجهة التطرف واإلر  شأن قضا دة ، وتحقي تفاهمات 

  الخطر والتهديد الخارجي والداخلي على األمن الوطني والقومي.تعرف مصادر 
ز بإعداد دراسات موسعة ة وفي ضوء هذه الورشة قام المر في الموضوع شارك فيها عدد  إضاف

ة شاملة" إلى إثرها علىتوصل تم المن الخبراء والمتخصصين،  ادرة علم ة " تحت عنوان "م رؤ
ة مي والدولي استراتيج ة ودورها اإلقل ة السعود انة المملكة العر ز م د الملك في عه نحو تعز

ز ز في التأثير و ، "سلمان بن عبد العز ه المر اق الدور الذ يتطلع إل ناعة ص خدمةوذلك في س
  القرار العري.

ــةحلقــة نقــاش " تنفيــذ - 5 م ات اإلقل ــة والتحــد ــة األردن اســات الخارج أدار الحلقــة وزــر قــد "، و الس
ـــين  ــة مــــن المختصـ ة ثلــ ــار مشــ ــل الشــــرف  تور نبيــ ــد ـــب الــ ــالم األسـ ـــراء اإلعــ ميين والخبـ ــاد واألكــ

ــة  ،األردنيــين اســة الخارج اتهم علــى ضــرورة تــوفير دعــم شــعبي للس ون فــي توصــ ــز المشــار ور
عقد لقا ة، وأوصوا  رن لنقاش شؤون األردن ة والمف اس ادات األحزاب الس ء دور يجمع الملك وق
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ـــة فـــي  اســـة الخارج ـــة، ودعـــوا إلـــى اســـتخدام المـــوارد المتاحـــة لـــدعم الس ـــة األردن اســـة الخارج الس
ـــع  ــألردن مـــن موق مـــا لـ ـــًا  مان ـــالنفس وٕا ـــًا مـــن الثقـــة  ــة انطالق ـ تحقيـــ األهـــداف والمصـــالح الوطن

ــين والــدوليين، واتســـاع جيواســتراتيجي مميــز فــي ا مي ــد الفــاعلين اإلقل التــالي أهميتـــه ل لمنطقــة، و
هــامش المنــاورة والتفــاوض المتــاح أمــام صــانع القــرار األردنــي فــي تحقيــ أكبــر قــدر مــن مصــالح 

ا. الد العل  ال
  

ًا: ة  ثان   مجاالت االهتمام األساس
ــز فــي العــام  ــز المر ــي العــالمالتحــوالت فــي علــى  ٢٠١٥ر الشــراكة تنفيــذه لنــدوة خــالل مــن  العر

ة في  اس زمــات العري، وٕاعداده لعدد من التقارر حول األزمات في الوطن العري عبر فرــ األ العالمالس
ــذ أعــّد ثالثــًة مــن التقــارر ACT-العرــي ــة  :تناولــت ،ال من تعامــل مــع أزمــة دول الخلــيج فــي الو األزمــة ال

ة. ع العري واألزمة العراق ــز  تماهــمــا  الر ات اإلقلالمر ــة والتحــد ــة األردن اســات الخارج ــةالس ــرز  ،م و
ة القــدس، ودور فلســطينيي  ٢٠١٥فــي العــام  تــهعلــى أجند ة ومــن أبرزهــا قضــ ة الفلســطين تطــورات القضــ

ة اسي لح العودة، واالنتفاضة الفلسطين ة، والمضمون الس ــز و . الشتات في خدمة القض ع المر  تنــاميتــا
ــات المواجهــة واالحتــواء العــالمت المتطرفــة فــي عنــف الجماعــا ان ــي وٕام ــل مــن  العر ــز خاللهــا علــى  ور
عة الشأن اإلسورا والعراق متا ما اهتم    . بتفاصيله المختلفة سرائيلي، 

  
ز الثقافي والعلمي    ثالثًا: نشا المر

ز  ة واحدة (على الصعيد الرقمي فقد عقد المر ــة )١ندوة علم مــا نظــم ، العــام مــا خطــ فــي بدا
والعــالم،  قــاءات ضــمن برنــامج نحــن) مــن الل٤) مــن حلقــات النقــاش وورش العمــل، وعقــد أرعــة (٤أرعــة (
ة )٦( ستةوعقد  اس حث العلمي ل ،صالونات س ــة إضافة إلى برامجه األخر الثابتة والمتعلقة بجائزة ال طل

ــا  ـــة فـــي دروتهـ عةالجامعـــات األردن ــا ــا واحتفاالتهـــا، وعقـــمخ ٢٠١٥لعـــام عشـــرة  السـ ــل تلـــف برامجهـ د الحفـ
ـــات النشـــا الســـنو االجتمـــاعي العلمـــي ـــاً  ١٨لهـــذا العـــام حـــوالي ، ليبلـــغ مجمـــوع فعال ـــاً  نشـــاطًا ثقاف  وعلم

اً  قا.واجتماع ة حسب ما ورد سا ر التفصيل   ، إضافة الى نشاطات المنتد الف
  المجموع  متفرقات  نحن والعالم  اسيالصالون الس  حلقات النقاش  ورشات العمل  الندوات  النشا  

  ١٨  ٣  ٤  ٦  ٣  ١  ١  العدد
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عًا: ة  را ة واإللكترون   اإلصدارات الورق
ز أصدر ة ةمطبوع) ١٣( خالل العام المر ) مطبوعات ضمن سلسلة ٥( خمس، من بينها ورق

، الشرق  شهرة) مطبوعات ضمن ٤والمؤتمرات، وأرع ( والندوات الدراسات ) ٤( أرعة أصدر ما األوس
ة شرق  دراسات مجلة من أعداد ة أوسط مة العلم ة، و  .المح  أصدرعلى صعيد اإلصدارات اإللكترون
ة والتلفزو  اإلسرائيلي الشأن نيتخاص نيتإلكتروني ننشرتي ة" هما: "رصد البرامج العبرة اإلذاع ن

ة عن العبرة"   ما أصدر "فر عددًا، )١٤( حوالي ٢٠١٥ عام خالل اممنهصدر "وترجمات استراتيج
ز  ة. ٣( ثالثةاألزمات العري" العامل في المر ون ) تقارر حول عدد من األزمات العر  ما مجموع ل

ز أصدره اً  المر اً  ورق اً  إصداراً ) ١٨( وٕالكترون   .مّاً  إصداراً ) ٣١(و نوع
  

ة ة الشرق األوس  دراسات وندوات ومؤتمرات  المطبوعات الورق ة مجلة  شهر   المجموع  دراسات شرق أوسط
  ١٣  ٤  ٤  ٥  العدد
  

ة الشأن اإلسرائيلي إصدارات  فر األزمات العري  اإلصدارات اإللكترون   المجموع  تعنى 
  ١٧  ١٤  ٣  العدد

  
    خامسًا: النشر اإللكتروني

ــز فــي العــام  ة عقــد نشــر إلكترونــي مــع ٢٠١٥وقــع المر و شــر ســ ــة إ ، حيــث )EBSCO( العالم
انات إالمجلة  ميلسيبدأ تح ًا على قاعدة ب ة، والتي تضم المئات  EBSCOلكترون اللغة العر حث  ن مــلل

ـــة ( ـــة الثان ـــة، وفـــي المرحل ــدورات العر ــات ٢٠١٦عـــام  خـــاللالـ انـ ـــى قاعـــدة ب ــة عل ــل المجلـ ) ســـيتم تحميـ
EBSCO-International ة، وهــي قاعــدة ب حــث فــي مختلــف لغــات العــالم األساســ ح ال انــات والتــي تتــ

ــد ــن الـــ ـــم اآلالف مـــ ـــةتضــ ــ ـــــة واألجنب ــة العر ـــ ــا ورات العلم ـــ ــرة الكترون ات الناشـــ ـــر ـــغ بـــــذلك عـــــدد الشــ ، ليبلــ
ــة وال ــة، والتــي تقــدم خــدمات االشــتراك بهــا للجامعــات العالم ــة االلكترون ــة، للمطبوعات والــدورات العر عر

دأت بنشر مطبوعاته المختلفة  ات و ز معها اتفاق ات:ما فيها المجلــة، والتي وقع المر ــة بو   ثمــاني شــر ا
رون الجدد،     .، المنهل، دار المنظومة، النيل والفراتIKITAB ،EKTABالكتاب العلمي، المف

  : األهداف ومؤشرات اإلنجاز ساً ساد
ــزاســير  ةاال توجهــاتال علــى هــد لمر ثــم طــورت للفتــرة ، ٢٠١٠حتــى  ٢٠٠٥بــدأت عــام  والتــي ســتراتيج

شــت م، وهــي تتكــون مــن خمســة أهــداف ولكــل منهــا ٢٠١٥عــام  وحتــى ٢٠١٢ مــن عــام ؤشــرات إنجــاز، و
ًا  ة للفترة بنسب معقولةمنها سنو حق األهداف االستراتيج ــز ما  ــز فــي ، حيث ر علــى  ٢٠١٥العــام المر

ةأهــداف تصــب فــي  خمســة ــأنالتوجهــات االســتراتيج ــز قــد نفــذ مــا نســبته  ، علمــًا  مــن برامجــه  %٧٥المر
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 ٦ | صفحة  

ــن مــوخطته الم ة ن تحقيــ األقررة لهــذا العــام، وتم وفــ المعــايير  %٤٥هــداف المرســومة لــنفس العــام بنســ
قها خبرا ة التي قام بتطب وسائل متعددةالعلم ز و ادات المر   .ء وق

ة اإلــأعلمــا  ة المقــرة عــام ن نســ ــة عــام والتــي تنتهــي مــ ٢٠١٢نجــاز للتوجهــات االســتراتيج ع نها
ــاألدوات وفــ تقــدير مجلــس الت %٥٧٬٧المخطــ لهــا قــد بلغــت نجــاز وحسب مؤشرات اإل ٢٠١٥ خطــ و

ة المعتمدة    . العلم
  

عًا: الفرص والطموح   سا
مــرور  ــز  ــادرًا وعالقــات وٕانتــاج ٢٥تعتقــد إدارة المر ح مــؤهًال خبــرًة و ســه قــد أصــ  عامــا علــى تأس

ة في عمله خــال رامج تبلغ أكثر من ثالثين إلحداث نقلة نوع قــع ل األعــوام القادمــة، والتــي علمي متميز و
ــذلك التوســع فــي النشــر  اتهــا، و " علــى رأس أولو ــر وفاعــل فــي الشــرق األوســ ــز إلــى "عقــل نف نقــل المر

ــرامج التــد ــة والناشــرن اإللكتــرونيين، والتوســع فــي ب ــة واألجنب حــث العر ــد ماكينــات ال رب اإللكترونــي ل
ــعد فيهــا، واســتوحمالتها وٕادخال التدرب عن ُ  ــاحثاقطاب ثلــة جديــدة مــن ال ة  نــاء شــ اب، و ين حثين الشــ

ة واسعة، ونقل فر األزمات إلى المستو العري.   عر
  

ــن الرجــوع إلــى موقعــه عبــر الــرا  م رامجــه وٕاصــداراته  ــز و * لالطالع علــى المزــد مــن أنشــطة المر
ميــل www.mesc.com.jo اإللكتروني اإل ــز  ، mesc@mesc.com.jo ، أو عبر التواصل مع المر
    4613451-6-962+أو التلفون 
  
  

   ١٠/٣/٢٠١٦عد في أ
ز رع قرن على إ    ٢٠١٦- ١٩٩١نشاء المر

  


