موجز تقر ر أعمال المر ز في عام ٢٠١٥
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المط ـ ﱠـول
ُمثــل ه ــذا التقر ــر إيجــا اًز ﻷعمــال المر ــز للع ــام  ،٢٠١٥مــا يتضــمن خﻼصــة التقر ــر ُ
المعد ﻷعمال هذا العام ،و ﻬدف إلﻰ تسﻬيل إطﻼع الخبراء والمﻬتمين علﻰ طب عة أعمــال المر ــز
والشامل
ّ
ٕوانجازاته ٕوادراك نوع ة اﻷعمال وطرقة إدارتﻬا واﻹش اﻻت التي تواجه العمل.

أوﻻً :على صعيد اﻹنجازات للعام ٢٠١٥
شﻬدت أعمال المر ز في هذا العام تقدم ًا ملحوظاً في مجاﻻت أساس ة أهمﻬا:

 -1تفعيل برنامج نحن والعالم علﻰ امتداد العام  ،٢٠١٥وهو أحد البرامج العاملة فــي المر ــز ،وتقــوم
ف رت ــه علــﻰ عقــد لق ــاء واحــد ــل ش ــﻬرن المع ــدل ،ستضــيف أح ــد الس ــفراء الع ــرب أو اﻷجان ــب

العاملين في المملكة للحديث عن عﻼقات ﻼده مع اﻷردن ،وس اساتﻬا إزاء التحوﻻت المﻬمــة فـي

المنطقة ،و حاوره في ذلك نخ ــة مــن الس اســيين واﻷكــاد ميين اﻷردنيــين مــن ضــيوف المر ــز .وقــد

نظم المر ز خﻼل هذا العام أرعة ) (٤لقاءات مع ــل مــن الســفير المغر ــي والمــاليز والســوداني
والتر ي ،ما تم برمجة لقاء سفير اﻻتحاد اﻷورو ي في شﻬر فبراير/ش ا من العام  ،٢٠١٦وتم

التواصل مع عدد آخر من السفراء الذين رحبوا المشــار ة علــﻰ أن يــتم برمجــة لقــاءاتﻬم فــي العــام
.٢٠١٦

الف ر " في العام  :٢٠١٥بدأ المنتد

 -2تحقي نقلة نوع ة في فعال ات "المنتد

الف ر عامه

الثالث بتحديث اﻷهداف والبرامج استناداً إلﻰ تقي م العامين الماضيين ،وقد تنوعت برامج هذا
العام من محاضرات ودورات ٕواضافة إلﻰ اللقاء الشﻬر  ،شارك فيﻬا ثلة من المف رن

واﻷكاد ميين والمتخصصين من بينﻬم الد تور خالد الوزني ،والد تور محمد أبو حمور ،وال احث
عماد قدورة ،والد تور إبراه م منسي ،والد تور علي الصوا ،والد تور صﻼح الخالد  ،والد تور
إبراه م أبو عرقوب .تناولوا فيﻬا مفاه م اﻻقتصاد اﻷردني ،واﻻقتصاد الدولي والكتل اﻻقتصاد ة،
و ذلك الخطاب القرآني بين العرو ة والعالم ة ،والمال واﻹنسان في الحضارة العر ة واﻹسﻼم ة،

والمفاه م المتعلقة الجيواستراتيج ا والجغراف ا الس اس ة ،وأهميتﻬا في التخط
ما قام المنتد بتنظ م رحلتين علميتين:

 -اﻷولﻰ داخل ة إلى مخ م راسون الس احي علﻰ مد

العالمي.

يومين مع مبيت لليلة واحدة تخلله

برنامج ثر من المحاضرات والنشاطات ،قدمﻬا ل من الد تور ابراه م المنسي والد تور ب ان

العمر عضو لجنة اﻻشراف علﻰ المنتد  ،اضافة إلﻰ برامج أخر .

هاتف  -٤٦١٣٤٥١ﻓاﻛﺲ  - ٤٦١٣٤٥٢ص.ب  - ٢٠٥٤٣عمان ) (١١١١٨اﻷردن
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 -والثان ة خارج ة إلى ماليز ا علﻰ هامش منتد

واﻻلمبور لﻼطﻼع علﻰ تجارب ف رة

وس اس ة سا قة متنوعة وتش يل آفاق ف رة جديدة واﻻحتكاك بثلة من الخبراء والق ادات

صفحة | ٢

لقاءا حضور
الف رة واﻻستفادة منﻬا في بناء الشخص ة .حيث عقد المنتد أكثر من ً ٢٠
 ١٥مف اًر وس اس اً علﻰ رأسﻬم اللقاء برئ س منتد واﻻلمبور ورئ س وزراء ماليزا اﻷسب

معالي الد تور مﻬاتير محمد ،واﻻطﻼع علﻰ التجر ة الماليزة من الد تور أحمد ترمذ

طالب استاذ العلوم الس اس ة في جامعة  UPMحول "الشراكة الس اس ة والتعدد ة العرق ة في

ماليزا" ،والد تور سارجت سنج

استاذ علم اﻻجتماع في نفس الجامعة حول "الس اسة

الماليزة تجاه الش اب التي تلبي خطة اﻹصﻼح في ماليزا" ،والد تور عبدﷲ زك ،ق اد
س اسي ماليز ،

والد تور شاند ار مظفر المف ر الماليز

والحضارات وأثرها في العﻼقات الدول ة".

حول "الحوار بين اﻷد ان

ما التقﻰ أعضاء المنتد مف رن وس اسيين من اقي أنحاء العالم تطرقوا فيﻬا إلﻰ مواض ع

عم قة تعالج واقع اﻷمة العر ة واﻹسﻼم ة ،مثل الد تور محمد عم ش السفير الليبي الساب

في الكو ت ،والمف ر محمد أحمد الراشد من العراق ،والد تور محمود عاكف من مصر،

والد تور فتح ﷲ أرسﻼن من المغرب ،والد تور محمد مختار الشنق طي من مورتان ا،

والد تور محمد مختار الددو من مورتان ا أ ضا ،واﻷمين العام لمنتد
عبد الرزاق المقر من الجزائر.

واﻻلمبور الد تور

علماً أن المنتد الف ر هو أحد برامج مر ز دراسات الشرق اﻷوس وُشرف عل ه لجنة من
اﻷكاد ميين والخبراء ،وقد بلغت أنشطة المنتد لﻬذا العام ثمان ة برامج شارك فيﻬا أكثر من ٢٨

شخص ة اكاد م ة وف رة وس اس ة أردن ة وعر ة.

 -3تنفيذ ندوة "الشراكة الس اس ة في الوطن العر ي" مشار ة شخص ات س اس ة و احثين من تسع
دول عر ة ،وقدم خﻼلﻬا اثنا عشر حثا .وتوزعت الندوة علﻰ يومين ،بواقع ) (٥جلسات ،وترأس
الجلسات ل من دولة اﻷستاذ طاهر المصر رئ س الوزراء اﻷردني اﻷسب  ،وسعادة الد تورة

عيدة المطل رئ سة تجمع أردن ات من أجل اﻹصﻼح ،ودولة الد تور عدنان بدران رئ س الوزراء

اﻷردني اﻷسب  ،ومعالي الد تور محمد خير مامسر عضو مجلس اﻷع ان اﻷردني والوزر
اﻷسب  ،والمؤرخ وأستاذ الشرف في الجامعة اﻷردن ة سعادة الد تور علي محافظة.

وخلصت الندوة إلﻰ عدد من اﻷف ار والقواسم المشتر ة ،و ان من أبرزها :أن الشراكة الس اس ة

هي شراكة في المسؤول ة الوطن ة والقرار الس اسي ش ل امل ،وأنﻬا تش ل العمود الفقر للوحدة

الوطن ة وقاسمﻬا المشترك ،ما أن قاعدة الشراكة الس اس ة تقوم علﻰ اﻻعتراف اﻵخر علﻰ

هاتف  -٤٦١٣٤٥١ﻓاﻛﺲ  - ٤٦١٣٤٥٢ص.ب  - ٢٠٥٤٣عمان ) (١١١١٨اﻷردن
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المستو الوطني و التنازل له لمصلحة اﻻلتقاء ،وفتح الحوار البيني والعام علﻰ القضا ا الخﻼف ة
عيداً عن التعصب واﻻختﻼف ،مع اﻻلتزام مرجع ة المصالح الوطن ة العل ا.

صفحة | ٣

وقد نتج عن هذه الندوة ف رة تش يل لجنة مصغرة ممن شار وا في الندوة أومن خارجﻬا تعاود

اﻻجتماع في العام  ٢٠١٦ﻹعداد م ادرة للشراكة الوطن ة علﻰ مستو العالم العري ،يتم التقدم

اء الحاكمة منﻬا أو المعارضة.
بﻬا للنخب الس اس ة في الدول العر ة سو ً
 -4تنفيــذ حلقــة نقــاش "الس اســة الخارج ــة الســعود ة فــي عهــد الملــك ســلمان ب ـن عبــد العز ــز:
ـتيﻬا ــل م ــن ال ــد تور أحم ــد الشــناق أمــين ع ــام الح ــزب ال ــوطني
التحـــد ات واﻵفـــاق" ،أدار جلس ـ ْ
الدستور  ،والد تور علي محافظة ،المؤرخ وأستاذ الشرف في الجامعة اﻷردن ة ،وقدم أوراق عمــل
ف ــي الورشـ ــة ــل م ــن :الـــد تور س ــعد بـ ــن نـ ــامي -اﻷك ــاد مي الس ــعود وال احـ ــث في الدراساﺕ

اﻹيرانية المعاصرة-السعود ة  ،الد تور عبد الخال عبــد ﷲ -المستشــار الس اســي للشــيخ محمــد

بــن ازيــد ولــي عﻬــد أبــو ظبــي-اﻻمــارات ،والــد تور عبــد ﷲ الشــايجي -أســتاذ العلــوم الس اسـ ة فــي

جامعــة الكو ــت-الكو ــت ،واﻷســتاذ ج ـواد الحمــد -مــدير مر ــز د ارســات الشــرق اﻷوس ـ -اﻻردن.
وذلك حضور نخ ة مختارة من الس اسيين والخبراء واﻷكاد ميين.

وقد رجحت الندوة أن تعود الس اسة الخارج ة في عﻬد الملك سلمان إلﻰ ما انت عل ه قبل

أحداث  ١١سبتمبر /أيلول  ،٢٠٠١وأن تنتﻬج نفس الس اسات التي تحاف علﻰ اﻻستق ارر .ما

أوصت المعنيين بتفعيل دور المملكة استعادة روح التواف والتضامن العري واﻹسﻼمي وخاصة

في القضا ا العر ة واﻹسﻼم ة الكبر وفي الس اسة الخليج ة لتقليل استﻬدافﻬا أو استغﻼلﻬا أو

استنزافﻬا أمن ًا ومال ًا ،واﻻنفتاح بجد ة علﻰ حر ات اﻹسﻼم الس اسي المعتدلة في ال ﻼد العر ة
لمواجﻬة التطرف واﻹرهاب المتنامي ،وتحقي تفاهمات شأن قضا ا المنطقة وأزماتﻬإ ،واعادة
تعرف مصادر الخطر والتﻬديد الخارجي والداخلي علﻰ اﻷمن الوطني والقومي.
وفي ضوء هذه الورشة قام المر ز بإعداد دراسات موسعة إضاف ة في الموضوع شارك فيﻬا عدد

من الخبراء والمتخصصين ،تم التوصل علﻰ إثرها إلﻰ "م ادرة علم ة شاملة" تحت عنوان "رؤ ة

استراتيج ة نحو تعز ز م انة المملكة العر ة السعود ة ودورها اﻹقل مي والدولي في عهد الملك

سلمان بن عبد العز ز" ،وذلك في س اق الدور الذ يتطلع إل ه المر ز في التأثير وخدمة صناعة

القرار العري.

 -5تنفيــذ حلقــة نقــاش "الس اســات الخارج ــة اﻷردن ــة والتحــد ات اﻹقل م ــة" ،وقــد أدار الحلقــة وز ــر
اﻹعـ ــﻼم اﻷسـ ــب الـ ــد تور نبيـ ــل الشـ ــرف مشـــار ة ثلـ ــة مـ ــن المختصـ ــين واﻷكـ ــاد ميين والخب ـ ـراء

اﻷردنيــين ،ور ــز المشــار ون فــي توص ـ اتﻬم علــﻰ ضــرورة تــوفير دعــم شــعبي للس اســة الخارج ــة

اﻷردن ة ،وأوصوا عقد لقاء دور يجمع الملك وق ادات اﻷحزاب الس اس ة والمف رن لنقاش شؤون
هاتف  -٤٦١٣٤٥١ﻓاﻛﺲ  - ٤٦١٣٤٥٢ص.ب  - ٢٠٥٤٣عمان ) (١١١١٨اﻷردن
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الس اســة الخارج ــة اﻷردن ــة ،ودع ـوا إلــﻰ اســتخدام الم ـوارد المتاحــة لــدعم الس اس ــة الخارج ــة فــي
تحقيـ ـ اﻷه ــداف والمص ــالح الوطن ــة انطﻼقـ ـاً م ــن الثق ــة ــالنفس ٕوا مانـ ـاً م ــا ل ــﻸردن م ــن موق ــع
جيواســتراتيجي مميــز فــي المنطقــة ،و التــالي أهميتــه لــد الفــاعلين اﻹقل ميــين والــدوليين ،واتســاع
هــامش المنــاورة والتفــاوض المتــاح أمــام صــانع الق ـرار اﻷردنــي فــي تحقيـ أكبــر قــدر مــن مصــالح
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ال ﻼد العل ا.

ثان اً :مجاﻻت اﻻهتمام اﻷساس ة

ر ــز المر ــز فــي العــام  ٢٠١٥علــﻰ التحــوﻻت فــي العــالم العر ــي مــن خــﻼل تنفيــذه لنــدوة الش ـراكة

الس اس ة في العالم العريٕ ،واعداده لعدد من التقارر حول اﻷزمات في الوطن العري عبر فر ـ اﻷزمــات
العر ــي ACT-الــذ أعـ ّـد ثﻼث ـ ًة مــن التقــارر ،تناولــت :اﻷزمــة ال من ــة وأزمــة دول الخلــيج فــي التعامــل مــع
الر ع العري واﻷزمة العراق ة .مــا اهـتم المر ــز الس اســات الخارج ــة اﻷردن ــة والتحــد ات اﻹقل م ــة ،و ــرز

علــﻰ أجندتــه فــي العــام  ٢٠١٥تطــورات القض ـ ة الفلســطين ة ومــن أبرزهــا قض ـ ة القــدس ،ودور فلســطينيي

الشتات في خدمة القض ة ،والمضمون الس اسي لح العودة ،واﻻنتفاضة الفلسطين ة .وتــا ع المر ــز تنــامي

عنــف الجماعــات المتطرفــة فــي العــالم العر ــي ٕوام ان ــات المواجﻬــة واﻻحت ـواء ور ــز خﻼلﻬــا علــﻰ ــل مــن

سورا والعراق ،ما اهتم متا عة الشأن اﻹسرائيلي بتفاصيله المختلفة.
ثالثاً :نشا المر ز الثقافي والعلمي

علﻰ الصعيد الرقمي فقد عقد المر ز ندوة علم ة واحدة ) (١مــا خطـ فــي بدا ــة العــام ،مــا نظــم

أر عــة ) (٤مــن حلقــات النقــاش وورش العمــل ،وعقــد أر عــة ) (٤مــن اللقــاءات ضــمن برنــامج نحــن والعــالم،
وعقد ستة ) (٦صالونات س اس ة ،إضافة إلﻰ برامجه اﻷخر الثابتة والمتعلقة بجائزة ال حث العلمي لطل ــة
الجامع ــات اﻷردن ــة ف ــي دروتﻬ ــا الس ــا عة عشـ ـرة لع ــام  ٢٠١٥مختل ــف برامجﻬ ــا واحتفاﻻتﻬــا ،وعقـ ـد الحف ــل

الســنو اﻻجتم ــاعي العلم ــي ،ليبل ــغ مجمــوع فعال ــات النش ــا لﻬ ــذا الع ــام حـ ـوالي  ١٨نشــاطاً ثقاف ـ ـاً وعلم ــاً
واجتماع اً ،إضافة الﻰ نشاطات المنتد الف ر التفصيل ة حسب ما ورد سا قا.
النشا

العدد

الندوات
١

ورشات العمل
١

الصالون الس اسي

حلقات النقاش

٦

٣

نحن والعالم
٤

متفرقات
٣
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المجموع
١٨

ار عاً :اﻹصدارات الورق ة واﻹلكترون ة

أصدر المر ز خﻼل العام ) (١٣مطبوعة ورق ة ،من بينﻬا خمس ) (٥مطبوعات ضمن سلسلة

صفحة | ٥

الدراسات والندوات والمؤتمرات ،وأرع ) (٤مطبوعات ضمن شﻬرة الشرق اﻷوس  ،ما أصدر أرعة )(٤
أعداد من مجلة دراسات شرق أوسط ة العلم ة المح مة .وعلﻰ صعيد اﻹصدارات اﻹلكترون ة ،أصدر

نشرتين إلكترونيتين خاصتين الشأن اﻹسرائيلي هما" :رصد البرامج العبرة اﻹذاع ة والتلفزون ة"

"وترجمات استراتيج ة عن العبرة" صدر منﻬما خﻼل عام  ٢٠١٥حوالي ) (١٤عدداً ،ما أصدر "فر
اﻷزمات العري" العامل في المر ز ثﻼثة ) (٣تقارر حول عدد من اﻷزمات العر ة .ل ون مجموع ما

أصدره المر ز ورق اً ٕوالكترون ًا ) (١٨إصدا اًر نوع اً و) (٣١إصدا اًر م ّاً.

المطبوعات الورق ة
العدد

شهر ة الشرق اﻷوس

دراسات وندوات ومؤتمرات

اﻹصدارات اﻹلكترون ة
العدد

٥

فر

اﻷزمات العر ي
٣

٤

مجلة دراسات شرق أوسط ة
٤

إصدارات تعنى الشأن اﻹسرائيلي
١٤

المجموع

المجموع
١٣

١٧

خامساً :النشر اﻹلكتروني

وقــع المر ــز فــي العــام  ٢٠١٥عقــد نشــر إلكترونــي مــع شــر ة إ سـ و العالم ــة ) ،(EBSCOحيــث

سيبدأ تحميل المجلة إلكترون ًا علﻰ قاعدة ب انات  EBSCOلل حث اللغة العر ة ،والتي تضم المئات مـن

ال ــدورات العر ــة ،وف ــي المرحل ــة الثان ــة )خ ــﻼل ع ــام  (٢٠١٦س ــيتم تحمي ــل المجل ــة عل ــﻰ قاع ــدة ب ان ــات
 EBSCO-Internationalوالتــي تت ـ ح ال حــث فــي مختلــف لغــات العــالم اﻷساس ـ ة ،وهــي قاعــدة ب انــات

تضـ ــم اﻵﻻف مـ ــن الـ ــدورات العلم ـ ــة العر ـ ــة واﻷجنب ـ ــة ،ليبلـ ــغ بـ ــذلك عـ ــدد الشـ ــر ات الناش ـ ـرة الكترون ـ ــا

للمطبوعات والــدورات العر ــة اﻻلكترون ــة ،والتــي تقــدم خــدمات اﻻشــتراك بﻬــا للجامعــات العالم ــة والعر ــة،
والتي وقع المر ز معﻬا اتفاق ات و دأت بنشر مطبوعاته المختلفة ما فيﻬا المجلــة ،ثمــاني شــر ات :بوا ــة
الكتاب العلمي ،المف رون الجدد ،EKTAB ،IKITAB ،النيل والفرات ،دار المنظومة ،المنهل.

سادساً :اﻷهداف ومؤشرات اﻹنجاز

ســير المر ــز علــﻰ هــد التوجﻬــات اﻻســتراتيج ة والتــي بــدأت عــام  ٢٠٠٥حتــﻰ  ،٢٠١٠ثــم طــورت للفتـرة

مــن عــام  ٢٠١٢وحتــﻰ عــام  ،٢٠١٥وهــي تتكــون مــن خمســة أهــداف ولكــل منﻬــا مؤشـرات إنجــاز ،و شــت

منﻬا سنو اً ما حق اﻷهداف اﻻستراتيج ة للفترة بنسب معقولة ،حيث ر ــز المر ــز فــي العــام  ٢٠١٥علــﻰ

خمســة أهــداف تصــب فــي التوجﻬــات اﻻســتراتيج ة ،علم ـاً ــأن المر ــز قــد نفــذ مــا نســبته  %٧٥مــن برامجــه
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وخطته المقررة لﻬــذا العــام ،وتم ــن مـن تحقيـ اﻷهــداف المرســومة لــنفس العــام بنسـ ة  %٤٥وفـ المعــايير
العلم ة التي قام بتطب قﻬا خب ارء وق ادات المر ز و وسائل متعددة.

صفحة | ٦

علمــا ــأن نس ـ ة اﻹنجــاز للتوجﻬــات اﻻســتراتيج ة المق ـرة عــام  ٢٠١٢والتــي تنتﻬــي م ـع نﻬا ــة عــام

 ٢٠١٥وحسب مؤشرات اﻹنجــاز المخطـ لﻬــا قــد بلغــت  %٥٧٬٧وفـ تقــدير مجلــس التخطـ

العلم ة المعتمدة.

و ــاﻷدوات

سا عاً :الفرص والطموح

تعتقــد إدارة المر ــز مــرور  ٢٥عامــا علــﻰ تأس ســه قــد أصـ ح مــؤهﻼً خبـرًة و ــاد اًر وعﻼقــات ٕوانتــاج
علمي متميز و رامج تبلغ أكثر من ثﻼثين ﻹحداث نقلة نوع ة في عمله خــﻼل اﻷعـوام القادمــة ،والتــي قــع

نقــل المر ــز إلــﻰ "عقــل نف ــر وفاعــل فــي الشــرق اﻷوس ـ " علــﻰ رأس أولو اتﻬــا ،و ــذلك التوســع فــي النشــر

اﻹلكترونــي لــد ماكينــات ال حــث العر ــة واﻷجنب ــة والناشــرن اﻹلكتــرونيين ،والتوســع فــي ب ـرامج التــدرب
وحمﻼتﻬا ٕوادخال التدرب عن ُعد فيﻬــا ،واســتقطاب ثلــة جديــدة مــن ال ـاحثين الشـ اب ،و نــاء شـ ة ــاحثين
عر ة واسعة ،ونقل فر اﻷزمات إلﻰ المستو العري.
* لﻼطﻼع علــﻰ المز ــد مــن أنشــطة المر ــز و رامجــه ٕواصــداراته م ــن الرجــوع إلــﻰ موقعــه عبــر الـ ار

اﻹلكتروني  ،www.mesc.com.joأو عبر التواصل مع المر ــز اﻹ ميــل ،mesc@mesc.com.jo
أو التلفون +962-6-4613451

أعد في ٢٠١٦/٣/١٠

ر ع قرن على إنشاء المر ز ٢٠١٦-١٩٩١
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