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  ٢٠١٧موجز تقرير أعمال المركز في عام 
برامجه طبيعة أعمال المركز و موّضحًا  ،٢٠١٧المركز للعام إنجازات نبذة عن  هذا التقريريتّضمن 

  .تهومجاالت

  اتهومؤشرات إنجاز المركز أهداف  أوًال:
ف إلى ، وصاغ لها عددًا من مؤشرات اإلنجاز المقاسة، حيث هد٢٠١٧حّدد المركز أربعة أهداف لعام 

تفعيل وٕالى تحقيق نقلة فكرية وعلمية في مجاالت اهتمام المركز واختصاصاته، وفق التوجهات االستراتيجية، 
على المستوى الفكري والمعلوماتي والتدريبي واإلعالمي، وتعزيز صورته عقًال مفكرًا وفاعًال (مرجعية)  هعالقات

النشر والبيع فني في أعماله وبرامجه، وأخيرًا توسيع دائرة وال ، إضافة إلى رفع مستوى األداء اإلداريمع جمهوره
  اإللكتروني والورقي وٕاطالق البيع اإللكتروني.

  األساسيةالعلمية والتخصصية ثانيًا: مجاالت االهتمام 

خــالل تنفيــذه لنــدوة "عالقــات العــرب مــن اإلقليميــة عالقــات العــرب بدراســة  ٢٠١٧عــام المركــز فــي اهــتّم 
عــددًا مــن أزمــات ، إضــافة إلــى بحثــه اإلقليميــةقع واآلفاق" وصــياغته لمبــادرة تطــوير عالقــات العــرب : الواقيليمةاإل

األزمــة الطائفيــة فــي " و ""األزمــة الليبيــة إلــى أيــن، وهــي: ACT -فــي تقــارير فريــق األزمــات العربــيالعــالم العربــي 
  ."البعد اآلخر -األزمة الخليجية" و "إلى أين ،العالم العربي

، ٢٠١٧نــــدوة "تركيــــا عــــام مــــن خــــالل  ٢٠١٧علــــى أجنــــدة المركــــز فــــي العــــام لشــــأن األردنــــي اســــتمر او 
"تطــور الفكــري السياســي لــدى تيــار اإلســالم السياســي: الحركــة ونــدوة األردنيــة"،  -والعالقــات االقتصــادية التركيــة

لفلســـطينية القضـــية ا تحـــوالتفـــي رصـــده لالمركـــز اســـتمر كمـــا . "٢٠١٧-٢٠٠٧اإلســـالمية فـــي األردن نموذجـــًا 
مستقبل القدس واالستيطان فــي ظــل اإلدارة "ندوة من خالل عدد من األنشطة أبرزها:  بي اإلسرائيليوالصراع العر 

الصــالون السياســي و  نــدوة "نحــو برنــامج عربــي فاعــل لوقــف القــرار األمريكــي بشــأن القــدس"،، و األمريكيــة الجديــدة"
 .جامعفلسطيني نحو مشروع وطني عمل  ، وورشةلتداعيات""الحل اإلقليمي للقضية الفلسطينية: اإلمكانات وا

  ٢٠١٧: على صعيد اإلنجازات للعام ثالثاً 
  :عمال والبرامج، من أبرزهامن األ اً المركز في هذا العام عددأنجز 

 وهي، ٣/١٢/٢٠١٧- ٢السبت واألحد  يوميْ الواقع واآلفاق"  ،اإلقليمية - ندوة "العالقات العربيةتنفيذ  .١
، وحظيت بتغطية عربية دول ٦و األردن من وسياسية أكاديمية اتشخصيفيها  شارك متخصصة ندوة

 -التركية، والعالقات العربية - تناولت العالقات العربية وورقة، بحثاً  ١٣ الندوة قّدم فيو  إعالمية واسعة.
 العربية قاتالعال مستقبلو  اإلفريقية، -العربية العالقاتو  اإلسرائيلية،- العربية العالقاتو  اإليرانية،
 لمواجهة وتوحيده المشترك العربي الجهد تركيزوخلصت الندوة إلى ضرورة  .المستقبلية وآفاقها اإلقليمية
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 يهدد الذي األساسي التحدي على والتركيز اإلقليمية، -العربية العالقات تواجه التي األساسية التحديات
 وتوحيد البينية العربية المشاكل حلّ إلى كما دعت  .اإلسرائيلي التحدي وهو العربي القومي األمن

 الجوار دول مع خاصة اإلقليمية العرب عالقات يخدم بما تجميدها أو البينية القضايا تجاه المواقف
وأوصت الندوة  .األفريقية والدول الصحراء جنوب دول مؤسسية معال العالقات وتطوير وتفعيل األفريقي،

 مع صراعات في التورط أو العربي الداخل استنزاف حالة من يدتز  دولية ضغوط ألي االستجابة تجنبب
  .وتركيا إيران

 ،٢١/٣/٢٠١٧ يوم ُعقد مؤتمر صحفيمن خالل  - الدولية" -إطالق مبادرة "تطوير عالقات العرب .٢
وهي مبادرة تمت صياغتها وتوقيعها من عدد من الشخصيات العربية والدولية، وسلمت لمكتب الملك 

من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ومختلف الوزارات المعنية، كما  ي، وولي العهد، وكل اهللا الثان عبد
لك الدبلوماسي ُسلمت للقادة العرب عبر سفارات بالدهم في المملكة، وجامعة الدول العربية وعميد الس

  .في األمم المتحدة في جنيف يالعرب
الم السياسي: الحركة اإلسالمية في األردن نموذجًا "تطور الفكري السياسي لدى تيار اإلسندوة تنفيذ  .٣

 -- خاللها تمد وقُ  ،شخصيات سياسية وأكاديمية أردنية بمشاركة، ٢٨/٨/٢٠١٧"، يوم ٢٠١٧-٢٠٠٧
 لدى السياسية تطورها ومحطات الفكرية والمنطلقات المبادئ :ثالثة من المحاورناقشت  أوراق عمل

 الحركة لدى وأدواته ووسائله السياسي والفعل والدولة؛ لمجتمعا على وآثارها السياسي اإلسالم تيار
وخلص المشاركون في الندوة إلى  .األردنية اإلسالمية الحركة لتجربة نقدية وقراءة األردن؛ في اإلسالمية

ُتظِهر رغبة بمزيد من االنفتاح وبناء الشراكات والتحالفات السياسية مع في األردن الحركة اإلسالمية  أنّ 
طر السياسية والشعبية ومع الرموز والشخصيات الوطنية، على أسس برامجية ال أيديولوجية، مع األ

تعثر واضح لمحاوالت تجاوز أزمة العالقة مع القوى اليسارية والقومية التي كانت، حتى سنوات مضت، 
   الحليف الرئيس للحركة اإلسالمية في العمل السياسي.

" يوم اإلثنين وأردنية صينية نظر وجهات: األوسط الشرق في قضايا"الحلقة النقاشية الخاصة تنفيذ  .٤
 من ووفد يان، شياو شيه السيد السورية للقضية الخاص الصيني المبعوث، بمشاركة ١٩/٦/٢٠١٧
إضافة إلى عدد من السياسيين  األردن، فيالصينية  السفارة وموظفي الصينية الخارجية وزارة

 الء المركز.واألكاديميين األردنيين من زم

ضرورة أن تضطلع الصين بدور فاعل ومستقل تجاه األزمة السورية خلص المشاركون في الحلقة إلى و 
، وٕامكانية تبنيها لدور يشكل إضافة نوعية على ما يقوم عليه من جهة ينبع من حقيقة إمكانية الحلّ 

 .من جهة أخرى يا أو السعوديةالدور األمريكي أو األوروبي أو بعض الدول اإلقليمية مثل إيران أو ترك
إلى ضرورة استفادة الصين من دور األردن وموقعه لما له من عالقات قوية مع  خلص المشاركونكما 

مختلف أطراف الصراع، وعدم انحيازه لطرف دون آخر ودعوته المستمرة للحل السياسي ورفض الحل 
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جئين السوريين، وٕامكانية أن تأخذ الصين العسكري في سوريا، والدور اإلنساني الذي يقوم به تجاه الال
  دورًا في هذا المجال.

هيئة  تحيث استكمل ؛٢٠١٧الفوج الثاني" في العام  - ت "المنتدى الفكريتحقيق نقلة نوعية في فعاليا
برامج المرحلة األولى وانتهت ببرنامج تقييم متميز علمي وفني شامل، ثم اإلشراف على المنتدى كافة 

قد استضاف في  وكان المنتدى ،لمرحلة الثانية بعد تخريج من لم يتأهلوا للمرحلة الثانيةبدأت ببرامج ا
  .واألجانب والعرب من األكاديميين والسياسيين األردنيين اً عدد ٢٠١٧عام 

  : نشاط المركز الثقافي والعلميرابعاً 

مستوى عربي ضمت  واحدة منها كانت على علمية،) ندوات ٥خمس (عقد المركز عددي، على الصعيد ال
والصالون السياسي ومؤتمرًا  حلقات النقاش وورش العملمن ) ٧( سبعاً م كما نظّ باحثين من ست دول عربية، 

إضافة إلى برامجه )، ١واحدة (عامة محاضرًة ، وعقد "نحن والعالم"ضمن برنامج ) ١( واحًدا لقاءً ، وعقد صحفياً 
والحفل  ،اسعة عشرةتاللطلبة الجامعات األردنية في دروتها  جائزة البحث العلميبرنامج  سنوية، وأبرزهاال

  .انشاطً  ٣٠ لهذا العامالعلمية والثقافية فعاليات الليبلغ مجموع والمنتدى الفكري، ، السنوي
  العدد  النشاط

  ٥  الندوات
  ٧  الصالون السياسي وحلقات النقاش وورش العمل والمؤتمر الصحفي

  ١  )نحن والعالم (محاضرات السفراء
  ١  العامة المحاضرات
  ٣  التاسعة عشرة / الدورةفعاليات جائزة البحث العلمي

  ١  الحفل السنوي
  ١٢  لقاءات المنتدى الفكري

  ٣٠  المجموع

  : اإلصدارات الورقية واإللكترونية خامساً 
ن ) ضم٢ومطبوعتان (، الندوات) ضمن ٢( نات) مطبوعات ورقية، من بينها مطبوع٩( تسع أصدر المركز

) أعداد من مجلة دراسات ٤كما أصدر أربعة () ضمن إصدارات متفرقة. ١دراسات مركزة، ومطبوعة واحدة (
حول  تين) إلكتروني٢( نشرتينشرق أوسطية الفصلية المحكمة. وعلى صعيد اإلصدارات اإللكترونية، أصدر 

) تقارير لفريق األزمات، ٣( وأصدر المركز ثالثة، ٢٠١٧عددًا خالل عام  ١٧ا مصدر منهالشأن اإلسرائيلي 
) ٣٠ا و(ا نوعي ) إصدارً ١٥ا وٕالكترونيًا (ليكون مجموع ما أصدره المركز ورقيً ). ١إضافة إلى تقرير ُمركز واحد (

  .ياً كمّ  إصداراً 
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تصنيف 

  اإلصدار

  مطبوعات
  ندوات

  مطبوعات
  دراسات مركزة

  مطبوعات
  المجلة

مطبوعات 
  متفرقة

تقارير فريق 
  األزمات

/ دراسات
  تقارير

  (إلكترونية)

نشرات 
  إلكترونية

  المجموع

  العدد
١  ٣  ١  ٤  ٢  ٢  

 - نشرتان
  عدًدا ١٧

١٥  

  التدريب واالستشارات :سادساً 
) دورة تدريبية واستشارة علمية، محليًا وخارجيًا، ومن أبرزها، فن التحليل السياسي، ٧٩نفذ المركز وقّدم (

مناهج ، ودراسة الجدوى، وتنظيم الندوات والمؤتمرات، و اسيمهارات التفاوض السيو وتقدير الموقف السياسي، 
القضية الفلسطينية والصراع ، و التحليل واإلحصاء، و الدبلوماسية، و التخطيط االستراتيجي، و البحث العلمي

 .اإلسرائيلي - العربي

لالطـــالع علـــى المزيـــد مـــن أنشـــطة المركـــز وبرامجـــه وٕاصـــداراته يمكـــن الرجـــوع إلـــى موقعـــه عبـــر الـــرابط  •
 mesc@mesc.com.joل يــل مع المركــز باإليمصر التواب، أو ع www.mesc.com.jo اإللكتروني

.  


