
 

 1028عام موجس ثقرير أعمال املركس 

إ.وبساماه همااالجوإػبيعت أعماٌ املسهص بيان مع  ،1028املسهص للعام ئهااشاث  ًااشلاإهرا ىاٌو ًد

:
ً
 املركسأهداف  أوال

الخلّدم وفم الخىحهاث الاطتراجيايت هدى "علل مفىس وفاعل" في الؼسق ئلى  1028عام خالٌ هص سإاملعى ط

إوإألاوطؽ، 
ً

ص خظىز املسهص وصىزجه علال إ امفىسًإ حعٍص
ً

ت، في عالكاجه ال وفاعال ت والعلميت والاطدؼاٍز س ألاداء وإفىٍس جؼٍى

بيتومىاّده العلميت وخبراج هجىطيع خظىز مؼبىعاجوإ ،هاملإطس ي ل ت. ه الخدٍز إوالاطدؼاٍز

: مجاالت الاهتمام 
ً
 ألاصاصيةالعلمية والتخصصية ثاهيا

إ
ّ
 وآفاكها املصالحاث العسبيتخيث اهخم بدزاطت  ؛مدددة مااالثعلى  1028عام في أعماله وبساماه ص املسهص زه

في  هوجأزيرإ الؼأن الدولي جسهيزه على افت ئلىئط، "العالم العسبي مً الاهلظام ئلى املصالحاث"خالٌ جىفيره لىدوة مً 

لدوز السوس ي في الؼسق جىامي االظياس ي "صالىن ال، وإ"1022-1028هدوة "الصين والعالم العسبي  مً خالٌ املىؼلت

س الري  مً خالٌ 1028على أحىدة املسهص في العام اطخمس الؼأن ألازدوي وإ ."ألاوطؽ وجداعياجه على العالم العسبي الخلٍس

أعماٌ ئج مً خالٌ هخا، وإ".. الخيازاث الصعبتجدذ عىىان "ألازدنالخابع للمسهص  ACT -فٍسم ألاشماث العسبيأصدزه 

الخؼىغ العامت " و"عامت ملؼسوع ئصالح طياس ي ملدة عامين كادمينلاخؼىغ "ال بدثذ ت الخفىير الىػجي التيامىعم

في زصده املسهص اطخمس هما . "سؤٍت اطتراجيايت وػىيت ملعالجت الاخخالالث الاكخصادًت املصمىت لألعىام الثالزت اللادمتل

الظياس ي صالىن ال أبسشها:ولاصدازاث عدد مً ألاوؼؼت ب لاطسائيلي -بياللظيت الفلظؼيييت والصساع العسإ خدىالثل

امللازباث لاكليميت لحل الصساع " مؼبىعت، وإ"الحسان الؼعبي الفلظؼيجي في طىء مظيراث العىدة وذهسي الىىبت"

يي بؼأن اللدضسبيت وئطالميت بين ًدي زؤٍت ع"، ووزيلت "لاطسائيلي -العسبي  ."ملىاحهت اللساز ألامٍس

 ث
ً
 1028: على صعيد إلاهجازات للعام الثا

إاملسهص في هرا العام عددأهاص 
ً
إ:عماٌ والبرامج، مً أبسشهامً ألاإ ا

 وهي، 12/22/1028-12الظبذ وألاخد  يًىم إ" قضام إلى املصالحاتمً الاه العالم العربيهدوة "جىفير  .2

ٌإ 2و ألازدن مً وطياطيت أوادًميت اثشخصيفيها  ذزهػا مخخصصت هدوة ، وخظيذ بخغؼيت عسبيت دو

إوإ ئعالميت واطعت.
 
أولها الحالت  :مداوزإ 2حلظاث وجىاولذ  6وزكت بدثيت جىشعذ على  28 الىدوة في ذّدمك

العالم الساهىت في العالم العسبي واطتراجياياث جدليم املصالحاث، وزاهيها آفاق املصالحاث الىػىيت في 

الث، وآخسها زؤٍت دزاطت خا -العسبيآفاق املصالحاث اللىميت في العالم  دزاطت خاالث، وزالثها -العسبي

 خلصذ الىدوة ئلى عدد مً الخىصياث، أبسشها: وكد .العالم العسبي بين عهدًً: الاهلظام واملصالحاث

ي ول مً طىزٍا وليبيا واليمً لاحماع على خؼىزة الاهلظاماث الحاليت في العالم العسبي وخصىًصا ف

الىػجي ليل دولت عسبيت، وعلى ألامً اللىمي بي البالغ على اليظيج والعساق وفلظؼين ومصس، وجأزيرها الظل

العسبي الؼامل، زّم على الدوز العسبي لاكليمي والدولي، بما ًإدي في املامل ئلى ئطعاف املؼسوع العسبي 

م مفصلت لالإالدعىة ئلى بلىزة مالمذ زإوإ الىاخد. هخلاٌ مً الاهلظام ئلى املصالحت على ؤٍت وخازػت ػٍس

وذلً وفم مبادئ وأطع وآلياث وجصىز عملي لعمليت الاهخلاٌ ومخؼلباتها  املظخىي الىػجي واللىمي،

 الظياطيت واللاهىهيت والاحخماعيت والاكخصادًت.



خبراء وزحاٌ الخدمت العامت والظياطيين ال مًمامىعت هي : وإالوطني مجموعة التفكير جأطيع  .1

خددًاث التي أبسش الكؼت ئلى مىاجفىير وػىيت"  طمً "مامىعتمً خاللها طعى املسهص ألازدهيين،  والىلابيين

إاطي ألازدنجىاحه 
ً
إ طيا

ً
اللائمت في ألازدن على املظخىي جلدًم خلٌى واكعيت للمؼاول  فهدب، واكخصادًا

ىػً ومؼاوله جامع عدًدا مً والاحخماعي، وئوؼاء مىصت هلاغ خٌى كظاًا ال اس يوالظيالاكخصادي 

 مفىًسا في الخأزير املعىيين به
ً

ص خظىز املسهص بىصفه علال اث، وحعٍص لدي صىاعت اللساز وإفي ا مً وافت املظخٍى

 كادة السأي العام.

ي حلظت علىوزغ عمل علدها املسهص جىشعذ  3في مىطىعين أطاطيين امىعت املوفي هرا الظياق هاكؼذ 

خؼىغ بلىزة لحلظت هلاػيت ، وإملؼسوع ئصالح طياس ي ملدة عامين كادمين لبلىزة خؼىغ عامت هلاغ

إ.سؤٍت اطتراجيايت وػىيت ملعالجت الاخخالالث الاكخصادًت املصمىت لألعىام الثالزت اللادمتعامت ل

ول  لدًمظاث ئلى الخسوج بمؼسوعين لإلصالح في املاالين الاكخصادي والظياس ي وجره الجلوهدفذ ه

 .ت في دعم حهىد لاصالح في البالدللمظاهمزدوي ئس صىاعت اللساز ألاإاودوإزئاطت الحيىمت  ئلىمنهما 

 ."بشأن القدش رار ألامريكيصالمية ملواجهة القًدي رؤية عربية وإ بين" وزيلت عدادئ .3

ت عاصمت إلطسائيل، وهلل الظفازة 
ّ
يي دوهالد جسامب الاعتراف باللدض املدخل عّد كساز السئيع ألامٍس  ٌ

ىيت مً جل أبيب ئ لى اللدض مً أبسش الخؼّىزاث بؼأن املدًىت ووطعها الظياس ي في أعلاب ألامٍس

سهص ئلى دعىة مامىعت مً الظياطيين واملخخصين والخبراء . ومً هىا بادز امل2261اخخاللها عام 

 ملىاحهخه. وكد هخج عً هرا الىلاغ ألازدهيين لىلاغ جداعياث هرا اللساز وما املؼلىإ
ً
 وئطالميا

ً
ب عسبيا

سها واطدؼاز بؼأنها شخصياث طياطيت  مامىعت مً ألافياز والاكتراخاث عمل املسهص على جؼٍى

هره السؤٍت مدىزًٍ، أولهما جداعياث اللساز، وزاهيهما بسهامج ملترح وأوادًميت أزدهيت، وجخظمً 

إملىاحهخه.

إ
 
إج ت والترهيت وإ ذمسح  إالىزيلت ئلى اللغخين لاهاليًز ى املظخىي املدلي حهت وشخصيت عل 120على  عذّش إو 

ولت املعىيت، والعسبي ولاطالمي وزكًيا وئلىتروهًيا، ومً أبسش هره الجهاث الدًىان املليي، ومإطظاث الد

 روي.والظفازاث العسبيت ولاطالميت في ألازدن، ئطافت ئلى زئاطت اللمت لاطالميت ممثلت بالسئيع الت

شخصياث  بمؼازهت، 10/20/1028 الظبذ ًىم "1022-1028 العالم العربيالصين و "هدوة ير ىفج .2

الصيىيت لؼإون مىخدي الظيد "لي حؼىغ ون" طفير وشازة الخازحيت وإ ،مً ألازدن طياطيت وأوادًميت

 سبي والىفد املسافم له مً الىشازة والظفازة الصيىيت في عّمان.الع -الخعاون الصيجي

ئًلاف خلصذ الىدوة في بعدها الظياس ي ئلى دعىة الصين بىصفها دولت عظمى لالطؼالع بدوز فاعل في 

الحسب الدائسة في البالد العسبيت خالًيا في وّل مً طىزٍت وليبيا واليمً. هما دعذ الصين التي حّسبذ 

ؼيجي في مدىخه الساهىت. وهّبهذ الىدوة في البعد الاطخعماز وعاهذ مىه أن جلف ئلى حاهب الؼعب الفلظ

والصين وجخعّداها ئلى الفظاء العسبي الاكخصادي ئلى أهميت وسج عالكاث زاسخت وئطتراجيايت جبدأ باألزدن 

أما في الجاهب ألاوادًمي فدعذ  بأهمله، هظًسا ملا للصين مً وشن طياس ي واكخصادي على املظسح الدولي.

ً الصيىيين أن ًدزطىا أخىاٌ العالم العسبي مً خالٌ لاكامت فيه مً خالٌ  الىدوة الباخثين واملفىٍس

ت الصيىيت والعسبيت، والدزاطاث وألابدار العسبيت، وأن ال ًىخفىا الخعاون العلمي بين املإطظاث العلمي

إبالدزاطاث الغسبيت في هرا املااٌ.

ًىم  العربي"العالم وص،  وثداعياث  على ق ألا ي في الشر ثىامي الدور الروس "الصالىن الظياس ي جىفير  .2

ئلى أّن جىامي الدوز  الصالىنإوخلص  .أزدهيينطياطيين خبراء وإأوادًميين وإت ازهؼ، بم2/22/1028الظبذ 

ص على الجاهب العظىسي دون أن ًيىن له كدز مىاٍش مً السوس ي ف
ّ
الخأزير الظياس ي، ي الؼسق ألاوطؽ ًتره

ىيت، وشّجع فيما زّجح  أّن الخدخل السوس ي في طىزٍا وان مً خالٌ جفاهماث مع الىالًاث املخددة ألامٍس



 الىطع العسبي واهلظامه وطعف الىطع الظىإ
 

زي واهلظامه على جىفير هره الخفاهماث على ألازض طعف

سبيت مىّخدة للخعامل مع الدوز السوس ي ع اطتراجيايتبظسوزة ئًااد في الصالىن هرلً. وأوص ى املؼازوىن 

في العالم العسبي على هدى ًدّلم املصالح العسبيت في طىء بلىزة الخصىز الىاكعي لؼبيعت الدوز السوس ي 

 ت خىله في العالم العسبي.وفسصه وكدزاجه، والري ًايب على العدًد مً الجدلياث الجاٍز

 الفكري ى لمىتدل الثالر ساخلاملمً ت الثاهي املسخلتجىفير  .6

 املسخلت علىهره وزهصث أهداف  ،مسخلخه الثاهيت 1028الثاوي عام  هفىحفي  املىخدي الفىسيإأهمل 

ص الفىس  ص ، وإلدي ألاعظاءجىميت وحعٍص جىميت مهازاث وإ، الصخصيت وبىاء الراثبىاء وصلل العىامل حعٍص

إ.الفىسيإ جصاٌومهازاث الا الحىاز والخفىير،

ت دوزٍت للاءاث 20 علد أعمالهئهااشاجه وإووان مً أهم  فعاليت بين مداطسة  31، طمذ علميت وفىٍس

ت بيت وخىاٍز ت وطياووزػت جدٍز  ازجيخ بسهامجعلد وإ .طيت واكخصادًت واحخماعيت، جىاولذ مااالث فىٍس

اػخمل  لبىانفي  يخازجبسهامج علد هرلً وإ بدثيت. ةشٍازإوإ علميت توزػوإ مداطسة 28اػخمل ، في جسهيا

 مً )21)املىخدي  اطخظافكد وإ ،مداطسة 22
ً
إ21( طيفا

ً
 ودوليا

ً
 عسبيا

ً
وجخىلى مظإوليت املىخدي  .( بلدا

 .زئيع املسهص ومدًسه وزئيع مالع الخخؼيؽهيئت ئػساف ميىهت مً 

 
ً
 : وشاط املركس الثقافي والعلميرابعا

باخثين واخدة منها واهذ على مظخىي عسبي طمذ  علميت،( هدواث 2) أزبعص علد املسهعددي، على الصعيد ال

إدٌو عسبيت،  خمعمً 
ّ
وؼاػاث  طمًللاًء ( 23) وعلد ،لىن الظياس يوالصاخللاث الىلاغ مً ( 6) اخًإطم هما هظ

ت، وأبسشهائطافت ئلى بساماه ألاخسي ال، ىسيإاملىخدي الف لؼلبت الجامعاث ألازدهيت  حائصة البدث العلميبسهامج  ظىٍى

ًفي دزوتها  إ 18 لهرا العامالعلميت والثلافيت فعالياث الىع ليبلغ مام، والحفل الظىىيإ العؼٍس
ً
إ.اوؼاػ

 العدد اليشاط

إ2إالىدواث

إ3إالصالىن الظياس ي

إ3إحلظاث مامىعت الخفىير الىػجي الىلاػيت

إ23إللاءاث املىخدي الفىسيإ

إ3إوفعالياث حائصة البدث العلميبسامج 

إ2إظىىيإالحفل ال

إ2إخفل لافؼاز الظىىيإ

 18 املجموع

 
ً
 : إلاصدارات الورقية وإلالكتروهية خامضا

( طمً دزاطاث 3ومؼبىعخان )، الىدواث( طمً 1) ناخ( مؼبىعاث وزكيت، مً بينها مؼبىع2) حظع أصدز املسهصإ

صدازاث ى صعيد لاإ( أعداد مً مالت دزاطاث ػسق أوطؼيت الفصليت املدىمت. وعل2هما أصدز أزبعت ). مسهصة

 خالٌ عام  12ا مصدز منهخٌى الؼأن لاطسائيلي  خين( ئلىتروهي1) وؼسجينلالىتروهيت، أصدز 
ً
وأصدز ، 1028عددا

سًإجلاملسهص  م ألاشماث، ئطافت ئلى ( 2)ا واخًدإ اٍس ص واخدلفٍس
َّ
سه س م  ٌإ (2) جلٍس  ووزيلت جؼىزاث اللظيت الفلظؼيييت خى

ٌإ  )صدزه املسهص وزكيًإلييىن مامىع ما أ. اللدض خى
ً
إ( 32و) اا هىعي إ( ئصدازًإ22ا وئلىتروهيا

ً
إ.اي إهم ئصدازا

 العدد / إلاصداراملطبوعة

إ2إوالدزاطاث املسهصة واملالت ىدواثال

س لالىتروهيت إ1إالىزائم أو املبادزاث والخلاٍز

إ12إوؼساث الؼإون لاطسائيليت

م ألاشماث س فٍس إACT 2 -العسبي جلاٍز

 73 املجموع



 
ً
 لكترووي والوضوي : اليشر إلاصادصا

إ
ّ
ل Google Books)مع اجفاكيت  1028ام ع املسهص في عوك  مً مؼبىعاجه ومالخه على املدسن  221(، وخمَّ

ً
هخابا

ليت أخسي ئلى  رلًوب الجدًد. داز  ،EBSCO، وهي: الظابلتالخمظت الىىافر ًيىن املسهص كد أطاف هافرة حظٍى

إ.اس الىخاب العسبيمخ -حملىنإ، لىخاب العلميبىابت ا، داز املنهل الخىىىلىحيت، املىظىمت

وؼساث ، وإالخلمىد البابليجسحمت ، وإتخخصصاملامىعاث املفي خملت جسوٍايت ملؼبىعاجه  28ملسهص ا رهّفإكد وإ

إ.بعسوض وخصىماث مميزة هلبيع هخب اخاصًإ امعسطًإ، وأكام تالؼإون لاطسائيلي

 
ً
 ات: التدريب والاصوشار صابعا

بيت دوزة  12هّفر املسهص  ، وأهمها:ووزػت علميت ومداطسةجدٍز
ً
 وخازحيا

ً
جلدًس ، وإالخدليل الظياس ي ، مدليا

اللظيت وإ ،ىير والخخؼيؽ الاطتراجيجيالخف، وإجىميت املهازاث البدثيت، ومىاهج البدث العلمي، املىكف الظياس ي

هما كدم  .ئعداد مىاهج اللظيت الفلظؼيييتوإ، والىدواث ئعداد املإجمساث، وإئدازة الخفاوض الظياس ي، وإالفلظؼيييت

ت وفىيت  6هما كّدم   ت.لعدة حهاث مدليت وخازحياطدؼازاث ئداٍز

 
ً
 ات: الفرص والطموحثامىا

ت أن فسص العمل الحعخلد املسهص  ئدازةأن  ، ئالإمً صعىباثالعسبي  ما ٌعترض العمل البدثيزغم  بدثيت والفىٍس

إوإ ،على املظخىي العسبي مخاختما شالذ 
ّ
، ال طيما في مااالث خالٌ ألاعىام اللادمتبدثيت بسامج ئلى جدليم  عجخؼل

إملسهص واخخصاصاجه.اهخمام ا

له على كدزاجه الراجيت وئهخاحه ئلى  ٌؼاز أن مسهص دزاطاث الؼسق ألاوطؽ مسهص علمي مظخلل، ٌعخمد في جمٍى

 .وئطهاماث بعع املإطظاث الىػىيت والعسبيت في بعع بساماه املميزإ

 الالالد مالالالً أوؼالالالؼت املسهالالالص وبساماالالاله وئصالالالدازاجه ًمىالالالً السحالالالىع ئلالالالى مىكعالالاله عبالالالر الالالالسابؽ لا  لىترووالالاليلالػالالالالع علالالالى املٍص

www.mesc.com.jo ل يالل مالع املسهالص باإلًمصالر الخىابال، أو عmesc@mesc.com.jo962+-6-ألازضال ي هالاجف، أو ال

إ  4613451

إ
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