
 

  دراسات�الشرق�ا�وسطعمال�مركز�هم�أموجز�� تقرير�

  ٢٠١٩عام�

  هدافا� توجهات�و ال

� �ا�ركز�خ�ل ��تعزيز�نحو ��٢٠١٩عامس�ى �إ�ى �التحول � ي �توجهه �ا'وسط �الشرق � ي �مفكر�وفاعل" �"عقل
ً
وفقا

ولية�ال�KLاعتمدها�دل،�حيث�حقق�ا�ركز�قفزة�نسبية�وفق�ا�عاي=�5ا٢٠٠٥ا�رسومة�منذ�العام��لتوجهات�ا7س56اتيجيةل

  .الشروط�من�هذه%�٥٠٬٢٥ ي�مستوى�ليصبح�ا�ركز��٢٠١٩عام��%٢٬٦٣بنسبة�للقياس�

�ركز�ا�ركز� �أوقد � ي �وبرامجه �عماله �أ�٢٠١٩عام �مجا7ت �الو ع_ى �من �تنطلق �احتما7ت�قاساسية �وتدرس ع

 ،�آا�ستقبل
ً
 f او �مة�العربيةصالح�العليا�لc ا��هوقعاتتو �هقياسا7عتبار� ي�ب�خذا

ً
ردن�وفلسط=ن�ع_ى�،�ولc س�مية�عموما

�الخصوص؛ �ا�تنوعة�وجه �العلمية �العمل �وورش �النقاش �وحلقات �ا�ركز�الندوات �عقد �وأحيث صدر�الدراسات�،

 �،والوثائق
ّ

�تخدم��،�والKLمة�الدوريةومجلته�العلمية�ا�حك
ً
عمال�ا' �وقد�تناولت�هذه�،هداف�والتطلعاتهذه�ا' جميعا

  ما�ي_ي:�امجال5t و 

  ي�ا7ردن�زمة�ا7قتصادية' ا -

 زمة�السوريةا'  -

 لقضية�الفلسطينيةا -

 سرائيلالتحو7ت� ي�إ -

 سرائي_ياf �-ل�مع�الصراع�العربيالسياسات�العربية� ي�التعام -

 ية�وتغ=5ات�النظام�السيا���Kف��اثر�التحركات�الشعبإ�-زمة�الجزائريةا'  -

 العربية-صينيةالالع�قات� -

  الصينية-ردنيةا' الع�قات� -

رار�العربي�م�ا�ركز� ي�كل�هذه�الجوانب�العديد�من�التوصيات�والتوقعات�ا�ستقبلية،�وبما�يخدم�صناعة�القّد قو 

�سواءوا'  �ع_ى�حد Kوالرسم�Kكما�،ردني�الشع��� �استمر�ا�ركز� ي �والرؤية�للعالم�العر �٢٠١٩عام �تأسيس�الفهم بي� ي

العربي�خ�ل�السنوات��7ستكمال�رؤية�حول�مشروع�ال��ضة�دم،� ي�محاولةاالق�التحديات�ال�KLيواجهها�خ�ل�العقدو 

  .٢٠١٥منذ�العام�ساسية�ا�ركز� ي�بلورة�مكوناته�ا' �والذي�بدأ�،مةالعشر�القاد

 %٦٢٬٩٨نجاز�ا�ركز�من�ال5tامج�ال�KLخطط�لها�لهذا�العام�إوقد�بلغت�نسبة�
ّ

�من�%�٤١قت�هذه�ال5tامج،�وحق

 ة�ال�KLأقتصادية�الكب=5 =5ات�ا7غتسومة� ي�ظل�الظروف�وا�هداف�ا�ر ا' 
ّ
القوة�،�وع_ى�الشركاتا�ؤسسات�و رت�ع_ى�ث

  ردن،�ع_ى�حد�سواء.ا' و لعالم�العربي�لها� ي�االشرائية�

  ٢٠١٩للعام��ال,+امج�والفعاليات

  :من�أبرزها�،صدارات�العلمية�النوعيةوا'نشطة�وال5tامج�واf العديد�من�الفعاليات�م�ا�ركز� ي�هذا�العاأنجز�

 و أ
ً
  :�النشاط�الثقا2ي�والعلمي/

جز�برامج�أن،�وحلق�KLنقاش� ي�صالونه�السيا��K،�كما��ى�ندوته�السنويةإضافة�إ�،ندوات�علمية��٤عقد�ا�ركز  

تدريبية�فعاليات��٣حيث�عقد�لها��،١٩٩٨،�وال�KLتستمر�منذ�عام�٢١البحث�العلم�Kالسنوية�للدورة��وفعاليات�جائزة



٢ 

 

�الو  �بتوزيع �و جبحثية�واحتفالية � ي �والعشرين �الثامن �السنوي �حفله �عقد �كما �الفائزين، �آذار/ائز�ع_ى �،٢٠١٩مارس

 fوحفل�ا�  أفطار�السنوي�للزم�ء
ً
�يضا  �١٢،�ليصل�عدد�فعالياته

ً
�ثقافيا  �برنامجا

ً
��وعلميا هم�وفيما�ي_ي�أخ�ل�العام،

  هذه�ال5tامج:�

 ه�العرب�والفلسطيني;ن"اجئيل�وتأث;+ها�2ي�سياسا:9ا�تاالتحو/ت�2ي�إسر  "�السنوية:�ندوةال� .١

�خب=5ًا�وأكاديمًيا��٦٠شارك�ف��ا��ندوة�متخصصة�و�ي،�٢٨/٩/٢٠١٩السبت��ومَ عقدت�هذه�الندوة�ي
ً
وسياسيا

�وفلسط=ن �ا'ردن ��من �وإقدموا �مناقش��ا �تم �بحثية
ً
�أوراقا �واستفاضةف��ا �بعمق �دراسة ،ثراؤها �ا�ى �الندوة �وهدفت

� �السياسية �وا7قتالتحو7ت �إسرائيل،اصوا7جتماعية � ي �وا'منية �الو �دية �تجاه �إسرائيل �سياسات � ي قضية�تأث=5ها

K الفلسطي� �والشعب �العربية،�الفلسطينية ��والدول �توصلت �لكيإوقد �ناضجة �عربية �رؤية ��ى �التعامل خ�ل�فية

  العداء.�تناميةاليمينية�و�ا��ليةيسرائمع�هذه�السياسات�اf السنوات�العشر�القادمة�

 )"٢صينية�(-أردنية�نظر ية:�وجهات�ر و ا�زمة�الس"�ندوة .٢

� �يوم �الندوة �هذه �السورية�و ��١٦/٣/٢٠١٩السبتعقدت �لcزمة �الخاص K الصي� �ا�بعوث �من �بمبادرة جاءت

� �خ5tاء �التقاء � ي �رغبته �أبدى �والذي �شياو�يان، �ا' �ا�ركز شيه �ال�KLلبحث �الثانية �الندوة �هذه �وتعد �السورية، زمة

  �.٢٠١٧بعوث�الصي �Kو ي�ضوء�مخرجات�الندوة�ا7و�ى�ال�KLعقدت� ي�حزيران/�يونيو��ا�يعقدها�ا�ركز�لهذه�الغاية�مع

والوضع� ي��،منة�ا�ف56ضةا�نطقة�ا¦ �لةمسأ�ركزت�الندوة�ع_ى�الدور�الصي �K ي�ا'زمة�السورية،�وتناولتوقد�

  �إعادة�اfعمار.لة�مسأو �ني=ور الس�ال�جئ=نمشكلة�واللجنة�الدستورية،�و �،محافظة�إدلب،�والحلول�السياسية�لcزمة

 
ّ

�عدد�من�التوصيات�و ا' ن�ا�شاركون�من�الطرف=ن�وتمك �والصي �Kمن�بلورة السياسات� ي�ضوء�مناقشة�ردني

 cل� �معمقة �زمة، �وبا'طراف�ا' وبتفهم�عميق �»�ا �ال�KLتحيط �ا�مش56ك�للظروف �الصلة�وبالنتائج ساوية�أساسية�ذات

�KLوصلت�إل��ا.ال 

 ي�Tواجهة�صفقة�القرن"ربلعالتضامن�ا"�ندوة .٣

د�ا�تحدثون� ي�حيث�أ،�ردني=نمن�السياسي=ن�والخ5tاء�ا' بحضور�نخبة�،�١٨/٥/٢٠١٩السبت��عقدت�يوم
ّ

ك

�ع_ى�ضرورة�إعادة�إحياء�القضية�الفلسطينية� ي�ُبعدها�القومي� ي�مواجهة�ا�شروع�الصهيوني،�وا7رتكاز�إ�ى� الندوة

�ا�وح �العربي Kالشع�� �ا�وقف �تضامن �مؤامرات�وتد �مواجهة � ي �العربية �وا�جتمعية �والحزبية �السياسية �القوى وافق

تباين�ا�واقف�العربية�الرسمية��ودرس�ا�شاركون �"صفقة�القرن"،�خاصة�ما�يعرف�بـتصفية�القضية�الفلسطينية،�و 

�مع�تجاه�هذه�الصفقة�و  �إتجاه�التعامل �ودعوا �اإسرائيل، �ع_ى�ا�وقف�الرسم�Kا'ردني��ى لسطي �Kالرافض�لفوالبناء

�٣١/٣/٢٠١٩يوم�العربية� ي�تونس�القمة�ن�بيان�خاصة�أ�،وقف�عربي�مش56ك� ي�مواجه��اأساس��لصفقة،�كهذه�ال

�ومواجهة� K الفلسطي� �الشعب �دعم �إ�ى �ودعا �الفلسطينية، �القضية �لتصفية �محاو7ت �أي �رفض �ع_ى �شّدد قد

 .ا7حت�ل

 ":�إشكاليات�ومحفزات..�نحو�آفاق�ا�مان�٢٠١٩نيا/قتصاد�ا�رد "وثيقة�اللقاء�ا7قتصادي�و  .٤

الرسمية�وغ=�5 ي�سياق�الن5tة�التشاؤمية�ال�KLتجتاح�الخطابات��ا�اللقاء�والوثيقة�الصادرة�عنهجاءت�فكرة�هذ

�ا7جتما²ي�،الرسمية �التواصل �ومنصات �ا�نابر�اfع�مية �إ�ى �ومستقبله،�،إضافة �ا'ردني �ا7قتصاد �عن �الحديث � ي

اءة،�بل�ومج³6أة،�وهو�ما�ديتقيتم�حيث�
ّ
  يعيق�فرص�التعا ي�ا�حتملة� ي�حال�استمرار�هذا�النهج.قد�م�تقييمات�غ=�5بن

،�أهمية�التوصل�إ�ى�تصّور�واق�ّي�لذلك�ارتأى�ا�ركز�مع�نخبة�من�خ5tائه�ذوي�الصلة،�وبعض�الخ5tاء�ا¦خرينو 

مستنٍد�إ�ى�الحقائق�يمكنه�أن�ُيشيع�الطمأنينة�النسبية� ي�البيئة�ا7قتصادية�ا'ردنية�بشكل�عام�وا7ستثمارية�بشكل�

�ا �ومؤسسات �الحكومة �لعمل
ً
�إطارا �ليكون �خاص ،

ً
�جميعا �الخاص �والقطاع �و لدولة �خطاب �واق�ي�اخلق قتصادي

� م �تفهُّ ه
ُ
�ُيمِكن K وتطمي� �عام �خ�ل �نحو�التعا ي �ا7قتصاد �تقود �واقعية �بمنهجية �الواقع �وتشخيص �٢٠١٩التحديات



٣ 

 

  .وتصب� ي�مصلحة�الوطن

��وقد �الث�ثاء �يوم �اللقاء ��،٢٢/٠١/٢٠١٩عقد �مخرجا½�ا �ع_ى ��٣واستمر�العمل ¾Lح�
ً
�تقريبا صيغت�شهور

 ا' �ى�الحكومة�اقتصادية�تم�تسليمها�إوثيقة�ب�همخرجات
ً
  .٢٠١٩يار/مايو�أ ي��ردنية�رسميا

  "دور�القطاع�الخاص�ا�ردني�2ي�تخفيف�ا�زمة�ا/قتصادية":�حلقة�النقاش .٥

�ا�ركز� �عقد �الحلقة �هذه Kالسيا��� �صالونه � ي �الر �٠٦/٠٢/٢٠١٩ا'ربعاءيوم �ذوي �من �نخبة �ف��ا �شارك ي�أ،

يقة�ال�KLقدمها�ا�ركز�»�دف�تشجيع�القطاع�الخاص�ع_ى�ا�شاركة� ي�تنفيذ�توصيات�الوث�عمالرجال�ا' ا7قتصادي�و 

�و  �أكأللحكومة، �ع_ى �ا�شاركون  د
ً
�ممث� �الخاص �تعزيز�القطاع �السياسات��همية �وضع � ي �والصناعة �التجارة KLبغرف

  �ى�التشبيك�ب=ن�القطاع�العام�والقطاع�الخاص�وبناء�ع�قة�تكاملية�بي��ما.إالتشريعية�والقوان=ن�الضريبية،�ودعوا�

 
ً
  �ACT-زمات�العربيفريق�ا� :�ثانيا

�ا'  �فريق �شهد �العربي �ا' �ACT-زمات � ي �ا'وسط �الشرق ��ركز�دراسات �التابع  ردن
ً
 �تطورا

ً
�العام��مهما خ�ل

�توس٢٠١٩ �تم �حيث ، 
ّ

�وتمك �ا'ردن، �إ�ى �إضافة �أخرى �عربية �دول �ث�ث �لتشمل �عضويته �إيع �من �الفريق صدار�ن

،��٢٠١٩ ي�آذار/مارس�لسورية:�اس56اتيجية�الخروج""ا'زمة�ا�تقريروهما�،�تيجي=ن�حول�ا'زمات�العربيةاتقريرين�اس56 

  .�٢٠١٩سبتم5tأيلول/�� ي�"ا'زمة�الجزائرية�إ�ى�أين؟"�تقريرو 

�دو فية�الخروج�من�ا' م�الفريق�توصياته�ورؤيته�لكيوقّد 
ً
صلة�»�ما،�وقد�استفاد�طراف�ذات�الر�ا' زمت=ن�مبينا

�تخطيط�وإعداد�التقريرن�غ=5ها� ي�ا�الفريق�من�بعض�الخ5tاء�من�تلك�البلدان�وم �ى�توف=�5ضافة�إإ�،وضوع�لغاية

�ا� �ملفات �من �والتقارير�عا�ركز�لعدد �واf لومات �العربية �باللغت=ن �ا'زمت=ن �حول �استغرق�والدراسات �وقد نجل=³ية،

� �أك�5Äمن �تقرير�م��ما �كل ��٤إعداد �كما �شهور، �أك�5Äمن �الفريق �مباشرة�٥عقد �إ�،اجتماعات �ا7 إضافة تماعات�ج�ى

  آليات�متعددة.التواصل�بو 

�التقريرين �وتوزيع �نشر �تم �البلدين�وقد � ي �ا�عنية �الجهات �إ�،ع_ى �الجهات�إضافة �من �مختارة �نخبة �ى

  والشخصيات�الوطنية�والعربية.

��١٧قد�أصدر��ركززمات�العربي� ي�ا�يكون�فريق�ا' �٢٠١٩بحلول��Æاية�عام�و 
ً
�زمةأ�١٧تيجيا�شملت�اس56اتقريرا

  .٢٠١٣عام��الفريق�سيستأية�ذات�صلة�بالعالم�العربي�منذ�قليمعربية�أو�إ

 
ً
 للشباب�ى�الفكري Tنتدا:�ثالثا

"� �برامج �الفكري"استمرت �ا' �اTنتدى �السابعللشباب �عامه � ي �ردني �حيث �أ، �الثانيكمل �ا�نتدى��الفوج من

 �٢٤ك�5Äمن�أ�٢٠١٩طيلة�عام�،�وقد�شهدت�فعاليات�ا�نتدى�ا�تعددة�٢٠١٩عوامه�الث�ثة�مع��Æاية�عام�أ
ً
�،برنامجا

� �و�١٠شملت �فكرية، ��٩محاضرات �وحواريات �عمل �تدريمتعددةورش �ودورة �وعرضبية، �وقراءة ، 
ً
�ل�ا يخدمان�كتاب=ن

�إ �الفكرية، �لشخصيالتنمية �تجارب �استنطاق �ا�ى �أضافة �يردنت=ن �ا¦ لت=ن �الشتوسيع �والتفك=�5عند �أفاق عضاء�باب

  ا�نتدى.

 
ً
  لكo+ونية�:�اnصدارات�الورقية�واnرابعا

ضمن�دراسات��)١(�ةالندوات،�ومطبوعبحاث�أضمن��)١(�ة)�مطبوعات�ورقية،�من�بي��ا�مطبوع٦أصدر�ا�ركز�(

  شرق�أوسطية�الفصلية�ا�حكمة.�دراسات)�أعداد�من�مجلة�٤كما�أصدر�أربعة�(،�مركزة

،�ا7و�ى� ي�ال56جمات�ائي_ي)�إلك56ونيت=ن�حول�الشأن�اfسر ٢(�نشرت=نوع_ى�صعيد�اfصدارات�اfلك56ونية،�أصدر��

�خ�ل��٢٤صدر�م��ما��وقد�،والثانية� ي�رصد�ال5tامج�ا7ذاعية�والتفزيونية�الع5tية�ا�م=³ة�،ا7س56اتيجية�عن�الع5tية
ً
عددا

ز�واحدالعربي� ي�ا�ركز�لفريق�ا'زمات)�٢(�ين،�وأصدر�ا�ركز�تقرير ٢٠١٩عام�
َّ

.�ليكون�مجموع�)١(�،�إضافة�إ�ى�تقرير�ُمرك

�(�ام
ً
ا�و(١٤أصدره�ا�ركز�ورقًيا�وإلك56ونيا Ê٣٨)�إصداًرا�نوعي Êكمي�

ً
  ا.)�إصدارا



٤ 

 

 
ً
  والتدريب�وا/ستشاراتاnلكo+وني�والتسويق�النشر�:�خامسا

،�وذلك� ي�سياق�خ�ل�هذا�العام�ع_ى�تنظيم�حم�ت�تسويقية�مهمة�ل56ويج�وبيع�منتجاته�العلمية�عمل�ا�ركز

�كما�حملة�منوّ �١٢،�وقام�بحوا�ي�ردنيةدرة�الشرائية�العربية�وا' لقجع�اال56اجع�ا7قتصادي�وترا  ي�معرض��56كشاعة،

 التاسع�عشر�للكتاب،��عمان�الدو�ي
ً
 �وأقام�معرضا

ً
 أبمطبوعاته��خاصا

ً
  .يضا

�لعا�ركز�استمر�و  �التدريبية �وال5tامج �والسياسية �العلمية �ا7ستشارات �تقديم �ومراكز� ي �ا�عنية �الجهات �من دد

�من�ر�طوّ و �،حاثا'ب
ً
  وع�5tوسائل�التواصل�ا7جتما²ي.�عن�بعد�لبرامجه�للعمجزءا

  اتالفرص�والطموح

تعتقد��ةوالبحثي�ةقه�العلميا�ركز�ومجالسه�وفر �إدارة،�إ�7أن�ما�يع56ض�العمل�البح�KÌالعربي�من�صعوباترغم�

�والفكرية�ما�زالت�أن�فرص�العمل�ال �أ�ع_ى�ا�ستوى�العربي�متاحةبحثية ة� ي�ا�جا7ت�ا7قتصادية�لحصبحت�مبل

 و �،جيةتيوالسياسية�وا7س56ا
ّ
،��7سيما� ي�مجا7ت�خ�ل�ا'عوام�القادمةمركزة�ونوعية�إ�ى�تحقيق�برامج�بحثية��عتتطل

  .ا�تنوعة��ركز�واختصاصاتهاهتمام�ا

مح�للتشبيك�يطو باشر،�لك56وني�الشبكي�ا�ه�للتواصل�ا�fى�تنظيم�شبكة�الباحث=ن�الخاصة�بكما�يطمح�ا�ركز�إ

� �العلمية �ل56ك=�³الجهود �الوطنية �ا�عنية �والجهات �العربية �مراكز�البحث �من �العديد �وتوف=�5ا�ال،�مع �الجهود وجمع

  ،�بشكل�عميق�وواسع.�القرار�وتطوير�مجتمعاتنا�ودولنا،�وخدمة�القضية�الفلسطينية�لخدمة�صناعة

��يشارو  �الختام، � ي �مر إ�ى �ا'وسط �الشرق �مركز�دراسات �قدراته��كز أن �ع_ى �تمويله � ي �يعتمد �مستقل، Kعلم

  .الذاتية�وإنتاجه�ا�م=�³وإسهامات�بعض�ا�ؤسسات�الوطنية�والعربية� ي�بعض�برامجه

  :ع�5tالرابط�،اfلك56ونيل�ط�ع�ع_ى�ا�زيد�من�أنشطة�ا�ركز�وبرامجه�وإصداراته�يمكن�الرجوع�إ�ى�موقعه�

mesc.com.jow.wwيميfل،�أو�التواصل�مع�ا�ركز�با:�mesc@mesc.com.joهاتف،�أو�ال�K�Õ962+-6-�4613451:ا'ر  


