تقرير موجز ألهم أعمال مركز دراسات الشرق األوسط
عام ٢٠١٩
التوجهات واألهداف

ً
س ى املركز خالل عام  ٢٠١٩نحو تعزيز توجهه ي التحول إى "عقل مفكر وفاعل" ي الشرق األوسط وفقا
للتوجهات االس56اتيجية املرسومة منذ العام  ،٢٠٠٥حيث حقق املركز قفزة نسبية وفق املعاي= 5الﺪولية ال KLاعتمﺪها
للقياس بنسبة  %٢٬٦٣عام  ٢٠١٩ليصبح املركز ي مستوى  %٥٠٬٢٥من هذﻩ الشروط.
وقﺪ ركز املركز ي أعماله وبرامجه عام  ٢٠١٩ع_ى مجاالت أساسية تنطلق من الواقع وتﺪرس احتماالت
ً
ً
املستقبل ،آخذا باالعتبار ي قياسه وتوقعاته املصالح العليا لألمة العربية واإلسالمية عموما ،ولألردن وفلسط=ن ع_ى
وجه الخصوص؛ حيث عقﺪ املركز النﺪوات وحلقات النقاش وورش العمل العلمية املتنوعة ،وأصﺪر الﺪراسات
ً
ّ
والوثائق ،ومجلته العلمية املحكمة الﺪورية ،وال KLتخﺪم جميعا هذﻩ األهﺪاف والتطلعات ،وقﺪ تناولت هذﻩ األعمال
وال5tامج ما ي_ي:
 األزمة االقتصادية ي االردن األزمة السورية القضية الفلسطينية التحوالت ي إسرائيل السياسات العربية ي التعامل مع الصراع العربي -اإلسرائي_ي األزمة الجزائرية -إثر التحركات الشعبية وتغ=5ات النظام السيا Kفا العالقات الصينية-العربية العالقات األردنية-الصينيةوق ّﺪم املركز ي كل هذﻩ الجوانب العﺪيﺪ من التوصيات والتوقعات املستقبلية ،وبما يخﺪم صناعة القرار العربي
واألردني الشع Kوالرسم Kع_ى حﺪ سواء ،كما استمر املركز ي عام  ٢٠١٩ي تأسيس الفهم والرؤية للعالم العربي
والتحﺪيات ال KLيواجهها خالل العقﺪ القادم ،ي محاولة الستكمال رؤية حول مشروع الضة العربي خالل السنوات
العشر القادمة ،والذي بﺪأ املركز ي بلورة مكوناته األساسية منذ العام .٢٠١٥
ّ
وقﺪ بلغت نسبة إنجاز املركز من ال5tامج ال KLخطط لها لهذا العام  ،%٦٢٬٩٨وحققت هذﻩ ال5tامج  %٤١من
ّ
األهﺪاف املرسومة ي ظل الظروف واملتغ=5ات االقتصادية الكب=5ة ال KLأثرت ع_ى املؤسسات والشركات ،وع_ى القوة
الشرائية لها ي العالم العربي واألردن ،ع_ى حﺪ سواء.

ال+,امج والفعاليات للعام ٢٠١٩
أنجز املركز ي هذا العام العﺪيﺪ من الفعاليات واألنشطة وال5tامج واإلصﺪارات العلمية النوعية ،من أبرزها:

ً
أوال :النشاط الثقا2ي والعلمي
عقﺪ املركز  ٤نﺪوات علمية ،إضافة إى نﺪوته السنوية ،وحلق KLنقاش ي صالونه السيا ،Kكما أنجز برامج
وفعاليات جائزة البحث العلم Kالسنوية للﺪورة  ،٢١وال KLتستمر منذ عام  ،١٩٩٨حيث عقﺪ لها  ٣فعاليات تﺪريبية

وبحثية واحتفالية بتوزيع الجوائز ع_ى الفائزين ،كما عقﺪ حفله السنوي الثامن والعشرين ي آذار/مارس ،٢٠١٩
ً
ً
ً
وحفل اإلفطار السنوي للزمالء أيضا ،ليصل عﺪد فعالياته  ١٢برنامجا ثقافيا وعلميا خالل العام ،وفيما ي_ي أهم
هذﻩ ال5tامج:
 .١النﺪوة السنوية " :التحوالت 2ي إسرائيل وتأث;+ها 2ي سياسا9:ا تجاﻩ العرب والفلسطيني;ن"
ً
عقﺪت هذﻩ النﺪوة ي َ
ً
وم السبت  ،٢٠١٩/٩/٢٨وي نﺪوة متخصصة شارك فا ً ٦٠
وأكاديميا وسياسيا
خب=5ا
ً
من األردن وفلسط=ن قﺪموا فا أوراقا بحثية تم مناقشا وإثراؤها بعمق واستفاضة ،وهﺪفت النﺪوة اى دراسة
التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية ي إسرائيل ،وتأث=5ها ي سياسات إسرائيل تجاﻩ القضية
الفلسطينية والشعب الفلسطي  Kوالﺪول العربية ،وقﺪ توصلت إى رؤية عربية ناضجة لكيفية التعامل خالل
السنوات العشر القادمة مع هذﻩ السياسات اإلسرائيلية اليمينية و املتنامية العﺪاء.
 .٢نﺪوة "األزمة السورية :وجهات نظر أردنية-صينية )"(٢
عقﺪت هذﻩ النﺪوة يوم السبت  ٢٠١٩/٣/١٦وجاءت بمبادرة من املبعوث الصي  Kالخاص لألزمة السورية
شيه شياو يان ،والذي أبﺪى رغبته ي التقاء خ5tاء املركز لبحث األزمة السورية ،وتعﺪ هذﻩ النﺪوة الثانية الKL
يعقﺪها املركز لهذﻩ الغاية مع املبعوث الصي  Kو ي ضوء مخرجات النﺪوة االوى ال KLعقﺪت ي حزيران /يونيو .٢٠١٧
وقﺪ ركزت النﺪوة ع_ى الﺪور الصي  Kي األزمة السورية ،وتناولت مسألة املنطقة اآلمنة املف56ضة ،والوضع ي
محافظة إدلب ،والحلول السياسية لألزمة ،واللجنة الﺪستورية ،ومشكلة الالجئ=ن السوري=ن ومسألة إعادة اإلعمار.
ّ
وتمكن املشاركون من الطرف=ن األردني والصي  Kمن بلورة عﺪد من التوصيات والسياسات ي ضوء مناقشة
معمقة لألزمة ،وبتفهم عميق مش56ك للظروف ال KLتحيط «ا وباألطراف األساسية ذات الصلة وبالنتائج املأساوية
ال KLوصلت إلا.
 .٣نﺪوة "التضامن العربي ملواجهة صفقة القرن"
ّ
عقﺪت يوم السبت  ،٢٠١٩/٥/١٨بحضور نخبة من السياسي=ن والخ5tاء األردني=ن ،حيث أكﺪ املتحﺪثون ي
النﺪوة ع_ى ضرورة إعادة إحياء القضية الفلسطينية ي ُبعﺪها القومي ي مواجهة املشروع الصهيوني ،واالرتكاز إى
تضامن املوقف الشع Kالعربي املوحﺪ وتوافق القوى السياسية والحزبية واملجتمعية العربية ي مواجهة مؤامرات
تصفية القضية الفلسطينية ،وخاصة ما يعرف بـ "صفقة القرن" ،ودرس املشاركون تباين املواقف العربية الرسمية
تجاﻩ هذﻩ الصفقة وتجاﻩ التعامل مع إسرائيل ،ودعوا إى البناء ع_ى املوقف الرسم Kاألردني والفلسطي  Kالرافض
لهذﻩ الصفقة ،كأساس ملوقف عربي مش56ك ي مواجها ،خاصة أن بيان القمة العربية ي تونس يوم ٢٠١٩/٣/٣١
قﺪ ّ
شﺪد ع_ى رفض أي محاوالت لتصفية القضية الفلسطينية ،ودعا إى دعم الشعب الفلسطي  Kومواجهة
االحتالل.
 .٤اللقاء االقتصادي ووثيقة " االقتصاد األردني  :٢٠١٩إشكاليات ومحفزات ..نحو آفاق األمان"
جاءت فكرة هذا اللقاء والوثيقة الصادرة عنه ي سياق الن5tة التشاؤمية ال KLتجتاح الخطابات الرسمية وغ=5
الرسمية ،إضافة إى املنابر اإلعالمية ومنصات التواصل االجتما²ي ،ي الحﺪيث عن االقتصاد األردني ومستقبله،
حيث يتم تقﺪيم تقييمات غ=ّ 5بناءة ،بل ومج³6أة ،وهو ما قﺪ يعيق فرص التعا ي املحتملة ي حال استمرار هذا النهج.
ولذلك ارتأى املركز مع نخبة من خ5tائه ذوي الصلة ،وبعض الخ5tاء اآلخرين ،أهمية التوصل إى ّ
تصور واق ّي
مستنﺪ إى الحقائق يمكنه أن ُيشيع الطمأنينة النسبية ي البيئة االقتصادية األردنية بشكل عام واالستثمارية بشكل
ٍ
ً
ً
خاص ليكون إطارا لعمل الحكومة ومؤسسات الﺪولة والقطاع الخاص جميعا ،وخلق خطاب اقتصادي واق ي
ُ
مك ُنه ﱡ
تفهم التحﺪيات وتشخيص الواقع بمنهجية واقعية تقود االقتصاد نحو التعا ي خالل عام ٢٠١٩
وتطمي  Kي ِ
٢

وتصب ي مصلحة الوطن.
ً
وقﺪ عقﺪ اللقاء يوم الثالثاء  ،٢٠١٩/٠١/٢٢واستمر العمل ع_ى مخرجا½ا  ٣شهور تقريبا ح ¾Lصيغت
ً
مخرجاته بوثيقة اقتصادية تم تسليمها إى الحكومة األردنية رسميا ي أيار/مايو .٢٠١٩
 .٥حلقة النقاش" :دور القطاع الخاص األردني 2ي تخفيف األزمة االقتصادية"
عقﺪ املركز هذﻩ الحلقة ي صالونه السيا Kيوم األربعاء  ،٢٠١٩/٠٢/٠٦شارك فا نخبة من ذوي الرأي
االقتصادي ورجال األعمال «ﺪف تشجيع القطاع الخاص ع_ى املشاركة ي تنفيذ توصيات الوثيقة ال KLقﺪمها املركز
ً
للحكومة ،وأكﺪ املشاركون ع_ى أهمية تعزيز القطاع الخاص ممثال بغرف KLالتجارة والصناعة ي وضع السياسات
التشريعية والقوان=ن الضريبية ،ودعوا إى التشبيك ب=ن القطاع العام والقطاع الخاص وبناء عالقة تكاملية بيما.

ً
ثانيا :فريق األزمات العربيACT -

ً
ً
شهﺪ فريق األزمات العربي  ACT-التابع ملركز دراسات الشرق األوسط ي األردن تطورا مهما خالل العام
ّ
 ،٢٠١٩حيث تم توسيع عضويته لتشمل ثالث دول عربية أخرى إضافة إى األردن ،وتمكن الفريق من إصﺪار
تقريرين اس56اتيجي=ن حول األزمات العربية ،وهما تقرير "األزمة السورية :اس56اتيجية الخروج" ي آذار/مارس ،٢٠١٩
وتقرير "األزمة الجزائرية إى أين؟" ي أيلول /سبتم.٢٠١٩ 5t
ً
ّ
وقﺪم الفريق توصياته ورؤيته لكيفية الخروج من األزمت=ن مبينا دور األطراف ذات الصلة «ما ،وقﺪ استفاد
الفريق من بعض الخ5tاء من تلك البلﺪان ومن غ=5ها ي املوضوع لغاية تخطيط وإعﺪاد التقرير ،إضافة إى توف=5
املركز لعﺪد من ملفات املعلومات والتقارير والﺪراسات حول األزمت=ن باللغت=ن العربية واإلنجل=³ية ،وقﺪ استغرق
إعﺪاد كل تقرير مما أك 5Äمن  ٤شهور ،كما عقﺪ الفريق أك 5Äمن  ٥اجتماعات مباشرة ،إضافة إى االجتماعات
والتواصل بآليات متعﺪدة.
وقﺪ تم نشر وتوزيع التقريرين ع_ى الجهات املعنية ي البلﺪين ،إضافة إى نخبة مختارة من الجهات
والشخصيات الوطنية والعربية.
ً
وبحلول Æاية عام  ٢٠١٩يكون فريق األزمات العربي ي املركز قﺪ أصﺪر  ١٧تقريرا اس56اتيجيا شملت  ١٧أزمة
عربية أو إقليمية ذات صلة بالعالم العربي منذ تأسيس الفريق عام .٢٠١٣

ً
ثالثا :املنتدى الفكري للشباب
استمرت برامج "املنتدى الفكري" للشباب األردني ي عامه السابع ،حيث أكمل الفوج الثاني من املنتﺪى
ً
أعوامه الثالثة مع Æاية عام  ،٢٠١٩وقﺪ شهﺪت فعاليات املنتﺪى املتعﺪدة طيلة عام  ٢٠١٩أك 5Äمن  ٢٤برنامجا،
ً
شملت  ١٠محاضرات فكرية ،و ٩ورش عمل وحواريات متعﺪدة ،ودورة تﺪريبية ،وقراءة وعرضا لكتاب=ن يخﺪمان
التنمية الفكرية ،إضافة اى استنطاق تجارب لشخصيت=ن أردنيت=ن لتوسيع اآلفاق والتفك= 5عنﺪ الشباب أعضاء
املنتﺪى.

ً
رابعا :اإلصدارات الورقية واإللك+oونية
أصﺪر املركز ) (٦مطبوعات ورقية ،من بيا مطبوعة ) (١ضمن أبحاث النﺪوات ،ومطبوعة ) (١ضمن دراسات
مركزة ،كما أصﺪر أربعة ) (٤أعﺪاد من مجلة دراسات شرق أوسطية الفصلية املحكمة.
وع_ى صعيﺪ اإلصﺪارات اإللك56ونية ،أصﺪر نشرت=ن ) (٢إلك56ونيت=ن حول الشأن اإلسرائي_ي ،االوى ي ال56جمات
ً
االس56اتيجية عن الع5tية ،والثانية ي رصﺪ ال5tامج االذاعية والتفزيونية الع5tية املم=³ة ،وقﺪ صﺪر مما  ٢٤عﺪدا خالل
ﱠ
عام  ،٢٠١٩وأصﺪر املركز تقريرين ) (٢لفريق األزمات العربي ي املركز ،إضافة إى تقرير ُمركز واحﺪ ) .(١ليكون مجموع
ً
ما أصﺪرﻩ املركز ً
نوعيا و) (٣٨إصﺪا ًرا ًّ
إصﺪارا ًّ
ً
كميا.
ورقيا وإلك56ونيا )(١٤
٣

ً
خامسا :النشر والتسويق اإللك+oوني والتدريب واالستشارات
عمل املركز خالل هذا العام ع_ى تنظيم حمالت تسويقية مهمة ل56ويج وبيع منتجاته العلمية ،وذلك ي سياق
ال56اجع االقتصادي وتراجع القﺪرة الشرائية العربية واألردنية ،وقام بحواي  ١٢حملة ّ
منوعة ،كما اش56ك ي معرض
ً
ً
ً
عمان الﺪوي التاسع عشر للكتاب ،وأقام معرضا خاصا بمطبوعاته أيضا.
واستمر املركز ي تقﺪيم االستشارات العلمية والسياسية وال5tامج التﺪريبية لعﺪد من الجهات املعنية ومراكز
ً
األبحاث ،و ّ
طور جزءا من برامجه للعمل عن بعﺪ وع 5tوسائل التواصل االجتما²ي.

الفرص والطموحات
رغم ما يع56ض العمل البح KÌالعربي من صعوبات ،إال أن إدارة املركز ومجالسه وفرقه العلمية والبحثية تعتقﺪ
أن فرص العمل البحثية والفكرية ما زالت متاحة ع_ى املستوى العربي بل أصبحت ملحة ي املجاالت االقتصادية
ّ
والسياسية واالس56اتيجية ،وتتطلع إى تحقيق برامج بحثية مركزة ونوعية خالل األعوام القادمة ،ال سيما ي مجاالت
اهتمام املركز واختصاصاته املتنوعة.
كما يطمح املركز إى تنظيم شبكة الباحث=ن الخاصة به للتواصل اإللك56وني الشبكي املباشر ،ويطمح للتشبيك
مع العﺪيﺪ من مراكز البحث العربية والجهات املعنية الوطنية ل56ك= ³الجهود العلمية وجمع الجهود وتوف= 5املال،
لخﺪمة صناعة القرار وتطوير مجتمعاتنا ودولنا ،وخﺪمة القضية الفلسطينية ،بشكل عميق وواسع.
ويشار ي الختام ،إى أن مركز دراسات الشرق األوسط مركز علم Kمستقل ،يعتمﺪ ي تمويله ع_ى قﺪراته
الذاتية وإنتاجه املم= ³وإسهامات بعض املؤسسات الوطنية والعربية ي بعض برامجه.
لالطالع ع_ى املزيﺪ من أنشطة املركز وبرامجه وإصﺪاراته يمكن الرجوع إى موقعه اإللك56وني ،ع 5tالرابط:
 ،www.mesc.com.joأو التواصل مع املركز باإليميل ،mesc@mesc.com.jo :أو الهاتف األر+962-6-4613451 :KÕ

٤

