موجس ثقرير أعمال املركس عام 1028
لاًااش ئهااشاث املسهص للعام  ،1028مع بيان ػبيعت أعماٌ املسهص إومااالجه وبساماه .إ
ًدىاوٌ هرا إ
ً
أوال :أهداف املركس
ّ
الخلدم وفم الخىحهاث الاطتراجيايت هدى "علل مفىس وفاعل" في الؼسق
طعى امل إسهص خالٌ عام  1028ئلى
ً
ً
وفاعال في عالكاجه الفىسٍت والعلميت والاطدؼازٍت ،إوجؼىٍس ألاداء
إ
مفىسا
ًإ
علال
ألاوطؽ ،إوحعصٍص خظىز املسهص وصىزجه إ
ّ
ومىاده العلميت وخبراجه الخدزٍبيت والاطدؼازٍت .إ
املإطس ي له ،إوجىطيع خظىز مؼبىعاجه
ً
ثاهيا :مجاالت الاهتمام العلمية والتخصصية ألاصاصية
ّ
زهص املسهص في أعماله وبساماه عام  1028على مااالث مدددة؛ خيث اهخم بدزاطت املصالحاث العسبيت وآفاكها
إ
وجأزيره في
مً خالٌ جىفيره لىدوة "العالم العسبي مً الاهلظام ئلى املصالحاث" ،ئطافت ئلى جسهيزه على الؼأن الدولي إ
املىؼلت مً خالٌ هدوة "الصين والعالم العسبي  ،"1022-1028إوالصالىن الظياس ي "جىامي الدوز السوس ي في الؼسق
ألاوطؽ وجداعياجه على العالم العسبي" .إواطخمس الؼأن ألازدوي على أحىدة املسهص في العام  1028مً خالٌ الخلسٍس الري
أصدزه فسٍم ألاشماث العسبي ACT -الخابع للمسهص جدذ عىىان "ألازدن ..الخيازاث الصعبت" ،إومً خالٌ هخائج أعماٌ
مامىعت الخفىير الىػجي التي بدثذ "الخؼىغ العامت ملؼسوع ئصالح طياس ي ملدة عامين كادمين" و"الخؼىغ العامت
لسؤٍت اطتراجيايت وػىيت ملعالجت الاخخالالث الاكخصادًت املصمىت لألعىام الثالزت اللادمت" .هما اطخمس املسهص في زصده
العسبي -لاطسائيلي بعدد مً ألاوؼؼت ولاصدازاث أبسشها :الصالىن الظياس ي
لخدىالث اللظيت الفلظؼيييت والصساع إ
"الحسان الؼعبي الفلظؼيجي في طىء مظيراث العىدة وذهسي الىىبت" ،إومؼبىعت "امللازباث لاكليميت لحل الصساع
العسبي -لاطسائيلي" ،ووزيلت "بين ًدي زؤٍت عسبيت وئطالميت ملىاحهت اللساز ألامسٍيي بؼأن اللدض".
ً
ثالثا :على صعيد إلاهجازات للعام 1028
ً
ألاعماٌ والبرامج ،مً أبسشها :إ
أهاص املسهص في هرا العام عدد إا مً إ
 .2جىفير هدوة "العالم العربي مً الاهقضام إلى املصالحات" ًىمإي الظبذ وألاخد  ،1028/22/12-12وهي
هدوة مخخصصت ػازهذ فيها شخصياث أوادًميت وطياطيت مً ألازدن و 2دوٌإ عسبيت ،وخظيذ بخغؼيت
ئعالميت واطعت .إوكإ ّدمذ في الىدوة  28وزكت بدثيت جىشعذ على  6حلظاث وجىاولذ  2مداوزإ :أولها الحالت
الساهىت في العالم العسبي واطتراجياياث جدليم املصالحاث ،وزاهيها آفاق املصالحاث الىػىيت في العالم
العسبي -دزاطت خاالث ،وزالثها آفاق املصالحاث اللىميت في العالم العسبي -دزاطت خاالث ،وآخسها زؤٍت
العالم العسبي بين عهدًً :الاهلظام واملصالحاث .وكد خلصذ الىدوة ئلى عدد مً الخىصياث ،أبسشها:
ً
وخصىصا في ول مً طىزٍا وليبيا واليمً
لاحماع على خؼىزة الاهلظاماث الحاليت في العالم العسبي
والعساق وفلظؼين ومصس ،وجأزيرها الظلبي البالغ على اليظيج الىػجي ليل دولت عسبيت ،وعلى ألامً اللىمي
العسبي الؼاملّ ،
زم على الدوز العسبي لاكليمي والدولي ،بما ًإدي في املامل ئلى ئطعاف املؼسوع العسبي
الىاخد .إوالدعىة ئلى بلىزة مالمذ إزؤٍت وخازػت ػسٍم مفصلت ل إالهخلاٌ مً الاهلظام ئلى املصالحت على
املظخىي الىػجي واللىمي ،وذلً وفم مبادئ وأطع وآلياث وجصىز عملي لعمليت الاهخلاٌ ومخؼلباتها
الظياطيت واللاهىهيت والاحخماعيت والاكخصادًت.

 .1جأطيع مجموعة التفكير الوطني :إوهي مامىعت مً الخبراء وزحاٌ الخدمت العامت والظياطيين
والىلابيين ألازدهيين ،طعى املسهص مً خاللها طمً "مامىعت جفىير وػىيت" ئلى مىاكؼت أبسش الخددًاث التي
ً
ً
واكخصادًا ،بهدف جلدًم خلىٌ واكعيت للمؼاول اللائمت في ألازدن على املظخىي
إ
جىاحه ألازدن طيا إ
طيا
الاكخصادي والظياس ي والاحخماعي ،وئوؼاء مىصت هلاغ خىٌ كظاًا الىػً ومؼاوله جامع ً
عددا مً
ً
ً
مفىسا في الخأزير في صىاعت اللساز إولدي
املعىيين بها مً وافت املظخىٍاث ،وحعصٍص خظىز املسهص بىصفه علال
كادة السأي العام.
وفي هرا الظياق هاكؼذ املامىعت مىطىعين أطاطيين في  3وزغ عمل علدها املسهص جىشعذ على حلظتي
هلاغ لبلىزة خؼىغ عامت ملؼسوع ئصالح طياس ي ملدة عامين كادمين ،إوحلظت هلاػيت لبلىزة خؼىغ
عامت لسؤٍت اطتراجيايت وػىيت ملعالجت الاخخالالث الاكخصادًت املصمىت لألعىام الثالزت اللادمت .إ
وهدفذ هره الجلظاث ئلى الخسوج بمؼسوعين لإلصالح في املاالين الاكخصادي والظياس ي وجلدًم ول
ألازدوي للمظاهمت في دعم حهىد لاصالح في البالد.
منهما ئلى زئاطت الحيىمت ود إوائس صىاعت اللساز إ
 .3ئعداد وزيلت "بين ًدي رؤية عربية وإصالمية ملواجهة القرار ألامريكي بشأن القدش".
ّ
ٌ ّ
عد كساز السئيع ألامسٍيي دوهالد جسامب الاعتراف باللدض املدخلت عاصمت إلطسائيل ،وهلل الظفازة
ّ
ألامسٍىيت مً جل أبيب ئلى اللدض مً أبسش
الخؼىزاث بؼأن املدًىت ووطعها الظياس ي في أعلاب
اخخاللها عام  .2261ومً هىا بادز املسهص ئلى دعىة مامىعت مً الظياطيين واملخخصين والخبراء
ً
ً
ألازدهيين لىلاغ جداعياث هرا اللساز وما املؼل إىب عسبيا وئطالميا ملىاحهخه .وكد هخج عً هرا الىلاغ
مامىعت مً ألافياز والاكتراخاث عمل املسهص على جؼىٍسها واطدؼاز بؼأنها شخصياث طياطيت
وأوادًميت أزدهيت ،وجخظمً هره السؤٍت مدىزًٍ ،أولهما جداعياث اللساز ،وزاهيهما بسهامج ملترح
ملىاحهخه .إ
جإسحإمذ الىزيلت ئلى اللغخين لاهاليزًت والترهيت إووإ ّإشعذ على  120حهت وشخصيت على املظخىي املدلي
ً
والعسبي ولاطالمي ً
وئلىتروهيا ،ومً أبسش هره الجهاث الدًىان املليي ،ومإطظاث الدولت املعىيت،
وزكيا
والظفازاث العسبيت ولاطالميت في ألازدن ،ئطافت ئلى زئاطت اللمت لاطالميت ممثلت بالسئيع التروي.
 .2جىفير هدوة "الصين والعالم العربي ً "1022-1028ىم الظبذ  ،1028/20/10بمؼازهت شخصياث
طياطيت وأوادًميت مً ألازدن ،إوالظيد "لي حؼىغ ون" طفير وشازة الخازحيت الصيىيت لؼإون مىخدي
الخعاون الصيجي -العسبي والىفد املسافم له مً الىشازة والظفازة الصيىيت في ّ
عمان.
خلصذ الىدوة في بعدها الظياس ي ئلى دعىة الصين بىصفها دولت عظمى لالطؼالع بدوز فاعل في ئًلاف
الحسب الدائسة في البالد العسبيت ً
خاليا في ّ
ول مً طىزٍت وليبيا واليمً .هما دعذ الصين التي ّ
حسبذ
الاطخعماز وعاهذ مىه أن جلف ئلى حاهب الؼعب الفلظؼيجي في مدىخه الساهىتّ .
وهبهذ الىدوة في البعد
ّ
وجخعداها ئلى الفظاء العسبي
الاكخصادي ئلى أهميت وسج عالكاث زاسخت وئطتراجيايت جبدأ باألزدن والصين
بأهملهً ،
هظسا ملا للصين مً وشن طياس ي واكخصادي على املظسح الدولي .أما في الجاهب ألاوادًمي فدعذ
الىدوة الباخثين واملفىسًٍ الصيىيين أن ًدزطىا أخىاٌ العالم العسبي مً خالٌ لاكامت فيه مً خالٌ
الخعاون العلمي بين املإطظاث العلميت الصيىيت والعسبيت ،والدزاطاث وألابدار العسبيت ،وأن ال ًىخفىا
بالدزاطاث الغسبيت في هرا املااٌ .إ
 .2جىفير الصالىن الظياس ي "ثىامي الدور الروس ي في الشرق ألاوص ،وثداعياث على العالم العربي" ًىم
الظبذ  ،1028/22/2بمؼازهت أوادًميين إوخبراء إوطياطيين أزدهيين .وخلص الصالىنإ ئلى ّأن جىامي الدوز
ّ
مىاش مً الخأزير الظياس ي،
السوس ي في الؼسق ألاوطؽ ًترهص على الجاهب العظىسي دون أن ًيىن له كدز ٍ
ّ
فيما ّ
وشجع
زجح ّأن الخدخل السوس ي في طىزٍا وان مً خالٌ جفاهماث مع الىالًاث املخددة ألامسٍىيت،

على جىفير هره الخفاهماث على ألازض طعف الىطع العسبي واهلظامه وطعف الىطع الظ إىزي واهلظامه
هرلً .وأوص ى املؼازوىن في الصالىن بظسوزة ئًااد اطتراجيايت عسبيت ّ
مىخدة للخعامل مع الدوز السوس ي
في العالم العسبي على هدى ّ
ًدلم املصالح العسبيت في طىء بلىزة الخصىز الىاكعي لؼبيعت الدوز السوس ي
وفسصه وكدزاجه ،والري ًايب على العدًد مً الجدلياث الجازٍت خىله في العالم العسبي.
 .6جىفير املسخلت الثاهيت مً املساخل الثالر للمىتدى الفكري
أهمل املىخدي الفىسيإ في فىحه الثاوي عام  1028مسخلخه الثاهيت ،وزهصث أهداف هره املسخلت على
جىميت وحعصٍص الفىس لدي ألاعظاء ،إوحعصٍص بىاء وصلل العىامل الصخصيت وبىاء الراث ،إوجىميت مهازاث
الحىاز والخفىير ،ومهازاث الاجصاٌ الفىسيإ .إ
ووان مً أهم ئهااشاجه إوأعماله علد  20للاءاث دوزٍت علميت وفىسٍت ،طمذ  31فعاليت بين مداطسة
ووزػت جدزٍبيت وخىازٍت ،جىاولذ مااالث فىسٍت وطياطيت واكخصادًت واحخماعيت .إوعلد بسهامج خازجي
ٍازة بدثيت .إوهرلً علد بسهامج خازجي في لبىان اػخمل
في جسهيا ،اػخمل  28مداطسة إووزػت علميت إوش إ
ً
ً
ً
ً
ودوليا .وجخىلى مظإوليت املىخدي
إ
 22مداطسة ،إوكد اطخظاف املىخدي ( )21طيفا مً ( )21بلدا عسبيا
هيئت ئػساف ميىهت مً زئيع املسهص ومدًسه وزئيع مالع الخخؼيؽ.
ً
رابعا :وشاط املركس الثقافي والعلمي
على الصعيد العددي ،علد املسهص أزبع ( )2هدواث علميت ،واخدة منها واهذ على مظخىي عسبي طمذ باخثين
ّ
هظم ط ًإخا ( )6مً خللاث الىلاغ والصالىن الظياس ي ،وعلد (ً )23
للاء طمً وؼاػاث
مً خمع دوٌ عسبيت ،هما إ
املىخدي الفىسيإ ،ئطافت ئلى بساماه ألاخسي الظىىٍت ،وأبسشها بسهامج حائصة البدث العلمي لؼلبت الجامعاث ألازدهيت
ً
وؼاػا .إ
إ
في دزوتها العؼسًٍ والحفل الظىىيإ ،ليبلغ مامىع الفعالياث العلميت والثلافيت لهرا العام 18
اليشاط
الىدواث إ
الصالىن الظياس ي إ
حلظاث مامىعت الخفىير الىػجي الىلاػيت إ
للاءاث املىخدي الفىسيإ إ
بسامج وفعالياث حائصة البدث العلمي إ
الحفل الظىىيإ إ
خفل لافؼاز الظىىيإ إ
املجموع

العدد
2إ
3إ
3إ
 23إ
3إ
2إ
2إ
18

ً
خامضا :إلاصدارات الورقية وإلالكتروهية
املسهص حظع ( )2مؼبىعاث وزكيت ،مً بينها مؼبىعخان ( )1طمً الىدواث ،ومؼبىعخان ( )3طمً دزاطاث
أصدز إ
لاصدازاث
مسهصة .هما أصدز أزبعت ( )2أعداد مً مالت دزاطاث ػسق أوطؼيت الفصليت املدىمت .وعلى صعيد إ
ً
لالىتروهيت ،أصدز وؼسجين ( )1ئلىتروهيخين خىٌ الؼأن لاطسائيلي صدز منهما  12عددا خالٌ عام  ،1028وأصدز
َّ
واخدا ( )2لفسٍم ألاشماث ،ئطافت ئلى جلسٍس مسهص واخد ( )2خىٌإ جؼىزاث اللظيت الفلظؼيييت ووزيلت
ًإ
سٍسا
املسهص جل ًإ
ً
ً
ئصدازا هىعيإا و( )32ئصدازإا هميإا .إ
ًإ
وزكيا وئلىتروهيا ()22
خى إٌ اللدض .لييىن مامىع ما أصدزه املسهص ًإ
املطبوعة /إلاصدار
الىدواث والدزاطاث املسهصة واملالت إ
الىزائم أو املبادزاث والخلازٍس لالىتروهيت إ
وؼساث الؼإون لاطسائيليت إ
جلازٍس فسٍم ألاشماث العسبيACT -
املجموع

العدد
2إ
1إ
 12إ
2إ
73

ً
صادصا :اليشر إلالكترووي والوضوي
ً
ّ
وكع املسهص في عام  1028اجفاكيت مع (َّ ،)Google Books
وخمل  221هخابا مً مؼبىعاجه ومالخه على املدسن
إ
الجدًد .وبرلً ًيىن املسهص كد أطاف هافرة حظىٍليت أخسي ئلى الىىافر الخمظت الظابلت ،وهي ،EBSCO :داز
املىظىمت ،داز املنهل الخىىىلىحيت ،بىابت الىخاب العلمي ،حملىنإ -مخاس الىخاب العسبي .إ
هفر املسهص  28خملت جسوٍايت ملؼبىعاجه في املامىعاث املخخصصت ،إوجسحمت الخلمىد البابلي ،إووؼساث
إوكد ّإ
خاصا لبيع هخبه بعسوض وخصىماث مميزة .إ
معسطا ًإ
ًإ
الؼإون لاطسائيليت ،وأكام
ً
صابعا :التدريب والاصوشارات
ً
ً
ّهفر املسهص  12دوزة جدزٍبيت ومداطسة ووزػت علميت ،مدليا وخازحيا ،وأهمها :الخدليل الظياس ي ،إوجلدًس
املىكف الظياس ي ،جىميت املهازاث البدثيت ،ومىاهج البدث العلمي ،إوالخفىير والخخؼيؽ الاطتراجيجي ،إواللظيت
الفلظؼيييت ،إوئدازة الخفاوض الظياس ي ،إوئعداد املإجمساث والىدواث ،إوئعداد مىاهج اللظيت الفلظؼيييت .هما كدم
هما ّ
كدم  6اطدؼازاث ئدازٍت وفىيت لعدة حهاث مدليت وخازحيت.
ً
ثامىا :الفرص والطموحات
زغم ما ٌعترض العمل البدثي العسبي مً صعىباث ،ئ إال أن ئدازة املسهص حعخلد أن فسص العمل البدثيت والفىسٍت
ّ
جخؼلع ئلى جدليم بسامج بدثيت خالٌ ألاعىام اللادمت ،ال طيما في مااالث
ما شالذ مخاخت على املظخىي العسبي ،إو إ
اهخمام املسهص واخخصاصاجه .إ
ٌؼاز ئلى أن مسهص دزاطاث الؼسق ألاوطؽ مسهص علمي مظخللٌ ،عخمد في جمىٍله على كدزاجه الراجيت وئهخاحه
املميز وئطهاماث بعع املإطظاث الىػىيت والعسبيت في بعع بساماه.
إ
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