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 أبرز الفعاليات  وهيئات   جمالس  أنشطة وفعاليات 

 مطبوعات  إصدارات  االتصال بنا 

 

 أبرز الفعاليات 

 

 

 2ص ... الندوة األردنية 

 

 

 3ص ...  اإلعالم ودوره ما بعد الثورات العربية

 

 

 4ص ...  صدر حديثا

 

www.mesc.com.jo/Activities/Act_News.html 

 

تخطيطجملس ال

-وحتى شهر آب 5-اجتماعات خالل األشهر أيار 3عقد اجمللس 

 :حيث ناقش عدة ملفات من أبرزها 8

تفعيل صفحة أصدقاء املركز على موقع التواصل االجتماعي 

Facebook   معجب 5555والوصول إىل . 

إطالع األعضاء على التقارير نصف السنوية لوحدات املراكز 

كافة حيث قاموا بابداء أرائهم وتقديم توصياتهم اليت صبت يف ارتقاء 

 . وحتسني أداء العمل واالنتاج

ناقش أهم األسباب اليت حالت دون حتول مركز دراسات الشرق 

غم اسهامه األوسط إىل مرجعية يف التنظري والتفكري للثورات العربية ر

 الكبري بالكتابة عنها وتناوهلا يف براجمه وأنشطته 

 جمــالس وهــيئـات

هيئة اإلدارة

 ،ذار ونيسانعقدت هيئة اإلدارة اجتماعاتها الدورية خالل شهري آ

 وبراجمها حسب اخلطط هوحداتودوائره وخطة املركز سري أعمال  وتابعت

 .التفصيلية القائمة

 

هيئة حترير جملة دراسات شرق أوسطية

ناقشت فيه ، 2503 يوما/أيارعقدت هيئة التحرير اجتماعًا دوريًا مطلع 

كما مت طرح ، الذي صدر مؤخرًا 43، وتقييم العدد 44العدد القادم  خطة

 . والتوصيات قحرحاتبعض امل
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03/1/3380-8/5يشتمل على  فعاليات املركز خالل الفرتة   81العدد  اإلخباريةالنشرة  

السبت عقد املركز يف قاعة املؤمترات اخلاصة به يوم  

حتت شعار  األردنيةالندوة ندوة علمية بعنوان  31/30/3380

 03، شارك فيها حوالي "من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر"

شخصية أردنية وطنية سياسية وأكادميية وإعالمية متثل عددا 

من اهليئات واملؤسسات الوطنية الرمسية والشعبية، وناقشت 

 .مسودة ورقة العمل املقدمة

 

عقب انتهاء الندوة األردنية شرعت جلنة الصياغة اليت تشكلت 

من عدد من الزمالء واخلرباء املشاركني بإعادة صياغة ورقة العمل، 

واليت عقد مؤمتر إعالمي  ،وثيقة الرؤية الوطنيةحتى توصلت إىل 

قاعة املؤمترات اخلاصة يف ، 30/30/3380السبت إلعالنها وذلك يوم 

ف املركز من خالهلا أن تساهم يف دفع عجلة باملركز، واليت يهد

 .اإلصالح الشامل وبناء أردن ينعم باألمن واالستقرار واالزدهار

 من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر"الندوة األردنية حتت شعار 

بتاريخ  "السياسات األمريكية جتاه املنطقة يف ضوء التحوالت السياسية بعد الربيع العربي املركز صالونه بعنوان عقد

رئيس جملس أمناء مركز دراسات الشرق  الدكتور عودة اجليوسيوأدار الصالون  ،يف قاعة مؤمترات املركز 81/35/3380

 األوسط، وشارك يف النقاشات ثلة من األكادمييني واخلرباء والسياسيني األردنيني

 

. . . .يتبع  

 من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر"مؤمتر إعالن وثيقة الرؤية الوطنية 

 من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر ة اإللكرتونية للنص الكامل لرؤية وطنيةخلتحميل النسو
 

www. mesc.com.jo/PDF-MESC/14.pdf 
  

 

 html-12-/Activities/Act_Sem/symposium/mescwww.mesc.com.jo.31  ملزيد من االطالع

 .html-12-mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mescWWW.29  االطالعملزيد من 

http://mesc.com.jo/PDF-MESC/14.pdf
http://mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-31.html
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83/1/3183-8/5يشتمل على  فعاليات املركز خالل الفرتة   81العدد  النشرة اإلخبارية 
للمزيد
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وخلص املشاركون إىل أن الواليات املتحدة سعت يف أعقاب ثورات 

لربيع العربي إىل استمرار ضمان مصاحلها احليوية، وتأمني إسرائيل ا

الرتكية،  -اسرتاتيجيًا من خالل دعمها املباشر للمصاحلة اإلسرائيلية

 من عملية التسوية، وحّث  األردن موقف وعدم استفزاز مصر، ودعم

إىل أن الفيدرالية ال تندرج يف إطار فقه القانون  ملشاركونا وأشار

الدولي والقانون الدستوري فقط، وإمنا تتعدى هذا اإلطار القانوني إىل 

ا إىل إخضاع والفضاء السياسي الرتباطه بتحديد شكل الدولة، ودع

املوضوع لدراسات علمية موضوعية واالستفادة من جتارب الدول والشعوب 

 ق، األخرى يف هذا السيا

والفلسطينية، والتفاهم مع كما سعت الواليات املتحدة إىل احتواء املقاومة اللبنانية . على السري يف التسوية الفلسطينيني 

إيران، مبا يف ذلك امللف النووي ودعمها للمقاومة، وعمدت إىل التعامل، وفق سياسة األمر الواقع، مع القوى السياسية 

 .الصاعدة يف املنطقة وممارسة الضغوط عليها سياسًا واقتصاديًا

 

دور إجيابي ويتمثل أن هناك أدوارًا ميكن أن يساهم فيها اإلعالم العربي يف املرحلة املقبلة،  احملاوروكان من أهم 

إجناح عملية إعادة بناء الدولة وترسيخ االستقرار، والوصول إىل حالة من الوفاق الوطين بني خمتلف القوى الوطنية، يف 

دور سليب وهّدام ميكن يف مرحلة التحول املقبلة وية، وعدم االرتهان للتمويل بعيدًا عن املهنية واملوضوعية اإلعالم

 . وخاصة ما يتعلق منها باالصطفاف السياسي والطائفي

ويف ختام الصالون أوصى املشاركون بصياغة ميثاق شرف إعالمي عربي يتوافق عليه العاملون يف اإلعالم يهدف 

.ية املسؤولة اليت تستند إىل القانونإىل االرتقاء بواقع اإلعالم العربي يف إطار الدميقراطية واحلر

 

 عنوانب السياسي صالونه 85/6/3183يوم السبت  ركزامل عقد

، "الواقع والتحديات: العربية الثورات بعد ما دول بناء يف ودوره اإلعالم"

أستاذ اإلعالم يف اجلامعة األردنية وعضو  إبراهيم أبو عرقوب.دوأدار 

 هيئة حترير جملة دراسات شرق أوسطية الصادرة عن املركز، وشارك

 .وإعالميني وسياسيني أردنيني أكادمييني النقاشات يف

 

 أكادمييني النقاش يف الباحث االسرتاتيجي، كما شارك قاصد حممود.والفريق دالسياسية يف جامعة الريموك، 

 .وخرباء وسياسيني أردنيني

اجليش " عنوانبصالونه السياسي  38/7/3183يوم األحد  ركزامل عقد

، جواد العناني.د ه، وأدار"احلالة املصرية: والدميقراطية ما بعد الربيع العربي

لالستشارات ووزير اخلارجية  البصرية إدارة جملس ورئيس االقتصادي اخلبري

 أستاذ العلوم نظام بركات. داألسبق، وقّدم فيه مداخالت رئيسية كل من 

 

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_7.html
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 وإرهاب احلرية يف الوطن العربي بني الرأي عن التعبري" عنوانبصالونه السياسي  35/1/3183يوم األحد  ركزامل عقد

 األكادمييني ثلة من النقاشات يف الدستوري، وشارك الوطين احلزب عام أمني الدكتور أمحد الشناقوأدار الصالون ، "الدولة

 .واخلرباء والسياسيني األردنيني

  

 ، "اجليش والسياسة يف املشهد املصري"فتتاحي فيه بعنوان من اجمللة، وجاء املقال اال 46صدر العدد 

قراءة يف نتائج انتخابات رئاسية وبرملانية يف ": جمموعة من املقاالت والتقارير، من بينها العددوتناول 

رؤيــة وطنيــة "، وتقرير "سلطات الدولة وتنازعها يف مصرتالقي "، وتقرير "عدد من الدول الدميقراطية

 ".من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر... 

 منذ بداية شهرنشرة مرتمجة من نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العربي اليومية ( 44)أصدر املركز 

Middle East Studies Center - Jordan –Amman 

Tel: 0096264613451  Fax: 0096264613452 

Mobil: 00962797070455  P.O.BOX: 20543 Amman 11118 Jordan 

www.mesc.com.jo    :bWe   mesc@mesc.com.jo Email: 

 وضمانها التعبري حرية على احلفاظ إىل الصالون نهاية يف املشاركون ودعا

 ومتنع واجملتمعي األهلي السلم تعزز صحية ظاهرة بوصفها اجملتمع، أطياف لكل

 كما. احلرية مناخ غياب ظل يف للتعبري عنيفة وسائل إىل اللجوء من وحتد االحتقان

 السياسي الصراع من احلريات موضوع حتييد إىل العربية السياسية القوى دعوا

 التعبري حرية ضمنها ومن البالد، يف العامة احلريات على احلفاظ ضمانات وتوفري

 .احلضاري وإرثه اجملتمع وقيم والقانون بالدستور املنضبطة

  

والبحث الثاني " يف املنطقة العربية لثورات واإلصالحاتا املوقف األمريكي من"واحتوى العدد ثالثة أحباث حمكمة، األول بعنوان 

.. منطقة الساحل األفريقي"، أما البحث الثالث فقد جاء بعنوان "التحديات واملستقبل.. حتت االحتاللالفلسطينية  اتاجلامع"بعنوان 

املراحل االنتقالية يف دول الثورات العربية وإشكالية االنتقال إىل "، كما ضم العدد حتلياًل اسرتاتيجيًا بعنوان "الواقع والتحديات

 ".االستقرار

بناًء على تصور 31/7/3183، وقد مت ايقاف إصدار النشرة بتاريخ (3638-3383)، وهي األعداد  3183شهر أيار وحتى نهاية آب

 .الفلسطينيةجديد يف للعمل يف وحدة الدراسات اإلسرائيلية و

وُتعنى برصد برامج متميزة إذاعية وتلفزيونية عربية تتناول بالعمق  ،شهريًا مرتنينشرة إلكرتونية دورية تصدر مبعدل 

والتحليل أبرز القضايا اإلسرائيلية والفلسطينية والعربية واإلقليمية، وهي برامج تستضيف عادة خرباء واسرتاتيجيني وحمللني، 

 إسرائيل ألبرز املستجدات يف املنطقة العربية وهو ما يتيح لصانع القرار وللباحثني واملهتمني االطالع على تقييم جهات وازنة يف

 .، ويصدر املركز منها أعداد جتريبيةواإلقليم والعامل
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