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 أبرز الفعاليات  وهيئات   جمالس  أنشطة وفعاليات 

 برامج ومشاريع  مشاركات خارجية  معارض 

 مطبوعات  إصدارات  االتصال بنا 

 

 أبرز الفعاليات 

 

 

 2ص ...  الدورات التدريبية

 

 

 3ص ...  اإلعالم ودوره ما بعد الثورات العربية

 

 

 4ص ...  صدر حديثا

 

 

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

 

الصالون السياسي

 

 عنوان حتت السياسي صالونه 6/01/2103بتاريخ   املركز عقد

 حممد. د الصالون وأدار ،"األردن على السورية األزمة تداعيات"

 النواب جمللس األسبق العام واألمني السياسية العلوم أستاذ-املصاحلة

 وزير-محور أبو حممد. د من كل رئيسية أوراق فيه وقّدم األردني،

 جلماعة العام املراقب نائب-ارشيد بين زكي. أ األسبق، املالية

 اخلبري-حممود قاصد. د املتقاعد والفريق املسلمني، اإلخوان

 الوطين للحزب العام األمني-الشناق أمحد. ود االسرتاتيجي،

 واخلرباء األكادمييني من ثلة النقاشات يف شارك كما الدستوري،

 .األردنيني والسياسيني

 أنشطـة وفـعـاليات

 أو الربوز من الداخلية التناقضات وقد أوصى املشاركون مبنع

 االجنرار سوريا وعدم على هامش تباين املواقف مما يدور يف املصادمة

  عن والبعد وطاقاته، اجملتمع جهد تستهلك اليت البينية احلروب فخ إىل

ــاز  مــــــــواطن إثــــــــار   التنــــــ

 أسـبابه  تكن مهما الداخلي

ــه ــواء وأسســــ ــت ســــ  أكانــــ

ــة ــة أو مذهبيــــــــ  أو طائفيــــــــ

 .سياسية أو فكرية

 ملزيد من االطال 

mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_14.htmlWWW. 
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03/13/3310-1/9يشتمل على  فعاليات املركز خالل الفرتة   91العدد  النشرة اإلخبارية 

فن " دورة عقد قسم التدريب والتطوير يف املركز 

ساعة تدريبية، على مدار يومني،  13بواقع   "التحليل السياسي

جواد .، وقدم املادة التدريبية كل من أ 39/3310(/33- 31)

 .نظام بركات.عاطف اجلوالني و د.احلمد و أ

 

التحليل "دورة يف املركز  والتطويرعقد قسم التدريب 

 30)ساعة تدريبية، على مدار يومني،  13بواقع   "السياسي املتقدم

عاطف اجلوالني .، وقدم املادة التدريبية كل من أ39/3310(/32-

 .عبدالفتاح الرشدان.و د

 .lmesc.com.jo/Training/Tr_Course/Tr_Course_026.htm www  ملزيد من االطالع

 www.mesc.com.jo/Training/Tr_Course/Tr_Course_025.html  ملزيد من االطالع

 

حتليل " عقد قسم التدريب والتطوير يف املركز دورة 

تدريبية، على مدار ساعة  13بواقع  " املعلومات وتوجيهها

، وقدم املادة التدريبية   39/3310(/32- 32)يومني، 

 .ابراهيم منسي.د

 

 .mesc.com.jo/Training/Tr_Course/Tr_Course_043.htmlwww  ملزيد من االطالع

تنمية املهارات " عقد قسم التدريب والتطوير يف املركز دورة 

 32/39/3310واحد، ساعة تدريبية، على مدار يوم  9 بواقع" البحثية

 .نظام بركات.، وقدم املادة التدريبية د

  .mesc.com.jo/Training/Tr_Course/Tr_Course_036.htmlwww  ملزيد من االطالع
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93/91/3193-9/1يشتمل على  فعاليات املركز خالل الفرتة   91العدد  النشرة اإلخبارية 
للمزيد
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الفكاارإل إلقااالر عشاارسة درارااة انسرار النقاشااية الاا  باادعاا امللاا  عباادا  ال ااا          اللقااا   شااارا املركااز    

.99/1/3192مبنتدى الفكر العرب  بعّمان بتاريخ  بن احلسني

ستسااليما الرةيااة الاقنيااة ل  ااال    ععااال  الاادكتار خالااد كاللااد    بزيااارة سرياار التنميااة السيارااية   باااا املركااز   

  انردن الااا   ااادرت عااان النااادسة انر ياااة الااا  عقاااد ا املركااازط س قاشاااا بشااا ن عقاااد عااا  ر سقااا  لل ااارس          

.عن امل رر السيار    البالد

الساااع  ااااا الدةقراقياااة سايتمااا  املاااد        " بعنااااانبااااا انراااتا  حلاااااد احلماااد بحملقاااا   ا ااارة  ا ااارة       

  اجلاععااااااة انرد يااااااة بتاااااااريخ   Multimediaس لاااااا    عمااااااادة كليااااااة الل ااااااات انحلنبيااااااة  " العاااااااب العرباااااا 

 .لطالب أعريكيني سأسرسبيني يدرران   اجلاععة انرد ية 33/91/3192

الرةياااة الاقنياااة ل  اااال    انردن الااا     ستساااليماا  ال اااا عااااعك  .بزياااارة سريااار ال قافاااة ععاااال  د   بااااا املركاااز   

 ااادرت عااان النااادسة انر ياااة الااا  عقاااد ا املركااازط س قاشااااا بشااا ن بااادرات املركاااز علاااى التااادري  الشاااباب           

.براعج الارارة

32/91/3192بتاريخ  "اهليئة الشعبية انرد ية للدفاة عن انبصى"حضر املركز احلتماة  

 

فريق عرب  عت صص عع  بر د سعتابعة انرعات العربيةط ستناسهلا بالدرارة سالتحليل ستقديمط عا 

أعكنط عا يلزا عن تا يات لألقراف  ات الصلةط سيلتزا الفريق الدبة ساملا اعية   تناسلا للقضايا 

 :سبد أ در الفريق التقارير التاليةط ركز درارات الشرر انسرط   انردنالعربيةط سيعمل  من براعج ع

 

 القاة جممل لتتناسل عارعة انعريكية العسكرية الضربة تكان أن: سثا يًا

 الرئيس  ظاا إلرقاط انرارية عكا اتاا على ساإلحلاار السارية االررتاتيجية العسكرية

   س ل  العسكريةط الضربة عن املتحدة الااليات ترتاحل  أن: سثال ًا. انرد بشار السارإل

 -رسر  دبلاعار  حترا حالة   أس الضربةط تاحليا انعريك  الكاجنرس رفض حالة

 .بآخر أس بشكل الكيماسية أرلحتاا تسليم على راريا عاافقة إىل يفض  ايرا  

 حبياة أسدى الساعة بال ارات لقصف الشربية دعشق غاقة   عناقق تعر ت 39/2/3193 ياا  

 عسكرية ضربة بتاحليا  يتاا عن املتحدة الااليات حتدثت القصف  ذا إثر س  انش اصط عئات
  .لسوريا

 أراريةط اجتا ات ثالثة   لساريا انعريكية العسكرية الضربة تابعات بش ن التقرير يذ  

 العسكرية املعادلة عن السارإل الكيماسإل السال  إخرا  تستادف  دسدة الضربة تكان أن: أساًل: س  

 . اعًا

http://www.mesc.com.jo/CrisesTeamReports/CrisesReports.htm
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19/91/3191-9/1يشتمل على  فعاليات املركز خالل الفرتة   91العدد  النشرة اإلخبارية 

ورمبا يعين فشل تطبيق القرار واملبادرة العودة . الكثري من التحديات والعقبات قد تؤدي إىل فشله أو إفشاله

أما االجتاه الثاني فريجح تطبيق القرار واملبادرة من . العسكرية أو التهديد بها جمددًاإىل مربع الضربة 

األطرف نوعًا من احلل الوسط حيفظ جزءًا  خالل توافق دولي على تنفيذ القرار الدولّي الذي رأت فيه كل

بينما يتأرجح االجتاه الثالث بني الفشل والنجاح ألن قرار جملس األمن حيمل يف طياته بعض . من مصاحلها

عوامل اإلحباط والفشل بسبب التحديات اليت تواجه التطبيق، لكنه قد ُيبقي األوضاع على ما هي عليه 

 .ملختلف األطراف بإعادة تقييم مواقفها والتقدم باجتاه خيارات أخرى على األرض لفرتة من الزمن تسمح

كامل . ، وحرره د(56)ضمن سلسلة الندوات رقم  "اإلسالميون واملسيحيون العرب " صدر كتاب

: عددة مباحث محلت العناوين التاليةويتناول الكتاب أبو جابر، وميّثل نتاج ندوة علمية عقدها املركز، 

   مشرتكة مسيحية –إسالمية رؤية السياسي، وحنو اإلصالح وحركات العربية للثورات املسيحية النظرة

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 

خرجت املبادرة كرية ضد سوريا سالسالح الكيماوي وتهديد الواليات املتحدة بتوجيه ضربة ع وسط استخدام سوريا

بدأ على أساس املبادرة الروسية بشأن نزع األسلحة الكيميائية السورية اليت وافق عليها النظام السوري على الفور، ولت

بتاريخ  3992األمريكية اليت تلتها مفاوضات يف جملس األمن الدولي أفضت إىل إصدار القرار  -والتفاهمات الروسية

حني اندلع النزاع املسلح  3199مارس / ، والذي عّبر عن توافق دولي يف الشأن السوري هو األول من نوعه منذ آذار32/1/3191

 .يف البالد

أوهلا أن يفشل تطبيق القرار : لتوقعات بشأن قرار جملس األمن واملبادرة الروسية يف ثالثة اجتاهات أساسيةتذهب ا

واملبادرة على افرتاض أن أغلب األطراف املعنية وافقت مبدئيًا لكسب الوقت وجتنب تداعيات غري مرغوبة، خاصًة وأن تطبيق 

 القرار يواجه 

 

  

وهي نشرة غري دورية ترصد أهم ما ينشر يف اإلعالم ومراكز الدراسات واملؤسسات األمنية اإلسرائيلية حول 

 .صدر جمموعة من التقارير خالل شهري ايلول وتشرين األول، وقد 3199يناير  36الشأن املصري بعد ثورة 

 

 رؤية تعرتي اليت واملخاوف اإلشكاالت احلديثة، وأبرز العربية الدولة بناء يف والدور العالقة لطبيعة

 مع التعامل يف ونظريتهم اإلسالميني املنطقة، ورؤية يف اإلسالمي التيار صعود جتاه وشعورهم املسيحيني

 .صفحة من احلجم املتوسط( 931)العرب، ويقع الكتاب يف  املسيحيني

، وهو ضمن سلسلة شهرية الشرق "أثر الثورات العربية على القضية الفلسطينية" صدر كتاب 

 لكتاب الثوراتعلي حمافظة، وهو نتاج حلقة نقاش عقدها املركز، ويتناول ا. ، وحرره د(36)األوسط 

 القضية على العربي للربيع االسرتاتيجي السياسية، والتأثري والتفاعالت األثر الفلسطينية، والقضية العربية

 .صفحة من احلجم الصغري( 931)الفلسطينية، ويقع الكتاب يف 

http://www.mesc.com.jo/
mailto:mesc@mesc.com.jo

