ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﺮان ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2016

كلمة فريق عمران
يولي مركز عمران للدراسات االستراتيجية أهمية بالغة لرفد صنّ اع القرار المحليين واإلقليميين والدوليين بسياسات وتقادير موقف وورشات

ّ
ويركز المركز على بناء وترسيخ ثقافة عمل تعتمد على الدراسات الميدانية لترشيد عملية
عمل تُ فكك ُعقد المشهد السوري واإلقليمي والدولي.
صناعة القرار الوطني العام ،والتأسيس لفكر «دولتي» يتعامل مع التحديات بحكمة وواقعية.

تميز  2016بتقديم الحلول والسياسات من خالل مجموعة من اإلصدارات والخرائط والندوات وتقديم االستشارات في
من هذا المنطلق ّ

المجال السياسي واإلداري والتنموي ،عبر تبنّ ي مفاهيم الجودة ومعاييرها وترسيخ سياساتها وقوانينها ،لالرتقاء بسوية المخرجات العلمية

َّ
لصناع القرار.
والبحثية .وتفعيل قنوات االتصال مع المراكز البحثية المهتمة بالشأن السوري ،لتبادل الطروحات والخروج بأفضل النتائج وتقديمها
نطمح في  2017أن نساهم في دعم القضية السورية بشكل أوسع في مجال إصالح األمن والجيش وتمكين المجالس المحلية ،الستعادة

االستقرار وكذلك تطوير أدوات التعامل مع المرحلة السياسية الجديدة.

د .عمار قحف
المدير التنفيذي
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لمحة عن عمران
الرؤية
ً
ً
مرجعا لترشــيد السياســات
ومجتمعـا ،ترقى لتكون
مؤسسة بحثية مســتقلة ذات دور رائــد فــي البنــاء العلمي والمعرفي لسورية والمنطقة دولة

ورســم االســتراتيجيات.

المهمة
ً
ً
ً
ورافدا في القضية السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة المحلية.
أساسا
مرجعا
مؤسسة دراسات تسعى ألن تكون

ُيصدر المركز دراسات وأوراق منهجية تُ ساند المسيرة العملية للمؤسسات المهتمة بالمستقبل السوري ،وتدعم آليات اتخاذ القرار ،وتتفاعل
مع الفواعل عبر منصات متخصصة لتحقيق التكامل المعلوماتي ورسم خارطة المشهد.

ّ
يمكن من وضع الخطط التي
مما
تعتمد دراسات المركز على تحليل الواقع بأبعاده المتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ

يحقـق تنفيـــذها تلك االحتياجات.
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محددات عملنا
ّ
االلتزام بالمهنية في وصف الواقع وتحليله.

اعتمـــاد المنهـجية العلمية المنــاســبة.

التطـــويـر المســــتمـر لفـــريق العـــــمل.
المواكبة المستمرة للحاجات المرحلية.

ً
عموما.
توطيـــن المفاهيم والحلـــول ،ومالءمتها للبيئة السورية واإلقليم المشـرقي ومنطقة المشرق
التوجهات المختلفة واعتماد الحوار والتدارس.
االنفتاح على
ّ

األهداف
دعم آليات اتخاذ القرار واقتراح استراتيجيات في الشأن السوري والمنطقة.

تقــديم التــوصيات ألصحــاب القــرار من خــالل اقتـراح حلــول وخيارات تتميــز بالموضــوعية والـواقعية.

شخص بدقة المشاكل والصعوبات التي تواجه سورية والمنطقة ،وتستشرف البدائل والمآالت.
إصدار مخرجات علمية تُ ّ
إصدار مخرجات علمية بلغات متعددة لتسـهيل التفاعل مع السياق الدولي.

اإلســهام فـي تحقيــق التــراكــم المعــرفـي الـذي يخــدم القضـــية الســـورية.
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يميزنا
ما ّ
ً
ً
ً
ً
ودوليا منتجات المركز بشكل دوري ،باإلضافة إلى قدرته
عربيا
إخباريــا
موقعا
االنتشار النوعي :تــرشيد قــادة الــرأي ،حيـث يتنـاول أكثر من 95
في الوصول إلى ما يزيد عن  63,000شخص.

ً
معتمدا على معرفة واقع األرض واتصاالته مع الفاعلين الرئيسيين على الساحة السورية السياسية والمدنية.
تقييم األحداث بسرعة ومرونة:

منصة حوارية :لتقديم حلول عملية وفاعلة لمواجهة تحديات القضية السورية.
ّ

لغــات متعــددة :إصــدار مخــرجات علمية باللغــة العـربية والتــركية واإلنكليزية.

وحدات المركز
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وحدة الدراسات
والمدنية ،وانعكاس تغيراته على شـؤون المنطقة
تعمل على تحليـل المشهد السوري واإلقليمي ،بأبعاده السيـاسية والعسكرية واالقتصـادية
ّ
ً
واستشـرافا للمسـتقبل ألصحاب القـرار في ســورية ،كمــا يجتهــد باحثــو الوحدة فــي تقديم قراءات دقيقة
والواقع الدولي .تقـدم توصيات

وواقعيــة وموضوعية لتحديات سورية والمنطقة ،بغيـة نقلها للمهتمين بالشأن السوري عامة .وتختص بثالثة مسارات هي:

وحدة المعلومات
تقدم الدعم المعلوماتي للمركز من خالل إصدار خرائط
وحدة متخصصة بمجال جمع المعلومات من مختلف المصـادر العربية واألجنبية ،كما ّ
بتتبع ُمخرجات مراكز الفكر والدراسات والمنظمات
وتقارير ميدانية وقياس الرأي العام ورصد البيانات وأرشفتها ومن ثم تعميم نتائجها .وتقوم ّ
السورية والدولية فيما يخص سورية والمنطقة .وتختص بالمسارات التالية:
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وحدة دعم المفاوضات
مختصيـن وخبــراء سوريين ودوليين ،مهمتهم رفد دوائر القرار السوري واإلقليمي والدولي باألدوات والمعلومات
وحدة تقنيـة مستحدثة تضــم
ّ

ّ
وتـركز على المسار السياسي والعسكري األمني والخدمي.
والتحليل الضروري ألي عملية تفاوضية،

وحدة الشؤون الدولية
وحـدة تضم أكاديميين وخبراء سوريين وأجانب ،مهمتها تفعيل التواصل األكاديمـي والبحثي مـع مراكـــز البحــوث والدراســات العربيــة واألجنبيــة

المهتمــة بالشأن السـوري واإلقليمي .وتعمل على رفد دوائـر القـرار الدولية بآخــر الدراسات والتحليالت للمشـهد السياسي والعسكري.
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مجاالت االهتمام

أنواع المخرجات
إصدارات :كتاب ،دراسة ،تقدير موقف ،ورقة تحليلية ،ورقة سياسيات ،تنبيه استراتيجي ،خريطة ،انفوغراف.
فعاليات :مؤتمر ،ندوة ،ورشة عمل ،ملتقى ،لقاء حواري.
ّ

مواد تدريبية :تطوير خطط تدريبية بناء على تقييم االحتياجات والقيام بتدريب تخصصي.

اســتشــارات :تقديم توصيــات ألهــم الجهــات المحــلية واإلقليمية والـدولية المهتمــة بالمستقبل السوري.
تفـــــاعــــالت :التواصـل مع صنـاع القـرار ومراكز الدراسات.
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مخرجات عمران 2016
وحدة الدراسات

وحدة المعلومات
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الدراسات واألوراق البحثية

أهم المخرجات

األجهـزة األمنيـة وضـرورات التغيير البنيــوي والوظيفي.

«دول الطوق الجديدة» الخالف السعودي اإليراني والمواجهة المؤجلة.
ثوار حلب في مواجـهة الطـوق اإليراني الروسي.

التحــالف التــركي الســعودي واالخــتبار السـوري.

الدور الصيني في الملف السوري :األسباب والدوافع.

دور المجالس المحلية في المرحلة الحالية واالنتقالية :قراءة تحليلية في نتائج استطالع رأي.
تحوالت خطاب تنظيم القاعدة في سورية.

تــركيــا :االنعطافة الخـاطفة والتحول الكبير.

الدور اإلداري والخدمي للمجالس المحلية في المرحلة الحالية واالنتقالية :قراءة تحليلية في نتائج استطالع رأي.
السيطرة العسكرية على الموارد المائية في أتون الثورة السورية.
قراءة في العقد االجتماعي «لفيدرالية الشمال».

ٌ
وأمل واعد.
جهود قائمة
آليات تعاطي المجالس المحلية مع شكاوى السكان ..
ٌ

واقع اإلدارة الذاتية في الشـمال السوري خالل تموز .2016

واقع الحــوكمة في مناطــق اإلدارة الــذاتية خـالل آب .2016

تقـرير رصد خـاص :الـواقع السياسي والعسـكري في مناطق اإلدارة الذاتية خالل آب .2016
الــواقع التعـليمي في منــاطق «اإلدارة الــذاتية».

تحديات المعارضة السـورية بعد خســارة حلب و«إعالن موسكو».
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أهم المخرجات
تقادير الموقف والمقاالت
جمة.
دور واعد وتحـديات ّ
المجلــس األعـــلى لمجــالس المحــافظات الســورية ٌ

حـــول االتفـــاق الـــروسـي األمـريكي لـــوقف األعمــال العــــدائية في ســــورية.

واقـع قيد التشـكيل.
ســورية مــا بعد الهــدنة:
ٌ
معــركـة المــوصل ومــآالتها المحـتملة.

منظمات اإلغاثة وغياب الدور التنموي.

األمن الصــحي في سـورية :تـدهــور ينـذر باالنــهـيار.
كي ال تتحول المجالس المحلية إلى وكالء محليين.
موسـكو والريادة الدولية من البوابة السورية.
المجالــس المحــلية واألدوار المــأمولة.

تقييم ألسـاسيات التفــاوض والعملية االنتقـالية كـما صــاغها دي ميسـتورا.
ٌ

المجالس المحلية نحو حيازة الدور المركزي والفريد في المجتمعات المحلية.

مشهد ما بعد غياب المجالس المحلية في سورية.

ً
نموذجا.
اختبــارات التقــارب التــركي الــروســي :وقــف إطالق النار في سورية
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أهم الخرائط

غارات الطيران الدولي في حلب  24آب حتى  17كانون األول
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أهم الخرائط

تغيرات السيطرة بين  2016و2017
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أهم الجهات التي أشارت إلى مخرجات عمران
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وفعاليات
مؤتمرات
ّ
ندوة حول الكتاب السنوي الثاني في مدينة غازي عنتاب
والم َعنون بـ «اختبارات وطنية في مواجهة سيولة المشهد السوري» ،تناولت الندوة
نظمها مركز عمران لعرض دراسات الكتاب السنوي الثاني
ُ

أربع دراسات تعالج أهم القضايا الراهنة المتعلقة بالملف السوري.

ندوة بحثية بعنوان «المشـهد السـوري والتهديد األمني»
نظم مركز عمران ندوة بحثية بعنوان «المشهد السوري والتهديد األمني» ،بالتعاون مع مركز « »SETAللدراسات السياسية واالقتصادية

واالجتماعية التركي ،وذلك في مدينة اسطنبول .سلطت الندوة الضوء على دراستين في الكتاب السنوي الثاني؛ األولى :االرتدادات األمنية
للسلوك الدولي واإلقليمي في سورية ،للباحث معن طالع ،والثانية :اإلرهاب كمدخل في وأد الثورة السورية ،للباحث ساشا العلو.

ورشة عمل حول «الفرضيات السياسية المؤثرة في عملية التغيير األمني»
ضمن فعاليات المشروع البحثي الذي أطلقه مركز عمران حول «التغيير األمني في سورية على المستوى الوظيفي والبنيوي» عقد المركز ورشة

ّ
وتركز النقاش حول سيناريوهات المشهد العسكري والسياسي السوري ،والرؤية الدولية/اإلقليمية
عمل حول المشهد السياسي في سورية.

لعناصر الحل السياسي ،وتبيان تموضع الملف األمني فيها .كما استعرضت الورشة تجارب الدول المشابهة الستخالص المنهجية واآللية األكثر
ً
ساقا مع ثنائية المطالب الشعبية والضرورات األمنية التي فرضها واقع الجغرافية السورية.
اتّ
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وفعاليات
مؤتمرات
ّ
برنامج تدريبي بعنوان« :الحوكمة الرشيدة والمساءلة المجتمعية»
شاركت الباحثة هاديا العمري من مركز عمران بتقديم تدريب حول المشاركة المجتمعية والتخطيط للحوكمة ضمن برنامج تدريبي أقامته وحدة

المجتمعية».
المحلية بالتعاون مع الخارجية الكندية تحت عنوان« :الحوكمة الرشيدة والمساءلة
المجالس
ّ
ّ

ورشة عمل حول« :معالجة مشاكل تعليم الالجئين السوريين في اسطنبول»
شارك االقتصادي محمد العبد الله من مركز عمران في ندوة أقامتها والية اسطنبول بالتعاون مع منظمة الكوارث والطوارئ التركية (،)AFAD
حول معالجة مشاكل تعليم الالجئين السوريين في اسطنبول.

ورشة عمل بعنوان« :مستقبل سورية»
شارك المدير التنفيذي لمركز عمران بورشة عمل عقدتها شبكة  EuroMeSCoالبحثية ،وبرعاية من مركز  GPOTالتركي.

18

19

وفعاليات
مؤتمرات
ّ
ندوة بحثية بعنوان« :الفوضى في سورية إلى أين؟»
قدم المدير التنفيذي لمركز عمران ورقة في الندوة التي عقدها مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التركي ( )SETAفي اسطنبول.
ّ

مؤتمر بعنوان« :كردستان بعد عمليتي الموصل والرقة»
عرضا بعنوان« :معركة الرقة ومآالت المشهد السوري» ضمن مؤتمر َّ
ً
نظمه مركز  RUDAWللدراسات.
قدم الباحث معن طالع ،من مركز عمران

ندوة مركز كارنيغي حول الالمركزية واإلدارة الذاتية في سورية
ً
وتقييما لتجربتها ضمن فعالية أقامها مركز األبحاث
عرض المدير التنفيذي لمركز عمران ورقة تناولت نتائج استطالع رأي للمجالس المحلية

العالمي كارنيغي.
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المخرجات المطبوعة
اختبارات وطنية في مواجهة سيولة المشهد السوري
كتاب:
ٌ
أطلق المركز كتابه السنوي الثاني ُم ً
ركزا على أهم تحوالت وتحديات الملف السوري .شارك في الكتاب باحثو المسارات الثالثة للمركز :السياسة

وتضمـن الدراســات التالية:
والعــالقات الــدولية ،اإلدارة المحــلية وتعــزيز الممارســة الديمقــراطية ،والتنمية واالقتصــاد.
ّ
االرتدادات األمنية للسلوك الدولي واإلقليمي في سورية ،للباحث معن طالع.

اإلرهــــاب كـمدخـــــــل فـي وأد الثــــورة الســــورية ،للبــــــاحث ســـــاشـــــا العــــــلو.

خيارات الالمركزية وامتحان إعادة بناء الدولة في سورية ،للباحثين :هاديا العمري ،أيمن الدسوقي ،محمد منير الفقير.
التنمية االقتصادية المحلية ضرورة لالستقرار االجتماعي في سورية ،للباحث محمد العبد الله.

دراسة :األجهزة األمنية السورية وضرورات التغيير البنيوي والوظيفي
ً
ً
قد َمت األسس
عرضا
قدمت هذه الدراسة
وبناها ووظائفها .ثم َّ
وتقييما للواقع األمني في سورية ،وقامت بتفكيك فلسفة األجهزة األمنية ُ

العامة لنظرية التغيير المطلوبة بعد استعراض أهم النتائج المستخلصة من حركية اإلصالح األمني في بلدان الربيع العربي .وتقترح الدراسة في
قسمها األخير سلسلة من اإلجراءات تضمن بناء قطاع أمني متماسك.
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مخرجات مركز عمران منذ التأسيس وحتى نهاية 2016
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