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لمحة عن مركز عمران
ً
ً
ً
ورافدا في القضية السورية في المجاالت
أساسا
مرجعا
مؤسسة بحثية تسعى ألن تكون

السياسية والتنموية.

• ُينتج المركز الدراسات المنهجية التي تساند المسيرة العملية للمؤسسات المهتمة بالمستقبل
السوري ،وتدعم آليات اتخاذ القرار ،وتحقق التكامل المعلوماتي وترسم خارطة األولويات.

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

الرؤية
دوال
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي والمعرفي لمنطقة المشرق العربي
ً
ً
مرجعا لترشيد السياسات ورسم االستراتيجيات.
ومجتمعات ،ترقى لتكون

www.OmranDirasat.org
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األهداف
• دعم آليات اتخاذ القرار واقتراح استراتيجيات في الشأن السوري.

• تقديم التوصيات ألصحاب القرار من خالل اقتراح الحلول التي تتميز بالموضوعية والواقعية.

وعمق المشاكل والصعوبات التي تواجه سورية والمنطقة،
إصدار مخرجات علمية تُ ّ
شخص بدقة ُ

وتستشرف البدائل والمآالت.

• إصدار مخرجات علمية بلغات متعددة لتسهيل التفاعل مع السياق الدولي.
• اإلسهام في تحقيق التراكم المعرفي الذي يخدم القضية السورية.
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مسارات العمل
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ما يميز مركز عمران
ً
معتمدا على معرفة واقع األرض ،وحجم اتصاالته مع الفاعلين
تقييم األحداث بسرعة ومرونة،
الرئيسين على الساحة السورية السياسية والمدنية.

ً
ً
إخباريا منتجات عمران بشكل دوري ،باإلضافة
موقعا
ترشيد قادة الرأي ،حيث يتناول أكثر من 37
إلى متابعة ما يزيد عن  30,000قارئ لكل مخرج يصدره المركز.

توفير منصة تبادل أفكار لتقديم حلول عملية وفاعلة لمواجهة تحديات القضية السورية.

• إصدار مخرجات علمية باللغة العربية والتركية واإلنكليزية.
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مخرجات مركز عمران
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استطالع رأي الموقف الشعبي من الهدن
• بادر مركز عمران في تناوله لدراسة واقع الهدن في سورية فكانت أول دراسة له في هذا الصدد
“دراسة الهدن في سورية ...الواقع واآلفاق” التي صدرت بتاريخ  25شباط /فبراير  .2014تواترت
ً
عمقا
بعد ذلك الهدن في الريف الدمشقي مما دفع مركز عمران للقيام بدراسات تحليلية أكثر

حول الهدن ،فقام بإجراء مسح ميداني استطلع من خالله الموقف الشعبي حول الهدن بالتعاون
مع المركز السوري للبحوث واإلحصاء ،حيث أجريت الدراسة على  1,026مستجيب كعينة مزجت
بين العشوائية والعنقودية .على مدى خمسة أسابيع بين الشهر السابع والثامن (تموز/آب) 2014

وتوزعت أسئلة االستطالع في ثالثة مسارات رئيسة لرصد مشهد الهدنة من جوانبه السياسية
واالقتصادية واالجتماعية وكذلك القانونية.

ً
مستداما
حال
• وقد صدر ثالثة أجزاء من الدراسة التحليلية خلصت إلى أن الهدن ال يمكن أن تكون ً

وإنما مجرد تهدئة التقاط نفس وخيار ضرورة ،وقد تناولت عدد من مراكز البحوث المحلية والدولية
تلك الدراسات التحليلية كفريق المبعوث األممي “دي ميستورا” ومنظمة الحوار اإلنساني وعدد

من الباحثين مهتمين بدراسة ظاهرة الهدن.
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نموذج من نتائج االستبيان
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كتاب التحوالت الكبرى في المشرق العربي
ً
كتابا للدكتور مازن هاشم ركز على
أصدر مركز عمران

تحف الثورة السورية وتؤثر في
الفاعليات الرئيسة التي
ّ
ً
ساعيا على تأطيرها في السياقين
مساراتها ومآالتها،

اإلقليمي والدولي ومراقبة التغيرات الحاصلة في موازين
القوى .ويوضح الكتاب طبيعة التطورات الثقافية

السياسية في المنطقة التي ترافقت مع تآكل المحاور
القديمة المعروفة باسم محور االعتدال ومحور الممانعة،
ّ
محور جديدٍ يعتمد على جملة جديدة من
تشكل
وبداية
ٍ

ويفصل الكتاب في مكامن قوة كل
التوازنات الدولية.
ّ

من إيران وتركيا ،وحدود إمكانياتهما والفضاء المتاح
لهما في التأثير اإلقليمي .كما يعطي أهمية خاصة إلى

الضغوط الدِ مغرافية التي نتجت عن التشريد والنزوح،

مما يترك ً
آثارا دائمة في البالد المحيطة المضيفة.
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شهادات عن مركز عمران

“

يخلص مازن هاشم إلى أنّ ه ال يمكن التعامل السليم مع تطورات “الثورات العربية” بفصائلها
الق ْ
تمربها المنطقة
إال مع اعتبار
طرية المختلفة،
ُ
وخاصة سوريةّ ،
ّ
ّ
التغيرات الجيوسياسية التي ّ
ّ
ككل .وبطبيعة الحال تدخل في هذه التغيرات ديناميات عالمية وإقليمية متشابكة”.

صحيفة العرب اللندنية

“

تفتح مجاالت عمل مركز عمران للدراسات االستراتيجية آفاق ًا واسعة في الدراسات األمنية

واالستراتيجية ،ويتميز القائمون عليه باالنفتاح الثقافي والرؤية اإلصالحية الشاملة ،إال أن العالمة

الفارقة في مسيرة المركز تتمثل في استقطاب الطاقات الشبابية وتمكينها من أدوات البحث

وملكة الفكر ،مما يعد االستثمار األمثل لمستقبل سورية الحرة”.

د .بشير زين العابدين – 2014
أكاديمي سوري
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“

فاجأني وجود العديد من الباحثين واالعالميين واصحاب المهارات الذين يحاولون متابعة “علم

العمران” الخلدوني ،وتوجيهه لخدمة القضية السورية بشكل خاص ،والعربية بشكل عام ،عبر
الدراسات الرصينة والجادة عن الواقع االجتماعي في العالم اإلسالمي ،الذي قد يكون المدخل

الصحيح لدراسة كافة نواحي الحياة السياسية والتاريخية والفكرية”.

“

مخائيل سعد – 2014

كاتب في شؤون عالقة المجتمع بالدولة

رغم حداثة المركز إال إنه بدا لي متمكن ًا من قراءة واقعه ،وواثق ًا من قدراته وإمكاناته على تحقيق

األهداف التي يسعى إلى بلوغها ...يشكل فريق اإلدارة والباحثين نقطة القوة األبرز في عمل

المركز ونتيجة التفاهم الواضح بين الجميع ،فإن المركز سيتحول باعتقادي إلى قصة نجاح حقيقة

خالل فترة زمنية قصيرة”.

د .مروان قبالن – 2014

مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للبحوث ودراسة السياسات
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وحدة المعلومات
• تختص بمجال جمع المعلومات من مختلف المصادر العربية واألجنبية والتعامل معها.

ً
عموما ومركز عمران للدراسات االستراتيجية
• تُ عنى بتقديم الدعم المعلوماتي لمؤسسات المنتدى
على وجه الخصوص.

• تقوم الوحدة باسترجاع المعلومات ورصدها وأرشفتها ومن ثم تحليلها وتعميم النتائج ،بما يلبي
حاجة مؤسسات المنتدى للمعلومات الدقيقة أثناء أدائها لمهامها.
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مخرجات وحدة المعلومات
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