كلمة فريق عمران
حقــق مـــــــركز عمــــــران للــــــدراسات االســتراتيجية مــن خــــــال وحــــــداته ومســـــــاراته المتعــــــددة
ّ
ً
كافــة ،وســاهم فــي رســــم المشــهد الســوري وتحليل
المؤثــــرة
اهتمامـــــ ًـا بالغــــــ ًـا لــــدى الشــــرائح

محــــــاوال تقــــــويم السياســــات المتّ بعــــة وتفكيــــك ّادعاءاتهــــا،
تداعياتــــه اإلقليميــــة والدوليــــة،
ً

وتقديــــم حلــــول لصنّ ــــاع القــــرار.

يحــرص المركــز علــى تكـــريس مـــزيد مــن االهتمــام بمجــاالت العمليــة السيـــاسية ومتطلبـــاتها،
وسبـــــل تكريــس أدوات الحوكمــة ،وتعـــــزيز الممارســـــة الـــديمقراطية ،وتمكيــن االقتصاديـــات
ُ
المحليــة.

د .عمار قحف

المدير التنفيذي

2

لمحة عن عمران

ً
ً
ً
ورافـدا فـي القضيـة الســورية في المجـــاالت
أساسـا
رجعـا
بحـثية تسعى ألن تكون َم
مؤسـسة
ّ
والتنموية.
السياسية
ّ
ّ

هتمــة بالمستقبــل
ُينتج المركـــز دراســات منهجية تســـاند المسيــرة العملية للمؤسســات ُ
الم ّ

حقق التكـامل المعلوماتـي وترســـم خارطة األولويـــات.
السوري ،وتدعم آليات اتخاذ القرار ،وتُ ّ

تعتمد دراسات المركز على تحليل الواقع بأبعـــاده المتــــراكبةَ ،ينتـــج عنـــه تحديـــد االحتياجـــات
ّ
مما ّ
يحقق تنفيذها تلك االحتياجات.
يمكن من وضع الخطط التي ّ
والتطلعات ّ

3

الــرؤيــة
بحثيــة ُمسـ ّ
ـتقلة ذات دور رائــد فــي البنــاء العلمــي والمعرفــي لمنطقــة المشــرق العربــي
مؤسســة
ّ
دولـ ًـة ومجتمعـ ًـا ،ترقــى لتكــون َمرجعـ ًـا لترشــيد السياســات ورســم االســتراتيجيات.

األهداف
دعــم آليــات اتخــاذ القــرار واقتــراح اسـتراتيجيــات فــي الشــأن الســوري.
تتميز بالموضوعية والواقعية.
تقديم التوصيات ألصحاب القــرار من خالل اقتراح حلول وخيـارات
ّ
بدقة المشـاكل والصعــوبـات التي تـواجـه سورية والمنطقة،
شخص ّ
إصـدار ُمخرجـات علمية تُ ّ

وتستشرف البدائل والمآالت.

تعددة لتسهيل التفاعل مع السياق الدولي.
إصدار ُمخرجات علمية ُبلغات ُم ّ
اإلســهام في تحقيــق التــراكــم المعـــرفي الــذي يخــدم القضيــة الســورية.

4

حددات عمل عمران
ُم ّ

بالمهنية في وصف الواقع وتحليله.
االلتزام
ّ

اعتمـاد المنهجيـة العلميــة المنــاســبة.
التطـــويــر المســـتمـر لفــريــق العـــمل.

المواكبة المستمرة للحاجات المرحلية.
توطيـــن المفاهيم والحلـــول ،ومالءمتهـــا للبيئـــة الســـورية واإلقليــــم المشـــرقي ومنطقـــة
ً
عموما.
المشرق
والتدارس.
التوجهات المختلفة واعتماد الحوار
االنفتاح على
ّ
ُ

5

ميز عمران
ما ُي ّ

االنتشــار النــوعـي

ً
ً
ً
ً
ودوليـــا
عربيا
إخباريــا
موقعا
تــرشيد قــادة الــرأي ،حيث تنــاول أكثـر من 72

منتجات المركز بشكــل دوري ،باإلضافة إلى قدرته في الوصول إلى ما يزيد عن  45,000شخص.
تـقيـيـــم األحـــداث

بســــرعة ومــــرونة ،معتمـــ ً
ـدا على معرفــــة واقـــــع األرض وحجــــم اتصـــــاالته

مــــع الفاعليــن الرئيســيين علــى الســاحة الســورية السياسـ ّـية والمدنيــة.
منصة تبادل أفكار
ّ

لتقديم حلول عملية وفاعلة لمواجهة تحديات القضية السورية.

ـتعــــــددة
لغــــات ُم
ّ

والتــركية واإلنكليـــزية.
إصـــدار ُمخــرجات علمية باللغــة العــربية
ّ

6

الهيكل التنظيمي لعمران

7

وحدة البحوث
الســياســية
وحــدة بحــوث وسيــاســات ،تعمـــل على تحـليــل المشهــد الســـوري بـأبعـــاده
ّ

والعسكـــرية واالقتصـادية والمـدنية ،وانعكاس تغيـــراته على شـؤون المنطقة والـــواقــــع
ً
واستشــرافا للمســتقبل ألصحـــاب القــــرار فــي ســـورية ،كمـــــا
تقــدم توصيــات
الدولي.
ّ

يجتهــد باحثــــو الوحدة فــي تقديــم قــراءات دقيقــة وواقعيـة وموضوعية لتحديات سورية
عامــة.
والمنطقةُ ،بغيــة نقلهــا
للمهتميــن بالشــأن الســوري ّ
ّ
وتختص بثالثة مسارات:

8

وحدة المعلومات
تقدم
تخصصة بمجال جمع البيانات من مختلف المصـادر العربية واألجنبية ،كما ّ
وحدة ُم ّ

الــدعم المعلومــاتي للمـركز ،من خـالل رصد البيانــات وأرشفتهـا ومن ثم تعميم نتائجها.
ّ
المهتميــن
لتـزود بهـا شــريحة واسعة من
بتتبع ُمخرجـات مراكز الفكـر والـدراســات
ّ
وتقوم ّ
ّ

المخرجات ذات الطبيعة االستراتيجية.
بأهم ُ
وتتضمن فريقين:

9

وحدة دعم المفاوضات
مهمتهم رفـد دوائـــر
مختصيـن وخبــراء سوريين ودوليين،
وحدة تقنيـة مستحــدثة ،تضــم
ّ
ّ

ّ
وتـركــز على المسار
القرار السوري باألدوات والمعلومات والتحليل ألي عملية تفـاوضية،
السياسي والعسكري األمني والخدمي.
الدولية
وحدة الشؤون
ّ
مهمتها تفعيــل التواصــل األكــاديمــــي
وحـدة تضم أكــاديميين وخبــراء سوريين وأجانب،
ّ
والبحثي مـع مراكـــز البحــوث والدراســات العربيــة واألجنبيــة المهتمــة بالشــأن الســـــوري

الدولية بآخــر الدراســـات والتحليـــالت للمشـهد
واإلقليمي .وتعمل على رفد دوائـر القـرار
ّ

التركية السورية ضمن هذا المجال.
السياسي والعسكري .وقد تم استحداث مكتب الشؤون
ّ

10

الحقول التي غطتها ُمخرجات عمران

11

ُمخرجات عمران
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وحدة البحوث  -أهم الدراسات

ِ
الفاع َلين الروسي واألمريكي حيــال الملف الســـوري.
سيــاســات
اإليرانية في سورية وأثرها في الحل السياسي.
حدود السياسات
ّ
المحلية في مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالميةَ :و ْهم الدولة.
اإلدارة
ّ
السياسة الروسية تجاه سورية منذ أحداث الثورة.
السياسـية وطبيعة دورها في الملف السوري.
تشـكيالت الثـورة السـورية
ّ
المتـاحة.
األمـــن المائي في سورية :دراسـة تحليلية لواقع الموارد المــائية ُ
حررة.
تنمية ُسبل العيش في المناطق السورية ُ
الم ّ

13

وحدة البحوث  -أهم األوراق البحثية

تحفها إشكاليات ّ
مركبة.
تفاهمات المعارضة السورية في القاهرة ضرورة ّ
وصمــام األمــن العــربـي.
ســورية :العقــدة اإلقـليميــة
ّ
تحـوالت المشـهد العسـكري في ســورية وانعطافــاته.
ّ
وظيفي لجميع األطـراف.
اختبـار
تنظيم الدولـة مـا بعد تدمر:
ٌّ
ٌ
وتحدي األمن االقتصادي في الشمال السوري.
أزمة الوقود
ّ
الـمحلية.
المحــلية فـي المجــالــس
واقــع وتحــديــات الجبــاية
ّ
ّ
ِ
سورية.
لفاع ّلية
مؤتمر الرياض :الفرصة
ّ

14

وحدة البحوث  -أهم مقاالت الرأي

دالالت الهدن على تفكك النظام.
حيثيــات اجتماع فيينا ال تُ نذر باالنفراج.
هــدنـة الــوعـــر :رســــائـل ومـضــاميــــن.
تداع.
منتدى موسكو :هزليات تستجدي دعم نظام ُم ٍ
وتحــدي الصــمود االقتصــادي في ســـورية.
ُســبل العيـش
ّ
مجالس المحافظات في سورية :استحقاق انتقال السلطة.
دخول تركيا في التحالف الدولي :اختبار للصداقة األمريكية الكردية.
للحصول على مزيد من الدراسات واألوراق البحثية مراجعة موقع عمران:

15

جانب من ندوة مركز سيتا بعنوان « األزمة السورية بعد التدخل الروسي »
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وحدة البحوث  -مؤتمرات وأنشطة
عمان األمني
مؤتمر ّ
َّ
نظ َمـ ُـه المعهــد العربــي لدراســات األمــن بالتعــاون مــع حكومــة هولنــدا ومؤسســة كونــراد أدينــاور،

بهــدف بحــث ُسـ ُـبل التعــاون الدولــي فــي تعزيــز األمــن وتنميــة االقتصــاد ،وكل مــا يتعلــق بقضايــا
قـدم المركـز خاللـه ورقـة بعنـــوان:
التحقـق مـن البـرامـج النـوويـة وحظــر أسـلحـة الدمار الشامــلّ .

الدولية للحل السياسي في سورية :التحديات والفرص ».
« المبادرات
ّ
مؤتمر مراكز الفكر والدراسات االستراتيجية  -أنقرة

ُنظــم المؤتمــر مــن ِق َبــل معهــد التفكيــر االســتراتيجي (  ) SDEفــي أنقــرة  -تركيــا تحــت رعايــة رئاســة

التركيــة .كمــا شــارك
شــؤون األتــراك فــي الخــارج والمجتمعــات ذات الصلــة التابعــة لرئاســة الــوزراء
ّ
المركــز خــال المؤتمــر بورقــة حملــت عنــوان:

ينعم من خاللها الشرق األوسط بالسالم واالستقرار ».
« بناء رؤية مشتركة َ
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جانب من مؤتمر مراكز الفكر  -أنقرة
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ندوة بحثية بعنوان « تداعيات االتفاق النووي اإليراني على سورية والمنطقة »
المتخصصيــن
عقدهــا مركــز عمــران للدراســات االســتراتيجية ،وشــارك فيهــا ُنخبــة مــن الباحثيــن
ّ
المهتميــن بمتابعــة
فــي الشــأن اإليرانــي والعالقــات الدوليــة ،إضافــة إلــى نُ خبــة مــن الباحثيــن
ّ
المتغيــرات اإلقليميــة وأثرهــا علــى الشــرق األوســط.
ّ

الدولية ومواءمة الالجئين »
مؤتمر بعنوان « دور اإلدارة العامة في الهجرة
ّ
ُع ِقـ َـد المؤتمــر فــي جامعــة مصطفــى كمــال بالتعــاون مــع مديريــة محافظــة اإلقليــم .وقـ ّـدم المركــز
خاللــه ورقتيــن:

عوقات ».
وم ّ
األولى بعنوان « مشكلة الالجئين في تركيا :فرص ُ

الثانية بعنوان « تداعيات األزمة السورية على توازن القوى في الشرق األوسط ».

19

جانب من ندوة االتفاق النووي اإليراني

20

برنامج تدريبي حول مكافحة الفساد

عقــد مركــز عمــران برنامجـ ًـا تدريبيـ ًـا حــول مكافحــة الفســاد بيــن  12و  16ينايــر  /كانــون الثانــي ،2015
المحليــة ،ومركــز البوصلــة للتدريــب واإلبــداع ،والمنظمــة
وذلــك بالتعــاون مــع وحــدة المجالــس
ّ

المحليــة وتعزيــز الممارســة الديمقراطيــة ُجملـ ًـة مــن
الكنديــة (  .) CFILحيــث قـ ّـدم مســار اإلدارة
ّ
ّ
المتعلقــة بعالقــة الفســاد بالحوكمــة.
المفاهيــم

ً
ً
ً
محليــا ) ،واتفاقيــة األمــم
إقليميــا،
دوليــا،
كمــا عــرض العديــد مــن معاييــر مكافحــة الفســاد (
المتحــدة لمكافحــة الفســاد ،وكيفيــة تعامــل مؤسســات المجتمــع المدنــي في ســورية مع الفســاد.
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جانب من برنامج مكافحة الفساد
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كتاب « الثورة السورية في سنتها الخامسة »

ِ
الفاعلين اإلقليمييــن والدوليين
المعطيــات اإلقليميــة الناشــئة فــي المشــرق العربــي معظــم
تدفــع ُ
خفــف مــن أثــر المحــاور األخــرى
إلــى البحــث عــن
ُ
تموضعــات جديــدة تراعــي مصالحهــم األمنيــة ،وتُ ّ

الناشــئة .األمــر الــذي ُي ّ
رشــح اســتمرار التــأزّ م السياســي والعســكري فــي الملــف الســوري خــال
العــام الجــاري باتجــاه ســيناريوهات َتنامــي االنزياحــات العســكرية وبــروز مناطــق نفــوذ صلبــة،
بالتزامــن مــع اســتمرار الميوعــة فــي األطروحــات السياسـ ّـية ،خاصــة تلــك

ّ
المتعلقــة بتأهيــل األســد.

المعقــدَ ،يبــرز نظــام الحكــم المحلــي كنظــام بديــل
وضمــن الواقــع الســوري
ّ

حلــوال
تبنيــه
لــه ُكمــون سياســي يتجــاوز تقديــم الخدمــات ،خاصــة عنــد ّ
ً
اقتصاديــة غيــر تقليديــة.
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كتاب « في االنتقال إلى الدولة اآلمنة :آليات استعادة االستقرار في سورية »

يقتــرح هــذا الكتــاب عــدة آليــات لدفــع الملــف الســوري نحــو االنفــراج ،مسـ ً
ـتندا إلــى ضــرورة مــلء
الفــــراغ النــــاجم عـــن عجـــز نظـــام األسد عـــن أداء بعـــض وظـائفه .ويطــــرح الكتاب المحـــــاور التــالية:
ّ
والمـحــلــي.
تــصور عمــلي لعملية االنتقــال ُيـــراعي الـــواقــع العســكري والســـياســـي
تــقديم
ّ

العودة الكريمة للالجئين السوريين وإعادة توطينهم والعمل على إنهاء أزمة المواطن السوري
خارج الحدود.
برامج وخطط استعادة األمن المجتمعي.
آليــات مكافــحة اإلرهاب بمــا يشــمل المـرحلتين الحـالية والالحقة.
تحديد األولويات االقتصادية للمرحلة القادمة وخاصة فيما يتعلق
بمشاريع إعادة اإلعمار.
المحلية.
خطط تمكين وتطوير منظومة المجالس
ّ
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كتاب « تداعيات االتفاق النووي اإليراني على سورية والمنطقة »

ّ
الــدولــية في الـرابع عشر من يوليو  /تموز  2015من التـوصل إلى
تــمـكـنـت إيــران والـمجمــوعــة
ّ

اتفــاق نهــائي حــول البــرنـامج النــووي اإليـراني .تباينت اآلراء والمواقف في قـراءة تداعيات هذا
االتفــــاق وآثـــاره على ســـلوك إيـــران وســياســاتهــا الخــارجـيـة ،وعلى مــوازيــن القــوى اإلقـلـيمية
في المنطقـــة.
متخصصيــن فــي الشــأن اإليرانــي
وقــد قــام مركــز عمــران بدعــوة باحثيــن
ّ
بحثيــة لتقديم
الدوليــة ،للمشــاركة فــي ندوة
وقضايــا المنطقــة والعالقــات
ّ
ّ

قــراءة جامعــة شــاملة لهــذا االتفــاق وارتداداتــه المباشــرة وغيــر المباشــرة

علــى ملــف المنطقــة ،باإلضافــة إلــى أهــم الســيناريوهات المرتبطــة
المتوقــع حدوثهــا علــى
بتطــورات هــذا الملــف مــن جهــة وبالتغييــرات
ّ
مســتوى السياســة اإليرانيــة الداخليــة والخارجيــة مــن جهــة ثانيــة.
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وحدة المعلومات  -جانب من الخرائط التوضيحية 2015
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مقارنة بين ُمخرجات عمران 2015 - 2014
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