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دراسات

مؤتمرات وفعاليات

مقاالت رأي

329

كتب
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ميزنا
ما ُي ّ
دعم قضايا التغيير في سورية
باعتباره مدخل االستقرار واألمن والتنمية

التقييم الموضوعي

لتحوالت القضية السورية واقتراح التوصيات

والسياسات الالزمة

التفاعل

مع صانعي القرار والسياسات العامة في سورية
والمنطقة ومع الدول الفاعلة

المعلومات الميدانية الدقيقة
من خالل شبكة من العالقات والباحثين
الميدانيين والشراكات

االنتشار النوعي
في أوساط القرار السوري واإلقليمي والدولي،

وتقديم التحليل والرأي للمواقع العربية والدولية
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الملفات والقضايا
العملية السياسية

عودة الالجئين والنازحين

الشؤون األمنية والعسكرية

تنمية موارد األسرة

القوات الدولية

التعليم

اإلرهاب وحركات التطرف

الصحة

الهوية والعقد االجتماعي

التنمية االقتصادية المحلية

العملية الدستورية واالنتخابات

الشؤون اإلقليمية والدولية الجيوسياسية

سيادة القانون والمحاسبة

قضايا تمكين المرأة والشباب

البرامج
البحثية

الحوكمة
األمن والجيش
الشؤون الكردية
إعادة البناء
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الدراسات واألوراق البحثية
واقع وتحديات سبل العيش لدى الالجئين السوريين في تركيا (استطالع رأي)

كانون الثاني

تطورات العالقة بين اإلدارة الذاتية والنظام وروسيا خالل عامي ()2017-2016

كانون الثاني

األسطرة أو البداية ..الغوطة الشرقية بوابة المشهد السوري الجديد

آذار

المشهد العسكري في سورية وتحوالته المتوقعة

آذار

التموضع االقتصادي اإليراني في سورية

نيسان

"تحريك" وليس "تحرير" الضربة الثالثية لألسد ومضامينها السياسية

نيسان

حول مشاركة المرأة السورية في العمل السياسي

أيار

فرص االحتواء والسيطرة على إدلب في مسارات األزمة السورية

أيار

اإلدارة الذاتية في الشمال السوري :إشكاليات الشرعية والهوية

حزيران

األردن والجنوب السوري ..محددات العالقة ومستقبلها في ظل التوتر الداخلي واإلقليمي

حزيران

النازحون في إدلب ..قراءة في التحديات والمآالت في ضوء التفاهم التركي-الروسي

تشرين األول

واقع سبل العيش في مخيمات النزوح :دراسة حالة في مناطق الشمال السوري

تشرين الثاني

إدارة النظام للمحليات ..بماذا تخبرنا نتائج انتخابات اإلدارة المحلية؟

تشرين الثاني

اتفاق إدلب في حسابات الربح والخسارة :المقدمات والتحديات والمصير

تشرين الثاني
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تقديرات الموقف والمقاالت
من القلمون..مالمح لتقسيمات إدارية جديدة عنوانها األقاليم

كانون الثاني

واقع دور األمم المتحدة في حل األزمة السورية :المعضلة واألسباب

نيسان

ً
مجددا
ساعة إيلي كوهين (كامل أمين ثابت) تدق في تل أبيب

تموز

إدلب على خط المسار الروسي ..احتماالت الثابت والمتغير

تموز

النظام وتسوية ملف المعتقلين :الوفاة ألسباب "طبيعية"

تموز

ً
نموذجا
العودة إلى ما قبل الربيع العربي ..سورية

آب

معركة إدلب :تفاهمات أمنية حذرة وأدوار محلية مطلوبة

أيلول

مغيب بمناطق األسد
انتخابات باهتة واستقرار
ّ

أيلول

انتخابات اإلدارة المحلية في سورية ..الحوكمة المستحيلة

تشرين األول

النازحون في إدلب ..بين مأساة الحاضر وهواجس المستقبل

تشرين األول

وتحدي شظف العيش
النازحون في سورية
ّ

تشرين الثاني

الموازنة العامة كأداة لتمويه الواقع االقتصادي في سورية

كانون األول

االنسحاب العسكري األميركي من سورية :نحو ملء الفراغ سر

كانون األول
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أهم التقارير الخاصة
الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

حزيران

تطورات المشهد السوري في مراكز األبحاث واإلعالم الروسية

حزيران  -تموز

قراءة أولية ..االغتياالت في مناطق المعارضة والفصائل الجهادية خالل النصف األول لعام 2018

تموز

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

تموز

تقرير خاص :الواقع الميداني في آخر مناطق خفض التصعيد والسيناريوهات المتوقعة

آب

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

آب

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

أيلول

اتفاق المنطقة العازلة في إدلب ..السياق والواقع الراهن واتجاهاته

تشرين األول

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

تشرين األول

االغتياالت في مناطق المعارضة خالل الفترة الممتدة من تموز حتى تشرين األول

تشرين الثاني

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

تشرين الثاني

واقع البنى المحلية اإلدارية القائمة في محافظة إدلب

كانون األول

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

كانون األول
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المخرجات المطبوعة
ُ
حــول المركزيــة والالمركزيــة فــي ســورية :بيــن النظريــة والتطبيــق
(باللغتين العربية واإلنكليزية)

ينطلــق هــذا الكتــاب مــن ضــرورة اســتعادة الشــرعية التــي ُفقــدت لــدى األطــراف

كافــة ،عبــر تنظيــم أدوات الحكــم المحلــي المرتكــزة إلــى تجربــة المجالــس المحليــة

التــي لــم تجنــح إلــى الفدراليــة المفرطــة وال إلــى المركزيــة المســتبدة ،وإنمــا خطــت
ً
ً
حــدودا لصالحيــات المركــز تعتمــد
البنــى المحليــة ويرســم
طريقــا يزيــد مــن قــوة ُ
علــى منــح الصالحيــات وليــس التفويــض الــذي يخضــع لســيطرة الدولــة المركزيــة.
يؤكــد الكتــاب علــى ضــرورة تطويــر نمــوذج المركــزي ســوري يبتعــد عــن ثنائيــة

الالمركزيــة السياســية/الالمركزية اإلداريــة أو الفدرالية/المركزيــة ،وينطلــق نحــو

تقاســم فــي الصالحيــات والوظائــف وبالتالــي االنتقــال مــن اإلدارة المحليــة إلــى
ً
مزيــدا مــن التطويــر والنقــاش ولكــن
الحكــم المحلــي .وال شــك أن هــذا يتطلــب

نضــع هــذا العمــل ليكــون بدايــة فــي حــوار ســوري مجتمعــي عــن الشــكل األقــرب

لطبيعــة ســورية الــذي بــات أكثــر محليــة مــن أي عهــد مضــى خاصــة بعــد ســنوات مــن
الالمركزيــة الطبيعيــة.
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إصــاح المؤسســة العســكرية فــي ســورية :تحــدي التغييــر وإعــادة
التشكيل (باللغتين العربية واإلنكليزية)

انطالقـ ًـا مــن ضــرورة إعــادة تعريــف أدوار المؤسســة العســكرية فــي ســورية فــي ظــل

التحــوالت العميقــة التــي يشــهدها مفهــوم الدولــة الوطنيــة ،ومــا تســتوجبه مــن
تفكيــك بحثــي لوظيفــة وبنيــة الجيــش فــي ســورية ،وهويتــه العقائديــة والتفســيرات

الرئيســية لحركيتــه.

أطلــق مركــز عمــران كتابــه بعنــوان "تحــوالت المؤسســة العســكرية الســورية :تحــدي
وضــح فقــدان المؤسســة العســكرية لشــروط
التغييــر وإعــادة التشــكيل" ،الــذي ّ

الفاعليــة والوطنيــة وانتفــاء القــدرة والكفــاءة لحمايــة مخرجــات العمليــة السياســية
وتوفيــر االســتقرار ،مبينـ ًـا مؤشــرات عــدم االســتقرار فــي خارطــة الفواعــل العســكرية

وأثرهــا علــى مركزيــة وظيفــة الدفــاع واألمــن ،والشــكل النهائــي لمراكــز القــوة فــي
الجيــش بعــد عمليــات الدمــج المحتملــة.
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وفعاليات
مؤتمرات
ّ
لقاء تعريفي

ندوة بحثية

ندوة علمية

حــول المركزيــة والالمركزيــة فــي ســورية

لمقارنة التفاعل بين سياسات الصراع

العالم العربي من االنقسام

عقــده مركــز عمــران لمناقشــة فصــول ومضاميــن
ً
مســتعرضا اآلراء واألفــكار
كتابــه الســنوي الرابــع
الــواردة فيــه مــع عــدد مــن المختصيــن.

والعدالة والتنمية

إلى المصالحات

قــدم مركــز عمــران مقارنتــه للجوانــب القانونيــة

شــارك المركــز بالنــدوة التــي عقدهــا مركــز الشــرق

الســوري لشــبكة  ESRCاالســتراتيجية والمعنيــة

ضمــن محــور آفــاق المصالحــات الوطنيــة فــي العالم

وســبل الحوكمــة الرشــيدة فيمــا يخــص الشــأن
بالعدالــة وفــض النزاعــات والتنميــة.

عمــان ،وذلــك
األوســط فــي العاصمــة األردنيــة ّ

العربــي :آفــاق المصالحــة الوطنيــة فــي ســورية.

ندوة بحثية

ندوة أكاديمية

ورشة خبراء

إدلب  -المرحلة الجديدة في األزمة السورية

مآالت الثورة السورية

الحكم المحلي في سوریة المستقبل

شــارك مركــز عمــران فــي النــدوة البحثيــة التــي عقدهــا

قــدم مركــز عمــران ورقتيــن بحثيتيــن األولــى حــول

ّ
نظمها المركز بالتعاون مع وحدة المجالس

واالجتماعيــة لمناقشــة الســيناريوهات المتعلقــة

فــي الثــورة الســورية.

مركــز  SETAللدراســات السياســية واالقتصاديــة

بمستقبل محافظة إدلب.

مقاربــة الحــركات الجهاديــة للحكــم المحلــي وأثرهــا
والثانية بعنوان تحوالت البنية األمنية للنظام

السوري خالل الثورة السورية .وذلك في الندوة التي

عقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
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المحلية ومنظمة Swiss Peace

ورشات العمل
استراتيجيات بناء الدولة في سورية
مناقشة حول المركزية والالمركزية

إصــاح القطــاع العســكري فــي مرحلــة مــا
بعد الصراع في سورية

ســياقات القضيــة الســورية ومآالتهــا فــي
عام 2018

عقدهــا مركــز عمــران بالتعــاون مــع مركــز GCSP

عقدهــا المركــز بالتعــاون مــع مركــز كارنيغــي الشــرق

قدم مركز عمران "مكتب واشنطن" لنخبة من

وشــخصيات فاعلــة علــى مســتوى صناعــة القــرار.

األوروبي وألمانيا كجزء من مبادرة دعم عملية السالم

والمآالت العسكرية في سورية وأنماط الحوكمة

وبمشــاركة مــن مراكــز دراســات عربيــة وأجنبيــة

التوجهات العسكرية في سورية:

السياسات وتخطيط االستقرار

ّ
نظمهــا المركــز بالتعــاون مــع مركــز كارنيغــي الشــرق

األوســط ضمــن مشــروع بحثــي ممــول مــن االتحــاد
السورية .SPPSI

مستقبل الحرب بالوكالة  -منطقة
ُعقــدت بالتعــاون مــع مركــز  ،New Americaحضرهــا

نظمهــا مركــز عمــران بالتعــاون مــع البرنامــج الســوري

الشرق األوسط

األوســط ،والمعهــد األوروبــي للســام ،ومعهــد

القضايــا المتعلقــة بالمؤسســة العســكرية ورســم

واليمــن ،وليبيــا .وأثرهــا فــي تهيئــة البيئــة المواتيــة

تصــور يحقــق عمليــة االســتقرار فــي ســورية لفتــرة مــا
بعــد الحــرب.

فيها ،وتأثيرها على سياق العملية السياسية.

دور المجتمع المدني في ضمان حقوق

عــدد مــن الخبــراء والباحثيــن األجانــب لمناقشــة

االتحــاد األوروبــي للدراســات األمنيــة ،لمناقشــة

المهتمين بالشأن السوري ،إحاطة حول التطورات

مســتقبل الحــروب فــي كل مــن ســورية ،والعــراق،

اإلنسان في إعادة إعمار سورية

للتطويــر القانونــي ومنظمــة اليــوم التالــي.

لنشــوء حــركات تطــرف عابــرة للحــدود.
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وفعاليات
مؤتمرات
ّ
المؤتمر الدولي لالجئين

مؤتمر منتدى الشرق

مؤتمر المكتب السياسي لألمم المتحدة

الســعي نحــو حيــاة أفضــل لالجئيــن فــي

ســورية واألمــن العالمــي :مشــروع حــوار

الحوكمة المحلية لما بعد االتفاق

شــارك المركــز بأعمــال المؤتمــر الدولــي الــذي نظمتــه

هــدف المركــز مــن خــال مشــاركته إلــى تقديــم رؤى
جديــدة حــول القضايــا األمنيــة الحاليــة ،واقتــراح ُأطــر

شــارك مركــز عمــران بــإدارة نقــاش حــول سياســات

المجتمعات المضيفة

 OXFAMلصياغة ميثاق دولي خاص بالالجئين معتمد
مــن قبــل المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن.

متعــدد األطــراف حــول االنتقــال السياســي

عمــل جديــدة لمــا بعــد الحــرب فــي ســورية.

المؤتمر الدوري بجامعة ياغيالن في بولندا
صراع وتعاون في عالم مترابط
ً
عرضا حول األمن وأنماط الحوكمة في سورية ومستقبلها.
قدم مركز عمران خالل مشاركته
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السياسي في سورية

وأولويــات األمــم المتحــدة فــي المرحلــة الحاليــة
ومرحلــة مــا بعــد االتفــاق السياســي ،بهــدف دعــم
االســتقرار وتعزيــز أدوات الحكــم المحلــي فــي ســورية.

التغطية اإلعالمية
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الشراكات واالتفاقيات
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www.omrandirasat.org
Info@omrandirasat.org

