اطية
مركز دراسات
الجمهورية الديمقر ّ
ّ
اطية
تقرير أعمال ومصروفات مركز دراسات
الجمهورية الديمقر ّ
ّ
منذ التأسيس حتى تاريخه (منذ آذار /مارس  2014حتى آذار /مارس )2018
السيدات والسادة
ّ
ويتضمن تفاصيل التمويل الوحيد الذي
نقدم لكم تقرير أعمالنا ومصروفاتنا،
انتهاجا لمبدأ
الشفافية ّ
ّ
ً
ّ
اطية خالل أربع سنوات من عمله ،ومصدره
حصل عليه مركز دراسات الجمهورّية الديمقر ّ

ميدانية
عنوناه بـ "دراسات
اطية ،لمشروع
المؤسسة "األورو
ّ
ّ
متوسطية" لدعم المدافعين عن الديمقر ّ
ّ
ّ
في أثر الصراع في سوريا على المجتمع" (أعمال المركز من تاريخ  1نيسان /أبريل حتى  3آب/
أغسطس .)2015
أن الكثير من أعمال المركز كانت لزمالء لم ُيذكروا في الجداول (قبل وبعد
وإذ يمكن مالحظة ّ

تبرًعا من األستاذ
فترة المشروع) ،فهذا ّ
ألن المشاركين في ّ
ملف "مراجعات" حصلوا على مكافآتهم ّ

األول للمركز،
ميشيل كيلو
(مشكورا) ،والذي ّ
ً
تبرع بشكل مباشر بأجرة العنوان البر ّ
يدي في العام ّ
تبرًعا من الزميل مدير المركز يوسف فخر الدين الذي تكّفل
وباقي المساهمين تلّقوا مكافآتهم ّ

أن المشاركين في ورشات العمل على "السكايب" شاركوا من
أيضا بمصروفات األعمال؛ كما ّ
ً

"تغيرات المشهد السياسي –
قدم األستاذ عمر كوش
(مشكورا) ّ
دون مقابل .كما ّ
ماد ًة بعنوان ّ
ً
ّ
مادة
وقدم األستاذ أكرم البني
(مشكورا) ّ
إشكالية التمثيل والرهانات الخاسرة" من دون مقابلّ ،
ّ
ً
"تعقيدات مشروع التغيير السور ّي وعوائقه" من دون مقابل .وترجمت األستاذة دينا أبو الحسن
(مشكورة) مقالة ُّ
سطينيون :روٌح جديدة تنبثق من أشالء غزة" من دون مقابل.
"كلنا فل
ّ
مستشار قانونيًّا
ًا
وبهذه المناسبة نحيي ذكرى األستاذ المحامي الراحل بشير هالل الذي عمل
تطوعي ومن دون مقابل .ونشكر الدكتور بدر الدين عرودكي رئيس المركز أثناء
للمركز بشكل
ّ ّ

قدم للمركز الكثير
التأسيس الذي عمل
متطو ًعا من دون مقابل .ونشكر األستاذ أنور البني الذي ّ
ّ

ميدانية ،والحضور إلى مدينة
من وقته وجهده (من ضمنه مراجعة كامل أعمال مشروع دراسات
ّ
بوردو في فرنسا إللقاء محاضرته ،)...من دون مقابل .كما نشكر الدكتور زياد ماجد الذي حضر

إلى مدينة "بوردو" إللقاء محاضرته من دون مقابل .وكذلك نشكر األستاذ أنيس محسن لحضوره
من بيروت إلى مدينة "بوردو" إللقاء محاضرته ،وعلى جهده التطوعي الدائم ،من دون مقابل.
ّ
التطوعي من دون مقابل خالل سنوات عمل
ونشكر مدير المركز يوسف فخر الدين على عمله
ّ ّ
المركز .ونشكر األستاذ يوسف زيدان الذي أدار قسم اإلحصاء ،وأصدر نشرته ،وشارك في
كتاب "الالجئون
الفلسطينيون في المحنة السورّية" ،من دون مقابل .كما نشكر الدكتور عارف
ّ
دليلة ،على مراجعته بعض األعمال دون مقابل .ونشكر الدكتور أحمد برقاوي ،واألستاذ
ملف "مراجعات" من دون مقابل .ونشكر األستاذ حسام
عبدالواحد علواني ،على مراجعتهما ّ
جزماتي على الجهد التطوعي دون مقابل .ونشكر الدكتور عماد العبار ،واألستاذ يوسف حمامي،

التطوعي من
واألستاذ عامر أحمد ،واألستاذ منير الخطيب ،والدكتور هيثم خوري على الجهد
ّ ّ
أيضا نشكر المشاركات والمشاركين في ورشات العمل من دون مقابل.
دون مقابل .و ً
كما نشكر األستاذ همام الخطيب ،والدكتور غريب ميرزا ،واألستاذة خولة دنيا ،والدكتور راتب
شعبو ،واألستاذ طارق عزيزة .ونشكر األستاذ نواف الصفدي ،والدكتور خلدون النبواني ،واألستاذة
خلود الزغير ،األستاذ عدنان مكية ،على تعاونهم .ونشكر جميع الباحثين والكتّاب الذين تعاونوا
مع المركز.
مجلس إدارة المركز

اطية
أعمال مركز دراسات
الجمهورية الديمقر ّ
ّ
منذ آذار /مارس  2014حتى آذار /مارس 2018
أول -تعريف المركز:
ً
االقتصادية
االجتماعية –
مهتمين باألوضاع
أكاديميين ومثّقفين
نشأ المركز نتيج ًة لتفاعل
ّ
ّ
ّ
ّ
ق
عام ،واألوضاع السورّية بشكل
الثقافية و
ّ
و ّ
السياسية في منطقة الشر األوسط وشمال إفريقيا بوجه ّ

خاص ،وما تحمله هذه األوضاع من ممكنات،
متضمنة بعديها اإلقليمي والدولي ،بوجه
مركز ّي،
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصة
وتلمسها ،من خالل تزايد الطلب االجتماعي على الحرّيات
ّ
صار من الواجب استشفافها ّ
ّ
العامة ،والحقوق
عبرت عن
السياسية المتساوية ،وشروط الحياة
المدنية و
اإلنسانية الالئقة .وقد ّ
ّ
ّ
ّ
و ّ

الشابات والشباب،
أجيال جديدةٌ من
الشعبية الواسعة ،التي أطلقتها وقادتها
ذلك االحتجاجات
ّ
ّ
ٌ
االجتماعية ومختلف المناطق ،في المنطقة ،واجهتها قوى التسلّط
وشملت مختلف الفئات
ّ

وتفكك النسيج
تحول إلى حرب سافرةّ ،أدت إلى انهيار االقتصاد
ّ
واالستبداد بقمع مفرط ّ
المادية الفادحة ،واستقدمت
الوطنية،
االجتماعي وانحالل الروابط
ً
عالوة على الخسائر البشرّية و ّ
ّ
ّ
التطرف واإلرهاب
أشكاال من
وفجرت
أججت التناقضات
إقليمي ًة
قوى وميليشيات
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
المحليةّ ،
ودولي ًة ّ
ً
عالوة على أزمة النازحين
تهدد باستدامة الحرب وزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة والعالم،
ّ
ً
والالجئين والمهاجرين.

أولوية اإلنسان وحرّيته وحقوقه وتوّقعاته وآماله ،ويجتهد في متابعة الظروف
ينطلق المركز من
ّ
ظل
االقتصادي والسياسي
التي يعيشها ،ضمن الفضاء االجتماعي -
المتبدل ّ
ّ
بشدة في ّ
ّ
ّ
ّ
تعزز
التقنية و
ويهتم بتمكينه من حرّية التعبير ،وأدواته
الصراعات الجارية.
المعنوية ،التي ّ
ّ
ّ
ّ

العام.
اطية والتواصل الصحي والتفاعل
الديمقر ّ
اإليجابي والمشاركة في صنع القرار على المستوى ّ
ّ
ّ
ويدرس العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك ،ويقترح البدائل الممكنة.
خاصة ،برصد األحداث الجارية وتحليلها في ضوء التناقضات العميقة
يهتم المركز بصورة
ّ
ّ
االجتماعية
والصراعات الجارية ،ورصد نتائجها وآثارها المباشرة وغير المباشرة في البنى
ّ
الميدانية والتقارير الدورّية
المعمقة والدراسات
السياسية ،من خالل األبحاث
الثقافية و
و
ّ
ّ
االقتصادية و ّ
ّ
ّ
االجتماعية
العامة وحياة الفئات
وغير الدورّية وتحليل السياسات ،ورصد آثارها في الحياة
ّ
ّ

علمية تستفيد من المنجزات
هجيات
ّ
المختلفة ،وشروط تصحيحها وتحسينها .وذلك باعتماد من ّ
اإلنسانية .ويضع المركز نتائج أعماله بين أيدي
االجتماعية و
االقتصادية و
األحدث للعلوم
ّ
ّ
ّ
وصناع القرار ،في مختلف المجاالت .كما يعمل المركز على تنشيط النقاش
الباحثين والدارسين
ّ

العام حول قضايا الحاضر والمستقبل والمصير ،من خالل الندوات وورشات العمل والتواصل
ّ
التعليمية،
بوية و
الثقافية و
المباشر بالفاعالت والفاعلين ،في المجاالت
ّ
السياسية والتر ّ
ّ
االجتماعية و ّ
ّ
اتيجيات عمل ،تستهدي بها ،وتعمل على
التوصل إلى رؤية
بغية
اطية مشتركة وإستر ّ
وطنية ديمقر ّ
ّ
ّ
تشاركية.
تحقيقها ،بصورة
ّ

فإن رسالته الجمهورّية
وإذ يتمحور اهتمام المركز على
أولوية اإلنسان وحرّيته وكرامته وحقوقهّ ...
ّ
وذكور) على ّأنهم متساوون في الكرامة
ًا
عمومية ،تقوم على النظر إلى أفراد المجتمع (إناثًا
ّ
مؤسس ٌة على حرّية
ثم ّ
فإن رسالته جمهورّي ٌة ديمقر ّ
ّ
اطي ٌة ّ
اإلنسانية ،وفي الجدارة واالستحقاق .ومن ّ
انتماء جذري
وهوية االختالف التي مضمونها
الفرد وحقوق اإلنسان والمواطن (والمواطنة بالطبع) ّ
ٌ
االجتماعية واالنتماء الوطني ،وفًقا
العضوية
اإلنسانية ،هذا االنتماء هو مبدأ
إلى الجماعة
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعية).
لمبادئ المساواة والحرّية والعدالة (ومنها العدالة
ّ
ثانيا -أعمال المركز
أ -الكتب:
مقدمة في مناهج البحث العلمي الجتماعي
ّ -1
ّ
ّ
 الكاتب :غريب ميرزا ،يوسف فخر لدين ،يوسف سالمة-

التصنيف :كتاب مناهج بحث

 بالتعاون (التفصيل أدناه) تاريخ اإلصدار 15 :أيار /مايو 2016-

رابط المادةhttps://goo.gl/uu1fCi :

الشيعية
 -2سوريا :عصر أمراء الحرب وعودة الحمايات والوصايات ( )1الميليشيا
ّ
 الكاتب :يوسف فخر الدين ،راتب شعبو ،غريب مير از-

التصنيف :دراسة

 تاريخ اإلصدار 5 :تموز /يوليو 2015 رابط المادةhttps://goo.gl/LZvf5n :السورية
اتيجية سلطة الستبداد في مواجهة الثورة
ّ
 -3إستر ّ
 -إعداد وتقديم :يوسف فخر الدين

 المشاركون :أحمد برقاوي ،بكر صدقي ،إياد العبد هللا ،حازم السيد ،دا ار عبد هللا،سالم السعدي ،ليلى فرح ،يوسف كنعان (طارق عزيزة).
 ملحق :بكر صدقي ،يوسف فخر الدين-

التصنيف :كتاب

 تاريخ اإلصدار 8 :نيسان /أبريل 2014-

رابط المادةhttps://goo.gl/WRMkpB :

 -4الالجئون
السورية
الفلسطينيون في المحنة
ّ
ّ

 الكاتب :يوسف فخر الدين ،يوسف زيدان التصنيف :كتاب تاريخ اإلصدار 8 :نيسان /أبريل 2014-

رابط المادةhttps://goo.gl/HF9aCq :

ب -األبحاث والدراسات:
الصناعية الـ 44
السوريين ضمن الدول
 -1دراسة عن أعداد الالجئين
ّ
ّ
 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :دراسة

-

تاريخ اإلصدار 19 :تشرين الثاني /نوفمبر 2015

 رابط المادةhttps://goo.gl/BHZPQc :السورية
العلويون والثورة
-2
ّ
ّ
 الكاتب :راتب شعبو التصنيف :بحث-

تاريخ اإلصدار 5 :تشرين الثاني /نوفمبر 2015

 رابط المادةhttps://goo.gl/7BWhxq :المركزية
العامة – النواة
المؤسسات
 -3أثر الحرب واقتصادها السياسي في
َّ
َّ
ّ
ّ
للسلطة
 الكاتب :جاد الكريم جباعي-

التصنيف :دراسة

األول /أكتوبر 2015
 تاريخ اإلصدار 11 :تشرين ّ -رابط المادةhttps://goo.gl/2E4gv8 :

 -4أثر عمالة األطفال على الطفل السورّي النازح والمقيم في ولية غازي عنتاب
التركية-مدينة كراتاش مركزي
نموذجا
ً
ّ
 الكاتب :أحمد عزام ،خولة دنيا-

التصنيف :بحث ميداني
ّ
األول /أكتوبر 2015
تاريخ اإلصدار 6 :تشرين ّ
رابط المادةhttps://goo.gl/D28dw5 :

الجتماعية ()3
 -5أثر اقتصاد الحرب في التنظيمات
ّ
 الكاتب :جاد الكريم جباعي التصنيف :دراسة تاريخ اإلصدار 31 :آب /أغسطس 2015-

رابط المادةhttps://goo.gl/1ueiPL :

الجتماعية والقيم التي تحكمها ()2
 -6أثر اقتصاد الحرب في العالقات
ّ
 الكاتب :جاد الكريم جباعي-

التصنيف :دراسة

 تاريخ اإلصدار 3 :آب /أغسطس 2015-

رابط المادةhttps://goo.gl/osk3e6 :

 -7تقييم انتشار وسائل اإلعالم السورّي
التقليدية "المطبوعة والمسموعة" لدى
ّ
الشباب السورّي في مدينة غازي عنتاب
 الكاتب :فريق عمل-

التصنيف :دراسة

 تاريخ اإلصدار 15 :تموز /يوليو 2015-

رابط المادةhttps://goo.gl/5uEeK1 :

كارثية لقتصاد الحرب في سوريا
 -8نتائج ّ
 الكاتب :جاد الكريم جباعي التصنيف :دراسة -تاريخ اإلصدار 8 :تموز /يوليو 2015

 رابط المادةhttps://goo.gl/LSpGiu :السورية – الرقة :من عباءة األسد إلى
 -9الفرصة الضائعة لسلطة المعارضة
ّ
اإلسالمية
سيف الدولة
ّ

 الكاتب :خلف علي الخلف-

التصنيف :بحث وصفي
ّ
تاريخ اإلصدار 30 :حزيران /يونيو 2015

-

رابط المادةhttps://goo.gl/ifV6dU :

-

-10

التعليم في الرقة في عهد "داعش" – اآلثار المباشرة إلغالق المدارس

على مستقبل الطالب مع وثائق
 الكاتب :علي العائد-

التصنيف :بحث

-

تاريخ اإلصدار 24 :حزيران /يونيو 2015

-

رابط المادةhttps://goo.gl/zAHGgg :

-11

السوريين الالجئين في لبنان
بحث في أحوال التالمذة
ّ

 الكاتب :صبر درويش-

التصنيف :بحث ميداني
ّ
تاريخ اإلصدار 25 :أيار /مايو 2015

-

رابط المادةhttps://goo.gl/qLek53 :

-

-12

محافظتا درعا والسويداء في مواجهة الفتنة" -قادسية بصرى" وأثرها

على محافظة السويداء
 الكاتب :همام الخطيب-

التصنيف :بحث ميداني
ّ
تاريخ اإلصدار 27 :نيسان /أبريل 2015

-

رابط المادةhttps://goo.gl/2wPVMf :

-

-13

السوريون وتجربة النزوح – العالقة بين س ّكان مدينة السلمية
ّ

قسر
والنازحين إليها ًا

 الكاتب :صبر درويش-

التصنيف :بحث ميداني
ّ
تاريخ اإلصدار 18 :آذار /مارس 2015

-

رابط المادةhttps://goo.gl/4v2whg :

-

الفلسطينيون في لبنان حالة التمييز وتداعياتها
ّ

-14

 الكاتب :أنيس محسن-

التصنيف :بحث

-

تاريخ اإلصدار 24 :أيلول /سبتمبر 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/9AeZ79 :

تطرفاً لإلسالم السياسي
-15
"داعش" النسخة األكثر ّ
ّ
 الكاتب :صبر درويش-

التصنيف :بحث مكتبي
ّ
تاريخ اإلصدار 14 :أيلول /سبتمبر 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/mC4C75 :

-

الجهادي على أرض الشام
قراءة في انحيازات اإلعالم
-16
ّ
جمو
 الكاتب :حسين ّ-

التصنيف :بحث

-

تاريخ اإلصدار 5 :أيار /مايو 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/h2wMnD :
إحصائيات
طات و
ِمحنة الالّجئين
الفلسطينيين في سوريا مح ّ
ّ
ّ

-17

 الكاتب :يوسف زيدان-

التصنيف :بحث

-

تاريخ اإلصدار 9 :نيسان /أبريل 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/vftLD5 :

-18
نموذجاً

اإلسالمية
الريفية الصاعدة في سوريا ،حركة أحرار الشام
السلفّية
ّ
ّ

 الكاتب :حازم السيد-

التصنيف :دراسة

-

تاريخ اإلصدار 8 :نيسان /أبريل 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/rESCoH :

-19

نظرية :ثالث سنوات من الثورة في سورية
ّ
ملف مراجعات ّ

 -المشاركون :عمر األسعد ،ماهر مسعود ،خلود الزغير

 مراجعة الملف :الدكتور أحمد برقاوي ،األستاذ عبدالواحد علواني-

التصنيف :أبحاث ودراسات

-

تاريخ اإلصدار 18 :آذار /مارس 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/qeuKDJ :

ت -تحليل سياسي وتقدير موقف:
ّ
السورية المعتدلة
 -1قضم المعارضة
ّ
 الكاتب :يوسف فخر الدين التصنيف :تقدير موقف تاريخ اإلصدار 26 :آب /أغسطس 2017 رابط المادةhttps://goo.gl/uycnsw : -2مؤتمرات وقرار دولي
ّ
 الكاتب :يوسف فخر الدين ،طارق عزيزة التصنيف :تحليل سياسيّ
األول /ديسمبر 2015
 تاريخ اإلصدار 21 :كانون ّ رابط المادةhttps://goo.gl/eoxIX2 : -3إقليم كردستان العراق  ..السياسة تبتلع المجتمع
جمو
 -الكاتب :حسين ّ

 -التصنيف :تقدير موقف

 تاريخ اإلصدار 24 :أيلول /سبتمبر 2015-

رابط المادةhttps://goo.gl/NFftL8 :

تتفوق على قوى السلم
 -4اجتماع فيينا :قوى الحرب ّ
 الكاتب :راتب شعبو ،طارق عزيزة التصنيف :تحليل سياسيّ
 تاريخ اإلصدار 28 :تشرين الثاني /نوفمبر 2015-

رابط المادةhttps://goo.gl/EZ9HJq :

الكردية من التد ّخل الروسي
 -5في خيارات األطراف
ّ
ّ
جمو
 الكاتب :حسين ّ-

التصنيف :تحليل سياسي
ّ
األول /أكتوبر 2015
تاريخ اإلصدار 9 :تشرين ّ
رابط المادةhttps://goo.gl/YZVi9t :

الضدّية إلى المتفق عليه
الثنائيات
" -6مشايخ الكرامة" ومحاولة الخروج من
ّ
ّ
 الكاتب :يوسف فخر الدين ،همام الخطيب-

التصنيف :تقدير موقف

-

تاريخ اإلصدار 14 :أيلول /سبتمبر 2015

 رابط المادةhttps://goo.gl/CfXujw :خاسر على
طون الممنوع ،والنظام
 -7بعد جريمة سليمان األسد األخيرة :الموالون يتخ ّ
ٌ
ِ
كل حال
ّ
 الكاتب :راتب شعبو-

التصنيف :تقدير موقف

 تاريخ اإلصدار 13 :آب /أغسطس 2015 رابط المادةhttps://goo.gl/NsnpEV :الشعبية
الرسمية والمبادرة
الفلسطينية بين عطالة الحالة
القضية
-8
ّ
ّ
ّ
ّ
 الكاتب :سليمان الدباغ-

التصنيف :تقدير موقف

 تاريخ اإلصدار 19 :تشرين الثاني /نوفمبر 2014-

رابط المادةhttps://goo.gl/Urcf6o :

 -9الوضع العسكرّي في دمشق
 الكاتب :صبر درويش-

التصنيف :تقدير موقف

-

األول /أكتوبر 2014
تاريخ اإلصدار 31 :تشرين ّ
رابط المادةhttps://goo.gl/w9pUL5 :

-

الخارجية
الداخلية و
 -10العدوان على قطاع غزة :الوضع الفلسطيني بين التجاذبات
ّ
ّ
ّ
 الكاتب :مهند عبد الحميد-

التصنيف :تحليل سياسي
ّ
تاريخ اإلصدار 1 :أيلول /سبتمبر 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/tf1E8d :

-

 -11لماذا اختارت سلطة األسد الهدن في العاصمة؟
 الكاتب :صبر درويش-

التصنيف :تقدير موقف

-

تاريخ اإلصدار 27 :آب /أغسطس 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/RTBWNi :

اإلسالميين حول إعالن الخالفة
 -12حوار بين
ّ
 الكاتب :عماد العبار-

التصنيف :تقدير موقف

-

تاريخ اإلصدار 17 :تموز /يوليو 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/6jZiJV :

 -13في تعقيدات الصراع السورّي
 الكاتب :يوسف فخر الدين-

التصنيف :تقدير موقف

-

تاريخ اإلصدار 6 :أيار /مايو 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/py2BxZ :

 -14سوريا وإيران في ظروف إعادة التموضع األمريكي
 الكاتب :يوسف فخر الدين-

التصنيف :تحليل سياسي
ّ
تاريخ اإلصدار 9 :نيسان /أبريل 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/8TeRIx :

-

ث -التقارير والمقالت:
آلية السلطة في قمعها،
 -1الحتجاجات
المطلبية في محافظة السويداء – أسبابهاّ ،
ّ
ا ّتجاهات الرأي حولها

 الكاتب :همام الخطيب التصنيف :تقرير تاريخ اإلصدار 25 :آب /أغسطس .2017المادةhttps://goo.gl/MJ2tZ6 :
 -رابط ّ

اتيجية مشاركة المجتمع المدني السورّي
السياسية
ّ
 -2ورقة تفكير :في إستر ّ
ّ
 الكاتب :يوسف فخر الدين التصنيف :مقالة-

تاريخ اإلصدار 25 :تموز /يوليو .2016

-

رابط المادةhttps://goo.gl/ZKA1Fg :

 -3مدينة سلمية :الهلع يسيطر على المدينة
 الكاتب :يوسف فخر الدين ،غريب ميرزا ،طارق عزيزة ،همام الخطيب ،خالد سالم التصنيف :تقرير تاريخ اإلصدار 13 :حزيران /يونيو 2016 رابط المادةhttps://goo.gl/PYwVG5 :التطرف
هيأ القتصاد المسرح لنفجار
 -4سوريا :كيف ّ
ّ

 الكاتب :سالم السعدي التصنيف :تقرير تاريخ اإلصدار 7 :كانون الثاني /يناير 2016المادةhttps://goo.gl/SpGBbE :
 -رابط ّ

إحصائية ضحايا جرائم النظام السورّي حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر 2015
-5
ّ
 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 6 :تشرين الثاني /نوفمبر 2015

 رابط المادةhttps://goo.gl/ZH6Lc3 : -6الصراع في مدينة سلمية – نموذج لتش ّكل "المافيات" في سوريا
 الكاتب :غريب ميرزا ،همام الخطيب التصنيف :تقريراألول /أكتوبر 2015
 تاريخ اإلصدار 1 :تشرين ّ رابط التقريرhttps://goo.gl/NsURrq : -7في عالقة السويداء بدرعا في زمن الثورة
 الكاتب :همام الخطيب التصنيف :تقريراألول /ديسمبر 2014
 تاريخ اإلصدار 30 :كانون ّ رابط المادةhttps://goo.gl/Kv6t7R : -8الوضع العسكرّي في محافظة القنيطرة مع خريطة
 الكاتب :غازي دحمان التصنيف :تقريراألول /ديسمبر 2014
 تاريخ اإلصدار 11 :كانون ّ رابط المادةhttps://goo.gl/anAhxh :توضيحية
 -9الوضع العسكرُّي في محافظة درعا مع خريطة
ّ
 -الكاتب :غازي دحمان

 التصنيف :تقرير تاريخ اإلصدار 27 :تشرين الثاني /نوفمبر 2014 رابط المادةhttps://goo.gl/uPS7fc :-10

إحصائية ضحايا جرائم النظام السورّي حتى نهاية تشرين ّأول /أكتوبر 2014
ّ

 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 14 :تشرين الثاني /نوفمبر 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/FGdxD1 :

-11

جبهة النصرة سلطان هللا على األرض

 الكاتب :صبر درويش-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 12 :تشرين الثاني /نوفمبر 2017

-

رابط المادةhttps://goo.gl/rvadxn :

انتهاكات حزب ال ّتحاد الديمقراطي في سوريا
-12
ّ
 الكاتب :مركز دراسات الجزيرة-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 8 :تشرين الثاني /نوفمبر 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/hOMw4v :

-13

المقدس
الحرب في سوريا وعنف المرأة
ّ

 الكاتب :د .روزين شيخ موسى-

التصنيف :مقالة

-

األول /أكتوبر 2014
تاريخ اإلصدار 29 :تشرين ّ
رابط المادةhttps://goo.gl/eFrkFZ :

-14

إحصائية ضحايا جرائم النظام السورّي حتى نهاية أيلول /سبتمبر 2014
ّ

 -الكاتب :قسم اإلحصاء

-

التصنيف :تقرير

-

األول /أكتوبر 2014
تاريخ النشر 11 :تشرين ّ
رابط المادةhttps://goo.gl/awH8E6 :

-15

إحصائية ضحايا جرائم النظام السورّي حتى نهاية آب /أغسطس 2014
ّ

 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 13 :أيلول /سبتمبر 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/bCgQRN :

-16

ُّ
روح جديدة تنبثق من أشالء غزة
كلنا
فلسطينيونٌ :
ّ

 الكاتب :كرمة النابلسي-

ترجمة :دينا أبو الحسن

-

التصنيف :مقالة

-

تاريخ اإلصدار 8 :أيلول /سبتمبر 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/4SHJ1W :

الفلسطينيين القادمين إلى
التقرير اإلحصائي النصف سنو ّي ألعداد الالجئين
-17
ّ
ّ
دول ال ّتحاد األوربي من سوريا في األزمة الراهنة
ّ
 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 2 :أيلول /سبتمبر 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/Rh87YU :

-18

الفلسطينيين القادمين إلى  44دولة
إحصائية ألعداد الالجئين
مؤشرات
ّ
ّ
ّ

صناعية -منها ال ّتحاد األوربي -من سوريا خالل األزمة
ّ
ّ
 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 2 :أيلول /سبتمبر 2015

-

رابط المادةhttps://goo.gl/QKmJp3 :

الصناعية الـ  44من
السوريين في الدول
تقرير إحصائي أولي عن الالجئين
-19
ّ
ّ
ّ
ّ
األول من 2014
عام  2011وحتى النصف ّ
 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 2 :أيلول /سبتمبر 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/NMEXfn :

-20

إحصائية ضحايا جرائم النظام السورّي حتى نهاية تموز /يوليو 2014
ّ

 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 9 :آب /أغسطس 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/U1eQjm :

-21

غزة بين الواقع واأليديولوجيا

 الكاتب :يوسف سالمة-

التصنيف :مقالة

-

تاريخ اإلصدار 3 :آب /أغسطس 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/y8DPXs :

إشكالية التمثيل والرهانات الخاسرة
تغيرات المشهد السياسي –
-22
ّ
ّ
ّ
 الكاتب :عمر كوش-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 13 :تموز /يوليو 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/LiVmjj :

-23

إحصائية ضحايا جرائم النظام السورّي حتى نهاية حزيران /يونيو 2014
ّ

 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 13 :تموز /يوليو 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/DasqCt :

إحصائية ضحايا جرائم النظام السورّي حتى نهاية أيار /مايو 2014
ّ

-24

 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 12 :حزيران /يونيو 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/C7r23V :

-25
2014

السورية لغاية  31أيار /مايو
الفلسطينيين خالل الثورة
إحصائيات الشهداء
ّ
ّ
ّ

 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 7 :حزيران /يونيو 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/xyrjVq :
إحصائية ضحايا جرائم النظام السورّي حتى نهاية نيسان /أبريل 2014
ّ

-26

 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 10 :أيار /مايو 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/rtJ7mM :
إحصائية ضحايا جرائم النظام السورّي حتى نهاية آذار /مارس 2014
ّ

-27

 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 11 :نيسان /أبريل 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/Gpaq3k :

-28
2014

الشهرية لضحايا جرائم النظام السورّي حتى نهاية شباط /فبراير
اإلحصائية
ّ
ّ

 الكاتب :قسم اإلحصاء-

التصنيف :تقرير

-

تاريخ اإلصدار 14 :آذار /مارس 2014

-

رابط المادةhttps://goo.gl/ktVPwg :

منصات ومل ّفات
جّ -
السورية
اإلسالمية في الحرب
ملف قراءات في الحركة
ّ -1
ّ
ّ
اإلسالمية في الحرب السورّية
بالتعاون بين المركز ومجّلة صور صدر أربعة تقارير عن الحركة
ّ

حيث قام المركز بإنجازها ،وتكّفلت المجّلة بدفع مكافآت الباحثين.

انية
اإلسالمية :بين
 حركة أحرار الشامالجهادية واإلخو ّ
ّ
ّ
رابط التقريرhttp://goo.gl/mXaXj1 :
السورية
 قراء ٌة في ظاهرة "أسلمة" الثورةّ

رابط التقريرhttp://goo.gl/ifRTHq :

السورية
 جماعة اإلخوان المسلمين في الثورةّ

رابط التقريرhttp://goo.gl/a63NEf :

السورية
 حزب التحرير في الثورةّ

رابط التقريرhttp://goo.gl/h5h5YH :

ترددها إلى
 -2بالتعاون مع المركز قامت إذاعة "ألوان" السورّية الموجودة في تركيا (ويصل ّ

مناطق من الشمال السور ّي) بأجراء لقاءات مع باحثينا ضمن برنامج "الشارع السياسي" استنادا
ّ
عدة حلقات:
تم خالل ّ
الى ورشات عمل المركز ،وهو ما ّ
http://drsc-sy.org/category/%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
منصة تدريب عبر اإل نترنت:
ّ -3

للمنصة ،والتجهيز األكاديمي ،وقام بإنجازه بالشراكة
طة مشروع
قام فريق عمل المركز بوضع خ ّ
ّ
ّ
ثم انفصل عمل المركزين،
لمنهجيات البحث
مع مركز حرمون باسم "معهد الجمهورّية
ّ
العلمي" ّ
ّ
الجمهورية للتدريب عن بعد".
"منصة
ّ
منصتنا باسم ّ
ّ
فاستمرت ّ
المنصة بالشراكة مع مركز "حرمون للدراسات المعاصرة":
منجزات
ّ
"مقدمة في مناهج البحث العلمي
لكترونيا بشكل مجاني بعنوان
متاح إ
كتاب
ًّ
ّ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
االجتماعي"http://goo.gl/1EmcKW :
ّ
منهجيات البحث
األول  http://goo.gl/M7v6H4من
ّ
 دورة أولى للمستوى ّطالبا سوريًّا
المدرسين ،وقبلت إدارة الدورة 120
العلمي ،شارك فيها كوكبةٌ من
ً
ّ
ّ
تحديدا وباقي دول اللجوء ،ومنهم كوادر خمس
موجودين في سورية وبالد الجوار
ً
مدنية سورّية طلبت تدريب كادرها والتعاون مع المعهد
مؤسسات
ّ
ّ
http://goo.gl/9oNDvi

اطية
منصة حوار
الجمهورية الديمقر ّ
ّ
ّ -5
تضمنت لقاءات عبر "السكايب" ،مع مالحظة أّننا رّكزنا
 الورشات المنجزة التيّ

العملية
نسائي ًة عن
تضمنت ورش ًة
اطية" ،كما
على "المعارضة
ّ
ّ
السياسية والديمقر ّ
ّ
ّ
http://goo.gl/NQB5g9
http://goo.gl/oy5mjo
السياسية:
ّ
http://goo.gl/rhfHdl

http://goo.gl/c46Sjw http://goo.gl/5L91Nf

http://goo.gl/anLtnR http://goo.gl/ZiIpbv
 ُعقدت ورشة عمل بعنوان" :الالجئون من سورية :الهروب من الموت إلى معضلةقدمها
األول /أكتوبر ّ ،2017
االندماج" ،في مدينة بوردو (فرنسا) في  6تشرين ّ
الفلسطينية ،والناشط في مجال
الصحافي الفلسطيني ،سكرتير تحرير مجّلة الدارسات
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية لحقوق
ظمة
حقوق الالجئين في لبنان ،عضو الهيئة اإلدارّية للمن ّ
ّ
اإلنسان ،أنيس محسن .وكانت ضمن سلسلة ندوات وورشات عمل يقيمها مركز

اطية بعنوان" :مسألة اندماج الالجئين وارتباطها بظروف
دراسات الجمهورّية الديمقر ّ
أيضا في سياق مشروع للتعاون بين
وثقافة بلدانهم
األصلية" .وهي ورق ٌة أ ّ
ُعدت ً
ّ

الفلسطينيين في
الفلسطينية ،لإلضاءة على وضع الالجئين
المركز ومجّلة الدراسات
ّ
ّ
أوروبا.

https://goo.gl/kz9JyP
 -محاضرات:

اطية."33
مؤسسة "سوريا ديمقر ّ
أنجز المركز ثالث محاضرات في مدينة "بوردو" بالتعاون مع ّ
نسيين للتعريف
وحرصنا على أن يكون حضورها من الالجئين السورّيين والمواطنين الفر ّ
القضية السورّية .وحاضر فيها كل من :األستاذ أنور البني ،والدكتور يوسف سالمة،
بجوانب
ّ

والدكتور زياد ماجد.
روابط

المحاضرات:

http://goo.gl/r1ocML

http://goo.gl/Z3hdwI

http://goo.gl/ow7dM1

ميدانية في أثر الصراع في سوريا على المجتمع"
انية مشروع "دراسات
ّ
ثال ًثا -مصروفات ميز ّ
من  1نيسان /أبريل حتى  3آب /أغسطس 2015

تطو ًعا من دون مقابل :األستاذ يوسف فخر الدين
أدار المشروعّ ،
البحثية :األستاذ همام الخطيب ،الدكتور راتب شعبو ،األستاذ علي العائد ،الدكتور
المشاركة
ّ

غريب ميرزا ،األستاذ محمد اليوسفي ،األستاذ أحمد عزام ،األستاذة خولة دنيا ،األستاذ غازي
دحمان ،األستاذ جاد الكريم جباعي ،األستاذ طارق أحمد ،األستاذ خلف علي الخلف ،األستاذ
أحمد عزام ،األستاذ حسين جمو ،األستاذ طارق عزيزة ،األستاذ جاد الكريم جباعي ،األستاذ صبر
درويش ،األستاذ سالم السعدي.
الترجمة :األستاذ آالن هوب ،األستاذ عقبة حسن ،األستاذ غريب مير از ،الدكتور خلدون النبواني.
متفرقات :الدكتور يوسف سالمة (ندوة ،ومقالة ،وقراءة بعض األعمال)
ّ

الجدول:
السم
أجور

مقابل
الباحثين

اللغوي
والمترجمين والتدقيق
ّ

والكتّاب دراسات ،أبحاث ،تقارير...

المبلغ
 23986يورو

فاتورة التأمين

فاتورة التأمين

 81يورو

إيجار عنوان المركز

إيجار عنوان المركز

 60يورو

األستاذة سوسن صالح

صوتية
تفريغ ورشة حوار
ّ

 167يورو

آالء وحسام

برمجة الموقع اإلنكليز ّي ،وإيجار  650يورو
لسنة للموقعين.

إيجار اإلعالن عن نقل عنوان إيجار اإلعالن عن نقل عنوان  31يورو

الرسمية
المركز بالجريدة
ّ

دفعة لفتح حساب بنكي جديد
ّ
كامل المشروع

الرسمية
المركز بالجريدة
ّ

دفعة لفتح حساب بنكي جديد
ّ

 25يورو
 25000يورو

