
 

 

قائمة؟ ا�حرباألزمة/ تزال ال ملاذا  

 سور�ة �� ا�حل عوائق أو ا�حسم عوائق ��

 

إطالق برنامج عن مداد -مركز دمشق لألبحاث والدراسات �علن

��دف  "قائمة �� سور�ة؟ ا�حرب التزال ملاذا" بح�ي �عنوان:

 آراء ؛ رئيسال سؤالهذا المن خاللھ اإلجابة ع�� 
ً
متقصيا

وإشارا��م ومق��حا��م  السوري با�حدثالباحث�ن واملهتم�ن 

 االستجابة" و عوائق ا�حسم أو عوائق ا�حل �� سور�ة" حول 

القائم م��ا، أو الناتج عن  ،األزمة/ا�حرب لتحديات املمكنة

  املشاريع املطروحة اليوم.

  

 

 

 
ٌ
  هو مؤسسة

ٌ
ة بحثية

ّ
  عام تأّسست مستقل

ع�ى2015
ُ
 والشؤون العاّمة بالسياسات ، �

 العلوم وقضايا والدولية، اإلقليمية

 واالقتصادية، واالجتماعية السياسية

امل املعر��ّ  باملع�ى وذلك
ّ

،( الش
ً
  نظرّ�ا

 
ً
  دراساتبال عناي��ا إ�� باإلضافة ،)وتطبيقّيا

  ��ع وترك��ها االستشرافية،/املستقبلية

  أساس الّراهنة، ع�� والقضايا السياسات

  التداعيات واستقصاء والتقييم، الّنقد

  املمكنة وا�خيارات والبدائل املحتملة

 .حيالها

  لشواغ من العاّمة رؤ�تھ �� املركز ينطلق

  شواغل مع تتمفصل وموضوعية، علميٍة 

  ت�ون  أن من بّد  وال وإ�سانية، وطنية،

  واملشرق  سور�ة شؤون
ً
  منطلقا

ً
 رؤ�و�ا

  املركز، لتفك��
ً
 مستق �و��ا عن فضال

ً
  أو را

 
ً
  موضوعا

ً
  البحثية �جهوده تطبيقيا

 .لفةاملخت وفعالياتھ و�شاطاتھ واأل�اديمية

 

مداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات   
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 إطار ومفردات عامة

 ةالنمطي التقديرات معاكسة أو تكذيب أو تحطيم ع�� فائقة قدرة السور�ة األزمة أظهرت

 مكني الذي الزم�ي املدى �جهة وخاصة ومسارا��ا، ومآال��ا طبيع��ا حول  لةاملت�ّج  والقراءات

 إسقاطب سواء قليلة، أشهر أو أسابيع غضون  �� تنت�ي أن البعض توقع فقد �ستغرقھ، أن

 .وحلفا��ا املعارضة إسقاط أو وا�حكم، السيا��ي النظام

 أمست والسياسات الرهانات أنَّ  املف��ض ومن اندالعها، ع�� عقٍد  إكمال من األزمة تق��ب

 ولوايق أن الفكر وقادة السياسات وصناع الرأي وفواعل للباحث�ن يمكن بحيث الوضوح من

 
ً
 قائمة، ا�حرب التزال ملاذا: وهو ال��نامج لهذا الرئيس السؤال ع�� بال��ك�� زمة،األ  حول  شيئا

 السياسة لفواعل طرحها يمكن مق��حات أو إشارات وأي ،ا�حل أو ا�حسم عوائق وما��

 تدبرو  يجري، ما ع�� اإلضاءة �� �ساعد أن يمكن مما السوري، با�حدث واملعني�ن سور�ة ��

 عن الناجمة والتحديات ا�حرب، استمرار تحديات مع للتعاطي املمكنة السبل تبصر أو

 املعرفية مهارا��م) لـ موظف�ن أو( من ُمستفيدين إل��ا��ا؟ اليوم املطروحة املشروعات

 �األخصو  اليوم، عالم �� يجري  ما ع�� واطالعهم التحليل، ع�� وقدرا��م وخلفيا��م والنظر�ة

 . ��ا يتصل وما سور�ة �� يجري  ما
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 ع��: ة/ال�اتب يركز أن املتوقع من

 مركز  ،نقاط �� تكثيف ،أك�� أو مقولة -
ً
 .ا�حرب اندالع أسباب ع�� ا

  األك�� العوامل -
ً
 .ا�حرب استمرار �� تأث��ا

 سبح يتحدث( ا�حرب استمرار �سبب ال�ي العوامل بمع�ى ا�حل، تمنع ال�ي العوامل -

، األك�� العوامل
ً
 ).العوامل لتلك النس�ي والوزن تأث��ا

 من زمةاأل  ف��ا اق��بت �حظات ةثّم  �ان وهل ا�حرب، ملسارات املحتملة السينار�وهات -

 من مستفادة دروس من وهل ذلك، حدث وملاذا ��، ما تكتمل، لم ولك��ا ا�حل،

  ُوجدت؟ إن بالذات، النقطة تلك من ذلك،

،أ سور�ة من املطلوب هو ما: ع�� بال��ك�� ل�حسم، أو ل�حل ومق��حات تنب��ات -
ً
 ساسا

  ذلك �ان م�ى ا�حلفاء، إ�� اإلشارة ثم
ً
  أو مطلو�ا

ً
 ھاق��اح يمكن ما ةثّم  وهل. مناسبا

  ا�خ تركيا، �ا،و أور  املتحدة، الواليات ا�خصوم، بخصوص إليھ اإلشارة أو
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 معاي�� فنية وكتابية

 عالية أو متخصصة اللغة ت�ون  أن �ش��ط ال وهذا رصينة، و�لغة مركزة، ورقة -

 التخصص.

 يمكن كما. ذلك ع�� يز�د أن و�مكن �لمة، 5000-3000 ب�ن النص ي�ون  أن املتوقع من -

، النص ي�ون  أن املهم أقل، ي�ون  أن
ً
 . ة/ال�اتب نظر وجهة من وافيا

  ذلك �ان م�ى مرجعية إشارات وضع أو وال��ميش التوثيق ع�� ال��ك�� -
ً
 م أو مناسبا

ً
 . طلو�ا

 .صيلھتو  املراد أو املطلوب املع�ى ترك�� هو املهم ،لالستطراد دا�� وال الكالم تكثيف -

  يراه بما يدعمها نظره، وجهة ة/ال�اتب �عكس أن األسا��ي بل املهم من -
ً
 مط أو مناسبا

ً
 لو�ا

 
ً
، أو فكر�ا

ً
  النص أو ة/ال�اتب ي�ون  أن ال��نامج يتوقع وال ثقافيا

ً
 نماإ بالتمام، حياديا

 موضوعي
ً
 الصعب ومن خال��ٌ  املوضوع أن باالعتبار يأخذ وأن أمكن، ما إطال��، وغ�� ا

 وفواعلھ أسبابھ حول  واملؤشرات التقديرات �جهة وخاصة حولھ، إجماع إ�� الوصول 

 ا�خ. فيھ والتفك�� الفعل واتجاهات
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 آلية املشاركة

حول هذا املوضوع، باستقبال املق��حات البحثية  لألبحاث والدراسات ��تمُّ مركز دمشق

 بالتحكيم والنشر، طيلة ف��ة ال��نامج.مع الباحث�ن فيما يتعلق والتعاون 

عرض
ُ
ِ  علمية �جنة ع�� املشاركة األبحاث �

ّ
  مةمحك

ُ
� 

َّ
  لش�

ً
 الرد تمو� النصوص، لتقييم خصيصا

 .، �ل مق��ح ع�� حدةاملق��حات واملداولة �شأ��ا مع املشارك�ن هذه ع��

 نظام حسب وذلك للنشر، املقبولة واملشار�ات لألبحاث مالية م�افأة دمشق مركز يقدم

 .باملركز ا�خاص امل�افآت

 ألبحاثل دمشق ركزمل لك��و�ياإل ال��يد ��إ بال��نامج ا�خاصة املراسالت جميعير�� توجيھ 

 info@dcrs.sy  :مداد – والدراسات

mailto:info@dcrs.sy

