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أصدر مركز حرمون للدراسات املعاصرة تقريره السنوي لعام 2021، واستعرض فيه مجمل إنجازاته وأنشطته 
النوعية خالل العام، إضافة إلى النشاطات والفعاليات الجديدة. 

سعى مركز حرمون خالل عام 2021 إلى تأكيد التزامه بالقضية السورية، كمنطلق أسا�سي لعمله، وإلى ضرورة 
التركيز على إعادة تفعيل دور السوريين في إيجاد حل لقضيتهم على أساس توافقي وديمقراطي، وذلك من خالل 
إنجاز دراسات معّمقة، وعقد ورش عمل وإطالق مبادرات سياسية حوارية تخلق نتائجها تأثيًرا لدى صّناع القرار.

من حيث الشكل، أجرى مركز حرمون تطويًرا ملوقعه اإللكتروني، شمل بعض التعديالت في أقسام املركز، مع 
ا من أهمية استقطاب شرائح 

ً
الحفاظ على هويته البصرية. وعمل على تحضير النسخة اإلنكليزية للموقع، انطالق

جديدة من القراء واألكاديميين. 

وعدد  متفرد،  زائر   493.000 حوالي   ،2021 سنة  خالل   ،harmoon.org اإللكتروني  املوقع  زوار  عدد  وبلغ 
القراءات في املوقع حوالي 2.028.521 قراءة، كما بلغ عدد األشخاص الذين وصلوا الى موقع املركز وصفحاته على 

وسائل التواصل االجتماعي خالل عام 2021، 2,231,473 شخًصا. 
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الدراسات

أنجز باحثو املركز 24 دراسة: 10 دراسات حول موضوعات اجتماعية، و5 دراسات حول موضوعات سياسية، و3 
التعليم، وموضوع  دراسات حول موضوعات قانونية، و3 دراسات حول موضوعات عسكرية وأمنية، ودراستين حول 
الدراسات  وبلغ مجموع  مترجمة،  آخرون، و24 دراسة  باحثون  أنجزها  12 دراسة  إلى  باإلضافة  االقتصاد،  واحد حول 

املنشورة 70 دراسة.

 إلى جانب الدراسات الطويلة واملعّمقة، نشر املركز 248 مقال رأي، و161 دراسة قصيرة/ قضايا، وكلها حول القضية 
السورية، واستمر املركز في نشر مقاالت رأي ودراسات صغيرة حول القضية السورية، إضافة إلى إجراء حوارات مكتوبة، 

مع عدد من السياسيين واملثقفين السوريين، بلغ عددها 49 حواًرا.

اللغة  تدور حول سورية تحديًدا، من  في ترجمة دراسات ومقاالت،  في نشاطه  املركز  بالترجمة، استمر  يتعلق  ما  في 
اإلنكليزية، إضافة إلى مقاالت من اللغتين التركية والفرنسية. و نشر املركز 24 دراسة مترجمة، و100 مادة مترجمة من 

لغات أخرى أو إلى لغات أخرى، كما ترجم املركز 10 من دراساته إلى اللغة اإلنكليزية.
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العدد الخامس عشر: وكان 
ملفه الرئيس حول العقد 
االجتماعي للدولة الوطنية 

السورية.

العدد السادس عشر: وكان 
ملفه الرئيس حول النسوية 

السورية بالتعاون مع 
»منظمة مساواة«. 

العدد السابع عشر: وكان 
ملفه الرئيس حول املسرح 
السوري منذ االستقالل 

حتى 2020.

العدد الثامن عشر: وملفه 
الرئيس حول السوريين 
السريان قديًما وراهًنا.

مجلة قلمون »املجلة السورية للعلوم االجتامعية«

ط الضوء عليها بشكل كبير، 
ّ
ج ولم يسل

َ
عال

ُ
زت على املوضوعات التي لم ت

ّ
أصدر املركز أربعة أعداد من مجلة قلمون، رك

واستطاعت املجلة اجتذاب عدد كبير من الكّتاب والباحثين السوريين. وكانت أعداد مجلة قلمون لسنة 2021 هي اآلتية:
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املؤمتر السنوي األول للباحثني السوريني

عبر  يناير،  الثاني/  كانون   17  –  15 بين  االجتماعية،  العلوم  في  السوريين  الباحثين  ملؤتمر  األولى  الدورة  املركز  نظم 
للعلوم االجتماعية  السورية  الجمعية  بالتعاون مع  تقييدات جائحة كورونا، وذلك  التواصل االجتماعي، بسبب  وسائل 

والجمعية الدولية لعلم االجتماع، وبمشاركة مجلة قلمون.

مة لباحثين سوريين، تناولت موضوعات مختلفة تتعلق بسورية حصًرا. وحظي 
ّ

ّدمت في املؤتمر 30 ورقة بحثية محك
ُ
ق

املؤتمر باهتمام ومتابعة كبيرين من األكاديميين واملتابعين على وسائل التواصل االجتماعي.
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الندوات

في سورية وعليها، وموضوعات أخرى حول  الدائر  بالصراع  تتعلق  ناقشت موضوعات  املركز ندوات أسبوعية  عقد 
قضايا عربية وإقليمية. 

خالل سنة 2021، نظم املركز، في كّل من إسطنبول والدوحة، 60 ندوة عبر وسائل التواصل، تخللها بعض الندوات 
بحضور فيزيائي، شارك فيها 168 شخصية سورية وبعض الشخصيات العربية والتركية. وحقق املركز تحّسن ملحوظ في 

البث، وفي القدرة على استقبال ضيوف مقيمين في أماكن بعيدة.
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الربامج واملبادرات الجديدة

أطلق املركز خالل عام 2021  عدد من املبادرات وورش العمل والبرامج، وهي:

مرصد حرمون

املواقف  في  واملستجدات  التبدالت  رصد  بهدف  حرمون«،  »مرصد  مشروع   2021 يونيو  حزيران/  في  املركز  أطلق 
واألحداث السياسية والعسكرية واألمنية، والتبدل في األوضاع املعيشية واالجتماعية للسوريين في مناطق وجودهم.

وتقرر  ديسمبر،  األول/  كانون  حتى  يونيو   / حزيران  من  التجريبية،  الشهور  خالل  شهرية  رصد  تقارير   7 إصدار  تم 
بدًءا من التقرير السابع )تقرير شهر كانون األول 2021( تقسيم التقرير الشهري إلى ثالثة أجزاء: األول يتضمن الرصد 
السيا�سي، ويكون بمنزلة تقدير موقف سيا�سي شهري؛ والثاني تقرير شهري يغطي العمليات واألحداث العسكرية واألمنية؛ 

والثالث تقرير شهري حول الجوانب االقتصادية واملعيشية واملجتمعية.

https://www.harmoon.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af/
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مبادرة الحوار الوطني حول 
مستقبل سورية

للحوار  برنامًجا  املركز  أطلق 
تضّم  سورية،  خب 

ُ
ن بين  الوطني 

ومثقفين  وسياسيين  أكاديميين 
الحوار  بهدف  وقانونيين،  ومفكرين 
الوطنية  القضايا  من  مجموعة  حول 
الكبرى واملهمة واملصيرية، بهدف إيجاد 

توافقات وقواسم مشتركة حولها.

موضوًعا/   14 البرنامج  يضم 
قضية، قسمت على مرحلتين: 7 قضايا 
ستناقش  و7   ،2021 عام  نوقشت 
قضية  كل  تناول  ويتم   ،2022 عام 
حوار  جلستي  عبر  كامل،  شهر  خالل 
مغلقتين، بمشاركة عدد يراوح بين 20 

و25 شخًصا.

عام  خالل  املوضوعات  تمحورت 
2021 حول املبادئ الدستورية العليا، 
حيادية  علمانية/  الحكم،  نظام 
العدالة  املتساوية،  املواطنة  الدولة، 
وبلغ  والحريات،  الحقوق  االنتقالية، 
الحوارات  مجمل  في  املشاركين  عدد 

180 شخًصا.

مبادرة صياغة برنامج 
تنفيذي للقرار 2254 يمثل 

وجهة نظر سورية

السوريين  مسؤولية  من  ا 
ً
انطالق

ملشكالتهم  حل  إيجاد  ضرورة  في 
املجتمع  فشل  أن  بعد  بأنفسهم، 
وإيجابي  فاعل  دور  لعب  في  الدولي 
أطلق مركز حرمون سنة  ملساعدتهم، 
تنفيذي  برنامج  صياغة  مبادرة   2021
وجهة  يمثل   ،2254 للقرار  مفصل 
نظر سورية، يجيب على جميع األسئلة 
أي  ستواجه  التي  بالتحديات  املتعلقة 

حّل سيا�سي حقيقي في سورية.

من  التنفيذي  البرنامج  سيتكون 
بضع  من  تتكون  مسودة،  وثيقة 
صفحات فيها خالصة الحل، وسيسهم 
في صياغتها نحو مئة شخصية سورية، 
تتضمن  تفصيلية  بوثيقة  وترفق 
األسئلة  كل  ملعالجة  موضوعًيا  تصّوًرا 
املسودة  مناقشة  وستتم  والتحديات. 
من  عدد  في  عقد 

ُ
ت عمل  ورش  عدة  في 

امللف  في  الفاعلة  الدول  عواصم 
السوري، وسيكون للبرنامج ترويج على 
وسُيترجم  سورية،  كرؤية  واسع  نطاق 
لغات  إلى  وربما  اإلنكليزية،  اللغة  إلى 
أخرى، وُيوزع على أوسع نطاق لصانعي 

القرار واملؤثرين فيه.

برنامج ورش العمل حول 
سياسات الدول الفاعلة في 

القضية السورية

لتقديم فهم أعمق  في إطار السعي 
لسياسات األطراف الفاعلة في سورية، 
من  السورية  القضية  خرجت  أن  بعد 
العبين  بيد  وأصبحت  السوريين  أيدي 
إقليميين ودوليين، أطلق مركز حرمون 
فيزيائية،  عمل  ورش  لعقد  مبادرة 
 

ّ
امللف في  الفاعلة  الدول  عواصم  في 
األكاديميين  من  نخبة  تضم  السوري، 
جنسية  من  واإلعالميين  والسياسيين 
ذوي  من  عدد  وبمشاركة  الدول،  تلك 
تلك  في  املقيمين  السوريين  الخبرات 
الدول، ملناقشة وتحليل سياسات تلك 
الدول تجاه امللف السوري، وتحوالتها، 
من  الذي  الدور  إمكانية  في  والبحث 
املمكن أن تلعبه في الدفع بحل سيا�سي 
األمن،  مجلس  قرارات  وفق  سورية  في 
بناًء  وذلك  سيا�سي،  انتقال  على  يقوم 

على فهم مصالح تلك الدولة.

املركز،  أقام  البرنامج،  هذا  ضمن 
الخليج  دراسات  مركز  مع  بالتعاون 
دول  دور  حول  ورشة  قطر،  بجامعة 
الخليج تجاه القضية السورية، حملت 
الصراع  في  الخليج  دول  »دور  عنوان 
الدائر في سورية«، شارك فيها باحثون 
وتركيا  الخليج  دول  من  وأكاديميون، 
وإيران وروسيا وأملانيا وفرنسا والصين 
ناقشوا  املتحدة،  والواليات  وبريطانيا 
مجلس  )دول  الخليج  دول  مواقف 
من  واليمن(  العراق  مع  التعاون 
الورشة  وخرجت  سورية.  في  الصراع 
باللغتين  نشره  تم  تنفيذي،  بملخص 
حرمون  موقع  على  واإلنكليزية  العربية 

للدراسات املعاصرة.

https://bit.ly/3zC7OyB
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منتدى حرمون الثقافي

املركز  أعاد    ،2021 أكتوبر  في منتصف تشرين األول/ 
إغالق  بعد  إسطنبول،  في  الثقافي  حرمون  منتدى  افتتاح 
التي  الوقائية  اإلجراءات  بسبب  ونصف،  عام  قرابة  دام 
ندوة  املنتدى  برنامج  ويتضمن  كورونا.  جائحة  فرضتها 
إلى  واحدة أسبوعًيا حول قضايا سورية وعربية وإقليمية، 
وثقافية  فنية  قضايا  حول  مكملة،  أخرى  نشاطات  جانب 
)أمسيات شعرية، توقيع كتب، معارض فنية(، إضافة إلى 
من  أكثر  يضم  الذي  القراءة  وركن  التدريب،  قسم  تفعيل 
و  واألدب  واالقتصاد  السياسة  بين  تتنوع  عنوان   1500
الفلسفة. وقد استطاع املنتدى اجتذاب شخصيات تركية 

وعربية لإلسهام في نشاطاته.

الدوحة،  مكتب  في  للندوات  صالة  كذلك  املركز  أنشأ 
توسيع  بهدف  الدوحة،  في  الثقافي  حرمون  منتدى  لتكون 
النشاطات واجتذاب أعداد أكبر من أفراد الجالية السورية 

والعربية في الدوحة.

خالل  حرمون  مركز  قام  السابقة،  نشاطاته  جانب  إلى 
سنة 2021 بتنظيم عدد من األنشطة في الداخل السوري، 
تضمنت ندوات حوارية شارك فيها ناشطات وناشطون في 
الحقل السيا�سي واإلعالمي، ومحاضرات قّدمها مختصون 
بحثت في دراسات أصدرها مركز حرمون، إضافة إلى ورشتي 

عمل بمشاركة ناشطات نسويات سوريات. 

الدوحة  في  ورشة  إقامة  أيًضا،  البارزة  الفعاليات  ومن 
بعنوان  السورية،  للثورة  العاشرة  الذكرى  بمناسبة 
ا 

ً
باحث  21 فيها  شارك  السورية«،  الثورة  في  »مراجعات 

امللف  في  مختلفة  قضايا  في  مراجعات  قّدموا  وباحثة، 
والعسكرية  واملعيشية  االقتصادية  النواحي  من  السوري، 

اللجوء  كقضايا  اإلنسانية،  الجوانب  إلى  إضافة  واألمنية، 
والنزوح وإعادة اإلعمار وعودة الالجئين والعديد من امللفات 
األخرى. وتخلل الورشة تكريم  أربع شخصيات سورية، من 
املعروفين بإسهاماتهم البارزة في الثورة السورية، وهم الشيخ 
والناشط  الهنداوي،  خالد  والدكتور  الصياصنة،  أحمد 

الحقوقي فضل عبد الغني، والناشطة مروة الغميان.

وضمن برنامج دعم املجتمع املدني السوري، رعى مركز 
في  ُعقد  الذي  سورية  طلبة  التحاد  األول  املؤتمر  حرمون 
ممثلي  من  كبير  عدد  بحضور   ،2021 أبريل  نيسان/   11
حول  الجامعات  في  املنتخبة  السورية  الطالبية  التجمعات 
العالم، وتمت في نهاية املؤتمر عملية انتخاب ملجلس إدارة 
املعنية  واالستشارية  والرقابية  اإلدارية  والهيئات  االتحاد 
السوريين  الطلبة  مصالح  ورعاية  االتحاد،  شؤون  بتسيير 

األعضاء املنتشرين حول العالم.

https://www.harmoon.org/forum/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7/
https://www.harmoon.org/forum/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7/
https://www.harmoon.org/forum/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7/
https://www.facebook.com/Harmoon.Cultrual.Forum/photos/pcb.117679410714767/117676450715063/
https://www.youtube.com/watch?v=uNZzep775AY&ab_channel=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=uNZzep775AY&ab_channel=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.facebook.com/Harmoon.Cultrual.Forum/photos/pcb.126472696502105/126466826502692
https://www.harmoon.org/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85/
https://www.harmoon.org/news/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%8f%d9%83%d8%b1%d9%91%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%88/
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يتطلع مركز حرمون يف عام 2022 إىل بذل جهود إضافية، من أجل الوصول إىل 

مستوى أعىل من املهنية والتطور لنتاجاته العلمية، مبا يصب يف مصلحة 

القضية السورية وإيجاد آفاق أفضل للحل السيايس.



مركز حرمون للدراسات املعارصة 

 هو مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، تُعنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية
الدائر يف سورية وسيناريوهات تطوره، وتهتم السوري خاصة، وبالرصاع  بالشأن   والفكرية املتعلقة 
أيًضا بالقضايا العربية، والرصاعات  بتعزيز أداء املجتمع املدين، ونرش الوعي الدميقراطي. كام تهتم 

املتعلقة بها، وبالعالقات العربية اإلقليمية والدولية

harmoon.org HarmoonCenter HarmoonOrg harmoon_center harmooncenter
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