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تهدف  سورية  أهلية  مؤسسة  السوري"  الحوار  "مركز 
إلى إحياء الحوار وتفعيله حول القضايا التي تهم الشعب 
السوري، وتسعى إلى توطيد العالقات وتفعيل التعاون 

والتنسيق بين السوريين.
المركز  بدأ  2014م،   - 1435هـ  للعام  األول  الربع  في 
ثالث  تبعها  ثم  األولى.  التشاورية  الندوة  عبر  أعماله 
1435-1436هـ  العامين  مدار  على  تشاورية  ندوات 
ُأعلن رسميًا عن تأسيس مركز  أن  إلى  2014-2015م، 
من  عريض  طيف  لتوصيات  استجابة  السوري  الحوار 

مشاركي الندوات السابقة في أواخر عام 2015م.
يتضمن المركز برنامجين اثنين هما:

برنامج الحوار السياسي وبرنامج الحوار المجتمعي.

مقدمة



برنامج الحوار السياسي

يهدف برنامج الحوار السياسي إلى تعزيز ثقافة الحوار وبناء الثقة بين مختلف القوى السورية بما يأمله المركز من 
المساهمة في الوصول إلى توافقات تجاه القضايا السياسية االستراتيجية، كما يعمل على محاولة تقريب وجهات 

النظر بين القوى السورية وتياراتها للخروج بمواقف مشتركة تجاه المستجدات السياسة.

يتضمن برنامج الحوار السياسي أربع مسارات حوارية ومسار تدريبي:

مسار حوار "التعايش": وهو موجه لتعزيز وبناء الحوار الوطني العام.

مسار حوار "التالحم": هو موجه لتعزيز الحوار بين فئات واختصاصات محددة ومتشابهة.

مسار حوار "الكشاف": لقاء دوري بهدف محاولة كشف خفايا الساحة السياسية، ثم الحوار للخروج بتوصيات 
عامة مشتركة تجاهها، حيث يعمل المركز على تجهيز وتهيئة منصة الحوار التي تجمع أصحاب الخبرة واالختصاص 

من المهتمين والباحثين والعاملين في الحقل السياسي لمناقشة مستجدات الساحة السياسة.

مسار حوار "الساعة": في ظل التغيرات المتسارعة نشأ هذا المسار لمتابعة تطورات األحداث في سوريا بسبب 
الحاجة لوجود أدوات سريعة تكشف التغيرات وتجليها من خالل أصحاب الصلة القريبين منها ومن ثم عرضها 
ونقاشها مع العاملين والقريبين من الميدان السياسي للخروج بتصور ورؤية أوضح للتغيرات واألحداث السياسية.

مسار )التدريب(: يتكون من جانبين: جانب مهاري يهتم بالمهارات التي تدعم عمل المركز ككل، وجانب موضوعي 
يهتم بالمواضيع التي تعزز قدرات المحاور السياسي في عمله.
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برنامج الحوار المجتمعي

يهدف برنامج الحوار المجتمعي للمشاركة في أخذ زمام المبادرة بهدف إعادة حيوية وعافية المجتمع السوري بعد عقود 
من حالة تغول السلطة بشكل عام والتباحث حول االرتدادات المجتمعية للثورة السورية بشكل خاص للمساهمة في 
اصالح ما يمكن اصالحه منها، ويسعى لتعزيز ثقافة العمل المجتمعي، والمساهمة بتقوية المجتمع وفسح المجال 
أمامه واستنهاض طاقته الذاتية الكامنة، وتفعيلها لدى المؤسسات أو لدى األفراد بحيث يصبح هّم النهوض به هّمًا 

ذاتيًا، كما يعمل على إيجاد ثقافة تعلي من شأن المجتمع وترسخ مركزتيه، وتضع ثقتها بقدرته وطاقاته.
يتضمن برنامج الحوار المجتمعي ثالث مسارات حوارية ومسار تدريبي:

مسار حوار )بناء(: يقوم فيه المركز بنشر الفكر والثقافة المجتمعية، وتعزيز مركزية المجتمع ومعايير صحته وحيويته.

مسار حوار )إصالح(: يقوم فيه المركز عمليًا برصد الظواهر المجتمعية الملحة الناجمة عن ارتدادات الثورة أو عن إرث 
االستبداد أو تلك التي ُيستشَرف حدوثها، والتي تحتاج لمن يقوم بالتحريك وتسليط الضوء عليها، وإقامة األنشطة 

الحوارية المالئمة لها بين المعنيين.

مسار )الحوار المحلي(: يقوم فيه المركز بإقامة الحوارات في المدن والمناطق المختلفة، بهدف تعزيز الحوار ضمن 
البنى والفعاليات المحلية ونشر ثقافة الحوار ضمن مختلف فئات المجتمع السوري.

مسار )التدريب(: يتكون من جانبين: جانب مهاري يهتم بالمهارات التي تدعم عمل المركز ككل، وجانب موضوعي 
يهتم بالمواضيع التي تعزز قدرات المحاور المجتمعي في عمله.
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انجازات عام 2018

أقام مركز الحوار السوري خالل عام 2018م عدد 21 فعالية باإلضافة الى إصدار 12 تقريرا وورقة 
بحثية، توزعت بين برنامج الحوار السياسي وبرنامج الحوار المجتمعي، وفق اآلتي:

برنامج الحوار السياسي: )بمجموع 13 فعالية و11 تقريرًا وورقة بحثية(

برنامج الحوار المجتمعي: )بمجموع 8 فعاليات وورقة تحليلية(

3 مشاريع 1 ندوة 8 تقارير9 ندوات

ورقة

8 فعاليات وورقة تحليلية

3174
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مشروع الحوار الوطني
يأتي مشروع "الحوار الوطني" كأحد مشاريع "مسار التعايش" في برنامج الحوار السياسي للمركز، والذي يهدف لتعزيز وبناء الحوار 
الوطني وفق خطوات منظمة ومدروسة تدرس النقاط المشتركة بين مختلف األطياف وتسعى لتنميتها وتبحث عن نقاط 

اإلختالف وتدرس آلية إدارتها والتعايش معها.

يهدف المشروع إلى بناء توافقات موضوعية بين مختلف 
المكونات لقوى الثورة والمعارضة، بهدف التوافق على 

أسس العقد االجتماعي الجديد بين السوريين

امتدادا لما أنجزه المركز بالتعاون من الشركاء المنفذين والراعين للمشروع العام الماضي، حيث أنجزت أول مرحلتين 
من المشروع وهما: مرحلة األبحاث ومرحلة الزيارات، تمت مواصلة العمل على المشروع لتنجز المرحلة الثالثة بناء على 

مخرجات المرحلة الثانية، كما التالي:

• الخطوة األولى: تم إعداد األسئلة الخاصة بالقضايا اإلشكالية، ومسودة القضايا التوافقية.
• الخطوة الثانية: إرسال األسئلة إلى الجهات المستهدفة بالمشروع وعددها ما يقارب /50/ جهة وشخصية وطنية. 

• الخطوة الثالثة: زيارة الجهات المستهدفة بهدف الحصول على األجوبة الكتابية عن األسئلة اإلشكالية، حيث تمت 
زيارة /37/ جهة وشخصية. 

• الخطوة الرابعة: تحليل األجوبة المكتوبة المرسلة من قبل الجهات المستهدفة للوقوف على جذور القضايا الخالفية 
التعامل معها، وجعل األطراف  الكبيرة، ويّسهل  المفاهيم  إلى تفكيك  بما يؤدي  المستهدفة  الجهات  أمامنا وأمام 
المختلفة ُتمحص تصوراتها المسبقة حول القضايا الخالفية، من خالل فتح زوايا نظر جديدة للقضية نفسها، إضافة 

إلى دفع الجهات إلى اقتراح صياغات توافقية يمكن أن تمثل مخرجًا من وجهة نظرها.

مركز الحوار السوري، ومنظمة مدنيون للعدالة 
والسالم

الملتقى التشاوري

هدف المشروع

المراحل المنجزة من المشروع:

الجهات المنفذة الجهة الراعية
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سياق المشروع
عانت قوى الثورة والمعارضة السورية على مدى السنوات الماضية من صعوبات اجتماعها في كيانات موحدة ألسباب 

متعددة، وقد أدى ذلك إلى وجود انطباع عام بتفرق هذه القوى وصعوبة اجتماعها على رؤية أو موقف سياسي موحد

هدف المشروع:

مدة المشروع:

بهدف التأكد من مدى توافق قوى الثورة والمعارضة، وانسجامًا مع رسالة المركز في "تحقيق التكامل والتعايش 
وترشيد القرار الوطني"، بادر المركز بإعداد مؤشر لرصد مواقف هذه القوى تجاه أبرز القضايا السياسية الحالية، 

وفقًا لمنهجية علمية قائمة على الرصد والتحليل لهذه المواقف بهدف قياس مدى توافقها.

التغذية  إلى  استنادًا  أساسي  المؤشر كمشروع  المركز  اعتمد  السوري،  الوطني  السياق  المؤشر في  نظرًا ألهمية 
تطويره  على  العمل  إلى  باإلضافة  والباحثين،  والمهتمين  المرصودة  القوى  من  المصلحة  أصحاب  من  الراجعة 
كافة  على  ونشرها  مخرجاته  إصدار  يتم  أن  على  السوري،  الوطني  الحراك  بترشيد  المهتمة  الجهات  مع  بالتعاون 

الجهات الوطنية والفاعلين السياسيين السوريين بشكل نصف سنوي.

1440هـ  محرم  شهر  خالل   2018 عام  من  األول  النصف  تقرير  المركز  أصدر 
الموافق تشرين األول - أكتوبر من عام 2018 وأصدر كذلك تقرير النصف الثاني 

خالل شهر جمادى اآلخرة 1440 هـ الموافق شباط - فبراير من عام 2019
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اإلصدارات 
واألوراق المنشورة 

خالل عام 2018
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تقرير الكشاف

األمني  اإلصالح  "تحديات 
في سورية"

نظرًا لألهمية االستراتيجية التي تحتلها سوريا في سياسات الدول الكبرى، وما 
شكلته األزمة السورية من تهديدات لألمن اإلقليمي والدولي، سعت القوى 
عليها،  السورية  لألزمة  األمنية  التأثيرات  الحتواء  اإلقليمية  والدول  الكبرى 
وهو ما مثل مسوغا للتدخل بشكل مباشر، وال سيما على المستوى األمني 
االستخباراتي، مما جعل األرض السورية ساحة للصراع االستخباراتي الدولي، 
ومن هنا ينطلق تقرير الكشاف ببحث هذا الموضوع بجوانبه المتعددة بناء 
على األوراق البحثية المقدمة من المراكز الشريكة في المسار، إضافة إلى آراء 
وإضافات ضيوف المسار وذلك بهدف استقصاء تّحديات اإلصالح األمني، 

وللوصول إلى الصيغ والخيارات األمثل للتعامل معها.

تاريخ النشر: 15-04-1439 هـ / 3-1-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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الورقة التحليلية

التغيرات الميدانية وأثرها 
السياسي في مسارات التفاوض 

من  بداية  السوري،  الشمال  في  األخيرة  الميدانية  التغيرات  الورقة  تدرس 
2018 على محافظتي ادلب وحماة، وصواًل إلى مطار  حملة النظام بداية 
أبو الظهور، وما رافق ذلك من ظهور لتنظيم "داعش"، والهجوم الغامض 
على قاعدة "حميميم" الجوية الروسية، ثم تنتقل الورقة في قسمها الثاني 
إلى دراسة تأثير التغيرات الميدانية على االتفاقات السابقة المتعلقة بخفض 
التصعيد، وعلى مؤتمر "سوتشي" القادم، باإلضافة لنقاش سريع لوضع 
عفرين السياسي في التفاهمات الدولية وكيفية استفادة المعارضة السورية 
من التغيرات الميدانية الحاصلة فيها، وتختتم الورقة بتقديم مجموعة من 

التوصيات للتعامل مع هذه المتغيرات السياسية والميدانية.

تاريخ النشر: 10-5-1439 هـ / 27-1-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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تقرير الكشاف

السياسة الروسية بعد سوتشي 
وآليات التعامل معها

لسياستها  أساسية  محددات  روسيا  وضعت  السورية،  الثورة  انطالق  مع 
السوري  للنظام  محدودًا  ال  تأييدًا  بمجموعها  شكلت  السورية،  الحالة  تجاه 
على مختلف األصعدة سياسيًا وعسكريًا، ورغم بذل قوى الثورة والمعارضة  
جهودًا متعددة للتأثير على المقاربة الروسية، إال أن هنالك إجماعًا على أّن 
موسكو  إصرار  في ظل  نفعًا  تجِد  لم  إليها  اللجوء  تم  التي  الوسائل  جميع 
السياسية  العملية  بقاء بشار األسد وربط  إزاء  يتزحزح  ثابت ال  على موقف 
الموضوع  هذا  ببحث  الكشاف  تقرير  ينطلق  هنا  ومن  الحكم،  في  ببقائه 
الشريكة  المراكز  من  المقدمة  البحثية  األوراق  على  بناء  المتعددة  بجوانبه 
في المسار، إضافة إلى آراء وإضافات ضيوف المسار وذلك بهدف تقييم 
القوة ومكامن الضعف فيها،  إزاء سوريا، وتحديد نقاط  الروسية  السياسة 

ومن ثم التوصل إلى استنتاجات مهمة فيما يتعلق بإدارة المرحلة المقبلة.

تاريخ النشر: 17-06-1439 هـ / 05-03-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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الورقة التحليلية

الشمال السوري في ضوء األحداث األخيرة: 
التطورات -التداعيات والمآالت المحتملة

تسعى الورقة لقراءة التطورات األخيرة من اندالع القتال بين "هيئة تحرير 
أخرى،  جهة  من  حديثًا  المشكلة  سوريا"  تحرير  "جبهة  و  جهة  من  الشام" 
في الوقت الذي تشهد فيه غوطة دمشق الشرقية حملة همجية وعنيفة 
العسكرية  العملية  استمرار  ظل  وفي  وحلفائه،  النظام  قوات  قبل  من 
من  فصائل  بمشاركة  الكردية  الوحدات  ضد  عفرين  منطقة  في  التركية 
الجيش السوري الحر، حيث تتناول الورقة في جزئها األول تطورات المشهد 
الميداني، واألسباب المباشرة وغير المباشرة لما جرى، مع قراءة مواقف 
لألحداث  المحتملة  التداعيات  تتناول  الثاني  الجزء  في  أما  الفاعلين.  أبرز 
القادمة،  المآالت  بيان  ومحاولة  المنطقة  مستقبل  على  وأثرها  الراهنة 

وتختتم ببعض التوصيات.

تاريخ النشر: 05-07-1439 هـ / 22-03-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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تقرير الكشاف

احتدام الصراع الدولي في سوريا 
وتحديات إعادة التشكيل

مع تحول الصراع السوري من "حروب الوكالة" إلى حروب األصالة"، ازدادت 
فرص االنزالق إلى مواجهات مباشرة بين القوى الفاعلة اإلقليمية والدولية، 
ومع ما بدا أنه "انتصار" للنظام وحلفائه الروس عقب السيطرة العسكرية 
على الغوطة الشرقية وقرى القلمون الشرقي، إال أن المشهد العام يبدو 
وقيام  األمريكية،  اإلدارة  شهدتها  التي  الكبيرة  التغيرات  مع  تصعيدًا  أكثر 
في  االستراتيجية  األسلحة  أنواع  أحدث  بإقحام  وروسيا  المتحدة  الواليات 
الساحة السورية، من هنا يأتي تقرير الكشاف ليبحث هذا الموضوع بجوانبه 
المتعددة بناء على األوراق البحثية المقدمة من المراكز الشريكة في المسار، 
أبرز مالمح  المسار وذلك بهدف تحديد  آراء وإضافات ضيوف  إلى  إضافة 
الصراع الدولي في ضوء الوقائع والتطورات الحالية، ومن ثم اقتراح اآلليات 

الالزمة للتعامل مع تحديات المرحلة على الصعيد الوطني.

تاريخ النشر: 19-08-1439 هـ / 05-05-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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الورقة التحليلية

أثر االنتخابات التركية المبكرة 
على الملف السوري

في وقت تزايد فيه االنخراط التركي في الملف السوري سياسيًا وعسكريًا 
في  المؤثرة  العوامل  أهم  من  وتطوراتها  السورية  الحالة  باتت  وإنسانيا، 
الالجئين  من  األكبر  النسبة  وجود  مع  خصوصًا  التركي،  الداخلي  المشهد 
السوريين في تركيا، لذلك شّكل اإلعالن عن تقديم االنتخابات التركية خالل 
إنسانيًا  السوري  الملف  على  انعكاساته  له  ستكون  بارزًا  حدثًا   ،2018 عام 
لتبحث ثالث  الورقة  تأتي هذه  وسياسيًا وعسكريًا وحتى خدميًا، ومن هنا 
محاور رئيسية: يتضمن المحور األول توصيفًا للمشهد الداخلي التركي، فيما 
يتناول المحور الثاني التعاطي التركي مع الملف السوري، في حين ُخصص 
المتوقعة لالنتخابات ومستقبل السياسة  الثالث للحديث عن اآلثار  المحور 

التركية في سوريا.

تاريخ النشر: 04-09-1439 هـ / 19-05-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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الورقة التحليلية

الدور االجتماعي للمرأة السورية 
في تركيا

مع توجه الدعم إلى تفعيل دور المرأة وتمكينها، وتزايد عدد المنظمات السورية 
العاملة في هذا الموضوع، والتي يركز أغلبها على جوانب التمكين االقتصادي 
أو السياسي، كان البد من لفت االنتباه إلى أهمية االهتمام بجوانب التفعيل 
تحريك  يساعد على  الذي  والدافع  المحرك  يكون  أن  يمكن  الذي  االجتماعي، 
المرأة، وتهيئتها لتأخذ دورها االجتماعي، ومن هنا تأتي الورقة التحليلية في 
أربعة أقسام، حيث استعرض القسم األول مفهوم الدور االجتماعي وصفاته 
ودور منظمات المجتمع المدني تجاهه. بينما بّيّن القسم الثاني نتائج الدراسة 
الميدانية المتعلقة برصد واقع فاعلية المرأة االجتماعية والعوامل المؤثرة بها، 
في حين خصص القسم الثالث لتوضيح العوائق التي يمكن أن تحد من نشاط 
المرأة السورية االجتماعي، في حين أورد القسم الرابع تصورًا عامًا لشكل الدور 
النسائي المطلوب تجاه المجتمع التركي المضيف والمجتمع السوري المقيم 
في تركيا. إضافة إلى مجموعة من الحلول والتوصيات والتي يمكن أن تشكل 

عاماًل يحفز النساء على توسيع نشاطهن االجتماعي بشكل أكبر.

تاريخ النشر: 12-09-1439 هـ / 27-05-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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الورقة التحليلية

االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي 
اإليراني وانعكاساته على الملف السوري

أثار االنسحاب األمريكي المنفرد مؤخرًا من االتفاق النووي للدول )1+5( مع 
األمريكية  اإلدارة  تنوي  التي  القادمة  الخطوات  عديدة حول  تساؤالت  إيران 
القيام بها، وذلك وسط تصعيد إسرائيلي متزايد ضد المصالح اإليرانية داخل 
تأثيرًا مباشرًا على الوضع السوري بالنظر الى  األراضي السورية، بما يشكل 
نفوذ إيران اإلقليمي، من هنا تأتي هذه الورقة التحليلية لتبحث هذا الحدث 
الدوافع  األول  محورها  يتضمن  حيث  السورية،  الساحة  على  وآثاره  الهام 
األمريكية من قرار االنسحاب، وقراءة المواقف المختلفة منه وتداعياته على 
ايران نفسها، وفيما تناول المحور الثاني اآلثار المتوقعة على الملف السوري 
كروسيا  آخرين  فاعلين  تدخل  وسط  سوريا  في  اإليراني  النفوذ  ومستقبل 
والمعارضة  الثورة  لقوى  التوصيات  بجملة من  الورقة  لتختتم  و"اسرائيل"، 

للتعامل مع هذه المرحلة.

تاريخ النشر: 13-09-1439 هـ / 28-05-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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ورقة تقدير موقف

مصير محافظة إدلب 
والسيناريوهات المحتملة

قمة طهران التي انعقدت بحضور الثالثي الضامن لمحادثات استانة )تركيا – 
روسيا – إيران( والتي ناقشت الوضع في إدلب لم تخرج بجديد حيث تمسك 
الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" برفض أي عملية عسكرية باعتبارها ستؤدي 
إلى كارثة إنسانية، في حين رأى الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" بأنه ال بديل 
عن "إلقاء السالح واستسالم المسلحين"، لتشهد المنطقة عقب ذلك تصعيدًا 
التابعة  والمروحية  الروسية،  الحربية  الطائرات  قصفت  فقد  روسيًا،  عسكريًا 
والجنوبي  الجنوبي  إدلب  وريف  حماة  بريف  واسعة  مناطق  السوري  للنظام 
الشرقي، لتأتي هذه الورقة ببحث جملة من المواضيع حول الوضع الميداني 
المتباينة،  والمصالح  والمواقف  الدولية  والتعقيدات  إدلب،  في  واإلنساني 
واستشراف  المحافظة،  في  الشام  تحرير  هيئة  وضع  نقاش  إلى  باإلضافة 

السيناريوهات المحتملة في المستقبل القريب، وما هو الراجح منها.

تاريخ النشر: 06-01-1440 هـ / 17-09-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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ورقة تقدير موقف

مستقبل اتفاقية "سوتشي" حول 
إدلب والسيناريوهات المحتملة

جاء اتفاق سوتشي المبرم بين الرئيسين التركي "رجب طيب أردوغان" والروسي 
على  الهدوء  ليضفي طابعًا من  / سبتمبر،  أيلول   16 بوتين" في  "فالديمير 
منطقة إدلب وما حولها، بعد عدة أشهر من التصعيد الكالمي واإلعالمي من 
بين ميليشيات  المتبادل  العسكري  والتحشيد  السوري،  والنظام  روسيا  قبل 
هذه  لتأتي  السورية.  والمعارضة  الثورة  لقوى  العسكرية  والفصائل  النظام 
تستعرض  ثم  ومن  لالتفاق،  الممهدة  الصراع  ديناميكيات  لتبحث  الورقة 
سيناريوهات  ثالثة  إلى  لتصل  تحليلها  على  وتعمل  وتفاصيله  االتفاق  بنود 
محتملة لتنفيذ االتفاق، ليتم اختتام الورقة بعدد من النقاط المحددة لطبيعة 

ومستقبل االتفاق في ظل تعقد الصراع.

تاريخ النشر: 22-01-1440 هـ / 03-10-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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ورقة تقدير موقف

تسجيل المختفين قسرًا لدى النظام على أنهم متوفون 
التبعات القانونية والسياسية وآليات التعامل

تسربت أنباء مؤكدة عن قيام النظام السوري بإرسال قوائم بأسماء مغيبين 
قسرًا إلى دوائر النفوس تؤكد وفاتهم في المعتقل، األمر الذي فسرته بعض 
المنظمات الحقوقية بأنه خطوة استباقية من النظام وحلفاءه للتخلص من 
تبعات هذا الملف على المستوى القانوني والسياسي، ونظرًا لتعلق هذا األمر 
بمصير آالف األبرياء وأسرهم يعد ملف المعتقلين والمغيبين قسرًا من أهم 
الملفات الحقوقية التي تهم الشعب السوري المكلوم، من أجل تسليط الضوء 
على هذا القضية يأتي هذا التقرير في ثالثة محاور، يبحث المحور األول بعض 
المقدمات الضرورية لفهم واقع ملف المغيبين قسرًا وتعامل النظام معه، 
ومن ثم يدرس المحور الثاني أهداف النظام من القيام بهذه الخطوة، فيما 
خصص المحور الثالث واألخير لبحث خيارات التعامل مع سياسة النظام في 

إعالن وفاة المغيبين قسرًا.

تاريخ النشر: 04-02-1440 هـ / 15-10-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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ورقة تقدير موقف

مستقبل ملف الالجئين السوريين: بين ضمان حقوقهم القانونية 
واإلنسانية وبين استخدام الملف في بازار المصالح الدولية

بدأ  والقنيطرة،  درعا  منطقة  على  وحلفاءه سيطرتهم  النظام  إعادة  عقب 
الروس الحديث عن انتهاء "األزمة السورية" واستعادة "األمن واالستقرار" 
لدى  حاجة  وجود  مستغلين  الالجئين،  إلعادة  مناسبة  األجواء  يجعل  بما 
المنطلق  التخلص من هذا "العبء"، من هذا  المستقبلة لهم في  الدول 
محورها  في  الالجئين  بملف  لالهتمام  الروس  دوافع  لتبحث  الورقة  تأتي 
األول ومن ثم تتناول مواقف الدول المعنية بملف الالجئين في محورها 
بين  السوريين  الالجئين  عودة  ظروف  بحث  إلى  ذلك  بعد  لتنتقل  الثاني، 
سندان واقع الهجرة ومطرقة غدر النظام، وتختتم بعرض دور قوى الثورة 

والمعارضة تجاه ملف الالجئين.

تاريخ النشر: 18-02-1440 هـ / 29-10-2018 م

لتحميل 
التقـريـر
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المقابالت المصورة

سلسلة حوارات البيت السوري

تقوم "سلسلة حوارات البيت السوري" على فكرة إجراء حوارات مع شخصيات 
ونظرتها  رؤيتها  خاللها  من  تعرض  متنوعة،  وسياسية  فكرية  خلفيات  من 
لسوريا المستقبل، بهدف تعريف مكونات الشعب السوري ببعضها البعض 
ولفت النظر إلى عمق االحتياجات والمصالح المشتركة لمختلف المكونات 

واألطياف ضمن البيت السوري.

شهر  من  ابتداء  وبثها   2018 عام  خالل  السلسلة  وتصوير  إعداد  تم 
جمادى اآلخرة 1440 هـ الموافق شباط - فبراير من عام 2019
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الفعاليات
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الندوة الحوارية

التطورات الميدانية وأثرها السياسي 
في مسارات التفاوض

هدف الفعالية
تسليط الضوء على التطورات الميدانية األخيرة وأثرها على الصعيد السياسي، واستشراف مآالتها ميدانيًا وسياسيًا.

أبرز محاورها
• التطورات الميدانية وأثرها على مستقبل الفصائل. 

• أثر التطورات الميدانية على مسار أستانا. 
• اآلثار السياسية للتطورات الميدانية على مسار جنيف ومؤتمر سوتشي.

28 ربيع اآلخر 1439هـ / 15-01-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

حوار الساعةالسياسي

المكان

افتراضي
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ندوة الكشاف

السياسة الروسية بعد مؤتمر 
سوتشي والتعامل معها

هدف الفعالية
الحوار حول إعادة تقييم السياسة الروسية إزاء سوريا، وتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف فيها، ومن ثم التوصل إلى استنتاجات 

مهمة فيما يتعلق بإدارة المرحلة المقبلة.

أبرز محاورها
• عرض ورقة تقدير موقف بعنوان " السياسة الروسية بعد مؤتمر سوتشي 

والتعامل معها".
• تقييم أداء قوى الثورة والمعارضة في الجانب التفاوضي مع الروس.

• بحث آليات تحقيق توصيات المتحاورين وأطروحاتهم في الواقع العملي.

26 جمادى األولى 1439هـ / 12-02-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

الكشافالسياسي

المكان

اسطنبول
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الندوة الحوارية

سيناريوهات الشمال السوري في ضوء التطورات 
األخيرة: اآلثار السياسية وآليات التعامل

هدف الفعالية
تسليط الضوء على سيناريوهات الشمال السوري في ضوء التطورات األخيرة:، وبحث آثارها السياسية، وآليات التعامل معها.

أبرز محاورها
• التطورات الميدانية في إدلب وما حولها والسيناريوهات المتوقعة وآليات التعامل معها.

• اآلثار السياسية المترتبة على التطورات األخيرة.

19 جمادى اآلخرة 1439هـ / 08-03-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

حوار الساعةالسياسي

المكان

افتراضي
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ورشة العمل الحوارية

الدور االجتماعي للمرأة 
السورية

هدف الفعالية
بحث الدور المنشود من المرأة السورية وحجم التغيرات الكبيرة الطارئة على أدوارها في المجتمع السوري.

أبرز محاورها
المجتمع  تغير شكل مؤسسات  وكيف  السورية وخصائصه،  للمرأة  االجتماعي  الدور  بحث مفهوم   •

المدني ودورها قبل الثورة وبعدها.
• استعراض مالمح الواقع االجتماعي الحالي للمرأة السورية، وذلك باالستعانة بنتائج المسح الميداني.
الذي  والمجتمع  المضيف  المجتمع  على صعيد  المرأة  من  المطلوب  االجتماعي  الدور  بحث شكل   •

خرجت منه وتحديد المعنيين بتفعيل هذا الدور.

14 رجب  1439هـ / 31-03-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

بناءالمجتمعي

المكان

اسطنبول
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الندوة الحوارية

سيناريوهات ما بعد الغوطة 
في ضوء التطورات األخيرة

هدف الفعالية
تجاه  كبير من سكانها  وتهجير قسم  الشرقية  الغوطة  غالبية  النظام على  المتوقعة لسيطرة  االنعكاسات  الضوء على  تسليط 

الشمال السوري، على الملف السوري، وذلك في ضوء التطورات المتالحقة.

أبرز محاورها
• بحث األسباب التي أدت إلى سقوط أجزاء كبيرة من الغوطة الشرقية، مع التركيز على اإلخفاق 

األمني للفصائل.
• استشراف طبيعة المرحلة المستقبلية.

• الخطوات المأمولة من القوى الثورية والوطنية الستعادة ما تبقى من القرار الوطني السوري.

15 رجب  1439هـ / 01-04-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

حوار الساعةالسياسي

المكان

افتراضي
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ورشة العمل الحوارية

الدور االجتماعي للمرأة 
السورية

هدف الفعالية
تعزيز دور المرأة السورية في بناء المجتمع مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في المجتمع السوري وأدوار المرأة فيه بشكل أخص.

أبرز محاورها
• بحث مفهوم الدور االجتماعي للمرأة السورية وخصائصه، وكيف تغير شكل مؤسسات المجتمع 

المدني ودورها قبل الثورة.
• التركيز على مجموعة من الدوافع التي يمكن أن تدفع الفرد لممارسة دور اجتماعي أكبر وأعمق أثرا.

• بحث لمالمح الواقع االجتماعي الحالي للمرأة السورية.
الذي  المضيف والمجتمع  المجتمع  المرأة على صعيد  المطلوب من  الدور االجتماعي  •درس شكل 

خرجت منه وتحديد المعنيين بتفعيل هذا الدور.

21 رجب  1439هـ / 07-04-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

بناءالمجتمعي

المكان

غازي عنتاب
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ورشة العمل الحوارية

قضايا الشباب السوري- األولويات 
والمعالجة اإلعالمية – ورشة الشباب

هدف الفعالية
تسليط الضوء على هموم وقضايا الشباب السوري في ظل الثورة السورية وواقعه الحالي، ولبحث آلية معالجة المؤسسات 

السورية اإلعالمية لهذه القضايا، وبهدف االستفادة من تجارب الشباب حول هذا الموضوع.

أبرز محاورها
• بحث أهم قضايا وهموم الشباب السوري.

• بحث آلية معالجة المؤسسات السورية اإلعالمية لهذه القضايا.
• نقاش التوصيات الموجهة للمؤسسات المعنية تجاه تعزيز تفاعلها مع معالجة قضايا الشباب إعالميا.

21 رجب  1439هـ / 07-04-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

إصالحالمجتمعي

المكان

اسطنبول

-28-



ندوة الكشاف

احتدام الصراع الدولي في سوريا 
وتحديات إعادة التشكيل

هدف الفعالية
تحديات  للتعامل مع  الالزمة  اآلليات  اقتراح  ثم  الحالية، ومن  والتطورات  الوقائع  الدولي في ضوء  الصراع  أبرز مالمح  تحديد 

المرحلة على الصعيد الوطني.

أبرز محاورها
• عرض لمستجدات هذه المرحلة والمعطيات الجديدة التي تنبئ ببداية مرحلة جديدة من الصراع.

• نقاش آليات عمل قوى الثورة في ظل هذه التغيرات والنقاط الواجب عليهم اتباعها.

27 رجب  1439هـ / 14-04-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

الكشافالسياسي

المكان

اسطنبول
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ورشة العمل الحوارية

قضايا الشباب السوري- األولويات 
والمعالجة اإلعالمية – ورشة الخبراء

هدف الفعالية
المواد  نوعية  عن  واضح  بتصور  الخروج  بهدف  واألكاديميين  اإلعالميين  الخبراء  من  عدد  مع  األولى  الورشة  مخرجات  نقاش 

والقضايا المؤرقة للشباب والتي يمكن للمؤسسات اإلعالمية ان تعالجها ببرامج مخصصة.

أبرز محاورها
• عرض نتائج الورشة الشبابية السابقة ونقاش مخرجاتها مع المشاركين.

• تحديد أهم القضايا ونقاشها وتحديد معالمها وأسبابها وآثارها.
• نقاش الخطاب اإلعالمي الموجه لفئة الشباب وبحث سبل بناء خطاب إعالمي راق يحاكي قضاياها 

المؤرقة ويتفاعل معها التفاعل الصحيح البناء.

27 رجب  1439هـ / 14-04-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

إصالحالمجتمعي

المكان

اسطنبول
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الندوة الحوارية

أثر االنتخابات التركية المبكرة 
على الملف السوري

هدف الفعالية
تسليط الضوء على االنعكاسات والسيناريوهات المتوقعة لالنتخابات التركية المبكرة على الملف السوري بمختلف جوانبه.

أبرز محاورها
• االستحقاقات التركية تجاه الملف السوري.

الناحية  من  السوري  الملف  على  المبكرة  التركية  لالنتخابات  المتوقعة  والسيناريوهات  التأثيرات   •
السياسية وعلى ملف الالجئين.

الناحية  من  السوري  الملف  على  المبكرة  التركية  لالنتخابات  المتوقعة  والسيناريوهات  التأثيرات   •
الميدانية "العسكرية والخدمية".

09 شعبان 1439هـ / 25-04-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

حوار الساعةالسياسي

المكان

اسطنبول
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الندوة الحوارية

االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي 
اإليراني وانعكاساته على الملف السوري

هدف الفعالية
اإلضاءة على هذه القرار وانعكاساته على المستويين الدولي واالقليمي، ومدى تأثر الملف السوري فيها سلبًا أو إيجابًا.

أبرز محاورها
• الواقع الدولي تجاه هذا القرار وهدف إدارة ترامب من هذا القرار والرد اإليراني تجاهه وارتباط القرار 

بتقليص النفوذ اإليراني في المنطقة.
• مراجعة أبرز انعكاسات هذه التطورات على الملف السوري وتفاعل روسيا مع هذا القرار في تحقيق 

مكاسب في الساحة السورية وتفاعل إسرائيل اإلقليمي والمحلي مع هذه التطورات.
• طبيعة العالقات اإليرانية األمريكية وعمق الصراع بينهما.

29 شعبان 1439هـ / 15-05-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

حوار الساعةالسياسي

المكان

افتراضي
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مجموعة النقاش

تسجيل المختفين قسرًا لدى النظام على أنهم متوفون 
التبعات القانونية والسياسية وآليات التعامل

هدف الفعالية
تسليط الضوء على قضية المعتقلين وتبعات تسجيلهم على أنهم متوفون التبعات القانونية والسياسية وآليات التعامل، وإيجاد 

اآلليات المناسبة للتعامل معها على مختلف المستويات السياسية والقانونية واإلعالمية.

أبرز محاورها
قانونيًا  ذلك  وتبعات  متوفون،  أنهم  على  قسرًا  المختفين  تسجيل  من  النظام  أهداف  نقاش   •

وسياسيًا على ملف المعتقلين.
• بحث السيناريوهات المتوقعة لسلوك النظام في هذا المجال في المرحلة القادمة وتعامله العام 

مع ملف المعتقلين.
والجهات  المعارضة  قبل  من  وإعالميًا  وقانونيًا  سياسيًا  الخطوة  هذه  مع  التعامل  آليات  دراسة   •

الحقوقية واإلعالمية.

14 ذي القعدة 1439هـ / 27-07-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

حوار الساعةالسياسي

المكان

اسطنبول
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مجموعة النقاش

مستقبل ملف الالجئين السوريين في 
ضوء التطورات األخيرة

هدف الفعالية
مناقشة األدوات المتاحة أمام قوى الثورة والمعارضة للتعامل مع ملف الالجئين على الصعد السياسية والقانونية واإلنسانية 

واإلعالمية.

أبرز محاورها
• بحث أهداف الروس من إمساك ملف الالجئين، وقدرتهم وفرصهم في تحقيق ذلك.

• استشراف السيناريوهات المتوقعة لملف الالجئين خصوصًا في دول الطوق )لبنان، األردن، تركيا(.
• نقاش موقع ملف الالجئين حاليًا في القضية السورية، وتأثيره على مستقبل الحل السياسي.

• نقاش الدور المأمول من منظمات المجتمع المدني تجاه هذا الملف الهام.

25ذي القعدة 1439هـ / 07-08-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

حوار الساعةالسياسي

المكان

اسطنبول
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حلقة النقاش

وأطر  الثوري  الشباب  واقع 
بنائه وتعزيزه

هدف الفعالية
فهم واقع الشباب الثوري اليوم وأدوارهم في الثورة السورية، ومن ثم وضع بعض األطر والمحددات للبناء على هذه الفئة 

لتستعيد ريادتها ودورها في كافة الميادين الوطنية.

أبرز محاورها
• بناء تصور واضح تجاه شريحة الشباب الثوري واحتياجاتها وأدوارها.

• بحث عالقة الكيانات والجهات الثورية بهذه الشريحة وكيفية تعزيز هذه العالقة.
• نقاش أبرز المواضيع والتحديات التي تواجه هذه الشريحة.

26ذي القعدة 1439هـ / 08-08-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

حوار الساعةالسياسي

المكان

اسطنبول
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الدورة التدريبية

الفاعلية المجتمعية للشباب 
السوري

هدف الفعالية
محاولة تفعيل الشباب السوري مجتمعيًا بما يمكنهم من استخدام األدوات الحديثة في حل المشاكل االجتماعية، عبر التركيز على 
تعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية والتنشيط المجتمعي والمسؤولية المجتمعية باإلضافة إلى التدريب على المهارات الخاصة 

بها وتعزيز مهارات الحوار المجتمعي.

أبرز محاورها
• المشاركة المجتمعية.
• التنشيط المجتمعي.

• مفاهيم المسؤولية المجتمعية. 
• تعزيز مهارات الحوار المجتمعي.

02 ذي الحجة 1439هـ / 11-13-08-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

تدريبالمجتمعي 

المكان

اسطنبول
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الندوة الحوارية

جهود النظام وحلفاءه إلحداث التغيير الديموغرافي 
في المجتمع السوري وسبل مواجهتها

هدف الفعالية
تسليط الضوء على جهود النظام المترافقة بأعمال ثقافية وفكرية إلحداث التغيير الديمغرافي داخل المجتمع السوري، ومحاولة 
استشراف مأالت هذه الجهود وفرص فشلها ونجاحها، وتحديد الوسائل والخطوات السياسية والقانونية واإلعالمية التي يمكن 

من خاللها مجابهة هذه الجريمة.

أبرز محاورها
• واقع التغيير الديموغرافي في المجتمع السوري على المستوى السياسي واالجتماعي والثقافي.

• مآالت جهود النظام وحلفاءه في إحداث التغيير الديموغرافي داخل المجتمع السوري.
• نقاش وسائل مواجهة التغيير الديموغرافي داخل المجتمع السوري على المستويات السياسية 

والقانونية واإلعالمية.

05 ذي الحجة 1439هـ / 16-08-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

إصالحالمجتمعي 

المكان

اسطنبول
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حلقة النقاش

مصير محافظة إدلب 
والسيناريوهات المحتملة

هدف الفعالية
في  السوري  للشعب  جديدة  انسانية  مأساة  لتجنب  مفيدة  توصيات  إلى  للوصول  محاولة  في  إدلب  محافظة  مصير  بحث 

المحافظة.

أبرز محاورها
• احتماالت الهجوم على محافظة إدلب والمحاور والمناطق المتوقع الهجوم عليها.

• السيناريوهات المختلفة لمصير المحافظة.
• بحث قدرة المنظمات اإلنسانية على االستجابة لمختلف السيناريوهات.

• بحث تأثير الهجوم على العملية السياسية في سوريا.

24 ذي الحجة 1439هـ / 04-08-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

حوار الساعةالسياسي

المكان

اسطنبول
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الندوة الحوارية

حوارات حول مؤشر التوافق 
الوطني

هدف الفعالية
الحالي،  السوري  والسياسي  الزمني  السياق  في  تفعيلها  إمكانية  ومدى  التوافق"  "تحقيق  األساسية  المؤشر  فكرة  مناقشة 

إضافة إلى تقييم المؤشر والحوار حول مخرجاته ونتائجه بهدف تطوير اإلصدارات القادمة منه.

أبرز محاورها
• شرح فكرة المؤشر ومنهجيته وأبرز خالصاته ونتائجه.

• نقاش آلية تطوير المؤشر وتطويره من أجل النسخ القادمة.
• نقاش نتائج المؤشر خالل الفترة الماضية.

01 صفر 1439هـ / 10-10-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

تعايشالسياسي

المكان

افتراضي
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فعالية

 - السوري  الحوار  منتدى 
التركي" - الجولة األولى

هدف الفعالية
تعميق الفهم المشترك، وتصحيح االنطباعات الخاطئة بين الجانبين )السوري والتركي(، وبناء قنوات وجسور تواصل مباشرة 

حول هموم وقضايا الطرفين المتبادلة، فضاًل عن استشراف آفاق العمل المشترك.

أبرز محاورها
• قضايا بناء الفهم المشترك تجاه كثير من المواضيع السيما تلك التي يؤدي غياب 

الفهم الصحيح فيها إلى حدوث الخالفات والشقاقات بين المجتمعين الشقيقين.
• وضع أسس لمشاريع ومبادرات تركية سورية تعود بالنفع على الجانبين وتعمق 

أطر الشراكة واألخوة بينهما.

11 صفر 1440هـ / 20-10-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

بناءالمجتمعي

المكان

اسطنبول
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الندوة الحوارية

المجتمعية  الفعاليات  بين  صريح  حوار 
والمنظمات اإلنسانية -مدينة أريحا-"

هدف الفعالية
إجراء حوار شفاف وصريح بين أهم المنظمات اإلنسانية العاملة في المدينة، وبين الفعاليات المجتمعية، بما يساعد على إيجاد 

حالة من الشفافية تساهم الحقًا في تعزيز الثقة بين األطراف.

أبرز محاورها
المستقبل  في  تطويرها  وآفاق  المدينة  في  اإلنسانية  المنظمات  مشاريع  واقع  عرض   •

إضافة إلى التحديات والعقبات التي تقف أمامها.
التي تعاني  المشاكل  المدينة، وأبرز  المجتمعية في  الفعاليات  آراء واستفسارات  • نقاش 

منها المدينة على المستوى المعيشي والخدمي.

18 ربيع اآلخرة 1440هـ / 25-12-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

الحوار المحليالمجتمعي 

المكان

أريحا - إدلب
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الندوة الحوارية

نحو مقاربة نموذجية لمواجهة خطاب الغلو والتطرف في 
السياق السوري من خالل التجارب والدروس المستفادة

هدف الفعالية
رسم مالمح مقاربة نموذجية فكرية- عملية للتعامل مع الفكر المتطرف.

أبرز محاورها
• أدوار المرجعيات الشرعية وأثر تشكيل مرجعية شرعية موحدة في منع انتشار الغلو.

• آلية لوضع معايير واضحة لتمييز جماعات الغلو بحيث يمكن لصانعي القرار من خاللها التمييز 
بين مختلف الجماعات المتطرفة والمعتدلة.

• قراءة في بعض التجارب المختلفة لفصائل المعارضة في التعامل مع الغلو والتطرف وتنظيماته 
وخطابه على األرض السورية بهدف استخالص الدروس وأفضل الممارسات.

22 ربيع اآلخرة 1440هـ / 29-12-2018م

المسارالبرنامجالتاريخ

تالحمالسياسي 

المكان

اسطنبول
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جدول فعاليات المركز

التطورات الميدانية وأثرها السياسي في مسارات التفاوض

الدور االجتماعي للمرأة السورية - إسطنبول

قضايا الشباب السوري، األولويات والمعالجات اإلعالمية - ورشة الشباب

أثر االنتخابات التركية المبكرة على الملف السوري

واقع الشباب الثوري وأطر بنائه وتعزيزه

حوارات مؤشر التوافق الوطني

السياسية الروسية بعد مؤتمر سوتشي والتعامل معها

سيناريوهات ما بعد الغوطة في ضوء التطورات األخيرة

احتدام الصراع الدولي في سوريا وتحديات إعادة التشكيل

آثار االنسحاب األمريكي من النووي االيراني على الملف السوري

الفعالية المجتمعية للشباب السوري

منتدى الحوار السوري التركي

سيناريوهات الشمال السوري في ضوء التطورات األخيرة: اآلثار السياسية وآليات التعامل

الدور االجتماعي للمرأة السورية - عنتاب

قضايا الشباب السوري، األولويات والمعالجات اإلعالمية - ورشة الخبراء

مستقبل ملف الالجئين السوريين في ضوء التطورات األخيرة

مصير محافظة إدلب والسيناريوهات المحتملة

تسجيل المختفين قسرًا لدى النظام على أنهم متوفون التبعات القانونية والسياسية وآليات التعامل

جهود النظام وحلفاءه إلحداث التغيير الديموغرافي في المجتمع السوري وسبل مواجهتها

حوار صريح بين الفعاليات المجتمعية والمنظمات اإلنسانية –مدينة أريحا-

نحو مقاربة نموذجية لمواجهة خطاب الغلو والتطرف في السياق السوري من خالل التجارب والدروس المستفادة

التاريخ الهجرياسم الفعالية التاريخ الميالديالرقم
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جدول مختصر لإلصدارات واألوراق المنشورة

تحديات اإلصالح األمني في سورية

الشمال السوري في ضوء األحداث األخيرة: التطورات -التداعيات والمآالت المحتملة

الدور االجتماعي للمرأة السورية في تركيا

مستقبل اتفاقية "سوتشي" حول إدلب والسيناريوهات المحتملة

التغيرات الميدانية وأثرها السياسي في مسارات التفاوض

احتدام الصراع الدولي في سوريا وتحديات إعادة التشكيل

االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي اإليراني وانعكاساته على الملف السوري

تسجيل المختفين قسرًا لدى النظام على أنهم متوفون التبعات القانونية والسياسية وآليات التعامل

السياسة الروسية بعد سوتشي وآليات التعامل معها

أثر االنتخابات التركية المبكرة على الملف السوري

مصير محافظة إدلب والسيناريوهات المحتملة

سلسلة حوارات البيت السوري

مستقبل ملف الالجئين السوريين: بين ضمان حقوقهم القانونية واإلنسانية وبين استخدام الملف في بازار المصالح الدولية

التاريخ الهجرياسم الفعالية التاريخ الميالديالرقم

15 ربيع الثاني 1439
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وبالحوار
تــبـنـــــى
الجسـور




