تقرير فعاليات
عــام

2017

مقدمة

"مركز الحوار السوري" مؤسسة أهلية سورية تهدف
إلى إحياء الحوار وتفعيله حول القضايا التي تهم
الشعب السوري ،وتسعى إلى توطيد العالقات
وتفعيل التعاون والتنسيق بين السوريين.
بدأ المركز أعماله من خالل الندوة التشاورية األولى
في الشأن السوري في الربع األول للعام 1435هـ
2015م .تبعها أربع ندوات تشاورية خالل العامين
ُ
عل َن
1435هـ 2015 -م الى 1436هـ 2016 -م الى أن أ ِ
عن تأسيس مركز الحوار السوري استجابة للطيف
العريض المشارك في الفعاليات السابقة 2016م.
يتضمن المركز برنامجين اثنين هما :برنامج الحوار
السياسي وبرنامج الحوار المجتمعي.

الرؤية

ً
ً
ً
أن يكون ً
رائدا لتعزيز ثقافة الحوار.
ونموذجا
أمينا لحوارات السوريين،
بيتا

الرسالة
تفعيل الحوار البناء بما يمكن السوريين من ايجاد حلول عملية لمواجهة التحديات
المشتركة وتحقيق التكامل والتعايش وترشيد القرار الوطني.

القيم
• االحترافية في أدوات الحوار والتزام آدابه
• التميز في الطرح ومواجهة التحديات

• تغليب المصلحة الوطنية على أية انتماءات فئوية أو ارتباطات خارجية

• استيعاب سائر اآلراء واحترام كافة وجهات النظر

برنامج الحوار السياسي
يهدف برنامج الحوار السياسي إلى تعزيز ثقافة الحوار وبناء الثقة بين قوى الثورة والمعارضة بما يأمله المركز
من المساهمة في الوصول إلى توافقات تجاه القضايا السياسية االستراتيجية كما يعمل على محاولة تقريب
وجهات النظر بين قوى الثورة والمعارضة وتياراتها للخروج بمواقف مشتركة تجاه المستجدات السياسة.
يتضمن برنامج الحوار السياسي ثالثة مسارات حوارية ومسار تدريبي:
 1مسار حوار "التعايش" :وهو موجه لتعزيز وبناء الحوار الوطني العام.
 2مسار حوار "التالحم" :وهو موجه لتعزيز الحوار بين بين فئات واختصاصات محددة ومتشابهة.
 3مسار 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 .يقدم مسار
الكشاف بالشراكة مع "المرصد االستراتيجي" و"مركز عمران للدراسات االستراتيجية" حيث ٌت ِعد المراكز الشريكة
أوراق "تقدير موقف" ذات حرفية عالية في دراسة القضايا التي تناقشها ندوات الكشاف إلثراء الطرح والنقاش
في الندوات والخروج برؤى أدق وأكثر شمولية.
 4مسار (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
ً
هم النهوض به ّ
بحيث يصبح ّ
ذاتيا ،كما يعمل على إيجاد ثقافة تعلي من شأن المجتمع وترسخ مركزتيه،
هم ًا
وتضع ثقتها بقدرته وطاقاته.
يتضمن برنامج الحوار المجتمعي مسارين حواريين ومسار تدريبي:
 1مسار حوار (بناء) :يقوم فيه المركز بنشر الفكر والثقافة المجتمعية ،وتعزيز مركزية المجتمع ومعايير صحته
وحيويته.
ً
عمليا برصد الظواهر المجتمعية الملحة الناجمة عن ارتدادات الثورة أو
 2مسار حوار (إصالح) :يقوم فيه المركز
َ
ستشرف حدوثها ،والتي تحتاج لمن يقوم بالتحريك وتسليط الضوء عليها ،وإقامة
عن إرث البعث أو تلك التي ُي
األنشطة الحوارية المالئمة لها بين المعنيين.
 3مسار (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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فعاليات عام 2017
أقام مركز الحوار السوري خالل عام 2017م  16فعالية إضافة الى المشاركة في تنفيذ مشروع
"الحوار الوطني" حيث توزعت بين برنامج الحوار السياسي وبرنامج الحوار المجتمعي ،وفق اآلتي:
برنامج الحوار السياسي :بمجموع  11فعالية باإلضافة للمشاركة في العمل التنفيذي
في مشروع "الحوار الوطني"
برنامج الحوار المجتمعي :بمجموع  5فعاليات

16
 5فعاليات

2
الندوات

 11فعالية

8
الكشاف

2
1
دورة تدريبية ورشة حوارية
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1
التالحم

1
التدريب

1
التعايش

الفعاليات
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ندوة

تنظيم الجالية السورية في
تركيا بين الواقع والمأمول
التاريخ

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

 10رجب 1438هـ  7 /أبريل  2017م

إسطنبول

المجتمعي

إصالح

18

4

هدف الفعالية

ً
ً
وخارجيا أمام
داخليا لخدمة السوريين،
هدفت الندوة إلى نقاش وضع الجالية السورية في تركيا وضرورة ترتيب أمورها وتنظيمها
الجهات التركية ومشاركتها في صناعة القرار الخاص بالسوريين في تركيا.

أبرز محاورها
• وضع السوريين في تركيا واحتياجاتهم وآثار غياب
التمثيل الموحد لهم ،وآليات تمثيل الملفات الحيوية
للسوريين
• تصورات تنظيم الجالية السورية كرؤى وأهداف
وآليات ،ودور مؤسسات المجتمع المدني في
تنظيم وصناعة قرارها
• آفاق تنظيم الجالية في تحقيق المصلحة
المشتركة مع األتراك وما هي الفرص الكامنة التي
يمكن استثمارها

أبرز المخرجات والتوصيات
• أهمية دراسة التجارب القائمة وفهم جوانب نجاحها وجوانب
الضعف فيها
• وضع عدة تصورات مبدئية آلليات بناء الجالية وقدرتها على
استيعاب السوريين ومؤسساتهم ضمنها
• ضرورة تقوية المرجعيات الحالية المتخصصة وتعزيزها لتكون
رافدة وممهدة لتنظيم الجالية السورية
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ندوة

الثورة السورية في عامها السادس:
تعدد أطراف الصراع وفنون إدارته
التاريخ

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

 11رجب 1438هـ  8 /أبريل  2017م

إسطنبول

السياسي

الكشاف

30

6

هدف الفعالية

ً
ّ
تمهيدا إلى مناقشة
"الصراع" الذي يحدث في سوريا والمرحلة التي وصل إليها،
هدفت الندوة إلى تعريف الحضور بطبيعة
الخيارات المتاحة أمام قوى الثورة والمعارضة للتعامل معه

أبرز محاورها
• مناقشة مالمح تحول نمط الصراع من
جهة معرفة اتجاهاته وأطرافه ومساراته
وأنماطه ،وتحديد طبيعة المرحلة التي
وصل إليها
• تحديد األطراف المؤثرة وتفاعالتها
• سيناريوهات إدارة الصراع وخيارات الثورة

أبرز المخرجات والتوصيات
• ضرورة فهم قوى الثورة والمعارضة لطبيعة الصراع ومصالح األطراف
المنخرطة فيه
• التذكير بأهمية تنسيق الخطط والمواقف بين قوى الثورة والمعارضة
السورية
• التأكيد على أهمية انضواء قوى الثورة والمعارضة تحت جسم عسكري
وسياسي تنسيقي واحدِ ،لما في ذلك من أثر إيجابي في تعزيز قدرة قوى
الثورة والمعارضة على اإلدارة الفعالة للصراع بما يتوافق مع مصالحها
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ندوة

بعد خان شيخون والشعيرات :التحوالت
الميدانية ومستقبل الفصائل
التاريخ

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

 10شعبان 1438هـ  6 /مايو  2017م

لقاء افتراضي

السياسي

الكشاف

30

3

هدف الفعالية
هدفت الندوة إلى دراسة التحوالت التي أعقبت الهجوم الكيماوي على خان شيخون والتغير الحاصل في موقف اإلدارة األمريكية وبقية
الالعبين الدوليين في الملف السوري وفهم طبيعة الدور المنوط بقوى الثورة والمعارضة السورية للتعامل مع هذه المتغيرات

أبرز محاورها
• اتجاه اإلدارة األمريكية الجديدة نحو االنخراط في تأمين
مصالحها النفطية في سورية والعراق
• توجه السياسة الروسية نحو الدبلوماسية بهدف شرعنة
وجودها على األرض السورية
• محاوالت إيران فرض نفسها عبر زيادة حشودها على
األرض
• المصاعب التي تواجهها تركيا في ظل تلك التحوالت

أبرز المخرجات والتوصيات
• ضرورة انخراط فصائل الثورة الرئيسة في مشروع إصالح شامل
• التحول التدريجي إلى جيوش وطنية تقوم على عقيدة عسكرية
وتراتبية احترافية
• ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة إزاء قوى اإلرهاب والغلو والتطرف
• اتخاذ جميع الوسائل لمنع شرعنة الدور اإليراني في سوريا
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ندوة

نحو تطوير مشروع (تمكين)
وتطبيقه
التاريخ

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

 2رمضان 1438هـ  28 /مايو  2017م

لقاء افتراضي

السياسي

التعايش

40

3

هدف الفعالية
هدفت الندوة إلى تلمس آراء المشاركين حول تطوير مشروع "تمكين" الثورة السورية في ضوء المتغيرات التي طرأت خالل السنتين
المنصرمتين ،إضافة إلى تلمس إمكانية تطبيق مشروع "تمكين الثورة" أو أفكاره في ضوء المستجدات الحالية

أبرز محاورها
• التعريف بالمشروع بصورته األولية وبمبادئه ورؤيته
وتوجهاته العامة
• إضاءات سريعة على مساراته وآليات تنفيذه
• أهم المتغيرات التي طرأت على الساحة السورية عقب
االنتهاء من إعداد "تمكين"
• عرض مختصر حول قياس الرأي العام تجاه أفكار "تمكين"
وخياراته في منطقتين محررتين هما :إدلب والغوطة
الشرقية

أبرز المخرجات والتوصيات
• أهمية وجود رؤية شمولية للثورة السورية
• ضرورة وجود تقاسم لألدوار بين الفاعلين وفق مبدأ التخصص
واالحتراف
• حساسية المرحلة وضرورة اإلسراع إلنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل
غرق مركب الثورة
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ندوة

محاور التوافق واالختالف الدولي
في معالجة األزمة السورية
التاريخ

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

 10رمضان 1438هـ  5 /يونيو  2017م

لقاء افتراضي

السياسي

الكشاف

25

3

هدف الفعالية
هدفت الندوة إلى بحث نقاط التوافق الدولي حول الملف السوري ونقاط االختالف فيه وذلك لكشف الفرص الكامنة ومعرفة المخاطر
المحتملة ومن ثم محاولة توظيف واستثمار الوضع الراهن للخروج للحفاظ على مكتسبات الثورة والحد من خسائرها

أبرز محاورها
• محاور التوافق بين مختلف أطراف الصراع الدولي
• عرض محاور االختالف بين الالعبين الدوليين

أبرز المخرجات والتوصيات
• أهمية توظيف قوى الثورة لتوافقات الفاعلين الدوليين واإلقليميين
• ضرورة استخالص الفرص من خالل اللعب على تناقضاتهم ،وذلك
كله بما يحقق مصلحة الثورة السورية
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ندوة

المخاطر المحتملة لألزمة الخليجية على
الملف السوري وآليات معالجتها
التاريخ

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

 18شوال 1438هـ  12 /يوليو  2017م

لقاء افتراضي

السياسي

الكشاف

20

6

هدف الفعالية
هدفت الندوة إلى دراسة اآلثار المترتبة على األزمة الخليجية على الملف السوري

أبرز المخرجات والتوصيات

أبرز محاورها

ّ
المتوقعة لألزمة الخليجية على
• استعراض أبرز التأثيرات
الملف السوري
• عرض آليات التعامل مع هذه األزمة من قبل مؤسسات
الثورة السورية
• مقترح تشكيل فرق لرصد التحوالت المقبلة ووضع
استراتيجيات عملية للتعامل معها

• تشكيل خطاب سياسي وإعالمي ينأى بالثورة عن الخالفات
• استيعاب قوى االعتدال ضمن المؤسسات الرسمية
للمعارضة
• ضرورة وجود كتلة صلبة سياسية عسكرية مدنية لقوى
الثورة والمعارضة

أبرز استشرافات الندوة
استشرفت الندوة – مبكرا  -التبعات المترتبة على األزمة الخليجية من التخلي التدريجي للقوى الخليجية الداعمة للثورة عن دعمها مع
اشتداد صراعها البيني ،وخفوت صوت بعض الدول اإلقليمية نتيجة تغير موازين الصراع عن المطالبة برحيل رأس النظام السوري
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دورة تدريبية

العمل المجتمعي قبل وبعد الدولة
الحديثة
التاريخ
 1شوال 1438هـ  15 /يوليو 2017م

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

إسطنبول

المجتمعي

التدريب

20

5

هدف الفعالية
هدفت الدورة تعزيز الثقافة والفكر المجتمعيين وتعميق الوعي حول قضايا البناء المجتمعي لدى قادة هذه المؤسسات
والعاملين فيها والتوعية بضرورة منع تسلط الدولة على مؤسسات المجتمع

أبرز محاورها
• التغييرات البنيوية العميقة التي طرأت على المجتمع بعد ظهور الدولة الحديثة
• تعريف عام بالمجتمع قبل أن يتم تطبيق نموذج الدولة الحديثة عليه وأهم سماته،
وعن آلية إدارته لنفسه
• دور منظمات المجتمع المدني في عملية البناء المجتمعي في سوريا
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دورة تدريبية

سوريا :التطور السياسي منذ نشأة
الكيان الجمهوري ،وآفاقه المستقبلية
التاريخ
 16-17ذي القعدة 1438هـ  8-9 /أغسطس 2017

المكان

البرنامج

المسار

إسطنبول

السياسي

التدريب

الحضور الساعات
20

12

هدف الفعالية
هدفت الدورة إلى زيادة وعي العاملين في الميدان السياسي بتطور الكيان الجمهوري في سوريا ليتم اتخاذ القرارات السياسية والوطنية
مع استحضار جيد للنظام الجمهوري في سوريا

أبرز محاورها
• استعراض المراحل التاريخية لنشأة الكيان الجمهوري السوري
• المشاكل التي ترتبت على نشأة الكيان الجمهوري كترسيم الحدود والهويات
المصطنعة
• السياسات المتبعة من مختلف القوى الدولية المعتمدة على "تمكين األقليات"
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ندوة

المداوالت الدولية لتخطي "عقدة بشار األسد"
ومخاطر غياب مشروع التحول الوطني
التاريخ
 15ذي القعدة 1438هـ  7 /أغسطس 2017م

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

إسطنبول

السياسي

الكشاف

30

3.5

هدف الفعالية
هدفت الندوة إلى دراسة المداوالت الدولية المتعقلة ببشار األسد وما يدور في دهاليز الدبلوماسية تجاه هذه القضية للوصول إلى
تصور شامل للوضع الحالي وتوجيه أجهزة الثورة للبحث في استراتيجيات استغالل هذا الصراع للحفاظ على مكتسبات الثورة

أبرز محاورها
• عرض للتساؤالت الملحة التي تدور حول النقطة
المركزية في معادلة الصراع السوري ،والمتمثلة في
"عقدة بشار األسد"
• تحليل األبعاد المختلفة ل"عقدة األسد" من محاورها
المختلفة
• دراسة المحاوالت التي ُبذلت لتخطي العقدة من
خالل تأهيل النظام ومد يد التعاون معه ،والتي باءت
جميعها بالفشل

أبرز المخرجات والتوصيات
• تبني برنامج تحول وطني خارج أوعية الدبلوماسية المتعثرة في
جنيف وأستانة
• ضرورة إيجاد هيئات ومؤسسات ثورية احترافية تستطيع حيازة
الشرعية
• توظيف الخالفات الدولية في هذا الخصوص بما يساعد الثورة
وقوى المعارضة على تحقيق بعض المكاسب السياسية والعسكرية
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ورشة حوارية

قضايا وهموم المرأة السورية
في تركيا
التاريخ
 25ذي الحجة  16 – 1438سبتمبر 2017

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

إسطنبول

المجتمعي

إصالح

10

3

هدف الفعالية
هدفت الورشة لحصر القضايا الكبرى التي تتعرض لها المرأة السورية في تركيا ،وترتيبها ،بحيث تسهم مخرجات الورشة
وتوصياتها في إعداد الخطة التنفيذية القادمة لمركز الحوار السوري لمعالجتها عبر ندوات تخصصية أو برامج تدريبية

أبرز محاورها
• وضع المرأة السورية في تركيا من حيث التوزع الجغرافي ومستوى التعليم والوضع
ً
مدخال لفهم الواقع الحالي وتحدياته
االجتماعي وأهم اإلحصاءات التي يمكن تشكل
• عصف ذهني لعرض القضايا التي تواجه المرأة السورية كما ترصدها الدراسات
أو كما يعيشها القائمون على مؤسسات المجتمع المدني الخادمة للمرأة السورية
في تركيا
• ترتيب القضايا المستخلصة من المحاور السابقة بحسب األولوية واالهمية ،وإعداد
تصورات عملية حول محاور وآليات معالجة تلك القضايا
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الندوة التخصصية

حاضنات الشباب السوري االقتصادية
بين الواقع والتحدي
التاريخ

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

 3محرم  1439هـ  23 /سبتمبر 2017م

إسطنبول

المجتمعي

إصالح

15

5

هدف الفعالية
هدفت الندوة إلى تعميق الوعي بظروف الشباب االقتصادية ومشاكله في سوق العمل في الداخل وفي تركيا ،ومحاولة وضع
ً
مرحليا ،وتسهم في تأسيس بنية تحتية اقتصادية رافدة لسوريا
حلول عملية تساعد في حل هذه المشاكل أو التخفيف من آثارها
بعد استقرار األوضاع فيها

أبرز المخرجات والتوصيات

أبرز محاورها

• أهمية دراسة الموضوع بشكل موسع ألهميته الكبيرة
في الظروف الحالية
• الدعوة إلى التكامل وتنسيق الجهود بين منظمات
المجتمع المدني ومؤسسات التدريب والتجمعات
االقتصادية ورجال األعمال السوريين والجهات التركية
المهتمة للمضي قدما في تحقيق أفكار وأطروحات
الورشة

• دور المنظمات السورية في تركيا في تشغيل السوريين
• دور منظمات التدريب ومنصات العمل الحر في تشغيل
السوريين
• آفاق تفعيل المشاريع المتوسطة والصغيرة ودورها الكبير
في دعم االقتصادات الوطنية
• حاضنات األعمال االقتصادية وإمكانية تأسيسها وتفعيلها
بهدف رعاية المشاريع الرائدة للشباب السوري
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ندوة

أثر انحسار الدور األمريكي في تعزيز
الهيمنة الروسية-اإليرانية على سوريا
التاريخ

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

 1صفر 1439هـ  21 -اكتوبر 2017م

إسطنبول

السياسي

الكشاف

20

3

هدف الفعالية
هدفت الندوة دراسة أثر انحسار الدور األمريكي في تعزيز الهيمنة الروسية-اإليرانية على سوريا من النواحي السياسية والميدانية
باإلضافة إلى تباحث التموضع المناسب لقوى الثورة والمعارضة في ظل هذا الظرف الصعب لحماية مركب الثورة من الغرق

أبرز محاورها
• عرض لمالمح انحسار الدور األمريكي لصالح
المحور الروسي – اإليراني والتغيرات الحاصلة
سياسيا وميدانيا
• عرض ودراسة لألوضاع الميدانية والعسكرية
المحلية في دير الزور ،والشمال السوري

أبرز المخرجات والتوصيات
• توظيف أدوات المحاسبة لنزع الشرعية عن النظام
• العمل على إنتاج ميثاق جديد للثورة وفق ما تقتضيه المرحلة
الحالية
• التركيز على عدد من القضايا التي يمكن أن تحظى بتأييد
إقليمي ودولي
• رفض أي دور لبشار األسد في المرحلة االنتقالية ،على اعتبار
ً
ً
أحمرا ال يمكن تجاوزه
خطا
ذلك
• عدم بناء مواقف ثابتة والتخلي عن ثوابت بناء على التوافقات
الدولية الهشة
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ورشة حوارية

نحو ترشيد الحوار داخل
الصف اإلسالمي
التاريخ

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

 29صفر 1439هـ  18 -نوفمبر 2017م

إسطنبول

السياسي

تالحم

25

4

هدف الفعالية
هدفت الورشة التدريبية إلى تقويم الحوار داخل "الصف اإلسالمي" بغرض معرفة مواطن الخلل والضعف على الصعيد
الشخصي والمجتمعي ووضع حلول لها ،باإلضافة إلى البحث فيما يجب أن يكون عليه الحوار داخل هذا الصف لما يجمعهم من
أسس تدفع نحو ترشيد الحوار وتطويره ،ومسؤوليات وطنية حال التصارع اإلسالمي – اإلسالمي دون االضطالع بها بكفاءة

أبرز محاورها
• بحث ما يجب أن يكون عليه "الحوار اإلسالمي –
اإلسالمي" ليكون أساسا للورشة
• بحث في نقاط الخلل والضعف في "الحوار اإلسالمي
– اإلسالمي" على الصعيد الشخصي والمجتمعي
• تصنيف مشكالت الحوار اإلسالمي – اإلسالمي ومن
ثم وضع حلول وتوصيات لكل صنف منها
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المـســارات
ندوة

تحديات اإلصالح الدستوري
التاريخ
 8ربيع األول 1439هـ  26 -نوفمبر 2017م

المكان

البرنامج

المسار

لقاء افتراضي

السياسي

الكشاف

الحضور الساعات
17

3.5

هدف الفعالية
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على التحوالت الكبرى الجارية في مسيرة التفاوض مع النظام بداية من "جنيف  "4وتماهيه مع الخطة
الروسية ً
بدال من اعتماد اتفاق جنيف االول كأساس مع تشكل وفد الرياض.2

أبرز محاورها
• التحوالت الكبرى في مسيرة التفاوض مع النظام بداية
من "جنيف "4
• سيناريوهات اإلصالح الدستوري الموضوعة على
طاولة المفاوضات ،وتبعات كل منها
• عرض لجملة من اآلليات الستثمار "جنيف "8

أبرز المخرجات والتوصيات

ً
أساسا لالنطالق في اإلصالح
• مقترح بأن يكون دستور 1950
الدستوري ،باعتباره الدستور الشرعي الذي أنتجه السوريون من
خالل جمعية تأسيسية منتخبة
• ضرورة التنبه إلى أن المشكلة األساسية في سوريا ليست في
الدستور بقدر ما هي متعلقة بآليات وضمانات تطبيقه وحمايته
• ضرورة اإلصرار على خارطة طريق منبثقة من اتفاق جنيف
األول
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ورشة حوارية

الورشة الدينية الشبابية :تأثير ظروف الحرب
على طبيعة التدين عند الشباب السوري
التاريخ
 14ربيع األول 1439هـ  2 /ديسمبر 2017م

المكان

البرنامج

المسار

الحضور

الساعات

إسطنبول

المجتمعي

إصالح

15

4

هدف الفعالية
هدفت الورشة لدراسة تأثير الحرب الدائرة في سوريا على طبيعة التدين لدي الشباب ورصد تغيراتها ،باإلضافة إلى دراسة
تعاطي الشباب السوري مع الخطاب الديني ومدى تفاعلهم معه.

أبرز محاورها
• نقاش طبيعة التغيرات الطارئة على التدين لدى الشباب السوري
• البحث في أسباب هذه التغيرات
• نقاش عدد من الحلول لمواكبة هذه المتغيرات والحد من آثارها
السلبية مع استثمار الجوانب اإليجابية فيها
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المـســارات
ندوة

تحديات اإلصالح األمني
التاريخ
 2ربيع الثاني 1439هـ  20 /ديسمبر 2017م

المكان

البرنامج

المسار

لقاء افتراضي

السياسي

الكشاف

الحضور الساعات
20

3.5

هدف الفعالية
هدفت الندوة إلى توعية الكوادر والنخب السياسية بأهمية الملف األمني وإصالحه في ضوء الملف المفاوضات الجارية باإلضافة إلى
إلقاء الضوء على التقصير والضعف الحاصل من قبل الكوادر الثورية وما سببه من ضعف سياسي واستراتيجي للثورة السورية

أبرز محاورها
• تحديات اإلصالح األمني في سوريا في ضوء
المفاوضات الحاصلة
• التغيير األمني الحاصل في سوريا
• نقاش التعامل مع الملف األمني على المستوى
المحلي واإلقليمي والدولي

أبرز المخرجات والتوصيات
• أهمية تركيز الخطاب السياسي للثورة على التقاطعات مع الملف
األمني للدول اإلقليمية
• ربط الملف األمني بالتخلص من الميلشيات العابرة للحدود
• التركيز على عالقة النظام بالجهات اإلرهابية وأنه سبب وراء ظهورها
لدحض إظهاره كبديل موثوق أمنيا
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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.

هدف المشروع

يهدف المشروع إلى بناء توافقات موضوعية بين مختلف
المكونات لقوى الثورة والمعارضة ،بهدف التوافق على
أسس العقد االجتماعي الجديد بين السوريين.

الجهات المنفذة

الجهة الراعية

مركز الحوار السوري ،ومنظمة مدنيون للعدالة
والسالم

الملتقى التشاوري

المراحل المنجزة من المشروع:

• مرحلة األبحاث :أنجز مركز الحوار السوري دراسة بحثية نظرية تناولت بالرصد والتحليل الخطاب السياسي لـ  /62/جهة
وهيئة تنتمي بالمجمل لقوى الثورة والمعارضة السورية ،بتخصصات مختلفة :سياسية وعسكرية ومدنية ،وذلك تجاه
ً
موضوعا ،يمثلون أساس العقد االجتماعي المرتقب .كما أجرت منظمة مدنيون دراسة استطالع للرأي شملت
/47/
 1700استبيان ،ثم أدمجت الدراستين في ملخص يجمع النتائج التي خلصت إليهما.
• مرحلة الزيارات :تم التوجه بالمشروع إلى مختلف القوى والمؤسسات الحاضرة في الساحة لعرض الدراسات عليها،
وقد أثنت غالبية هذه القوى والمؤسسات على الجهد المبذول في المشروع ،وأعطت توصياتها المتباينة للمتابعة فيه.

مدة إنجاز المرحلتين السابقتين:
حوالي  /10/أشهر ليستمر المشروع خالل العام  2018في اقامة ورشات
حوارية تفصيلية ُيرجى أن تؤول الى توافقات عريضة وأليات تشاركية
في بناء المستقبل السوري المنشود.
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جدول أنشطة المركز
البرنامج الحواري

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

الرقم

اسم الفعالية

1

تنظيم الجالية السورية في تركيا بين الواقع والمأمول

المجتمعي

 10رجب 1438هـ

 7أبريل  2017م

2

الثورة السورية في عامها السادس :تعدد أطراف الصراع وفنون إدارته

السياسي

 11رجب 1438هـ

 8إبريل 2017م

3

بعد خان شيخون والشعيرات :التحوالت الميدانية ومستقبل الفصائل

السياسي

 10شعبان 1438هـ

 6مايو 2017م

4

نحو تطوير مشروع (تمكين) وتطبيقه

السياسي

 2رمضان 1438هـ

 28مايو 2017م

5

محاور التوافق واالختالف الدولي في معالجة األزمة السورية

السياسي

 10رمضان 1438هـ

 5يونيو 2017م

6

المخاطر المحتملة لألزمة الخليجية على الملف السوري وآليات معالجتها

السياسي

 18شوال 1438هـ

 12يوليو 2017م

7

دورة تدريبية  :العمل المجتمعي قبل وبعد الدولة الحديثة

المجتمعي

 1شوال 1438هـ

 15يوليو 2017م

8

سوريا :التطور السياسي منذ نشأة الكيان الجمهوري ،وآفاقه المستقبلية

السياسي

 16-17ذي القعدة 1438هـ

 8-9أغسطس 2017

9

المداوالت الدولية لتخطي "عقدة بشار األسد" ومخاطر غياب مشروع التحول الوطني

السياسي

 15ذي القعدة 1438هـ

 7أغسطس 2017م

10

ورشة حوارية :قضايا وهموم المرأة السورية في تركيا

المجتمعي

 25ذي الحجة 1438هـ

 16سبتمبر 2017

11

حاضنات الشباب السوري االقتصادية بين الواقع والتحدي

المجتمعي

 3محرم  1439هـ

 23سبتمبر 2017م

12

أثر انحسار الدور األمريكي في تعزيز الهيمنة الروسية-اإليرانية على سوريا

السياسي

 1صفر 1439هـ

 21اكتوبر 2017م

13

ورشة تدريبية :نحو ترشيد الحوار داخل الصف اإلسالمي

السياسي

 29صفر 1439هـ

 18نوفمبر 2017م

14

اإلصالح الدستوري

السياسي

 8ربيع األول 1439هـ

 26نوفمبر 2017م

15

ورشة تأثير ظروف الحرب على طبيعة التدين عند الشباب السوري"

المجتمعي

 14ربيع األول 1439هـ

 2ديسمبر 2017م

16

تحديات اإلصالح األمني

السياسي

 2ربيع الثاني 1439هـ

 20ديسمبر 2017م

17

المشاركة في تنفيذ مشروع "الحوار الوطني"

السياسي

ممتد خالل 1438-1439هـ

ممتد خالل عام2017م
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وبالحوار
تــبـنـــــى
الجسـور

