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الكرام، والزمالء  األصدقاء 

مّرت سنتان على بدء الثورة ضد بشار األسد، وحتى اآلن 
أبناء الشعب السوري المعارضة التي  لم يتقبل كثيرون من 
سياسي  مشروع  إلى  وتفتقر  وحزبية  مقّسمة  يعتبرونها 
مجلس  مع  بالتعاون  الدوحة،  بروكنجز  مركز  عقد  واضح. 
الديمقراطية في كاليفورنيا، ورشة عمل مغلقة في العاصمة 
رّكزت   .2013 أبريل   24 إلى   22 من  باريس  الفرنسية 
الشريحة  هذه  اهتمامات  معرفة  على  هذه  العمل  ورشة 
أعضاء  فيها  وشارك  ومصالحهم.  السوري  الشعب  من 
والدرزية،  والمسيحية،  العلوية،  المجتمعات  من  بارزون 
وقادة أكراد وزعماء قبائل، فضال عن ممثلين من االئتالف 

السورية. والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني 

وفي خالل مناقشتنا، برز عدد من النقاط الرئيسة سنعرضها 
أن  الحوار  أوضح  شيء،  كّل  وقبل  أواًل  يلي.  ما  في 
الطائفية  ازدياد  من  متزايد  بشكٍل  تخشى  السورية  األقليات 
اشتكى  البالد.  أنحاء  جميع  في  المتطرفة  والجماعات 
يبذل  لم  السوري  الوطني  االئتالف  أّن  من  المشاركون 
التي  والفصائل  األقليات  تلك  لمعالجة مخاوف  كافية  جهودًا 
االنضمام  حيال  ترددت  أو  النظام  مع  وقفت  إما  باألغلب 

الثورة. إلى 

الجماعات  أن  المشاركون  أكد  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
سياسية  رؤية  وضع  في  وتكرارًا  مرارًا  فشلت  المعارضة 
وبهدف  السوريين.  أغلبية  بموافقة  تحظى  واضحة 
البالد،  داخل  والدعم  الشرعية  من  المزيد  على  الحصول 
قال المشاركون أّن على المعارضة السورية أن تعمل على 
وطني  ميثاق  شكل  اتخذ  وقد   – فعال  سياسي  حل  وضع 
أّيده  الذي  الميثاق  هذا  وُيبنى  مناقشتنا.  خالل  في  موحد 
واسع.  وتوافق  السلطة  تقاسم  عملية  على  المشاركون 
داخل  من  عناصر  ويشمل  يضّم  أن  يجب  أنه  وأشاروا 
الفرصة أمام كل مجموعة  تتاح  المعارضة وخارجها، لكي 
واحد  وطن  في  عنها  والدفاع  مصالحها  لتحديد  سورية 

موّحد.

السوري  الوطني  الميثاق  يستند  أن  المشاركون  اقترح  كما 
وممثلي  المعارضة  عناصر  بين  الحوار  عمليات  على  هذا 
المجتمع المحلي، ربما تحت إشراف أو تيسير طرف دولي 
على  تعمل  أن  مناقشات  هكذا  شأن  من  أّن  وأضافوا  ثالث. 
الدولي  المستوى  وعلى  السوريين  بين  الضمانات  تحديد 

معينة. حقوق  وحماية  األمن  لتوفير 

مختلف  أمام  الفرصة  هذه  العمل  ورشة  أتاحت  لقد 
رفيعي  ممثلين  مع  تتعامل  لكي  السورية  المجموعات 
المستوى من فرنسا، والواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، 
وتركيا. وقد عبر المشاركون عن استيائهم حيال االستجابة 
إلى  إنه،  قالوا  ومضللة.  كافية  غير  أنها  رأوا  التي  الدولية 
جانب العملية السياسية التي ذكرناها أعاله، يجب أن يكون 
الغربية  الحكومات  من  العسكري  الدعم  في  زيادة  هناك 
أي  في  أو  األرض  على  أكان  سواء  التوازن  تغيير  بهدف 
دوليون  ممثلون  أكد  جانبهم،  من  مستقبلية.  مفاوضات 
المجتمع  من  الدعم  من  مزيد  على  الحصول  أجل  من  أّنه 
على  التركيز  السورية  المعارضة  على  يتوّجب  الدولي، 
وعسكرية  سياسية  مؤسسات  بناء  وعلى  توسيع عضويتها، 
الجهد  هذا  أّن  وأضافوا  سواء.  حد  على  البالد  داخل  فعالة 
حكومة  إلنشاء  الجارية  المحاوالت  على  يركز  أن  يجب 
التواصل  تحسين  وعلى  المحررة”  “المناطق  في  مؤقتة 

معها. والتعاون  األرض  المحلية على  الفاعلة  الجهات  مع 

اآلتي  اللقاء  ملّخص  نقدم  أن  سرورنا  دواعي  لمن  أنه 
ما  أقل  التي  العمل  ورشة  في  جاء  ما  إلى  استند  والذي 
في  تجدون  باألفكار.  وغنية  مثمرة  كانت  أنها  القول  يمكن 
مناقشتها  تمت  التي  المواضيع  أهم  المستند موجزًا عن  هذا 
إلى  باإلضافة  الحوار،  إليها  خُلص  التي  الرئيسة  والنتائج 
تجدونه  السوريين  المشتركين  جميع  أصدره  ختامي  بيان 
المناقشة بموجب قواعد تشاتام هاوس  الملحق. وُعقدت  في 
)والتي تقضي بعدم اإلشارة إلى المتحدثين أو إلى هوياتهم( 

ونذّكر أن اآلراء الواردة أدناه هي آراء المشاركين.

االحترام، فائق  لكم مني 

شيخ سلمان 
الدوحة بروكنجز  مدير، مركز 

 رسالة من صاحب الدعوة
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تفتت في  سوريا 

لألزمة  الحالي  الوضع  حول  مناقشة  جلسة  خالل  وفي 
هّمهم  هي  الطائفية  أّن  المشاركين  أغلبية  أشار  السورية، 
سوريا  يعترض  وجودي  تهديد  بأنها  ووصفوها  األكبر 
إثارة  في  األسد  نظام  دور  على  منهم  العديد  وأّكد  الموحدة. 
طائفي  صراع  إلى  الثورة  لتحويل  والسعي  الطائفية  الفتنة 
مبدأ  على  تقوم  سياسة صارمة  على  النظام  اعتمد  بالمطلق. 
مواجهة  في  مجموعة  خطة  اعتماد  خالل  من  تسد”  “فّرق 

أخرى واالستفادة من المخاوف الطائفية.

النظامي  الجيش  عن  منشق  علوي  ضابط  إلى  استنادًا 
السوري، يشعر النظام “بالراحة إزاء” مد التطرف المتزايد 
بشكٍل  منه  ويستفيد  والشمالية  الشرقية  السورية  المناطق  في 
حاليًا  يشعر  األسد  الرئيس  أن  الضابط  ويضيف  مباشر. 
بالبقاء  الرقة،  مثل  المحررة”،  “للمناطق  للسماح  بالسعادة 
تحت سيطرة القوات المتطرفة التي يعزز انتشارها كالم النظام 
إلى  بأفكارهم  آخرون  إرهابي”. وفاض  حول ظهور “تمرد 
حّد التكهن أن األسد تعاون سابقًا مع الجماعات المتطرفة في 
العراق وأنه يعمد حاليًا إلى دعم الجماعات الجهادية كجبهة 
النصرة إللصاق “السمعة السيئة” بالمعارضة السورية ومنع 

الدعم المالي عن الجيش السوري الحر.

قال العديد من المشاركين أن الخوف من وصول المتمردين 
االسالميين إلى السلطة منع األقليات من االنضمام إلى الثورة 
خوفًا من أن تكون األخيرة ماضيًة في االتجاه الخطأ. واألهم 
حول  توافق  إلى  التوصل  يمنع  الخوف  هذا  كان  ذلك،  من 
مصير نظام األسد. يشير أحد المشاركين أن 20 بالمئة فقط 
حين  في  النظام،  القتالع  حاليًا  يحارب  السوري  الشعب  من 
ودرزية  وكردية  علوية  أغلبية  بينهم    – اآلخرون  يشّكل 

 ... بين  تقف  كبيرة صامتة  كتلة  ومسيحية 
النظام والمعارضة.

الكبار،  الدروز  الزعماء  أحد  شرح  وكما 
أّن الدروز في السويداء يخشون االنضمام 
إلى الثورة، خوفًا من انتقام ميليشيا شبيحة 
للنظام.  التابع  السوري  الجيش  أو  األسد 
وفي المضمار عينه، اعتبر مستشار سابق 

لنظام األسد أن “العلويين ال يدافعون عن النظام بل يدافعون 
حول  كبير  بشكٍل  السوريين  التفاف  تزايد  فقد  أنفسهم”.  عن 
المجتمعات التي ينتمون إليها – أثنية كانت أم طائفية – بحثًا 
ذاتهم.  على  بالحفاظ  الرغبة  بدافع  وذلك  والقوة  الحماية  عن 

إلى  يؤدي  قد  الدافع  أّن هدا  العلويين  النشطاء  أحد  وقد حّذر 
يدفع  قد  مجزرة  من  “الخوف  إن  إذ  المخاطر،  من  المزيد 

الناس إلى ارتكاب مجزرة”.

وشدد المشاركون على الحاجة إلى طمأنة األقليات وبناء الثقة 
بين مختلف المجتمعات والفصائل. واستنادًا إلى ما أشار إليه 
أحد المراقبين الدوليين، “سيبقى بشار األسد يشعر باألمان” 
وقال  الرئيسية.  األقليات  دعم  على  المعارضة  تحصل  لم  ما 
عضو في جماعة اإلخوان المسلمين في سوريا أن “ العلويين 
إلى  الفتًا  بشار”،  من  سوريا  تحرير  على  القادرين  وحدهم 
األقلية في مجريات األمور.  إلى إشراك هذه  الملحة  الحاجة 
إال أن ناشطًا من الالذقية قال أن العلويين – بمن فيهم علوية 
التمرد على  يحاولون  الذين   – األسد  القرداحة، مسقط رأس 
الالزم من بعض اإلسالميين داخل  التشجيع  يلقوا  لم  النظام، 
أن  وأضاف  “تهديدهم”.  تم  فقد  ذلك  من  بداًل  المعارضة، 
جهودهم لم تحظى إال باهتمام ضئيل جدًا في وسائل اإلعالم 

للنظام. المناهضة 

البالد  تقود  والطائفية  العنف  دوامة  أن  المشاركون  أوضح 
نحو المزيد من االنقسام السياسي والعسكري على حّد سواء. 
أشبه  بطيئة  تقسيم  عملية  تشهد  سوريا  أن  البعض  حذر  وقد 
“بالكانتونات”، في حين قال أحد المشاركين: “إننا نتجه نحو 
االنقسام السني، والكردي، والعلوي، والدرزي في سوريا”. 
كما وأّن الثورة قد عمقت الهّوة بين فقراء الريف والطبقات 
إن  أكاديمي كردي  وقال  المدن.  في  يعيشون  الذين  الوسطى 
أصبحت  التي  الريفية  القرى  من  انبثقت  التي  الثورة  ثقافة 
اليوم تحت سيطرة المقاتلين الثوار، “هي غريبة إلى حد كبير 

عن البرجوازية الحضرية” في دمشق وحلب.

إزاء غياب مبادرات سياسية  قلقهم  المشاركون عن  وأعرب 
التفتت.  نحو  االتجاه  توقف  أن  شأنها  من 
وقد اعترفوا أن السوريين لم يضعوا حتى 
على  للحفاظ  فعالة  سياسية  صيغة  اآلن 
إنهاء  نفسه  الوقت  وفي  السورية  الوحدة 
مرحلة  نحو  بالبالد  ويسيرون  األزمة 
أّنه،  دولي  ممثل  أصّر  مستقرة.  انتقالية 
بعملها”  المعارضة  تقم  “لم  اآلن،  وحتى 
خطة  هكذا  حول  اتفاق  إلى  التوصل  وهو 
وتعميمها. وقال سياسي مسيحي مخضرم “إننا، كمعارضة، 
تقّدم برنامجًا مختلفًا عما  منقسمون”، مضيفًا أن “كل طائفة 
تقّدمه طائفة أخرى”. وقال، إلى جانب مشاركين آخرين، إنه 
مماثلة  خطة  لوضع  شاملة  لعملية  التأسيس  الضروري  من 

و“البدء بالقيام بخطوات جماعية”.

تحديات الوحدة السورية:   
طمأنة مختلف أطياف المجتمع السوري وتأطير التوافق الوطني

“سيبقى بشار األسد يشعر 
باألمان” ما لم تحصل 

المعارضة على دعم 
الرئيسية. األقليات 
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العسكري على األرض التوازن  تغيير 

األسد  نظام  حسابات  تغيير  بهدف  أنه  المشاركون  اتفق 
يجب  سوريا،  في  حل  إلى  للتوصل  الظروف  وتهيئة 
وقوات  الحكومة  بين  العسكري  التوازن  في  الخلل  معالجة 
مؤتمر  سبقت  التي  الفترة  خالل  في  تبين  وكما  المعارضة. 
على  الموجودة  الصراع  حالة  فإن  المقترح،  الثاني  جنيف 
القوى في أي مفاوضات مستقبلية.  األرض ستغير موازين 
وقال أحد المشاركين إنه في حين يتلّقى النظام دعمّا حاسمًا 
العراقية  والحكومة  وروسيا،  اهلل،  وحزب  “إيران،  من 
برئاسة نوري المالكي”، ما زال أصدقاء سوريا يواصلون 
ذلك  من  واألكثر  حلها.  من  بداًل  األزمة،  إلدارة  سعيهم 
الدفاع”  “خطوط  بتقوية  للنظام  يسمح  الحالي  الوضع  أن 
األساسية حول الساحل، وحمص، ودمشق، في الوقت الذي 
في  أجزاء  على  سيطرتها  بتثبيت  المتطرفة  العناصر  تقوم 

والشرق. الشمال 
    

وأّكد المشاركون أّن التدخل الدولي هو أمر ال بّد منه لتغيير 
أن على  البعض  واقترح  العسكري.  التوازن  في  الخلل  هذا 
الثوار بأسلحة أكثر –  التدخل أن يكون من خالل دعم  هذا 
أّن  المشاركين  من  العديد  أضاف  حين  في  تطورًا.  وأكثر 
على أصدقاء سوريا إطالق “الضربات الجراحية” ضد ما 
يتم استخدامه الستهداف المدنيين. وقالوا إّن هذه الخطوات 
إرسال  أيضًا  بل  فحسب،  المدنيين  حماية  شأنها  من  ليس 
سوريا  أصدقاء  أّن  مفادها  وضرورية  واضحة  رسالة 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  األسد.  بشار  إزالة  حقا  يدعمون 
السوري  الجيش  قدرات  لبناء  وجدية  تنظيمًا  أكثر  جهودًا 
المتطرفين  عزل  محاوالت  أية  إزاء  حاسمة  ستكون  الحر 
المسلحة  المجموعات  أكثر  اليوم  هم  الذين  المسلحين، 

سوريا. في  فعالية 

التوازن  إمالة  أّن  السوري  الجيش  في  سابق  ضابط  وقال 
من  المزيد  إلى  يؤدي  قد  النحو  هذا  على  العسكري 
الذين  الجيش  من  بالمئة   70“ بين  سيما  ال  االنشقاق، 
من  علويين  “أربعة  عن  تحّدث  السنية”.  الطائفة  من  هم 
إلى  لالنضمام  استعداد  على  كانوا  الجمهوري  الحرس 
إلى  بحاجة  كهؤالء  شخصيات  إّن  قال  أنه  غير  التحول”، 
للقيام  المناسب  الوقت  اختيار  وعليهم  لإلنشقاق  حوافز 
من  الراهنة  الظروف  ظل  في  إّن  قائاًل  وأردف  باألمر. 

آخرين. أوفياء  أعضاء  بأي  منشقين  استبدال  السهل 

أساسيًا  أمرًا  العسكري  الصراع  مسار  ُيعد  النهاية،  في 
تسوية  أي  طبيعة  السوريين حول  بين  المواقف  تشكيل  في 
الرئيس  مستشاري  أحد  أشار  وكما  للصراع.  سياسية 
زالوا  ما  السوريين  من  عددًا  فإن  السابقين  األسد  بشار 
ويتابع  منه.  مفر  ال  حتميًا  أمرًا  النظام  سقوط  يرون  ال 
بأن  الراسخة  القناعة  تتوفر  لم  “ما  قائاًل:  المستشار 

إلى  التوصل  يصعب  محالة،  ال  آت  األسد  نظام  سقوط 
عناصر  أو  المستقبلي  سوريا  شكل  حول  ملموس  إجماع 

الجديد”. الدستور 

السورية المشاكل  يحّل  لن  وحده  العسكري  الحّل 

عسكري  انتصار  أي  أن  بوضوح  المشاركون  شّدد 
سالمًا  يضمن  ولن  البالد  على  باألمن  يأتي  لن  للمعارضة 
توجه  ظّل  في  إنه  المشاركين  أحد  قال  وقد  فيها.  مستدامًا 
بشار  إسقاط  يمنع  لن  بالعنف،  مليء  انقسام  إلى  سوريا 
كان  سواء  الصراع،  من  المزيد   – ذاته  بحّد   – األسد 
جماعات  بين  أم  المتبقية  النظام  عناصر  مع  الصراع  هذا 
من  تخوفهم  البعض  أظهر  حين  في  المتنافسة.  الثوار 
نفوذ  من  األرجح  على  يزيد  قد  الصراع  حدة  اشتداد  أّن 

النصرة. كجبهة  المتطرفة  الفصائل 

تالشي  ُتسّرع  قد  سياسية  مبادرة  المشاركون  أّيد  بالتالي، 
منصة  بناء  إلى  وتعمل  النظام  به  يحظى  الذي  الدعم 
تبذلها  عسكرية  جهود  مع  بالتزامن  السلمي  لالنتقال 
في  مماثلة  فكرة  مناقشة  المقرر  من  وكان  المعارضة. 
قد  العمل  ورشة  بداية  منذ  المشاركين  لكن  الحقة،  جلسة 
سياسي  وطني”  “ميثاق  فكرة  حدة،  على  كّل  عرضوا، 
والتوافق  السلطة  تقاسم  مبادئ  على  يقوم  واجتماعي 
شأنها  من  عملية  على  شددوا  ذلك،  على  عالوًة  الواسع. 
فيهم  بمن  جميعًا،  السوريين  تضم  شاملة  تكون  أن 
السوري.  الوطني  اإلئتالف  في  يشاركوا  لم  الذين  أولئك 
أمام  الفرصة  تتيح  أن  يجب  العملية  هذه  أن  إلى  وأشاروا 
بشأن  والتفاوض  مصالحهم  عن  للتعبير  السوريين  كل 
سوريا  إطار  المخاوف ضمن  هذه  معالجة  حول  ضمانات 

الموحدة.

حل  أي  أن  فكرة  على  مجمعين  شبه  المشاركون  بدا 
إزالة بشار  يقوم على  أن  المعارضة يجب  تقترحه  سياسي 
يتعين  أنه  إعالمية  شخصية  وأعلنت  السلطة.  من  األسد 
أال  النظام  مع  حوارًا  تتضمن  سياسية  مشاريع  أي  على 
الفرار من  من  المدنيين  قتل  والمسؤولين عن  لألسد  تسمح 
أحد  بعيدًا عن رأي األكثرية، أعرب  دون محاكمة. ولكن 
تكون  أن  يجب  المعارضة  أن  السابقين  العلويين  الضباط 
قد  الرئيس  فقتل  بالقوة؛  األسد  بإزالة  يتعلق  ما  في  حذرة 
داخل  طائفية”  “عناصر  قبل  من  حاد  فعل  رد  إلى  يؤدي 
من  بداًل  فاقترح  الدماء.  إراقة  من  المزيد  وبالتالي  الجيش 
الرائدة  البعثية  الشخصيات  من  وغيره  األسد  إزالة  ذلك 
إلى  محتمل،  نحٍو  على  مشيرًا،  االنتخابات”،  خالل  “من 

.2014 مايو  في  إجراؤها  المقرر  الرئاسية  االنتخابات 
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سلسلة ورش عمل حول سوريا

وطني ميثاق  نحو 

وافق  وطني،  ميثاق  لتطوير  المشاركين  دعوات  على  ردًا 
خبير دولى في إعادة اإلعمار بعد الصراع على ضرورة 
تنوعهم”؛  بإدارة  السوريون  سيقوم  “كيف  سؤال  معالجة 
النظام  بعد سقوط  ما  إلى  القضايا  أن ترك هذه  إلى  مشيرًا 

أكثر صعوبة. األمر  يجعل  أن  شأنه  من 

وطني  إجماع  تطوير  أن  المناقشة  أوضحت  ذلك،  رغم 
شكل  حول  السوري  الشعب  أطياف  مختلف  لطمأنة 
أثارت  وقد  بالتحديات.  محفوفًا  سيكون  المستقبلي  سوريا 
المستقبلية  الدولة  في  الدين  بدور  صلة  ذات  قضايا 
واالتحادية  المركزية  المؤسسات  بين  السلطة  وبتقسيم 

واسعًا. جداًل 

جماعة  في  بارز  عضو  أصر  فقد  الدين،  مسألة  بشأن  أما 
دولة  تريد  ال  “الجماعة”  أن  على  المسلمين  اإلخوان 

تناسب  أنها  تعتقد  ال  ألنها  إسالمية 
أّيد  وقد  السورية.  االجتماعية  التركيبة 
انعدام  الحظوا  الذين  المشاركين  بعض 
“العلمانية”  بمصطلح  الشعبية  الثقة 
من  مدنية”.  “دولة  إنشاء  إلى  دعوته 
سيما  ال   – آخرون  أشار  أخرى  ناحية 

الصيغة  أن  قاطع  وبشكل   – العلويين  الممثلين  من  عدٌد 
األداء  ضمان  على  قادرة  وحدها  هي  الصريحة  العلمانية 
والعرقي. الديني  تنوعها  مع  السورية  للديمقراطية  السليم 

بعض  أيضًا  الكردي  الوطني  المجلس  عن  ممثلون  واجه 
أي  يشمل  أن  ضرورة  على  أصروا  عندما  االعتراض 
وفي  اتحادي.  نظام  إنشاء  بشأن  ضمانات  وطني  ميثاق 
هذا الصدد، أجاب البعض أن الفدرالية قد ال تالئم سوريا 
بشكٍل  البلد  داخل  واألعراق  الجماعات  لتوزع  نظرًا 
أن  السوريين  على  إّنه  بارز  مسيحي  ناشط  وقال  مختلط. 
طوائفهم  بحسب  وليس  كمواطنين  مكانتهم  لفرض  يسعوا 
القضية  حّل  حاولنا  “إذا  وأضاف  العام.  المستوى  على 
المختلفة،  والفصائل  الطوائف  منظور  خالل  من  السورية 

موحدة”. دولة  بناء  إلى  نتوصل  فلن 

على  الحل  يكون  قد  دولي،  خبير  اقتراح  إلى  استنادًا 
التركيز  هو  المناقشات  من  األنواع  لهذه  القريب  المدى 
لعملية  التفاصيل  وترك  التعايش”  مبادئ  “رسم  على 
كانوا  المشاركين  أن  فيه  شّك  ال  مما  الدستور.  صياغة 
العامة،  المبادئ  تلك  من  عدٍد  على  االتفاق  على  قادرين 
الحقوق،  في  المساواة  بالتعددية،  االلتزامات  ذلك  في  بما 
سوريا.  أراضي  وحدة  على  والحفاظ  القانون،  وسيادة 
المنظور  في  وطني  ميثاق  أي  عناصر  ُتحّدد  أن  يجب  ال 
للتغيير.  قابلة  تكون  أن  يمكن  بل  نهائي،  بشكل  القريب 

شهدتها  التي  بالتحوالت  اطالع  على  دولي  مراقب  وأشار 
التفاوض  أوروبا الشرقية إلى احتمال بروز حاجة إلعادة 
مدى  على  المبادئ  من  غيرها  أو  المبادئ  هذه  حول 
المصالحة  إرساء  الهدف  أكان  سواء  االنتقالية،  المرحلة 
في  بالدخول  لآلخرين  السماح  أم  المتنازعة  األطراف  بين 

السياسية. العملية 

األقليات مخاوف  معالجة 

ال  قد  عامة  مبادئ  عن  اإلعالن  أن  واضحًا  كان  أّنه  إال 
على  الموافقة  على  األقليات  مختلف  لتشجيع  كافيًا  يكون 
في  القادة  أحد  قال  وكما  النوع.  هذا  من  سياسية  عملية 
أرض  على  الناس  يأبه  “ال  الكردي:  الوطني  المجلس 
ظهر  الصدد،  هذا  في  واألوراق”.  بالمستندات  المعركة 
هذه  حصول  على  المشاركين  من  كبير  عدد  إصرار 
داخل  المجموعات  من  واضحة”  “ضمانات  على  األقليات 
يتعلق  ما  في  الدولي  والمجتمع  سوريا 
بمجموعة من المسائل، بما في ذلك تأمين 
أغلبية  شّدد  معينة.  حقوق  وحماية  األمن 
المشاركين على ضرورة هذه الضمانات، 
الطريقة  تماما  يوضحوا  لم  أّنهم  غير 
الضمانات  تأمين  خاللها  من  سيتم  التي 
المطلوبة أو من هي الجهة المسؤولة عن التأكد من احترام 
المجتمع  يؤدي  أن  المسؤولين  أحد  اقترح  الضمانات.  هذه 
العربية – دورًا  والجامعة  المتحدة  األمم  الدولي – ال سيما 
على  األمنية  المسائل  إلى  مشيرًا  الشأن،  هذا  في  أساسيًا 
ممثلي  من  أميركي  دبلوماسي  طلب  جهته،  من  األرجح. 
بالضمانات  يتعلق  ما  في  دقة  أكثر  يكونوا  أن  األقليات 
هذه  لمعالجة  الواقعية  الخطوات  يحددوا  وأن  يطلبون  التي 

المعارضة. مع  المطالب 

يتوجب  التي  الكردي  المجتمع  مخاوف  بعض  وضمن 
الوطني  المجلس  ممثلو  طالب  الطريقة،  بهذه  حّلها 
قيام  يضمن  أن  شأنه  من  دستور  بوضع  باستمرار  الكردي 
لجميع  الحقوق  في  والمساواة  مركزية”  ال  اتحادية  “دولة 
قادة  أحد  وأشار  العرقية.  أصولهم  كانت  أيا  السوريين، 
النوع  هذا  تقديم  على  حاليًا  قادر  النظام  أن  إلى  المجلس 
منح  قد  الواقع  في  كان  الثورة  بداية  فمنذ  الضمانات؛  من 
على  الحظر  ورفع  السوريين  األكراد  آلالف  الجنسية 
المعارضة  على  سيتوّجب  إّن  وقال  الكردية.  اللغة  تعليم 
ذلك،  على  عالوة  االلتزامات.  من  النوع  هذا  تضاهي  أن 
من  المزيد  توفير  إلى  الحاجة  المجلس  في  آخر  أثار عضو 
اإلغاثة اإلنسانية للمناطق الكردية، التي قال إن المعارضة 
قد أهملتها في أطار المساعدات التي تقوم بها. وحث القوى 

األكراد.  مع  مباشر  بشكل  للتعامل  الدولية 

ضرورة معالجة سؤال 
“كيف سيقوم السوريون 

بإدارة تنوعهم”.
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تحديات الوحدة السورية

تشغل  التي  الرئيسية  األمور  بعض  وصف  إطار  وفي 
إلى  الحاجة  عن  المشاركين  أحد  تحدث  العلوي،  المجتمع 
 – األسد  بعد  ما  مرحلة  في  المجموعة  تلك  هوية  توضيح 
سواء بصفتها طائفة إسالمية أو حزب معين – مشددًا على 
يجب  إّنه  وقال  المرتدين.  عداد  في  أن ال تصنف  يجب  أنه 
على   – الدولة  وظفتهم  الذين   – العلويين  ضد  التمييز  عدم 
حال  في  وظائفهم  على  الحفاظ  وينبغي  هويتهم،  أساس 
عن  المشاركون  تحّدث  ذلك،  إلى  باإلضافة  الحاجة.  دعت 
باألرض  يتعلق  فيما  الملكية  حق  مسألة  معالجة  ضرورة 
خوف  هناك  كان  للعلويين.  وأعطاها  النظام  صادرها  التي 
من أن تؤدي الجهود التي بذلها المالكون السابقون الستعادة 
المناطق  في  الطائفي  العنف  من  المزيد  إلى  األمالك  هذه 

المختلطة. الساحلية 

وغيرهم  األقليات  تمّكن  حوار  بعمليات  المشاركون  طالب 
ضمانات  وطلب  مخاوفهم  عن  التعبير  من  الفاعلين  من 
لبناء  أساسية  العمليات  هذه  أّن  المشاركون  واّتفق  فّعالة. 
السوري  المجتمع  فئات  مختلف  بين  الضرورية  الثقة 
تتعلق  رؤى  حول  أفضل  توافق  إلى  للوصول  والعمل 
ضرورة  المشاركين  من  كبير  عدد  ودعم  سوريا.  بمستقبل 
الحوارات  لدعم  المتحدة  كاألمم  ثالث  مستقل  فريق  وجود 

وتسهيلها. هذه 

القاهرة مؤتمر  من  المستفادة  الدروس 

من  االستفادة  إلى  الحاجة  المشاركين  من  العديد  أّكد 
عليها  المتفق  القاهرة”  “وثائق  سيما  ال  السابقة،  الخبرات 
تتضمن  انتقالية.  مرحلة  ألي  للتخطيط   ،2012 يوليو  في 
التي تمت صياغتها في اجتماع ضّم حوالي  الوثائق –  هذه 
االنتقالية”  المرحلة  “خطة  على   – للمعارضة  ممثل   250
إطار  وفي  الوطني”.  “بالميثاق  يسمى  نموذجي  ودستور 
لم  أنها  المشاركون  أكد  المبادرة،  هذه  فشل  سبب  مناقشة 
لحل  المناسبة  الوسائل  تضع  ولم  حقيقي  إجماع  إلى  تؤدي 
المجلس  من  أعضاء  قال  جهتهم،  من  العالقة.  الخالفات 
القاهرة”  “وثائق  دعم  يمكنهم  ال  إنهم  الكردستاني  الوطني 
األكراد  إلى  تشير  مصطلحات  بعض  على  العتراضهم 
خاللها  من  يمكنهم  طريقة  أي  لديهم  ليس  ولكنهم  السوريين 

ومعالجتها. مشاكلهم  طرح 

شأنها  من  التي  اآلليات  على  االتفاق  في  الفشل  أّدى  كذلك، 
هذه  سقوط  إلى  لها  والترويج  المبادرة  فحوى  إيصال 
أن  للسخرية  يدعو  أمر  أّنه  إلى  البعض  وأشار  المبادرة. 
لجنة  على  التصديق  في  السوري  الوطني  المجلس  يفشل 
نفسه  المجلس  لعب  للخطة، في حين  بالترويج  متابعة مكلفة 

القاهرة. وثائق  أساسيًا في عملية صياغة  دورًا 

مشاريع  أية  تستند  أن  ينبغي  أّنه  على  المشاركون  اتفق 
تتم  المدى  طويلة  حوار  عمليات  على  مستقبلية  سياسية 
لم  أنهم  إال  سوريا.   داخل  سيما  ال  فعالية،  أكثر  بطريقة 
جّهته،  من  ذلك.  تحقيق  كيفية  حول  كافية  تفاصيل  يقّدموا 
علويي  دمج  يتم  أن  تحديًا  سيكون  أنه  النشطاء  أحد  أّكد 
يفتقرون  ألنهم  نظرًا  الجهود،  هذه  في  الساحلية  المنطقة 
النظام.  عن  المستقلة  اإلعالم  ووسائل  القيادي  التنظيم  إلى 
السوري  الوطني  االئتالف  في  أعضاء  قال  جانبهم،  من 
من  حاليًا  تطويرها  على  يعملون  التي  االنتقالية  الخطة  إن 
أية  نتائج  وتعكس  السابقة  الجهود  هذه  إلى  تستند  أن  شأنها 

حوارات جارية.

السوري  الوطني  االئتالف  توسيع 

الوطني  االئتالف  ممثلو  فيهم  بمن  المشاركين،  أغلب  اتفق 
السوري وأصدقاء سوريا، أن توسيع قاعدة االئتالف تشّكل 
يحركها  سياسية  مبادرات  أية  تشكيل  نحو  مهمة  خطوة 
فشل  اعتبروه  ما  على  اشتكى  بعضهم  لكن  اإلجماع. 
إقليمية  قوى  الداخلية، وتالعب  الخالفات  في حل  االئتالف 
المشاركين  الديمقراطية. وقال بعض  للشرعية  به، وافتقاره 
الخارجي  االعتراف  من  أتت  استمدت  التي  الشرعية  إّن 
بداًل من الدعم الداخلي أو االستفتاء. وفي الوقت نفسه، أكد 
الثورة،  حالة  في  أنه  السوري  الوطني  االئتالف  أعضاء 
من  القيادية  الهيئات  شرعية  ُتلتمس  أن  الطبيعي  من  كان 

ديمقراطية.  آليات  من  وليس  نفسها،  الثورة 

هناك  كان  إّنه  االئتالف  أحد أعضاء  قال  الصدد،  هذا  وفي 
“إرادة للتوسيع” – السيما لضم المزيد من األكراد والنساء 
طريق  عن  يتحقق  لن  التوسيع  هذا  أن  من  الرغم  على   –
الجيش  كان  العسكري،  المستوى  وعلى  شعبي.  تصويت 
مع  التعامل  أجل  من  يكافح  كان  والذي   – الحر  السوري 
تقوم  مماثلة  سياسة  إلى  يسعى   – تعليماته  تتبع  لم  كتائب 
بارز  قيادي  قاله  ما  بحسب  واالستيعاب”،  “الحوار  على 
في االئتالف. وقال أحد األشخاص المطلعين على المبادرة 
في  مؤقتة  حكومة  إلنشاء  مؤخرًا  ُبذلت  التي  الجهود  إّن 
وزيادة  القضايا،  هذه  لمعالجة  أيضًا  ُصّممت  سوريا  شمال 
األرض.  على  شرعيتها  لزيادة  وبالتالي  االئتالف،  فعالية 
قالوا  أنهم  غير  بقوة،  الخطة  هذه  دوليون  ممثلون  دعم 
من  المزيد  دمج  إلى  يهدف  أن  ينبغي  االئتالف  توسيع  إّن 
سوريا،  داخل  األرض  على  تعمل  التي  الفاعلة  الجهات 
بناء  القادرين على  والتكنوقراط  المحلية  التنسيق  لجان  مثل 

فّعالة. مؤسسات 

زال  ما  للتوسيع،  الجلية  الرغبة  هذه  من  الرغم  وعلى 
االئتالف يصارع ويبذل جهودًا من شأنها توسيع عضويته. 
سعى االئتالف في اجتماع عقده في نهاية شهر مايو – والذي 
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سلسلة ورش عمل حول سوريا

الشخصيات  من  مجموعة  لدمج   – محدودًا  نجاحًا  حصد 
الليبرالية، في الوقت الذي كشف فيه عن عدم رغبة العديد 

ملحوظ. بشكل  التمثيل  توسيع  إلى  األعضاء  من 

دور أصدقاء سوريا

اتفق أغلب المشاركين أن الحكومات الغربية لم تقم بما فيه 
للمعارضة  العسكري  الدعم  وتوفير  المدنيين  لحماية  الكفاية 

والقوات الثورية المسلحة – وبالتالي فأنها 
البعض  وقال  وعودها”.  في  “أخفقت  قد 
أن السبب وراء غياب التحرك الدولي هو 
مجموعة من الدوافع التآمرية. من جانبه، 
قال زعيم درزي إّن الغرب يضع مصالح 
و  سوريا  مصالح  فوق  وأمنها  إسرائيل 
إّن  كردي  سياسي  قال  حين  في  أمنها. 
أمد  إطالة  إلى  سعى  الدولي  المجتمع 

إليران  العسكرية  إيران  القدرات  تدمير  أجل  من  الثورة 
كردي  أكاديمي  ذهب  فيما  المنطقة.  في  الرئيسية  وحليفتها 
إلى حّد القول إّن القوى الغربية كانت تحاول “الحفاظ على 

العسكريين. المتطرفين  قوة  من  خوفًا  النظام”، 
 

المشاركين  إلحباط  تفهمهم  غربيون  ممثلون  أبدى  حين  في 
إّن  قالوا  الدعم،  من  مزيد  لتقديم  استعدادهم  عن  وعبروا 
بالتدخل في سوريا،  كثيرًا  الغربية ال ترغب  الدول  شعوب 
العراق،  في  الحديثة  تدخالتها  من  خبرتها  بعد  السيما 
إقامة  أن  أمريكي  دبلوماسي  وأوضح  وليبيا.  وأفغانستان، 
البعض  الطيران – كما طالب  أو منطقة حظر  آمنة  مناطق 
ومشيرًا  للتدخل.  تؤدي  معقدة  عسكرية  جهودًا  ستتطلب   –
في  سنوات  عشر  دامت  التي  الطيران  حظر  منطقة  إلى 
تقدم  لن  المتحدة  الواليات  إّن  الدبلوماسي  قال  العراق، 
على التزاٍم طويل األمد في سوريا من دون أن تكون على 
دبلوماسي  وبحسب  المحتملة.  النهائية  بالنتيجة  معرفة 
تقديم  يعارض  الفرنسي  الشعب  من  بالمئة   62 أّن  فرنسي، 
قائاًل  وأردف  السورية.  للمعارضة  الفتاكة”  “المساعدات 
فرنسا،  في  حساسة  قضية  والتطرف  باإلرهاب  التهديد  إّن 
الفرنسية في  مضيفًا أن صدى الهجوم األخير على السفارة 
إضعاف  شأنه  من  الفرنسيين  أذهان  في  يتردد  الذي  ليبيا 

أكثر. التورط  في  الرغبة 

السوريين  عاتق  على  تقع  أّنه  الدوليون  الممثلون  وأجمع 
مسؤولية رسم مستقبلهم وشجعوهم على إيجاد حلول تقودها 
المعارضة  أمريكي  دبلوماسي  وانتقد  سورية.  شخصيات 
لعدم وضع خطة إليجاد حل سياسي إلنهاء الصراع، قائاًل: 
بالجزء  تقومون  ال  كنتم  إذا  بالمزيد  القيام  منا  تطلبوا  “ال 
“الثورات  إّن  بريطاني  دبلوماسي  وقال  بكم”.  الخاص 
و20  السياسية  الجهود  من  بالمئة   80 خالل  من  تتحقق 

ستتحقق  الثورة  “هذه  وإن  العسكرية”  الجهود  من  بالمئة 
السياسية”. الجهود  من خالل 

تدرس  زالت  ما  واشنطن  إّن  األمريكي  الدبلوماسي  وقال 
“فّتاكة”،  عسكرية  مساعدات  تقديم  إمكانية  متزايد  بشكل 
ولكن تحتاج إدارة أوباما في المقام األول إلى تأكيدات أكثر 
أعقاب  المعارضة. وفي  تريدها  التي  النهاية  وضوحًا حول 
دعم  تقديم  يكون  قد  أنه  المتحدة  الواليات  قالت  الحوار، 
االلتزام  األسد  رفض  حال  في  محتماًل  أمرًا  أكبر  عسكري 
وقال  للسالم.  الثاني  جنيف  بمؤتمر 
والفرنسيون  البريطانيون  الدبلوماسيون 
االتحاد  جهود  تقودا  كانتا  حكومتيها  إّن 
األسلحة  حظر  لرفع  الرامية  األوروبي 
 – السورية  المعارضة  على  المفروض 
ذلك  منذ  اتخاذها  تم  التي  الخطوة  وهي 
مع  كثب  عن  بالعمل  واستمرتا   – الحين 
لالئتالف  التابعة  المساعدة  تنسيق  وحدة 
المجلس  قائد  إدريس،  سليم  اللواء  ومع  السوري  الوطني 
على  الحصول  أجل  من  أنه  وأضافوا  األعلى.  العسكري 
على  ينبغي  الغربيين،  المانحين  من  الدعم  من  مزيد 
انتقالية  خطط  رسم  على  التركيز  السورية  المعارضة 
فّعالة.  واضحة وتمثيل أوسع ومؤسسات سياسية وعسكرية 

المشاركين  بمقترحات  الدوليون  الممثلون  رّحب  وقد 
توسيع  إلى  الحاجة  على  وشددوا  وطني  ميثاق  لتطوير 
كذلك  السوري،  الوطني  االئتالف  داخل  التمثيل  طبيعة 
المحلية  الفاعلة  الجهات  مع  التواصل  تحسين  ضرورة 
بناء  من خالل  إنه  البريطاني  الممّثل  وقال  معها.  والتعاون 
على  “يتوّجب  مصداقية،  ذات  ومؤسسات  وطنية  وحدة 
تمثل  أنها  السوريين  إلقناع  سبل  إيجاد  السورية  المعارضة 

لمستقبلهم”. األفضل  الحل 

“ال تطلبوا منا القيام 
بالمزيد إذا كنتم ال تقومون 

بالجزء الخاص بكم”. 
-دبلوماسي أمريكي
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تحديات الوحدة السورية ملحق: البيان الختامي

 ٤١٠٢ أبريل ٤٢باريس 

السوري بكافة أطيافه السياسية والفكرية والدينية والمذهبية والقومية  شتى مكونات الشعب منثلة من السوريين  جتمعتا
وبحضور جيد للمرأة السورية المشاركة في الثورة وبرعاية وحضور ممثلي أهم دول أصدقاء الشعب السوري، للحوار حول 

                            :ليياتفق المجتمعون على ما . وقعةتومستقبل الوطن والتطورات الم اسوريالوضع الحالي في 

هلي وتنذر بحالة كارثية األزمة حادة وخطيرة تسبب بها النظام الحالي، تهدد وحدة التراب الوطني والسلم أتعاني من  اسورين أ
 .مناسبة لها حلواًلضع توذا لم إ

سورية مبني اللالزمة رهاب بأي شكل كانا ومن أي طرف آتيا وعلى رفض أي طرح واإلاتفق المجتمعون على نبذ التطرف 
 .على التقسيم الطائفي للمجتمع السوري

ياب مشروع وطني جامع  يطمئن الشعب السوري بكل مكوناته والمجتمع هو غ من أسباب استمرار األزمة ّنأيعتبر المجتمعون 
  .لى اليوم التاليإخارطة طريق واضحة للوصول وعدم وجود  الدولي

نذر باستمرارها و ازدياد تداعياتها تو زمةاألحول القضية السورية من أسباب تعقيد  الدولية يرى المجتمعون أن التجاذبات
 .قليمية والدوليةالوطنية واإل

سد بكل رموز  وأركانه وهذا يتطلب حشد طاقات كل أبناء الشعب السوري األسقاط نظام بشار إيؤكد المجتمعون على ضرورة 
 :بمختلف مكوناته و توجهاته من خالل

ستفادة من الجهود الوطنية السابقة ومشاركة القوى الثورية الميدانية ليطمئن من خالل االبلورة مشروع وطني جامع   .1
 .اإلقليميجميع مكونات المجتمع السوري و يساعد في تحقيق السلم الوطني واالستقرار 

 
 .ع القوى التي لم تمثل بعدالحوار ممن خالل االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة  توسيععم مساعي د .2

 
تأكيد حرصنا الحقيقي على حقن الدم السوري وقبولنا بحل سياسي يحفظ الوطن والمواطنين ويحقق مطالب الثوار   .3

، وهذا يستدعي رسم خارطة طريق واضحة يدعمها الثوار و يؤيدها إسقاطهأو  وسقفها األدنى تنحي بشار أسد طوعًا
 . في تأمين ما تحتاجه لضمان نجاحها من خالل جدول زمني صارمويساعد  ،أصدقاء الشعب السوري

 
تقديم بما في ذلك  ،نؤكد على االستمرار في دعم الثورة بكل الوسائل الممكنة ،مع العمل على الحل السياسي وبالتزامن .4

جتمع الدولي العسكري والسياسي وتأمين ما تحتاجه لحسم المعركة لصالح الشعب السوري، ووضع المالدعم و اإلغاثة
لة القتل و الدمار آتقويض لو دعم الثوار  بالسالح النوعي أأمام واجباته القانونية واألخالقية في حماية المدنيين، 

 .لضمان استخدامها  ضد عصابات بشار أسد حصرًا وفق الضوابط واآلليات الوطنية الالزمة سدياأل

، توجهاته الفكرية والسياسيةبجميع ميثاق وطني تتوافق عليه مكونات الشعب السوري  إصداراتفق المجتمعون على ضرورة 
جرائية اإلوضرورة المباشرة بالخطوات العملية كذلك، أّكدوا على . اسوريللقضية الكردية في  وشاماًل عاداًل جذريًا حاًلتضمن ي

 .ممكن صدار  بأسرع وقتإو ة هذا الميثاقصياغالالزمة لضمان 



نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

له ويقوم مقّرا  الدوحة  المركز من  يأخذ  مبادرة من معهد بروكنجز في واشنطن.   الدوحة من خالل  إنشاء مركز بروكنجز   تّم 
 بتحليالت سياسية وبحوث مستقّلة عالية الجودة عن منطقة الشرق األوسط. يحافظ المركز على سمعٍة اكتسبها من خالل التأثير
 السياسي والبحوث الميدانية المتطورة التي ترّكز على القضايا االجتماعية، واالقتصادية، والجيوسياسية في منطقة الشرق األوسط

الكبير بما في ذلك العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية.

الوزراء وزير ثاني، رئيس مجلس  آل  الشيخ حمد بن جاسم  الدوحة معالي  الدولي لمركز بروكنجز  المستشارين   يرأس مجلس 
الخارجية و الرئيس المشارك ستروب تالبوت. ويدير المركز سلمان شيخ.

 تّم إطالق المركز باتفاقية تعود إلى األول من يناير 2007، وتّم افتتاحه رسميًا من قبل معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
 في 17 فبراير 2008، بحضور كارلوس باسكوال، نائب رئيس معهد بروكنجز لدراسات السياسة الخارجية السابق ، ومارتن
 إنديك، نائب الرئيس لدراسات السياسة الخارجية في معهد بروكنجز، وهادي عمرو،المدير المؤسس لمركز بروكنجز الدوحة. يتم

تمويل المركز من قبل دولة قطر.

 ولتحقيق رسالته، يقوم مركز بروكنجز الدوحة باألبحاث والبرامج التي تشمل مشاركة شخصياٍت بارزة من الحكومات والمجتمع
 المدني وعالم األعمال ووسائل اإلعالم واألكاديميين على حّد سواء، في قضايا السياسات العامة الهامة المتعلقة بالمجاالت المحورية

األربعة التالية:
 

1.   الديمقراطية و اإلصالح السياسي و السياسات العامة
2.   العالقات بين منطقة الشرق األوسط و الدول اآلسيوية الناشئة بما في ذلك الشؤون الجيوسياسية و اقتصاد الطاقة

3.   الصراعات وعمليات السالم في المنطقة
4.   اإلصالح التعليمي و المؤسسي و السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي.

 يعتبر مركز بروكنجز الدوحة منبر أبحاث معهد بروكنجز في المنطقة، و هو منفتح على وجهات النظر كافة. وتشمل أجندة المركز
فكر من وقادة  أعمال  قادة سياسيين ورجال  مع  العامة  السياسات  إلى عقد حواراٍت حول  الدعوة  مترابطة تضم  أساسية   جهودًا 
 المنطقة ومن الواليات المتحدة األميركية؛ استضافة باحثين زائرين يشغرون مراكز مرموقة في المجتمعات األكاديمية والسياسات
بالتعاون مع الدوحة،  التحليلية؛ ودعوة وسائل اإلعالم لنشر تحاليل بروكنجز. و يساهم مركز بروكنجز   العامة لكتابة األبحاث 
 وزارة الخارجية القطرية ومعهد بروكنجز في تصميم و تنظيم منتدى أميركا والعالم اإلسالمي السنوي، الذي يجمع قادة بارزين
 في مجاالت السياسة واألعمال واإلعالم والعالم األكاديمي والمجتمع المدني، إلجراء الحوار والنقاش الضروريين. وفي تحقيق

رسالته، يحافظ مركز بروكنجز الدوحة على قيم معهد بروكنجز األساسية، وهي النوعية و االستقاللية و التأثير.



منشورات مركز بروكنجز الدوحة

2013
تحديات الوحدة السورية: طمأنة مختلف أطياف المجتمع السوري وتأطير التوافق الوطني

سلسلة ورش عمل حول سوريا

سياسة ذات مرجعية دينية بدون دولة إسالمية: هل يمكن أن يكون حزب العدالة والتنمية التركي نموذجًا لإلسالميين العرب؟
موجز السياسة، أحمد ت. كورو

السالم الدائم: رحلة اليمن الطويلة للمصالحة الوطنية
دراسة تحليلية، ابراهيم شرقية

نحو شراكة إستراتيجية؟ االتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخليجي في شرق أوسط ثائر
موجز ورشة عمل

أجندة للحقوق في العالم اإلسالمي؟ تطور إطار عمل منظمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان
دراسة تحليلية، توران كيا اوغلو

2012
إصالح القطاع األمني في مصر: المعضالت والتحديات

موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، عمر عاشور

 بين التدخل والمساعدة: سياسة الدعم الدولي في مصر وتونس و ليبيا
حوارات مركز بروكنجز الدوحة للتحوالت العربية

ضياع سوريا )وكيفية تجنبه(
موجز السياسة، سلمان شيخ

شيوخ و سياسيون: نظرة داخل السلفية المصرية الجديدة
موجز السياسة، ستيفان الكروا

 موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2012
تقرير مركز بروكنجز الدوحة

 التصويت من أجل التغيير: المخاطر و االحتماالت التي تواجه أول انتخابات التحوالت العربية
 موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، إيلن الست

تحليل اتجاه اإلسالميين في ليبيا: الصعود و التحول و المستقبل
موجز السياسة، عمر عاشور

بداية المرحلة االنتقالية: السياسة واالستقطاب في مصر وتونس
حوارات مركز بروكنجز الدوحة للتحوالت العربية

صياغة دستور مصر: هل يمكن إلطار قانوني أن يعيد إحياء عملية االنتقال؟
موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، تامر مصطفى

تحرير الممالك؟ كيف تدير ممالك الخليج إصالح التعليم
دراسة تحليلية، لي نوالن


