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عقــد مركــز نمــا لألبحــاث المعاصــرة نــدوة حواريــة بعنــوان نــدوة الدوحــة )ســوريا إلــى 

أيــن( - الســياق واآلفــاق، بمشــاركة الدكتــور أحمــد قربــي والدكتــور محمــد حســام 

ــد  ــج زووم )العقي ــى برنام ــاركين عل ــوف المش ــن الضي ــدد م ــى ع ــة إل ــظ إضاف الحاف

عبــد الجبــار العقيــدي- المهنــدس محمــد ياســين النجــار- الســيدة ســهير األتاســي(

وقد غطت الندوة ثالثة محاور: 

سياق ندوة الدوحة وغاياتها 
اإلضافات المتحققة

اآلفاق والخطوات المحتملة في ضوء التوصيات الصادرة عنها
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المحور األول: السياق واألهداف

وقد تركزت األفكار حول السياق العام للندوة بما يلي:
وانحصــار  الســوري  بالملــف  الدولــي  االهتمــام  بتراجــع  اتســم  الدولــي  الســياق 
المســار السياســي بســلة الدســتور وجهــود الوســيط األممــي لتســويق مبادرتــه 
)خطــوة مقابــل خطــوة( وجمــود فــي المســار السياســي وعــودة النظــام إلــى 
بعــض المنظمــات )االنتربــول، منظمــة الصحــة العالميــة( إضافــة إلــى جمــود الوضــع 

الميدانــي وزيــادة المعانــاة االنســانية.

ازديــاد توجــه بعــض الــدول العربيــة إلعــادة التطبيــع مــع نظــام األســد والدفــع باتجــاه 
عودتــه إلــى جامعــة الــدول العربيــة بضغــط روســي ونــوع مــن التســاهل فــي 
ــي.  ــادرة العاهــل األردن ــون قيصــر ومب ــق قان الموقــف األمريكــي والتراخــي فــي تطبي

ــا  ــة عموم ــام المعارض ــن انقس ــو م ــي ج ــدوة ف ــاءت الن ــة ج ــد المعارض ــى صعي عل
وضعــف أداء المعارضــة الرســمية خصوصــا وعــدم رضــا عــام عــن المســارات السياســية 
جنيــف  مرجعيــة  وفــق  السياســية  العمليــة  علــى  ســلبا  تؤثــر  التــي  الجانبيــة 
والمرجعيــات األمميــة ذات الصلــة بالحــل السياســي، وازديــاد الهــوة بيــن المؤسســات 
الرســمية والحاضــن الشــعبي، والــذي لــم يعــد يهتــم بالمســار السياســي مــع تكــرار 

ــا. ــوض بأدائه ــة والنه ــالح المعارض ــن إص ــث ع الحدي

أما بما يتعلق باألهداف فقد لخص الضيوف أهداف الندوة بما يلي:
كانــت الغايــات المعلنــة للنــدوة _وفــق اللجنــة المنظمــة- هــي تقييــم الوضــع 
ــاة الشــعب الســوري،  ــات تخفيــف معان ــداول حــول آلي ــالد، والت ــه الب ــت إلي ــذي آل ال
والنهــوض بــأداء المعارضــة ومناقشــة آليــات إخــراج عمليــة االنتقــال السياســي مــن 
حالــة االحتبــاس التــي تعانــي منهــا" و "إيصــال رســالة واضحــة إلــى المجتمــع الدولي 
بــأن الثــورة الســورية مــا زالــت مســتمرة، وأن بشــار األســد وحلفــاءه لم ينتصــروا، وهي 
محاولــة جمــع الســوريين علــى كلمــة واحــدة واالرتقــاء بعمــل المعارضــة وتســليط 

الضــوء علــى معاناتهــم".
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المحور الثاني: اإلضافات والسلبيات:

بما يتعلق باإلضافات فكانت كما يلي:
الثــورة  لقــوى  أساســية  هيــاكل  مــع  بحثيــة  مراكــز  جمــع  النــدوة  اســتطاعت 
والمعارضــة ومعارضيــن مســتقلين إضافــة إلــى منصــات معارضــة لــم تجتمــع ضمــن 
ــة التنســيق، وفتــح  ــذ مــدة، كمنصــة موســكو والقاهــرة وهيئ ــة التفــاوض من هيئ
البــاب للمراجعــات وإرســال رســالة للمجتمــع الدولــي أن قــوى الثــورة والمعارضــة ال 
تــزال موجــودة وقــادرة علــى تحديــد أهــداف مشــتركة، وهــي كانــت كنــدوة بحثيــة 
جيــدة قدمــت العديــد مــن األوراق الهامــة والجيــدة أمــا مــن حيــث كونهــا اجتمــاع 

ــوب. ــم تحقــق المطل سياســي فل

حركــت الميــاه الراكــدة ووضعــت الملــف الســوري علــى الطاولــة وشــكلت نوعــا مــن 
الضغــط علــى المؤسســات الرســمية، ممــا يســاعدها علــى تحســين األداء والتعامــل 

مــع الضغوطــات الخارجيــة.

ــن  ــرة بي ــك أســس ومشــتركات كثي ــورة والمعارضــة، وهنال ــة جمــع قــوى الث إمكاني
ــورة والمعارضــة رغــم اختالفاتهــا. قــوى الث

تعزيــز دور مراكــز األبحــاث ودور الجاليــات الســورية والمجتمــع المدنــي عمومــا 
التوصيــات. ومشــاركتهم فــي صياغــة 

وبما يتصل بالسلبيات التي شابت الندوة فهي كما يلي:
مخرجــات النــدوة هــي مجــرد توصيــات وذلــك مؤشــر علــى أن الملــف خــارج يــد 

الســوريين.
الرســالة السياســية ضعيفــة ولــم تقــدم النــدوة حلــوال للمشــاكل التــي تعانــي منهــا 
المعارضــة، وخاصــة علــى صعيــد الهيكلــة والتنظيــم. وال علــى صعيــد الــدور ضمــن 
مســار الحــل السياســي، وليــس هنــاك اعترافــا كافيــا بالتقصيــر ورغبــة بالمراجعــة مــن 

قبــل متصــدري المشــهد.
غمــوض فــي عمليــة التنظيــم ودعــوة المشــاركين؛ فلــم يتــم دعــوة أي مــن الضبــاط 

المنشــقين نــزوال عنــد شــروط بعــض الجهات المشــاركة.
عدم وضوح ماهي الخطوة التالية.
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المحور الثالث: اآلفاق

لخص المشاركين اآلفاق المتوقعة من ندوة الدوحة بالنقاط التالية: 

التوصيــات بقيــت باإلطــار العــام وهــي بحاجــة إلــى تفعيــل وإلــى حامــل سياســي، 
وال توجــد آليــات ضغــط لمتابعــة تلــك التوصيــات، وال يجــب أن تعطــي النــدوة جرعــة 

أمــل مــن دون إجــراءات عمليــة. 

مراكــز الدراســات ثقافــة جديــدة فــي الواقــع الســوري وال يجــب تحميــل النــدوة 
ــمي. ــرار الرس ــع الق ــب صان ــو واج ــول ه ــاد الحل ــل وإيج ــا تحتم ــر مم ــة أكث البحثي

النــدوة قــد تمهــد لزيــادة التنســيق بيــن قــوى الثــورة والمعارضــة والضغــط عليهــا 
ــة. لتســريع اإلصــالح والهيكل

ــع  ــات والمجتم ــاث والجالي ــز األبح ــات ومراك ــن المؤسس ــي بي ــبيك األفق ــادة التش زي
ــي. المدن

الهيــاكل الموجــودة غيــر قابلــة لإلصــالح بقــوة دافعــة ذاتيــة وال يتوقــع نتائــج 
جديــدة.

ال بد من إجراء مراجعات ومعرفة مواطن الخلل ومواجهتها بجرأة.

ال بــد مــن تشــكيل جبهــة واســعة مــن الفاعليــن السياســيين لتدعيــم اســتقاللية 
ــر بالمرجعيــات  القــرار بتوســيع هامــش العمــل السياســي، وال بــد مــن إعــادة التذكي

ــأزق.   ــن الم ــروج م ــا للخ ــة وتفعيله ــة والثوري ــية والقانوني السياس
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»مركز نما لألبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــالت العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقالنية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــالل اســتجالب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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