
  تقریر عن المشاركة بندوة عن الشأن السوري في مدینة ھارنوساند

الواقعة في الى مدینة ھارنوساند  طالل أبو دان برفقة الرفیق تسافر "   KHABAR.. خبر "منتدى  ادارةبناء على دعوة من 
ا بندوة و حلقة نقاشیة من اعداد نو شارك 2017/  04/  10في یوم االثنین الواقع في و ذلك  السوید شمالند بمنطقة فاسترنورال
كانت العودة في الیوم التالي  . فیھا و كان الرفیق طالل متحدث رئیسي" كیف نفھمھ: الصراع في سوریا : " المنتدى و بعنوان 

  :تفاصیل النشاطو فیما یلي .  2017/ 04/ 11

 منتدى خبر"  بصاحب الدعوة تعریف "  : 
و ھو جمعیة  مركز النیل لإلعالمبالتعاون مع  مدینة ھارنوساند بلدیةالتابعة ل ھو مشروع تدیره مكتبة ھارنوساند

  .حول القضایا الراھنة مفتوحة للجمھوروینظم المشروع نقاشات . سویدیة مسجلة بالمدینة
 

 تعریف بالندوة : 
و اساس ، في سوریة على فھم دینامیات الصراع )و خصوصا السویدي (  مساعدة الجمھورھي حلقة نقاشیة ھدفھا 

 یویل أھلبرغ، و  سوري سیاسيطرف ك ابو دان المتحدثین الرئیسیین فیھا ھما الرفیق طالل كان و .المسألة السوریة
و یعمل مستشار ) الوكالة السویدیة لصناعة السالم (  ، وھو خبیر سویدي من أكادیمیة فولك برنادوتكطرف سویدي

   .را في ما یتعلق بالمسألة السوریةوستیفان دیمستلمبعوث االممي السید ل
 

  ملخص مجریات الندوة:  
كان الوصول في الساعة الخامسة مساًء و ذلك قبل ساعة و نصف من موعد بدء الندوة ، و بعد االستقبال من    - 

نحن و مدیر الجلسة السید ستیفان جریب و مدیر مركز ( قبل مدیر الجلسة في مقر الندوة بالمكتبة جلس الجمیع 
بعض  فیھا تبادل اآلراء و النقاش حول جرى بجلسة تعارف و)  النیل السید مجدي النعیم و السید یویل اھلبرغ 

طرح خاللھا الرفیق طالل تقدیر للموقف السیاسي انطالقا من  الموضوع السوري والشؤون الثقافیة العامة و
السوري و نقد لبعض التصورات الیساریة االوروبیة و تقییماتھا فیما یتعلق  رؤیة حزب الشعب الدیمقراطي

الموقف االوروبي و تراجعھ في الشان السوري امام  موضوعبالمسألة السوریة ، و خالل الجلسة قمت بطرح 
ة كانت جلس .الموقف االمیركي مع ان االتحاد االوروبي ھو من یتحمل اكبر االنعكاسات من الوضع السوري

و كان و مطلع على تفاصیل الشان السوري بحكم عملھ،  و خاصة ان السید یویل اھلبرغ یجید اللغة العربیة جیدة
مع االطراف المعنیة لتوه قادم من مدینة جنیف حیث كان فریق السید دیمستورا قد اجرى اللقاءات االخیرة 

 . الحل السیاسي  مفاوضاتبالمتعلقة و
بعد تقدیم و تعریف بالندوة و  و .لجمیع لقاعة انعقاد الندوة حیث بدأ الحضور بالقدومجلسة التعارف توجھ ابعد  - 

 و التي ابتدأھا بتشبیھ سوریا بالسفینة الغارقة والمتحدثین من قبل مدیر الجلسة ابتدأ السید یویل اھلبرغ بمداخلتھ 
 و طبیعتھ النظامحول خلفیة  شرح شرح حول وجود ازمة بین السلطة و الشعب ، وبانھا كانت  یمكن تلخیصھا

تجییر السلطة و الدولة لمصلحتھ و اعتماده على القوة و االسالیب االمنیة ب قام   - برأیھ – بصفتھ نظام اقلیة
كانت  .و ھو ما یجعلھ العائق الرئیسي امام الدخول في حل سیاسي حقیقي ،الدارة الدولة و التأثیر بالمجتمع 

و التي  مداخلتھتقدیم و بعدھا قام الرفیق طالل ب. المداخلة باللغة السویدیة مع وجود ترجمة فوریة للغة العربیة
سباب قیام شرح لخلفیات و ابشرح لطبیعة النظام و آلیات تفكیره و حلولھ للقضایا السیاسیة  و من قم ابتدأھا 

التاریخیة عن  و اللقطات یة قیام الثورة مع بعض اللمحاتالمجتمع السوري عش الثورة و استعراض سریع لحال
و التحوالت التي جرت من زمن االستقالل الى لحظة  في عقود سابقة و اوضاعھ السیاسیة المجتمع السوري

و التي رأى الرفیق طالل اھمیة في عرضھا على جمھور سویدي لیس  ، 2011اندالع االنتفاضة السوریة في ال 
   .خلفیات و ابعاد المسألة السوریة سیاسیا رغم اھتمامھم بما یتعلق بالشان االنساني فیھا مطلع كفایة على



عن التوقعات للحل : بعد ان انھى الرفیق طالل مداخلتھ تم فتح الباب ألسئلة الحضور ، و كانت االسئلة متنوعة - 
خر باالجابة على مع الضیف اآل ، وقام الرفیق طاللالسیاسي ، و عن حال االقلیات في سوریا ، و اسئلة اخرى 

 .األسئلة المطروحة
 ھمبین و من، لبعض الوقتمع بعض الحضور  التعارفبعد انتھاء المحاضرة و شكر الحضور تبادلنا الحدیث و  - 

و  .بالتواصل ابدوا اھتمامھم الذینمنظمة امنستي  معو بعض العاملین . سوریین یعیشون في السوید منذ زمن
ُرح في  لوحظ  .اكان ایجابیالندوة ان ردود االفعال و التجاوب مع ما ط

  
  نوار صبرة: اعداد التقریر *  

  
 السویداللجنة الفرعیة لمنظمة 
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