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للنشر الفوري

االئتالف الوطني السوري يدعم "خطة التحول الديمقراطي في سوريا"
المعارضة تعبر عن دعمها لتقرير بيت الخبرة السوري
عرب قادة ادلعارضة السياسية شلثلة يف االئتالف الوطين لقوى الثورة وادلعارضة السورية واجمللس الوطين السوري عن دعمهم
لتقرير "خطة التحول الدميقراطي يف سوريا" خالل مؤمت ٍر صحفي عقد يوم األربعاء  14آب/أغسطس  2013يف
وعرب االئتالف شلثالً باألستاذ فاروق طيفور الذي ناب عن السيد أمحد اجلربا رئيس اإلئتالف وجورج صربة
اسطنبول -تركياّ ،
رئيس اجمللس الوطين السوري عن تأييدمها لتوصيات التقرير الذي يورد بالتفصيل رؤية شاملة لالنتقال الدميقراطي يف سوريا.
ويغطي تقرير "خطة التحول الدميقراطي يف سوريا" -جوانب اإلصالح الدستوري ،و اإلصالح السياسي ،وإصالح نظام
االنتخابات واألحزاب  ،وإصالح اجلهاز األمين ،واإلصالح االقتصادي ،والعدالة االنتقالية يف سوريا  ،ويأيت ىذا التقرير
كنتاج لعملية من احلوارات والنقاشات اليت امتدت لعام كامل بغية الوصول إىل حالة من االتفاق حول احملاور الرئيسية
للمرحلة االنتقالية ،بيت اخلربة السوري –الذي عقد ىذه احلوارات -يتكون شلا يقارب  300شخصية سورية من نشطاء
حقوقيٌن ،وأكادمييٌن ،وقضاة ،وزلامٌن ،وقياديون يف ادلعارضة السورية ،ومسؤولٌن حكوميٌن منشقٌن ،وضباط منشقٌن،
وأعضاء من اجملالس الثورية احمللية ،وقادة ادلعارضة ادلسلحة ،ويف مؤمتر صحفي قدم الدكتور رضوان زيادة ادلدير التنفيذي
للمركز السوري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ورئيس فريق العمل اخلاص بالعدالة االنتقالية وادلصاحلة الوطنية اخلالصة
النهائية للتقرير واصفاً إياىا بأهنا "متثل األرضية السياسية ادلشرتكة اليت تتفق عليها مجيع قوى ادلعارضة السورية حول أىم
قضايا ادلرحلة االنتقالية".
كما وصف السيد فاروق طيفور نائب رئيس االئتالف الوطين السوري ادلعارض التقرير بأنو "إصلاز ىام من إصلازات الثورة
معقدة"..وبٌن طيفور "أن خطة التحول
السورية ،ىو رؤية دلرحلة انتقالية وجتسيد واقعي دلستقبل الثورة ،وجتسيد دلرحلة
ّ
الدميقراطي تشكل حتدياً جلميع تشكيالت ادلعارضة وعلى رأسها االئتالف السوري ،ادلسؤول عن نقل الثورة من احلالة الثورية
القائمة إىل احلالة ادلدنية ادلستقرة" .وقال رئيس اجمللس الوطين السوري جورج صربة أن التقرير عبارة عن " توصيات فكرية
وسياسية واقتصادية تطمح لبناء سوريا اجلديدة ،ومالمسة إلبداعات الثورة السورية ادلتعددة األشكال واأللوان ووفاءً
لتضحيات الشعب" ،كما أن اخلطة برأي صربا "مثرة ورشات عمل وندوات وزلاضرات استمرت أكثر من عام ،وزلصلة فكر
أكثر من  300خبًن واختصاصي من سلتلف أطياف الشعب السوري ،وىي عملية بذل واجتهاد مجاعي تريد بعث رسالة
وفاء لتاريخ سوريا ،ومستقبلها ".
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وتوصي خطة التحول الدميقراطي يف سوريا مبا يلي:
 تتخذ احلكومة السورية ادلستقبلية النظام الربدلاين لضمان الوصول إىل حالة من الفصل و التوازن بٌن مؤسسات
الدولة.
 تكون نقطة البداية الدستورية ىي دستور  1550الذي سيتم تعديلو على يد مجعية تأسيسسية تتكون من 250
عضو يتم انتخاباهتم يف انتخابات وطنية ،ومن مث سيتم إقرار الدستور اجلديد عن طريق استفتاء شعيب.
 سيتم انتخاب اجلمعية التأسيسية يف انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسيب حيث تقسم سوريا إىل  32دائرة
تتضمن فيها الدائرة الواحدة  12مقعداً ،وسيضمن نظام التمثيل النسيب التعددية احلزبية شلا سيعطي الفرصة بأن
تؤسس لنظام دميقراطي متٌن.
 ضمان االستقالل القضائي سيكون عن طريق الفصل التام عن السلطة التنفيذية ،وأما ادلصاحلة الوطنية فستتم عن
طريق عملية انتقالية طويلة وعادلة يكون ىدفها حتقيق العدالة جلميع الضحايا السوريٌن.
 سيتم إعادة بناء اجلهاز األمين وتطهًنه من ادلسؤولٌن الفاسدين ،وسيتم تسليم السالح من قبل كل اجملموعات
ادلسلحة إىل احلكومة ادلركزية ،مث العمل على تسرحيها وإعادة درلها يف اجملتمع السوري.
 على ضلو تدرجيي ستقوم سوريا بالتخلي عن النموذج االقتصادي الذي تقوده الدولة لتتبىن منوذجاً مبنياً على
السوق ،وستستمر الدولة بدفع رواتب موظفي القطاع العام خالل مرحلة اإلعداد لرتميم بناء الدولة اإلداري.
###
تأسس بيت اخلربة السوري عام  2012على يد ادلركز السوري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية وىو مركز دراسات غًن
حكومي ،وكان اذلدف من تأسيس بيت اخلربة السوري ىو صياغة رؤية هنائية وشاملة للمرحلة االنتقالية والوصول إىل
توصيات عملية ومدروسة للمستقبل السياسي يف سوريا ،دلزيد من ادلعلومات حول بيت اخلربة السوري زوروا ادلوقع
اإللكرتوين. www.syrianexperthouse.org :
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