حكومة المملكة المتحدة تطلع على خطة التحول الدٌمقراطً فً سورٌا
بٌت الخبرة السوري ٌناقش الخطة االنتقالٌة لمرحلة ما بعد األسد مع وزارة الخارجٌة البرٌطانٌة
واشنطن – اجتمع المدٌر التنفٌذي للمركز السوري للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ( )SCPSSالدكتور رضوان زٌادة وعضو بٌت
ً
إضافة إلى عدة مسؤولٌن من وزارة
الخبرة السوري محمد صبرة مع المبعوث الخاص اإلنجلٌزي للمعارضة السورٌة جون وٌلكس
عرض حول خطة التحول الدٌمقراطً فً سورٌا الوثٌقة التً أصدرها مؤخراً بٌت الخبرة السوري بالتعاون
الخارجٌة البرٌطانٌة لتقدٌم
ٍ
مع المركز السوري للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة والتً ُتبٌِّنُ بالتفصٌل رؤٌة المعارضة السورٌة للتحول الدٌمقراطً فً سورٌا فً
مرحلة ما بعد األسد.
وقام الدكتور رضوان زٌادة ومحمد صبرا بشرح الجوانب الرئٌسٌة الواردة فً الوثٌقة متضمنة اإلصالح الدستوري ،واإلضالح السٌاسً
واإلداري ،وإصالح نظام االنتخابات وقانون األحزاب  ،وإصالح الجهاز األمنً ،واإلصالح االقتصادي ،والعدالة االنتقالٌة والمصالحة
الوطنٌة ،وقام أعضاء بٌت الخبرة السوري أٌضا ً خالل االجتماع باستعراض ُخططٍ لتنفٌذ التوصٌات التً أوردها التقرٌر وتحدٌداً فٌما
ٌتعلق بسٌادة القانون ،وإصالح الجهاز األمنً ،والعدالة االنتقالٌة.
عالوة على ما سبق استعرض الدكتور رضوان زٌادة الذٌن ُعٌَّنَ مؤخراً رئٌسا ً لهٌئة االعدالة االنتقالٌة من قبل الحكومة المؤقتة التابعة
برنامج شامل للعدالة االنتقالٌة فً المناطق المُحرَّ رة من سورٌا ،وشكر الدكتور رضوان زٌادة المملكة
للمعارضة السورٌة خططه لبدء
ٍ
المتحدة على دعمها السخً والمتواصل للشعب السوري.
وأبدى م ِّ
ُمثلوا المملكة المتحدة اهتمامهم بخطة التحول الدٌمقراطً فً سورٌا مُدركٌن أهمٌتها وارتباطها الوثٌق بالحكومة المُؤ َّقتة الحالٌة
وأي سلطة انتقالٌة سٌتم تشكٌلها فً مرحلة ما بعد النزاع فً سورٌا.
لعام كامل أجراها بٌت الخبرة السوري وهو مجموعة تتكون من 033
خطة التحول الدٌمقراطً فً سورٌا هً ثمرة أبحا ٍ
ث استمرت ٍ
سوري تقرٌبا ً من نشطاء حقوقٌٌن ،وأكادٌمٌٌن ،وقضاة ،ومحامٌٌن ،وقادة المعارضة السٌاسٌة ،ومسؤولٌن حكومٌن منشقٌن ،وضباطٍ
عسكرٌن منشقٌن ،وأعضا َء من المجالس الثورٌة المحلٌة ،وقادة المعارضة المُسلَّحة.
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