بيت الخبرة السوري يناقش خطة التحول الديمقراطي مع قادة القوى واألحزاب السياسية اإلسالمية
السورية
واشنطن – التقى المدٌر التنفٌذي للمركز السوري للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ( )SCPSSالدكتور رضوان زٌادة وأعضاء من بٌت
الخبرة السوري ( )SEHفً الحادي عشر والثانً عشر من شهر دٌسمبر بقادة التكتالت اإلسالمٌة السٌاسٌة السورٌة لمناقشة توصٌات
خطة التحول الدٌمقراطً فً سورٌا الوثٌقة التً نشرها مؤخراً المركز السوري للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة بالتعاون مع بٌت
الخبرة السوري والتً ُتبٌِّنُ بالتفصٌل رؤٌة المعارضة السورٌة للتحول الدٌمقراطً.
حٌث قابل الدكتور رضوان زٌادة المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمٌن فً سورٌة السٌد محمد رٌاض شقفة فً استانبول لبحث خطة
التحول الدٌمقراطً وتحدٌات الثورة السورٌة أمام مؤتمر جنٌف القادم وطرق وأسالٌب تحقٌق العدالة االنتقالٌة بما فٌها إنشاء المحكمة
السورٌة الدولٌة الخاصة المختلطة ،وٌُذ ُك ُر أن رٌاض شقفة كان ق ِد ا ُنتخب مرشداً عاما ً لجماعة اإلخوان المسلمٌن ألربعة أعوام فً 0202
وتدعم الجماعة إقامة دولة حدٌثة دٌمقراطٌة مدنٌة وتعددٌة فً سورٌا ،ثم اجتمع الدكتور زٌادة والدكتور أبو الخٌر شكري عضو بٌت
الخبرة السوري وعضو االئتالف الوطنً لقوى الثورة والمعارضة السورٌة مع السٌد أسامة الرفاعً رئٌس رابطة العلماء السورٌٌن
لمناقشة دور اإلسالم السٌاسً فً مستقبل سورٌا الدٌمقراطً ضمن إطار خطة التحول الدٌمقراطً التً طورها بٌت الخبرة السوري،
كان األستاذ أسامة الرفاعً قد دعم االحتجاجات السلمٌة المناهضة للحكومة السورٌة منذ بداٌتها فً مارس  ،0200وقد تعرض لهجوم
نحو عنٌف فً مسجده فً دمشق وهً تحاول قمع مظاهرة هناك وقد عانى على إثرها من إصابات
من قبل قوى األمن السورٌة على ٍ
اضطرته أن ٌمكث فً المستشفى لعدة أٌام.
وفً الٌوم التالً التقى الدكتور رضوان زٌادة والدكتور محمد الدغٌم مدٌر مكتب بٌت الخبرة السوري فً الرٌحانٌة وعضو االئتالف
الوطنً لقوى الثورة والمعارضة السورٌة بأحمد أبو عٌسى الشٌخ قائد صقور الشام ورئٌس مجلس شورى الجبهة اإلسالمٌة التً تم
تأسٌسٌها حدٌثا ً ،وتتكون الجبهة اإلسالمٌة من تحالفٌ لفصائل معارضة عسكرٌة سورٌة سلفٌة .وفً اللقاء ناقش الدكتور رضوان زٌادة
والدغٌم والشٌخ ابو عٌسى بحضور أعضاء فً المكتب السٌاسً للجبهة خطة التحول الدٌمقراطً وتطبٌق التوصٌات الخاصة بها ،وآلٌات
العدالة االنتقالٌة والحماٌة القانونٌة لمقاتلً الجٌش السوري الحر فٌما ٌتعلق بالتزامهم باتفاقٌات جنٌف اإلنسانٌة الخاصة بالحروب،
باإلضافة إلى دور المعارضة السورٌة فً مؤتمر جنٌف  0المرتقب.
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