وفد بٍت الخبرة السوري ٌلتقً نائب وزٌر الخارجٍت الروسً

نائب وزٌر الخارجٍت الروسً ٌطلع على خطت التحول الدٌمقراطً فً سورٌا
واشنطن العاصمة –فً السادس عشرمن نٌسان  /أبرٌل  4102استقبل المبعوث الخاص للرئٌس الروسً إلى الشرق األوسط نائب وزٌر
الخارجٌة الروسً السٌد مٌخائٌل بوغدانوف وم ِّ
ُمثلٌن آخرٌن من وزارة الخارجٌة الروسٌة وفداً من بٌت الخبرة السوري ٌضم:
الدكتور رضوان زيادة – المدٌر التنفٌذي نهًركس انسىرٌ نهدراسبت انسُبسُة واالستراتُجُة ،ورئٌس انهُئة انسىرَة نهعدانة االَتقبنُة.
الدكتور أسامة قاضي – رئٌس انًركس انسىرٌ نهدراسبت انسُبسُة واالستراتُجُة ،والمدٌر التنفٌذي نىحدة تُسُق اندعى.
الدكتور ُمنذِر ماخوس – م ِّ
ُمثل االئتالف انىطٍُ نقىي انثىرة وانًعبرضة انسىرَة فً بارٌس  -فرنسا.
الدكتور محمود الحمزة – رئٌس المجلس الوطنً إلعالٌ ديشق فً الخارج.

قدم وفد بٌت الخبرة السوري عرضاً مكثفاً لعملٌة إعداد خطة التحول الدٌمقراطً ،الوثٌقة التً أصدرها المركز السوري للدراسات السٌاسٌة
ُؤخراً والتً ُتبٌَّن على نحوً مُفصَّل رؤٌة المعارضة السورٌة لالنتقال الدٌمقراطً فً سورٌا ،و ُت ِّ
واالستراتٌجٌة م َّ
غطً الوثٌقة مواضٌع
اإلصالح الدستوري ،واإلصالح السٌاسً واإلداري ،وإصالح قانون األحزاب واالنتخابات ،واإلصالح االقتصادي ،والعدالة االنتقالٌة،
وإعادة هٌكلة الجهاز األمنً فً سورٌة .وبًٌّن وفد بٌت الخبرة السوري أن الخطة جاءت لتعطً أجوبة على ما ٌطرح من تحدٌات حول
طبٌعة مستقبل سورٌا والمرحلة االنتقالٌة .وخاصة أن سورٌة الجدٌدة تختار النظام الدٌمقراطً ولٌس أي شًء آخر .كما شرح الوفد تفاصٌل
الخطة فٌما ٌتعلق بتبنً النظام البرلمانً وإجراء االنتخابات وفق قانون انتخابً ٌقوم على التمثٌل النسبً واعتماد الدوائر الصغرى .وكذلك
أكد زٌادة المدٌر التنفٌذي للمركز السوري على ضرورة إعادة هٌكلة األجهزة األمنٌة وإعادة تشكٌلها فً إدارتٌن رئٌسٌتٌٌن :واحدة لألمن
الوطنً والثانٌة لالستخبارات العسكرٌة.

وأق ًَّر نائب وزٌر الخارجٌة الروسً السٌد بوغدانوف بأهمٌة خطة انتحىل اندًَقراطٍ فٍ سىرَب بصفتها رؤٌةً لمستقبل سورٌا.و قدر
عالٌاً ظهور هذه الوثٌقة التً تقدم برنامجاً للمعارضة السورٌة لشكل وخطوات المرحلة االنتقالٌة وسورٌة الجدٌدة .وقال بوغدانوف "هذه
وثٌقة مهمة وسنقرأها بعناٌة".

وتحدث السٌد بوغدانوف عن أهمٌة الحل السٌاسً وضرورة الحوار كً ٌتم إٌقاف القتل وركز على خطر اإلرهاب الذي تمارسه داعش
وغٌرها من المنظمات اإلرهابٌة .وقال إن روسٌا لٌست متمسكة بشخص بشار األسد ولكن مصٌره ٌجب أن ٌحسم من قبل السورٌٌن أنفسهم.

وقد وضح وفد بٌت الخبرة السوري الروابط العدٌدة بٌن تنظٌم دولة العراق والشام (داعش) والحكومة السورٌة مُبٌِّناً للمسؤولٌن الروس أن
الحكومة السورٌة لٌست شرٌكاً حقٌقٌاً فً الجهود الروسٌة الرامٌة لمحاربة اإلرهاب.
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كما تحدث أعضاء الوفد بالتفصٌل عن رؤٌتهم لمستقبل سورٌا من الناحٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة وتوقفوا عند موضوع اإلغاثة اإلنسانٌة
ودعوا روسٌا إلى ممارسة الضغط على النظام لعدم منع قوافل اإلغاثة للمدن المحاصرة.

حٌث تحدَّثً الدكتور أسامة قاضً رئٌس المركز السوري للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة والمدٌر التنفٌذي لوحدة تنسٌق الدعم اإلغاثً
وحث المسؤولٌن الروس على دعم بناء الممرات اإلنسانسٌة التً تستطٌع أن
ًَّ
عن الكارثة اإلنسانٌة المستمرة وغٌر المسبوقة فً سورٌا،
ُتوصل اإلغاثات لألعداد المتزاٌدة من المحتاجٌن السورٌٌن.

وأشار الدكتور منذر ماخوس سفٌر اإلئتالف الوطنً لقوى الثورة والمعارضة السورٌة فً بارٌس فً معرض تحلٌله للمشهد السٌاسً
السوري وتداخالته اإلقلٌمٌة والدولٌة أن روسٌا لم تمارس الضغط الالزم إلنجاح مؤتمر جنٌف 4-حٌث استهتر وفد النظام بالمفاوضات ولم
ٌكن جدٌاً بل إنه هو من أفشل المحادثات فً جنٌف 4-كما قال األخضر اإلبراهٌمً.

وفً النهاٌة أكد الدكتور محمود الحمزة رئٌس المجلس الوطنً إلعالن دمشق فً المهجر أن الحل السٌاسً غٌر واقعً مادام األسد ٌقصف
بالبرامٌل المتفجرة التً تمثل التهدٌد األكبر لحٌاة المدنٌٌن السورٌٌن ،وطالب الوفد روسٌا بالضغط على األسد لوقف استخدام هذه البرامٌل
بشكل فوري .

أثناء وجودهم فً موسكو ،اجتمع وفد بٌت الخبرة السورري أٌضا مع القائم باألعمال فً سفارة الوالٌات المتحدة فً روسٌا السٌدة شٌال

جوالتٌنً .كما التقوا بمدٌر يعهد اندراسبت انشرقُة ألكبدًَُة انعهىو انروسُة انسُد فُتبنٍ َىيكٍُ ،باإلضافة إلى ممثلٌن عن يعهد
دراسبت انىالَبت انًتحدة وكُدا انتببع ألكبدًَُة انعهىو انروسُة ،والسٌد ودٌمتري ترٌنٌن يدَر يركس يىسكى نًؤسسة كبرَُغٍ
نهسالو اندونٍ.

وفً السابع عشر من نٌسان  /إبرٌل ،شارك وفد الخبراء البٌت السوري فً ندوة عامة فً خطة التحول الدٌمقراطً فً سورٌا استضافها
مركز كارنٌجً فً موسكو .حٌث شاهد الحضور فُهًب وثبئقُب عٍ انقصف انعشىائٍ نهًدٍَُُ فٍ دارَب ،سىرَب.

خطة انتحىل اندًَقراطٍ فٍ سىرَب هً ثمرة أبحاث مُستفٌضة دامت لعامً كامل أجراها بٌت الخبرة السوري وهو مجموعة تتكوَّ ن مما
ُقارب ثالثمئة سوري من حقوقٌٌن ،وأكادمٌٌن ،وقضاة ،ومحامٌن ،وقادة المعارضة السورٌة ،ومسؤولٌن حكومٌٌن منشقٌن ،وقادة عسكرٌن
ٌ ِ
منشقٌن ،وأعضاء من المجالس الثورٌة المحلٌة ،وقادة المعارضة السورٌة ،وقد دعمتها وأٌَّدتها قوى المعارضة السٌاسٌة الرئٌسٌة.
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