بيت الخبرة السوري ينظم نذوة في درعب البلذ حول خطت التحول الذيمقراطي
مجلس أبنبء مذينت درعب والمجلس المحلي وهيئت الذفبع المذني ينبقشون خطت التحول الذيمقراطي في سوريب
ٔاشُطٍ انؼبصًخ – ألبو َبش طٌٕ يٍ ثٍذ انخجشح انسٕسي يحبظشح فً يذٌُخ دسػب انجهذ فً يحبفظخ دسػب إلغالع انحعٕس ٔيُبلشخ
خطخ انزحٕل انذًٌمشاغً فً سٕسٌب ،انٕثٍمخ انزً أصذسْب انًشكض انسٕسي نهذساسبد انسٍبسٍخ ٔاالسزشارٍجٍخ ثبنزؼبٌٔ يغ ثٍذ انخجشح
انسٕسي (ٔ )SEHانزً رُجٍٍُِّ ػهى َح ٍٕ ُيفصَّم سؤٌخ انًؼبسظخ انسٕسٌخ نالَزمبل انذًٌمشاغً.
ففً األٔل يٍ ٍَسبٌ/ئثشٌم يٍ ػبو ٔ 2012ثذػٕح يٍ يجهس اثُبء يذٌُخ دسػب ٔثبنزؼبٌٔ يغ انًجهس انًحهً ٍْٔئخ انذفبع انًذًَ فً
يحبفظخ دسػب ألبو ثٍذ انخجشح انسٕسي يحبظشح فً يمش يجهس أثُبء يذٌُخ دسػب ثذسػب انجهذ ،حعش ْزِ انُذٔح فؼبنٍبد اجزًبػٍخ ٔخذيٍخ
يٍ أثُبء انًحبفظخ ثبإلظبفخ ئنى انٍٓئخ انزؼهًٍٍخ ٔثؼط انُبشطٍٍ فً انؼًم انثٕسي ٔانًجهس انًحهً فً يحبفظخ دسػب.
اثزذأد انًحبظشح ثُجز ٍح ػٍ ثٍذ انخجشح انسٕسي ٔثؼذْب ثذأ ششح انٕثٍمخ انًُجثمخ ػٍ ثٍذ انخجشح انسٕسي ًْٔ خطخ انزحٕل انذًٌمشاغً
ثبسزؼشاض شبي ٍم نفشق انؼًم انسزخ انزً رعًُزٓب انخطخ أال ًْٔ :اإلصالح الدستوري،
فً سٕسٌب ،حٍث لبو أػعبء ثٍذ انخجشح انسٕسي
ٍ
واإلصالح السياسي واإلداري ،وإصالح قانون األحزاب واالنتخابات ،واإلصالح االقتصادي ،والعدالة االنتقالية ،وإعادة هيكلة الجهاز
األمني  ،حٍث رطشق انًحبظشٌٔ ثششح يجسػ ػٍ كم فشٌك ػًم ،ئال أٌ اإلصالح انذسزٕسي ٔانمبًََٕ ٔاإلصالح انسٍبسً ٔاإلداسي
ثبإلظبفخ نهؼذانخ اإلَزمبنٍخ ٔانًصبنحخ انٕغٍُخ كبَٕا يحٕس اإلْزًبو ٔانُمبش فً ْزِ انُذٔح.
ػمت انًحبظشح َمبش يفزٕح ثٍٍ انًحبظشٌٍ ٔانجًٕٓس ،ئر كبٌ جْٕش األسئهخ ػٍ انسجت فً ركشاس انزٕصٍخ ثذسزٕس  ،1590ئر ثٍٍ
أػعبء ثٍذ انخجشح انسٕسي أَّ انذسزٕس انٕحٍذ انزي كزجّ آثبء سٕسٌب انًإسسٌٕ يٍ خالل جًؼٍخ رأسٍسخ ٔاسزفزب ٍء شؼجً ٔ،أٌ ْزا
انذسزٕس لذ أػطى نهجشنًبٌ صالحٍبد ٔاسؼخ ،ثبإلظبفخ ئنى رنك رى يُبلشخ يٕاظٍغ يزؼهمخ ثبنؼذانخ اإلَزمبنٍخ ٔانًحبسجخ ٔػذو اإلفالد يٍ
انؼمبة نًشركجً انجشائىٔ ،يُٓب رطشق انًحبظشٌٔ نهجٕٓد انزً رمٕو ثٓب انٓئٍخ انسٕسٌخ نهؼذانخ اإلَزمبنٍخ انًُشأح حذٌثب ٔانزً ٌزشؤسٓب
انذكزٕس سظٕاٌ صٌبدح كًب ششح انًحبظشٌٔ ػٍ آنٍخ انٍٓئخ ٔػًهٓب َٔشبغبرٓبٔ .فً سد ػهى أحذ األسئهخ انًزؼهمخ ثزطجٍك انذًٌمشاغٍخ
ٔانششع اإلساليً ،أشبس أػعبء ثٍذ انخجشح انسٕسي ئنى أٌ انخطخ رزًبشى رًبيب يغ انزؼبنٍى انذًٌمشاغٍخ انزً جبء ثٓب اإلسالو ٔأٌ
انزٕصٍبد انًٕجٕدح فً انخطخ ال رزُبفى أٔ رزؼبسض يغ أي يٍ انششائغ اإلساليٍخ أٔ انفمّ اإلساليً ،ثم ئٌ انزٕصٍبد انزً جبءد فً
انخطخ يب ًْ ئال نزحط ػهى ئػطبء ٔاسزشجبع انحمٕق انزً ُسهجذ يٍ انسٕسٌٍٍ فً انخًسٍٍ سُخ انًبظٍخٔ .فً انُٓبٌخ أثُى انحعٕس
ػهى انخطخ ٔػهى انجٕٓد انجُبءح انزً ٌمٕو ثٓب ثٍذ انخجشح انسٕسي نُشش ٔرثمٍف انًٕاغٍٍُ انسٕسٌٍٍ ػٍ خطخ انزحٕل انذًٌمشاغً فً
سٕسٌب كذسزٕس ٌٍُش رحذٌبد انًشحهخ اإلَزمبنٍخ.
خطخ انزحٕل انذًٌمشاغً فً سٕسٌب هي ثمرة أبحاث مُستفيضة دامت لعامٍ كامل أجراها بيت الخبرة السوري وهو مجموعة تتكوَّ ن مما
ُقارب ثالثمئة سوري من حقوقيين ،وأكادميين ،وقضاة ،ومحامين ،وقادة المعارضة السورية ،ومسؤولين حكوميين منشقين ،وقادة عسكرين
ي ِ
منشقين ،وأعضاء من المجالس الثورية المحلية ،وقادة المعارضة السورية ،وقد دعمتها وأيَّدتها قوى المعارضة السياسية الرئيسية.
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