المبعوث األمريكي الخاص يطلع على خطت التحول الذيمقراطي في سوريا
الذكتور رضوان زيادة يىاقش خطط االوتقال الذيمقراطي في سوريا مع المبعوث الخاص روبيىستيه
ٔاشُطٍ انعبصًخ – انزقى انًذٌش انزُفٍزي نهًشكض انسٕسي نهذساسبد انسٍبسٍخ ٔاالسزشارٍجٍخ ( )SCPSSانذكزٕس سضٕاٌ صٌبدح فً
انذبدي عشش يٍ ٍَسبٌ  /أثشٌم يع انًجعٕس األيشٌكً انخبص نسٕسٌب داٍَم سٔثٍُسزٍٍ إنى جبَت عذ ٍد يٍ انًسؤٔنٍٍ فً دائشح شؤٌٔ
انششق األدَى انزبثعخ نٕصاسح انخبسجٍخ األيشٌكٍخ نًُبقشخ خطخ انزذٕل انذًٌقشاطً فً سٕسٌب ،انٕصٍقخ انزً َششْب انًشكض انسٕسي
نهذساسبد انسٍبسٍخ ٔاالسزشارٍجٍخ ثبنزعبٌٔ يع ثٍذ انخجشح انسٕسي (ٔ )SEHانزً رُجٍٍُِّ عهى َذ ٍٕ ُيفصَّم سؤٌخ انًعبسضخ انسٕسٌخ نالَزقبل
انذًٌقشاطً فً سٕسٌب.
د ُيزعهِّقخً ثبإلصالح انذسزٕسئ ،إصالح قبٌَٕ
أٔضخ انذكزٕس سضٕاٌ صٌبدح فً االجزًبع انجٕاَت انشئٍسٍخ نهزقشٌش انزً رض ًَُّذ رٕصٍب ٍ
األدضاة ٔاالَزخبثبدٔ ،اإلصالح االقزصبدئ .ركش انذكزٕس سضٕاٌ صٌبدح َّ
أٌ انًشكض انسٕسي نهشاسبد انسٍبسٍخ ٔاالسزشارٍجٍخ كبٌ قذ
ِّ
َٔقَّع ُيز ِّكشح رفبْى يع انذكٕيخ انسٕسٌخ ان ًُؤفَّزخ نهجذء ثشك ٍم فٕسي ثبنعًم عهى رُفٍز انزٕصٍبد ان ًُزعهقخ ثسٍبدح انقبٌَٕٔ ،إعبدح ٍْكهخ انجٓبص
األئًُ ،انعذانخ االَزقبنٍخ.
ٔأشبد انًجعٕس األيشٌكً انخبص سٔثٍُسزٍٍ ثخطخ انزذٕل انذًٌقشاطً فً سٕسٌب نشًٕنٍزٓب ٔانعذد انكجٍش يٍ انشخصٍبد انزي عًم
عهٍٓب ،كًب َّ
دش ثٍذ انخجشح انسٕسي عهى االسزًشاس فً جٕٓدِ انسبعٍخ إنى رعشٌف انًسؤٔنٍٍ انسٕسٌٍٔ ،غٍش انسٕسٌٍٔ ،انعبيخ عهى
خطخ انزذٕل انذًٌقشاطً فً سٕسٌب ثصٕس ٍح أكجش.
كًب أطهع انذكزٕس سضٕاٌ صٌبدح ،انزي أٌٔكهذ إنٍّ يٓبو سئبسخ انٍٓئخ انسٕسٌخ نهعذانخ االَزقبنٍخ انخشٌف انًبضً ،أطه َع انًجعٕس انخبص
سٔثٍُسزٍٍ عهى خططّ نجذء ثشَبيج عذان ٍخ انُزقبنٍخ شبيم فً سٕسٌب ٌزض ًٍَُّ طشقب ً نضًبٌ انًذبسجخٔ ،أ َّكذ انذكزٕس سضٕاٌ َّ
أٌ انزشكٍم
انفٕسي نًذكً ٍخ سٕسٌخ خبصخ ْٕ انطشٌقخ انٕدٍذح نكسش دائشح اإلفالد يٍ انعقبة فً سٕسٌب.
خطخ انزذٕل انذًٌقشاطً 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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