بيت الخبرة السوري يلتقي التيار الوطني السوري للحوار حول خطة التحول الديمقراطي
التقى الدكتور رضوان زيادة المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية واالستراتيجية ( )SCPSSبرئيس المكتب
السياسي للتيار الوطني السوري الدكتور عماد الدين الرشيد في  14آب  /أغسطس  .2014وناقش االجتماع الذي أُقيم في مكتب
التيار في استانبول خطة التحول الديمقراطي في سوريا ،الوثيقة التي نشرها المركز السوري للدراسات السياسية واالستراتيجية
صل رؤية المعارضة السورية لالنتقال الديمقراطي في
بالتعاون مع بيت الخبرة السوري ) (SEHوالتي تورد على نح ٍو ُمف َّ
سوريا ،حيث ناقش الفريقان سبل تطبيق توصياتها وخصوصا فيما يتعلق بالعدالة االنتقالية.
و ناقش الدكتور رضوان مع أعضاء التيار الوطني الخيارات التي اقترحتها خطة التحول الديمقراطي فيما يتعلق بمحاكمة
مر تكبي االنتهاكات وسبل االستفادة من قضية سيزر في هذه الخيارات وعلى رأسها نموذج المحكمة السورية الدولية الخاصة
الذي تعمل عليه الهيئة السورية للعدالة االنتقالية.
كما جرى النقاش حول خطة التحول الديمقراطي وتوصياتها فيما يتعلق ببناء نظام قضائي مستقل في المستقبل ،وعالقة هذه
التوصيات النهائية بالملفات االخرى وعلى رأسها إعادة هيكلة األجهزة األمنية وضمان عدم وصول المسؤولين عن انتهاكات
حقوق االنسان وجرائم التعذيب ألي من المواقع العمومية في المستقبل.
يُذك ُر َّ
أن التيار الوطني السوري ينشط بقوة في مجال ضمان المحاسبة والمسائلة عن مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان في
سورية حيث كان التيار وراء تسريب قضية وصور ما صار يعرف بقضية الشاهد سيزر الذي انشق عن أحد الفروع األمنية
العسكرية لنظام بشار االسد وس َّرب أكثر من  55ألف صورة اتسمت بأنها غاية في الوحشية والسادية ألكثر من  11ألف معتقل
ُ
حيث رافق هذه الصور ضجةٌ إعالمية كبيرة.
سياسي قضوا تحت التعذيب
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