مؤتمر المعارضة السورية

النسخة النيائية

الرؤية السياسية المشتركة
االنتقالية كما أقرىا مؤتمر المعارضة السورية
لمالمح المرحمة
ّ
المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاىرة بتاريخ 2012/7/3

ـــ

االنتقالية
اسقاط السمطة الحاكمة والمرحمة
ّ
تعريفات :مرحمة اسقاط السمطة الحاكمة ىي مرحمة النضال واإلصرار حتّى اسقاط بشار األسد ورموز السمطة.
االنتقالية ىي المرحمة الفاصمة بين ىذا االسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان عمى أساس دستور
والمرحمة
ّ

جديد لمدولة السورية ،وانبثاق حكومة تمثّل البرلمان المنتخب .كال المرحمتين تتطمّبان إلتماميما إجراءات

االجتماعية ،وكذلك عمى
االقتصادية و
األمنية و
السياسية و
افقية بين قوى المعارضة عمى الصعد
ّ
ّ
القانونية و ّ
ّ
ّ
تو ّ
االنتقالية.
صعيد العدالة
ّ

-1مرحمة إسقاط السمطة الحاكمة:
الحرية والكرامة إالّ عبر إسقاط رموز السمطة
لتضحيات ومعاناة الشعب السوري من أجل
يتم الوفاء
ّ
ّ
لن ّ
التعددية ،دولة المساواة في
اطية
ألن وجودىم يش ّكل عائقاً في سبيل تشييد الدولة
األساسيينّ ،
ّ
المدنية الديموقر ّ
ّ
وسيستمر النضال من أجل ىذا اليدف عمى األسس
الحريات ،التي سيصنعيا السوريون جميعيم.
المواطنة و ّ
ّ
التالية:




المتورطين منيم في
يبدأ الح ّل السياسي في سورية بإسقاط بشار األسد ورموز السمطة ،ومحاسبة
ّ
قتل السوريين.

يستمر اإلصرار الثوري واإلرادة الشعبية والثورة حتّى ىذا سقوط السمطة الحاكمة.
س
ّ
لن يتم التغيير المنشود إال بإرادة الشعب السوري وتضحياتو مع حشد الدعم العربي والدولي الفعال

لحماية وحدة وسيادة واستقرار سورية ،ووضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين ،وجدول زمني
لمتنفيذ الفوري والكامل لق اررات مجمس األمن وجامعة الدول العربية ذات الصمة .ومطالبة مجمس

األمن باتخاذ التدابير الالزمة لفرض التنفيذ الفوري لتمك القرارات.



ضرورة توحيد جيود المعارضة عمى كافّة األصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع ٍ
وقت ممكن.



دعم الحراك الثوري والجيش السوري الحر ،والعمل عمى توحيد قواه وقياداتو خدمة ألىداف ثورة



بأشد الحرص عمى حماية السمم األىمي والوطني.
دعوة كافّة األطراف لمعمل
ّ

الشعب السوري.
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االنتقالية
المرحمة
ّ

تبدأ ىذه المرحمة عند لحظة سقوط بشار األسد ورموز السمطة األساسيين وتنتيي عند انتخاب مجمس

حر عمى أساس دستور دائم جديد.
تشريعي ّ


القانونية
السياسية و
المرجعية
ّ
ّ
ّ
وحل مجمس الشعب الحالي
تتم إقالة الحكومة ّ
 oفور سقوط بشار األسد ورموز السمطةّ ،
الثورية ،وسمطة
وتشكيل حكومة تسيير أعمال ،بالتوافق بين قوى المعارضة
السياسية و ّ
ّ
الوطنية ومن لم تتمطّخ أيديو بدماء السوريين أو بنيب المال العام ،عمى
األمر الواقع
ّ

مقررات مؤتمر القاىرة ،لحين تشكيل حكومة انتقالية.
أسس تتوافق مع وثائق و ّ
يتم ح ّل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة لو،
 oفور استالم حكومة تسيير األعمال ّ
والتحفّظ عمى أمالكو واعادتيا لمدولة ،عمى أن يسمح ألعضائو بممارسة العمل السياسي
وفق القوانين الجديدة.

ومكونات المجتمع
السياسية
كل القوى
تتم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل ّ
ّ
ّ
ّ o
عامة لمدفاع عن أىداف الثورة
بدون استثناء ،بيدف إقرار تشكيل جسم تشريعي مؤقت (ىيئة ّ
واالنتقال الديموقراطي) وحكومة انتقالية من شخصيات مشيود ليا بالكفاءة والنزاىة.

 oيعمل الجسم التشريعي المؤقت عمى إصدار إعالن دستوري يستند إلى وثيقة العيد الوطني

يتضمن وضعية الرئاسة في المرحمة االنتقالية ،وكذلك مجمس
المقرة في مؤتمر القاىرة،
ّ
ّ
القضاء األعمى ،ومجمس األمن الوطني ،والييئة العميا لممحاسبة والمصالحة ،والييئة

االجتماعية واعادة اإلعمار .يتولّى ىذا الجسم الرقابة عمى السمطة
العامة لمتعويضات
ّ
ّ
حريات
تشمل
ة،
االنتقالي
المرحمة
في
ة
العام
الحياة
م
ظ
تن
ة
ت
مؤق
انين
و
ق
ويصدر
ة،
التنفيذي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

جمعيات والغاء جميع المراسيم والقوانين
اإلعالم والتظاىر وتشكيل األحزاب والنقابات وال ّ
التمييزية بحق القوميات الكردية
والمحاكم االستثنائية ،كما يمغي المراسيم والقوانين
ّ
ٍ
أي
انتخابياً
طيف آخر من أطياف الشعب السوري .كما يضع قانوناً
ّ
والتركمانية واآلثورية و ّ
ومسودة لدستور دائم لمبالد عمى أسس العيد الوطني.
لمجمس تأسيسي
ّ

 oتتولّى الحكومة اال نتقالية إدارة شؤون البالد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن
انية لممرحمة السابقة
أولويات إزالة اآلثار
المؤتمر الوطني ،وتعالج
االجتماعية والعمر ّ
ّ
ّ
والنيوض باالقتصاد الوطني.

 oخالل م ّدة أقصاىا سنة عن تشكيمو ،يقوم الجسم التشريعي المؤقّت والحكومة االنتقالية
يقر مشروع الدستور ويطرحو عمى االستفتاء
بالعمل عمى إجراء انتخاب برلمان تأسيسي ّ
مدة أقصاىا ستّة أشير.
العام في ّ
يتم ح ّل الجسم التشريعي المؤقّت وتشكيل حكومة جديدة
 oفور انتخاب البرلمان التأسيسيّ ،
األغمبية التي نتجت عن االنتخابات.
عمى أساس
ّ
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العسكرية واألمن
المؤسسة
ّ
ّ
يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش
 oعند سقوط بشار األسد ورموز السمطةّ ،
النظامي ممن لم تتمطخ ايدييم بدماء السوريين ،وبين الجيش السوري الحر والمقاومة
عمميات وقف إطالق النار وسحب الجيش إلى ثكناتو
المسمحة عمى وثيقة تفاىم تنظّم
ّ
وضبط األمن وحفظ السمم األىمي والوطني ويتم ذلك برعاية واشراف مجمس األمن إذا
اقتضى األمر.

 oتشكل الحكومة االنتقالية مجمسا لألمن الوطني بقيادة رئيس السمطة التنفيذية ،يضم في
عضويتو قادة عسكريين شرفاء لم تتمطخ ايدييم بدماء السوريين ومن الجيش الحر

والمقاومة المسمحة وشخصيات مدنية ذات صمة ،ويخضع لمقواعد التي يضعيا الجسم
التشريعي المؤقت.

األمنية بعد
القوات المسمّحة واألجيزة
 oيتولّى مجمس األمن الوطني
ّ
ّ
عمميات إعادة ىيكمة ّ
وحل الميميشيات المسمّحة (الشبيحة)
ورطوّ ،
ممن ثبت ت ّ
إخضاعيا لسمطتو ،بغية تطيير األجيزة ّ
القوات المسمّحة .كما يحرص ىذا
وسحب السالح من المدنيين
الثوار إلى ّ
وضم من يرغب من ّ
ّ
المجمس عمى الحفاظ عمى السجالت والوثائق من أجل تسييل تحقيق العدالة االنتقالية ،وحماية
أي عبث.
لخاصة من ّ
العامة وا ّ
السجون ،والحفاظ عمى سالمة الممتمكات ّ



العدالة االنتقالية
الوطنية ،تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي
عامة لممحاسبة والمصالحة
o
ّ
يتم تشكيل ىيئة ّ
ّ
ثم البرلمان ،انطالقاً من أسس العيد الوطني ،عمى:
المؤقت ّ


تعرضوا النتياكات منيجية لحقوقيم
تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين ّ
اإلنسانية وإلساءة المعاممة ،وتعويضيم ومحاسبة الفاعمين وايجاد آليات تعويض

إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات االجتماعية.


تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعّمق بسموك مرتكبي الجرائم باإلضافة



الشفافية ومنع حصول انتياكات جديدة أثناء تطبيق
خمق آليات المحاسبة و
ّ
بمؤسسات الدولة والمساىمة في
العدالة االنتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين
ّ

إلى تجارب الضحايا.

المؤسسات الديمقراطية ومشروعيتيا ،بغية ترسيخ بيئة
تعزيز سمطة القانون و ّ
الوطني
خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاممة عمى الصعيد
ّ
والمحمّي.



الفردية والجماعية لمعنف والقمع واالستبداد وتوفير الدعم
معالجة التأثيرات
ّ
النفسي لألطفال والنساء وضحايا العنف.
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إزالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فييا إلغاء القانون  44لعام 1490

وازالة اإلجحاف بحق نازحي الجوالن وضحايا أحداث الثمانينات ،وانتفاضة 2004
المتضررين وايجاد حمول عادلة
الكردية والمصادرات وتداعياتيا ،وتعويض
ّ
لممشاكل المتراكمة.


إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق القومية الكردية في

المتضررين من أبناء الشعب السوري كافة واعادة
سوريا وتداعياتيا ،وتعويض
ّ
الحقوق ألصحابيا.

الوطنية أصحاب اختصاصات مختمفة قانونية
العامة لممحاسبة والمصالحة
 oتتضمن الييئة
ّ
ّ
وفنية تتمتّع بالمصداقية
واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات
وطنية واجتماعية ّ
ّ
والقدرة عمى التأثير من أجل تنفيذ اليات العدالة االنتقالية عبر الخطوات التالية:
-

ىيئة قضائية مستقمّة لمبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل

-

تقصي حقائق تعمل عمى جمع اإلفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء
لجنة ّ
الثورة واحالتيا لمييئة القضائية وتشمل القيادات العميا والصفوف األولى من

-

لجنة تاريخية تيدف الى التحقيق في الجرائم طويمة المدى وكشف الحقائق

وموضوعية وتحقّق السرعة
مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزييو
ّ
المنطقية في عمميات المحاسبة.

النظام.

وممف
بما يتعمّق بجرائم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه
ّ
االعتقاالت السياسية واالعدامات الميدانية وممف الميجرين قسرياً
والمسرحين بشكل تعسفي.

-

لجان مصالحة محمية

تتضمن الشخصيات الوطنية واالجتماعية المؤثرة

باالستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل عمى عمميات المصالحو

الوطنية والحوار الوطني عبر وسائميا المتنوعو وتراعي في تشكيميا
الخصوصيات المحمية لمتركيبة المجتمعية السورية.

-

لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة االىمية الناشئة عن مرحمة الثورة فيما
يتعمق باالفراد وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخالفات االىمية

وتعمل عمى المصالحة الوطنية.

-

تشكل الييئة مكتباً لتخميد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشيداء والمعتقمين

-

ادخال مفاىيم العدالة االنتقالية ضمن العمل التربوي والمناىج المدرسية

-

اصدار عفو عمى بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة باألحداث االخيرة.

وانشاء الصروح التذكارية من اجل التعويض المعنوي والنفسي لممجتمع.

والمؤسسات الدينية واالجتماعية والثقافية.

-

فيما يتعمق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل االفراد والعصابات
(الشبيحو ) يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشيا مع
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إصالحيا بالطبع في عممية النظر في ىذه الجرائم مع ضمان السرعة

حق ك ّل المواطنين بالمجوء إلى القانون
المنطقية في البت بيا وضمان ّ
واالدعاء الشخصي والمحاكمة العادلة.

-

تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الييئة
وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من اجل عالج حاالت

الصدمة المرتبطة بكل انواع العنف الذي مورس عمى النساء واالطفال

والمعتقمين من اجل اعادة تأىيميم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية

والنقاىة الالزمة إلعادة الدمج.

يخص
 oتعمل ىذه الييئة بالتعاون مع القضاء عمى وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما
ّ
حق جميع المواطنين
أعضاء السمطة السابقة والمجموعات المسمّحة (الشبيحة) وضمان ّ

تؤمن حقوقيم.
في محاكمة عادلة ّ
يتم التحفّظ والحجز عمى أمالك أعضاء السمطة
 oفور إسقاط بشار األسد ورموز السمطةّ ،
المتورطين في نيب المال العام في الداخل والخارج ،كي يعالج
السابقة وعائالتيم وأقاربيم
ّ
الموضوع ضمن قواعد يضعيا الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان ،بما في ذلك األموال

المحتجزة في الخارج.


الوضع االقتصادي االجتماعي
عامة لمتعويضات االجتماعية واعادة اإلعمار ،تعمل تحت إشراف الجسم
o
يتم تشكيل ىيئة ّ
ّ
ثم البرلمان ،انطالقاً من أسس العيد الوطني ،عمى:
التشريعي المؤقت ّ


تيدم ليم من أمالك
إعانة المنكوبين من األحداث الحالية ،واعادة إعمار ما ّ



ٍ
بشكل
إعانة أىالي جميع الشيداء والمعتقمين والجرحى والمعاقين وتعويضيم



الميجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعيم؛
إعادة النازحين و ّ
العامة المتأثّرة
التحتية والمنشآت
المساىمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى
ّ
ّ
االجتماعية العاجمة.
االقتصادية و
من األحداث ،وفي تمويل اإلجراءات
ّ
ّ

خاصة،
ّ
عادل.



الدولية ،بالتنسيق مع الجيات
 oتوضع تحت سمطة ىذه الييئة جميع المعونات
الخارجية و ّ
ّ
الوطنية.
مخصصات ىيئة المحاسبة والمصالحة
مخصصاتيا
المانحة .وتصرف من
ّ
ّ
ّ
 oمطالبة المجتمع الدولي فور سقوط بشار األسد بإلغاء كافّة العقوبات الشاممة المفروضة

عمى سوريا ومؤسساتيا ،وأن يساعد عمى استعادة الدولة ألموال السمطة المحتجزة في

الخارج.

خاصة:
 oتعمل الحكومة
ّ
االنتقالية عمى القيام بسياسات تعالج سريعاً ّ
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إعادة إطالق اإلنتاج االقتصادي عمى كافّة الصعد،
تض ّخم األسعار،

األساسية،
التموينية
تأمين المواد
ّ
ّ
المتضررة من األحداث،
الفقر وتفاقمو في المناطق
ّ
االحتكارات.

تم إعداد الصياغة األولى ليذه الوثيقة واعتمادىا من قبل المجنة التحضيرية لمعرض عمى مؤتمر المعارضة السورية ،وجرى مناقشتيا في الجمسة

بناء عمى المقترحات المقدمة من المشاركين
األولى من جمسات عمل المؤتمر ،وتولت لجنة الصياغة التي شكميا المؤتمر إدخال التعديالت عمييا ً
في المؤتمر ،ثم جرى مناقشتيا وادخال بعض التعديالت اإلضافية عمييا واعتمادىا في الجمسة الختامية لممؤتمر مساء يوم .2012/7/3
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