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صادر عن مؤتمر منظمة المهجر لحزب الشعب 

 الديمقراطي السوري
 

في العاصمة الفرنسية،  األول العام اهمؤتمرحزب الشعب الديمقراطي السوري ل ت منظمة المهجرعقد   

جهد لثمرة ، وبناء على قرار اللجنة المركزية للحزب جاء هذا المؤتمر   .0222أيار  02و 02 باريس، يومي

أنجزْت خالله  ، ونصف العام عام طوال منظمات المهجر،كَّلة من أمناء سر الُمش ،لجنة المهجردؤوب بذلته 

  . منظمة المهجر هذا منظمات إلى مؤتمرالانتخابات لمندوبي  أجرتو،  ماليةاً سياسية وتنظيمية وأوراق

فرنسا والسويد وهولندا وألمانيا وبولونيا  منظماتمن  المنتخبين المنظماتمؤتمر بحضور مندوبي الانعقد 

وحضر  .وتركيا الخليج والنمسا منظماتلمندوبي  ) عبر السكايب (وبمشاركة عن بعد ، وإيطاليا والتشيك 

، كما واكبه عن بعد من داخل  انطالل أبو دو ةج صبرللحزب: جور اللجنة المركزية أعمال المؤتمر عضوا

ياض ر يقينالرفالمركزية األمانة  اعضوغياث عيون السود وللجنة المركزية الرفيق األمين األول سورية 

 . فوزي الحمادةو الترك

يدة الس منهم: حضر، خالصين ااحتراملهم الحزب مودة و أصدقاء يكن  لحضور جلسة االفتتاح  دعا المؤتمر    

ن إعالانة أمرئيس  والسيد صخر عشاويوطني إلعالن دمشق في الداخل، المجلس ال ةرئيسفداء الحوراني 

المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات وسفير االئتالف  والسيد منذر ماخوس دمشق في المهجر

 .بيكالسيد فاروق مردم و زياد ماجدالسيد المفكرين و الوطني لقوى الثورة والمعارضة في باريس

التي ف ظروالوتحتاجها ملحة  يرونها، وثقافية وتنظيمية  على مدار يومين قضايا سياسية ناقش المؤتمرون

 :عابراً للتنظيمات واأليديولوجياتمن السوريين توافقاً وطنياً عاماً وتتطلب ،  تمر بها الثورة

 إلى والدكتاتوريةوحيداً للخروج من مستنقع االستبداد سورية ضرورةً ملحة وسبيالً الثورة ال كانت :أوالً    

نظام فرضها لجوء ال صعبةقد واجهت الثورة منذ انطالقتها السلمية تحديات كبيرة وخيارات وفضاء الحرية. 

رف فل أجسام سياسية على الثورة ومحاولة حإلى العنف والتدويل باإلضافة إلى تحديات أخرى نشأت بسبب تطُ 

محبطة لمطالب السوريين وأهداف ثورتهم في الحرية أجندات مضادة للثورة واريع خاصة ومسارها عبر مش

والعدالة والديمقراطية، مما أدى إلى إطالة أمد الصراع وتعثر ثورة الحرية والكرامة في تحقيق أهدافها رغم 

 جسامة التضحيات التي قدمها السوريون. 

، ما اضطره الى االستعانة رغم كل الوحشية التي واجهها بها ثانيا: لم ينجح النظام في إخماد الثورة،   

ا ؛ اً أعمىوحقد ومذهبية صبغة طائفية تحملوافغانية وعراقية،  ولبنانية جنبية، إيرانيةبميليشيات أ عجز ولم 

ً  استعان بروسيا، في حماية النظام من السقوط هدفه  الحشد المليشياوي من تحقيق ت دولة ، التي أصبحأيضا

 لة ألرض وسماء وسيادة الدولة السورية.محت

تمية حهروباً من السياسة وفي مواجهة الثورة  ،نهجاً وممارسة الطائفية  المجرم  النظامُ  راستحض لقدثالثا:    

، ر وتصرفات أجهزة القمع مع الشباب الثائ خطابات المسؤولين فيه عبرالنطالقتها  األولى ياماأل منذ التغيير



 

مناسب، دو ع البد من صناعةكان ا الوضع بالنسبة له يستقيم هذ، وأمالً في أن  تصرفاته وإجراءاتهيبرر ولكي 

خطابها بالمتطرفة واإلرهابية وبروز تنظيمات السلفية الجهادية  صعودفي إسهاماته مع حلفائه  عبر وتجسَّد هذا

، في العراق والشام )داعش( اإلسالميةتنظيمي الدولة ك عابرة للحدود واألوطانال ومشاريعها وممارساتها

ط وتشويه صورتها عند بعض األوساأدى الى شيطنة الثورة  تنظيم القاعدة، ماالفرع المحلي ل ،وجبهة النصرة

 ب أسلوهذا ولم يزل كان  من قبل أطراف ودوائر عديدة.وإرهاباً فوضى وعنفاً  هاواعتبارالداخلية والخارجية 

 عينه في إعادة تقديم أوراقه لدى القوى النافذة في العالم.وتُ ، إيجاد قضية يسند بها إرهابه النظام في 

    ً  ، يتوجب حلها حالً ديقراطياً عادالً ، بحيثالقضية الكردية في سورية قضية وطنية يرى المؤتمر ان  :رابعا

قوق السياسية كافة الحب يتمتع الكرد السوريون لتزال كافة الظالمات واإلجراءات التمييزية من فترة االستبداد ، 

ي بالتشاور والتي تنبنبالمساواة التامة في الحقوق والواجبات . والقومية والثقافية التي تكفلها دولة المواطنة 

ونات ينطبق على المكوبمساهمتها.وما ينطبق على المكون الكردي  الكردية مع األحزاب والفعاليات االجتماعية

لمؤتمرون في حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ى اويرثل التركمان والسريان اآلشوريين وغيرهم. األخرى م

(PYD ) ) منظمة إرهابية وذراعاً خارجية لتنفيذ مخططات الغير ، عانى السوريون ) كرداً وعرباً وآشوريين

 يا أرضاً وشعباً.خطراً يهدد وحدة سورفي شمالي البالد من قمعها وتسلطها وإرهابها ، وهي تشكل 

قوى الثورة لمفاوضات على دعم الهيئة العليا لل د المؤتمرك   يؤ للثورة، المسار السياسيب يتعلقما فيخامساً:    

ها ناهيك عن خط ،الوطنيةالسياسية والمعارضة كونها تمثل تحالف الثوار المقاتلين والمعارضة السورية 

ً  الواضح في مقارعة ، وعدم ارتهانها لقوة واالنخراط في المفاوضات بكفاءة ملحوظة  هذا النظام سياسيا

ويدعو الفصائل الثورية  بأهداف ثورة الشعب السوري. االحتالل الروسي، ورفضها كل ما من شأنه ان يخل

حتمية  ، ألنإلى إنهاء ظاهرة الفصائلية والتوحد في جبهة وطنية تكون نواة تشكيل الجيش الوطني للثورة 

 تقتضي ذلك . االنتصار

والصعوبات التي يتعرض لها العمل التنظيمي في ظروف داخلية  تنظيميةمواضيع اقش المؤتمر نسادساً:    

الهجرة واللجوء التي تعرض لها أعضاء الحزب وأصدقاؤه كسائر السوريين وانتشروا في أصقاع األرض ، 

شديد االعتزاز بقيادته التي تستمر بالعمل من داخل أن حزب الشعب الديمقراطي السوري إلى  خلص منهاو

. ويحي المؤتمر اللجنة المركزية للحزب التي تتجاوز كل ذلك  الصعوبات والعقباتالمخاطر ورغم كل البالد 

بخبرة وشجاعة فائقتين وتستمر بممارسة مسؤولياتها القيادية بكفاءة ، وتصدر المواقف والرؤى الصائبة التي 

ن عمل الرفاق في مهاجرهم ومنافيهم االضطرارية والطوعية إو حزب في أحلك الظروف .توجه مسار ال

ستمرار كان هذا وبامن صمود وتضحيات رفاقنا في الداخل. والنضالية يستمد شرعيته السياسية واألخالقية 

مع والق ديدن الرفاق والمنظمات العاملة في الخارج خالل نصف قرن من عمر صراع الحزب مع نظام التسلط

 والديمقراطية للشعب . ةواإلجرام من أجل الظفر بالحري

ووقائع خروج العديد من الرفاق ، منظمات المهجر الفرعية ة فيع التنظيمياوضاألالمؤتمر أيضاً بحث كما 

 نظيمالتعن  الرفاق الذين انقطعوارحب بعودة يهو و. في إطار التغريبة السورية إلى المهاجر ودول اللجوء 

أوصى بالعمل على و. استمرار عالقتهم بالحزب كما يجب أو حالت ظروفهم الخاصة دون لهذا السبب أو ذاك

اً وفي أماكن توجدهم ، نظرتواصلهم مع منظماتهم الصلة بمن يرغب منهم باستئناف العضوية ، وتأمين إعادة 

 .كافة الرفاق الحزب إلى جهودحاجة ل

ترة الماضية إلسقاط صفة العضوية أو إلغائها نتيجة تطبيق المادة الرابعة عشرة أما الرفيق الذي تعرض في الف

من النظام الداخلي ، فيمكنه ان يتقدم بطلب استئناف العضوية بعد انقضاء عام وفق منطوق المادة نفسها . 



 

شارك يويرحب المؤتمر بأي رفيق يريد أن يأخذ مكانه في الحزب . فصدر الحزب مفتوح لكل من يريد أن 

 في مسيرته ، خاصة أولئك الذين لهم جهد ملموس في تلك المسيرة .

 قرارات وأصدر ،انتخب المؤتمر لجنة منظمة المهجر لحزب الشعب الديمقراطي السوري: سابعا   

د ، والمشاركة في تصعيترتيب الوضع التنظيمي في من شأنها المساهمة ،ومبادرات ،وبرقيات توصيات،و

اصة ووجه المؤتمر عناية خ .عنها في بالد المهجر ياسي للثورة السورية، وتقديم الصورة الحقيقيةالزخم الس

للعمل بين الجاليات السورية في بلدان االغتراب من أجل العمل الوطني ومصلحة الثورة . ودعا إلى مشاركة 

ه توجيهاً ض بها هذه الجاليات . ووجالحزب في جميع األنشطة والفعاليات السياسية والثقافية واإلغاثية التي تنه

التواصل مع األحزاب والقوى السياسية واالجتماعية في هذه البلدان وتوظيف وتفعيل خاصة من أجل تنظيم 

 سورية والسوريين .لخدمة ذلك 
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