
 

  حزب الشعب الديمقراطي السوري

  مؤتمر منظمة المهجر

  كلمة اللجنة المركزية 
  للجنة المركزية غياث عيون السود الرفيق األمين األولالقاها 

  

  وفنا األكارم ... رفاقنا األعزاءضي

وبالشكر لضيوفنا األكارم على تفضلهم بتلبية دعوتنا  الحارة،يطيب لنا بدايةً أن نتوجه لكم بتحياتنا 
. كما ال يسعنا إال راجين دوام التواصل والتفاعل لما فيه مصلحة شعبنا وبلدنا االستحقاق،ومشاركتنا هذا 
لمؤتمر الهام في توقيته ير لهذا امن جهود طيبة في التحض هما بذلوجميع الرفاق على  اأن نشكر أيضً 

بوصفه خطوة من خطوات أخرى نقوم بها من أجل مالقاة المرحلة القادمة التي نعتقد أننا  ومهامه،
ولمؤتمركم كل النجاح  متمنين لكم واالحترام،لكم منا كل التقدير  القريب.في المستقبل  سنواجهها
  والتوفيق.

********************  

أن لكننا نود  السابع،والتي دخلت عامها  جميعًا،مراحل الثورة التي عشناها  لسنا بصدد استعراض
  أهميتها:من  نتوقف عند بعض النقاط انطالقًا

ثورات الربيع العربي  الديمقراطي،لقد تلقى الشعب السوري وقوى التغيير  .1
لقوى التي دعمت ا ىحدوكان حزبنا إ طويلة.يظفر بحريته التي حرم منها عقوًدا وكله أمل بأن 

وتلبية الستحقاق  عقود،لنضاالت خاضتها طوال  فيها تتويًجا ألنها رأت الثورة وناصرتها؛
  بعد جيل. تاريخي طال انتظاره وتأجيله جيًال 

ل كانت المخرج ، بري أحد الخيارات الممكنة للتغييرلم تكن ثورة الشعب السو .2
ال يعرف الحدود لفتح اآلفاق  وطموًحا والديمقراطية،الوحيد الذي يتطلع إليه عشاق الحرية 

فلقد جاءت تعبيًرا  وإصرار.التي أحكم نظام القمع واإلرهاب إغالقها عن سابق عمد  المقفلة
م آل عن إرادة هذا الشعب الصابر لكسر حالة االستعصاء الممتدة عبرعقود من حكصارًخا 

جعلت من كل مواطن  وإذالل،ا كرسه من فساد وتهميش واضطهاد وم االستبدادي،األسد 
سوري مشروع ثورة بوجه طغيانهم وتسلطهم. وليس من المبالغة وصفها بـ (أم الثورات). ليس 

بسبب كثافة حموالتها الثقيلة من ممكنات  وتضحيات، وليسفقط بما انطوت عليه من بطوالت 
ستعداء وخذالن طاول دول منطقة برمتها، بل بالنظر إلى ما واجهته من رفض والتغيير وجه ال

  ا على اختالف دوافعهم وخلفياتهم.نظمتهالعالم وأ
وتشكيك وتردد ، أوالً لقد واجهت الثورة منذ انطالقتها وحشية وإجرام النظام  .3

 جميعًا،وبعد فشلهم  ثالثًا،وحزب الله إلى نجدة النظام ومسارعة إيران  ثانيًا،المجتمع الدولي بها 
، لجرائم الدولية كافة. ورغم ذلكبكل ا متسلحين جميعًا انهياره،سي لمنع جاء االحتالل الرو

ل حمولتها وبك تنضب،وللسنة السابعة على التوالي تستمر ثورة السوريين بكل طاقاتها التي ال 
متنقلة بين انتصارات وانكسارات وسط المهالك التي  وصبر ومعاناة، سطورية من بطولةاأل



 

والموت  ،ير، والتهجوالتجويع ،تتقاذفهم من مقتلة ومجزرة ومحرقة إلى ويالت الحصار
وفي محيط متالطم من الخذالن والنفاق المخزي الذي شوه وجه العالم ولوث  المباغت،الكيماوي 
 صرار أكثر من هذا؟! فهل هناك صمود وإ صورته.

  

*******************************  

  

  كارم ...الرفاق األعزاءالضيوف األ

ودمر كل مقومات الحياة في  النظام،وطّد االحتالل الروسي مواقعه في سورية ومنع انهيار  لقد
ف مع النظام وإيران وأشر أهلها،التي شرد العديد من المناطق السورية وخاصة في المنطقة الشمالية 

مناطق (اتفاقية المدن األربعة وحي هذه العلى عمليات التهجير القسري والغيير الديمغرافي لتركيبة 
. ثم انتقل للسطو على الملف السياسي لألزمة من خالل محطة دمشق)وأحياء شرق  الحمصي،الوعر 

جنيف الدولية كإطار للحل السياسي، في ظل غياب األستنانه التي أراد من خاللها اإلطاحة بمرجعية 
  األهتمام األميركي. 

بدأت اإلدارة األميركية تهتم بقضايا المنطقة ومنها الشأن السوري، بخطط  ترامب،بعد انتخاب 
أنه باإلضافة إلى أولويتها بمحاربة داعش، أخذت توجه سهامها نحو  ،لكن ما نشهده بوضوح معلنة،غير 

وجرائمه . يبدو أنها تستعد اآلن  هوتنتقد السلوك الروسي في سورية لوحشيت ،ب الله والنظامإيران وحز
قادة دول ارة ترامب للسعودية، ولقاءاته بلمواجهة شاملة على مستوى المنطقة، وهذه ما تشير إليه زي

وما تائج هذه اللقاءات ية واإلسالمية. ونرى من الهام جًدا متابعة نالخليج، وبالعديد من قادة الدول العرب
جراءات ربما تتناول الشؤون العسكرية والسياسية على نحو جدي، تفرض ستسفر عنها من تدابير وإ

  مريكي قوي في منطقة الشرق األوسط. الدولية على روسيا، وتؤسس لحضور أالمزيد من العزلة 

أن تتهيأ لمالقاة  والعسكرية،في ظّل هذه األجواء الحالية، المطلوب من المعارضة السياسية 
وهذا يتطلب منها  النظام،بديًال مقبوًال عن : أن تقدم نفسها ولعل أبرز هذه التطوراتالتطورات القادمة. 

كطرف  وأن تعيد تقديم نفسها أيًضا والعسكرية،المستويات السياسية طرح خطاب مرن على مختلف 
إعادة اللحمة إلى  عارضة العسكرية خصوًصاالم، المطلوب من د موحد. ومن أجل تحقيق هذا الهدفواح

  فقط. باألهداف الحقيقية للثورة والعمل تحت رايتهاوالتمسك  المتطرفة،والتخلي عن طروحاتها  صفوفها،

من الوثائق التي سبق  المعارضة السياسية أن يكون لها برنامج مستخلص من العديد ومطلوب من
وري والتي عبث بها النظام المجتمع السوالتي تركز في جوهرها على توحيد مكونات  أن طرحتها،

لقضية ل حوارات مفتوحة من أجل ايجاد حّل عادل وأن تعيد انتاج مواقفها وطروحاتها وفق طويًال،
  واالجتماعية.  ،والثقافية ،القومية يضمن جميع حقوق المواطنين الكرد الكردية،

  

                                 *****************************  



 

  

، ينبغي ذ لهذه الدول، وتكريس مناطق نفوالدولي واإلقليمي على سوريافي ظل اشتداد الصراع 
الدستورية  تالمؤسساوبناء  ديارهم،إلى  المهجرينوعودة  كافة،خراج القوى األجنبية أن نطالب بإ

ظ على وحدة سوريا أرًضا، مكانية الحفالنا إ نما يضموهو  المكونات،سائر والوطنية بالتوافق بين 
  .وشعبًا
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