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 لهيئة التنسيق الوطنية في المهجر عن المؤتمر االستثنائي تقرير
) 2012 نيسان14(باريس في 

 

بدأت فكرة المؤتمر االستثنائي مع رغبة عدد من الزمالء باجتماع للمجلس 
المركزي (مجلس الفرع في النظام الداخلي الجديد) بعد استقالة عدد من 

األعضاء من فرع ألمانيا، وتضخم عدد المنتسبين الجدد بحيث فاق عدد 
المشاركين في مؤتمر برلين. طرح الفكرة رئيس الفرع وتم الموافقة ألن التكاليف 

 بالمائة من تكاليف اجتماع 40 إلى 30والتحضيرات لمؤتمر ال تزيد عن 
المجلس المركزي، وقد جرى اجتماع على السكايب للمركزي ثم نوقشت مسألة 

المؤتمر في اجتماع الهيئة التنفيذية ونال االقتراح موافقة األغلبية. مع أقلية 
هامة طالبت بأن يجري المؤتمر في القاهرة. أصرت األغلبية على باريس 

ألسباب تتعلق بإشكاليات جغرافية رافقت نشاط فرع الخليج ولسبب سياسي هو 
أن معظم االستقاالت كانت ضمن خط سياسي شكل أو أيد فيما بعد تشكيال 

تنظيميا في القاهرة وبنفس الوقت اسمه (التيار الشعبي الحر). كذلك ألن 
تكاليف باريس لمنظمة المهجر أقل بكثير. 

أصر فريق األغلبية على الطبيعة السياسية للمشكلة بل وحصرها في أعضاء 
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وأوساط حزب االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي ورفض نقلها لداخل هيئة 
التنسيق المكونة من تشكيالت أوسع مع كل محبتنا وتقديرنا لدور االتحاد 

االشتراكي. وتبين فيما بعد أن المشروع قد أعد بنفس التاريخ لتنظيم جديد وأن 
عقد المؤتمر في القاهرة كان لكسب أكبر عدد ممكن لهذا المشروع. 

في حين أبدى القسم الثاني استيائه من دور الرئيس وتصريحاته وسلميته 
المفرطة التي جعلتنا في حالة عداء مع ما يسمى الجيش الحر ومؤيديه. ودعا 

مناع الجتماع للمجلس المركزي قبيل المؤتمر حرصا على توضيح المواقف 
. وجرت فيه عملية نقد 13/4/2012والمواقع قبل المؤتمر وكان ذلك في 

ألداء المكتب السابق وتقدمت اقتراحات عدة أولها أن يكون الخارج مجرد لجان 
تشكل لمساعدة الداخل، ثانيها أن يتم تجنب االنتخابات لالستفادة من الخبرات 

السابقة أكثر وثالثها أن المؤتمر وٕان كان استثنائيا فهو يحمل صفات 
وخصائص مؤتمر عادي فيه تقرير عن الفترة السابقة وكلمات لمختلف 

االتجاهات وانتخابات لفريق عمل جديد.  
من أهم اإلقتراحات التي سجلت في االجتماع والمؤتمر : 

- ضرورة توضيح المهمات وتقسيم العمل في الفريق المنتخب الجديد. 
- ضرورة إعطاء دور متميز وهام للشباب في القيادة. 

- تشكيل لجنة تنسيق وتواصل مشتركة بين الداخل والخارج تتفق على خطة 
عمل تنظيمية لتعزيز التداخل والتفاعل بين المهجر الهيئة خاصة وأن عدد 
كبير من السوريين وبسبب الظروف الصعبة داخل البالد يتواصل مع فرع 

المهجر وينتسب له. ومن الضروري على سبيل المثال ال الحصر تنظيم هذه 
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الحاالت. 
- ضرورة أن يكون هناك عضو من فرع المهجر في لجنة اختيار الوفود 

للمؤتمرات والحوارات..  
- ضرورة مباشرة صوت "المواطنة" التلفزيوني بمعدل ساعتين باليوم مع تفرغ 

لكادرين من الهيئة لهذه الغاية.  
- ضرورة االستعانة بالكوادر األعضاء والصديقة في لجنة خبراء تعمل مع 

قيادة المهجر.  
- تنظيم فريق اإلغاثة كجزء من عمل الهيئة في الداخل والخارج . 

- تكوين فريق للعالقات الخارجية والعامة ينسق مع مسئول الخارجية في 
المكتب التنفيذي.  

- مراجعة جماعية لوثيقة حول "ثورة المواطنة السلمية المدنية" العتماد نص 
يرسل للقيادة في دمشق وكذلك نص خاص بالقضية الكردية واألقليات والمرأة.  

- تنظيم مالية الفرع بحيث توفر التبرعات واالشتراكات القدرة على تنظيم 
نشاطات أكبر بما يشمل مساعدة الداخل وتنظيم ندوات فكرية سياسية. 

مالحظات:  
سمح لألعضاء من فرع الخليج بالترشيح لالنتخابات كذلك المغرب الكبير 
ونجح من تونس والجزائر والمغرب واإلمارات أعضاء في مجلس المهجر 
الجديد وبالتالي نترك للقيادة في دمشق تحديد شكل المؤتمر الثاني خارج 

البالد، عربي أم خليجي، مع أو بدون انتقال تنظيمي ؟ 
انخفض معدل عمر المنتخبين في المجلس الجديد لقرابة عشرين سنة. 
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سمح وجود وفد الداخل بتفاعل وتجاوب وتقدم المؤتمر بالشكر للضيوف ويبدأ 
المجلس أعماله بانتخاب قيادة بعد تسمية األحزاب لألعضاء األربعة في 

األماكن الشاغرة التي تحتاج الستكمال. 
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