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أطلـقت شخـصيـات مسـتقـلة من
أبـــنــاء اجلـــزيـــرة والـــفــرات في
ي ســـوريـــا  بــــيـــنـــهـم األكـــاد
والــــــــــقــــــــــانــــــــــونـي واإلعـالمي
والـتــكــنـوقــراط والـعــامــلـ في
ــــــدنـي واخلــــــدمي الــــــشـــــأن ا
وغــــالـــبــــيــــتـــهـم من أصــــحـــاب
اخلبرات اإلداريـة الذين شغلوا
منـاصب إدارية وسـياسـية عـليا
في ســــوريـــة مـــبــــادرة ألبـــنـــاء
ــكـون الـعـربي بـاسم  (الـتـيـار ا
ــــســـتـــقل) كـــتـــيـــار الـــعـــربي ا
ســيــاسي جــمــاهــيــري تــنــمـوي
نطقة مستقل يؤمن بأن أبناء ا
قــادريـن عــلـى إيــجـــاد صـــيـــغــة
توافقية و تشاركية ب مكونات
نطقة للنهوض بواقع أبنائها ا
اخلــدمي والــتــنــمــوي بــدءاً من
إيــجــاد احلــلـــول بــشــكل فــوري
وعـملي لـلحالـة اإلنسانـية التي
أصبحت تهدد البنية اجملتمعية
الـسـوريــة بـالـتــفـكك والـتــغـيـيـر

غرافي. الد
وبــــــشــــــأن أهـــــداف وغــــــايـــــات
واسـتـراتيـجـيـات التـيـار أجرت
(الـــزمـــان)  احلـــوار الــتـــالي مع
ـسـتـقل رئـيس الـتـيـار الـعـربي ا

الدكتور محمد الشاكر:
{ أعـلــنــتم مــؤخــراً عن إطالق تــيـار
ـسـتـقل« جـديـد  »الـتـيـار الـعــربي ا
يـــعـــمل من شـــرق الـــفـــرات مـــا هي
اذا تـوقيته في أهداف هذا الـتيـار و
مــرحـــلـــة الـــقــضـــاء عـــلى داعش في
منـطقـة شرق الـفـرات التي حـاربتـها
قـراطيـة في شرق قوات سـوريا الـد
الـفــرات ولم يـكن دوراً لــلـمــعـارضـة

السورية في ذلك?
- أهـــداف الـــتـــيــار تـــتـــركــز في
الــوقــوف عــنـــد واقع وتــغــيــيب
ـــكــون الــعـــربي الــذي أصــبح ا
شاريع أخرى تلوح في مهدداً 
األفق تـمـامـاً كمـا حـصل في كل
نطقة شاريع التي مرت على ا ا
من فوضى الـسالح إلى النصرة
فــداعش. وبـالـتــالي فـإن أهـداف
التيار تتركز على العمل انطالقاً
من حــاجــات الــنــاس وواقــعــهـا
ــزري بــدءاً من شــرق الــفـرات ا
ــــانـــنــــا بـــأن وانــــطالقــــاً من إ
ــشـــكالت االجـــتـــمـــاعــيـــة هي ا
الــــتـــربـــة اخلــــصـــبـــة جلــــمـــيع
ـشــكالت الــسـيــاســيـة. ولــهـذا ا
يـضع في أهـم أولـويــاته الـبــعـد
الـتنـموي واإلنسـاني في منـطقة
اجلــزيــرة والــفــرات والــوقــوف
عـنـد حــاجـات الـنــاس اخلـدمـيـة
ــنـطـقـة مـازالت والـتــنـمـويـة فـا
تــــعـــاني من غـــيـــاب اخلـــدمـــات
والبنى التحـتية وأبنائنا بدون
مـــدارس مـــنـــذ ســـبـع ســـنــوات

وهذه هي الكارثة احلقيقة.
أما بـالـنـسـبـة لـتـوقـيتـه في هذه

ــنــطـقــة اآلن عــلى ــرحــلــة. فــا ا
فوهـة بركـان بـسبب الـتجـاذبات
ـكون ـتصـارعة وا ب الـقوى ا
الــعـــربـي ســيـــكـــون مـــادة هــذه
الـــتـــجـــاذبـــات كــــونه في هـــذه
ـــــرحــــــلـــــة يـــــرزح حتـت ثالث ا
مـشـاريـع وثالث مـنـاطق نـفـوذ.
تواجـدون حتت النفوذ فمـنهم ا
الـتـركي فـي مـنـاطق الـنـزوح في
الـشـمـال الـسـوري حـيث الـفـقـر
والـــفــــاقـــة والــــغـــيــــاب األمـــني
واخلـدمي الذي دفـع قسم مـنهم
لــلـعــيش في الــشــمـال الــسـوري
حـــــيـث األوضـــــاع األمــــــنــــــيـــــة
ـــزريـــة ومـــنـــهم واخلـــدمـــيـــة ا
ــــتـــواجــــدون حتـت الـــنــــفـــوذ ا
األمــــريـــكـي في مـــنــــاطق شـــرق
الفـرات وهؤالء تـوزعوا ب من
نهوب دمر أو ا عاد إلى بيته ا
بـعـد أن تــقـطـعت بـه الـسـبل في
الـنـزوح ويـعـيـشـون في مـناطق
تــــعــــاني مـن الـــدمــــار وغــــيـــاب
اخلـــدمـــات أو فـي اخملـــيـــمـــات
ـــوجـــودة في شـــرق الـــفـــرات ا
حـيث يــتـجـاوز عـددهم الـنـصف
ملـيون نـازح. أما الـقسم الـثالث
ـتـواجـدون حتت سـيـطرة فـهم ا
ـلـيــشـيـات اإليــرانـيـة في غـرب ا
الـفرات كـمـناطق تـابعـة شـكلـياً
لـــــلـــــنـــــظـــــام وتـــــدار من قـــــبل
ليشيات اإليرانية التي تتمدد ا
عــلى الــضــفــة الــغــربــيــة لــنــهـر
الفـرات في منـاطق شـبه خالـية
من أهلها الـعرب بسبب تخوف
الــنــاس من الـعــودة أمــا الـقــلـة
ن عـــادوا بــــســـبب الــــفـــاقـــة
ــشـروع والــفــقـر فــيــتــهــددهم ا
اإليـراني الـطائـفي حـيث جتري
عمـليـات الـتشـييع بـشكل عـلني
ــراكـز وقــد اسـتــحـدثـت إيـران ا
الثقـافية اخلـاصة بـها وتنـتشر
صور اخلـمـيني واخلـامـنئي في
ـرعب كل مــكـان. هــذا الــتــوزع ا
بــ ثـالث مــنـــاطق قــد يـــشــكل
بـدايــة لـرسم خــطـوط الــتـمـاس
ـا الـتـأسـيس لـدولـة فـاشـلة ور

تديرها قوى إقليمية ودولية.
{ انتم من أوائل األصـوات الـفكـرية
ــعـروفــة في الــوطـن الـعــربي الــتي ا
اشتـهرت بـالتـنـبيه من أدوار حـركات
اإلسالم الـسـيـاسي في احـتـجـاجات
الـــشـــارع الــــعـــربي ولــــكم في هـــذا
اجملال الكـثير احلـوارات التـلفزيـونية
و الكتب واألبحـاث والدراسات التي
نبهت من ذلك ماذا تقولون في ذلك
عادلة?. وما موقع تياركم من هذه ا
- قـبل كل شيىء عـلينـا أن نفرق
شروع.« ب  »الثورات «و  »ا
فـالــثـورات حــاجــة جـمــاهـيــريـة
تــنــبع من حــاجــة اجملــتــمــعــات
الــــــثـــــائـــــرة لــــــوعي مــــــطـــــابق
لـتـطـلــعـاتـهـا وعـنــدمـا انـدلـعت
احـتــجـاجــات الـشـارع الــعـربي

طالبة باحلرية رفعت شعارات ا
والكـرامة وهذه حقـوق متأصلة
في الــــنــــفـس الــــبــــشــــريــــة في
مـواجـهـة االسـتـبـداد والـفـساد
واالســتـئــثـار بـالــسـلــطـة. أمـا »
ــشــروع «فـــهــو مــا يُـــدبــر من ا
اسـتـراتـيـجـيـات لـلـدول لـتـنـفـيـذ
مصـاحلهـا الذاتـية بـاالستـفادة
من اخللل الـبنيوي في الـتركيبة
الـسـيـاسـيـة واجملـتـمعـيـة الـتي
أفـــرزنـــهـــا حـــالـــة االســـتـــبـــداد
والـــشــــمـــولــــيـــة وعــــدم تـــداول
السـلطة الذي ورّث غـياب ثقافة
احملاسـبة فـتـحولت الـدولة إلى
مـــزرعــة تـــقــوم عــلـى ثــنـــائــيــة
ـــال الــــتـــزاوج اخلـــبـــيث بـــ ا
شـكلة والسلـطة فـكان ماكـان..ا
في حركـات الـشـارع الـعربي أن
اخلــارجـ في الــشــارع ذهــبـوا
ضــحــيــة االرتــهــان لــلـمــشــاريع
اخلـــارجــيــة. وبــالــتـــالي ابــتــلع
شروع الثورة وسرقها لصالح ا
التجـاذبات الـدولية واإلقـليـمية.
ـعـادلـتـ لـعب ومـابـ هـاتـ ا
تـــــيــــــار اإلسالم الـــــســــــيـــــاسي
ـتــطـرف دور حـصـان طـروادة ا
لـلــمـشــروع اخلـارجي من خالل
تطرفة اجلماعات اإلسالموية ا
محقـقة في ذلك معادلتـ شكلتا
ـــشــروع «األولى: حـــامالً لـ  »ا
ســرقــة تــطــلــعــات اجلــمــاهــيـر.
والـثـانـيـة تـشـويه مـبـاد الـدين
اإلسـالمي احلـنـيف كــمـنـظـومـة
فــكــريـة وحــيــاتـيــة تــقــوم عـلى
احملــبـــة والــتـــســـامح والــبـــنــاء
وقــبـــول اآلخـــر. بـــاخـــتـــصــار :
الـنـاس خـرجـوا ضـد االسـتـبداد
مــطـالــبــ بـاحلــريــة والـكــرامـة
ـدنـيـة الـتـعدديـة ولم والـدولـة ا
يـخرجـوا من أجل أن تأتـيهم كل
 »قــــــاذورات الــــــعـــــــالم «حتت
شـــعـــارات كـــاذبــــة في اخلالفـــة

واإلمارة.
أما سؤالـكم عن موقع التيار في

ـعــادلــة فـالــتــيـار يــدعـو هــذه ا
لـبـنـاء الـدولـة الـقـانـونـيـة الـتي
يــخـضع فـيــهـا اجلـمـيـع حـكـامـاً
ومـــــحـــــكـــــومـــــ حتـت ســـــقف
الـــقـــانــــون في إطـــار الــــعـــيش
ــكـونـات ـشــتـرك بــ جـمـيع ا ا
السورية وكتيار نحن أعلنا عن
الرؤية السيـاسية التي تضمنت
في بـندهـا األول وحدة األراضي
ـان بــالـتــحـول الــسـوريــة واإل
ـتوازن اء ا قـراطي واإل الـد
ــقــراطــيــة االجــتــمــاعــيـة والــد
ـــســــتـــدامـــة فـي إطـــار رؤيـــة ا
سياسيـة وفكرية ترى أن ال حل
ســـيــاسـي بــدون حـــوار ســوري
ســـوري والـــعــــمل عـــلـى بـــنـــاء
سـتقـلة أرضاً ـوحدة ا سـورية ا

. وشعباً
{ هل تـعـتـقـد أن داعش  الـقـضاء
نـطقـة و ما علـيه بشـكل نهـائي في ا
تــداعــيــات ذلك عــلى مــنــطــقــة شــرق

الفرات?
- البـــد من الـــقـــول بـــأن داعش
ت كـماهـية ولـيس كمـفهوم ال 
ألية منـظومة فكريـة أو عقيدية 
كما يحـاول مؤسسوها الترويج
لــذلك. فــداعش أشــبـه بــحــصـان
طــــروادة أو بــــاألدق الــــشــــركـــة
ـساهـمة أو الـسوق الـسوداء ا
الــتي يــنـفــذ من خاللــهـا جــمـيع
ـا في ذلك صفقات الصـفقات  
غــــــســــــيـل الــــــتــــــجــــــاذبـــــات و
االســتـقــطـابــات احلـادة لــلـقـوى
ــــــتـــــصـــــارعــــــة عـــــلى األرض ا
الـسـوريـة. لـذلك فـالـقـضـاء عـلى
داعش عسـكريـاً هو نـهايـة لفـكر
مـتـطـرف اسـتــخـدم اإلسالمـويـة
كوسـيلة. ولهـذا جند أن مشروع
داعش ارتـــبط في أحـــد مـــراحل
ــواقف الــدول الــتي الــصــراع 
تـــــقف وراء جـــــمــــيـع حــــركــــات
اإلسالم الـسـياسي فـكان داعش
حـــصـــان طــــروادة الـــذي عـــبـــر
احلــدود الــســوريــة لــتــصــفــيـة

حــســابـات ال عالقــة لـهــا الـبــتـة
بـــــواقـع و ســــــيــــــرورة األزمـــــة

السورية. 
{ تـــبــــدو األزمـــة الــــســـوريــــة أمـــام
تـعـقـيــدات وحتـوالت عـمـيــقـة فـأكـبـر
داعم تـقـلـيـدي لــلـثـورة الـسـوريـة هي
تــركــيـــا وأكــبـــر داعم لــلـــنــظــام هي
إيران مع ذلـك جندهم الـيـوم حـلـفاء
في أســـتـــانــا وســـوتـــشي ووصـــلت
الـعـالقــة بـ الــطــرفــ إلى مــرحــلـة
إدانت من خاللــهـا تــركـيــا تـصــنـيف
احلـرس الـثــوري اإليـراني كـمــنـظـمـة
إرهابية. ما هو تعليقك كسوري على

هذا التحول اخلطير ?
ـتــعـارف عـلـيه أنّ الـدول - من ا
لـيـست جمـعـيـات خيـريـة ولكن
ـــقـــابل ذاكـــرة الـــســـوريــون بــا
ليسـت ذاكرة سمك وكل سوري
 –يعمل من أجل سورية  –عليه
أن يــشـيــر إلى كل مـن أعـمل في
الـــــــــدم الــــــــــســـــــــوري واألرض
الــــــســــــوريــــــة بــــــعــــــيــــــداً عن
االصـطفـافـات اإلقـليـمـية ألنه ال
ــا حـل بــدون إدراك الــســوري 
يـدور حــوله نـحن نـدرك تـمـامـاً
أنّ تـركيـا وإيـران هـمـا من أطال
عــمـر الـصــراع في سـوريـة  من
شروعه أجل حتقيق كل منـهما 
ـنطقة صـحيح أنهـما كانا في ا
مشروع مختلف في األهداف
والـغــايـات لـكـنـهــمـا في نـهـايـة
ـــطــاف مــتـــفــقــ فـي تــقــاسم ا
الـنـفــوذ حـتى ولــو انـتـهى ذلك
بتـدميـر وتـقسـيم سوريـة وهذا
مـا نـريـد أن نـقــوله لـلـسـوريـ

مؤمـنـ بأن الـوصـول إلى هذه
ـعـارضة ـقـدمـة  الـقـنـاعـة هي ا
ـــقــراطــيــة ســوريــة مـــدنــيــة د
تـــؤسس لــلـــمــشــروع الـــوطــني
ـسـتــقل الـذي يـحـول اجلــامع ا
دون ارتهـان الـسوريـ ألجـهزة

اخملابرات اإلقليمية.
أمــا عن الــســؤال حــول نــهــايــة
داعش فـــــاآلن انـــــتـــــهى داعش

عسـكرياً ولكن مع بـقاء مولدات
الـــصــراع ســـيـــعــود بـــأشـــكــال
سـميـات أخرى ومن أخـرى و
أبـواب جـديدة لـيس بالـضرورة

أن تــكــون شـــعــارات ديــنــيــة 
اسـتـهالكـهـا في مـراحل مـعـيـنة
بـل قـــد يــــعـــود عــــبـــر تــــثـــويـــر
اخلــطـــابــات الــشـــوفــونـــيــة في
ـا يـحــقق مـصـالح ـنـطــقـة و ا
الـدولتـ معاً عن طـريق الفـتنة
الـعربية الـكردية الـتي أصبحت
مـادة يـتم االشـتغـال عـلـيـها اآلن
في أعـقد مـنطـقة وهي اجلـزيرة
صالح والفـرات حيث تصـادم ا
ورسم ومــشــاريـع رسم خــطــوط
الـتمـاس والـنفـوذ بـ الدولـت
ـتــواجـدتــ عـلى اجلـغــرافـيـة ا

السورية.
ــنــطــقـة { مــا مـوقــفــكم من فــكــرة ا
ــطــروحـة اآلن اآلمــنــة أو الــعــازلــة ا
والـتي تـشـكل مــنـطـقـة شـرق الـفـرات
مــادتــهـــا ومــا هــو تـــوصــيـــفــهــا في
الــقـانــون الــدولي كــونـك دكـتــور في

القانون الدولي?
- نــحن نــدعــو لـــتــحــويل كــامل
ســوريــة بــدءً من شــرق الــفــرات
إلى مــنـطــقـة آمــنـة أمــا حتـويل
جـــــزء من ســـــوريـــــة أو شــــريط
حـــدودي مــنــهــا فـــســيــزيــد من
تــداخـالت وتــعــقــيــدات الــوضع
الـــســـوري خـــصــوصـــاً وأنـــهــا
ستـكون األرض اجلـاهزة إلجناز
وغـرافي إذ سيتم الـتغييـر الد
فيها توط السوري النازح
من أراضـــيــهم مـــا يــحــول دون
عـــــودة األهــــــالي إلـى ديـــــارهم
وبـــالــــتــــالي تــــنـــفــــيــــذاً ســـواء
للمشاريع الطائفية أوالتوسعية
ـــتـــصـــارعـــة ورسم لـــلـــقــــوى ا
خــــطـــوط الـــتـــمــــاس ومـــنـــاطق
الـنـفـوذ فـحـ تـعطـي جزءاً من
اجلـــســد الــســوري لـــتــوافــقــات
دولــيـة هـذا يـعـني اإلبـقـاء عـلى
مصالح هذه الدول في إطار هذا
االقتسام. أما بالـنسبة لوضعها
في إطـار القـانون الـدولي العام
فـــهي حتــــتـــاج إلـى قـــرار دولي
حتت الفـصل السابع من مـيثاق
ــتـحـدة يـشــرعن الـتـدخل األ ا
في األراضي السـورية اسـتناداً
السـتـئـناءات مـبـدأ عـدم الـتدخل
في القانون الدولي. وأعتقد بأن
ذلـك مــــــــتـــــــعــــــــذراً بــــــــســــــــبب
االستقطابات احلادة ب القوى
الـدوليـة واإلقـليـميـة. مـاعدا ذلك
فـإنّ أي تـصــرف أحـادي من أيـة
دولــة ســيــزيــد كــوارث جــديــدة
ـنـطــقـة الـتي ال يــحـتـمل عـلـى ا
أهــلـــهــا صــراعــات أخــرى. وإذا
كانـت تركيا تـتخوف عـلى أمنها
الـقــومي فــمن حــقــهــا أن تــبـني
مـنطقـة آمنـة داخل حدودها ألن
حـمـايـة احلـدود هـي مـسـؤولـيـة

الـــدولــة وعـــلـى أرض الـــدولــة
وليس على حساب دول أخرى.
ولـهـذا فإنـنـا في الـتيـار الـعربي
ــســتــقل دعــونـــا إلى تــنــمــيــة ا
منـطـقـة شـرق الـفرات بـكـامـلـها
حــــــتى ال تــــــتــــــحــــــول اآلفــــــات
االجـــتـــمـــاعــــيـــة إلى مـــشـــكالت
ســيــاســيـة فــالــواقع اإلنــسـاني
ـكـون العـربي – ـزري ألبـنـاء ا ا
في منـطقـة تشـكل خزانـاً بشـرياً
من الــطــاقــات واخلــبــرات كــمـا
تــشــكل ســلــة الـغــذاء الــسـوري
وخـــــزان وقــــوده –ســـــيــــؤسس
حلــالـــة الـــفـــراغ  الــتـي يــعـــمل
ــلــؤهــا في حلــظـة الـتــيــار أن 
ــنــطــقــة خـــطــيــرة من تــاريـخ ا
مـردهـا تـخـوفـات أخـرى تـتـعـلق
ــشــاريع جــديـدة أقــسى تــقف
روائـهــا جــهـات مــسـتــفــيـدة من
تــثــويــر حــالــة االحــتـقــان الــتي
تعمل على إعادة تدوير اإلرهاب

والعنف.
{ أعود ألسـتغل الـفـرصة من خالل
اختصاصكم كونكم خبير دستوري
وأحـد أكـثـر الـسـوريـ الـذين كـتـبـوا
في بــنـاء الــدســتــور الـســوري وبــنـاء
ــسـتـقــبـلــيـة.. هل الـدولــة الـســوريـة ا
تـرون أن الـلـجـنـة الـدسـتـوريـة قادرة
على إيجاد مفاتيح للحل في سورية
خصـوصـاً مع اخلالفـات ب الـنـظام
عارضة على مسألة دستور جديد وا

أو إصالح دستوري?
- هـذا حديث الـسوريـ اليوم..
أعـتقد بـأن عبارة دسـتور جديد
أو إصالح دســـتـــوري أو حــتى
مـــنــاقـــشــة دســتـــور هي مــجــرد
مـصـطـلـحـات األهم من ذلك هـو
أن اللـجنـة الدسـتوريـة ليس من
مـهـامـهـا كـتابـة الـدسـتـور خارج
ـــا االتــفـــاق عــلى ســوريـــة وإ
باد العامة التي حتدد شكل ا
الـدولـة ( مـركـزيـة أو المـركـزية)
وشـــكل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاسي(
رئـــــــاسـي  نـــــــصـف رئــــــــاسي
اني) وبالـتالي فإن األولوية بر
ـــؤســــســـات تــــبـــدأ بــــإصـالح ا
الـدستـوريـة وتـفـعـيلـهـا لـتـكون
قــادرة عــلى تــطــبـــيق وتــنــفــيــذ
ـبـاد الـعـامــة بـشـكل عـمـلي . ا
لـــذلك يــصـــبح الـــتــركـــيـــز عــلى
ضرورة االتـفـاق عـلى التـصـميم
ـؤسسي الـذي يعـكس التـفاعل ا
بــ مــؤســـســات احلـــكم ضــمن
شكل الـنظـام السـياسي أيـاً كان
شكـله وأيضاً شـكل العالقة ب
ــــؤســــســــات ذاتـــــهــــا عــــبــــر ا
دينـامـيات بـناء الـدسـتور كـتلك
الـتي تتعـلق بتصـميم السـلطات
الــتــشــريــعـيــة (أي حل اجملــلس
النـيابي وإجراء انتـخابات حرة
ونــزيــهــة وشــفــافــة. وتــصــمــيم
الـسلطـة التنـفيذيـة ( أي االتفاق
عـلى آليات تـشتيت وعـدم تركيز

الـسـلـطـة سـواء بشـكل أفـقي عن
طـريق الـتـشـاركـيـة في مـؤسـسة
الـرئاسـة أو بـشـكل عـمودي عن
طــريق الالمـركــزيــة). وتـصــمـيم
الـسلـطة الـقـضائـيـة ( عن طريق
إصـالح اجملـــلس الـــدســـتـــوري
ومـجــلس الــقــضــاء واحملــكــمـة
الــدسـتــوريــة الــعـلــيــا). وإعـادة
ـؤســسـة الــعـســكـريـة هــيـكـلــة ا
واألمــنـــيـــة وهــذه جـــمـــيــعـــهــا
ضــــــوابـط وطـــــرائـق قـــــادرة أن
تــــشــــكل أرضــــيــــة لالنــــتــــقــــال
الــســيـاسي. وهــذا يــحــتـاج إلى
الــوصــول إلى صـيــغـة نــهـائــيـة
للعـملـية السـياسـية. أما مـسألة
الــلـجـنــة الـدسـتـوريــة احلـالـيـة
ونــحن مــجــرد مــتــابــعــ لــهــا
فأعـتـقـد أنّ تركـيـبـتهـا احلـالـية
مـازالت تــعـكس مـصـالح الـدول
فاألسماء في اللـجنة الدستورية
ا ـتصـارعـة  سـمتـهـا القـوى ا
في ذلك الـثلـث الثـالث ولـم يكن
االنـتقـاء على أسـاس الكـفاءة أو
ـتـخـصـصـ بل عـلى الـعكس ا
من ذلك فقـد  تـهمـيش الـقوى
ـقــراطـيـة و الـوطــنـيــة والـد
تهـميش مـكونـات شرق الـفرات
وكــــأنـــهـم خــــارج الـــعــــمــــلــــيـــة
الـسـيـاسـيــة الـتي تـقـتـضي حالً
على جـمـيع األراضي الـسـورية
وكأن الرافض لدخول مكونات
شرق الفرات يريدون أن يقولوا

لهم  »انفصلوا.«
{ من يقف وراء التيار وهل تياركم

مدعوم من أحد?
- التـيار مستـقل وهو أول تيار
سـيــاسي ســوري يــعــتــمــد عـلى
فـكــرة إيالء األهـمــيـة لـلــتـنــمـيـة
ومالمـــســـة حـــاجـــات الـــنــاس 
كــــنــــقــــطــــة انـــــطالق ألي عــــمل
سـياسي والـتيـار ال يتـبع ألحد
وال عالقـة له من قـريب أو بـعـيـد
بــأي مــكــون آخــر من مــكــونــات
عـارضة وغيـر مدعوم من قبل ا
أي دولة أو أي فرد. وقد أطلقنا
الــتـــيــار ورؤيــتـه الــســيـــاســيــة
وانتخاب هيئته السياسية دون
الـرجــوع إلى أيــة دولـة دون أن
يتخلى عن فكرة أساسية تتعلق
بــكـــون ســـوريــة قـــوة مــضـــافــة
بـبعـدها الـعـربي وخصـمـاً على
نفـسـها إذا عـملـت منـفردة. ومن
هـنـا تـأتي أهـمـيـة الـوقـوف عـند
ـــكــــون الـــعــــربي الـــذي واقـع ا
يـــشــكل وجه ســـوريــة الــعــربي
اننا بأن ال حل في باإلضافة إل
ـطاف إال في إطـار رؤية نـهـاية ا
عـربـيـة مـشـتـركة فـي إطار األمن
الــــقـــــومي الــــعـــــربي وإال فــــإن
الصـراعـات اإلقلـيمـيـة والدولـية
ســتـبــقى واقــعـاً مــاثالً أمـامــنـا
وهـو مـا أثبـتـته ثـمـاني سـنوات

وت السريري لسورية. من ا

محمد الشاكر


