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ــن  ــس األم ــرة لمجل ــه األخي ــد إحاطت ــون" وبع ــر بيدرس ــوريا "غي ــي لس ــوث األمم  المبع

ــى "دعــم  ــه حصــل عل ــن أن ــي لعــام ٢٠٢٢ أعل ــون الثان ــي المؤرخــة فــي ٢٦ كان الدول

صلــب" مــن مجلــس األمــن لمقاربتــه "خطــوة مقابــل خطــوة" وقــال فــي تصريــح نشــرته 

صحيفــة الشــرق االوســط بتاريــخ ٢٩ منــه أنــه: " ال خالفــات اســتراتيجية بيــن أمريــكا 

وروســيا" حــول ســوريا وأن ممثليهمــا أبلغــوه بأنهــم مســتعدون لالنخــراط فــي تلــك 

المقاربــة بعــد انتهــاء مرحلــة العمليــات العســكرية خاصــة أن أمريــكا تخلــت عــن سياســة 

" تغييــر النظــام" وتســعى إلــى " تغييــر ســلوكه"، وأشــار إلــى أن هنــاك دعــم لمبادرتــه 

أيضــا مــن الالعبيــن الرئيســيين اآلخريــن العــرب واالوربييــن. وعناصــر تلــك المبــادرة وفــق 

بيدرســون تقــوم علــى، "البــدء بتحديــد خطــوات تدريجيــة ومتبادلة وواقعيــة ومحددة 

بدقــة وقابلــة للتحقــق تطبــق بالتــوازي"، وتلــك الخطــوات قــد تشــمل: 

المعتقلين والمختطفين والمفقودين.

المساعدات االنسانية والتعافي المبكر.

شروط العودة اآلمنة والكريمة والطوعية لالجئين.

تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية. 

ترسيخ الهدوء في عموم سوريا وتحقيق االستقرار.

التعاون في مكافحة اإلرهاب.

القضايا الديبلوماسية.
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ــاة  ــا فيهــا ســينعكس ذلــك علــى حي وقــال: تلــك "ســلة" مــن األمــور فــي حــال تحركن

الســوريين واألمــل أن نقيــم بعــض الثقــة للعمــل علــى تنفيــذ القــرار ٢٢٥٤"، والالفــت 

هنــا أن بيدرســون يضــع كل تلــك الخطــوات فــي ســياق إجــراءات بنــاء الثقــة! أو مــا 

ــاء الثقــة". ــه: "ســلة بيدرســون لبن ــق علي ــا أن نطل يمكنن

تذكرنــا ســلة "بيدرســون" هــذه بســالل "ديمســتورا" األربــع؛ مــع فــارق أن بيدرســون يبــدو 

أكثــر وضوحــا مــن ســلفه لجهــة الجمــع بيــن البعديــن المحلــي والدولــي للعمليــة مــع 

إبــراز أولويــة البعــد اإلقليمــي _الدولــي علــى بعــد هيئــة تفــاوض _ نظــام، فهــو أخــذ 

ــدة  ــة الجدي ــل المقارب ــرح تفاصي ــه سيش ــال بأن ــة وق ــراف الدولي ــم األط ــة ودع موافق

للطرفيــن.

وفــي ســلة بيدرســون نلحــظ بوضــوح اســتمرار نهــج ســلفه المــؤدي مــن حيــث النتيجــة 

إلــى إفــراغ القــرار ٢٢٥٤ مــن مضمونــه المعطــوف علــى بيــان جينيــف 1 لعــام ٢٠1٢ 

مــن خــالل القفــز _ مــع ســبق اإلصــرار والترصــد_ ليــس علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي 

ــف  ــن وكش ــراح المعتقلي ــالق س ــا. فإط ــة برمته ــة االنتقالي ــى المرحل ــل عل ــب، ب وحس

مصيــر المفقوديــن هــي مــن البنــود فــوق التفاوضيــة بموجــب القــرار المذكــور، وهــي 

أول وأهــم إجــراءات بنــاء الثقــة، ويعمــد بيدرســون إلــى إدراجهــا كبنــود تفاوضيــة ضمن 

ــر  ــي المبك ــة والتعاف ــة واالجتماعي ــروف االقتصادي ــين الظ ــا تحس ــدة. أم ــلته الجدي س

والمســاعدات اإلنســانية فطرفاهــا المجتمــع الدولــي والنظــام وال عالقــة للمعارضــة 

بهــا، وأمــا ترســيخ الهــدوء واالســتقرار فهــي مــا يتــواله ضامنــو األســتانة المتحكمــون 

بالشــأن العســكري. 

ــادة  ــام إلع ــا النظ ــي يرغبه ــذة الت ــو الناف ــاب ه ــة اإلره ــي مكافح ــاون ف ــك التع كذل

تأهيلــه وإعــادة شــرعيته مــن قبــل المجتمــع الدولــي، وســتكون إعــادة التأهيــل هــي 
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المكافــأة المجانيــة التــي يســعى بيدرســن ومــن خلفــه روســيا لتقديمهــا للنظــام بدون 

ــا الديبلوماســية"،  إذ ال يمكــن  أي مقابــل منــه، وهــو مــا ســماه بيدرســون ب"القضاي

ألحــد أن يتصــور أن نظــام األســد الــذي لــم يقــدم أي مــن تلــك التنــازالت ) الخطــوات( 

ــأن  ــه نشــوة "االنتصــار"  والشــعور ب وهــو فــي قمــة ضعفــه ســيقدمها وقــد اجتاحت

المجتمــع الدولــي بحاجتــه لمحاربــة اإلرهــاب والحــد مــن تجــارة الكبتاغــون. وأمــا توفيــر 

شــروط العــودة اآلمنــة والطوعيــة والكريمــة لالجئيــن فهــي بــال شــك مــن اســتحقاقات 

المرحلــة االنتقاليــة التــي يريــد بيدرســون مــن بعــد ديمســتورا طمســها وحذفهــا 

مــن التــداول السياســي شــأنها فــي ذلــك شــأن ســلطة الحكــم االنتقالــي، وهــل مــن 

ــن  ــة لالجئي ــة والطوعي ــر ظــروف العــودة اآلمن ــب توفي المعقــول والمنطقــي أن يطل

مــن قبــل مــن قــام بقتلهــم وتهجيرهــم قســرا وتدميــر مدنهــم ومصــادرة ممتلكاتهــم 

وتوطيــن الميليشــيات الطائفيــة مكانهــم تحــت ســمع بيدرســون والعالــم وبصــره؟!

يتجاهــل الســيد بيدرســون ومــن وراءه أن مــا حــل بالشــعب الســوري مــن مــآس لــم تكــن 

بفعــل كــوارث طبيعيــة وال زالزل وبراكيــن، وإنمــا بفعــل عصابــة إجراميــة اســتولت علــى 

الدولــة الســورية فرهنتهــا لألجنبــي وقتلــت وهجــرت شــعبها وباعــت ممتلكاتهــا.

ليســت ســلة بيدرســون الجديــدة ســوى اســتمرار لسياســة تمييــع القــرار ٢٢٥٤ وتشــويه 

ــر  ــل لتبري ــد مــن اإلغــراق بالتفاصي ــي انتهجهــا اســتاذه ديمســتورا والمزي ــه الت مضامين

عجــز المجتمــع الدولــي عــن وضــع حــد لعصابــة إجراميــة مارقــة ارتكبــت أشــنع جرائــم 

الحــرب والجرائــم ضــد االنســانية بحــق الشــعب الســوري، بــل التواطــؤ معهــا ومكافأتهــا 

علــى إجرامهــا الــذي وثقتــه كل المنظمــات الحقوقيــة واألمميــة وصــوال إلــى اإلدانــة 

القضائيــة الرســمية أمــام القضــاء األوربــي.
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هــل تلــك هــي مهمــة بيدرســون لتطبيــق القــرار ٢٢٥٤؟ أليــس مــن األولــى بالمبعــوث 

الدولــي أن يوجــه كل تلــك الجهــود لتشــكيل ســلطة حاكمــة انتقاليــة مؤقتــه تهيــئ 

البيئــة اآلمنــة والمحايــدة لعــودة المهجريــن وإقامــة العدالــة االنتقاليــة وتمكيــن 

ــاذا كل  ــة؟ لم ــرة والنزيه ــه الح ــراء انتخابات ــتوره وإج ــة دس ــن كتاب ــوري م ــعب الس الش

هــذا اللــف والــدوران يــا ســيد بيدرســون؟

ــل أي خطــوة  لعــل الخطــوة األولــى التــي ينبغــي علــى المعارضــة التمســك بهــا قب

أخــرى هــي تشــكيل الســلطة الحاكمــة االنتقاليــة كاملــة الصالحيــات، وأمــا ملــف 

المعتقليــن فالقبــول بجعلــه ملفــا تفاوضيــا فــي جينيــف أو أســتانة هــو تفريــط غيــر 

ــوى  ــاوض س ــة التف ــالف وهيئ ــة باالئت ــة ممثل ــى المعارض ــس عل ــال. ولي ــأي ح ــرر ب مب

قلــب الطاولــة علــى تلــك اللعبــة الخبيثــة وإيقــاف كل المســارات العبثيــة التــي افرزتهــا 

ســالل المبعوثيــن وإبطــال ذلــك اإلفــك المبيــن الــذي تأفكــه أفاعــي روســيا وســحرتها 

وإعــادة األمــور إلــى نصابهــا الصحيــح. ولعــل عصــا الشــعب الســوري وثورتــه تلقــف مــا 

يأفكــون.
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تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــالل اســتجالب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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