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فــرض أي طــرف خــارجــي أي حــل» على
دم ـشــق .وه ــي الـعـبــارة الـتــي يترجمها
امل ـتــاب ـعــون بــأن ـهــا تـعـنــي «ال مـســاومــة
عـلــى الــرئـيــس ب ـشــار األسـ ــد ،ومـصـيــره
ي ـقــرره الـشـعــب ال ـس ــوري» .وه ــي كانت
العنوان األول في الرسالة التي نقلها
مستشار املرشد ،علي أكبر واليتي ،إلى
الرئيس األس ــد خــال زيــارتــه قبل أيــام
ّ
السورية.
للعاصمة
ح ـ ـ ـ ـ ــرص ب ـ ـ ــوت ـ ـ ــن ع ـ ـل ـ ــى اس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض
مـعـلــومــات حكومته ح ــول الــدعــم الــذي
تـقــدمــه تــركـيــا للمجموعات اإلرهــابـيــة
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،وخـ ـص ــوص ــا
«داعش» .شرح بالتفصيل جهود أنقرة
في تجارة النفط مع هذا التنظيم ،وقدم
معلومات من نوع أنه في أسبوع واحد،
عـبــر ال ـحــدود الـتــركـيــة بــاتـجــاه ســوريــا
نـحــو  2000إره ــاب ــي مـسـلــح ونـحــو 20
طنًا من السالح.
يـ ـق ــول املـ ـ ـس ـ ــؤول اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ن ـف ـس ــه إن
الجمهورية اإلسالمية تعهدت لروسيا
ب ــالـ ـعـ ـم ــل مـ ـ ــا فـ ـ ــي وس ـ ـع ـ ـهـ ــا ل ـح ـم ــاي ــة
حـ ـ ــدودهـ ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة م ـ ــن أي ت ـق ــدم
«أطلسي» يحاكي ذاك الذي حصل على
الجبهة الغربية (في شرق أوروبا) ،في
مقابل التزام روسي بتقديم غطاء كامل
إليـ ـ ــران ف ــي م ــواج ـه ــة عـ ـ ــدوان أم ـيــركــي
أو «أطـلـســي» مــن أي ن ــوع ك ــان .واتـفــق
الـ ـط ــرف ــان ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء «أوب ـ ــك
الـ ـغ ــاز» ،ف ــي م ـحــاولــة لـتـشـكـيــل جبهة
اق ـت ـص ــادي ــة ل ـت ـقــويــة ال ـف ــري ــق ال ــدول ــي
املـ ـع ــادي ل ـل ـغــرب ،وتـنـسـيــق سـيــاســات
الـطــاقــة بشكل كــامــل لتقوية جبهتهم.
تنسيق سارعت الجمهورية اإلسالمية
إلى ترجمته بوقف إمداداتها ألوروبــا
بالغاز كي ال تضر روسيا.
لكن األهم ،من منظور آني ،هو االتفاق
بني الطرفني على تشكيل تحالف عاملي
ض ــد اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار ال ـت ـحــالــف
ال ـع ــامل ــي ال ـ ــذي ش ـك ــل م ـن ـت ـصــف ال ـق ــرن
امل ــاض ــي ض ــد الـ ـن ــازي ــة ،ن ــوات ــه الـ ــدول
اإلس ــام ـي ــة ،ع ـلــى ق ــاع ــدة ال ـق ـنــاعــة بــأن
الغرب ال يصلح لتشكيل تحالف كهذا
ولن يفعل.
األكـثــر طــرافــة فــي الــزيــارة كلها ،ســؤال
وج ـه ــه ال ــرئ ـي ــس ح ـســن روح ــان ــي إلــى
ضيفه« :هل نستطيع أن نتوافق سيادة
ال ــرئـ ـي ــس ع ـل ــى ت ـع ــري ــف اإلره ـ ــاب ـ ــي؟».
كــان ج ــواب القيصر سريعًا« :ه ــذا أمر
سهل جـدًا سـيــادة الرئيس .كــل مــن هو
ضدنا إرهابي ،وكل من هو معنا ليس
إرهابيًا».
ج ـم ـلــة خ ـل ـطــت الـ ـج ــد بـ ــاملـ ــزاح ،لـكـنـهــا
تـخـتـصــر م ـعــادلــة فــرضــت نـفـسـهــا في
امل ـيــدان ،وتـعــززت مــع إسـقــاط تركيا للـ
«سوخوي» الروسية ،غــداة «تفاهمات
ط ـهــران» الـتــي وضـعــت دعــائــم تحالف
إق ـل ـي ـمــي دول ـ ــي ج ــدي ــد ،ت ــداع ـي ــات ــه لــن
يمضي الكثير من الوقت قبل أن تظهر
جلية على أرض الواقع.
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السعودية تعرقل مفاوضات المناخ
َ
لم تبق سوى خمسة
أيام من المفاوضات في
مؤتمر األمم المتحدة المعني
ّ
بتغير المناخ والمنعقدفي
لوبورجيه ـ باريس ،وبات من
الضروري زيادة وتيرة وسرعة
التفاوض حول مسودة
نص التضامن ومسودة قرار
بمنهاج ديربان
النهوض ّ
للعمل المعزز ،كي تستطيع ان
تقطف فرنساثمار ست سنوات
من التفاوض ،بدأت بفضل في
كوبنهاغن وتعثرت مابين
ديربان والدوحة وليماوال يبدو
انهاستصل الى نتيجة مرضية
في باريس
باريس ــ بسام القنطار
بعد االنطالقة السياسية غير املسبوقة
ملؤتمر األمم املتحدة الـ  ٢١التفاقية تغير
امل ـن ــاخ املـنـعـقــد ف ــي ب ــاري ــس ،وم ـشــاركــة
غالبية قادة الدول في االفتتاح الرسمي،
انغمس مئات املفاوضني الدبلوماسيني
في اسبوع ثقيل من املفاوضات ،أجمعت
مختلف األط ــراف على أن محصلته في
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع األول ك ــان ــت «سـلـبـيــة
جــدا» .وقــال مصدر دبلوماسي فرنسي
رفيع املستوى ،في محادثة غير رسمية
م ــع ع ــدد م ــن الـصـحــافـيــن ،إن الــرئــاســة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـل ـمــؤت ـمــر ت ـص ــر ع ـل ــى أن ال
تمديد ألي يــوم إضافي للمؤتمر املقرر
أن يختتم يوم الجمعة املقبل ،في إشارة
ُ
واضـ ـح ــة إلـ ــى أن فــرن ـســا ت ــري ــد أن ت ـقـ ّـر
م ـســودة نــص ت ـفــاوضــي ،بـحـلــول مساء
ُ َ
الـخـمـيــس ك ـحــد أق ـص ــى ،ع ـلــى ان تـعــلــن
املوافقة عليه يوم الجمعة.
ل ـك ــن أجـ ـ ـ ــواء الـ ـتـ ـف ــاوض ال ت ــوح ــي ب ــأن
ح ـ ـسـ ــابـ ــات «الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــل» سـ ـتـ ـت ــواف ــق مــع
حـ ـس ــاب ــات «ب ـ ـيـ ــدر» ق ــائ ـم ــة ط ــوي ـل ــة مــن
الــدول املعرقلة وعلى رأسها السعودية
والهند .وفي هذا السياق ،يؤكد الخبير
اللبناني ناجي قديح الذي يتابع مسار
املفاوضات من خــال «شبكة العمل من
أجل املناخ» ،أن السعودية تتصدى بقوة

مل ـحــاولــة ال ـب ـل ــدان الـصـنــاعـيــة امل ـت ـطــورة
تمرير صيغتها بشأن األهــداف البعيدة
املدى ،تلك املتعلقة بما أعلنته مجموعة
ال ـ ـ ــدول ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـك ـب ــرى  G7ب ـشــأن
االنتقال الكامل (بنسبة  100باملئة) إلى
املصادر املتجددة للطاقة ،أي التخلص
الكامل من استخدام الــوقــود األحفوري
(النفط والفحم) كمصدر إلنتاج الطاقة،
مع نهاية هــذا الـقــرن .وبالفعل تصدرت
ال ـس ـعــوديــة قــائ ـمــة الـ ـ ــدول ال ـت ــي منحت
«جائزة الوقود األحفوري» التي تمنحها
يوميًا الجمعيات غير الحكومية للدولة
التي تقدم أسوأ أداء ،على مستوى عرقلة
املفاوضات.
وفي باحة واسعة لتنظيم املعارض في
لــوبــورجـيــه ،حيث نصبت خيم عمالقة
الس ـت ـض ــاف ــة امل ــؤتـ ـم ــري ــن ،ب ـ ــدا واض ـح ــا
الضغط الذي يتعرض له املشاركون في
مجموعات التفاوض ،ضمن فريق عمل
ّ
«منهاج ديربان للعمل املعزز» ،وعكست
وج ــوهـ ـه ــم الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـ ـتـ ــي م ــارس ـه ــا
ال ـك ـث ـيــرون إلغـ ــاق أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن من
النص التفاوضي قبل نهاية األسـبــوع.
وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أن التقدم
كـ ــان م ـت ـف ــاوت ــا جـ ـ ــدا ،م ــع ن ـج ــاح بعض
املجموعات في التعامل مع األجزاء التي
تتسم بــالـتــوافــق وغ ـيــر املـثـيــرة للجدل،
كما أعرب أحد املفاوضني في املجموعة
املـنـبـثـقــة حـ ــول ال ـت ـمــويــل ،ع ــن قـلـقــه من
ً
أن ال ـنــص قــد تــراجــع بــالـفـعــل ،قــائــا إن
الـ ـخـ ـي ــارات أض ـح ــت أقـ ــل وض ــوح ــا مما
كانت عليه قبل يوم واحــد ،وتساءل عن
كيفية إجــراء الــوزراء التفاوض على هذا
األساس .وأشار أحد أعضاء الوفود الذين

شعروا باألسى إلــى أن دفــع املفاوضات
إل ــى املــرحـلــة املقبلة يـعــد «مـســألــة حياة
أو م ــوت» ،وأن تحديد موضع القضايا
ال ـش ــام ـل ــة «ال ي ـ ــزال يـتـسـبــب ف ــي إربـ ــاك
املـ ـف ــاوض ــات» .وج ـ ــرت اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
العديد من قضايا التخفيف والتمويل
والشفافية تنتمي إلــى أقـســام متعددة،
مــع وج ــود اخ ـتــاف فــي وج ـهــات النظر
حــول املوضع املناسب لها .وفــي الوقت
نفسه ،اندمج الفريق العامل املخصص
ّ
املعني بمنهاج ديربان للعمل املعزز في
تتبع املوقف الخاص بــه ،في ما يتعلق
بالتمايز والتفاوت في املسؤوليات ،ما
حدا بأحد املراقبني إلى التساؤل عما إذا
كان ذلك قد أدى إلى إهدار ساعات ثمينة.
وفـيـمــا انـشـغــل امل ـشــاركــون فــي مراجعة
املسودة الجديدة املجمعة التي أصدرتها
رئاسة املؤتمر ،صباح الجمعةّ ،
تبي أن
هذه املسودة قد زاد داخلها عدد الجمل
املــوضــوعــة داخ ــل قــوســن مــن  ١٦١٧إلى
 ،١٧١٨مــا يعني تــراجـعــا درامــاتـكـيــا عن

بدا واضحًا الضغط
الذي يتعرض له
المشاركون في
مجموعات التفاوض

دفعت المسودة الضعيفة إلى تشاؤم العديد من المشاركين بشأن نتائج المؤتمر (أ ف ب)

الـنــص ال ــذي ط ــرح لـلـتـفــاوض فــي بــدايــة
املؤتمر.
ودفعت هذه املسودة الضعيفة واملخففة
إلــى تشاؤم العديد من املشاركني بشأن
نتائج املــؤتـمــر ،لكن الــرئــاســة الفرنسية
لـلـمــؤتـمــر ال تـ ــزال مـتـفــائـلــة وخـصــوصــا
أن ع ــدد الـصـفـحــات قــد انـخـفــض مــن ٥٤
إلى  ٥٠صفحة ،وأن البنود التي ال تزال
تحمل أكـثــر مــن خـيــار قــد تــراجـعــت إلــى
 ٢٠٥بعدما كانت  ،٢٢٨كما أحرز تقدم في
فصل كامل يتعلق بآلية تنفيذ االتفاقية،
ً
الــذي بات نصًا «نظيفًا» ال يحمل جمال
بني قوسني أي متفقا عليها وال يتضمن
ع ــدة خـ ـي ــارات مـتـنــاقـضــة ح ــول املـســألــة
نفسها.
وحــرصــت الــرئــاســة الفرنسية للمؤتمر
على أن تعكس أجواء ثقة لدى املفاوضني،
وكرر أكثر من مسؤول فرنسي أنه ليس
هناك نص سري يجري التفاوض عليه،
وأن مــا ط ــرح ي ــوم الجمعة هــو املـســودة
الوحيدة التي يجري التفاوض عليها.
وم ـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـن ـت ــج عـ ــن مــؤت ـمــر
بـ ـ ــاريـ ـ ــس ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـ ــامل ـ ــي ج ـ ــدي ـ ــد يـ ـل ــزم
ال ـح ـكــومــات بـمـجـمــوعــة م ــن اإلجـ ـ ــراءات.
وتنتظر الهند ،كسائر الدول األكثر فقرًا
في أفريقيا وآسيا تعهدات بدعم مالي
توفره دول الشمال إلى الجنوب .وهو ما
لم يتبني أنــه سهل التحقق في باريس.
وتــركــز الـتـقــاريــر العلمية عـلــى ض ــرورة
أن تبلغ االنبعاثات العاملية ذروتها عام
 ،2015وتعود مستوياتها عام  2020إلى
ما كانت عليه عــام  ،1990ومــن ثم تعود
وتنخفض بنسبة  %80مــن هــذا املعدل
عام .2050
وقبل أسبوعني ،أعلنت املنظمة العاملية
لألرصاد الجوية ،في تقريرها السنوي،
أن م ـس ـت ــوى ت ــرك ـي ــز الـ ـ ـغ ـ ــازات املـسـبـبــة
ملـفـعــول الــدفـيـئــة بـلــغ م ـع ــدالت قياسية
جــديــدة عــام  .2014ويـقــول خـبــراء املناخ
إنـ ــه بـ ــات م ــن ش ـبــه املـسـتـحـيــل الـحـفــاظ
ع ـلــى درج ـ ــة حـ ـ ــرارة األرض ،فــالــوقــوف
عند ارتفاع يصل في حـ ّـده األقصى إلى
درجتني مئويتني ،يتطلب إعــادة تركيز
الغازات الدفينة على ما يعادل  350جزءًا
فــي املـلـيــون مــن ثــانــي أكـسـيــد الـكــربــون،
وهــو هــدف فشلت حتى اللحظة جميع
السيناريوات التي تطرح في لوبورجيه
في الوصول إليه.
فــي امل ـقــابــل ،تعمل الـسـعــوديــة الــرافـضــة
ألي نظام مراجعة دوري على جذب دول
أخرى إلى صفها لتشكيل جبهة عرقلة،
وهو ما نجحت به في األسبوع األول من
املفاوضات.

العراق
ُّ
لــ»داعــش» ،يبدو أنها قلصت ،وهو
ما أدى إلى ّ
تعمق الفقر ،وخصوصًا
أن هذه املناطق تعاني نقصًا حادًا
فــي األدوي ــة لــأمــراض املستعصية،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى االنـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـط ــوي ــل
للكهرباء.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»
قــد نـشــرت تـقــريـرًا ،قـبــل أي ــام ،ذكــرت
فـ ـي ــه أن م ـ ـشـ ــروع «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» الـ ــذي
وعــد بــه «داع ــش» يــواجــه فــي الوقت
الحالي مشاكل عديدة .وفيما التقت
الـصـحـيـفــة مـجـمــوعــة م ــن ال ـهــاربــن
م ــن م ـنــاطــق الـتـنـظـيــم ،ف ـقــد أش ــارت
إلى أن هؤالء ذكروا أن أجور بعض
ّ
املقاتلني تقلصت ،كما تــرك آخــرون
الـ ـس ــاح وه ــرب ــوا ب ـع ـي ـدًا ،وت ــراج ــع
مستوى الخدمات الرئيسية بسبب
س ـ ــوء ع ـم ـل ـي ــات ال ـص ـي ــان ــة .ك ـم ــا أن
ال ـت ـن ـظ ـيــم ل ـجــأ إلـ ــى رفـ ــع ال ـضــرائــب
واألتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوات ال ـ ـتـ ــي يـ ـف ــرضـ ـه ــا ع ـلــى
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ،ن ـت ـي ـج ــة تـ ــداعـ ــي تـ ـج ــارة
تهريب وبيع النفط.
(األخبار)

أفواج قتالية تركية لتحرير الموصل؟
في خضم ردود الفعل الشاجبة إلرسال قوات أميركية
جــديــدة إل ــى ال ـع ــراق ،أعـلــن "الـحـشــد الــوط ـنــي" ،أمــس،
وصــول أفــواج قتالية إلــى أحــد معسكراته في شمال
املوصل ،من ضمن االستعدادات لتحرير املدينة .وقال
املتحدث باسم "الحشد الوطني" في نينوى محمود
ال ـســورجــي إن "ث ــاث ــة أفـ ــواج قـتــالـيــة تــركـيــة وصـلــت
إلــى معسكر الحشد الوطني في زيلكان في قضاء
الشيخان شمال املوصل" ،موضحًا أن "األفواج الثالثة
وصلت بكافة تجهيزاتها وعدتها من آليات ومدرعات
ّ
واملتكون
ومدفعية ،وانضمت إلى الحشد في املعسكر
من قرابة  1200مقاتل محلي يتلقون التدريبات في
هذا املعسكر منذ أشهر" .وأضاف أن وصول األفواج
"يأتي ضمن االستعدادات ملعركة تحرير املوصل".
في غضون ذلك ،دعا قائد عمليات نينوى اللواء الركن
نجم الـجـبــوري ،إلــى ض ــرورة توحيد جميع الجهود
لتحرير مدينة املوصل من سيطرة تنظيم "داعــش"،
وفيما أش ــار إلــى أن األج ـهــزة األمـنـيــة فــي نينوى يد

واحــدة ضد التنظيم ،أكــد وزيــر الــزراعــة فــاح حسن
زيدان تشكيل لجنة تنسيقية تضم كل أطياف مدينة
املوصل لتحرير املحافظة.
وقالت قيادة عمليات نينوى ،في بيان لها ،إن "قائد
عـمـلـيــات نـيـنــوى ال ـل ــواء ال ــرك ــن نـجــم ال ـج ـبــوري عقد
اجـتـمــاعــا مــع وزي ــر ال ــزراع ــة ف ــاح حـســن زي ــدان في
مقر قيادة العمليات في قضاء مخمور ،جنوب مدينة
املوصل" ،موضحًا أن "الجانبني بحثا ترتيبات تحرير
مدينة املوصل من سيطرة تنظيم داعــش ،وضــرورة
توحيد الجهود لهذا الهدف".
إلى ذلــك ،أعلن رئيس أركــان الجيش العراقي الفريق
الركن عثمان الغانمي قرب تنفيذ الصفحة الثالثة من
عملية تطهير مدينة الــرمــادي واملتمثلة فــي اقتحام
مركزها وتطهيره من تنظيم "داعش".
وقـ ــال الـغــانـمــي إن "مـحــافـظــة األن ـب ــار سـتـشـهــد في
الـقــريــب الـعــاجــل إك ـمــال الصفحة الـثــالـثــة مــن عملية
تطهير مدينة الــرمــادي ،واملتمثلة باقتحام مركزها

من جميع االتجاهات وتطهيرها من تنظيم داعش"،
موضحًا أن "الصفحة الثانية لعملية التطهير أوشكت
على االنـتـهــاء ،إذ تضمنت تطويق الــرمــادي بشكل
كامل" .وأضاف الغانمي أن "اقتحام الرمادي سيكون
وفــق أولــويــات مـحــددة مــن خــال اسـتـعــادة السيطرة
عـلــى أهـ ــداف حـيــويــة ،وم ــن ثــم ت ـبــدأ عملية التطهير
الكامل للمدينة" ،مشيرًا إلى أن "العمليات املشتركة
هيأت الشرطة املحلية بجميع أفواجها ،باإلضافة إلى
الحشد العشائري الذي وصل عدده إلى نحو  9آالف
مقاتل جرى تسليحهم وجحفلتهم مع أفواج طوارئ
الشرطة".
كما أعلن مجلس قضاء الخالدية في محافظة األنبار،
تطهير منطقة املضيق من عناصر "داع ــش" ،وفيما
أك ــد ت ـقــدم ال ـق ــوات األمـنـيــة فــي عـمــق  2كــم فــي عمق
منطقة حصيبة شــرقــي ال ــرم ــادي ،أش ــار إل ــى مقتل
العشرات من عناصر "داعش" ،خالل املواجهات.
(األخبار)

