10

السنة السابعة  /االثنني  14 /كانون األول  / 2015العــدد 1957
Seventh year / Monday / 14 December 2015 / Issue No. 1957

عربيات  /دوليات

اقتتال الأخوة الأعداء
بعد م�ؤتمر الريا�ض...
} جمال محسن العفلق
قبل انطالق مؤتمر الرياض المحكوم بالفشل مسبقا ً
وفق ما جاء على لسان المتابعين للشأن السوري من
الحلفاء واألعداء ،فالدعوات التي وجهتها الرياض حملت
معها ف�ش��ل ال�م��ؤت�م��ر ل�م��ا فيها م��ن ت�ن��اق�ض��ات وإقصاء
لفصائل وت�ق��ري��ب ألخ��رى ت�خ��دم المصالح السعودية
والتركية فقط وال تنتمي لمصالح الشعب ال�س��وري ال
من قريب او بعيد ،وبعد بيان المؤتمر الذي كشف مدى
ض�ع��ف ال�م�ش��ارك�ي��ن ف�ي��ه ح�ي��ث تناقلت ال�م�ح�ط��ات تقيّد
المدع ّوين ف��ي ال�ف�ن��ادق ومنعهم م��ن االت�ص��ال بوسائل
اإلع�لام ،كما تبيّن الحقا ً أنّ ما نشر من نتائج ك��ان في
األصل قد كتب وج ّهز قبل وصول الوفود المشاركة في
المؤتمر ،وج ّل ما فعلته الوفود أنها تناولت طعامها في
القصور الملكية وم��ا أشيع عن تلقيها أم��واالً شخصية
وذلك كمصاريف نقل وإقامة.
وب �ع��د ب �ي��ان ال �م��ؤت �م��ر ال���ذي ج �م��ع ف �ص��ائ��ل اإلره���اب
وداع �م��ي ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة ،ول�ي��س م��ؤت�م��را ً وطنيا ً
بالمفهوم العام الذي يمكن أن يفهمه أي إنسان عادي،
ف��ال �م��ؤت �م��رون ح ��اض ��رون وخ��ص��وم ال��وط��ن ي��دي��رون
المؤامرة ولكن الغائب الوحيد عن ك ّل هذه المداوالت هو
الوطن السوري.
وب��ال��رغ��م م��ن إخ �ف��اء ك � ّل ال�ت�ن��اق�ض��ات وال�م��دي��ح الذي
نشرته الصحف العربية والسعودية بشكل خاص عن
أج��واء المؤتمر ،إال أنّ الحقيقة مغايرة تماماً ،فالذين
دخلوا تحت عنوان مرحلة انتقالية وعزل الدولة السورية
في رأس البيان كانت العبارات في وسط البيان تتحدّث
عن حوار مرتقب ومفاوضات مع الحكومة ،فما ورد في
البيان من إلغاء لآلخر كان في مكان آخر من البيان يريد
الحوار ،وهذا التناقض ليس نتيجة عدم إدراك إنما هدفه
هو وض��ع ش��روط مسبقة للحوار هدفها إطالة الحرب
على سورية.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ع ��دم ال�ت�ف��اع��ل ال��دول��ي م��ع مؤتمر
ال��ري��اض ،ح�ت��ى م��ن ح�ل�ف��اء ال�س�ع��ودي��ة أن�ف�س�ه��م ،إال أنّ
ب�ي��ان��ات ال�م�ع��ارض��ة وك �ت��اب ال�ص�ح��اف��ة ال�م��وال�ي��ن للمال
السعودي هللوا لهذا المؤتمر وكأنه مؤتمر إنقاذ وح ّل
سحري.
وج ��اء ال ��ر ّد م��ن حلفائهم اإلره��اب �ي �ي��ن ،وع �ل��ى لسان
ال �ج��والن��ي زع �ي��م ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة اإلره��اب��ي��ة ،ليرفض
المؤتمر جملة وتفصيالً ويتو ّعد بإفشال قرارته وعدم
ِ
يكتف الجوالني بهذا
السماح بتنفيذها على األرض ،ولم
بل وصف ما يس ّمى ائتالف الدوحة بأنه ال يملك شيئا ً
على األرض وأن��ه (أي االئتالف) مجرد معارضة تطلق
البيانات من الفنادق ،وه��ذا ما نتفق عليه جميعا ً حتى
الذين شكلوا هذا الكيان يدركون تماما ً حقيقة المعارضة
ال �خ��ارج �ي��ة وي�ع�ل�م��ون أن �ه��ا ت�ع�م��ل ب��ال�ق�ط�ع��ة أو بالبيان
مقابل م��ال أو ام�ت�ي��ازات تعطى لهم م��ن دول أو أجهزة
استخبارات.
هذا التط ّور الجديد لدى إعالم المعارضة وتبني قناة
«الجزيرة» و«أورينت» للقاء مع الجوالني الذي أدار ظهر
للكاميرا يوحي بعمق الخالف القطري السعودي التركي،
ويدخل الحرب على سورية في طريق جديد ليس جدياً،
إنما علني هذه المرة وهو اقتتال األخ��وة األع��داء في ما
بينهم على مصالحهم وليس مصالح الشعب السوري.
ولم يكتف الجوالني الذي قال جزءا ً من الحقيقة حول
الجماعات اإلرهابية بل أكد أنّ من ذهب الى الرياض أُجبر
على ذلك تحت تهديد قطع التمويل عنه ،وهو بذلك يؤكد
م��ا دأب��ت علية المعارضة ال�س��وري��ة واإلع�ل�ام المعادي
أنّ ما يحدث في سورية هو صراع داخلي وليس حربا ً
دولية أعلنتها دول تحالف العدوان على الشعب السوري
وم ّولتها بالمال والسالح والمرتزقة.
وعلى الرغم من إدراك�ن��ا أنّ ه��ذه الفصائل اإلرهابية
سوف يأتي يوم وتتقاتل وتبيد بعضها البعض ،وذلك
حي أو مزرعة ،ولكن مؤتمر
من أجل نفوذ على مدينة أو ّ
الرياض على يبدو س ّرع بهذه العملية الموجودة أصالً،
وسبب وجودها أنّ ك ّل الفصائل اإلرهابية في سورية
هي باألصل فصائل تتبع للخارج وال يوجد فصيل واحد
فيها يحمل هموم الوطن.
وبالرغم من عبارات الطائفية المقيتة التي استخدمها
الجوالني في خطابه إال أنّ هذه اللغة انسجمت تماما ً مع
شكل مؤتمر الرياض الذي ص ّمم بشكل طائفي وكانت
اليد العليا ألتباع الوهابية واإلخ ��وان المسلمين ،رغم
اإلط��ار العلماني الديمقراطي ال��ذي أحيط به البيان ،إال
أنّ السعودية تعلم تماما ً أنّ هذا اإلطار هو فقط لتمرير
البيان الختامي للصحافة ال أكثر وال أقل.
والالفت أنّ الجوالني أراد استغباء الناس بقوله إن ال
عالقة لتركيا أو قطر بتمويله إنما جماعته تقوم بالتجارة
لتمويل نفسها كما أنّ الغنائم هي مصدر تسليحه ليضيف
عبارة تنفي فكرة الغنائم حيث قال نملك أسلحة أكثر ،ما
يملك الجيش السوري! فإذا كان يملك تلك األسلحة التي
يفوق عددها ما يملك الجيش السوري والجيش ما زال
يقاتل فمن أي��ن أت��ت ه��ذه األسلحة؟ ه��ذا ليس التناقض
الوحيد في تصريحات الجوالني فقد رفض قتال داعش
وهو تنظيم إرهابي كما النصرة ،وقد يكون بذلك يرسل
للبغدادي دعوة للتحالف أو لوقف االقتتال بينهما.
إنّ مؤتمر ال��ري��اض بك ّل سلبياته وفشله المعلن إذا
أض �ي��ف ال ��ى م��ا ق��ال��ه ال �ج��والن��ي زع �ي��م ج�ب�ه��ة النصرة
اإلره��اب�ي��ة يثبت أنّ ال�ح��رب ف��ي س��وري��ة ه��ي ح��رب ض ّد
اإلره ��اب ،وأن الفصائل اإلره��اب�ي��ة بشقيها العسكري
والسياسي تعمل وفق أجندات دولية غير متفقة أصالً
في ما بينها ،ولكنها متفقة على تدمير سورية وإضعاف
المنطقة ،ف�م��ا ق��ام��ت ب��ه ت��رك�ي��ا م��ؤخ��را ً م��ن اع �ت��داء على
س�ي��ادة ال�ع��راق ه��و إح��دى نتائج اإلره ��اب ف��ي المنطقة،
والتزام المجتمع الدولي الصمت تجاه جرائم الجماعات
اإلرهابية وال��دول المتبنية لها ليس له أي مب ّرر إال أنّ
تلك الدول والجماعات اإلرهابية تعمل من أجل مصالح
أم�ي��رك��ا وال��غ��رب ،وط�ب�ع�ا ً م��ن أج��ل مصلحة م��ا يس ّمى
«إسرائيل» المستفيد األول من هذا اإلجرام.
ويبقى أن نقول إنّ الدول العربية التي تم ّول اإلرهاب
تعتقد إنه لن يرت ّد عليها أو يصل لها وحقيقة األم��ر أنّ
هذا المشروع الكبير والذي تديره االستخبارات الغربية
واألميركية يهدف الى نقل كرة النار الى الجميع ،ولكنها
تنتظر التوقيت المناسب فكما دخ��ل ه��ذا اإلره��اب الى
تركيا وفرنسا لن يكون صعبا ً عليه أن ينتقل الى دول
أق��رب .ف��أم��ام انهيار الجماعات اإلره��اب�ي��ة ف��ي سورية
ت �ح��ت ض��رب��ات ال �ج �ي��ش ال��س��وري وال �م �ق��اوم��ة وتمكن
ال �ط �ي��ران ال��روس��ي م��ن ض��رب أه ��داف محققة أصابت
الجماعات اإلرهابية في مقتل ،فلن يكون هناك مخرج إال
إخراج تلك الجماعات كما ت ّم إدخالها ونقلها الى منطقة
جديدة يكون ألميركا مصالح في تدميرها.

كوالي�س

المحور العراقي...
} مصطفى حكمت العراقي
يبدو أن األزمة الحاصلة بين بغداد وأنقرة في طريقها
للوصول الى نقطة الالعودة .فعند دخول القوات التركية
ال��ى أط��راف الموصل .ت�ع��ددت ال��رواي��ات التركية لشرح
أسباب ه��ذا التوغل .الخارجية التركية قالت إن القوات
دخلت بعلم م��ن الحكومة العراقية وبطلب منها ،وقال
رئيس الوزراء التركي إن سبب إرسال القوات هو لتدريب
العشائر السنية والبيشمركة ال�ك��ردي��ة ،وه��ذا ت��م بطلب
من محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وحكومة إقليم
كردستان ...وهو ما أكده السفير التركي في العراق خالل
جلسة استضافته من قبل لجنة األمن والدفاع البرلمانية
العراقية ،حيث قال السفير إن دخول هذه القوات تم بطلب
سابق من محافظ نينوى المقال اثيل النجيفي لتدريب
العشائر السنية ف��ي ال�م��وص��ل ...االخ�ت�لاف التركي في
ب�ي��ان األس �ب��اب الحقيقة للقيام ب�ه��ذا العمل ي��دل على أن
األتراك كانوا يعيشون تخبطا ً واضحا ً لجهة عدم معرفة
كيف سيكون الرد العراقي واإلقليمي والدولي على هذا
االنتهاك لسيادة العراق ،وك��أنّ األت��راك كانوا يختبرون
ردود ال�ف�ع��ل ل�ل�ق�ي��ام ب�ع�م��ل أوس ��ع أو ال �ت��راج��ع ع��ن هذا
التوغل.
المواقف اإلقليمية والدولية كالمعتاد كانت محكومة
بعامل المصالح والمحاور .فالواليات المتحدة األميركية
قالت إنها على علم بهذا التدخل ولكنها لم تتدخل فيه ...هذا
ما يؤكد أن الحليف األبرز ألميركا في المنطقة لم يقم بهذا
العمل من دون موافقة مسبقة من اإلدارة األميركية وخير
دليل على ذلك أن األت��راك ولمدة طويلة يطلبون أن تقام
منطقة حظر جوي في سورية وهو ما رفضته الواليات

المتحدة بشكل علني ما أدى الى عدم القيام بذلك ...أما
الموقف العربي فكان عاجزا ً الى درج��ة ان األمين العام
للجامعة العربية نبيل العربي اعترف بهذا صراحة ،وقال
إن الدول العربية ال تستطيع القيام بشيء ضد هذا العمل
التركي سوى اإلدانة واالستنكار.
ه��ذه المواقف المؤيدة ول��و بشكل خفي من الواليات
المتحدة واالت �ح��اد األوروب ��ي والجامعة العربية جعلت
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلنها صراحة بأن
القوات التركية لن تنسحب من العراق ولم يكتف بذلك بل
قال إن زيادة الجنود أو قلتهم تعتمد على عدد المتدربين
من القوات الكردية.
إع�ل�ان ال �ن��واي��ا ال�ت��رك�ي��ة ب �ه��ذه ال �ص��راح��ة ج ��اء نتيجة
ل�خ�س��ارة األت ��راك جميع األوراق ال�ت��ي ك��ان��ت بحوزتهم
في سورية قبل أن يتم إسقاط الطائرة الروسية .حيث
خرجت تركيا من الملف السوري بشكل كامل تقريبا ً الى
أن تم إعالن عزم األتراك بناء جدار على الحدود مع حلب،
ما يؤكد أن األتراك اعترفوا بفشلهم الذريع في سورية،
وه��و م��ا جعلهم يبحثون ع��ن منطقة نفوذ ثانية لفرض
أنفسهم عامالً في التسوية القادة في المنطقة.
الموقف العراقي يغلب عليه طابع التصعيد اإلعالمي
وعدم القيام بخطوات عملية قوية للر ّد على هذا التوغل...
رئيس الوزراء حيدر العبادي اكتفى بالتأكيد مرارا ً وتكرارا ً
بعدم وجود اتفاق وتنسيق مع األتراك للقيام بهذه الخطوة
ودعا في أكثر من مناسبة الى سحب القوات من أطراف
الموصل .أما الخارجية العراقية فقد دعت الجامعة العربية
الى عقد اجتماع طارئ علما ً أن الجامعة العربية قالت في
وقت سابق إنها عاجزة عن القيام بشيء كذلك تم االتصال
بالدول الدائمة العضوية في مجلس األمن لغرض إصدار
قرار يندد بالتوغل التركي ...الشارع العراقي ممتعض

من الرد الحكومي الذي وصف بالخجول علما ً أن العراق
يمتلك أوراق ضغط كثيرة للرد على هذا االستفزاز ...منها
قطع التبادل التجاري بين العراق وتركيا والذي يفوق 10
مليارات دوالر للضغط أكثر على االقتصاد التركي والذي
تلقى ضربات موجعة بعد العقوبات االقتصادية الروسية
ع�ل��ى األت� ��راك .ك�م��ا ت ��زداد ال�م�ط��ال�ب��ات الشعبية باعتبار
السفير التركي في العراق شخصا ً غير مرغوب به وقطع
العالقات بين البلدين.
أما قيادات الحشد الشعبي فقد اعتبرت العمل التركي
ب��واب��ة الح�ت�لال الموصل م��ن األت��راك بمساعدة مسعود
ب��رزان��ي وحلفائه .حيث طالبت منظمة ب��در على لسان
رئيس كتلتها البرلمانية قاسم األعرجي باستثمار التوتر
الحاصل بين روسيا وتركيا للطلب من الجانب الروسي
الذي أبدى استعداده في مساعدة العراق لضرب عصابات
داعش اإلرهابية وكذلك الرد العسكري الحاسم على هذا
التوغل .الحكومة العراقية اآلن ال يوجد لديها أي خيار
للمحافظة على سيادة العراق ووحدته سوى الطلب من
الحكومة الروسية لتقديم دعم عسكري ج��وي ،كما هي
الحال في سورية كذلك المساهمة في عملية الرد على هذا
االحتالل التركي لألراضي العراقية ألنّ القوات التركية
ل��م ت��أتِ لتخرج بالمطالبات الدبلوماسية خصوصا ً أن
الموصل محاذية إلقليم كردستان والذي يعتبره األتراك
في هذه األيام منطقة نفوذ لهم.
القادة العراقيون مطالبون بإعالن االنضمام للمحور
الروسي اإليراني الذي أبدى مساعدته للعراق في جميع
المجاالت وعدم االكتفاء بسياسة القوف على الت ّل ألن من
يسكت عن توغل األت��راك للموصل سيرضى عن عودة
األميركيين لألنبار حتى لو كانت بصيغة القوات الخاصة
المكلفة بمهام محددة.

رأى خبير عسكري أنّ
قيام المد ّمرة الروسية
بإطالق نار تحذيري
على سفينة تركية
اقتربت منها قبل دخول
المضائق على باب
البحر األسود ،وصمت
تركيا وحلف األطلسي،
يعني قيام روسيا
بفرض حرية حركتها
العسكرية في البحر
األسود رغم السيادة
التركية على المضائق
وإسقاط آخر ورقة قوة
تركية يمكن التلويح
بها في وجه روسيا،
وهي تفتيش سفنها عبر
المضائق .وبإطالق
النار تقول روسيا إنها
تعتبر االقتراب من
سفنها إعالن حرب.

التوقيع على االتفاقية العالمية للمناخ في ني�سان المقبل و�أوباما ي�صفه باتفاق الفر�صة الأف�ضل

فل�سطين تن�ضمُّ ر�سمي ًا �إلى «اتفاق باري�س» حول المناخ
أعلن بان كي مون ،األمين العام لهيئة األمم المتحدة ،أن
مراسم التوقيع على االتفاق العالمي الجديد حول المناخ
ستجرى في مقر األمم المتحدة بنيويورك في  22نيسان
 2016على مستوى عال.
وقد أقر ممثلو األط��راف الـ 196المشاركة في مؤتمر
ب��اري��س ح��ول ال��م��ن��اخ ،وه��ي  195دول��ة زائ��د االتحاد
األوروبي ،اتفاقا ً تاريخياً ،على ح ّد وصف الكثيرين ،حول
إجراءات الحد من ظاهرة االحتباس الحراري.
وقال لوران فابيوس ،وزير الخارجية الفرنسي الذي
تترأس أعمال قمة باريس باسم بالده ،في كلمة ختامية
ألقاها ،إن االتفاق يهدف إلى منع ارتفاع حرارة األرض أكثر
من درجتين مئويتين ويتطلب مراجعة ما تم تطبيقه كل
خمس سنوات.
وش��دد فابيوس على أن هذه الوثيقة «تجعل العمل
على خفض انبعاثات الغاز مسؤولية الجميع ،مع تحديد
كل ط��رف للخطوط الحمراء الخاصة ب��ه ،الفتا ً إل��ى أن
تنفيذ االتفاق سيرمي إلى تحقيق األمن الغذائي والتقدم
االقتصادي بالتوازي مع تخفيض االنبعاثات الغازية،
وذلك من خالل تقديم  100مليار دوالر سنويا ً للدول النامية
لمساعدتها في حماية البيئة ابتداء من عام .2020
ومن المقرر أن تح ّل االتفاقية الجديدة محل بروتوكول
كيوتو الذي سينتهي العمل به في عام  ،2020والذي كانت
الواليات المتحدة تقاطعه بسبب إعفاء الصين منافستها
االقتصادية من االلتزام ببنوده.
إال أن الوثيقة الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ إال بعد
المصادقة عليها من قبل  55بلدا ً تطلق ما ال يقل عن  55في
المئة من الحجم الكلي لغازات الدفيئة.
من جهته ،حث البابا فرنسيس أمس الدول التي وقعت
على معاهدة باريس لمحاربة تغير المناخ على االلتزام
بالتنفيذ العاجل للمعاهدة ودعاها إلى تذكر الفقراء أثناء
ذلك.
وقال في خطاب أمام عشرات اآلالف في ساحة القديس
بطرس «تنفيذ (المعاهدة) يحتاج اللتزام واضح وإخالص
سخي من قبل الجميع» ،وأضاف« :أدعو المجتمع الدولي
بكامله ألن يتحرك لألمام على وجه السرعة على المسار
الذي اتخذ في داللة على التضامن».
وف��ي السياق ،أش��اد الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
باتفاق المناخ وقال إنه يمثل أفضل فرصة إلنقاذ كوكب
األرض من آثار التغير المناخي العالمي ،مضيفاً« :اليوم
يمكن للشعب األميركي أن يفخر ألن هذا االتفاق التاريخي

تقدير للقيادة األميركية .وعلى مدى السنوات السبع
الماضية حولنا الواليات المتحدة إلى القائد العالمي
لمكافحة التغير المناخي».
وأضاف أوباما إن االتفاق يثبت ما هو ممكن عندما يقف
العالم كله صفا ً واحدا ً وقال« :ال يوجد اتفاق كامل بما في
ذلك هذا االتفاق» وإن المفاوضات التي تشارك فيها نحو
 200دولة دائما ً ما تنطوي على تحديات.
وتابع« :حتى إذا تم تحقيق جميع األهداف األولية التي
وضعت في باريس سنكون حينها قد قطعنا شوطا ً من
الطريق عندما يتعلق األمر بخفض الكربون في الغالف
الجوي».
الى ذلك ،قال السيناتور الجمهوري جيم إنهوف وهو
أحد المشككين في ظاهرة االحترار العالمي ويترأس لجنة
البيئة واألشغال العامة في مجلس الشيوخ إن اتفاق
المناخ « ليس أكثر أهمية للواليات المتحدة» من بروتوكول
كيوتو لعام  1997وهو آخر اتفاق كبير للمناخ.
وأض��اف أن «قيادة مجلس الشيوخ كانت صريحة
بالفعل بشأن موقفها أن الواليات المتحدة ليست ملزمة
من الناحية القانونية بأي اتفاق يحدد أهدافا ً لالنبعاثات

�أرمينيا تتخلَّى عن النظام الرئا�سي
وتعتمد نظام الحكم البرلماني

ت��ب��ن��ت ال���ل���ج���ن���ة ال���م���رك���زي���ة
لالنتخابات األرمينية أمس نتائج
االس��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى إض��اف��ة تعديل
دستوري يقر نظام حكم برلماني في
الجمهورية ،حيث أعلنت النتائج
النهائية لالستفتاء ال��ذي شهدته
البالد في الـ 6من هذا الشهر على
تعديل دس��ت��وري ينتقل بأرمينيا
إلى نظام الحكم البرلماني عوضا ً
م��ن ال��رئ��اس��ي ،ص��وت فيه 63,37
ف��ي المئة ،ممن أدل���وا بأصواتهم
لمصلحة التعديل الدستوري ،فيما
صوت  32,36في المئة ضده.
الناطقة الرسمية باسم اللجنة
المركزية لالنتخابات األرمينية
أرميني أروتيونيان أعلنت أنه تم
خالل الجلسة التي عقدتها اللجنة
توقيع البروتوكول النهائي لنتائج
االستفتاء باإلجماع.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن��ه ال يمكن

اع��ت��م��اد نتائج االستفتاء وتبني
ال���ت���ع���دي���ل ال���دس���ت���وري ح��س��ب
التشريعات األرمينية إال إذا أيده
أكثر من خمسين في المئة ممن أدلوا
بأصواتهم وشارك في التصويت ما
ال يقل عن  25في المئة من إجمالي
ع��دد المواطنين المتمتعين بحق
التصويت.
وبموجب اإلص�ل�اح الدستوري
ال���ج���ذري ال����ذي ط���رح م��ش��روع��ه
ال��ب��رل��م��ان ال��وط��ن��ي األرم��ن��ي على
االستفتاء في الخامس من تشرين
األول ال��م��اض��ي ،سيتحول رئيس
الجمهورية في أرمينيا إلى شخصية
رمزية رغم تمديد مدة صالحياته من
 5إلى  7سنوات على أن يمنع ألي
مواطن شغل وظيفة رئيس الدولة
ألكثر من والية واحدة.
وسيتم من اآلن فصاعدا ً انتخاب
رئيس جديد لجمهورية أرمينيا

من قبل جمعية نيابية تضم نواب
البرلمان الوطني وممثلي هيئات
الحكم المحلية ،ول��ي��س م��ن قبل
المواطنين مباشرة كما ك��ان في
السابق.
وستتولى الحكومة كامل السلطة
التنفيذية في انتهاج سياسة البالد
الداخلية والخارجية والدفاعية
ليصبح رئيسها قائدا ً أعلى للقوات
المسلحة ف��ي زم���ن ال��ح��رب ،كما
سيتم تقليص عدد نواب البرلمان
الوطني من  131نائبا ً حاليا ً إلى
 101نائب.
م��ن جهة أخ���رى ،تجمع معظم
األح����زاب وال��ح��رك��ات السياسية
المعارضة في أرمينيا على حدوث
كثير من االنتهاكات والخروقات
خالل االستفتاء ،فيما تؤكد السلطات
أن المخالفات المشار إليها لم يكن
لها أن تؤثر في نتائج التصويت.

أو أي التزام مالي حياله من دون موافقة من الكونغرس».
وعلى خالف اتفاق كيوتو ال��ذي جرى التوصل إليه
في فترة رئاسة الديمقراطي بيل كلينتون لن يكون اتفاق
باريس معاهدة ملزمة تماما ً من الناحية القانونية وهو
األمر الذي كان من شأنه أن يدفع الكونغرس إلى رفضها
تماماً.
واعتبر وزير الخارجية االميركي جون كيري االتفاق
باالنتصار الكبير وقال« :هذا انتصار كبير لكل مواطنينا
ليس لدولة واحدة أو تكتل واحد .لكن لكل شخص هنا عمل
جاهدا ً لكي نصل إلى خط النهاية .إنه انتصار لكل الكوكب
وألجيال المستقبل ...لدينا مسار محدد هنا .اصطف
العالم خلف هذا االتفاق الذي سيمنحنا القوة لرسم مسار
لكوكبنا ...مسار ذكي ومسؤول ...مسار مستدام».
ف��ي غضون ذل��ك ،رح��ب نبيل العربي األم��ي��ن العام
لجامعة الدول العربية بنتائج اجتماع قمة المناخ التي
عقدت في فرنسا.
وأكد أن االتفاق بشأن تغير المناخ يمثل خطوة على
الطريق الصحيح للحد من ارتفاع درج��ة ح��رارة كوكب
األرض الناجم عن الغازات الدفيئة وكذلك مكافحة ظاهرة

االحتباس الحراري ،كما أن بنود اتفاق باريس متوازنة
وعادلة خاصة ما يتعلق بالهدف العالمي ،حيث تعهد
المجتمع ال��دول��ي بحصر ارت��ف��اع درج��ة ح��رارة األرض
وإبقائه «دون درجتين مئويتين» وبمتابعة الجهود لوقف
ارتفاع الحرارة عند  1.5درجة مئوية.
كما أن التمويل الذي جاء به اتفاق باريس والمحدد
بـ 100مليار دوالر سنويا ً أمر بالغ األهمية لمساعدة الدول
النامية لمواجهة ظاهرة االحتباس الحراري ،وأن وضع
آلية مراجعة للتعهدات كل خمس سنوات من شأنه إحراز
تقدم في التخفيضات.
وأشاد األمين العام بما قامت به المجموعة التفاوضية
العربية من مجهودات إلنجاح المؤتمر .كما ثمن انضمام
دولة فلسطين إلى االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ.
وكانت فلسطين قد انضمت رسمياً ،التفاقية األمم
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ «اتفاق باريس» ،وقالت
وزارة الخارجية الفلسطينية ،إن ه��ذه الخطوة تأتي
«تنفيذا ً لالستراتيجية ال��ت��ي أعدتها لالنضمام إلى
االتفاقيات والمنظمات والمؤسسات األممية ،واستنادا ً
إلى ما تم التوصل له سابقا ً بين وزير الخارجية رياض
المالكي ونظيره الفرنسي لوران فابيوس».
وأضافت ال��وزارة بأنها أعدت جميع المتطلبات ،بما
فيها صك االنضمام التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير
المناخ ( ،)UNFCCCال��ذي وق��ع عليه رئيس دولة
فلسطين محمود عباس ،مشيرة إلى أن الصك سلم رسميا ً
إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في باريس،
بصفته الجهة الوديعة لالتفاقية.
وأوضحت وزارة الخارجية ،أن عضوية فلسطين تدخل
حيز النفاذ رسمياً ،بعد م��رور تسعين يوماً ،من تقديم
الصك إلى األمين العام ،وأن هذه الخطوة تأتي انسجاما ً
مع مشاركة دولة فلسطين في أعمال المؤتمر الـ  21للدول
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ،
وترجمة لما ورد في كلمة الرئيس محمود عباس في 30
تشرين ثاني .2015
وأش��ارت الخارجية الفلسطينية إلى أهمية االنضمام
إلى هذه االتفاقية العالمية ،التي تشكل إطارا ً عاما ً للجهود
الدولية في معالجة القضايا ذات الطابع الكوني واإلنساني،
ولما ستقدمه لدولة فلسطين من تعزيز لعمل المؤسسات
الوطنية ،وتكريس حضورها الدولي ،وتمكينها من الحصول
على الدعم المخصص للدول في مجاالت البيئة ،والمشاريع
الضخمة ،ال سيما في قطاع غزة.

«هيومن رايت�س ووت�ش» تدعو للتحقيق
بمقتل � 90شخ�ص ًا في بوروندي
دع��ت منظمة «ه��ي��وم��ن راي��ت��س
ووت��ش» الحقوقية أم��س إل��ى فتح
تحقيق «ج��دي ومستقل» في أسوأ
أعمال عنف شهدتها بوروندي مؤخرا ً
والتي راح ضحيتها  90شخصاً.
وص��رح��ت ك��اري��ن��ا ترتساكيان
الباحثة المكلفة بملف بوروندي في
المنظمة «يجب فتح تحقيق جدي
ومستقل ب��ص��ورة عاجلة لتحديد
ظ��روف وق��وع عمليات القتل بشكل
دقيق» في منطقة بوجمبورا.
وأض��اف��ت« :أن���ه ب�لا ش��ك أخطر
ح����ادث وت��س��ب��ب ب��أك��ب��ر ع���دد من
الضحايا منذ بدء األزم��ة» ،مطالبة
ب���إرس���ال «خ���ب���راء م���ن ال���خ���ارج
لمساعدة» المحققين البورونديين
بسبب «التسييس وال��ف��س��اد» في
النظام القضائي البوروندي.
يذكر أن الجيش البوروندي أعلن

مقتل  87شخصا ً هم  79مهاجمين
وثمانية ج��ن��ود ،أول م��ن أم��س في
هجمات منسقة في ثالثة معسكرات
في بوروندي.
وق���د ارت��ف��ع��ت أع�����داد ض��ح��اي��ا
االشتباكات إلى  90شخصاً ،فيما
كانت الحصيلة األولى للعسكريين
ه��ي  12م��ت��م��ردا ً وأس���ر  .21وف��ي
وق���ت الح���ق اك��ت��ش��ف ال��س��ك��ان 40
جثة على األق��ل في ش��وارع األحياء
المعروفة لمعارضتها للرئيس بيار
نكورونزيزا.
وات���ه���م ال��س��ك��ان ق����وات األم���ن
باعتقال كل الشبان الذين صادفوهم
وإعدامهم بعد ساعات على الهجمات
التي شنها ف��ج��را ً م��ت��م��ردون م��ن 3
معسكرات.
وذكرت المنظمة أن الهجمات التي
شنت على الثكنات «خطيرة» ومن

مسؤولية الحكومة «ف��رض النظام
واألم��ن» ،مضيفة« :لكن ذلك ال يبرر
إطالقا ً عمليات فتح النار على سكان
ه��ذه األح��ي��اء» وطلبت «محاسبة
عناصر األمن المسؤولة» عن القتل.
من جهته ،ق��ال المتحدث باسم
ال��ج��ي��ش ج��اس��ب��ار ب����ارات����وزا إن
«مسلحين هاجموا  3مواقع للجيش
ف��ي ب��وج��وم��ب��ورا ،لتندلع عقبها
اشتباكات في المدينة طيلة اليوم»،
مضيفا ً «تم قتل  79مهاجما ً واعتقل
 45آخ��رون .فيما سقط أربعة من
رجال الشرطة وأربعة جنود».
وأث����ارت ال��ق�لاق��ل ف��ي ب��ورون��دي
التي بدأت منذ إعالن الرئيس بيير
نكورونزيزا خططا للترشح لوالية
ثالثة القلق في منطقة ال تزال محفوفة
بالمخاطر بعد عقدين م��ن أعمال
تطهير عرقي في الجارة رواندا.

