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كيف ُيمكن حملادثات 
السالم السورية أن تنجح؟

كاظم الساهر يقرر تلحني وغناء رسالة 
مؤثرة أعطته إياها طفلة سورية الجئة

نور املغربية.. أكرب حمطة إلنتاج الطاقة 
الشمسية يف العامل

استبعاد املتورطني يف االنتهاكات من املفاوضات قد يعني عدم وجود طرف ُيتفاوض معه

لعل ال�سحابة ال�سوداء التي تمثلها “الدولة الإ�سالمية في العراق 
وال�س���ام” تنطوي عل���ى ب�سي�ص اأمل، حي���ث نجحت هجماتها 
في ح�س���د جهود المجتمع الدولي لعملية �س���الم �س���ورية. لكن 
مع اإعط���اء الأولوي���ة لت�س���كيل جبهة موح���دة لهزيم���ة الدولة 
الإ�س���المية، �ساعت فر�س���ة لل�سغط على الحكومة ال�س���ورية 
وجماع���ات المعار�س���ة الم�س���لحة لتقديم التزامات ملمو�س���ة 

بوقف انتهاكاتهما واإقرار �سالم عادل.
م���ع اأن الحكومة ال�س���ورية تتحمل الجزء الأكبر من م�س���وؤولية 
مقتل المدنيين، اإل اإن الدول الغربية لم تتدخل في �س���وريا اإل 
بعد ظهور الدولة الإ�س���المية. بل اإن ا�ستمرار مكا�سب الدولة 
الإ�س���المية هو فقط ما حم���ل الغرب على قبول تو�س���يع الدور 
الرو�س���ي في الحرب، حتى واإن كان لدعم قوات ب�س���ار الأ�سد 

المنهكة.
“المجموع���ة الدولية لدع���م �س���وريا” حديثة الن�س���اأة، التي ل 
تقت�سر ع�سويتها - بما يحمله ذلك من اأهمية - على الوليات 
المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرن�س���ا، بل ت�سم اأي�سا اإيران 
والمملكة العربية ال�س���عودية وتركيا، وجامع���ة الدول العربية، 
هي التي �ستحدد معايير عملية �سالم �ستبداأ في يناير/كانون 

الثاني.
م�سار الحرب

في واقع الأمر يوجد م�س���ار حرب ولي�ص م�س���ار �سالم. فبيان 
فيينا ي�سعى اإلى اإر�س���اء وقف اإطالق نار، على امتداد 50 اإلى 
70 بالمائة من م�س���احة البالد فقط، م�س���تثنيا المناطق التي 
ت�س���يطر عليها الدول���ة الإ�س���المية، اأو جبهة الن�س���رة، اأو اأي 
جماعة تعتبرها المجموعة الدولية لدعم �سوريا اإرهابية. هذه 
العملي���ة توحد بفعالي���ة الحكومة والمعار�س���ة المقبولة لإنهاء 
قتالهما �سد بع�ص، والن�سمام اإلى الحملة العالمية لمكافحة 

تنظيم الدولة الإ�سالمية.
يرى البع����ص اأن مكافح���ة تنظيم الدولة الإ�س���المية )وجبهة 
الن�سرة الموالية لتنظيم القاعدة( له الأولوية ب�س���بب روؤيتها 

ال�ساذة للعالم واأعمالها الوح�سية الرهيبة.
ومع ذلك، فاإن العديد من الجماعات الم�سلحة ال�سورية، مثل 
“جي�ص الإ�سالم” و”اأحرار ال�سام” التي يعاد ت�سنيفها حاليا ب� 
“التيار ال�سائد” اإن لم يكن “المعتدل”، ارتكبت اأعمال وح�سية 
هي الأخ���رى، ناهيك عن الأ�س���د وقواته �س���فاكة الدماء، بما 
ارتكبته من اأعمال قتل جماعي وتعذيب واإلقاء براميل متفجرة 

قاتلة، و�سن هجمات بالأ�سلحة الكيميائية.
اإن م�س���اءلة الأ�سد لي�س���ت مطروحة اأ�سا�س���ا للنقا�ص، الذي ل 
يدور اإل حول طول المدة التي �سينتظرها ال�سوريون قبل اإجراء 

انتخابات جديدة قد يتر�سح لها.
لعل ا�ستهالل المفاو�سات با�ستبعاد المتورطين في النتهاكات 
يعني اأنه لن ُيوجد طرف ٌيتفاو�ص معه. لكن في الحد الأدنى، 
ينبغي اأن تكون الأطراف على ا�ستعداد لتقديم تعهد ل يقت�سر 
على التزامها بالتو�سل اإلى حل عن طريق التفاو�ص، بل ي�سمل 
اأي�سا احترام قوانين الحرب وحقوق الإن�سان لجميع ال�سوريين، 

ل �سيما مع ا�ستمرار القتال المحموم.
ينبغي اأن يكون وا�سحا اأن الم�سوؤولين المتورطين ب�سكل مبا�سر 
في اأ�س���واأ هجمات على المدنيين لن يكون لهم دور في �سوريا 

الجديدة.

عدم وجود التزامات ملمو�سة
فت���ح بيان فيينا في 14 نوفمبر/ت�س���رين الثان���ي اآفاقا جديدة 
باقتراح اإر�سال بعثة مراقبة من الأمم المتحدة لتاأمين ال�سالم، 
على الأقل في الأماكن “التي لن يتعر�ص فيها المراقبون لتهديد 
هجمات الإرهابيين”. ل �سك اأن وجود منطقة اآمنة �سي�سهل على 

دول الجوار تبرير �سد طالبي اللجوء عند حدودها.
تتوق تركيا والأردن ولبنان اإلى تقلي�ص تدفقات الالجئين بعد 
اأن غمرها اأكثر من 4 ماليين �س���وري، كما اأن الرقم القيا�سي 
لعدد الالجئين في التحاد الأوربي زاد من �سرورة التقلي�ص.

لكن علينا توخى الحذر تجاه اأي مزاعم باأن اأي منطقة هي حقا 
اآمنة للمدنيين. فالعجز ع���ن حماية “منطقة اآمنة” ُمعلنة اأدى 
اإلى ارتكاب اأهوال؛ مثلما حدث في �سربرنيت�س���ا التي �س���هدت 

اأ�سواأ فظائع في اأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ما ينق����ص بيان فيينا ه���و تحديد التزامات ملمو�س���ة لحماية 
ال�س���وريين في ظل ا�س���تمرار القت���ال، بما في ذل���ك عقوبات 
تفر�سها الأمم المتحدة نظير الهجمات الع�سوائية، التي يمكن 
اأن تحمل الأطراف المتحاربة على �سبط النف�ص. عمليات وقف 
اإطالق النار في �س���وريا تكون ذات نفع متى اأو اإذا دخلت حيز 
النفاذ، غير اأن ال�سوريين بحاجة اإلى وعد بالحماية الآن، وفي 

كل �سبر من اأر�ص �سوريا.
كما ينبغي ال�سغط على �سوريا- كاأولوية ق�سوى في المفاو�سات- 
لإط���الق �س���راح اآلف الن�س���طاء وال�سحفيي���ن والمحامي���ن 
والمدنيي���ن العاديين القابعين في ال�س���جون ال�س���ورية، ومنح 
منظمات المراقب���ة الدولية حرية الو�سول اإل���ى جميع مراكز 

الحتجاز.
اإذا كان من اأي معنى للفت���رة النتقالية المقترحة ومدتها 18 
�سهرا، فال بد اأن تت�سمن مطلبا بتجميد العمل بالقوانين التي 
ا�ستخدمتها الحكومة لقمع الن�سطاء ال�سلميين وعرقلة الحياة 

ال�سيا�سية.
يت�سم���ن بيان فيين���ا اأي�سا ج���دول زمنيا مفرطا ف���ي الطموح 
لكتابة الد�ستور. مثل هذه الجداول الزمنية الم�سغوطة كانت 
و�سفة لل�سراع في دول اأخرى تمر بتحولت مثل اليمن، وليبيا، 
والع���راق، وم�س���ر. اأي عملية كتابة الد�س���تور يج���ب اأن تاأخذ 
وقتها كي يعمل ال�سوريون معا، بما في ذلك ماليين الالجئين، 

للتفاو�ص على عقد اجتماعي جديد.
واأخيرا، اإذا لم يوجد من يتوقع بحث م�س���األة خروج ال�سجناء 
على طاول���ة المفاو�سات، فلي����ص اأقل من اأن تلت���زم الحكومة 
ال�س���ورية وكل الأطراف في المفاو�سات بت�سكيل لجنة تق�سي 
حقائق لها �سلطة ا�ستدعاء ال�سهود وكفالة الحفاظ على �سجل 

بكل ما عاناه ال�سوريون.
ربما يكون ب�سي�ص الأمل هذا ه�سا وغير م�سمون، ولكن يبقى 

قادرا على تعزيز تدابير حماية لل�سعب ال�سوري الآن.

اأعلن الفنان العراقي كاظم ال�ساهر تلحين وغناء ر�سالة 
اأعطته اإياها طفلة �س���ورية لجئة، ا�س���مها �سيماء )11 
عامًا( خالل زيارته الأخيرة اإل���ى مخيمات الالجئين 

ال�سوريين في لبنان.
وخ���الل الحلقة الأخيرة م���ن برنامج “ذا فوي����ص” قراأ 
الفنان العراقي كاظم ال�ساهر ر�سالة من طفلة �سورية 
لجئ���ة في اأحد المخيمات ال�س���ورية بلبن���ان، قال اإنها 
“موجهة للعالم كله”، واإنه يعمل على توزيعها وتلحينها 

مو�سيقيا.
وجاء في ر�سالة الطلفة ال�سورية “كنت اأملك بلدة جميلة 

ومدين���ة كبيرة.. كن���ت اأمل���ك حديقة واأزه���ارا وبيوتا 
كثيرة.. كنت اأميرة.. كان لدي حارة و�س���ارع وعنوان، 
والآن اأ�سبحت مجرد رقم في الأمم.. �سلبوا مني القيم 
واأعطون���ي رقما، اأمم اأمم اأين حق���ي؟ بدون رقم، اأمم 
اأمم.. اأين طفولتي؟ اأمم اأمم.. اأي���ن القلم؟ اأرجعوني 

اإلى ثرى بلدي”.
وجاءت زيارة ال�س���اهر لمخيمات ال�س���وريين في لبنان 
بعد �س���هر من تعيينه �س���فيرا للنوايا الح�س���نة من قبل 
منظم���ة الأم���م المتح���دة للطفولة “يوني�س���يف”، حيث 

�سارك الأطفال في ن�ساطات مختلفة من ر�سم وغناء.

يعم���ل المغرب عل���ى افتتاح اأكب���ر محطة لإنت���اج الطاقة 
ال�سم�سية في العالم نهاية هذا العام، في م�سروع �سيمّكن 
البالد م���ن تغطية 42% م���ن حاجتها بوا�س���طة الطاقات 

المتجددة بحلول 2020.
المغرب ي�سعى لو�سع اللم�سات الأخيرة من م�سروع “نور” 
اأكب���ر محطة لإنت���اج الطاقة ال�سم�س���ية ف���ي العالم، ومن 
المتوق���ع اأن تفتتح نهاي���ة العام الحالي، ف���ي منطقة على 
مقربة من ال�سحراء ال�سرقية للمغرب، وتحت اأ�سعة �سم�ص 

تنعم بها البالد لأكثر من 300 يوم في ال�سنة.
ويهدف الم�س���روع ف���ي مجمله اإل���ى تولي���د 580 ميغاوات 
كافية لإمداد مليون بيت بالكهرباء، ح�سبما اأعلنت الوكالة 

المغربية للطاقة ال�سم�سية عند اإطالق الم�سروع.
وبح�س���ب تقديرات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء 
في المغرب، فاإن ت�س���غيل محطة نور1 �س���يمكن من الحد 
م���ن انبعاث 240 األ���ف طن من ثاني اأك�س���يد الكربون في 
ال�سنة، على اأن ي�سل الحد من انبعاث هذا الغاز اإلى 522 
األف طن مع اإنهاء المرحلتين الثانية والثالثة )نور2 و3(.

وتطمح المملكة المغربية التي ت�ستورد 94% من حاجاتها 
من الطاقة اإلى تغطية 42% من حاجتها بوا�سطة الطاقات 
المتجددة بحلول 2020، عبر ال�ستفادة من ال�سم�ص والريح 

والطاقة الكهرومائية.
واإ�سافة اإلى محطة نور - ورزازات، يخطط المغرب لإن�ساء 
محطات �سم�س���ية في مناطق اأخرى من �س���اأنها، بح�سب 
الأرقام الر�س���مية، خف�ص انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون 

بحوالى ت�سعة ماليين طن �سنويا ابتداء من 2020.
ويدخل هذا الم�سروع �سمن تخفيف عبء انفاق المغرب 
على الطاق���ة، وفي اإطار التزام المغرب بخف�ص انبعاثاته 
من غازات الدفيئة بن�س���بة 13% بحلول �سنة 2020 بجهد 

مالي ذاتي قدره ع�سرة مليارات دولر.
وت�ستعد المملكة المغربية نهاية 2016 ل�ست�سافة الموؤتمر 
العالمي للمناخ الثاني والع�س���رين الذي يفتر�ص اأن يتابع 
مقررات موؤتمر باري����ص الذي انتهى م�ساء ال�سبت باتفاق 
تاريخي غير م�سبوق يهدف اإلى احتواء ارتفاع درجة حرارة 
الأر�ص “باأدنى بكثير من درجتين مئويتين” مع ال�سعي للحد 

من ارتفاعها “عند 1،5 درجة مئوية”.

�سارة ليه ويت�سون
�ملدير �لتنفيذي لق�شم �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

عن املوؤلف

MAC is holding a welcome night for the Syrian 
refugees on Friday January 8th, 2016 (6:00 PM) at the 
MAC Centre, 2122 Kingsway, Vancouver, BC. Please join in 
welcoming the new families and helping them to connect to 
their new community.

أخبار كندا والشرق األوسط
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