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برقيات ويكيليكس ال تتعّدى نهاية شهر 
عات 

ّ
شباط 2010، لكنها تشير إلى التوق

قت في قّمة كانكون 
ّ
األميركية التي تحق

دولة  انضمت 116  فاليوم  املكسيك.  في 
إلى االتفاق املناخي، فيما أعلنت 26 دولة 

أخرى نيتها االنضمام إليه. 
ه���ذا امل��ج��م��وع، م���ن 140 ب���ل���دًا، ه���و أكبر 
من هدف 100 دول��ة إلى 150 دول��ة الذي 
كشفت عنه إحدى البرقيات الدبلوماسية 
بكوني  لقائه  أث��ن��اء  بيرشينغ  لجوناثان 

هيدغارد يوم 11 شباط 2010. 
هذه ال��دول ال���140، تمثل 75 في املئة من 
األمم  م���ع���اه���دة  ف���ي  أع���ض���اء  دول�����ة   193
امل��ت��ح��دة ح���ول ال��ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ��ي، ك��م��ا أن 
مسؤولون  امل����ع����اه����دة  ف����ي  امل����ش����ارك����ن 
ع��ن أك��ث��ر م��ن 80 ف��ي امل��ئ��ة م��ن االنبعاث 

أن  اليابان،  موقف  لكن  للغازات.  العاملي 
رًا،  ُمبرَّ ليس  كيوتو  ب��روت��وك��ول  توسيع 
غير  للموقف  كبيرة  دف��ع��ة  ليعطي  ج��اء 
تريد  ال  التي  املتحدة،  للواليات  الرسمي 

بالفعل تقديم تنازالت لباقي العالم. 

بشير البكر 

ت��ك��ش��ف ال���ب���رق���ي���ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة التي 
نشرها موقع »ويكيليكس« كيف ماحكت 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة األم�����م ال���ت���ي تعارض 
الحراري،  االن��ب��ع��اث  ملكافحة  ��ه��ا 

َ
م��ق��اَرَب��ت

املالية  امل����س����اع����دات  اس���ت���خ���دم���ت  وك���ي���ف 
ل��ل��ح��ص��ول ع���ل���ى دع�����م س���ي���اس���ي، وكيف 
��م��ت أم��ي��رك��ا، ف���ي ج���و س����ري، هجومًا 

ّ
ن��ظ

ع��امل��ّي��ًا إلن��ه��اك معارضيها  دب��ل��وم��اس��ّي��ًا 
بشأن »اتفاق كوبنهاغن« املثير للجدل. 

وت���ق���ول ال��ب��رق��ي��ات إن���ه ب��ط��ل��ب م���ن وكالة 
االس��ت��خ��ب��ارات األم��ي��رك��ي��ة )س���ي آي ايه(، 
أرسلت وزارة الخارجية برقية سرية يوم 
31 تموز 2009، للحصول على معلومات 
ع����ن دب���ل���وم���اس���ي���ي األم�������م امل����ت����ح����دة، من 
خ��ال سلسلة من األسئلة بما فيها تلك 
وكان  املناخية.  بالتغّيرات  تتعلق  التي 
ال���غ���رض م���ن ه����ذا ال��ط��ل��ب ه���و الحصول 
على معلومات تخّص مواقف ال��دول من 
املناخي  للتغير  كوبنهاغن  م��ف��اوض��ات 

التي كانت ستجرى في نهاية العام. 
إال أن أميركا لم تكن وحدها من يستخدم 
ف��ي هذه  ال��ط��رق لتجميع معلومات  ه��ذه 
الحقبة، ففي 19 تموز 2009 بعثت وزارة 
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ب��رق��ي��ة ت��ش��ي��ر إلى 
مكتب  على  بكني  م��ن  معلوماتي  ه��ج��وم 
املتحدة  ل����ل����والي����ات  ال����خ����اص  امل����ب����ع����وث 
حول التغير املناخي لدى األمم املتحدة، 
ت���ود س��ت��ي��م. ه��ج��وم ت���زام���ن م���ع نقاشات 
الغاز املسبب  ان��ب��ع��اث  ال��ص��ني ح���ول  م��ع 

لاحتباس الحراري في بكني. 
ل����م ت��ن��ج��ح امل����ف����اوض����ات م����ع ال���ص���ني في 
التوصل إلى اتفاق عاملي في كوبنهاغن، 
ث تاريخي  لكن الواليات املتحدة، أكبر ُملوِّ
م، كان بإمكانها التشبث بشيء 

َ
في العال

ما، مهما كان زهيدًا. 
الواليات  استفادت  األس���اس،  ه��ذا  وعلى 
التي  ناِسبة، 

ُ
امل املقاربة، غير  املتحدة من 

تدعو كل بلد إلى اختيار أهداف مقبولة 
ال��غ��از املسبب  ان��ب��ع��اث  لتصفية م��ص��ادر 
ل��ت��رت��ب��ط بسهولة  ال���ح���راري  ل��اح��ت��ب��اس 

كبيرة بالصني وببلدان أخرى نامية. 
وح��ق��ي��ق��ة، ف���إن ات��ف��اق كوبنهاغن ه���ذا، ال 
 

ّ
للحد ال��ض��روري��ة  الحلول  تنفيذ  يضمن 

لاحتباس  املسبب  الغاز  ان���ب���ع���اث  م���ن 
األمم  د مفاوضات 

ّ
ُي��ه��د إن��ه  بل  الحراري، 

املتحدة بشأن برنامج بروتوكول كيوتو، 
ال��دول الغنية واجبات  ال��ذي تتحمل فيه 
ُم���ل���زم���ة. م��ج��م��وع��ة م����ن األس����ب����اب قادت 
ال��ع��دي��د م��ن ال����دول، وخ��ص��وص��ًا الفقيرة، 
إل��ى م��ع��ارض��ة ح���ادة الت��ف��اق كوبنهاغن، 
الحكومية  غ���ي���ر  امل���ن���ظ���م���ات  رأت������ه  ال������ذي 

 .
ً
 كاما

ً
 فشا

ً
والجمعيات فاشا

كيف يمكن كل هذه الدول خدمة املصالح 
 
ّ
األم��ي��رك��ي��ة؟ م��ن خ���ال ت��ع��زي��ز إم��ك��ان تنب

رس��م��ي الت��ف��اق أص��ل��ي. ك��ان األم���ر يتعلق 
بإحدى الهجمات الدبلوماسية من وزارة 
الخارجية األميركية. وما بني نهاية قمة 
كوبنهاغن في كانون األول 2009 ونهاية 
البرقيات  ت��س��ري��ب  )أث���ن���اء   2010 ش��ب��اط 
ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة( ث���م���ة ك��م��ي��ة ك���ب���ي���رة من 

البرقيات الدبلوماسية. 
����ن ف����ي ح����اج����ة إلى 

ُ
ب���ع���ض ال��������دول ل����م ت����ك

م���ن ُي��ق��ن��ع��ه��ا ب��م��ع��ارض��ة ص���ارم���ة التفاق 
الفقيرة،  ال��دول   

ُ
َي��ِع��د االت��ف��اق  كوبنهاغن. 

التي تتعرض للتسخني الحراري الذي لم 

موضوع التمويل، الذي تفاوضت حوله 
قمة كانكون التي اختتمت أعمالها أخيرًا 
ف��ي امل��ك��س��ي��ك، أث���ار م��س��أل��ة ح��ّس��اس��ة، من 
املمنوحة  الثقة  مناقشتها، هي  الشرعي 
ًا 

ّ
ورد امل��س��اع��دات.  ى 

ّ
ستتلق التي  للبلدان 

على س��ؤال موّجه إل��ى ال��والي��ات املتحدة 
األم��ي��رك��ي��ة ع��ن السبب ال���ذي ي��ح��ول دون 
اتفاقها مع الصني والهند، على ما يمكن 
 من مستقبلي 

ّ
ُه إجراءات مقبولة للحد

ّ
عد

املسألة  إن  ب��ي��رش��ي��ن��غ  ق���ال  االن���ب���ع���اث���ات، 
تتعلق بمدى وفاء الدول بتعهداتها. 

ال���ق���ل���ي���ل م����ن ال���ث���ق���ة ال���ق���ائ���م���ة ب����ني الدول 
املتقدمة والدول السائرة في طريق النمو 
ًا. وت���ك���ش���ف برقية 

ّ
خ���ل���ق ان���ق���س���ام���ًا ح��������اد

وزير  مساعدة  من  شديدًا  تهديدًا  سرية 
أوتيرو،  م���اري���ا  األم���ي���رك���ي���ة،  ال���خ���ارج���ي���ة 
ال��وزراء اإلثيوبي ملس زيناوي،  لرئيس 
االتحاد  م����ف����اوض����ات  ي����دي����ر  ك������ان  ال�������ذي 
األفريقي في موضوع التغيرات املناخية: 
»إما توقيع االتفاق وإما وقف املناقشات 
ه���ن���ا«. وال��ن��ت��ي��ج��ة ه���ي أن زي���ن���اوي أعلن 
لكنه كان ينتظر تطمينًا  دعمه لاتفاق، 
ش��خ��ص��ي��ًا م���ن ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي باراك 
مالية  م�����س�����اع�����دة  م����ن����ح  ح�������ول  أوب�������ام�������ا 

موعودة. 
إن تصميم الواليات املتحدة على البحث 
األقوياء،  خ���ص���وم���ه���ا  ض����د  ح���ل���ف���اء  ع����ن 
م��ث��ل ال��ب��رازي��ل وج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا والهند 
وال���ص���ني، ج���رى ال��ت��ط��رق إل��ي��ه ف��ي برقية 
دبلوماسية مؤرخة في 17 شباط 2010، 
تتحدث ع��ن ل��ق��اء ب��ني م��س��ؤول ف��ي األمن 
ال���ق���وم���ي وامل����ن����دوب����ة األوروب������ي������ة كوني 

هيديغارد. 
ف��ي ه��ذا ال��ل��ق��اء، أص��ر امل��ن��دوب األميركي 
االتحاد  م������ب������ادرات  ت�����ع�����ارض   

ّ
أال ع���ل���ى 

األوروب�����������ي امل�������ب�������ادرات األم����ي����رك����ي����ة، كي 
الدول  الع���ت���راض���ات  أف��ض��ل   

ٌ
إدارة ت��ك��ون 

تصريحات  ال���ل���ق���اء  وي���ف���ض���ح  األخ���������رى. 
لاتحاد األوروبي مخالفة لهذا التحالف 
السرية  البرقية  تقول  السري.  والتواطؤ 
إن االتحاد األوروب��ي »خفض« انتقاداته 
اًء«. 

ّ
»بن ي���ك���ون  ك����ي  امل���ت���ح���دة  ل���ل���والي���ات 

ضرورة  ح��ول  تتمحور  اللقاءات  وكانت 
ال����دول األخ����رى أو اخ��ت��ي��اره��ا أو  تحييد 
تهميشها، بما فيها فنزويا أو بوليفيا. 
بعد انتهاء قمة كوبنهاغن، بدأت العاقة 
ت��ظ��ه��ر م���ا ب���ني امل��س��اع��دة امل��ال��ي��ة والدعم 
البرقيات  إح�������دى  وت���ش���ي���ر  ال���س���ي���اس���ي. 
الدبلوماسية السرية إلى موقف هولندا، 
ف��رغ��م م��ا ع���رف عنها م��ن ع���دم استخدام 
ضغط   

َ
أداة امل���ال���ي���ة  ل��ل��م��س��اع��دة  س���اب���ق 

التعامل،  ه������ذا  ف�����ي  س���ق���ط���ت  س����ي����اس����ي، 
لت املسألة سابقة في تاريخها، وُبّرر 

ّ
ومث

األمر بأنه من دون هذا النوع من التعامل 
س����ي����ك����ون م�����ن ال����ص����ع����ب ال������وص������ول إلى 
ات��ف��اق داخ��ل األم��م امل��ت��ح��دة، وه��و »شرط 

لاستفادة من التمويل املناخي«. 
تتحدث البرقيات الدبلوماسية األميركية 
اآلتية من السعودية، إحداها مؤرخة في 
ممثلي  ب���ني  ل���ق���اء  ع���ن   ،2010 ش���ب���اط   12
السفارة األميركية واملستشار االقتصادي 
املعدنية  وامل�����ص�����ادر  ال���ن���ف���ط  وزارة  ف����ي 
أشار  ال���ذي  ال��ص��ب��ان،  اململكة محمد  ف��ي 
إل���ى ال��ت��زام ال���والي���ات امل��ت��ح��دة بمساعدة 
السعودية في جهودها لتحقيق التنويع 
االقتصادي من خال دعم الضغوط على 

املفاوضات حول التغير املناخي. 

واشنطن ضغطت سياسّيًا ومالّيًا لتعديل اّتفاق كوبنهاغن 
املناخ  حول  »ويكيليكس«  وثائق  كشفتها  التي  األس��رار 
لتعديل  األميركيون  استخدمها  التي  الطرق  عن  تتحدث 
اتفاق كوبنهاغن في نهاية العام املاضي. »مناورات مالية 
وحرب  وتجسس  سياسي،  دعم  على  للحصول  وتهديدات 
بالطرق  علم  على  كانوا  الكثيرين  أن  ورغم  إلكترونية...«. 
األميركية في الضغط، فإن الرأي العام العاملي، وخصوصًا 

األوروبي، قرأ نتائج قمة كوبنهاغن بوصفها صراعًا وشرخًا 
كانت  وبينما  املتحدة.  والواليات  األوروب��ي  االتحاد  بني 
االتصاالت السرية املتواطئة بني الوفدين األوروبي األميركي 
إلى  تشير  اإلعالم  وسائل  كانت  األضواء،  عن  بعيدًا  تجرى 
عن  وتتحدث  الغربيني  الحلفاء  بني  كبير  اختالف جوهري 

تواطؤ، بل تحالف صيني ����� أميركي أفشل القمة 

س على املناخ 
ّ

وثائق »ويكيليكس«: التجس

واشنطن هّددت 
ممّثل أفريقيا 

للحصول على دعم 
االتفاق

طلبت االستخبارات 
الحصول على معلومات 
عن مواقف الدول بشأن 
مفاوضات كوبنهاغن 

قمة كانكون 

ات تشير إلى 
ّ
البرقي

تواطؤ سّري بني 
الواليات املتحدة 

واالتحاد األوروبي في 
 املناخ

ّ
ما يخص

السعودية طلبت 
من الواليات 

املتحدة مساعدة 
في جهودها 

لتحقيق التنويع 
االقتصادي 

تتسبب فيه، بمساعدات مالية تصل إلى 
30 مليار دوالر. 

ق��م��ة كوبنهاغن،  م���ن  أس��ب��وع��ني  وخ����ال 
كتب وزير الشؤون الخارجية للمالديف، 
ي��ري��د مساعدة  ب��ل��ده  أح��م��د ش��اه��ي��د، أن 
أن  ي��م��ك��ن��ه��ا  أخ�����رى   

ً
دوال وأن  م��ل��م��وس��ة، 

اتفاق محترم.  تحقق إنجازات من خال 
وه����ذا دل��ي��ل ع��ل��ى أن دول����ة امل��ال��دي��ف، من 
ي 

ّ
أن تؤد أرادت بالفعل  ن���ادرة،  ب��ني دول 

امل��ف��اوض��ات إل��ى ات��ف��اق. لكن ك��ان��ت هناك 
ر في حال ضعف وكانت ضحية 

ُ
دول/ُجز

ضغوط مالية. 
أدخلته  ال���������ذي  ال����س����ي����اس����ي  ال�����رب�����ط  إن 
امل���ف���اوض���ات ب��م��ل��ي��ارات ال��������دوالرات على 
 

ٌ
وُمخاِلف للجدل،  مثيٌر  مساعدات  نحو 

��ة لتهديدات 
َ

ض ��ع��رَّ
ُ
ل��ل��رأي ال��ع��ام. ال���دول امل

التغيرات املناخية ترى في هذه املساعدة 
حقًا ال مكافأة. 

وح��س��ب خ��ب��ر، ف��ي 11 ش��ب��اط 2010، فقد 
ر 

ُ
الدول/الُجز بعض  على  ال��ره��ان  ج��رى 

ال���ح���ل���ف���اء«. وكشفت  »أف����ض����ل  ب��وص��ف��ه��ا 
ب��رق��ي��ة دب��ل��وم��اس��ي��ة م���ن ن���ائ���ب املندوب 
جوناثان  امل�����ن�����اخ،  ل����ش����ؤون  األم����ي����رك����ي 
بيرشينغ، أن على املانحني أن ُيصاِلُحوا 
ب���ني ال����ض����رورة ال��س��ي��اس��ي��ة مل��ن��ح تمويل 
عملية  إكراهات  اعتبارات  وبني  حقيقي، 

مليزانيات صارمة. 

جهاز أمن األمم املتحدة يعتقل متظاهرًا في كاكون )جيراردو غارسيا ــ رويترز(


