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إخالء أماكن عمومية في اليابان تحسبًا للصواريخ 
الكورية الشمالية

المدفعية اإلسرائيلية تقصف شمال قطاع غزة

اأج��رت اليابان اجلمعة 17 مار���س/اآذار اأول تدريبات مدنية على اإخالء الأماكن يف 
ح��ال وقوع هج��وم �صاروخي، ودوت �صف��ارات الإنذار واأذاع��ت املكربات حتذيرات 
�صوتية.واأجرى م�صوؤولون، يخ�صون التهديد الذي ت�صكله ال�صواريخ الكورية ال�صمالية، 
تدريب��ات يف بلدة �صاحلية، بعد اأكرث م��ن اأ�صبوع على اإطالق بيونغ يانغ 4 �صواريخ 
بالي�صتي��ة �صقطت يف البحر قبالة ال�صاح��ل ال�صمايل الغربي لليابان، اأحدها على بعد 

حوايل 200 كيلومرت من بلدة "اأوجا".
وحاك��ى التمرين و�صعا تقوم في��ه كوريا ال�صمالية باإطالق �ص��اروخ بالي�صتي على 
اجل��زر اليابانية. وقال متح��دث با�صم الدفاع املدين، اأثناء عملي��ة الإخالء: "العملية 
تب��دو كاأن ال�ص��اروخ �صق��ط على بعد ح��وايل 20 كيلومرتا غربي �صب��ه جزيرة اأوجا، 

واحلكومة تعكف حاليا على تقييم الأ�رضار".
و�صارع ال�صكان يف �صبه اجلزيرة، التي تقع على م�صافة 450 كيلومرتا تقريبا �صمايل 
العا�صم��ة طوكي��و، اإىل مركز اإجالء جمهز مبع��دات للطوارئ واأجه��زة للوقاية، فيما 
قام اأطفال املدار�س بالنبطاح اأر�صا قبل اأن ي�رضعوا اإىل قاعة للتمارين الريا�صية.

واأ�ص��ار م�صوؤولون حملي��ون اإىل اأن "الدافع وراء التدريب ه��و تنامي املخاوف حيال 
الو�ص��ع الأمني الإقليمي". وقال اأو�صامو �صايت��و امل�صت�صار الأمني يف مقاطعة اأكيتا 
حيث تقع اأوجا: "اأي �صيء ميكن اأن يحدث هذه الأيام، ومن املوؤكد اأننا ل ن�صتطيع اأن 

نتنباأ ب�صلوك الدول املجاورة لنا".

ذك��رت م�صادر اإعالمية فل�صطينية اأن املدفعي��ة الإ�رضائيلية ق�صفت ظهر ال�صبت 18 
مار�س/اآذار مناطق متفرقة يف بلدة بيت لهيا �صمال قطاع غزة.

ونقل��ت وكال��ة معا عن �صهود عيان اأن املدفعية الإ�رضائيلية اأطلقت 3 قذائف باجتاه 
مناط��ق حدودية يف بلدة بيت لهيا �صمال قطاع غ��زة، فيما قالت م�صادر اأمنية اإن 

املدفعية ا�صتهدفت منطقة اأر�س الغول �صمال القطاع.
بدوره��ا قال��ت م�صادر عربي��ة اإن �صاروخا اأطلق من غزة �صق��ط يف منطقة مفتوحة 
يف املجل���س الإقليم��ي �صاحل ع�صقالن مبحي��ط قطاع غ��زة دون اأن يخلف اإ�صابات 
اأو اأ���رضار. وكان��ت �صف��ارات الإن��ذار ق��د دوت �صب��اح ال�صب��ت يف منطق��ة املجل�س 
الإقليمي �صاحل ع�صقالن وعدد من امل�صتوطنات مبحيط قطاع غزة. من جهتها قالت 
م�ص��ادر حملية يف غ��زة اإن ثالثة �صواريخ اأطلقت من جنوب القطاع باجتاه البلدات 

الإ�رضائيلية �صقط اثنان منها داخل حدود القطاع واآخر يف �صاحل ع�صقالن.

 

عبد المحسن سالمة نقيبًا للصحفيين المصريين
ف��از عب��د املح�صن �صالمة مبن�صب نقيب ال�صحفي��ني امل�رضيني اجلمعة 17 مار�س/ 
اآذار بع��د ح�صول��ه عل��ى 2457 �صوت��ا م��ن اإجماىل ع��دد الناخبني البال��غ 4524، 
يلي��ه النقي��ب ال�صابق يحي قال���س وح�صل على 1890 �صوت��ا. وكان �صالمة قد قال 
لوكال��ة رويرتز خالل عملية القرتاع: "املهنة )ال�صحفية( تواجه اأ�صواأ اأو�صاعها يف 
تاريخه��ا" يف اإ�صارة اإىل تردي الأو�صاع املالية لكثري من املوؤ�ص�صات ال�صحفية واأن 

لذلك اأثرا �صلبيا على الأو�صاع املعي�صية لل�صحفيني واأدائهم املهني.
واأ�صاف �صالمة: "اإذا مل ننقذ املهنة �صت�صبح اأثرا بعد عني. اإذا فزت �صاأعقد �صل�صلة من 
الن��دوات واملوؤمترات بح�صور خرباء من الداخل واخلارج حلل الأزمة". م�صريا اإىل اأن 

هناك حاجة ما�صة اإىل ت�رضيعات جديدة حلماية العمل ال�صحفي.
وق��ال يحي��ى قال�س، نقيب ال�صحفي��ني ال�صابق، بعد اإعالن ف��وز �صالمة: " انتخابات 
التجدي��د الن�صفي لنقابة ال�صحفيني، الي��وم اجلمعة، كانت عر�صا دميقراطيا، وعربت 

عن اإرادة اجلمعية العمومية للنقابة".

اعت��ربت �صحيف��ة "الوا�صنطن بو�صت" الأمريكي��ة، اأنه يف حال 
تاأكد اأن الغارة الأمريكية على قرية قرب حلب ال�صورية، م�صاء 
اخلمي���س املا�صي، ق��د ا�صتهدفت فعاًل مدني��ني، فاإنها �صتكون 
الأ�ص��واأ منذ انطالق العمليات اجلوية للتحالف الدويل ملالحقة 

تنظيم "داع�س" يف العراق و�صوريا قبل اأكرث من عامني.
وكان ن�صط��اء مدنيون قد اأك��دوا اأن الغارة الأمريكية على بلدة 
اجلين��ة قرب حلب، ق��د اأدت اإىل مقتل ما ليق��ل عن 58 مدنيًا 
حيث مت ا�صتهداف امل�صلني، اأثناء خروجهم من امل�صجد والذي 

يكتظ اأي�صًا مبدنيني نازحني من مناطق اأخرى.
طائرة اأمريكية بدون طي��ار اأطلقت �صواريخ وقنبلة زنة 500 

رط��ل على موقع ق��ال عنه البنتاغون، اإنه يع��ود جلبهة حترير 
ال�ص��ام، ف��رع تنظيم القاع��دة يف �صوري��ا. وبح�ص��ب م�صوؤولني 
اأمريكي��ني ف��اإن ع�رضات امل�صلح��ني كانوا يف اجتم��اع، عندما 
اأطلق��ت الطائرة الأمريكية �صواريخها، مبين��ًا اأن ا"ل�صتهداف 
جاء نتيجة معلوم��ات ا�صتخباراتية". املر�صد ال�صوري حلقوق 
الإن�صان ومقره لندن، قال اإن الطريان الأمريكي ارتكب جمزرة، 
مو�صح��ًا اأن "القتل��ى معظمه��م م��ن املدني��ني، حي��ث اأظهرت 
ال�صور عمال الإغاثة وهم يحاولون �صحب اجلثث امل�صوهة من 
ب��ني ركام الأنقا�س". وبح�صب حممد ال�صغ��ال ، �صحفي، فانه 
و�ص��ل اإىل م��كان احلادث بعد وقت ق�صري م��ن الهجوم و�صاهد 

كيف ان امل�صجد قد مت تدمريه ب�صكل كامل.
الغارة الأمريكية على حلب ال�صورية تظهر من جديد رغبة اإدارة 

الرئي���س الأمريكي دونالد ترام��ب تو�صيع حربه على الإرهاب، 
خا�ص��ة واأنها تاأين بعد اأ�صابيع قليلة م��ن عملية اأمريكية على 
القاع��دة يف اليمن ادت اإىل وقوع قتل��ى يف �صفوف املدنيني، 
كم��ا اأنها تاأتي يف خ�صم نقا�صات متوا�صلة يف البيت البي�س 

حول اإمكانية زيادة الوجود الأمريكي يف �صوريا.
ال�صحيف��ة  �صوري��ا، بح�ص��ب  الأمريكي��ة يف  الغ��ارة  وج��اءت 
الأمريكي��ة، لتوؤك��د عل��ى اأن ترام��ب �صيك��ون اأك��رث عدواني��ة 
يف التعام��ل م��ع التهدي��دات الإرهابي��ة يف اخل��ارج، بخالف 
�صلف��ه باراك اأوبام��ا. املتحدث با�صم وزارة الدف��اع الأمريكية 
"البنتاغ��ون"، جيف ديفي�س، نفى م�صاء اجلمعة، ق�صف قوات 
التحالف ال��دويل �صد تنظيم "داع�س" الإرهابي، م�صجداً بريف 

حلب ال�صورية.

ناق�س جمل�س الأم��ن الدويل اجلمعة 17 مار�س/
اآذار يف جل�ص��ة مغلقة، ح�ص��ب املندوب الربيطاين 
ماثيو ريكروف��ت، ق�صية �رضب طائرة "اأبات�صي" 
لق��ارب كان يق��ل لجئ��ني بالقرب م��ن ال�صواحل 

اليمنية.
وقال ريكروفت، "لق��د ناق�صنا املو�صوع وحتدث 
مبعوث الأم��ني الع��ام لل�ص��وؤون ال�صيا�صية جيف 
فيلتم��ان ع��ن املو�صوع، ف�صال ع��ن دول اأخرى، 

م��ا زلن��ا يف مرحل��ة مبك��رة ول ميكنن��ا احل�ص��م 
بخ�صو���س اجله��ة الت��ي ا�صتخدم��ت املروحي��ة 
ب��كل  الأم��ر  �صنتاب��ع  لكنن��ا  الق��ارب،  لق�ص��ف 

تفا�صيله".
ومل يح��دد ال�صف��ري الربيطاين اجله��ة التي �صتقوم 
بالتحقيق يف هذه احلادثة، لكنه اأكد اأن التحقيق 
باملو�صوع جار.وكانت املنظمة الدولية للهجرة، 
اأف��ادت اجلمع��ة مبقت��ل 42 لجئ��ا �صوماليا يف 
هج��وم ا�صتهدف مركبا يق��ل مهاجرين يف البحر 
الأحمر قبالة اليمن.ور�صا املركب الذي كان ينقل 

ع���رضات ال�صومالي��ني اجلمعة يف مرف��اأ احلديدة 
الذي ي�صيط��ر عليه احلوثي��ون وحلفاوؤهم والذين 
اتهم��وا طريان التحالف العربي بقيادة ال�صعودية 

با�صتهدافه.
لك��ن مل يت�ص��ح بعد موق��ع وظ��روف الهجوم يف 
منطق��ة ت�صهد عمليات ع�صكرية يف احلرب الدائرة 
ب��ني امل�صلحني احلوثي��ني وحلفائهم م��ن اأن�صار 
الرئي���س ال�صاب��ق عل��ي عب��داهلل �صال��ح والقوات 
املوالي��ة حلكومة الرئي�س عبد ربه من�صور هادي 

املدعوم من ال�صعودية.

تعق��د منظم��ة اليون�صكو ن��دوة يف الثال��ث والع�رضين من 
ال�صه��ر احل��ايل ح��ول درا�ص��ة الآث��ار الناجمة ع��ن اإعادة 
ت�صكي��ل مهمة ال�صحافة على م�صت��وى العامل، مبا يف ذلك 
التحديات اخلا�صة بانق�ص��ام اجلمهور وترويج ال�صائعات 

وتقدمي اأخبار غري دقيقة اأو غري �صحيحة.
وذك��ر بي��ان �صحف��ي �ص��ادر ع��ن اليون�صك��و اأن املنتدى 
املنعق��د حتت �صعار "ال�صحافة يف مرم��ى النار: مواجهة 
التحدي��ات املعا���رضة" �صيوف��ر فر�ص��ة لكب��ار اخل��رباء 
وممثل��ي  الجتم��اع  وعلم��اء  وال�صحفي��ني  الإعالمي��ني 
و�صائ��ل الإع��الم الجتماعي��ة وغريه��م لتنمي��ة و�صائ��ل 
الإع��الم حل���رض الق�صايا اخلا�ص��ة مبهن��ة ال�صحافة من 

اأجل حت�صني جودتها.
اأ�ص��ارت املدي��رة العام��ة لليون�صكو اإيرين��ا بوكوفا اإىل اأن 
post- املعج��م الإجنلي��زي )اأوك�صف��ورد( اخت��ار كلم��ة
.2016 اأي ما بعد احلقيقة، لتكون كلمة عام   Truth

وقالت اإن العامل ي�صهد بروز م�صائل مت�س ب�صكل مبا�رض لب 
مهن��ة ال�صحافة احلرة، املهني��ة وامل�صتقلة، و�صددت على 
���رضورة درا�صة هذه امل�صائ��ل ومناق�صة املفاهيم وو�صع 

تخطيط ي�صمح بامل�صي قدمًا.
وقال��ت اإن ه��ذه العنا�رض حيوي��ة لتطبي��ق الدميوقراطية 

و�صيادة القانون والو�صول اإىل احلكم الر�صيد.

واشنطن بوست: ترامب أقل حرصًا على حياة المدنيين في حربه على اإلرهاب

الصحافة في مرمى النار:مجلس األمن يبحث ضرب األباتشي الجئين صوماليين في اليمن

 صاحبة الجاللة في عصر 
"ما بعد الحقيقة" 

لندن - متابعة

عواصم - متابعة

واشنطن -وكاالت

سوريا.. اتفاق لتسوية أوضاع المسلحين في حي الوعر في حمص وإدخال المساعدات
وقد بداأت عملية اخلروج يف اإطار تنفيذ اتفاق امل�صاحلة 
ال��ذي مت التو�ص��ل اإليه متهي��داً لعودة جمي��ع موؤ�ص�صات 
الدول��ة اإلي��ه ب�صكل كام��ل. وقال حماف��ظ حم�س طالل 
الربازي يف ت�رضيح ل�صانا اإن "املحافظة اأجنزت جميع 
الإجراءات والرتتيبات اللوج�صتية خلروج الدفعة الأوىل 
من امل�صلحني وعائالته��م من حي الوعر تنفيذا لتفاق 
امل�صاحلة ال��ذي مت التو�ص��ل اإليه الأ�صب��وع املا�صي". 
واأ�ص��ار املحافظ اإىل اأن الدفع��ة الأوىل "تت�صمن خروج 
اأك��رث م��ن 1500 �صخ���س م��ن م�صلح��ني وعائالته��م 
باجت��اه ري��ف حلب ال�صم��ايل ال�رضق��ي" م�ص��ريا اإىل اأن 
"عملي��ة الإخراج تتم باإ�رضاف اله��الل الأحمر العربي 
ال�صوري وال�رضطة الع�صكرية ال�صورية والرو�صية". وكان 
مت الثن��ني املا�ص��ي التو�ص��ل اإىل اتف��اق م�صاحلة يف 
ح��ي الوع��ر يف مدينة حم���س يق�صي بت�صوي��ة اأو�صاع 
امل�صلح��ني يف احل��ي وخ��روج الراف�ص��ني للت�صوي��ة مع 
عائالته��م متهيداً لع��ودة جميع موؤ�ص�ص��ات الدولة اإليه، 
وذل��ك بالتن�صي��ق ب��ني اللجن��ة الأمني��ة والع�صكرية يف 
حم���س ومركز امل�صاحل��ة الرو�ص��ي يف حميميم. ويعد 
ح��ي الوع��ر اآخر اأحي��اء مدينة حم�س ال��ذي تنت�رض فيه 
جمموع��ات م�صلحة، و�صبق اأن جرى اإخراج املجموعات 
امل�صلحة من مدينة حم�س القدمية يف اآذار عام 2014. 
واأّك��د الربازي اأنه "�صيتم ا�صتكمال خروج دفعات اأخرى 
م��ن امل�صلحني يف الأيام القادمة لت�صبح حم�س خالية 
م��ن الإره��اب".  ويف حدي��ث للتلفزي��ون ال�ص��وري قال 
ال��ربازي اإن عدد املقيمني يف ح��ي الوعر ي�صل اإىل 40 
األ��ف ن�صمة، �صيبقون يف احلي ملمار�صة حياتهم و�صتتم 
ت�صوي��ة و�ص��ع م��ن يرغب.كما اأك��د املحاف��ظ اأن الدور 
الرو�صي يف م�صاحلة الوعر ويف كل مكان هو ال�صامن، 
منوها ب��اأن ال�رضط��ة الع�صكرية الرو�صي��ة �صت�صارك يف 
تاأم��ني عملية الإخ��الء ونقل امل�صلحني م��ن احلي.  من 
جه��ة اأخرى اأف��اد ن�صطاء م��ن املعار�ص��ة ال�صورية اأنه 
�صيج��ري ن�رض كتيبة ع�صكرية رو�صية من )60 اىل 100 
عن���رض( بينه��م �صب��اط، يف ح��ي الوعر بع��د ا�صتكمال 
خ��روج امل�صلح��ني، تتلخ�س مهامه��ا يف مراقبة تنفيذ 

التفاق و�صمان التزام الأطراف بها.

دمشق - متابعة

وخ��الل حملته النتخابية هّدد دونالد ترامب بتقلي�س 
الدع��م الأمريك��ي للمنظمة الأممي��ة. ورّد حينها الأمني 
الع��ام ال�صاب��ق بان ك��ي مون “اأن��ا على يق��ني من اأنه 
�ص��وف  املتح��دة  للولي��ات  كرئي���س  من�صب��ه  بحك��م 
يتفه��ّم الأم��ر، �صي�صتم��ع، و�صي�ص��ع على املح��ك وعود 
حملت��ه النتخابي��ة”. ومل ي�صع دونال��د ترامب وعوده 
النتخابي��ة عل��ى املحك ب��ل م�صى قدم��ا يف تاأكيدها 
على اأر���س الواقع، ومن ذلك خف�س التمويل الأمريكي 
للمنظم��ة الدولي��ة. مل يتم بع��ُد الإعالن عن ه��ذا القرار 
ر�صمي��ا، اإل اأن الأمني الع��ام اأنطونيو غوتريي�س ا�صتبق 
اخلطوة حمّذرا من خف���س مفاجئ يف متويل املنظمة، 
قائ��ال اإن تلك اخلطوة قد تقّو�س جهود الإ�صالح، وفقا 
لبي��ان �ص��ادر ع��ن املنظمة الأممي��ة. واأ�ص��اف البيان 
با�ص��م  املتح��دث  �صتيف��ان دوجاري��ك،  ال�ص��ادر ع��ن 
غوتريي���س، اأن “الأم��ني الع��ام م�صتع��د للتباح��ث م��ع 
الولي��ات املتحدة واأي دولة ع�صو اأخ��رى حول اأف�صل 
طريق��ة ميكنن��ا من خاللها جعل املنظم��ة اأكرث فعالية 
م��ن حيث التكلفة لتحقيق اأهدافن��ا وقيمنا امل�صرتكة”. 
واأع��رب غوتريي���س ع��ن امتنان��ه “للدعم ال��ذي قدمته 
الولي��ات املتح��دة اإىل الأمم املتحدة عل��ى مر ال�صنني، 
بو�صفه��ا اأك��رب م�صاه��م م��ايل للمنظم��ة”، م�ص��ريا اإىل 
اأن��ه ي�صاند بقوة ���رضورة مكافحة الإره��اب على نحو 
فع��ال، ولكنه يعتق��د اأن الأمر يتطلب اأك��رث من الإنفاق 
الع�صك��ري. فهن��اك حاجة اأي�ص��ا اإىل معاجل��ة الدوافع 
الأ�صا�صي��ة لالإره��اب م��ن خ��الل موا�صل��ة ال�صتثم��ار 
يف من��ع ن�ص��وب ال�رضاع��ات ب��ل ال�صعي لإيج��اد طرق 
اأمث��ل حللها، ومكافحة التط��رف العنيف، وحفظ وبناء 
ال�ص��الم، والتنمية امل�صتدام��ة وال�صاملة، وتعزيز حقوق 
الإن�ص��ان واحرتامه��ا. وج��اءت ه��ذه الت�رضيحات بعد 

ن�رض البي��ت الأبي�س ملخطط موازنة عام 2018 ت�صعى 
اإىل اإجراء تخفي�صات كبرية يف الدبلوما�صية الأمريكية 
وامل�صاع��دات اخلارجي��ة. وقال��ت نيكي ه��ايل، �صفرية 
الوليات املتحدة لدى الأمم املتحدة، يف بيان اإن الأمم 
املتح��دة “تنف��ق اأموال اأك��رث مما ينبغ��ي، وت�صع بعدة 
ط��رق عبئا مالي��ا على الولي��ات املتح��دة اأكرب بكثري 
من الدول الأخ��رى”. واقرتح الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترام��ب خف�ص��ا ن�صبت��ه 28 باملئ��ة يف ميزاني��ة وزارة 
اخلارجي��ة ووكالة التنمية الدولية مب��ا ي�صمل تقلي�صا 
غري حم��دد لتموي��ل الأمم املتحدة ووكالته��ا، اإ�صافة 
اإىل فر���س ح��د اأق�صى ن�صبت��ه 25 باملئ��ة على متويل 
اأم��ريكا ملهمات حفظ ال�ص��الم. والوليات املتحدة هي 
اأك��رب مم��ول ل��الأمم املتح��دة، اإذ تدف��ع 22 باملئ��ة من 
امليزاني��ة الأ�صا�صي��ة للمنظم��ة الدولي��ة والبالغة 5.4 

ملي��ار دولر و28.5 باملئة من ميزانية عمليات حفظ 
ال�ص��الم الدولية البالغة 7.9 ملي��ار دولر. ثم تاأتي كل 
م��ن ال�صني واليابان يف املرتب��ة التالية، حيث ت�صاهم 
كل منهم��ا يف حفظ ال�ص��الم بن�صبة 10 باملئة وتليهما 
اأملاني��ا وفرن�ص��ا بن�صب��ة 6 باملئ��ة لكل منهم��ا. ورغم 
اأهميتها يف دعم املنظمة املنوط بها مهمة العمل على 
اإر�ص��اء ال�صل��م والأم��ن العامليني، اإل اأنه��ا جتعل القرار 
الأممي مرتهنا يف الغالب للداعمني والدول التي متتلك 
ح��ق الفيت��و، ما يدع��و البع���س اإىل ت�صبيه��ا ب�”�رضكة 
قاب�ص��ة متتلكه��ا ال��دول دائم��ة الع�صوي��ة”. ومت��ول 
امليزاني��ة كل عامني من ال�ص��رتاكات املقررة على كل 
دول��ة ع�صو وفقا ل�صيغ��ة ُيراعى فيه��ا متو�صط الناجت 
املحل��ي على مدار ع���رض �صنوات، مع ع��دم اإغفال دخل 
الف��رد والديون اخلارجية لكل دولة من الدول الأع�صاء 

الت��ي يبلغ عده��ا 193 دولة. فيما ال��دول التي ل تفي 
م�صاهماته��ا يف امليزاني��ة خ��الل العام��ني املالي��ني 
انتخاب��ات اجلمعي��ة  الت�صوي��ت يف  حُت��رم م��ن ح��ق 
العامة للمنظمة. يف الأ�صهر القادمة �صتناق�س اجلمعية 
العام��ة التي ت�صم 193 دول��ة ع�صوا امليزانية العادية 
لعام��ي 2018 و2019 لالأمم املتح��دة وميزانية حفظ 
ال�ص��الم يف الفرتة م��ن الأول من يولي��و 2017 وحتى 
30 يوني��و 2018. كم��ا يراج��ع جمل�س الأم��ن الدويل 
مهم��ات حف��ظ ال�ص��الم يف م��ا يق��رتب موع��د جتدي��د 
تفوي�صه��ا.  وق��ال �صف��ري فرن�صا لدى املنظم��ة الدولية 
فرن�ص��وا ديالتر اإن ق��وة الأمم املتحدة اإىل جانب التزام 
اأمريك��ي ق��وي بال�ص��وؤون العاملي��ة اأمر مطل��وب “اأكرث 
م��ن اأي وقت م�ص��ى”، وعك�ص��ت ت�رضيحات��ه قلقا من 
اأن ت��وؤدي التوجه��ات الأحادية للرئي���س الأمريكي اإىل 
تفكري دول اأخرى يف ال�صري على نف�س اخلط، ما �صي�صكل 
خط��را بالع��ودة اإىل من��اخ ق��دمي م��ن �صيا�ص��ة مناطق 
النف��وذ والتاريخ. لكن، ل ي�صاطر كل الأع�صاء يف الأمم 
املتح��دة القل��ق الفرن�ص��ي، فال�ص��ني مثال ق��د جتد يف 
تقلي�س الدعم الإن�ص��اين الأمريكي يف املنظمة الدولية 
فر�ص��ة جتعله��ا تتق��دم ه��ي لتم��الأ الف��راغ، وبالتايل 
ال�صطالع بدور دويل اأكرب لبكني. وي�صري كريي براون، 
مدي��ر معه��د لو ال�ص��ني يف كلي��ة كينغ��ز كوليدج يف 
لن��دن، اإىل اأن حتركات ال�صني باجت��اه زيادة التعددية 
“معق��دة”. ويق��ول يف ت�رضيحات نقلته��ا عنه �صبكة 
الأنب��اء الإن�صاني��ة “اإيري��ن” اإن “موق��ف اإدارة ترامب 
ب�ص��اأن تغ��رّي املناخ وعدد من املج��الت الأخرى تدفع 
ال�ص��ني نحو خيار وحيد، وهو القيام بدور اأكرث ن�صاطا 
يف الق�صاي��ا الدولي��ة، ب�صب��ب الفج��وة الت��ي �صتخلقها 

النعزالية الأمريكية التي تتوخى امل�صلحة الذاتية”.
وتق��ول ي��ون �ص��ون، اخلب��رية يف ال�صيا�ص��ة اخلارجية 
ال�صيني��ة، اإن ال�صني ت�صاهم يف عملي��ات حفظ ال�صالم 

باعتباره��ا و�صيل��ة لإقح��ام نف�صه��ا يف مي��زان القوى 
العامل��ي، و”مب��ا اأن الأمم املتحدة ه��ي من�صة متعددة 
الأطراف، ف��اإن ال�صني تنظر اإليه��ا باعتبارها الو�صيلة 
الأحادي��ة  عل��ى  لل�صيط��رة  وفعالي��ة  �رضعي��ة  الأك��رث 
الغربي��ة اأو التدخ��ل الع�صك��ري”. اإذا تراجع��ت الإدارة 
الأمريكي��ة القادم��ة ب�ص��كل ملح��وظ عن تق��دمي الدعم 
الإن�ص��اين، ميك��ن اأن تفتح الباب اأم��ام ال�صني ورو�صيا 

للعب دور اأكرب
رو�سيا ت�ستفيد

مل تتخلف رو�صيا، التي تعترب اإىل جانب ال�صني واأمريكا 
وبريطاني��ا وفرن�صا من اخلم�صة الكب��ار املتحكمني يف 
قرارات الأمم املتحدة، عن ال�صتفادة من الو�صع احلايل 
ل��الأمم املتح��دة الت��ي اأفادتاه كث��ريا يف عه��د بان كي 
م��ون فيما يخ�س امل�صاريع الأممي��ة يف �صوريا اأ�صا�صا. 
ويف خ�صم اجلدل حول امليزاني��ة وتقلي�س امل�صاعدات 
الأمريكي��ة اأقدمت مو�صكو على حتويل 77 مليون دولر 
اإىل ميزاني��ة املنظم��ة كجزء م��ن م�صتحقاته��ا. ويقول 
اخل��رباء اإن مو�صك��و �صع��ت من خ��الل هذه اخلط��وة اإىل 
تر�صي��خ تواجده��ا يف �صلب املنظمة الأممي��ة، باعتبار 
اأنه��ا اأح��ّج الو�صائل التي ت�صاعدها عل��ى حتقيق اأهداف 
�صيا�صته��ا اخلارجية، والتي ع��رب عنها فالدميري بوتني 
يف اأح��د املق��الت التي كتبه��ا خالل حمل��ة رئا�صيات 
2012، بقول��ه “�صن�صعى اإىل اإقام��ة نظام عاملي جديد 
ينطل��ق من الوقائ��ع اجليو�صيا�صية املعا���رضة، على اأن 
يك��ون ذلك ب�صكل تدريجي ودون هزات غري �رضورية”. 
واأ�صاف بوتني يف ذات املقال “من املهم جدا اأن تكون 
با�صتطاع��ة الأمم املتحدة وجمل���س الأمن وب�صكل فعال 
مكافح��ة حتكم بع�س ال��دول وال�صتبداد عل��ى ال�صاحة 
الدولية. ل ميكن لأحد خطف �صالحيات ووظائف الأمم 
املتح��دة وخا�ص��ة يف ما يتعلق با�صتخ��دام القوة جتاه 

الدول امل�صتقلة”.

واشنطن - متابعة

مل يكن �نتخاب �لربتغايل �أنطونيو 
غوتريي�س �أمينا عاما للأمم 

�ملتحدة جمرد ممار�سة دميقر�طية 
لختيار �لأمني �لعام �جلديد للأمم 

�ملتحدة، �لتي تاأ�س�ست يف 24 
�أكتوبر 1945، بل جاء �ختيار 

�ملفو�س �ل�سامي ل�سوؤون �للجئني 
)2015-2005( �ملعروف بقدرته 

على �لتفاو�س حل�سا�سية �ملرحلة 
�لتي متر بها �لأمم �ملتحدة و�لتي 

و�سلت �إىل مرحلة من �لرتدي 
و�لبريوقر�طية �لقاتلة �إىل درجة 

�أن �لبع�س من �ملتابعني تنباأ لها 
مب�ستقبل �سبيه مبا و�سع مع 

ع�سبة �لأمم، �ملنظمة �لتي ن�ساأت 
على �أنقا�سها منظمة �لأمم �ملتحدة.

األمم المتحدة.. ترد وبيروقراطية قاتلة وتنبؤات بمستقبل شبيه بعصبة األمم


