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عواصم/ وكاالت
ــرصم  ــام املن ــذ الع ــني من ــت الص رشع
ــا يف  ــة له ــدة لوجستي ــاء أول قاع يف بن
ــن يف العالم  ــم ممرات الشح جيبوتي أه
ــة  ــات أمريكي ــات و تخوف ــرية تحفظ مث
ــارد الصيني من  ــن خروج امل وأوروبية م
ــا نزعة للتوسع  ــه والقلق من كونه قمقم

والسيطرة.
ــة الرسمية  ــن الوكالة الصيني ونقًال ع
ــد انطلقت عدة  ــار "شينخوا"، فق لألخب
ــة وعىل متنها جنود  سفن حربية صيني
أول  ــو  ــة نح ــة متجه الصيني ــة  البحري
ــة يف جيبوتي  ــة خارجي ــدة عسكري قاع

لالستقرار فيها.
ويذكر أن جيبوتي بلد عربي يف القرن 
ــر  ــر األحم ــىل البح ــل ع ــي ويط األفريق
ــاب املندب الذي  وخليج عدن ومضيق ب
ــن.  اليم ــئ  شواط ــني  وب ــا  بينه ــل  يفص
ــذب  ــري إىل ج ــد الفق ــذا البل ــى ه ويسع
ــن  ــار دوالر م ــة 12 ملي ــارات بقيم استثم
ــا  ــاري يف أفريق ــز تج ــة مرك ــالل إقام خ
ــورة. وملوقعه  ــداء بسنغاف ورغبتها اإلقت
ــذا البلد  ــول ه ــام تح ــي اله اإلسرتاتيج
ــن الدولية لحفظ  ــز لتزويد السف إىل مرك
ــوق  حق ــال  مج يف  ــة  والناشط ــالم  الس
ــؤن. والتي حصلت  اإلنسان بالوقود وامل
ــد كبرية يف هذا  ــا وفرنسا عىل قواع أمريك
ــرت أمريكا  ــد استأج ــري. فق ــد الصغ البل
ــام 2001م و بدأت  ــه يف ع ــدة ليموني قاع
ــدي  ــن 900 جن ــة م ــة مؤلف ــوة أمريكي ق
العمل فيها رسمياً قبل أن تتوسع وتضم 
ــاً تحت مسمى  أربعة آالف جندي الحق
قوات أفريكوم. كما أنشأت اليابان قاعدة 
ــام 2009م  ــي ع ــا يف جيبوت ــة له عسكري
ــاراً عسكرياً  ــاً ومط ــت ميناء دائم تضمن

خاصاً بطائرات االستطالع.
ــام  ــذ الع ــني من ــت الص ــني رشع ويف ح
ــة  عسكري ــدة  قاع ــاء  بن يف  ــايض  امل

األوىل  ــون  لتك ــي  جيبوت يف  ــة  لوجستي
ــت  اكتف ــي  والت ــني،  الص ــدود  ح ــارج  خ
ــا  ــة بتسميته ــة الصيني ــة الرسمي الوكال
ــادة  ــا إع ــة مهمته ــم بحري ــآت دع منش
ــاق عمليات  ــدم يف سي ــن وتستخ التموي
ــة  ــن التجاري ــي للسف ــم اللوجست الدع
ــت وزارة الخارجية  ــة، وبهذا نزع الصيني
الصينية الصفة العسكرية عن قاعدتها 
املرتقبة يف جيبوتي يف محاولة للتخفيف 
ــا،  ــا وحلفائه ــاوف أمريك ــدة مخ ــن ح م
ــة الصينية سياستها  ووصفت الخارجي
ــاج إىل  ــا ال تحت ــة أنه ــارة االفريقي يف الق
قواعد ذات صفة عسكرية، وما بناء هذه 
ــدة اللوجستية إال تنفيذاً التفاقية  القاع
ــن والتي  ــب بني البلدي ــاون والتدري التع

ــام 2014م، وتأتي هذه  ــا يف ع ــم توقيعه ت
ــني يف عام  ــا واجهت الص ــوة بعدم الخط
ــو  الرس ــات  محط يف  ــات  صعوب 2008م 
ــن  العرشي ــات  املهم ــالل  خ ــن  والتموي
ــة القرصنة التي قامت بها الصني  ملكافح

قبالة سواحل الصومال وخليج عدن.
ــة  ــة يف ساع ــة الصيني ــت الوكال وأعلن
ــس األول إبحار عدد  ــرة من ليل أم متأخ
من جنود بحريتها عىل منت سفن حربية 
لالستقرار يف قاعدة التموين واإلمداد يف 
جيبوتي والتي تم عقد اتفاق بشأنها بني 
ــد محادثات ودية بني  بكني وجيبوتي بع

البلدين.
ــور  التط ــذا  ــري ه ــع أن يث ــن املتوق وم
ــدان كأمريكا وفرنسا  مخاوف بعض البل

ــي  فجيبوت ــة.  الغربي ــدول  وال ــان  والياب
ــط الهندي والبحر  تقع عىل مسري املحي
ــس الرابط البحري  األحمر وقناة السوي
ــا  وآسي ــا  أوروب ــني  ب ــارا  اختص ــرث  األك
ــن التي تريد العبور  ويتوجب عىل السف
من البحر األحمر إىل املحيط الهندي أن 
تبحر من مضيق نصفه يف املياه اإلقليمية 
ــة. وقد أبدت واشنطن وباريس  الجيبوتي
ــىل تنامي  ــض التحفظات ع وطوكيو بع
ــادي واألمني بني الصني  التعاون االقتص
ــل ذراعاً ملد  ــي باعتباره قد يشك وجيبوت
ــذه املنطقة  ــني العسكري يف ه نفوذ الص
ــن إىل  ــت واشنط ــة. وسارع اإلسرتاتيجي
ــوات مع  ــار لعرش سن ــد عقد اإليج تمدي

زيادة من 30 إىل 60 مليون دوالر.

ــل وزير  ــدة التوتر قّل ــاً من ح وتخفيف
الخارجية الجيبوتي محمد عيل يوسف 
ــًال: "ال  ــة قائ ــاوف الغربي ــأن املخ ــن ش م
ــدة الصينية عىل  ــر إىل القاع يجب النظ
ــي يف القرن األفريقي أو  أنها توسع صين
حتى يف أنحاء العالم، فقد أصبحت هذه 
ــًال للقراصنة وبؤرة لإلرهاب  املنطقة معق
ــدويل  ــع ال ــدد املجتم ــاً يه ــراً دائم وخط
ــف الصني معرباً  ــع عن موق بأرسه". وداف
ــن تفهمه قلق بعض الدول الغربية من  ع
ــدة عسكرية  ــني يف إقامة قاع ــة الص رغب
ــرب  الغ ــر  أال يشع ــًال  ــة ومتسائ خارجي
ــد مماثلة منذ أمد  بالقلق من إقامة قواع

طويل؟.
ويذكر أن الصني أقوى ثاني اقتصاد يف 

العالم و أكرب دولة من حيث عدد السكان 
ــدد قواتها املسلحة. وهذا ما  واألوىل يف ع
ــا العسكرية يف  ــي بمكانته ــا للرق يدفعه
العالم حيث يسعى الرئيس الصيني يش 
ــات واسعة  ــغ إىل إجراء إصالح جني بين
ــر عىل حزم  ــش، األمر الذي أث عىل الجي
الصني يف نزاعاتها يف بحر الصني الرشقي 
والجنوبي. كما وتأتي التخوفات الغربية 
ــي يف املنطقة  ــوذ الصين ــاد النف ــن ازدي م
ــوزارة الدفاع األمريكية  ــد نرش تقرير ل بع
ــم دولة باكستان  البنتاجون ذكر فيه اس
ــل لبناء قاعدة  ــد كموقع محتم بالتحدي
عسكرية صينية يف املستقبل األمر الذي 

وصفته الصني عىل أنه محض تكهنات.
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لندن/ وكاالت
كشف الكاتب الربيطاني  باتريك كوبرين 
ــة «اي»  ــه صحيف ــي نرشت ــر إقصائ يف تقري
ــة أن التحالف الدويل الذي تقوده  الربيطاني
ــد يف تدمري  ــراق تعم ــا والع ــا يف سوري أمريك
ــل املدنيني من  ــف وقت ــة املوصل وقص مدين
ــدام القوة املفرطة ضد املدنيني  خالل استخ
تحت مزاعم محاربة داعش يف املوصل وهي 
ــة زادت من إراقة الدماء وترشيد  مزاعم كاذب

عرشات اآلالف من األرس واألبرياء.
ــر أن «االتهامات التي  ــد كاتب التقري وأك
وجهها أبناء املدينة للتحالف الدويل، عززها 
ــة العفو الدولية (أمنستي)»،  اتهامات لجن
ــة عىل  ــة أمريكي ــة جوي ــرياً إىل أن رضب مش
ــت 150 شخصاً عىل  ــدة قتل املوصل الجدي
ــالل محاولتهم  ــل يف 17 مارس وذلك خ األق

استهداف قناصة من تنظيم داعش.
ــن مواطن  ــي ع ــر الربيطان ــل التقري ونق
ــري  ــا الكث ــن يف حيين ــم يك ــه «ل ــي قول عراق
ــوا علينا  ــم إال أنهم ألق ــارص التنظي ــن عن م
ــه ُقتل جراء  ــل، ونعتقد أن ــري من القناب الكث
ــني 600 إىل ألف  ــذه الرضبات الجوية ما ب ه

شخص».

ــد  ــو أح ــر  وه ــي آخ ــن عراق ــال مواط وق
ــال الطبي الذي عمل مع  املتطوعني يف املج
ــالل 9 شهور من  ــا خ ــل  وغربه رشق املوص
ــة، إن « الرضبات الجوية عىل  حصار املدين
ــا كانت  ــة، إال أنه ــت قليل ــل كان رشق املوص
ــرب املدينة  ــات عىل غ ــا الرضب ــة، فيم دقيق

كانت كثرية وغري منظمة».
وأضاف إن «ما من أحد يعلم عدد القتىل 
ــني ما زالوا  ــل، ألن الكثري من املدني يف املوص
ــة  ــاع درج ــع ارتف ــام م ــت الرك ــني تح مدفون

الحرارة إىل 47 درجة مئوية».

ــذي  ــف ال ــة التحال ــايل املنطق ــم أه ويته
تقوده الواليات املتحدة باالستخدام املفرط 
ــم  ــش بالرغ ــم داع ــا لتنظي ــوة يف قتاله للق
ــارص التنظيم  ــأن عن ــم ب ــم عىل عل ــن أنه م
ــة ، كما  ــدروع برشي ــني ك ــوا املدني استخدم

عمدوا إىل قتلهم يف حال فكروا بالهروب.
وكانت منظمة «ايروورز» غري الحكومية 
ــا  ــدد الضحاي ــق أن ع ــت ساب ــدت يف وق وأك
ــارات ما  ــراء غ ــوا ج ــن سقط ــني الذي املدني
ــا  سوري يف  ــدويل»  ال ــف  «التحال ــى  يسم
ــش األمريكي  ــوق ما يعلنه الجي والعراق يف

ــىل  ــي ع أن 3100 مدن ــدة   ــاف، مؤك بأضع
ــارات الجوية  ــر الغ ــوا مرصعهم إث ــل لق األق
ــذ بدء  ــا من ــراق وسوري ــىل الع ــة ع األمريكي
الحرب عىل تنظيم «داعش» صيف 2014م، 
ــروورز» إىل أن «القادة  ــة « اي ــت منظم ولفت
ــرب يف  ــة أك ــىل حري ــوا ع ــني حصل العسكري
ــارات الجوية عىل  ــرارات بشأن الغ ــاذ ق اتخ
ــرية من إدارة  ــراق يف األيام األخ ــا والع سوري
ــس األمريكي السابق باراك أوباما وهو  الرئي
ــت إدارة الرئيس  ــذا العام تح ــاه تعزز ه اتج

دونالد ترامب».

واشنطن/
اتهم مدير وكالة االستخبارات 
املركزية األمريكية مايك بومبيو، 
ــس"  "ويكيليك ــع  وموق ــا  روسي
ــة  ديمقراطي ــض  تقوي ــة  بمحاول

الغرب.
ــي  األمن ــؤول  املس ورأى 
ــة  بوالي ــه  ل ــة  كلم يف  ــي  األمريك
ــس"  "ويكيليك أن  ــا،  فرجيني
ــة  ــة استخباراتي ــة مؤسس بمثاب
ــة للواليات  ــة معادي ــري حكومي غ

املتحدة.
ــي  الت ــدات  التهدي ــأن  وبش
ــذه  ه يف  ــه  مؤسست ــا  تواجهه
ــة  وكال ــر  مدي ــرب  اعت ــة،  املرحل
األمريكية  املركزية  االستخبارات 
ــات جهات  ــا تتمثل يف نشاط أنه
ــة تسعى  ــة وغري حكومي حكومي
ــة،  الديمقراطي ــه"  "تشوي إىل 
وسيادة القانون يف جميع أنحاء 

العالم.
ــات تضم، بحسب  وهذه الجه
ــىل  ع ــات  "مجموع ــو،  بومبي
ــة  املنظم ــس،  ويكيليك ــة  شاكل
ــة  املعادي ــة  االستخباراتي
ــد  تجن ــي  الت ــة،  الحكومي ــري  غ
ــا  أناس ــئ  وتكاف ــس،  الجواسي
ــة،  مرشوع أرسارا  ــون  يرسق
ــات من  ــك املعلوم ــل تل وتستعم

أجل تقويض الديمقراطية. وهي 
ــم الحكومة الروسية  بالطبع تض
ــت طويل العبا  التي تعد منذ وق
ــم،  تنفذ تدابري  ــا يف العال أساسي

فعالة عىل مدى عرش سنوات".
ــد  ــر "CIA" أن تهدي ورأى مدي
ــري  س يف  ــم"  "الخص ــل  تدخ
املتحدة  ــات  بالوالي ــات  االنتخاب
ــة"، وأن "الروس  ــي للغاي "حقيق
ــح أنهم مارسوا ذلك يف  من الواض

انتخابات 2016م".
ــو بكل ذلك،  ــم يكتف بومبي ول
ــام موسكو بأنها  بل زاد عليه اته
ــام  ع ــة  مشابه ــودا  جه ــت  بذل
ــدى العقود  ــىل م ــل وع 2012م، ب
ــات  ــى "يف سبعيني ــرية، حت األخ
ــددا عىل أن  ــايض"، مش القرن امل
الروس "يمارسون ذلك منذ وقت 

طويل طويل".

أنقرة/ وكاالت
ــب أردوغان يف  ــن الرئيس الرتكي رجب طي أعل
ــة " بي بي يس" أن بالده ستتنفس  حديث ملحط
ــداء، إذا رفض االتحاد األوروبي انضمامها  الصع

إىل صفوفه.
ــودوا يدعوننا  ــم يع ــس فقط ل ــال:" اآلن لي وق
ــاد األوروبي، بل ويضيعون  إىل قمم زعماء االتح
وقتنا عبثا وهباءا. هذا هو واقع الحال ... ولو قال 
ــل تركيا يف صفوفه  ــاد األوروبي إنه لن يقب االتح
ــذ الخطط  ــارش بتنفي ــداء ونب ــس الصع فسنتنف

البديلة".
ــني األتراك  ــان أن غالبية املواطن ــر أردوغ وذك
ــي  األوروب ــاد  االتح إىل  ــام  االنضم ــدون  يري ال 
ــري صادقة.  ــم غ ــاه بالده ــه تج ــرون أن مواقف وي
ــرة ستواصل يف  ــي إىل أن أنق ــار الزعيم الرتك وأش
ــات وثيقة مع  ــن املحافظة عىل عالق الوقت الراه
االتحاد األوروبي ورصد التقدم املحرز يف تطوير 

العالقات بني الجانبني.
ــام  ــت يف ع ــا وقع ــارة إىل أن تركي ــدر اإلش تج
ــاد األوروبي (يف  ــة رشاكة مع االتح 1963م اتفاقي
ــة املشرتكة) ويف   ــوق األوروبي ــت – الس ــك الوق ذل
ــب الحصول عىل عضوية  عام 1987م قدمت طل
ــول ذلك بدأت فقط  ــاد ولكن املفاوضات ح االتح
ــب الخالفات  ــرارا بسب ــت م ــام 2005م وعلق يف ع
ــن الزال النقاش دائرا  ــددة . ويف الوقت الراه املتع

حول 16 فصال من أصل 35 يف ملف املفاوضات.
ــايض نشطت بروكسل  ــارس من العام امل ويف م
ــىل املساعدة  ــل موافقة أنقرة ع ــات مقاب املفاوض
ــا، ولكن العالقة  ــني إىل أوروب ــف تيار الالجئ يف وق
ــة االنقالب  ــد محاول ــورت بع ــني تده ــني الجانب ب
ــب األوروبي  ــاد الجان ــا وانتق ــري يف تركي العسك
ــا، وبعد ذلك  ــة عليه ــات الرتكي ــل السلط لرد فع

ــول جديدة يف  ــت بروكسل العمل لفتح فص أوقف
املفاوضات الثنائية.

ــان األوروبي  ــر الربمل ــايض أق ــس امل ويف الخمي
ــاد  االتح دول  ــا  فيه ــا  دع ــا  تركي ــول  ح ــة  وثيق
ــات  مفاوض ــف  وق إىل  ــة  األوروبي ــة  واملفوضي
ــل السلطات  ــك إذا لم تدخ ــورا، وذل االنضمام ف
الرتكية تعديالت عىل عملية اإلصالح الدستورية.
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