
عربية وعاملية
االربعاء ١٠ فبراير ٢٠٢١

20

الترقب والتوتر يسودان واشنطن مع بدء احملاكمة الثانية لترامب

املفتشون الدوليون يفشلون في حتديد منشأ «كورونا» في الصني

عواصــم - وكاالت: بــدأ 
مجلــس الشــيوخ األميركي 
أمس محاكمــة تاريخية هي 
الثانيــة مــن نوعهــا بحــق 
الرئيــس دونالــد ترامــب 
نــدد بها فريــق الدفاع عنه، 
معتبرا أنها «عمل سياســي 
وقح» بدافع االنتقام، في حني 
اعتبر املدعون الدميوقراطيون 
أن الرئيس الســابق حرض 
بإرادته على مترد عنيف انتهى 
الكونغرس ومقتل  باقتحام 
خمسة اشــخاص. واستبق 
الفريــق القانونــي لترامــب 
احملاكمة باعتبار أنها انتهاك 
للدستور وأنه من «العبث» 
الســابق  الرئيــس  حتميــل 
مســؤولية أعمــال العنــف. 
لكن النــواب الدميوقراطيني 
الذين يتولون مهمة االدعاء 
في محاكمــة ترامب اعتبروا 
أن الرئيس الســابق ارتكب 
«انتهاكا للدستور هو األخطر» 
في تاريخ الرئاسة املمتد ٢٣٢ 
عاما. وانعقدت احملاكمة فيما 
ال تــزال غالبية أجزاء مبنى 
الكابيتــول مغلقة وتخضع 
لعمليــات إصــالح ولتدابير 
أمنية مشددة بعد شهر على 

االضطرابات.
ووسط استمرار املخاوف 
من هجمات يشنها متطرفون، 
انتشر نحو ٦ آالف عنصر من 

عواصــم ـ وكاالت: بعــد 
أربعة أســابيع فــي ووهان، 
أعلــن خبراء منظمة الصحة 
العاملية املكلفــني البحث في 
منشأ ڤيروس كورونا املستجد 
«كوفيد-١٩»، أنهم لم يتمكنوا 
من كشــف أصول الڤيروس 
معتبرين أن نظرية تســربه 
من مختبر «مستبعدة للغاية» 
ومرجحــني فرضيــة انتقاله 
عبر «حيوان وســيط» لكن 
مــن دون متكنهم من حتديد 
ذلك احليوان املسؤول عن نقل 

الوباء إلى البشر.
وقــال بيتــر بــن امبارك 
رئيس وفــد منظمة الصحة 
العاملية الذي كان يحقق في 
ووهان منطلق انتشار الوباء، 
إن انتقال ڤيروس كورونا من 
حيــوان إلى آخــر ومنه إلى 
اإلنسان هي «أكثر الفرضيات 
ترجيحا». لكنه أضاف أن هذا 
املسار يتطلب «بحثا مستهدفا 

وأكثر حتديدا».
من جهته، قال ليانغ وانيان 
رئيس فريق الصني في مؤمتر 
صحافي «ال يوجد مؤشر على 
انتقال سارس- كوف- ٢ بني 
السكان في الفترة التي سبقت 
ديسمبر ٢٠١٩»، مضيفا أنه «ال 
توجد أدلة كافية» لتحديد ما 

عشية احملاكمة أن الدستور ال 
مينح مجلس النواب صالحية 

محاكمة رئيس سابق.
وكتــب احملامــون ديفيد 
شــون وبــروس كاســتور 
ومايكل تــي فان دير فني أن 
«علــى مجلس الشــيوخ أن 
يرفض بســرعة هــذا العمل 
السياســي الوقح»، ألن «من 
الواضح أن هذا ليس ما أراده 

تفضــل بعــض احلكومــات 
التوصيــة بــه فقــط ملن هم 
دون ٦٥ أو حتــى ٥٥ عامــا 
لعــدم توافر بيانــات كافية 
حول فعاليته لدى األكبر سنا.
كما علقت جنوب إفريقيا 
إطالق حملتها للتطعيم بلقاح 

جاءت في ٧٨ صفحة وقالوا 
إنــه «من العبــث» القول إن 
ترامب حرض حشدا الرتكاب 
جرمية عنيفة، واعتبروا أن 
الذين هاجموا الكابيتول قاموا 

بذلك من تلقاء نفسهم.
من جهته، رفض الرئيس 
جو بايدن، التطرق إلى مسألة 
ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب 
أو حرمانــه مــن تولــي أي 

لدى ٢٢٪ فقط من اإلصابات 
املتوسطة بالنسخة املتحورة 
ولــم  إفريقيــة.  اجلنــوب 
تتوافــر أي نتائج حتى اآلن 
حول فعاليتــه ضد احلاالت 

اخلطيرة.
لكن ريتشــارد هاتشيت 

وفي حــال أديــن ترامب 
بالتهمــة املوجهــة إليه، فإن 
مجلس الشــيوخ ســيجري 
على اإلثر تصويتا باألغلبية 
البسيطة ملنعه من تولي أي 

منصب عام في املستقبل.
النــواب  ويقــول 
الدميوقراطيون الذين يتولون 
مهمــة االدعــاء فــي محاكمة 
ترامــب إن «جهوده للتهرب 
من مسؤوليته غير مجدية»، 
في إشــارة إلى الطلب الذي 
قدمه محاموه، مشددين على 

أن «األدلة» ضده «دامغة».
وقال رئيس فريق االدعاء 
جيمــي راســكني إن «إدانته 
بالتحريض على التمرد ضد 
الواليات املتحدة -  حكومة 
والذي عرقل االنتقال السلمي 
للسلطة - هو أخطر جرمية 
دستورية يرتكبها رئيس».

وجترى احملاكمة في القاعة 
نفسها التي اقتحمها مثيرو 
الشغب مهددين حياة نواب 
كانــوا يصادقــون على فوز 

بايدن.
وقالــوا إن تبرئة ترامب، 
الــذي جنا مــن اإلدانــة في 
أول محاكمــة بغــرض عزله 
فــي ٢٠٢٠، ميكــن أن تلحق 
ضررا بالغا بالدميوقراطية 

األميركية.
لكن إدانته تتطلب اصوات 

العاملية للوباء احلالي».
«اإلفــراط  مــن  وحــذر 
فــي التشــاؤم» بشــأن لقاح 
«اســترازينيكا» ألنه يتعلق 
قبــل كل شــيء باحلــد مــن 
اإلصابة به وإنقاذ األرواح. 

من جهته، أكد ناطق باسم 
استرازينيكا لوكالة فرانس 
برس «نعتقد أن لقاحنا يحمي 
رغم كل شــيء من األشــكال 
اخلطيرة مــن املرض». وفي 
إيران أكثر الدول تضررا في 
الشــرق األوسط، بدأت أمس 
حملــة التحصني مــع اللقاح 

الروسي «سبوتنيك- في».
الرئيــس حســن  وقــال 
روحاني «نبدأ حملة التلقيح 
ڤيــروس  ضــد  الوطنيــة 
كوفيــد-١٩»، موجهــا حتية 
الى ذكرى ضحايا الدفاع عن 
الصحة، وذلك خالل مشاركته 
عبــر تقنية االتصــال املرئي 
بانطــالق احلملــة فــي أحد 
مستشــفيات طهران وأودى 
ڤيــروس كورونــا بحيــاة 
٢٫٣٢٥٫٧٤٤ شخصا في العالم 
منــذ ظهر في الصــني أواخر 
٢٠١٩، بحسب حصيلة أعدتها 
وكالة فرانس برس استنادا 

إلى مصادر رسمية.
أما في الواليات املتحدة، 

واضعو الدستور وال ما يسمح 
به الدستور».

وأضافوا أن «االستجابة 
الدميوقراطيــني  لتعطــش 
النــواب لهذه  فــي مجلــس 
املسرحية السياسية، خطر 
على الدميوقراطية واحلقوق 

التي نعتز بها».
احملامــون  واســتخدم 
نبرة حادة في املرافعة التي 

استرازينيكا، بعد نشر دراسة 
أشارت إلى فاعلية «محدودة» 
للقاح ضد النسخة اجلنوب 
عــن  املتحــورة  إفريقيــة 

الڤيروس.
وبحسب النتائج األولية 
للدراســة، فــإن اللقاح فعال 

منصب عام في املستقبل.
والحقــا، قالــت املتحدثة 
باســم البيــت األبيض جني 
ساكي للصحافيني إن بايدن 
ترشح ضد ترامب في ٢٠٢٠ 
«ألنه شــعر بأنــه غير أهل 
باملنصب». لكنها أضافت أن 
الرئيس «سيترك األمر ملجلس 
الشيوخ لينظر مبسار هذه 

احملاكمة».

الذي يديــر فرع األبحاث في 
آلية كوفاكس التي وضعتها 
منظمة الصحة لضمان توزيع 
عادل لوسائل مكافحة الوباء، 
أكد أنه «من املبكر جدا التخلي 
عن هذا اللقاح» الذي «يشكل 
جــزءا مهما من االســتجابة 

أكثر من ثلثي أعضاء مجلس 
الشــيوخ، أي أن ينشــق ١٧ 
لـ٥٠  جمهوريــا وينضمــوا 
دميوقراطيــا، وهــو ما يكاد 

يكون مستحيال.
وفي السياق، قال مسؤول 
مبكتب سكرتير والية جورجيا 
لـ«رويتــرز» إن  األميركيــة 
املكتب فتح حتقيقا رسميا في 
جهود ترامب لتغيير نتائج 
االنتخابات فــي الوالية عام 
٢٠٢٠، فــي خطوة قد تؤدي 
إلى حتقيق جنائي آخر جتريه 

الوالية والسلطات احمللية.
وواجه ســكرتير الوالية 
بــراد رافينســبرغر دعوات 
لفتح حتقيق بعد تســجيل 
مكاملــة هاتفيــة لترامب في 
الثانــي مــن ينايــر ضغــط 
خاللها عليــه لتغيير نتائج 
انتخابــات الوالية بناء على 
مزاعــم كاذبة بشــأن تزوير 

أصوات الناخبني.
وقال والتر جونز املتحدث 
باسم مكتب سكرتير الوالية 
«يحقق مكتب سكرتير الوالية 
في الشكاوى التي يتلقاها»، 
ووصف التحقيق بأنه «إداري 

لتقصي احلقائق».
وأضاف أن التحقيق جاء 
نتيجة شــكوى قدمها جون 
بانزاف أستاذ القانون بجامعة 

جورج واشنطن.

فيتفشــى الڤيروس املتحور 
الذي اكتشــف في بريطانيا 
ســريعا، حيــث يتضاعــف 
عدد اإلصابــات اجلديدة كل 
عشرة أيام، ما يزيد اخلشية 
من موجة وبائية قوية أخرى 
في البالد، كما بينت دراسة.

وتوفــي النائب األميركي 
اجلمهــوري رون رايــت عن 
٦٧ عامــا جــراء كوفيد-١٩، 
كما أعلن مكتبه أمس األول، 
ليصبح بذلك أول عضو في 
الكونغــرس يذهــب ضحية 

ڤيروس كورونا.
في هولندا، مددت احلكومة 
حظر التجول حتى ٢ مارس، 
وهو إجراء كان أدى إلى أسوأ 
أعمال شــغب تشهدها البالد 
منــذ ٤٠ عاما وأســفرت عن 
توقيف أكثر من ٤٠٠ شخص.
فــي املقابل، في أونتاريو 
أكبر مقاطعات كندا من حيث 
عدد السكان واملغلقة منذ ٢٦ 
ديسمبر، سيبدأ فتح تدريجي 
للمتاجر غير األساسية اعتبارا 
مــن اليــوم. وأعلــن رئيس 
حكومة املقاطعــة داغ فورد 
«نــرى حاليــا بارقــة أمل»، 
مضيفــا أن «تدابير (العزل) 
تعطي نتيجة. البقاء في البيت 

ينقذ أرواحا».

سكرتير جورجيا يفتح حتقيقاً في ضغوط الرئيس السابق لتغيير نتيجة االنتخابات

«الصحة العاملية» تدعو لعدم اإلفراط في التشاؤم حول لقاح إسترازينيكا.. وإيران تبدأ حملة التطعيم بـ «سبوتنيك ڤي»

(أ.ف.پ) وفد منظمة الصحة العاملية يغادر املؤمتر الصحافي بعد ختام زيارة قام بها في ووهان الصينية أمس  

احلرس الوطني في واشنطن، 
مــا يضيف املزيد من التوتر 
إلى صــورة عاصمة ال تزال 

متوترة.
واتفق احلزبان على إجراء 
نقاش ملدة أربع ســاعات ثم 
تصويــت علــى دســتورية 

احملاكمة نفسها.
وستبدأ املرافعات اعتبارا 
مــن اليوم يحصــل فيها كل 
جانب على ١٦ ســاعة توزع 
على مــدار يومني. ثم يوجه 
الشــيوخ  أعضــاء مجلــس 
األسئلة على اجلانبني، وفي 
حال أراد أي طرف استدعاء 
شهود يطرح األمر للتصويت 
مع ضرورة أن يحصل على 
أغلبية األصــوات. علما بأن 
ترامــب رفض طلبا أرســله 
العامــون  املدعــون  إليــه 
الدميوقراطيون لالســتماع 

إلى شهادته حتت القسم.
وقد تضرر ترامب سياسيا 
بشدة، ألسباب منها متسكه 
مبزاعم عن تزوير االنتخابات. 
لكنه ال يزال يتمتع بثقل في 

احلزب اجلمهوري.
وبعدما وجهــت له تهمة 
«التحريض على التمرد» من 
املرجح أن يتفادى اإلدانة نظرا 
للــوالء الذي يحظــى به في 
مجلس الشيوخ، لكن محاميه 
ذكروا في وثائقهم التي سلمت 

إذا كان الڤيروس قد انتشر في 
املدينة قبــل ذلك. ولفت إلى 
أن انتقال العدوى من حيوان 
مرجح، لكن حتى اآلن «لم يتم 
التعرف بعد على املضيف».

وأعلن رئيس بعثة منظمة 
الصحــة العاملية إلى ووهان 
أن فرضية تســرب ڤيروس 
كورونــا من مختبــر املدينة 
«مســتبعدة للغايــة». وقال 
اخلبير الذي يشــغل منصب 
مدير مشارك لبرنامج الصحة 
اإلنســانية واحليوانيــة في 
املعهد الدولي ألبحاث الثروة 
احليوانية في نيروبي «نحن 
فــي صلــب عمليــة دراســة 
ونحتاج لوقت وجهود لفهم» 

ما حصل.
وانتهت مهمة ووهان، فيما 
قــام خبراء منظمــة الصحة 
العاملية بالتدقيــق في لقاح 
استرازينيكا/ أكسفورد الذي 
باتت فعاليته موضع تشكيك 
بالنســبة للمســنني وحيال 
النســخة املتحورة لفيروس 
كورونا التي ظهرت في جنوب 

إفريقيا.
وبعد حصول هذا اللقاح 
علــى ترخيــص فــي اململكة 
املتحــدة والكثير من البلدان 
وكذلــك االحتــاد األوروبي. 

طهران تلّوح بامتالك سالح نووي ما لم ُترفع العقوبات
عواصــم ـ وكاالت: حــّذر 
وزيــر األمن واالســتخبارات 
اإليراني محمود علوي أمس 
الغــرب من أن بالده قد تتجه 
إلى امتالك ســالح نووي إذا 
الدولية  العقوبات  اســتمرت 
املشددة املفروضة على طهران، 
فيما يستمر األخذ والرد بني 
طهران وواشــنطن حول من 
سيعود إلى االلتزام باالتفاق 
النــووي أوال، بعد انســحاب 
الرئيس السابق دونالد ترامب 
منه، وتخلي إيران عن الكثير 

من تعهداتها مبوجبه. 
ونقلت شبكة «إيه بي سي 
نيــوز» األميركية عن علوي 
قوله «برنامجنا النووي سلمي 
وفتوى املرشــد األعلى حترم 
األســلحة النوويــة، لكن إذا 
دفعوا إيــران في هذا االجتاه 
فلن يكون ذنب إيران بل خطأ 

أولئك الذين دفعوا بها».
وتنص فتوى صدرت في 
التسعينيات عن املرشد األعلى 
للثورة اإلسالمية آية اهللا علي 
خامنئــي علــى أن األســلحة 

النووية محرمة.
وأضاف علــوي أن إيران 
ليس لديها أي خطط للتحرك 
نحو امتالك سالح نووي في 

ظل الظروف احلالية.
مــن جهــة أخرى، كشــف 
علوي عن ضلوع عنصر من 
القوات املسلحة اإليرانية في 
عملية اغتيال العالم النووي 
البارز محسن فخري زاده قرب 
طهران في نوفمبــر املاضي، 

وقال أمني املجلس األعلى 
القومي علي شمخاني  لألمن 
بعــد أيــام، إن االغتيــال كان 
«عملية معقدة استخدمت فيها 
أجهــزة الكترونية، ولم يكن 
ثمة أي شــخص في املكان». 
كما وصفه بـ «سردار»، وهو 
لقب الضباط الكبار في احلرس 

الثوري.
وفي غضون ذلك، استدعت 
وزارة اخلارجية اإليرانية أمس 
السفير البلجيكي في طهران، 
وسلمته احتجاجا على احلكم 
بالسجن الذي أصدرته محكمة 
بلجيكية على الديبلوماســي 
إلدانتــه  أســدي  أســد اهللا 
بالتخطيط لهجوم يستهدف 

وهو حتالف مــن املعارضني 
يضــم فــي صفوفــه حركــة 
مجاهدي خلق التي تعتبرها 
طهران «إرهابية». وغاب أسدي 
عن جلسة النطق باحلكم التي 

أقيمت في ٤ اجلاري.
وجاءت عقوبة السجن في 
حق أسدي الذي جرت محاكمته 
مع ٣ شركاء مفترضني، مطابقة 
لطلب النيابة العامة الفيدرالية 
البلجيكية املختصة بشؤون 
اإلرهاب. وقضت احملكمة أيضا 
بسجن ٣ بلجيكيني من أصل 
إيراني بعد إدانتهم بالتواطؤ، 
فترات تتراوح بني ١٥ و١٨ عاما 
وإسقاط اجلنسية البلجيكية 

عنهم.

معارضني في فرنسا.
وأفادت الوزارة في بيان بأن 
«الســفير البلجيكي استدعي 
إلى وزارة اخلارجية  إلبالغه 
احتجاجــا شــديد اللهجة من 
قبل اجلمهورية اإلسالمية على 
القرار غير القانوني الصادر 
عــن محكمة أنتويــرب بحق 
ديبلوماسينا أسد اهللا أسدي».
وينفي أســدي البالغ من 
العمر ٤٩ عاما التهم املوجهة 
إليه واملتعلقة مبحاولة تنفيذ 
تفجير في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ في 
فيلبانت بالقرب من باريس، 
كان مــن املقرر أن يســتهدف 
جتمعا ســنويا لـــ «املجلس 
الوطني للمقاومة اإليرانية»، 

وزير االستخبارات يكشف ضلوع عنصر من القوات املسلحة في اغتيال العالم النووي فخري زاده

وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف يلتقي مببعوث األمم املتحدة اخلاص لليمن مارتن غريفيث في طهران امس االول  (رويترز)

والتي اتهمت طهران اسرائيل 
بالوقوف خلفها.

الــذي  وقــال «الشــخص 
قــام بالتحضيــرات األولوية 
لالغتيــال كان عنصــرا مــن 
القــوات املســلحة، ولم نكن 
قادريــن علــى القيــام بعمل 
استخباري في مجال القوات 
املســلحة»، وذلك في حديث 
الى التلفزيون الرسمي. ولم 
يقدم علوي تفاصيل إضافية.
واغتيل فخري زاده، الذي 
يعتبر ابو البرنامج النووي 
اإليراني، بعد استهداف موكبه 
في مدينة آب ســرد مبقاطعة 
دماوند شــرق طهران في ٢٧ 

نوفمبر.

األمن يواجه حتدي املتظاهرين في ميامنار 
بالذخيرة احلية.. ويعتقل العشرات

عواصــم - وكاالت: أطلقت قوات األمن 
فــي ميامنــار الذخيرة احليــة والرصاص 
املطاطي على متظاهرين ضد االنقالب، فيما 
حتدى املتظاهرون حظرا على التظاهرات 
والتجمعات أعلنه اجليش وســط تصاعد 

اإلدانات الدولية لالنقالب العسكري.
وقابلت الشرطة التظاهرات التي استمرت 
لليوم الرابع على التوالي بالذخيرة احلية 
والرصاص املطاطي على احلشود، باإلضافة 
إلى استخدام خراطيم املياه والغاز املسيل 
للدموع، في قمع عنيف مع اعتقال عشرات 

األشخاص وإصابة البعض.
من جانبهــا، دانــت األمم املتحدة امس 
استخدام القوة ضد املتظاهرين املناهضني 
لالنقالب العسكري، وقال منسق الشؤون 
اإلنســانية لألمم املتحدة فــي ميامنار أوال 
أملغرين في بيان إن «اســتخدام القوة غير 
املتناسبة ضد املتظاهرين أمر غير مقبول»، 
مضيفا: «لقد أصيب عدد كبير من املتظاهرين 
بجروح بعضها خطــرة» في مدن مختلفة 

عبر البالد.
في نايبيداو العاصمة االقتصادية للبالد، 
قال شهود عيان إن الشرطة أطلقت أعيرة 
مطاطيــة على متظاهريــن بعدما كانت قد 
حاولــت تفريقهــم بخراطيم امليــاه، وقال 
طبيب لوســائل إعالم في ميامنار إن امرأة 

من املتظاهرين ترقد في حالة حرجة.
وقــال أحــد األهالــي إنه شــاهد بعض 
األشخاص الذين أصيبوا بجروح ولم يتضح 
بعد عدد األشخاص الذين أصيبوا بجروح 
في وقت امتنع مستشــفى في نايبدوا عن 
الســماح ألقارب بالدخــول لتفقد أفراد من 
العائلة، بحسب تون واي الذي سارع إلى 
املكان فور سماعه بأن ابنه البالغ ٢٣ عاما 

في غرفة اجلراحة.

وفي مانــدالي، ثاني أكبر مــدن البالد، 
أطلقت الشرطة الغاز املسيل للدموع لتفريق 
متظاهرين وبعدما نزل مئات آالف املتظاهرين 
املعارضــني لالنقالب، وجــه قائد املجلس 
العسكري مني أونغ هالينغ خطابا متلفزا 

امس االول لتبرير انقالبه على السلطة.
وفي أول إجراءاته املعلنة فرض اجليش 
حظرا علــى التجمعات في مناطق تشــهد 

احتجاجات حاشدة وحظر جتول ليلي.
لكن خرجت تظاهرات جديدة امس في 
مختلف أنحاء رانغون، ومن بينها مقر حزب 
«الرابطة الوطنية من أجل الدميوقراطية» 
الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، احلاكمة 
املدنية التي اعتقلها اجليش يوم االنقالب.
ورفــع املتظاهرون الفتــات كتب عليها 
شــعارات من بينها «نريــد زعيمتنا» و«ال 

للديكتاتورية».
في خطابة املتلفز، األول له منذ االنقالب 
شــدد مني أونغ هالينغ على أن الســيطرة 
على الســلطة مبرر بســبب «التزوير في 
االنتخابات»، مؤكدا أن اجليش سيفي بوعوده 
ويعيد إرساء الدميوقراطية. وأعلن أيضا أن 
األمور ستكون «مختلفة» عن احلكم السابق 
للجيش الذي استمر ٤٩ عاما وانتهى في ٢٠١١.

وقال: «بعد حتقيق مهمات فترة الطوارئ، 
ســتنظم انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة 

األحزاب وفقا للدستور».
لكن تلك الوعــود ترافقت مع تهديدات 
فأمام تصاعد موجة التحدي، حذر اجليش 
مــن أن معارضة املجلس العســكري غير 

قانونية.
وفي بيان نشرته وسائل إعالم حكومية 
قــال املجلس إنه «يتعــني اتخاذ خطوات» 
في مواجهة األنشطة التي تهدد االستقرار 

والنظام العام.

األمم املتحدة تدين استخدام القوة: أمر غير مقبول


