
ص��وت مجلس ال��ن��واب األمريكي 
ال��ذي يسيطر عليه الدميقراطيون، 
لصالح املوافقة على ع��زل الرئيس 
املنتهية واليته دونالد ترامب. وهذه 
امل���رة األول���ى ف��ي ت��اري��خ ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ي��ص��وت ف��ي��ه��ا على 
إج��راءات عزل رئيس للمرة الثانية 

خالل فترته الرئاسية.
وذك���رت شبكة “سي إن إن” أن 
232 ع��ض��وا ف��ي املجلس صوتوا 
ل��ع��زل ت��رام��ب مقابل رف��ض 197.  
وص��وت لصالح ال��ع��زل إل��ى جانب 
الدميقراطيني 10 ن��واب من احلزب 
اجلمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، 

حسب “سي إن إن”.
وي��ت��ه��م ق�����رار ال���ع���زل ت��رام��ب 
ب�”التحريض على التمرد” ل��دوره 
في أح��داث الشغب املميتة في مبنى 
ال��ك��ون��غ��رس، األس���ب���وع امل��اض��ي. 
وسيبقى ت��رام��ب ف��ي منصبه ومن 
امل��رج��ح أن ينهي فترة والي��ت��ه ألن 
األمر يتطلب إدانة من مجلس الشيوخ 

إلقالته.
وف���ي س��اب��ق��ة خ��ط��ي��رة باحلياة 
ال��س��ي��اس��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة، ش��ه��دت 
واش��ن��ط��ن، ي��وم 6 يناير اجل���اري، 
مواجهات بني قوات األمن ومحتجني 
م��ن أن��ص��ار ت��رام��ب اقتحموا مبنى 
ال��ك��ون��غ��رس، أس���ف���رت ع���ن مقتل 
5 أش��خ��اص بينهم ضابط شرطة، 

واعتقال 52 آخرين.
وق��ال الرئيس األمريكي املنتهية 
واليته، دونالد ترامب، إنه “أصيب 
ب��ص��دم��ة وحزن” م���ن اق��ت��ح��ام 
الكونغرس ي��وم 6 يناير اجل��اري، 
متعهدا مبحاسبة كل الضالعني في 

عملية االقتحام.
ج����اء ذل����ك ف���ي ك��ل��م��ة م��ص��ورة 
ن��ش��رت ع��ل��ى احل���س���اب ال��رس��م��ي 
للبيت األبيض، على موقع التواصل 

االجتماعي “تويتر”، األربعاء، قبل 
أيام معدودة من انتهاء فترة رئاسته 
وتنصيب ال��ف��ائ��ز ف��ي االنتخابات 
األخيرة، الدميقراطي جو بايدن، يوم 

20 يناير.
وأض����اف ق��ائ��ال “أريد أن أك��ون 
واضحا ج��دا، إنني أدي��ن بشكل غير 

قابل للتفسيرات العنف الذي شهدناه 
األس���ب���وع امل���اض���ي، ال م��ك��ان على 
اإلطالق ألعمال العنف والتخريب في 
بالدنا. كما ال مكان لها في حركتنا. 
جعل أمريكا عظيمة من جديد يعني 

الدفاع عن هيمنة القانون”.
وت��اب��ع ت��رام��ب ق��ائ��ال “عصابات 

العنف تتحدى كل ما أؤمن به أنا، وكل 
ما تدافع عنه حركتنا. ليس من املمكن 
أن يقوم أي من األنصار احلقيقيني لي 
بدعم العنف السياسي... أو إبداء عدم 
االحترام بحق أجهزة األمن أو العلم 

األمريكي”.
وزاد “شهدنا عنفا سياسيا خرج 

عن نطاق السيطرة، شهدنا كثيرا 
ج��دا من االض��ط��راب��ات والعصابات 
وأعمال الترهيب والتدمير. البد أن 
يتوقف ه��ذا، إن كنتم من اليمينيني 
أو ال��ي��س��اري��ني، ال��دمي��ق��راط��ي��ني أو 

اجلمهوريني. ال مبرر للعنف أبدا”.
وشدد على أن “الواليات املتحدة 

دولة قانون، وهؤالء الذين تورطوا 
في هجمات األسبوع املاضي سيتم 

تقدميهم للعدالة”.
وأش���ار ل��وج��ود مخطط إلج��راء 
مظاهرات خ��الل األي��ام القريبة في 
واش��ن��ط��ن وف��ي أن��ح��اء مختلفة من 
ال��ب��الد، مضيًفا “الهيئة السرية 

األم��ري��ك��ي��ة أبلغتني بالتهديدات 
احمل��ت��م��ل��ة... وأص����درت توجيهات 
للوكاالت الفدرالية باستخدام كل 

املوارد الالزمة لضمان نقل السلطة”.
واس��ت��ط��رد ت��رام��ب ق��ائ��ال “نقوم 
بنقل آالف عناصر احل��رس الوطني 
إلى واشنطن لتأمني املدينة وضمان 
انتقال )السلطة( بشكل آمن ودون 

وقوع أي حوادث”.
وأردف موضًحا أنه شعر “بصدمة 
وحزن عميق باملصيبة التي حصلت 
ف��ي الكابيتول األس��ب��وع املاضي”، 
داع��ي��ا ك��ل األمريكيني إل��ى “جتاوز 

انفعاالت اللحظة”.
وتأتي رسالة ترامب وسط أجواء 
م��ن ال��ت��وت��ر األم��ن��ي ف��ي ال��ب��الد على 
خلفية أح���داث اقتحام الكونغرس 
ي���وم 6 ي��ن��اي��ر ال��ت��ي أث����ارت موجة 
غضب جت��اه الرئيس احلالي وأدت 
إلى إطالق الدميقراطيني في مجلس 

النواب عملية لعزله.
وفي وقت سابق ، صوت مجلس 
النواب األمريكي الذي يسيطر عليه 
الدميقراطيون، لصالح املوافقة على 
ع��زل ترامب. وه��ذه امل��رة األول��ى في 
تاريخ الواليات املتحدة التي يصوت 
فيها على إجراءات عزل رئيس للمرة 

الثانية خالل فترته الرئاسية.
وصوت لصالح العزل إلى جانب 
الدميقراطيني 10 ن��واب من احلزب 
اجلمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، 
حسب “سي إن إن”. ويتهم ق��رار 
ال��ع��زل ت��رام��ب ب�”التحريض على 
التمرد” ل��دوره في أح��داث الشغب 
املميتة في مبنى الكونغرس، األسبوع 

املاضي.
وسيبقى ترامب في منصبه ومن 
امل��رج��ح أن ينهي فترة والي��ت��ه ألن 
األمر يتطلب إدانة من مجلس الشيوخ 

إلقالته.

مجلس النواب األمريكي

 الرئيس األميركي يتعهد مبحاسبة الضالعني في اقتحام الكونغرس

»النواب« األميركي يوافق على عزل ترامب

الصني: بريطانيا تعمل على تشويه 
سمعتنا بذريعة حقوق اإلنسان

أقلية األويغور

اتهمت الصني، بريطانيا ودوال أخرى بأنها 
تعمل على تشويه سمعة البالد زعزعتها 
بذريعة حقوق اإلنسان. وأفاد املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية تشاو لي جيان، أن الصني 
ستتخذ جميع اإلج����راءات ال��الزم��ة للدفاع 
عن مصاحلها وسمعتها الوطنية وحماية 
أمنها وسيادتها. وقال لي جيان، في تصريح 
صحفي: “إن بعض الدول مبا فيها بريطانيا، 
تعمل على تشويه سمعة الصني وزعزعتها 
بذريعة ما يسمى مشاكل حقوق اإلنسان”. 
وأضاف أن هذه الدول أظهرت نيتها السيئة 
في إعاقة تطوير “شينجيانغ” )تركستان 
الشرقية(، والتدخل في الشؤون الداخلية 

للصني. ونددت وزارة اخلارجية البريطانية، 
مبا سمته “البربرية الصينية” ضد أقلية 

األويغور املسلمة في تركستان الشرقية.
وأعلن وزير اخلارجية البريطاني دومينيك 
راب، حزمة إج���راءات جديدة متنع التبادل 
التجاري بني لندن واملناطق التي يعمل فيها 

مسلمو األويغور بالسخرة.       
وتسيطر ال��ص��ني على إقليم تركستان 
الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية 
األويغور التركية املسلمة، وتطلق عليه بكني 

اسم “شينجيانغ”، أي “احلدود اجلديدة”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 
مليون مسلم في البالد، 23 مليونا منهم من 

األويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن 
أعداد املسلمني تناهز 100 مليون.

وف���ي م���ارس امل��اض��ي، أص����درت وزارة 
اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة، تقريرها السنوي 
حلقوق اإلنسان لعام 2019، ذك��رت فيه أن 
الصني حتتجز املسلمني مبراكز اعتقال حملو 
هويتهم الدينية والعرقية، وجتبرهم على 

العمل بالسخرة.
غير أن الصني ع��ادة ما تقول إن املراكز 
التي يصفها املجتمع الدولي ب�”معسكرات 
اعتقال”، إمن��ا ه��ي “مراكز ت��دري��ب مهني” 
وترمي إلى “تطهير عقول احملتجزين فيها من 

األفكار املتطرفة”.
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بايدن يدعو »الشيوخ« لتمرير أولويات إدارته بالتوازي مع محاكمة ترامب
دعا الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن، 
ق��ي��ادة مجلس ال��ش��ي��وخ ل��ل��م��ص��ادق��ة على 
التعيينات التي أجراها والقرارات التي يعتزم 
اّتخاذها في مستهّل عهده، وذل��ك بالتوازي 
مع واجبات املجلس في إجراء محاكمة لسلفه 

املنتهية واليته دونالد ترامب.
جاء ذلك في بيان ص��ادر عن بايدن، ، في 
أول تعليق له على ال��ق��رار االّت��ه��ام��ي، الذي 
أصدره مجلس النواب بحّق ترامب حملاكمته 
أم��ام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد 
ع��زل��ه. وق��ال ب��اي��دن ف��ي بيانه إّن ال��والي��ات 

املّتحدة ترزح حتت وطأة جائحة كوفيد- 19 
وتداعياتها االقتصادية اخلانقة وحتتاج ألن 
يقّر مجلس الشيوخ سريعاً التعيينات في 
اإلدارة اجلديدة حتى تتمّكن من التصّدي لهذه 

التحّديات بعد توليه منصبه في 20 يناير.
ول���ن ت��ب��دأ محاكمة ت��رام��ب ف��ي مجلس 

الشيوخ إال بعد أن يتوّلى بايدن منصبه.
وأض��اف الرئيس املنتخب “آمل أن جتد 
قيادة مجلس الشيوخ طريقة متّكنها من أن 
تتعامل في آن معاً مع مسؤولياتها الدستورية 
بشأنإجراء العزل وم��ع ال��ش��ؤون العاجلة 

األخرى لهذه األمة”.
 وت���ه���ّدد م��ح��اك��م��ة ت���رام���ب ف���ي مجلس 
الشيوخ بإعاقة عمل إدارة بايدن واإلجراءات 
التشريعية التي يعتزم الدميقراطيون إقرارها 
في مستهّل واليته، ذلك أّن مجلس الشيوخ 
ال ميكنه دس��ت��وري��اً، ح��ال ان��ع��ق��اده كهيئة 
محكمة، أن يقوم بأي عمل آخر قبل انتهاء هذه 

احملاكمة.
وشدد بايدن على أّن “أعمال العنف التي 
نّفذها حشد من أنصار ترامب قبل أسبوع 
حني اقتحموا الكابيتول هي “هجوم إجرامي 

مخّطط له ومنّسق نفّذه متطّرفون سياسيون 
وإرهابيون محلّيون حّرضهم الرئيس ترامب 
على هذا العنف. ما حصل كان متّرداً مسّلحاً 
ض��ّد ال��والي��ات امل��ت��ح��دة. وي��ج��ب محاسبة 

املسؤولني عنه”.
وأض��اف “اليوم، م��ارس أعضاء مجلس 
ال���ن���واب ال��س��ل��ط��ة امل��م��ن��وح��ة ل��ه��م مبوجب 
دستورنا وصّوتوا على توجيه االّتهام إلى 
الرئيس ومحاكمته. لقد ك��ان تصويتاً من 
احل��زب��ني م��ن قبل أع��ض��اء اّتبعوا الدستور 

وضميرهم”.

غوتيريش يدين بشدة هجمات 
مسلحة بإفريقيا الوسطى

أدان أمني عام األمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة، هجمات 
مسلحة وقعت بالقرب من البعثة األممية )مينوسكا(، في إفريقيا 
الوسطى. جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، 
املتحدث باسم األم��ني العام مبقر األمم املتحدة في نيويورك، 

األربعاء.
وقال دوجاريك: “األمني العام يدين بشدة تلك الهجمات التي 
قتل فيها جندي حفظ سالم من روان��دا وأصيب آخر”. وأضاف: 
“الهجمات على حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة قد تشكل 
جرمية حرب”. وأعلنت حكومة إفريقيا الوسطى التي تشهد 
أعمال عنف منذ 2013، فجر األربعاء، صد هجوم شنه مسلحون 

مجهولون على العاصمة بانغي، بالقرب من بعثة مينوسكا.
وتأسست بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار “مينوسكا” عام 2014، بهدف حماية املدنيني وحتقيق 
السالم، واملساهمة في نزع السالح في إفريقيا الوسطى، ويبلغ 
قوامها 11 ألفا و560 من األفراد العسكريني، وألفني و80 من أفراد 

الشرطة.

إيطاليا: انطالق أكبر محاكمة 
للمافيا منذ ثالثة عقود

انطلقت، أكبر محاكمة للمافيا في إيطاليا منذ أكثر من 30 عاما، 
ملساءلة األعضاء املفترضني في مافيا “ندرانغيتا”، أكثر املافيات 
اإليطالية نفوذا. وتعد محاكمة اليوم األولى في إطار مسار قضائي 
موسع هو األكبر من نوعه منذ عقود، ُيتوقع استمراره أكثر من 

عامني.
وم��ن املنتظر أن يوجه إل��ى أكثر من 350 من أعضاء مافيا 
“ندرانغيتا” تهم بالقتل واالبتزاز وتهريب املخدرات وغسيل 

األموال.
وتركز محاكمة بشكل أساسي على عائلة “مانكوسو” القوية، 

التي يعتقد أنها تسيطر على جزء كبير من هذه العصابة.
وفي السياق، ستشهد احملاكمة مشاركة 900 شاهد و400 
محاٍم داخل قاعة مت بنائها خصيصا الستضافة هذه احملاكمة غير 
االعتيادية، في منطقة كاالبريا جنوبي إيطاليا، حيث كانت تنشط 

هذه العصابة بقوة.
ومافيا “ندرانغيتا”، تديرها شبكة عائلية متماسكة جتمعها 
روابط دم أو صالت مصاهرة، وجنحت في أن تهيمن على جتارة 
وتهريب املخدرات، كما أنها مبثابة أكبر مصدر ملخدر الكوكايني في 

القارة األوروبية.
ومنت “ ندرانغيتا” بصمت بني جبال كاالبريا والقرى املنعزلة 
حتى أصبحت واحدة من أكبر عصابات اجلرمية املنظمة وأكثرها 

فتًكا في العالم.
يشار أن ه��ذه احملاكمة ال تضاهيها حجما س��وى احملاكمة 
املوسعة األولى عامي 1986 و1987 في مدينة باليرمو اإليطالية 
ضد شبكات مافيا “كوزا نوسترا”؛ والتي أفضت إلى إدانة 338 
متهما. وق��د اغتيل الحقا القاضيان جوفاني فالكونه وباولو 

بورسيلينو على يد املافيا.

8 سنوات  بلجيكا: السجن 
لبرملاني متطرف مدان 

باإلجتار بالبشر
قضت محكمة بلجيكية، ، بالسجن 8 س��ن��وات على 
البرملاني اليميني املتطرف ميليكان كوكام، بعد إدانته بتقدمي 
“تأشيرات إنسانية” بشكل غير قانوني، وفقاً لوسائل إعالم 
محلية. وبحسب صحيفة “بروكسل تاميز”، أدانت احملكمة 
“كوكام” املنتمي للتحالف “الفلمنكي اجلديد” اليميني 
املتطرف، بتهمة اإلجتار بالبشر وبيع التأشيرات اإلنسانية 

بأسعار تتراوح بني 2150 و7500 يورو للفرد.
وأض��اف��ت الصحيفة أن ك��وك��ام، ك��ان يعمل على بيع 
“التأشيرات اإلنسانية” إلى املنتسبني لطائفته الدينية 
م��ن املسيحيني اآلش��وري��ني ف��ي س��وري��ا وال��ع��راق، بغرض 
مساعدتهم وحتقيق أرب���اح شخصية. وق��ض��ت احملكمة 
باإلضافة إلى سجن البرملاني السابق ملدة 8 سنوات وتغرميه 
مبلغ 696 ألف يورو، بسجن والدته ملدة 40 شهًرا وابنه ملدة 

4 سنوات بتهمة التواطؤ في فساد التأشيرات.

الوجود الفرنسي
في مالي  على احملك

مقتل 100 مواطن مالي بينهم أطفال ونساء في غارة جوية 
يشتبه في أنها فرنسية من شأنه زي��ادة املشهد األمني في 
منطقة الساحل اإلفريقي تعقيدا، خاصة وأن البالد سبق وأن 
شهدت مظاهرات عديدة منددة بالتواجد العسكري الفرنسي 

مبالي.
وبالتزامن مع إع��الن اجليش الفرنسي حتييد طيرانه 
لعشرات املسلحني ، بعد تعقبهم لعدة أيام، أعلنت مصادر 
محلية مقتل 100 مدني في عرس بقرية بونتي، وسط مالي، 

في غارة لطيران مجهول.
وسرعان ما توجهت أصابع االتهام إلى اجليش الفرنسي 
بالوقوف وراء هذه املجزرة، لكن وسائل إع��الم فرنسية، 
نقلت عن قيادة األرك��ان أن املسلحني الذين مت حتييدهم في 
غ��ارة جوية كانوا مبنطقة “دوينتزا”، 90 كلم غرب بلدة 
هومبوري )وس��ط(، التي قتل فيها في 4 يناير اجل��اري، 3 

جنود فرنسيني.
وتزعم قيادة األركان الفرنسية، أن هذه املداهمة “متت بعد 
التحقق من صحة املعلومات، ومراقبة وضع املشتبه بهم، مما 

أدى إلى انتهاء الوجود الفعلي جلماعة إرهابية مسلحة”.
ويصعب التثبت من صحة كل رواي��ة، ألن املنطقة نائية 

وتقع في قلب الصحراء الكبرى بعيدا عن أعني اإلعالم.
غير أن صحيفة الغارديان البريطانية، نقلت عن شهود 
عيان أن الهجمات استهدفت فيما يبدو رجاال على دراجات 
نارية في قريتي بونتي وكيكارا، يعتقد أنهم متشددون، لكن 
املدنيني ُحِصروا في الهجوم، حيث جتمع الناس حلضور 

حفل زفاف يوم األحد.
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بومبيو: سأتنحى عن منصب
وزير اخلارجية بعد أسبوع

أعلن وزير اخلارجية األمريكي، 
م��اي��ك بومبيو، أن��ه سيتنحى عن 
منصبه ب��ع��د أس���ب���وع، ول��ف��ت أن 
حسابه احلكومي على تويتر ستتم 
أرشفته. وقال بومبيو في تغريدة: 
“بعد أسبوع من اليوم، سأتنحى 
عن منصب وزي��ر اخلارجية، وهذا 

احلساب ستتم أرشفته”.
وم���ن امل��ق��رر أن تنتهي والي��ة 

الرئيس دونالد ترامب بعد أسبوع 
من اآلن، وحت��دي��دا بتاريخ 20 من 
يناير اجل���اري، ليتولى جو بايدن 

الرئاسة.
وص����ّدق ال��ك��ون��غ��رس ع��ل��ى ف��وز 
بايدن في انتخابات الرئاسة بأغلبية 
306 من أصوات املجمع االنتخابي 
مقابل 232 للرئيس اجلمهوري 

املنتهية واليته دونالد ترمب.

أملانيا تعيد النظر في تسليحها ملواجهة الهجمات بطائرة دون طيار
تعتزم وزي���رة ال��دف��اع األملانية أنيغرت 
كرامب-كارنباور حتسني تسليح اجليش 
األملاني ضد أي هجمات معادية باستخدام 

طائرات دون طيار.
وأشارت في هذا السياق إلى مسار القتال 

ح��ول إقليم ناغورنو ق��ره ب��اخ، حيث غير 
اجليش األذرب���ي خطوط املواجهة بأكملها 
ألول م��رة  باالستعانة بطائرات دون طيار 

ضد اجلنود األرمن.
وقالت ال��وزي��رة األملانية لوكالة األنباء 

األملانية في برلني: “أعتزم إع��ادة املوضوع 
إل��ى ج��دول األع��م��ال، أي مناقشة التطورات 
اجلديدة ملجال الدفاع اجل��وي. هل أولويتنا 
وخططتنا صائبة؟ وأين يتعني علينا إجراء 

تعديالت؟”.


