
ق���ال ال��رئ��ي��س اإلي����ران����ي، حسن 
روحاني، إن فيروس »كورونا«، يقّدم 
فرصة تاريخية لإلدارة األمريكية، من 
أجل رفع عقوباتها عن طهران. جاء ذلك 
في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع 

ملجلس الوزراء، في العاصمة طهران.
وشدد على أن مكافحة الوباء تتطلب 
تعاوناً على املستوى العاملي. وأضاف: 
»هذا الوضع )كورونا( مبثابة فرصة 
تاريخية بالنسبة للواليات املتحدة، 

كي ترفع العقوبات وتعتذر.«
وفي سياق متصل، أعلن روحاني 
ع��ن رص��د منحى تنازلي لإلصابات 
بفيروس ك��ورون��ا ف��ي ك��اف��ة مناطق 
البالد، مستنداً في ذلك إلى تقارير قال 

إنه تلقاها من احملافظات اإليرانية.
وك��ان وزي��ر اخلارجية األمريكي، 
مايك بومبيو، لّوح الثالثاء، بإمكانية 
تخفيف بالده من عقوباتها املفروضة 

ع��ل��ى إي����ران وب���ل���دان أخ���رى تكافح 
فيروس »كورونا«.

وبالرغم من أن العقوبات األمريكية 
على إيران ال تشمل القطاع الصحي، إال 

أن العديد من الشركات تتجّنب التعامل 
مع طهران، خشية إدراجها على قائمة 

العقوبات األمريكية.
وتلقت إي��ران حتى اآلن، مساعدات 
طبية ملساندتها في مكافحة »كورونا«، 
من الصني، وتركيا، وقطر، وروسيا، 
واإلم��ارات، والكويت وبعض البلدان 

األوروبية.
وف���ي 5 ن��وف��م��ب��ر 2018، ب���دأت 
واشنطن بتطبيق ح��زم��ة ثانية من 
عقوباتها االق��ت��ص��ادي��ة على إي���ران، 
شملت ق��ط��اع��ات ال��ط��اق��ة والتمويل 
والنقل البحري، وذل��ك بعد انسحاب 
البلد األول من االتفاق النووي في مايو 

من العام نفسه.
وتعد إي��ران من أكثر بلدان العالم 
تضرراً بفيروس »كورونا« الذي ظهر 
فيها ألول م��رة، خالل فبراير/شباط 

املاضي، في محافظة قم.

استنكرت اخلارجية القطرية اتهامات وزير اإلعالم 
اليمني معمر اإلري��ان��ي لها بدعم جماعة احلوثيني 

سياسيا وإعالميا.
وقالت الوزارة في بيان »القاصي والداني يعرفون 
من هم أطراف الصراع في اليمن، وهي األطراف املستمرة 

في إذكاء املأساة اإلنسانية للشعب اليمني الشقيق«.
ودعا البيان القطرُي اإلريانَي إلى أن »يوجه طاقاته 
اإلعالمية لدعوة القوى اإلقليمية الداخلة في هذه احلرب 
إلعالء مصلحة الشعب اليمني وإيقاف هذا الصراع الذي 
بات عبثيا، من خالل االنخراط بجدية في مسار سياسي 

ضمن أطر الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة«.
كما أكدت اخلارجية أن »دول��ة قطر ال تكن للشعب 
اليمني الشقيق إال كل خير ولن تألو جهدا في دعم أية 
مساع إقليمية أو دولية لرفع ه��ذه الغمة عن اليمن 

الشقيق«.
وكان وزير اإلعالم اليمني قد اتهم الدوحة بتوفير 
»دعم وغطاء سياسي وإعالمي« جلماعة احلوثي، ودعا 
-في سلسلة تغريدات على تويتر- قطر إلى »مراجعة 
سياساتها« والنأي بنفسها عما سماه »مستنقع الدم 

اليمني«.
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احلوثيني بدعم  لها  اليمني  اإلعالم  وزير  اتهام  تستنكر  قطر 

الليبية: الوفاق  حكومة 

حفتر يستهدف  وال  يستهدفنا  السالح  تصدير  حظر  مبراقبة  األوروبي  القرار 
أعرب وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد 
الطاهر سيالة عن حتفظ حكومته واستيائها من قرار 
االحتاد األوروبي اخلاص بحظر تصدير السالح إلى 

ليبيا، بسبب عدم تضمنه الرقابة على البر واجلو. 
وأبلغ سيالة سفير االحت��اد بالبالد في اتصال 
هاتفي بأن تطبيق القرار بهذا الشكل يجعله مبوضع 
ات��ه��ام. وق��ال إن املستهدف بالرقابة ه��و حكومة 
الوفاق، وإن العملية األوروبية تتجاهل أي رقابة 

على تسليح قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر.
وكان جوسيب بوريل مسؤول األمن والسياسات 
اخلارجية باالحتاد األوروب���ي أعلن إط��الق عملية 
عسكرية باسم »إي��ري��ن��ي« ملراقبة حظر تصدير 

األسلحة إلى ليبيا ودعم املسار السياسي. 
وأوض��ح في مؤمتر صحفي في بروكسل أن من 
مهام هذه العملية العسكرية محاربة تهريب النفط 

واالجتار بالبشر.
من جهته، قال عضو املجلس الرئاسي حلكومة 
الوفاق محمد ْعماري زاي��د إن أطنانا من األسلحة 
والذخائر تصل يوميا عن طريق اجلو إلى حفتر من 
اإلمارات، عبر األردن ومصر، دون أي حترك أوروبي 

أو دولي إليقاف طائرات الشحن اإلماراتية.
وأبدى ْعَماري -في تصريحات صحفية للجزيرة- 
استغرابه مما وصفه بتوقيت العملية البحرية التي 
أعلن عنها االحت��اد األوروب��ي لفرض احترام حظر 

توريد السالح إلى ليبيا.
وأشار إلى أنها تزامنت مع عملية عاصفة السالم 

التي أطلقتها حكومة الوفاق لصد هجوم قوات حفتر 
على طرابلس.

وع��اد عضو املجلس الرئاسي ليؤكد أن العملية 
البحرية األوروبية ستؤخر توريد الغذاء وال��دواء 

لبالده في ظل األزمة الدولية.
وختم تصريحه بأن األَولى فرض قرارات مجلس 
األمن ومعاقبة الدول التي انتهكت قرار حظر توريد 

السالح واملتورطة في تسليح حفتر.

وفي الشأن امليداني، نقلت عملية »بركان الغضب« 
عن الناطق باسم اجليش الليبي محمد قنونو قوله إن 
الدفاعات اجلوية التابعة حلكومة الوفاق أسقطت 

طائرة مسيرة إماراتية.
وأض���اف قنونو ف��ي تصريح مكتوب موجز أن 
عملية اإلس��ق��اط مت��ت ج��ن��وب مدينة العجيالت، 
الواقعة غرب العاصمة طرابلس، على بعد ثمانني 

كيلو متر تقريبا.

طهران عن  عقوباتها  لرفع  واشنطن  أمام  تاريخية  فرصة  »كورونا«  روحاني: 

السعودية تدعو للتريث قبل 
إبرام عقود احلج.. بسبب كورونا

دعا وزير احلج السعودي محمد صالح بننت 
أمس دول العالم إلى التريث قبل القيام بأي 
خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن وباء 
ك��ورون��ا. وأض��اف أن اململكة »على استعداد 
خلدمة احلجاج في كل األح��وال لكن األولوية 

هي للحفاظ على سالمتهم«.
وق���ال ب��ن��نت ف��ي ت��ص��ري��ح��ات صحفية إن 
سلطات بالده أع��ادت املبالغ ملن حصلوا على 
تأشيرة العمرة ول��م يعتمروا، موضحا أن 
املبالغ أعيدت إلى اجلهات املتعاقد معها بشأن 

برامج العمرة.

وأضاف أن اململكة تقدم الرعاية لنحو 1200 
معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم بسبب 

إغالق املطارات جراء تفشي وباء كورونا.
وكانت السلطات السعودية قد علقت في 
18 مارس احلالي الصالة في ساحات احلرمني 
الشريفني للحد من انتشار كورونا، كما اتخذت 
في الرابع من ه��ذا الشهر ق��رارا بتعليق أداء 
العمرة مؤقتا للمواطنني واملقيمني في اململكة، 
بعد أسبوع من تعليقها للمعتمرين من مختلف 
أرجاء العالم. ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم 

فريضة احلج سنويا.

وزير احلج السعودي محمد صالح

من قبل »القاعدة« أو »داعش« أو غيرها من اجلماعات اإلرهابية الدولية

مجلس األمن يدعو إلى منع استخدام 
أراض أفغانية لتهديد دول أخرى

دع��ا مجلس األم��ن ال��دول��ي، أم��س األرب��ع��اء، إلى 
ضرورة ضمان عدم استخدام األراضي األفغانية من 
قبل التنظيمات اإلرهابية املسلحة، لتهديد أو مهاجمة 
أي دولة أخرى. وأدان املجلس، في بيان له، »الهجمات 
اإلرهابية الشنيعة التي وقعت مؤخرا في أفغانستان، 

وأودت بحياة عشرات املدنيني«.
وأكد البيان »ضرورة ضمان عدم استخدام أراضي 
أفغانستان، من قبل القاعدة أو داعش أو غيرها من 
اجلماعات اإلرهابية الدولية، لتهديد أو مهاجمة أي 

دولة أخرى«.
واألربعاء املاضي، قتل 25 شخصا في هجوم شنه 
تنظيم »داعش« على أحد معابد السيخ الهندوس، في 

العاصمة األفغانية كابل.

كما قتل ثالثة مدنيني وشرطي، في اليوم ذاته، 
جراء تعرضهم لهجوم مزدوج في والية »كابيسا«، 

شمال شرقي البالد.
وحث بيان مجلس األمن »جميع األطراف األفغانية 
على ضمان وق��ف شامل إلط��الق ال��ن��ار، واحل��د من 
العنف وضمان وصول املساعدة اإلنسانية في جميع 
أنحاء البلد«. كما دعا »القيادة السياسية ألفغانستان 
إلى تنحية خالفاتها جانبا، ووض��ع مصلحة البلد 
أوال«، بحسب البيان ذات���ه. وتعاني أفغانستان 
حربا مستمرة منذ أكتوبر 2001، حني أطاح حتالف 
عسكري دول��ي تقوده واشنطن، بحكم »طالبان« 
الرتباطها بتنظيم »القاعدة«، الذي تبنى هجمات في 

الواليات املتحدة، يوم 11 سبتمبر من العام نفسه.

»الدولية للهجرة« توزع مساعدات 
10 آالف نازح باليمن إغاثية  على 

أعلنت منظمة أممية، أمس األربعاء، أنها قامت 
مؤخرا بتوزيع مساعدات إغاثية حيوية على 10 

آالف نازح في اليمن.
وقالت املنظمة الدولية للهجرة، إنه مع دخول 
الصراع في اليمن عامه السادس، »ال يزال الناس 
يفرون إلى مواقع أكثر أمانا، ويصبحون بحاجة 

ماسة إلى مأوى«.
وأض��اف��ت »مت ت��وف��ي��ر م���واد امل����أوى )ف��رش 
وب��ط��ان��ي��ات وأدوات شخصية( وم���واد إغاثة 
أساسية أخ��رى ألكثر م��ن 10 آالف ن��ازح ف��ي 6 
محافظات، عبر الشراكة احلالية بني املنظمة، 
واملفوضية األوروب��ي��ة للمساعدات اإلنسانية 

واحلماية املدنية«.
وأشارت املنظمة إلى أن »احملافظات هي احلديدة 
)غرب( ومأرب )شرق( وتعز وعدن )جنوب غرب( 
وأبني )جنوب( وحجة )شمال غرب(، التي تعد من 

أكثر احملافظات تأثرا بالنزوح«.
وبينت أن مدينة م��أرب، التي تستضيف أكبر 
أع��داد النازحني في البالد، تستمر في استقبال 

املزيد نتيجة للمواجهات قرب املدينة، وكانت محط 
تركيز دعم املنظمة مبواد املأوى.

وت��ق��ول تقارير أمم��ي��ة، إن اليمن شهد موجة 
نزوح منذ مطلع عام 2020، منهم 40 ألفا نزحوا 

إلى مدينة مأرب.
ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة أدت 
إلى إحدى أسوأ األزمات اإلنسانية بالعالم، حيث 
بات 80 في املئة من السكان بحاجة إلى مساعدات 

إنسانية، ودفع الصراع املاليني إلى حافة املجاعة.
وتقول األمم املتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل 
وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية 
سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما ال يقل عن 100 

ألف ميني.
ويزيد من تعقيدات ال��ن��زاع أن��ه له ام��ت��دادات 
إقليمية، فمنذ مارس 2015، ينفذ حتالف عربي 
بقيادة اجل���ارة السعودية، عمليات عسكرية 
في اليمن دعما للقوات احلكومية، في مواجهة 
احلوثيني املدعومني من إي��ران، واملسيطرين على 

عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

بعد سقوط تنظيم »داع��ش« اإلرهابي 
في معاقله الرئيسية في املوصل العراقية 
وال��رق��ة السورية وس��رت الليبية، كان 
التساؤل مطروحا حينها حول مركز الثقل 
القادم للتنظيم، هل هو أفغانستان أم شمال 

نيجيريا أو حتى الفلبني
بعد سقوط تنظيم »داع��ش« اإلرهابي 
في معاقله الرئيسية في املوصل العراقية 
وال��رق��ة السورية وس��رت الليبية، كان 
التساؤل مطروحا حينها حول مركز الثقل 
القادم للتنظيم، هل هو أفغانستان أم شمال 

نيجيريا أو حتى الفلبني.
ف��ي 2020، ب��رز ف��رع آخ��ر ف��ي منطقة 
الصحراء اإلفريقية الكبرى، أكثر نشاطا 
من بقية الفروع مما قد يهدد باستقطاب 

العناصر األشد تطرفا في املناطق األخرى.
لكن الساحل اإلف��ري��ق��ي منطقة نفوذ 
اجل��م��اع��ات امل��وال��ي��ة لتنظيم »ال��ق��اع��دة« 
اإلره��اب��ي منذ س��ن��وات طويلة، وظهور 
»داع��ش« في املنطقة ما من شك سيؤدي 
إلى وق��وع مواجهات بني الطرفني، مثلما 
حدث في سوريا، وفي مدينة درنة الليبية 

)1340 كلم شرق طرابلس( في 2015.
ورغم حالة التعايش وتقاسم مناطق 
النفوذ بني »داع��ش الصحراء« وتنظيم 

القاعدة في املنطقة )جماعة نصرة اإلسالم 
واملسلمني(، الذي يضم حتالف 4 تنظيمات 
مسلحة )القاعدة في الصحراء الكبرى، 
وكتيبة املرابطني، وأنصار الدين، وجماعة 
حترير ماسينا(، إال أن األسابيع األخيرة 
ش��ه��دت اش��ت��ب��اك��ات ب��ني ال��ط��رف��ني، بعد 
محاولة داع��ش التمدد في مناطق نفوذ 
جماعة ماسينا، مما أنهى حالة »التعايش 

املستحيل« بني الطرفني.
حني أعلن عدنان أبو الوليد الصحراوي، 
أحد قادة كتيبة املرابطني، في مايو 2015، 
والءه ل���«داع��ش«، عندما ك��ان في ذروة 
صعوده، جابه معارضة شديدة من أحد 
القادة األقوياء في »املرابطني«، وهو مختار 
بلمختار، الذي أكد والء التنظيم للقاعدة 

وزعيمها أمين الظواهري.
وأدى ه��ذا اخل��الف بني القائدين، إلى 
انشقاق أبو الوليد الصحراوي، عن كتيبة 
املرابطني، التي تشكلت بعد احتاد تنظيمي 
»ج��م��اع��ة ال��ت��وح��ي��د واجل��ه��اد ف��ي غ��رب 
إفريقيا«، التي يقودها األخير، وجماعة 

»املوقعون بالدماء« بقيادة بلمختار.
لكن »داعش« لم يعترف رسميا بوجود 
فرع له في الصحراء، إال في أكتوبر 2016، 
نظرا خلمول نشاط تنظيم أب��و الوليد 

الصحراوي، في تلك الفترة، كما راجت 
إش��اع��ات حينها أن التنظيم مخترق من 

أجهزة مخابراتية إلحدى الدول.
ف��ي تلك ال��ف��ت��رة ك��ان »داع����ش« يلفظ 
أنفاسه األخ��ي��رة مبدينة س��رت الليبية 
)450 كلم ش��رق طرابلس(، بعد حصار 
قوات الوفاق الليبية لعناصره في منطقة 
سكنية صغيرة في املدينة، وهروب املئات 

منهم نحو الصحراء الكبرى.
كما أن فرع »داع��ش في غرب إفريقيا« 
امل��ع��روف ب�«بوكو ح���رام« فكان يواجه 
انقساما حادا، بعد عزل التنظيم لقائده أبو 
بكر شيكاوي، الذي رفض القرار وانشق 
بجماعته ومتركز في املناطق اجلنوبية 
والوسطى من والية بورونو، شمال شرقي 
نيجيريا، فيما متركز زعيم التنظيم اجلديد 
أبو مصعب البرناوي في شمالي بورونو 

مبنطقة بحيرة تشاد.
أم���ا ف��ي ال���ع���راق، ف��أط��ل��ق��ت ال��ق��وات 
احلكومية عملية ك��ب��رى للقضاء على 
»داع���ش« ف��ي مدينة امل��وص��ل )ش��م��ال(، 
عاصمة التنظيم، وذل��ك في 16 أكتوبر 
2016، التي انتهت بتحرير املدينة بعد 

تسعة أشهر من القتال.
وفي نفس الشهر سقطت بلدة »دابق«، 

شمالي سوريا، في يد املعارضة السورية 
املعتدلة، بدعم من اجليش التركي، بعد 
أن كانت خاضعة ل���«داع��ش«، ال��ذي مت 
طرده أيضا من مدينتي جرابلس والباب 

االستراتيجيتني، في عملية »درع الفرات«.
فعندما تبنى »داع��ش«، التنظيم الذي 
أسسه أبو الوليد الصحراوي، املتمركز في 
شمالي مالي، كان وضع بقية فروعه في 
ليبيا والعراق وسوريا ونيجيريا في حالة 
تآكل وانهيار، بينما ازداد نشاط عناصره 
في الصحراء الكبرى بشكل ملفت نهاية 
2016 بعد فترة خمول استغرقت عام 
ونصف، حيث هاجموا في سبتمبر من ذات 
العام، معسكرا للدرك في بوركينافاسو 
على احلدود مع مالي، وقتلوا أحد حراسه، 
وف��ي أكتوبر هاجموا معسكرا للجيش 

املالي وقتلوا 4 جنود وعدد من املدنيني.
وف���ي أك��ت��وب��ر 2017، ق��ت��ل داع���ش 
الصحراء 4 جنود أمريكيني في النيجر، 
وفي يناير 2018، شن هجوما انتحاريا 
ض��د جنود فرنسيني ف��ي م��ال��ي، مم��ا دفع 

الواليات املتحدة العتباره تنظيما إرهابيا.
وازدادت العمليات اإلرهابية للتنظيم 
بشكل مكثف في 2019، في منطقة احلدود 

الثالثة بني مالي والنيجر وبوركينافاسو.

بعد انهياره بليبيا واملشرق.. »داعش« ينشط في الساحل

حسن روحاني


