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»القاعدة« يتبرأ من »داعش« 
و»الفتنة« التي تثيرها في سورية

عواصمـ  أ.ف.بـ  يو.بي.آي: أعلنت »القيادة 
العامــة« لتنظيم القاعــدة تبرؤها من تنظيم 
»الدولة االسالمية في العراق والشام« املعروف 

اختصارا بـ »داعش«.
وقال تنظيم »القاعــدة« في بيان، تناقلته 
مواقــع الكترونيــة مرتبطــة به على شــبكة 
اإلنترنت ونقلته مؤسسة سايت املتخصصة 
في رصد املواقع االسالمية »تعلن جماعة قاعدة 
اجلهاد انها ال صلة لها بجماعة الدولة اإلسالمية 
في العراق والشام، فلم تخطر بإنشائها، ولم 
تســتأمر فيها ولم تستشــر، ولم ترضها، بل 

أمرت بوقف العمل بها«.
واضــاف البيان ان التنظيم الذي ينشــط 
في ســورية والعراق والذي تتهمه املعارضة 
السورية بالعمل حلساب نظام الرئيس بشار 
االسد »ليست فرعا من جماعة قاعدة اجلهاد، وال 
تربطها بها عالقة تنظيمية، وليست اجلماعة 

مسؤولة عن تصرفاتها«.
وشــدد بيان القاعدة على »البراءة من أي 
تصرف ينشأ عنه ظلم ينال مجاهدا أو مسلما 

أو غير مسلم«. واشار التنظيم بشكل خاص 
الى البراءة »من الفتنة التي حتدث في الشام 
بــن فصائل املجاهدين« و»من الدماء احملرمة 

التي سفكت فيها من أي طرف كان«.
ودعت القيادة العامة للقاعدة »كل ذي عقل 
ودين وحرص على اجلهاد الى أن يسعى جاهدا 
في إطفاء الفتنة بالعمل على اإليقاف الفوري 
للقتال ثم الســعي في حل النزاعات بالتحاكم 
إلى هيئات قضائية شرعية للفصل فيما شجر 

بن املجاهدين«.
وكان زعيم تنظيم القاعدة امين الظواهري 
دعا الشهر املاضي في رسالة صوتية نشرت 
على االنترنت الى وقف القتال بن »اخوة اجلهاد 
واالسالم« في سورية، وذلك بعد احتدام القتال 

بن الفصائل املعارضة.
حيث دارت معارك عنيفة منذ مطلع السنة 
بن تشكيالت من املقاتلن املعارضن السورين 
وعناصر »داعش« التي سبق ان أعلنت ارتباطها 
بالقاعدة في مناطق واسعة من شمال سورية.

إيطاليا تندد بفشل املجموعة الدولية على الصعيد اإلنساني في سورية

األمم املتحدة: أكثر من 3 ماليني سوري
 في أشد احلاجة للمساعدات

هذا البلد بـ»اســوأ مأساة« 
في عصرنا. وقالت بونينو 
مفتتحــة االجتمــاع الثالث 
ملجموعــة العمــل الدوليــة 
حول التحديات االنسانية في 
االزمة السورية ان »االمور ال 
تتقدم. على العكس، علينا 
االعتــراف بــأن املجموعــة 
الدولية فشلت الى حد كبير 
في تأمن وصول املســاعدة 
االنسانية بالنسب املرجوة«. 
واضافت »قتل اكثر من 
مائة الف شــخص واصيب 
بجــروح.  االالف  مئــات 
االنتهاكات حلقوق االنسان 
وللقانون الدولي االنساني 
جسيمة ما يجعل من االزمة 
مأســاة  اســوأ  الســورية 
انسانية في عصرنا من حيث 
عدد املدنين الذين تطاولهم«.
»كل  بونينــو  وقالــت 
شيء جاهز عمليا للدخول 
الــى ســورية والتخفيــف 
من معانــاة الســكان. لكن 

املساعدات اإلنسانية عالقة 
علــى حدود هذا البلد، وهو 
عار على املجتمع الدولي«.

وأضافــت أنه مــن أجل 
احلصول على املوافقة على 
دخول املساعدات اإلنسانية 
إلى مناطق البالد اخلاضعة 
للحصار يجب علينا إقناع 
أولئك الذين يقاومون األمر، 
فكل شيء جاهز، وال نحتاج 
إال إلى الضوء األخضر فقط. 
انتهــاكات  أن  واعتبــرت 
حقوق اإلنسان واالتفاقيات 
اإلنســانية الدوليــة جعــل 
الســورية األكثــر  األزمــة 
خطورة في عصرنا احلاضر.
األزمــة  أن  وذكــرت 
السورية تهدد االستقرار ال 
في املنطقة فقط بل في العالم 
كله أيضا، مشيرة الى أنه منذ 
بدء الصــراع في أوائل عام 
2011 لقي أكثر من مائة ألف 
شــخص مصرعهم، وكذلك 
احلال من ناحية اجلرحى.

الدراسية  املدارس والكتب 
وغيرها وذلك في حلب ودير 
الزور واألطفال الفلسطينين 
فــي املدارس التــي تديرها 
وكالــة غــوث وتشــغيل 
الفلســطينين  الالجئــن 

)االونروا(.
وذكر أن املتطلبات املالية 
لألزمة السورية تتزايد في 
ضوء تنامــي االحتياجات 
وتتطلــب  اإلنســانية 
اإلنســانية  التقييمــات 
2.3 مليــار دوالر وخطــة 
االستجابة 4.2 مليارات دوالر 
لدعم نحو 9.3 مالين سوري 
فــي ســورية و4.1 ماليــن 
سوري الجئ و2.7 مليون 
شخص في الدول املضيفة 
حتى نهايــة هذا العام. من 
جهة أخرى، انتقدت وزيرة 
خارجية ايطاليا اميا بونينو 
فشــل املجموعــة الدوليــة 
على الصعيد االنساني في 
ســورية واصفة االزمة في 

القاهــرة ـ أ.ش.أ: ذكــر 
تقرير مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
للشــرق األوســط وشمال 
أفريقيــا )أوتشــا( أن أكثر 
مــن 3 مالين ســوري في 
أشــد احلاجــة للحصــول 
على املســاعدات اإلنسانية 
من بينهم 242 ألف شخص 

محاصرين.
وأضاف في أحدث تقرير 
ملكتب »أوتشــا« بالقاهرة 
ـ أن منســقة األمم  أمــس 
املتحدة  لشؤون االنسانية 
فاليري أموس قد أصدرت 
بيانا أعربت فيه عن خيبة 
أملها كون مباحثات مؤمتر 
»جنيــڤ 2« التــي انتهــت 
هذا األســبوع لــم تتوصل 
إلــى اتفاق حــول الهدنات 
التــي ميكــن  اإلنســانية 
تقدمي املساعدات من املواد 
الغذائية ومياه نظيفة ومواد 
طبية للمئات من السورين 

احملاصرين.
وأفاد بأنه مت توصيل 164 
طردا غذائيــا يكفي 5.800 
ألــف شــخص فــي مخيم 
اليرموك وذلك بعد أسابيع 
مــن احملاوالت دخــول هذا 
املعسكر الذي حتاصره قوات 
النظام السوري ويقطنه 18 
ألف الجئ سوري فضال عن 
إجالء 43 في حاجة إلى عالج 

طبي طارئ.
املراكــز  أن  وأوضــح 
الصحيــة تقــوم بتوفيــر 
العــالج للمرضــى الذيــن 
يعانون مــن البرد خاصة 
في مناطق مثل حلب التي 
تقــل فيها مــوارد التدفئة، 
مشــيرا إلى أن الســورين 
الذيــن يعانون من أمراض 
مزمنة مثــل أمراض القلب 
والسكري هم ضحايا ثالث 
ســنوات من النزاع بسبب 

نقص األدوية.
إلــى  التقريــر  ولفــت 
استمرار احلصص الغذائية 
لشهر يناير والتي تتضمن 
املساعدات الطارئة، باإلضافة 
إلــى تقدمي املســاعدات إلى 
أكثــر من 25 ألف شــخص 
الذيــن نزحــوا مؤخرا من 
عدرا العمالية، مضيفا أنه مت 
توزيع اإلمدادات التعليمية 
إلى أكثر من 100 ألف طفل 
ســوري من بينهــا حقائب 

الهجوم على الفلوجة ينتظر أوامر املالكي

نواب »متحدون« يواصلون مقاطعة البرملان حتى حل أزمة األنبار
ـ وكاالت: أعلــن  بغــداد 
ائتالف »متحدون لالصالح« 
البرملاني الذي يتزعمه رئيس 
العراقــي  النــواب  مجلــس 
النجيفــي، رفضــه  أســامة 
القاطع للعودة الى جلســات 
مجلس النواب العراقي ما لم 
يتــم التوصل حلل سياســي 
لقضية األنبار، مطالبن رئاسة 
املجلس بعقد جلســة طارئة 
ملناقشة تداعيات أزمة االنبار 

واخلروج بحلول مناسبة. 
وفــي بيان لــه امس، دعا 
السياســين  القادة  االئتالف 
في البالد الــى معاجلة أزمة 
األنبــار املتفجــرة على وجه 
الســرعة، معلنا عدم العودة 
إلى اجتماعــات البرملان قبل 

حتقيق ذلك.
باســم  الناطــق  وقــال 
االئتالف، النائب ظافر العاني 
في البيان، نحمل كل القيادات 
السياسية الوطنية مسؤولية 
ما يتعرض له وطننا وشعبنا 
من أذى مباشــر، وهم يرون 
كل هذا التعنت وال يتحركون 
علــى نحو يتناســب وحجم 
الفاجعة احلالية أو املتوقعة.. 

فإننا ندعوهم لتفادي مخاطر 
كارثيــة محتملــة مــن خالل 
حترك جماعي مسؤول وعقد 
اجتماع عاجل ملختلف قيادات 
البلد ملعاجلة الوضع األمني 

املتدهور في األنبار.
ولفت الــى ان »املبادرات 
التي قدمتها عدد من القيادات 
السياسية يجري التعامل معها 
بالالمباالة أو بالرفض وكأن 
هنالــك خيارا وحيدا ال أكثر، 
وهو احلل العسكري بناء على 
نصائح عقيمة لعسكرين ال 
يقــدرون حجــم املســؤولية 
دون منح أي فرصة للحلول 
السياســية التي لو اعتمدت 
منذ وقــت مبكر لــكان األمر 

مختلفا متاما.
ورأى البيــان أن »احلــل 
العســكري لــم ينتــج عنــه 
إال نزيف مســتمر مــن دماء 
العراقين، فضــال عن نزوح 
إجباري ألكثر من ربع مليون 
مواطن وسط ظروف إنسانية 
قاهرة وبالغة السوء من دون 
إغاثة حكومية تتناسب وحجم 

معاناتهم اإلنسانية«.
وحذر من أن أزمة األنبار 

»باتت تنذر باملزيد من اخلطر، 
وما يجب أن تدركه كل قيادات 
البلد، هــو أن هذه األزمة لن 
تبقى محصــورة في نطاقها 
احمللي وسيمتد شررها ليس 
على العراق وحســب، وإمنا 
على األمن اإلقليمي برمته بعد 
أن جعــل البعض من العراق 
ســاحة صراع مكشــوفة في 

مواجهة اإلرهاب العاملي«.
واعتبر البيان ان »احلملة 
العسكرية على اإلرهاب غطاء 
عريض الستمرار القمع والظلم 
واستالب احلقوق، محذرا من 
مغبــة التصعيد العســكري 
وافتعــال املواجهــة وخيــار 
اقتحــام املدن مــن دون بذل 
جهود واضحــة على صعيد 

احلل السياسي«.
من جانب آخر، أعلن نواب 
»متحــدون« أنه ال عودة الى 
قبة البرملــان قبل حل األزمة 
باألنبار. وأعلــن النائب عن 
العلواني،  االئتــالف، خالــد 
فــي بيــان منفصــل، انــه ال 
عودة لنواب »متحدون« إلى 
البرملــان ما لم حتــل قضية 
األنبار بصورة عامة والفلوجة 

بصــورة خاصــة، فضال عن 
االستجابة ملطالب املعتصمن 
وإطالق ســراح النائب أحمد 
العلواني. وكان البيان مبنزلة 
رد على دعوة رئيس مجلس 
النواب أسامة النجيفي أعضاء 
ائتالفه للعودة الى جلســات 
مجلس النواب، امس، إلقرار 
القوانــن املهمة، منها قانونا 
التقاعــد املوحــد، واملوازنة 
االحتادية، التي تعذر إقرارهما 
حتى اآلن بسبب عدم اكتمال 
النصاب. يأتي هذا التصعيد 
مــع  بالتزامــن  السياســي 
الذي  العســكري  التصعيــد 
تنشنه احلكومة العراقية على 
األنبار، حيــث كثف اجليش 
العراقي قصفه ملدينة الفلوجة 
استعدادا للهجوم البري الذي 
تخطط له الستعادة السيطرة 
على املدينة التي يسيطر عليها 
مسلحون مناهضون حلكومة 
نوري املالكي.  وينفذ رئيس 
الوزراء نوري املالكي هجوما 
يتوقــف بــن احلــن واآلخر 
إلعطاء رجال العشائر احمللين 
فرصــة إلخــراج املســلحن 

بأنفسهم.

لكن مسؤولن أمنين قالوا 
لرويترز امس األول ان قرارا 

اتخذ بدخول الفلوجة.
وكشف مسؤول امني كبير 
لرويترز »أن األوامر صدرت 
ببدء قصف املدينة باملدفعية 
والطائرات الكتشاف القدرات 
احملتملــة للمســلحن داخل 
الفلوجــة ومحاولــة العثور 
على فجوة للنفاذ الى املدينة«.
وأضــاف »تتمركز قوات 
ومقاتلــون عشــائريون في 
مواقعهم على مسافة 15 دقيقة 

فقط خارج الفلوجة«.
وقال املسؤول ان املسلحن 
زرعــوا قنابــل فــي الطــرق 
الرئيسية املؤدية للمدينة وان 
اجليش سيستخدم طرقا بديلة 

للدخول.
وقال قائد عسكري كبير 
اســتعداداتنا  كل  »انهينــا 
النهائيــة  الكلمــة  وننتظــر 
التي يجب ان تأتي من املالكي 

نفسه«.

املواجهة الغربيةـ  الروسية تتصاعد في أوكرانيا  
وخطة مساعدات أميركيةـ  أوروبية لكييڤ

عواصــم ـ وكاالت: اعلــن االحتاد األوروبي 
والواليات املتحدة أمس عن خطوة تصعيدية 
جديدة في مواجهة النفوذ الروسي في أوكرانيا، 
وذلك عبر خطة مساعدات مالية قصيرة األجل، 
في خطــوة تهدف إلى احلد من الضغوط التي 

متارسها موسكو على كييڤ. 
وتعد حزمة املساعدات احملتملة، التي ناقشها 
كبار الديبلوماسين من الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي على هامش مؤمتر ميونيخ لألمن خالل 
عطلة نهاية االسبوع، أهم خطوة يتخذها الغرب 
حتى اآلن إلعادة فتح الصراع اجليوسياســي 
لكييڤ منذ أعطــى الرئيس األوكراني فيكتور 
يانوكوفيتش ظهره التفاق اقتصادي مع االحتاد، 
وبدال من ذلك وقع اتفاقا مع روســيا بقيمة 15 

مليار دوالر من املساعدات.
وفــي مقابلة مــع »صحيفة وول ســتريت 
جورنال« قالت ممثلة الشؤون األمنية والسياسة 
اخلارجية لالحتاد األوروبي كاثرين أشتون إن 
القــوى الغربية تعمل علــى وضع خطة مالية 
ملساعدة أوكرانيا، لن يكون حجمها »صغيرا«، 
ولن تتطلب مــن أوكرانيا إبــرام اتفاق طويل 

األجل مع صندوق النقد الدولي.
ومــع ذلك، قالت أشــتون التي تزور كييڤ 
خــالل االســبوع، إن توفير املســاعدات املالية 
ألوكرانيا سيتوقف على مدى متابعة احلكومة 
األوكرانية اجلديدة إجراء إصالحات اقتصادية 
وسياسية. وقال مسؤولون أميركيون ان الهدف 
من اخلطة هو إقناع يانوكوفيتش بإجراء  سلسلة 
من اإلصالحات السياســية، مبا في ذلك تعين 
حكومة تكنوقراط »حقيقية« من شأنها أن تبدأ 
في إجراء التغييرات االقتصادية الصعبة التي 

يطالب بها صندوق النقد الدولي.
من جهته دعا عضو وفد البرملان االوروبي 
الــذي زار كييڤ من 28 الــى 30 يناير املاضي 
النائب االوروبي احملافظ الپولندي باول كوال 

الى وضع »خطة مارشال« من اجل اوكرانيا.
وقال كــوال عند عودته من أوكرانيا »أحث 
القادة األوروبين على التفكير بخطة مارشال. 
ان األمر ال يتعلق مبجرد نقل اموال وامنا يجب 
تقدمي دفع واضح وقوي يعطي االمل للمتظاهرين 

االوكرانين«.

وفيما تستمر املنافسة بن بن القوى الغربية 
في اخلارج، استؤنف الصراع داخليا، حيث عاد 
الرئيس االوكراني فيكتور يانوكوفيتش أمس 
الى نشاطه بعد استراحة قصيرة بسبب املرض 
ليواجه معارضة انتعشت بفضل الدعم الغربي 
املتزايدة. وبعد توقفه عن العمل أربعة أيام يعود 
الرئيس الى مكتبه بينما حلت إحدى املشــاكل 
التي أسهبت وســائل االعالم في التطرق اليها 
برحيل املعارض دميترو بوالتوف الى اخلارج 
لتلقي العالج بعد أن روى انه خطف وتعرض 

للتعذيب على ايدي مجهولن.
غير أن املعارضة واصلت احتجاجاتها، حيث 
أعلن قياديا حركة االحتجاج فيتالي كليتشكو 
وارسيني يتسينيوك، أمام ستن ألفا من أنصار 
املعارضة جتمعوا أمس األول وسط كييڤ -وهو 
عدد كبير نظرا للبرد والتعب الذي حل بالناس- 
انهما اغتنما فرصة انعقاد مؤمتر ميونيخ لألمن 
ملطالبة متحدثيهما الغربين مبساعدة ملموسة: 

وساطة دولية ومساعدة مالية.
وأوضحا ان الوســاطة ستســمح »بتفادي 
االختالف في تاويل« املباحثات مع يانوكوفيتش. 
أما روسيا التي تتصاعد األزمة في فنائها اخللفي، 
فقد وجهت للمعارضة األوكرانية اتهامات جديدة 
بتصعيد حدة التوتر، بعد ان وصفتها ســابقا 

بالعنصرية واملتطرفة.
ونقلت وسائل إعالم روسية، عن بيان لوزارة 
اخلارجية، أن »موسكو قلقة من سعي املعارضة 
األوكرانية إلى تصعيد حدة التوتر في البالد«.
وأضاف البيــان، أن »أحد زعماء املعارضة 
األوكرانية دعا األوكرانين علنا إلى إنشاء فرق 
خاصة للقيام بدوريات في الشــوارع وتنظيم 
اإلدارة باملناطــق  احتجاجــات قــرب مبانــي 
األوكرانية، األمر الذي يتناقض مع تصريحات 
املعارضة حول متســكها بالقيم الدميوقراطية 

واألوروبية«.
وعبــرت اخلارجيــة فــي البيان عــن أملها 
»بأن تتخلى املعارضة األوكرانية عن سياسة 
التهديدات وتدخل في حوار بناء مع السلطات 
بهــدف إخــراج الدولة من األزمــة العميقة في 

إطار الدستور«.

خيام املعتصمني املعارضني مازالت منصوبة في ساحة االستقالل في كييف   )رويترز( 

املعارضة تزداد زخماً وموسكو تتهمها بتصعيد التوتر

السعودية تعاقب بالسجن بني 3 و 20 سنة
 من يقاتل خارج اململكة  أو ينتمي جلماعات متطرفة

الرياض ـ وكاالت: أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز أمس أمرا ملكيا يقضي مبعاقبة كل من 

شارك في أعمال قتالية خارج اململكة، بأي صورة كانت أو 
انتمى للتيارات أو اجلماعات املتطرفة بالسجن مدة ال تقل 

عن ثالث سنوات وال تزيد على عشرين سنة.
وتتصاعد العقوبة الى ما بني خمس وثالثني سنة في حال كان 

مرتكب أي من األفعال املشار إليها في هذا البند من ضباط 
القوات العسكرية، أو أفرادها.

وأوضح أن األفعال املنصوص عليها تسري عليها األحكام 
املنصوص عليها في نظام جرائم اإلرهاب

ومتويله الصادر باملرسوم امللكي، مبا في ذلك األحكام 
املتعلقة بالضبط والقبض واالستدالل والتحقيق واالدعاء 

واحملاكمة. وقال األمر امللكي الذي أوردته وكالة االنباء 
السعودية الرسمية »واس« إنه » وبعد االطالع على األنظمة 

واألوامر ذات الصلة.
وعمال بقواعد املصالح املرسلة في فقهنا الشرعي. وبناء على 

ما تقتضيه املصلحة العامة.
أمرنا مبا هو آت:

أوال: يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات، وال تزيد 
على عشرين سنة، كل من ارتكب ـ كائنا من كان ـ أيا من 

األفعال اآلتية:
1 ـ املشاركة في أعمال قتالية خارج اململكة، بأي صورة 

كانت، محمولة على التوصيف املشار إليه في ديباجة هذا 
األمر.

2 ـ االنتماء للتيارات أو اجلماعات ـ وما في حكمها ـ الدينية 
أو الفكرية املتطرفة أو املصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو 
إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي 

صورة كانت، أو اإلفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة 
كانت، أو تقدمي أي من أشكال الدعم املادي أو املعنوي لها، أو 

التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له 
بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وإذا كان مرتكب أي من األفعال املشار إليها في هذا البند من 
ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن 

مدة ال تقل عن خمس سنوات، وال تزيد على ثالثني سنة.
ثانيا: ال يخل ما ورد في البند )أوال( من هذا األمر بأي عقوبة 

مقررة شرعا أو نظاما.

ثالثا: تسري على األفعال املنصوص عليها في البند )أوال( من 
هذا األمر األحكام املنصوص عليها في نظام جرائم اإلرهاب 

ومتويله الصادر، مبا في ذلك األحكام املتعلقة بالضبط 
والقبض واالستدالل والتحقيق واالدعاء واحملاكمة«.

وأمر البيان بتشكيل »جلنة من وزارة الداخلية، ووزارة 
اخلارجية، ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد، ووزارة العدل، وديوان املظالم، وهيئة التحقيق 
واالدعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة ـ حتدث دوريا ـ 
بالتيارات واجلماعات املشار إليها في الفقرة )2( من البند 

)أوال( من هذا األمر، ورفعها، للنظر في اعتمادها«. على ان 
يعمل مبا ورد في األمر امللكي بعد ثالثني يوما من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.


