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عربيات
دوليات

الخطيب دوليًا
ضحايا «حرب السنتين» السورية

مهجر
 50ألف قتيل و 150ألف جريح و 3ماليين ّ
كمال ديب*
س �ق��ط ف ��ي ح� ��رب س ��وري ��ا م ��ا ي �ن��اه��ز 50
ّ
وتهجر أكثر من ستمئة ألف
ألف قتيل،
إل ��ى خ� ��ارج ال� �ب�ل�اد ،ون� ��زح م �ئ��ات اآلالف
إل� ��ى م �ن��اط��ق أك �ث ��ر أم �ن ��ًا داخ � ��ل س��وري��ا
ً
نفسها .ه��ذا فضال ع��ن دم��ار كبير لحق
ب ��االق �ت �ص��اد (راج � � ��ع م� �ق ��ال ال �ك ��ات ��ب ع��ن
ال �خ �س��ائ��ر االق �ت �ص��ادي��ة ف ��ي «األخ� �ب ��ار»
ع��دد  31ك��ان��ون ّالثاني  .)2013وامل��أس��اة
ّ
املهجرين ،بل
اإلنسانية لم تتوقف على
شملت م��ن ل��م ي �غ��ادروا م�ن��ازل�ه��م أي�ض��ًا.
وراوح� ��ت ت �ق��دي��رات ع��دد ال��ذي��ن يعانون
ض��ائ �ق��ة م�ع�ي�ش�ي��ة ط ��ارئ ��ة ب�ي�ن م�ل�ي��ون��ي
شخص وفق تقارير األم��م املتحدة و2.5
م �ل �ي ��ون ش �خ ��ص وف � ��ق ال � �ه�ل��ال األح �م ��ر
ال� �س ��وري ،و 3.2م�لاي�ين ش �خ��ص حسب
ت�ق��دي��رات رئ�ي��س ال� ��وزراء ال �س��وري وائ��ل
الحلقي.

القتلى والجرحى :أرقام ومعطيات

ب��إي��دي��ول��وج�ي��ة أك�ث��ر تصلبًا وب�خ�ب��رة في
األس �ل �ح��ة وامل �ت �ف �ج��رات» ،م �ش �ي �رًا ال ��ى أن��ه
«كلما طال أمد النزاع كان الخطر أكبر».
ف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،أك��د األم�ي�ن ال �ع��ام لألمم
ّ
املتحدة ،بان كي مون ،أن «الكارثة تتعمق
ّ
في سوريا من دون حل سياسي في األفق».
وأوض��ح ،في مؤتمر صحافي مشترك ّمع
وزير الخارجية األميركي جون كيري« ،أنه
م��ع م �ب��ادرة رئ�ي��س االئ �ت�لاف أح�م��د معاذ
ّ
الخطيب» ،مشددًا على أن «املبادرة يجب
استثمارها دول �ي��ًا» .وف��ي ال�س�ي��اق ،التقى
مدير مكتب املبعوث األممي والعربي إلى
س��وري��ا األخ�ض��ر اإلبراهيمي ،ف��ي دمشق،
م �خ �ت��ار الم ��ان ��ي ،م�م�ث�ل�ين ع ��ن امل �ع��ارض��ة
املسلحة في بلدة يبرود في ريف دمشق،
في لقاء هو الرابع من نوعه.
ف� ��ي س� �ي ��اق آخ � � ��ر ،أع� �ل ��ن وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
والجمارك التركي ،حياتي يازجي ،ضبط
ّ
ستهرب
كميات كبيرة من األسلحة كانت
من تركيا إلى سوريا خالل كانون الثاني
امل � ��اض � ��ي .ون� �ق� �ل ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ح ��ري� �ي ��ت»
التركية عن يازجي قوله «إن ق��وات األمن
التركية ضبطت خالل الشهر الفائت مئات
البنادق وكميات من الذخائر التي كان من
املقرر إرسالها من تركيا إلى سوريا».
ميدانيًا ،أف��ادت قناة «روس�ي��ا ال�ي��وم» عن
تحرير الحافلة املختطفة في ري��ف إدل��ب.
وكانت القناة قد أشارت إلى اختطاف 48
شخصًا ،معظمهم م��ن األط�ف��ال وال�ن�س��اء،
ك ��ان ��وا ي �ت �ج �ه��ون إل � ��ى دم� �ش ��ق ه ��رب ��ًا م��ن
بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني بمئات
املسلحني امل��وج��ودي��ن ف��ي ال�ق��رى املحيطة
منذ أشهر.
من ناحية أخ��رى ،أف��ادت مواقع املعارضة
ع��ن إس �ق��اط ط��ائ��رت�ين ح��رب�ي�ت�ين ف��ي ري��ف
إدل � � � ��ب ،ب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع إع� �ل ��ان م�س�ل�ح�ين
معارضني سيطرتهم على مدينة الشدادي
ف��ي ري��ف ال�ح�س�ك��ة ،ع�ق��ب اش�ت�ب��اك��ات أدت
إل��ى س�ق��وط ض�ح��اي��ا م��ن ال�ط��رف�ين ت�ج��اوز
عددهم املئة ،فيما دارت اشتباكات خلف
منطقة «كراجات البوملان» في دمشق مع
اس �ت �م��رار ال �ق �ص��ف ع �ل��ى م �ن��اط��ق ب�ج��وب��ر
وريف املحافظة.
م��ن جهتها ،قالت وك��ال��ة األن�ب��اء الرسمية
ّ
(س ��ان ��ا) إن «ال �ج �ي��ش اس �ت �ع��اد ال�س�ي�ط��رة
على ّ
حي جوبر في حمص بعد اشتباكات
عنيفة استمرت أسابيع ،ويقوم بعمليات
تمشيط في املباني واملنازل ،وفي البساتني
املحيطة بحي السلطانية املجاور».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،سانا)

منذ ب��دء األزم ��ة دأب��ت فضائيات عربية
وم��واق��ع رص��د م�ع��ارض��ة ع�ل��ى ذك��ر ع��دد
ال�ق�ت�ل��ى ي��وم�ي��ًا وق��د راوح ت�ق��دي��ره��م بني
ومائتي قتيل .وفي غياب أرقام
مئة قتيل ّ
دق�ي�ق��ة وم��وث �ق��ة واح �ت �م��ال ع�ش��وائ�ي��ة ما
أذيع ،فإذا ما ُجمع عدد القتلى منذ شهر
آذار  2011فقد يكون خمسني ألفًا .ولقد
ذكر في تشرين الثاني املاضي «املرصد
ّ
السوري لحقوق االنسان» أن عدد القتلى
ف��ي ال �ح��رب ال �س��وري��ة ب�ل��غ  45أل �ف��ًا ،لكن
بعد أيام خرجت رئيسة مفوضية حقوق
االنسان في األم��م املتحدة ،نافي بيالي،
برقم مفاجئ وكبير هو  60ألفًا .فأصبح
ً
رقمها األكثر ت��داوال في وسائل اإلع�لام.
ك �ي��ف ال وق ��د ص ��در ع ��ن األم� ��م امل �ت �ح��دة؟
لكن بعض الصحافيني ،ومنهم روب��رت
ّ
ف �ي �س��ك ،ش ��ك �ك ��وا ف ��ي إط� �ل��اق رق � ��م ك �ه��ذا
ُ
ب ��دون ت�ف��اص�ي��ل م�ع�ق��ول��ة ت�ق�ن��ع امل��راق��ب،
ّ
ّ
يتعلق بحرب ُت ّ
عد
وخصوصًا أن األم��ر
أه�ل�ي��ة ف��ي ب�ع��ض أوج�ه�ه��ا .ورأى فيسك
ّ
تصرف بيالي أمرًا خطي ّرًا وغير مسؤول
ّ
ّ
يسهل ملن يريد أن يستغله ب��االدع��اء أن
كل هؤالء القتلى هم ضحايا النظام!.
ّ
ل�ق��د ت �ع� ّ�م��دت ب �ي�لاي اإلي �ح��اء أن القتلى
ه ��م «ض �ح��اي��ا ال �ن �ظ ��ام» ،م ��ا دف ��ع فيسك
وغيره إلى التساءل عن عدد القتلى من
ج �ن��ود ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري وق � ��وى األم ��ن
وال � �ق� ��وى امل� �ن ��اص ��رة ل �ل ��دول ��ة وامل��دن �ي�ي�ن
الذين يقفون إلى جانب السلطة ،وحتى
املدنيني املحايدين الذين يريدون األمن
واالستقرار فحسب ،وال يؤيدون السلطة.
ّ
ّ
وتكهن فيسك أن عدد قتلى جنود القوى
ال �ن �ظ��ام �ي��ة ه ��و  10آالف ،وع� ��دد ال�ق�ت�ل��ى
املدنيني الذين ن��اص��روا السلطة  13ألفًا
وع � ��دد ق �ت �ل��ى ال �ج �ن��ود امل �ن �ش �ق�ين ،5500
وع ��دد قتلى امل �ع��ارك ب�ين الفلسطينيني
ّ
في مخيم اليرموك هو  400وأن أكثر من
 15ألف قتيل هم من الجماعات املسلحة
ومناصريهم .ف��إذا ك��ان ع��دد القتلى في
ص�ف��وف ال�ق��وى النظامية صحيحًا (10
آالف) ف�ه��و م��رت�ف��ع ج � ّ�دًا ن�س�ب� ّ�ي��ًا ،ورب�م��ا
فاق عدد شهداء الجيش السوري في كل
حروبه ضد إسرائيل.
ّ
لقد استنتج فيسك أن ه��دف ب�ي�لاي من
ن�ش��ر ال�ت�ق��ري��ر ك��ان للضغط ع�ل��ى البيت
األب�ي��ض ومجلس األم ��ن ،أي التحريض
اإلع�لام��ي ض��د ال��دول��ة ال�س��وري��ة .ون��واي��ا
ب� �ي�ل�اي ك ��ان ��ت واض � �ح� ��ة ل � ��دى إع�ل�ان �ه��ا
ال �ت �ق��ري��ر ع �ن��دم��ا خ�ل�ص��ت ف��ي م��ؤت�م��ره��ا
ّ
الصحافي إل��ى ال�ق��ول إن ه��ذا ال��رق��م (60
أل �ف��ًا) ه��و «ب��رس��م مجلس األم ��ن ال��دول��ي
ّ
ليتحرك؟»!! .وأهملت بيالي
فماذا ينتظر
مسألة تحديد هوية القتلى إذا ما كانوا
املسلحة
م��ن امل��دن�ي�ين أو م��ن ال�ج�م��اع��ات
ّ
حتى ظن متلقي
أو من ّالقوى النظامية،
ّ
الرقم أنهم جميعًا ضحايا بشار .فأصبح

ّ
قولها هذا (أي حثها مجلس األمن على
ً
ّ
التحرك) األكثر تداوال في وسائل اإلعالم
أليام عديدة.
ول��م تكن ه��ذه امل� ّ�رة األول��ى التي ّ
حرضت
فيها بيالي ضد سوريا ،بل جاءت ضمن
سلسلة ت�ص��ري�ح��ات ل�ه��ا رس�م��ت ص��ورة
ش ��دي ��دة ال �س �ل �ب �ي��ة ع ��ن «دم ��وي ��ة ال �ن �ظ��ام
ال�س��وري ال��ذي يقتل شعبه» .فهي دعت
ّ
ون��ظ �م��ت ل � �ق ��اءات وم ��ؤت� �م ��رات أس�ه�م��ت
ف��ي ال �ح��رب ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ض��د س��وري��ا
وال�ض�غ��ط لتطبيق البند ال�س��اب��ع وغ��زو
«األط� �ل� �س ��ي» ل �س ��وري ��ا ،وراف � �ق ��ت وت �ي��رة
ت �ص��ري �ح��ات �ه��ا ت �ل��ك ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ص��در
م��ن معارضات ال�خ��ارج .فكان ه��ذا الرقم
وتوقيت إعالنه قبل أيام من والية أوباما
ال �ث��ان �ي��ة وغ � �م� ��وض م �ض �م��ون��ه م��وض��ع
ُ
تكهنات واستهجان ،استغل ليدفع إلى
ب ��دء ح ��رب ض ��د س ��وري ��ا .ث ��م أخ ��ذ ال��رق��م
ينتشر ويصبح قيد التداول في مقاالت
ّالصحف وعلى ألسنة السياسيني على
أنه رقم رسمي من األمم املتحدة ،ال جدال
فيه.
ّ
ل �ق��د ق��ال��ت ب �ي�ل�اي إن ال ��رق ��م م�ب�ن��ي على
دراس ��ة واف�ي��ة اس�ت�غ��رق إع��داده��ا خمسة
أش � �ه� ��ر!!! ول� ��م ت �ك��ن ه� ��ذه ه ��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة،
ّ
ب��ل إن ال��رق��م اس �ت �ن��د إل ��ى ت �ق��ري��ر أع� ّ�دت��ه
ش� ��رك� ��ة أم� �ي ��رك� �ي ��ة خ� ��اص� ��ة ه � ��ي ب �ن �ي �ت��ك
 .Benetechوه ��ي ش��رك��ة ت�م� ّ�ول�ه��ا وزارة
الخارجية األميركية ومؤسسة National
 Endowment for Democracyال�س�ي�ئ��ة
الصيت ال�ت��ي يدعمها ج��ورج س��وروس
لتخريب ال��دول من ال��داخ��ل .ولقد سألت
وك��ال��ة أن �ب��اء أم�ي��رك�ي��ة مكتب ب�ي�لاي عن
كيفية اتخاذ قرار تمويل الدراسة ،وماذا
ك��ان��ت كلفتها وه��ل ج��رت عبر مناقصة
ّ
وفازت هذه الشركة بعينها ،وخاصة أن
م �ص��ادر ت�م��وي��ل ه��ذه ال�ش��رك��ة يجعل ما
يصدر عنها مريبًا ويضعف صدقيتها.
فلم يجب مكتب بيالي!!!.

ّ
املهجرون :كارثة انسانية

الرقم استند
أعدته شركة
إلى تقرير ّ
تمولها وزارة
أميركية ّ
الخارجية

ّ
املهجرون داخل سوريا لدى أقاربهم
أقام
أو ف��ي شقق مستأجرة وف��ي  500مبنى
ل �ل��دول��ة و 2000م��درس��ة ح�ك��وم�ي��ة ،وف��ي
م�ع��اه��د ت��اب�ع��ة ل��وك��ال��ة غ ��وث ال�لاج�ئ�ين.
وب � ��ات ع ��دد ك �ب �ي��ر م �ن �ه��م ي �ع��ان��ي ضغط
العوز والحاجيات اليومية من ماء ودواء
وغ � ��ذاء وح��اج �ي��ات ش �خ �ص �ي��ة ،وأص �ب��ح
حتى االستحمام مسألة بعيدة املتناول.
ف �ف��ي م�ط�ل��ع ع ��ام  2013ك ��ان ث� ّ�م��ة ك��ارث��ة
انسانية تتبلور أم��ام أع�ين ال ��رأي العام
ال �ع��امل��ي ،ح�ي��ث ك ��ان م��ا ي�ن��اه��ز املليوني
س � � ��وري ب �ح ��اج ��ة إل � ��ى م� �س ��اع ��دة م��اس��ة
وط ��ارئ ��ة م ��ن م��ؤس �س��ات األم � ��م امل �ت �ح��دة
وج� �م� �ع� �ي ��ات اإلغ � ��اث � ��ة ودوائ � � � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ّ
فليتصور املرء حاجات هؤالء
السورية.
اليومية من م��اء وغ��ذاء ووس��ائ��ل الراحة
الجسدية م��ن استحمام وغسيل ون��وم،
وال�ح��اج��ة ال��دائ�م��ة إل��ى أغطية ومناشف
وأل�ب�س��ة داف�ئ��ة وأح��ذي��ة وأدوي ��ة وأدوات
التدفئةّ ،
وعدة املطبخ ووسائل التنظيف
ّ
واملحروقات وال�غ��از .واملصيبة أن أغلب
ّ
املهجرون لم ّتكن
األماكن التي لجأ إليها
صالحة للسكن البشري ،فال هي مدفئة
وال م�ج� ّ�ه��زة بمراحيض وم�غ��اس��ل ،وفي
أح�ي��ان كثيرة ك��ان��ت ب��دون ك�ه��رب��اء .وقد
ّ
ق� � ّ�درت األم ��م امل�ت �ح��دة أن ت��وف�ي��ر أس�ب��اب
ال �ع �ي��ش ل �ك��ل ه � ��ؤالء اح� �ت ��اج إل ��ى م�ل�ي��ار
دوالر س �ن� ّ
�وي��ًا ورب �م��ا أك �ث��ر ،م�ن�ه��ا 520
مليون دوالر يجب توافرها بسرعة.
ّأما الذين غادروا سوريا ،فقد لجأوا إلى
ال��دول امل�ج��اورة :األردن وال�ع��راق ولبنان
ّ
وت��رك �ي��ا .وب�ع�ض�ه��م ت �م��ك��ن م��ن امل�ت��اب�ع��ة
إلى أوروبا ودول عربية أخرى .وإذ أقام
ّ
املهجرين في شقق وأبنية رسمية
معظم
ّ
ف ��ي م ��دن ال� �ع ��راق ول �ب �ن��ان ،ت ��وزع ��وا في
مخيمات الجئني في األردن وتركيا ،ما
ع� ّ�رض كرامة االن�س��ان ال�س��وري لإلهانة،
أك � ��ان ف ��ي ش �ظ��ف ال �ع �ي��ش ف ��ي خ �ي �م��ة أم
ف��ي ح��رم��ان��ه معظم األس��اس�ي��ات وأم ��ورًا
اع �ت ��اده ��ا ،أو امل �ع��ام �ل��ة ال �ت��ي ل�ق�ي�ه��ا من
امل �س��ؤول�ي�ن وم� ��ن ق� ��وى األم � ��ن ،وخ��اص��ة
في األردن ،أو استغالل جماعات حاجة
الالجئني إلى املساعدة الفتراس الفتيات
ال �س��وري��ات .ول �ق��د ن�ق�ل��ت ص�ح��ف غربية
ّ
ت�ق��اري��ر أن «ن �س��اء وف�ت�ي��ات س��وري��ات ال
سنة عرضن للبيع
تتجاوز أعمارهن ّ 14
ب� ��ال� ��زواج ال �ق �س��ري امل ��ؤق ��ت أو ال �ب �غ��اء»
ّ
و«أن م �ئ��ات ال�ل�اج �ئ��ات ال �س ��وري ��ات في
األردن عانني هذه التجارة ...حيث يقوم
رج��ال يطمعون فيهن باستخدام عمالء
ّ
الس�ت�خ��دام�ه��ن ألغ� ��راض ال �ج �ن��س» .وأن
األم ��ن األردن ��ي يطلق ال��رص��اص أحيانًا
على الالجئني.
* أستاذ جامعي لبناني ــــ كندا

نزح مئات اآلالف إلى مناطق أكثر أمنًا داخل سوريا نفسها (بولنت كيليش  -أ ف ب)

حياة األسرى املضربني
بالغة الخطورة
أكد وزير شؤون األسرى
واملحررين ،عيسى قراقع ،أمس،
أن العد التنازلي لحياة األسرى
املضربني عن الطعام بدأ يتسارع
بقوة نحو الكارثة ،ولم يستبعد
استشهاد أي من املضربني،
في ظل صمت عاملي وحقوقي
وقانوني مهني .تصريحات قراقع
جاءت خالل إطالعه نائب املنسق
الخاص لألمم املتحدة ومنسق
األمم املتحدة للشؤون االنسانية
جيمس روالي ،على آخر التطورات
الصحية والظروف االعتقالية لكل
من األسير أيمن الشراونة وسامر
العيساوي وطارق قعدان وجعفر
عز الدين .ودعا قراقع الى التحرك
على نحو سريع على مختلف
األصعدة إلنقاذ حياة املضربني،
الذين ال تحتمل أجسادهم املنهكة
مزيدًا من أيام الجوع.
(األخبار)

السعودية :خالد بن بندر
أميرًا ملنطقة الرياض

أمر امللك السعودي عبد الله
(الصورة) ،أمس ،بتعيني قائد
القوات البرية خالد بن بندر بن عبد
العزيز أميرًا للرياض خلفًا للراحل
األمير سطام بن عبد العزيز.
وذكرت وكالة األنباء الرسمية أن
امللك قرر أيضًا تعيني األمير تركي
بن عبد الله نائبًا ألمير الرياض،
ً
بدال ُمن األمير محمد بن سعد،
الذي أعفي من منصبه «بناء على
طلبه» .واألمير خالد هو االبن
الثالث من أبناء األمير بندر بن عبد
العزيز  .أما األمير تركي فهو االبن
السابع للملك ،ووالدته من عشيرة
الجربا من قبيلة شمر.
(أ ف ب)

أميران سعوديان متهمان
بجرائم مالية في لندن
ذكرت صحيفة «فايننشيل
تايمز» البريطانية ،أمس ،أن
اثنني من األمراء األقوياء في
السعودية فشال في الحفاظ على
سرية قضيتهما في لندن ،حيث
يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم
ّ
مالية ،وصفها محاموهما بأنها
قد تمثل تهديدا للعالقات الدولية
لبريطانيا .وقال فريق الدفاع عن
األمير مشعل آل سعود ،وزير
الدفاع السعودي األسبق ،ونجله
األمير عبد العزيز بن مشعلّ ،إن
القضية تتعلق بإحدى الشركات
البريطانية وتحويلني مصرفيني
ألموال يطلق عليهما تحويلي
بيروت ونيروبي .ودفع الفريق أمام
املحكمة ّ
بأن اإلعالن عن تفاصيل
القضية قد يمثل تهديدات لألمير
عبد العزيز وأحد شركائه تصل
إلى حد القتل أو االنتقام.
(األخبار)

