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سوريا

الحدث أعادت التفجيرات التي ضربت دمشق أجواء التوتر التي رافقت
جولة محادثات جنيف الماضية ،فيما تستعد وفود ضامني «أستانا»
لعقد اجتماع تحضيري قبيل انطالق الجولة الجديدة .وبالتوازي،
تستكمل أنقرة مشاوراتها المكثفة ،إلخراج «تفاهم» دولي يتيح
لها إطالق معركتها الجديدة في الشمال السوري

تفجيرات دمشق تستبق «أستانا»

«معركة عفرين»
تنتظر مشاورات أنقرة
ف ـي ـم ــا ي ـن ـت ـظــر أن ت ـش ـه ــد ال ـعــاص ـمــة
ال ـ ـكـ ــازاخ ـ ـيـ ــة ،أسـ ـت ــان ــا ،الـ ـ ـي ـ ــوم ،ل ـق ـ ً
ـاء
استباقيًا لجولة املحادثات الجديدة
امل ـق ــرر ان ـطــاق ـهــا غ ـ ـدًا ،ت ـجــريــه وف ــود
الــدول الضامنة ،كانت مدينة دمشق

على موعد أمــس مــع ثالثة تفجيرات
ان ـ ـت ـ ـح ـ ــاري ـ ــة بـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات مـ ـفـ ـخـ ـخ ــة،
اسـ ـتـ ـه ــدف ــت م ـ ــواق ـ ــع عـ ـل ــى األط ـ ـ ـ ــراف
الشرقية للمدينة .وأت ــت التفجيرات
لتعيد حالة التوتر إلى العاصمة ،بعد

«المركزي» يطرح فئة ألفي ليرة
أعلن مصرف سوريا املــركــزي طــرح ورقة
نقدية جديدة من فئة ألفي ليرة ،في خطوة

بــدأ الـحــديــث عنها قبل عــامــن على األقــل.
وأوضح حاكم املصرف دريد درغام ،أنه «تم
منذ سنوات طباعة أوراق نقدية جديدة فئة
الـ  50و 100و 200و 500و 1000و2000
ّ
ل ـي ــرة ،غ ـيــر أن (املـ ـص ــرف) ف ــض ــل بسبب
ظـ ــروف ال ـح ــرب وتـقـلـبــات سـعــر ال ـصــرف،
عــدم طــرح فئة ال ـ  ،2000قبل أن يتأكد من
أن الـظــروف أصبحت مالئمة لــذلــك» .ولفت
إلــى أنــه «نظرًا إلــى زيــادة االهـتــراء بــاألوراق
النقدية الحالية املتداولة ،وجد املصرف أن
الوقت أصبح مالئمًا لطرح فئة األلفي ليرة
الـتــي تتمتع كـمــا ســابـقــاتـهــا بـمــزايــا أمنية
عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل
تمييزها».
واع ـت ـب ــر درغ ـ ـ ــام أن ـ ــه «ال ي ــوج ــد م ـخ ــاوف
م ــن ح ـ ــدوث ت ـض ـخــم م ــال ــي» نـتـيـجــة طــرح
الفئة النقدية الجديدة ،مبررًا ذلــك بأنه «تم
التحضير لذلك منذ سنتني ،لطرحها في
ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب وخ ــاص ــة ب ـعــد االرتـ ـي ــاح
واالستقرار الذي تشهده سوريا منذ عام».

أي ــام عـلــى تخفيف بـعــض اإلجـ ــراءات
األمنية داخــل شوارعها ،وخاصة مع
نـشــاط العمل العسكري على أطــراف
الغوطة الشرقية من محور عني ترما
املجاور .التفجيرات التي أسفرت عن
اس ـت ـش ـهــاد  19شـخـصــا ب ــن مــدنـيــن
وعسكريني ،وإصــابــة عـشــرات آخرين
ب ـ ـجـ ــراح ،اس ـت ـه ــدف ــت س ــاح ــة ال ـغــديــر
فــي منطقة بــاب تــومــا ،ومنطقة دوار
البيطرة (عقدة املطار) املجاور لكلية
الـهـنــدســة امليكانيكية والـكـهــربــائـيــة.
وأوضـحــت وزارة الداخلية أن القوى
األمـن ـيــة الح ـقــت  3س ـي ــارات مفخخة،
وتمكنت من تفجير اثنتني منها قرب
عـقــدة امل ـطــار ،فــي حــن فـجــر الـسـيــارة
الثالثة انـتـحــاري ،فــي ســاحــة الغدير
بـعــد دخ ــول ــه إل ــى مـنـطـقــة ب ــاب تــومــا.
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة «فـ ــرانـ ــس بـ ـ ــرس» عــن
بعض سكان املنطقة التي استهدفتها
التفجيرات ،أنه سمعت أصوات إطالق
نــار قبيل وقــوعـهــا ،فــي مــا يشير إلى
م ـحــاوالت إليـقــاف تلك الـسـيــارات من
قبل عناصر القوى األمنية في محيط
ع ـقــدة امل ـط ــار .وتـسـبـبــت االن ـف ـجــارات
ب ــاح ـت ــراق عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـس ـي ــارات
املوجودة في املكان ،إلى جانب أضرار
كبيرة لحقت باملنازل املجاورة.
ومـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر إلـ ـ ـ ــى م ـح ـيــط
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،شـ ـه ــدت ب ــاق ــي ج ـب ـهــات
املـيــدان ه ــدوءًا نسبيًا مقارنة باأليام
املاضية ،في وقــت يتابع فيه الجيش
السوري تثبيت نقاطه الجديدة على
طــول الجبهات ضــد تنظيم «داعــش»
في البادية .في موازاة ذلك ،ال يعكس
الهدوء الذي ساد أمس محيط منطقة

عفرين ،زخــم التحضيرات العسكرية
ال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــده ــا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ــاضـ ــي،
مــن قـبــل الـجـيــش الـتــركــي والـفـصــائــل
املسلحة املنضوية تحت قيادته .غير
أن ن ـشــاط أن ـق ــرة الــدبـلــومــاســي يـعــزز
املعلومات التي نقلتها وسائل إعالم
تــركـيــة عــن ق ــرب العملية ضــد مــواقــع
«وحدات حماية الشعب» الكردية ،في
ريف حلب الشمالي الغربي ،إذ شهدت
اسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،أمـ ـ ــس ،لـ ـق ــاء ه ــام ــا بــن
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان
ووزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
شويغو .وبرغم بقاء مجريات اللقاء
بـعـيــدة عــن ال ـت ــداول اإلع ــام ــي ،يمكن
التأكيد أن تحركات الجيش التركي
األخـ ـي ــرة ،ك ــان ــت امل ـح ــور األب ـ ــرز لـهــذا

الـلـقــاء ،إلــى جــانــب مـحــادثــات أستانا
وصـ ـفـ ـق ــات األسـ ـلـ ـح ــة ال ـث ـن ــائ ـي ــة بــن
البلدين ،على رأسها صفقة منظومة
«اس ـ ـ  »400املتوقع إنـجــازهــا قريبًا.
وكــان الفتًا أن وسائل اإلعــام التركي
لــم تنقل أي تـفــاصـيــل عــن االجـتـمــاع،
واك ـ ـت ـ ـفـ ــت ب ــال ـت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى ص ـ ــورة
ن ـشــرت ـهــا ال ــرئ ــاس ــة ال ـت ــرك ـي ــة ،تـظـهــر
حضور رئيس األركان خلوصي أكار،
ورئ ـيــس ج ـهــاز االس ـت ـخ ـبــارات حقان
فيدان ،إلى جانب أردوغان.
ومـ ـ ـ ــع أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي فــي
تـ ـح ــدي ــد حـ ـج ــم وف ــاعـ ـلـ ـي ــة أي ت ـح ــرك
تــركــي مـحـتـمــل ف ــي ال ـش ـمــال ال ـس ــوري،
وفـ ـ ــي إط ـ ـ ــار ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ّض ـم ــن صـيـغــة
مـ ـح ــادث ــات أسـ ـت ــان ــا ،ك ــث ـف ــت مــوسـكــو

تحقيق

قنابل المستقبل السوري« :عم يلعبو الوالد»!
لم يبد المسؤولون السوريون أي
حساسية تجاه المخاطر التي تطال مجال
التربية النفسية ،رغم فداحة اإلحصائيات
التي تدق ناقوس الخطر حول العنف
الذي يبديه األطفال في ألعابهم
وتصرفاتهم وألفاظهم ونزعتهم نحو
االنتقام .وقد يكون تسرب  1.7مليون
طفل من مقاعد الدراسة هو التحدي
المفجع الذي ّ
يبين الفراغ التربوي
والنفسي لدى أطفال الحرب
مرح ماشي
ّ
ق ــل ــة مـ ــن امل ـ ــاري ـ ــن فـ ــي سـ ــاحـ ــات املـ ــدن
وال ـب ـل ــدت الـ ـس ــوري ــة ،وخ ــاص ــة ضـمــن
األحـيــاء الشعبية ،تستوقفهم طبيعة
تصرفات األطفال الذين يلعبون فيها،
ليدركوا مدى خطورة ما يرتكب بحق
املستقبل الـســوري .يمكنك أن تستعد

نفسيًا ملشاهدة األطـفــال ي ــؤدون لعبة
«الجيش واملسلحني» فــي ســاحــة حي
املتنزه في الالذقية ،بــدل لعبة ما قبل
ال ـحــرب «الـشــرطــة وال ـحــرام ـيــة» .يمكن
ضــا أن تــرى دور الـقـيــادة والبطولة
أيـ َ
ُيـســنــد إلــى أحــد األوالد ،ال ــذي يناديه
رفــاقــه بــ«الـنـقـيــب عــزيــز» ،وهــو بــدوره
ً
يخاطب طفال آخر عبر أداة يستخدمها
ك ـم ـك ـ ّـب ــر ص ـ ـ ــوت« :أب ـ ـ ــو قـ ـ ـت ـ ــادة ...أن ــت
ّ
محاصر .سلم نفسك» .يمكن االبتسام
أم ـ ـ ــام ه ـ ــذا ال ـف ـص ــل مـ ــن ال ـل ـع ـب ــة ،ول ــو
تخلل االبتسامة بعض امل ــرارة ،لكنك
ستنسى كلمات األغنية الهادئة« :عم
يلعبو ال ـ ــوالد ...تـحــت الـسـمــا الــزرقــا».
فــاألط ـفــال أي ـضــا م ـتــورطــون ف ــي لعبة
الـ ـح ــرب ال ـي ــوم ـي ــة ال ـت ــي ت ـن ــال ك ــل مــن
ّ
عصيًا على أنها
فــي الـبــاد .يحملون
ب ـن ــادق مـفـتــرضــة .الـخـلـفـيــة الـصــوتـيــة
للعبة ،أص ــوات يصدرونها على أنها
إط ــاق رص ــاص وتـفـجـيــرات ،مــن دون
أن يعتبر ضجيجهم هــذا إزعــاجــا ،في
زح ـم ــة ع ـنــف ج ـم ـيــع أن ـ ــواع األس ـل ـحــة
ً
املـحـيـطــة .سـيـنــام ه ــؤالء األط ـفــال ليال
حــاملــن بــاالنـتـصــار عـلــى املسلحني أو

الـعـكــس ،بحسب األدوار املـنــوطــة بكل
منهم من خــال «اللعبة» .وسيكبرون
ّ
وتكبر معهم ألعابهم .لعل هذا ما جرى
في البالد تمامًا ،عبر أطفال األمس.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـ ـ ــان نـ ــاش ـ ـطـ ــون ت ــرب ــوي ــون
عامليون يدقون ناقوس الخطر ،خشية
م ــن ال ـنــزعــة ال ـع ــدوان ـي ــة ل ــدى األط ـف ــال
املـ ـت ــأث ــري ــن بـ ــاألل ـ ـعـ ــاب االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـكــرتــون ـيــة الـعـنـيـفــة،
جاءت الحرب السورية كتطبيق عملي
وس ــري ــع ل ـه ــذه امل ـخ ــاط ــر ع ـل ــى أط ـف ــال

اللهاث خلف لقمة
العيش يشغل الناس
عن توفير الرعاية
النفسية ألطفالهم

ُ
البالد .فالطفل هنا ال يتعرض لخطر
نفسي متمثل فــي تقليد العنف الــذي
يــراه فقط ،بل قد تدخل عوامل مؤثرة
أخــرى تتعلق بمواجهة املــوت والظلم
وال ـحــرم ــان وال ـف ـقــد ،وم ــا يـتــرتــب على
ك ــل ه ـ ــذه الـ ـع ــوام ــل م ــن ن ــزع ــات نـحــو
ّ
املتخوفني،
االنـتـقــام .ولعل التربويني
س ــابـ ـق ــا ،لـ ــم ي ـت ــوق ـع ــوا أن تــواج ـه ـهــم
خالل مرحلة «الربيع العربي» ظاهرة
«أشبال الخالفة» ،التي ّأسسها تنظيم
«داعـ ــش» لـتــدريــب أط ـفــال عـلــى تنفيذ
إعدامات ميدانية في امليادين العامة،
ّ
ليتفرج العالم
بحق جنود ومدنيني،
أجـ ـم ــع ع ـل ــى أطـ ـف ــال أبـ ــري ّـ ــاء ي ـقــدمــون
على القتل من غير أن يــرف لهم جفن،
ّ
متهيئني ليكونوا قنابل املستقبل.

أطفال «أربعينيون» ...وبال دعم
نفسي

ً
ف ــي مــامــح الـطـفـلــة م ــرح م ــري ــم ،مـثــا،
ي ـت ـج ـلــى ص ـم ــت الـ ـكـ ـب ــار املـ ـك ــاب ــر عـنــد
امل ـل ـمــات .الـطـفـلــة ال ـتــي ت ــم أس ــره ــا من
قـ ـب ــل م ـس ـل ـح ــي ري ـ ــف الـ ــاذق ـ ـيـ ــة ع ـنــد
اجتياح قــرى ريــف صلنفة قبل أعــوام،

ثم تحررت الحقًا ،شاهدت بــأم عينها
جثة جدها تسبح في الدماء ،بالتزامن
مع اقتيادها من قبل مختطفيها إلى
حيث بقيت أشهرًا طويلة مع والدتها
وأشقائها .مختطفوها قتلوا والدها
أي ـضــا ،مــا جـعــل مــامــح الـفـتــاة خالية
مـ ــن أي ت ـع ـب ـي ــر .ال ي ـم ـك ــن اس ـ ـتـ ــدراج
الطفلة املحررة إلى اللعب أو الكالم أو
ّ
تتفوه بعبارات
الضحك ،فــإن تحدثت
ً
يقولها الـكـبــار ع ــادة ،كمن «نضجت»
قبل األوان .الـحــرب جعلت مــن الطفلة
ال ـب ــال ـغ ــة  12ع ــام ــا أرب ـع ـي ـن ـيــة ج ـ ّـدي ــة،
تعرف عن املوت واليتم والوحدة أكثر
ّ
بكثير مما اختبره الكبار .ولعل عودة
أمها وأشقائها من االختطاف ،مؤخرًا،
خ ـف ـفــت م ــن وح ــدت ـه ــا ّ
ورمـ ـم ــت بـعــض
مــا ضــاع خــال فـجــوة العنف املاضية
ال ـت ــي ض ــرب ــت حـيــاتـهــا فـغـ ّـيــرتـهــا إلــى
األبد .االهتمام بالدعم النفسي للفتاة
ً
جاء خجوال ،خالل تعاقب الحكومات
بني عام  2015واليوم ،مع عدم اقتناع
املـســؤولــن الـعــارفــن بــأحــوال شعبهم
املنكوب بــأن جميع املـحــرريــن بحاجة
إل ــى الــدعــم الـنـفـســي وإعـ ــادة الـتــأهـيــل،

