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العالم

سوريا

«فيينا  :»1هدنة ...وورقة أميركية في وجه «سوتشي»

تلوح بغزو كامل الشمال السوري
أنقرة ّ
بينما رفع الرئيس التركي من سقف
تدخله األخير في عفرين ،عبر التهديد
ّ
بغزو الشمال السوري ك ّله حتى الحدود
العراقية ،انتهت جولة محادثات «فيينا
 »1على هدنة في غوطة دمشق
الشرقية ،ورفض حكومي لخريطة
طريق وضعتها واشنطن وحلفاؤها
لمسار اإلشراف األممي على «التسوية
السورية» ،وكشفت عنها قبل انعقاد
«مؤتمر سوتشي» بأيام قليلة
تابعت أنقرة عدوانها العسكري على
منطقة عـفــريــن ،عـبــر اس ـت ـهــداف عــدد
من البلدات والنواحي بقصف جوي
ومــدف ـعــي ،م ــن دون أي فـعــالـيــة بـ ّـريــة
على األرض .وترافق هــدوء الجبهات
النسبي بني «وحدات حماية الشعب»
الـكــرديــة وال ـقــوات الـتــركـيــة ،بتصعيد
مــن قبل الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
أردوغان ،الذي هدد بتوسيع عمليات
قــواتــه العسكرية نحو مدينة منبج،
ً
وإل ــى شــرق نهر ال ـفــرات ،وص ــوال إلى

تشترط ورقة واشنطن
حدوث «انتقال سياسي شامل»
لدعم إعادة اإلعمار
ال ـ ـحـ ــدود الـ ـع ــراقـ ـي ــة .وب ــرغ ــم أن ه ــذا
الـتـهــديــد لـيــس األول مــن ن ــوع ــه ،غير
أنه سيتيح ألنقرة ـ بعد إطالق عملية
«غـصــن الــزي ـتــون» فــي عـفــريــن وبــرغــم
ّ
ق ــل ــة فــاعـلـيـتـهــا ـ ـ ـ أن ت ـس ـت ـث ـمــره على
أحسن وجه في مفاوضاتها الجارية
م ــع واش ـن ـط ــن ،والـ ـه ــادف ــة إلـ ــى إقـ ــرار
تفاهم حول منطقة الشمال السوري،
بما يفضي إلى وقف التصعيد .وبعد
ي ــوم عـلــى ب ـيــان «اإلدارة الــذات ـيــة في
مقاطعة عـفــريــن» ال ــذي طــالــب الــدولــة
ال ـس ــوري ــة ب ـح ـمــايــة امل ـن ـط ـقــة ،أش ــارت

امل ـع ـط ـيــات إل ــى اس ـت ـم ــرار امل ـحــادثــات
بــن «ال ــوح ــدات» ال ـكــرديــة والـحـكــومــة
الـســوريــة عبر الــوسـيــط الــروســي ،من
دون أن تـصــل إل ــى تـفــاهـمــات كــامـلــة،
مــن شأنها تغيير الــوضــع الـقــائــم في
عفرين.
ومـ ــع ت ـعــاظــم األس ـئ ـل ــة حـ ــول طبيعة
الـ ــدور األم ـيــركــي املــرتـقــب فــي منطقة
مـنـبــج وشـ ــرق الـ ـف ــرات ،إذا م ــا فشلت
املحادثات القائمة مع أنقرة في وقف
ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـك ــري ،أكـ ــد الــرئ ـيــس
التركي خالل اجتماع موسع لرؤساء
فــروع حزبه «الـعــدالــة والتنمية» ،أنه
ّ
«سيتم تطهير منبج من اإلرهابيني...
ألنهم ليسوا أصحابها الحقيقيني ،بل
إخوتنا العرب .وسنواصل عملياتنا،
ً
وص ــوال إلــى ال ـحــدود الـعــراقـيــة لغاية
الـقـضــاء عـلــى آخ ــر إره ــاب ــي» .وف ــي ما
ب ــدا أن ــه رد عـلــى الـفــاعـلـيــة الضعيفة
لعملية «غصن الــزيـتــون» ،حتى اآلن،
ّ
تعهد أردوغان بشل حركة «الوحدات»
الكردية خــال فترة قصيرة ج ـدًا ،في
مـنـطـقــة ع ـفــريــن .ول ـفــت إل ــى أن ب ــاده
تريد عبر نشاطها «في عفرين وإدلب»
ضمان عودة الالجئني السوريني إلى
ب ــاده ــم ،مضيفًا أن م ــراع ــاة «ســامــة
املــدنـيــن» هــو الـتــي تـحـ ّـد ق ــوات بــاده
من استخدام «القوة القاسية» .ويمكن
ق ــراءة كــام الــرئـيــس الـتــركــي على أنه
رفض أولي لصيغة املبادرة األميركية
التي تقترح إنشاء «منطقة آمنة» على
الحدود السورية ـ التركية .وفي سياق
م ـت ـصــل ،نـقـلــت وك ــال ــة «رويـ ـت ــرز» عن
كبيرة مستشاري أردوغ ــان للشؤون
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،جـلـنــار أي ـب ــت ،قولها
إن «الـلـحـظــة ال ـتــي ت ـبــدأ فـيـهــا تركيا
ً
اسـتـخــدام قوتها العسكرية ب ــدال من
القوة الناعمة في املنطقة ،مهما بلغ
تأزم العالقات في تلك اللحظة ،يجب
أن ت ـش ـجــع واش ـن ـط ــن ع ـل ــى ال ـتــوقــف
والتفكير» ،معربة عن اعتقادها بأن
الواليات املتحدة «سوف تطرح بعض
ال ـح ـلــول ال ـبــدي ـلــة املــرض ـيــة لتخفيف
ح ـ ــدة املـ ـ ـخ ـ ــاوف األمـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــة».
وقالت إن تركيا تعلم أن أي مواجهة
ميدانية في منبج تنطوي على خطر
دفع العالقات (مع الواليات املتحدة)

بشل حركة «الوحدات» الكردية في عفرين خالل فترة قصيرة جدًا (أ ف ب)
تعهد أردوغان ّ
ّ

إلــى نقطة االنهيار ،مبدية أملها بأن
«يدرك األميركيون» هذا الخطر.
م ــن جـهـتـهــا ،أش ـ ــارت امل ـت ـحــدثــة بــاســم
وزارة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة دانـ ــا واي ــت،
إلى أن «هناك مخاوف أمنية مشروعة
لتركيا ،وليس هناك أزمة بني الواليات
املتحدة وأنقرة» ،مضيفة أن «الهجوم
ال ـ ـحـ ــالـ ــي (غ ـ ـصـ ــن ال ـ ــزيـ ـ ـت ـ ــون) ي ـش ـتــت
االنتباه ،ونحن كحلفاء يجب أن نركز
عـلــى مهمتنا وه ــي مـكــافـحــة داع ــش».
بـ ـ ــدوره ،قـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم رئــاســة
األركان كينيث ماكينزي ،إن بالده «لم
ّ
تدرب أو تقدم دعمًا للجماعات الكردية
في عفرين ،فنحن نصب كامل تركيزنا
ع ـلــى الـعـمـلـيــات ال ـتــي ن ـسـ ّـيــرهــا ،ب ــدءًا
من وادي وســط الفرات حتى الجنوب
والـ ـش ــرق» .ورفـ ــض الـتـعـلـيــق ع ـلــى أي
ع ـم ـل ـيــة ت ــرك ـي ــة م ـف ـتــرضــة ف ــي م ـن ـبــج،
مضيفًا فــي الــوقــت نـفـســه أن الـجـنــود
األميركيني هناك «لديهم الـقــدرة على

حـمــايــة أنـفـسـهــم» ،وأن هـنــاك تنسيقًا
مـ ــع ت ــرك ـي ــا بـ ـش ــأن أمـ ــاكـ ــن وجـ ــودهـ ــم.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق نـ ـفـ ـس ــهّ ،
ردت «قـ ـ ــوات
سوريا الديموقراطية» على تهديدات
أردوغ ـ ــان بــاجـتـيــاح الـشـمــال ال ـســوري
حـتــى ال ـحــدود مــع ال ـع ــراق ،ب ــأن تركيا
ستواجه «ردًا مناسبًا» عندما تحاول
توسيع املعركة.
ـوازي م ـ ــع ت ـ ـط ـ ــورات ال ـش ـم ــال
وب ـ ــال ـ ـت ـ ـ ُ
ال ـســوري ،أعـلــن أمــس عــن بــدء «هــدنــة»
جـ ــديـ ــدة فـ ــي مـ ـن ــاط ــق غ ــوط ــة دم ـش ــق
الـشــرقـيــة ،يـفـتــرض أن تـكــون قــد بــدأت
مـنــذ ال ـســاعــات األولـ ــى لـلـيــوم الـسـبــت،
وتــأتــي ك ـب ــادرة حـســن نـ ّـيــة تــزامـنــا مع
اخ ـت ـتــام جــولــة امل ـح ــادث ــات ف ـ ّـي فيينا،
أمس .الجولة التي لم يكن يتوقع منها
ال ـت ــوص ــل إل ــى أي ت ـفــاه ـمــات ج ــدي ــدة،
ً
وال ـت ــي ت ـع ـ ّـد م ــدخ ــا ملــؤت ـمــر «ال ـح ــوار
الــوط ـنــي» ف ــي ســوتـشــي ال ــذي ينطلق
خ ـ ــال أيـ ـ ــام ،شـ ـه ــدت ط ـ ــرح واش ـن ـطــن

وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،ال ــذي ــن ان ـ ـضـ ــووا ســاب ـقــا
تـحــت اس ــم «أص ــدق ــاء س ــوري ــا» ،لــورقــة
م ـب ــادئ ،ت ـهــدف وف ــق مــن طــرحـهــا إلــى
إح ـ ـيـ ــاء ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،تـحــت
ع ـنــوان «ورق ــة غـيــر رسـمـيــة» .الوثيقة
التي لقيت رفضًا مباشرًا من الجانب
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،وم ـ ـ ــن ج ـ ـ ــزء م ـ ــن أقـ ـط ــاب
«هيئة التفاوض» املعارضة ،وتحديدًا
«منصة موسكو» ،تبدو كأول مشروع
سياسي تطرحه إدارة الرئيس دونالد
ترامب ،وحلفاؤها ،على مستوى مسار
الحل السياسي املــرعـ ّـي مــن قبل األمــم
املتحدة .ويــأتــي طرحها بالتزامن مع
ق ــرب ان ـع ـقــاد «مــؤت ـمــر ســوت ـشــي» من
جهة ،وبعد تفاهم القوى التي طرحتها
على تشكيل جبهة ضغط جديدة ضد
مــوسـكــو وحـلـفــائـهــا ،عـبــر إحـيــاء ملف
«اسـ ـتـ ـخ ــدام األس ـل ـح ــة ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة»،
مــن جـهــة أخ ــرى .وب ـقــدر مــا تـبــدو تلك
الورقة تجسيدًا للفهم األميركي لنقاط

األمراض النفسية في سوريا :شعب كامل في مواجهة ا
تضاعفت أعداد الحاالت النفسية في
البالد ،بسبب الحرب ومعاناتها ،وسط نقص
حاد في أعداد األطباء النفسيين .عشرات
األطباء المختصين ال يستطيعون تلبية
حاجات شعب غارق في األزمات ،فيما
تحاول الحكومة مع منظمة الصحة
العالمية «رأب الفجوة»
دمشق ـ مرح ماشي
م ــع ازدي ـ ــاد ال ـحــديــث ع ــن ال ـش ـعــارات
ال ــازم ــة ل ـض ــرورات املــرحـلــة الحالية
من عمر البالد ،التي يتضمن بعضها
ّ
تتبدى
إعـمــار الـنـفــوس قبل الـحـجــر،
الفجوة الهائلة فــي تطبيق مواجهة
حقيقية لـهــذا الـتـحــدي .فملف إعــادة
اإلعمار الذي يشغل بال رجال األعمال
والـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـ ـشـ ــركـ ــات األج ـن ـب ـي ــة
املستثمرة على ال ـســواء ،يـنــال حصة
األس ـ ــد م ــن االه ـت ـم ــام ال ـع ــامل ــي ،فيما
يتطلب إعمار النفوس دعمًا اجتماعيًا

ونفسيًا واقـتـصــاديــا وثقافيًا ،وسط
اعتبار عجز ميزانية الدولة السورية
عــذرًا فعليًا للتقصير فــي الكثير من
ال ــواجـ ـب ــات ،ال ـت ــي ل ـي ــس م ــن بـيـنـهــا،
ح ـت ـمــا ،ال ــدع ــم الـنـفـســي غ ـيــر املــذكــور
على الئحة الضرورات أساسًا .وذلك
بالتوازي مع ما يمكن مواجهته من
إعالنات طرقية تغرق قلب العاصمة
السورية بشعارات تتحدث عن «رضا
ُ
املـ ــواطـ ــن» .وه ـن ــا يـظـهــر امل ـســؤولــون
والـتـجــار بمظهر املهتمني باملواطن،
وبمشاعره وجراحه وحالته النفسية
َ
املتعبة .فــي رحلة سير سمر ،الفتاة
الثالثينية ،إلــى عملها يوميًا تقابل
ال ـلــوحــات امل ــذك ــورة بـسـخــريــة بــالـغــة.
عانت الفتاة اكتئابًا حادًا بعد فراقها
ع ــن حـبـيـبـهــا املـ ـع ــارض ال ـ ــذي ســافــر
خــارج الـبــاد ،مــا اضطرها إلــى طلب
املساعدة مــن الطب النفسي« .تطلب
ح ـجــز امل ــوع ــد ف ــي ال ـع ـي ــادة الـنـفـسـيــة
انتظار  3أشهر» ،تقول سمر .وتتابع
ُ
«تساءلت
املوظفة الحكومية قولها:
حـيـنـهــا :ه ــل ك ــل ال ـش ـعــب ي ــذه ــب إلــى
هــذه الـعـيــادة؟» .ال يخفى على الفتاة
نقص العدد الحاد لألطباء النفسيني،
مع تزايد الحاجة إلى وجودهم بفعل

الحرب القاسية .وتلفت إلى تجاوبها
م ــع الـ ـع ــاج ب ـف ـضــل األدويـ ـ ـ ــة ،ولـيــس
باملتابعة الطبية الالزمة« .جلسة كل
 6أشـهــر ،إضــافــة إلــى ال ــدواء اليومي،
ما يجعلني أقوم بواجباتي اليومية
بنحو مقبول .كنت قبل ذلــك ال أقوى
ع ـلــى شـ ــيء .وت ـم ـن ـيـ ُـت املـ ــوت م ـ ــرارًا»،
تضيف .بنظرها« :ما عاد ُ
الحب ُحبًا،
وال الــوطــن وطـنــا» ،مــا يعطي شعورًا
ب ــالـ ـن ــدم ع ـل ــى الـ ـ ـف ـ ــراق ال ـ ـ ــذي عـصــف
بـحـيــاتـهــا ،فــأحــال ـهــا ب ـ ــاردة املـشــاعــر
حيال كل شيء .املشكلة ذاتها ،لكن من

زاوي ــة أخ ــرى ،ترويها عـفــراء ،إذ إنها
ُت ـفــاجــأت ب ـ ــزواج زوج ـه ــا م ــن بــامــرأة
أخ ــرى ،مــا عـ ّـرضـهــا النـهـيــار عصبي،
أفضى إلــى صدمة متواصلة ّ
قربتها
مــن االنـتـحــار .تـقــول بضعف واضــح:
«م ــا ع ــاد لــديـنــا الـكـثـيــر م ــن الـشـبــان.
معظمهم مــاتــوا أو س ــاف ــروا .لــذلــك ال
ب ــد م ــن ل ـج ــوء ال ـبــاقــن إل ــى الـخـيــانــة
وال ـت ـع ــدد ،بـفـعــل ال ـظ ــرف امل ـت ــاح لــدى
ن ـســاء أخ ــري ــات يـعــانــن ب ــدوره ــن من
آثــار الحرب وحاجتهن إلى االرتباط
ب ـ ـ ٍّ
ـأي كـ ـ ــان» .االخ ـت ـص ــاص ــي الـنـفـســي

من أحد مستشفيات األمراض العقلية في مدينة أعزاز في ريف حلب (أ ف ب)

ساعدها فــي الحصول على إجابات
منطقية ألسئلتها الـكـثـيــرة ،غـيــر أن
ال ـ ـ ــدواء وح ـ ــده ال ي ـق ــدم ل ـهــا ال ــراح ــة.
واالختصاصي ذاته يشرح صعوبات
ال ـح ـيــاة بــالـنـسـبــة إل ـيــه وإل ــى زمــائــه
ال ـقــائــل ،إذ إن املـعــايـنــة تـبـلــغ 2500
ليرة سورية .وقــد تدفع املعاينة ملرة
واحـ ـ ــدة ف ـق ــط ،ف ــي ظ ــل اح ـت ـم ــال عــدم
عـ ــودة امل ــري ــض طـ ــوال أش ـه ــر ق ــادم ــة،
حيث يمكن استخدام الوصفة الطبية
مـ ـ ـ ــرات عـ ـ ـ ــدة ،كـ ــأمـ ــر مـ ـتـ ـع ــارف عـلـيــه
خ ــال مــراحــل ال ـعــاج الـنـفـســي ،الــذي
يـتـجــاوز فــي أخ ــف ال ـح ــاالت  6أشهر
مــن تــاريــخ الـبــدء بتناول ال ــدواء .وقد
ينصح األطباء النفسيون باملهدئات
وامل ـث ـب ـطــات واألدويـ ـ ــة امل ـنــومــة ،وهــي
م ـتــوافــرة فــي الـصـيــدلـيــات الـســوريــة،
بصناعة وطنية أو إيرانية.

صدمات حوادث الحرب
ســاعــات طــويـلــة مــن الـحـصــار الليلي
ومالحقته من قبل عناصر «داعــش»
في صحراء تدمر ،هي حكاية معاناة
ال ـض ــاب ــط ربـ ـي ــع .الـ ـش ــاب امل ـق ــات ــل في
الجيش الـســوري الــذي عانى إصابة
في الـقــدم ،محتميًا بصخرة صغيرة

