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بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــة ارتـــــكـــــاب  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ تــــســــجــــل الــــســــلــــطــــات الـ
جـــرائـــم مجتمعية بــشــكــل يــومــي فـــي أغــلــب 
ــي ظــــل غـــيـــاب املــعــالــجــات  ــ املـــحـــافـــظـــات. وفـ
أن  مراقبون  يــرى  الخطيرة،  الظاهرة  لتلك  الرسمية 
 حــكــومــيــا مــن املــســؤولــيــة تــشــتــرك فيه 

ً
هــنــاك تــنــصــا

انحدار  من  مزيد  باتجاه  يدفع  ما  املؤسسات،  كافة 
ــاع فـــي املــجــتــمــع. وتــســجــل مــحــافــظــات عـــدة،  ــ ــ األوضـ
تبدأ  يومية  الجنوبية، جرائم  املحافظات  خصوصا 
كأن  الطبيعية،  ــاع  األوضــ فــي  تــجــاوزه  يمكن  بشكل 
يكون هناك خاف بني شخصني على شأن حياتي، 
فيتطور من دون سبب إلى استعمال الساح الناري، 
تــتــحــول مشكلة عــاديــة عــلــى إرث أو فسخ  وأحــيــانــا 

خطوبة أو طاق إلى صراع عشائري دموي.
الــعــراقــيــة،  الــشــرطــة املجتمعية  فــي  ويــقــول مــســؤول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــبــاد تسجل بشكل شبه  لـــ
يومي جرائم متعددة في أغلب املحافظات، والنصيب 
األكبر من تلك الجرائم يقع في العاصمة بغداد، وفي 
مدن الوسط والجنوب. الشهر الفائت شهد تسجيل 
ارتكبت  وأكثرها  قتل،  محاولة  أو  قتل،  جريمة   113
داخل العائلة أو العشيرة، أو بني الجيران، وبعضها 
تــورطــت فــي تنفيذها نــســاء، وهـــذا شـــيء لــم يعهده 
أنفسهم  الــجــنــاة يسلمون  مــن  كثير  الــعــراق ســابــقــا. 
إلى  آخرين وإحالتهم  اعتقال  يتم  الشرطة، كما  إلــى 

القضاء ملحاسبتهم على جرائمهم«. ويقر سياسيون 
الحالة  انعكست على  القائمة  األزمــات  بأن  عراقيون 
الــســابــق صــادق  الــنــائــب  يــقــول  للمواطنني.  النفسية 
ــراق تـــعـــّرض  ــ ــعـ ــ ــربـــي الـــجـــديـــد« إن »الـ ــعـ »الـ ـــ املـــحـــنـــا لـ
الــعــقــود األخــيــرة، بعد أزمــات  ملشكات كبيرة خــال 
وحــروب متعددة أثرت على نفسية املواطنني، وبات 
التفكك االجــتــمــاعــي واضــحــا، وهــنــاك جــرائــم كثيرة 
ــراع الـــدمـــوي،  تــرتــكــب يـــومـــيـــا، ومــــن أســبــابــهــا الــــصــ
وتــفــاقــم الــفــقــر، وســــوء الــخــدمــات، وتــــردي األوضــــاع 
األمــنــيــة، وغــيــرهــا مــن األزمـــــات الــتــي انــعــكــســت على 
العراقية«. يضيف املحنا أن »ضعف  يوميات األسر 
الثقافة القانونية، وسيطرة الفصائل على الحكومة، 
فالحكومة  املــجــتــمــع،  عــلــى  سلبية  انــعــكــاســات  لهما 
الــبــاد، مما  أن تمد نفوذها على عموم  ال تستطيع 
ــة، ويــشــعــر املـــواطـــن بــالــتــوتــر  يــضــعــف ســلــطــة الــــدولــ
والخوف، ويتسبب في زيادة الجرائم، ونحتاج إلى 
دراسة يقوم بها علماء االجتماع للبحث في أسباب 
مــعــانــاة الــشــعــب. فــأســبــاب الــجــرائــم مــعــروفــة، لكننا 
نحتاج إلى معرفة العاج، فالجرائم أصبحت غريبة 
جدًا، ومتنوعة«. وأوضح أن »دور منظمات املجتمع 
املــدنــي العراقية فــي هــذا املــلــف غير قــائــم، وبعضها 
وجــدت لتحقيق األربـــاح فقط، ولــم تقم بــأي دور في 
املــهــام املـــفـــروض أن تــقــوم بــهــا«. مــن جــهــتــهــا، تشير 
»العربي الجديد«  النائبة السابقة شروق العبايجي لـ
إلى أن »اإلفــات من العقاب من ضمن العوامل التي 

تساهم في تفشي العنف املجتمعي، ومهمة الحكومة 
باتت تنحصر في الدور القضائي ملحاسبة الجناة، 
في حني يجب على الحكومة أن توجد الحلول التي 
تمنع انــتــشــار الــعــنــف، أو تــحــول دون الــلــجــوء إلــيــه، 
وهناك وسائل متعددة ملساعدة أي شخص يتعرض 
ملشاكل أو ضغوط، وربما نحتاج إلى جهات حكومية 
تقدم االستشارات للمواطن، وتدعمه في إيجاد حلول 
ألزماته«. وأكدت »أهمية أن يكون القضاء منزها عن 
كون  دوره،  ترسيخ  ينبغي  كما  األخـــرى،  التأثيرات 
الجرائم،  ملكافحة  الرئيسية  السبل  إحــدى  العقوبات 
ونــحــتــاج أيــضــا إلـــى جــهــات مجتمعية أخـــرى تدعم 

الجهاز القضائي في تأدية دوره«.
ويؤكد متخصصون في األمراض النفسية والعقلية 
الــبــاد  فــي  املــنــتــشــرة  املجتمعية  الــجــرائــم  غالبية  أن 
ــــرون أيـــضـــا أن  نــاتــجــة عـــن أزمـــــات نــفــســيــة، لــكــنــهــم يـ
ــاف لــلــحــد مــــن تــلــك  ــ الــــعــــاج الــنــفــســي وحــــــده غـــيـــر كـ
الجرائم. ويقول الطبيب باسل العلواني إن »حاالت 
في  املتخصصني  عــيــادات  على  تتوافد  باتت  كثيرة 
األمراض النفسية والعقلية، وأحيانا تكون الحاالت 
»الـــعـــربـــي  ــًحـــا لــــ مــســتــعــصــيــة، أو مـــتـــفـــاقـــمـــة«، مـــوضـ
لكننا  الــحــاالت،  معالجة  نحاول  »كأطباء،  الجديد«: 
نستشف من خال جلسات العاج، أن أغلبها وصل 
ــاع خــطــيــرة تــدفــع نــحــو ارتـــكـــاب الــجــرائــم،  ــ إلـــى أوضـ
والــغــالــبــيــة نــاتــجــة عــن أزمــــات وظــــروف الـــبـــاد، مثل 
اإلهــمــال، والبطالة، وتفشي املــخــدرات، وعــدم وجود 

ــاع  ــ ــه، وغــيــرهــا مـــن األوضـ ــ هــــدف يــحــقــق لــلــشــاب ذاتــ
الــحــالــة  عــلــى  تــأثــيــرات سلبية  لــهــا  الــتــي  املجتمعية 
أنه »ال  العلواني على  النفسية والعصبية«. ويشدد 
يمكننا توفير العاج من دون أن تكون هناك حلول 
ــة الــعــوامــل الــتــي تسبب املــرض  حــكــومــيــة. يــجــب إزالــ
وجهات  الحكومة،  مسؤولية  وهــذه  بالعاج،  لنبدأ 
القانون  »تطبيق  أن  إلــى  مشيرًا  أخـــرى«،  مجتمعية 
أيضا غير مجد في تحجيم تلك الجرائم، فالجرائم ال 
بالعقوبات، بل ينبغي وضع  يمكن مكافحتها فقط 
حــلــول ومــعــالــجــات تــســبــق ارتـــكـــاب الــجــريــمــة كــجــزء 

أساسي في مكافحتها«.

مجتمع
 الهند سوف تحتاج إلى إنفاق 800 مليار روبية هندية 

ّ
أفادت شبكة »بلومبرغ«، أمس الثاثاء، بأن

ملايني  مجانا  والــغــذاء  لكورونا،  املضاد  اللقاح  لتوفير  إضافية  أميركي(  دوالر  مليار   11 )نحو 
 حكومة الهند، 

ّ
 عن أشخاص على دراية باألمر، أن

ً
املتضررين من عدوى الفيروس. أضافت، نقا

ثاني أكبر دولة في العالم لجهة عدد السكان، سوف تخصص 700 مليار روبية )نحو 9.5 مليارات 
دوالر( أخرى لتوفير الغذاء للفقراء حتى نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. وتسعى الهند إلى توفير 
)رويترز(  البالغني بهدف كبح الوباء.  

ّ
اللقاح مجانا لكل

أكثر من 60 شخصا قتلوا في حــادث تصادم قطارين   
ّ
أن الثاثاء،  أمــس  أعلن مسؤول باكستاني، 

في منطقة نائية في إقليم السند بجنوب باكستان أول من أمس اإلثنني. وأصدر نائب رئيس إقليم 
السند عثمان عبد الله الئحتني بالقتلى، من بينهم من لم تحدد هوياتهم قضوا في الحادث الذي 
وقــع حــني خــرج قــطــار عــن سكته واصــطــدم بقطار آخــر آٍت مــن االتــجــاه املــعــاكــس. وكـــان مهندسون 
 الجثث كانت ال 

ّ
باكستانيون يعملون أمس الثاثاء على إزالة حطام القطارين. وقال عمال إغاثة إن

)فرانس برس(  من العربات املحطمة.  
ً
سحب ليا

ُ
تزال ت

باكستان: أكثر من 60 قتيًال في حادث القطارينالهند تحتاج 11 مليار دوالر إضافية للغذاء واللقاح

تزايد  من  العبايجي  شروق  السابقة  النائبة  تحّذر 
خطير في مظاهر العنف في المجتمع التي تصل 
»هناك  إن  وتقول  بشعة.  بطرق  القتل  حد  إلى 
وال  العنف،  على  تحّفز  كثيرة  مجتمعية  عوامل 
شك في أن العامل االقتصادي له انعكاساته على 
ارتفاع  على  تؤثر  المتزايدة  الضغوط  وأن  الناس 

نسب الجريمة في المجتمع«.

عنف مجتمعي متزايد

في طابور، يقف يابانيون في سوق السمك القديم في 
حّي تسوكيجي بالعاصمة طوكيو. هم ال ينتظرون 
املضاد  اللقاح  ي 

ّ
لتلق ما 

ّ
إن األســمــاك،  دورهــم لشراء 

الـــذي بقي مقصدًا سياحيًا  والــســوق  لــكــوفــيــد-19. 
إلى  عــام 2018  نقله في  رئيسيًا في طوكيو حتى 
ــتــح أمــس الــثــاثــاء كمركز للتحصني 

ُ
حــّي آخـــر، افــت

الجديد.  كورونا  فيروس  مواجهة  بهدف  الجماعي 

وهـــذا املــوقــع الـــذي كـــان أســاســيــًا لــتــجــارة األســمــاك 
البحر والــذي سوف ُيستخدم كمركز للنقل  وثمار 
في خال دورة األلعاب األوملبية في طوكيو، من 23 
ني، 

َ
املقبل آب  الثامن من أغسطس/  إلى  يوليو/ تموز 

ســــوف يــســاهــم فـــي تــســريــع حــمــلــة الــتــحــصــني في 
وبينما  فيها.  التباطؤ  طاولت  انتقادات  بعد  اليابان 
تــحــّصــن أمـــس نــحــو 500 عــنــصــر إطـــفـــاء و2500 

اإلطفاء  رجــال  أحــد  وعّبر  في تسوكيجي.  شرطي 
اللقاح،  مــن  األولـــى  يه جرعته 

ّ
تلق ارتــيــاحــه بعد  عــن 

وضع  بسامة  التدقيق  على  تــقــوم  »مهنتي  وقـــال: 
وأنــا  عليها،  والــحــفــاظ  الــحــرائــق  مكافحة  تجهيزات 
ألتقي أشخاصًا كثيرين في هــذا اإلطــار وال أرغب 

في نشر الفيروس«.
في  الجماعي  للتحصني  ــى  األولـ املــراكــز  تظهر  ولــم 

 ابتداًء من نهاية مايو/ أيار املاضي. وقد 
ّ

اليابان إال
 من 3.5 في املائة من سكان الباد البالغ 

ّ
حصل أقل

عددهم 125 مليون نسمة، حتى أمس الثاثاء، على 
وا جرعة أولى من 

ّ
ني من اللقاح. أّما الذين تلق

َ
جرعت

لقاح »فايزر- بايونتيك« أو لقاح »موديرنا« املجاَزين 
في اليابان، فا تتعدى نسبتهم 10 في املائة.

)العربي الجديد، فرانس برس(

Wednesday 9 June 2021
األربعاء 9 يونيو/ حزيران 2021 م  28  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2473  السنة السابعة

)Getty /يويشي يامازاكي(



نيسان املاضي، وهو ما لم تكشفه الحكومة 
حتى اليوم. وتبرز تخوفات كثيرة يطرحها 
اليسار الدنماركي ومنظمات حقوقية بشأن 
الــدنــمــارك على سياسة لــجــوء جديدة  إقـــدام 

من خارج القوانني األوروبية.

مناطق آمنة
ر 

ّ
من غير الواضح ما إذا كان ذلك سوف يؤث

الذين تشير  السوريني  الالجئني  على مئات 
ها تراجع إقامات الوافدين 

ّ
كوبنهاغن إلى أن

مــنــهــم مـــن دمـــشـــق وريـــفـــهـــا وكـــذلـــك مــنــاطــق 
أخـــــرى تـــعـــّدهـــا »آمــــنــــة«. ومــــع عــجــز أحــــزاب 
اليسار عــن وقــف مــشــروع قــانــون التأسيس 
ملــراكــز اســتــقــبــال فــي دول ثــالــثــة، يــســود قلق 
الخطوة  بشأن  لجوء  وطالبي  ناشطني  بني 
ي الــقــانــون، يحتّج 

ّ
الــتــالــيــة. وتــزامــنــا مــع تبن

ــارك عــلــى  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــي الـ ــ ــن الــــســــوريــــني فـ ــ عــــــدد مـ
آمنتني،  منطقتني  وريــفــهــا  دمــشــق  تصنيف 
مـــع تـــوالـــي تــجــمــيــد رخـــص إقـــامـــة الــعــشــرات 
مــنــهــم بــقــصــد الــتــرحــيــل إلـــى ســـوريـــة. وعلى 
الرغم من ذلك، يعّول هؤالء على غياب أغلبية 
بــرملــانــيــة وكــذلــك سياسية تــوافــق عــلــى فتح 
قنوات مع النظام السوري في دمشق، كشرط 
باالتفاق  طوعيا  الالجئني  لترحيل  أساسي 

مــع سلطات بــالد املــنــشــأ. وتــتــزايــد املساعي 
الــحــقــوقــيــة لــتــوضــيــح خــطــأ اعــتــمــاد تعريف 
املناطق اآلمنة في سورية. وينشط سوريون 
فـــي كــوبــنــهــاغــن لــتــوضــيــح الـــواقـــع الــســوري 
البرملان، بخالف  وأعــضــاء  السياسيني  أمــام 
االســـتـــنـــتـــاجـــات الـــتـــي خــلــص إلــيــهــا وفــــدان 
ني 

َ
العاصمت  2018 عــام  فــي  زارا  دنــمــاركــيــان 

»الوضع   
ّ
بــأن أفـــادا  إذ  واللبنانية،  السورية 

األمـــنـــي فـــي دمــشــق وريــفــهــا تــحــّســن«. وهــو 
للبدء  والــدمــج  الــهــجــرة  مــا بنت عليه وزارة 
بوقف تجديد إقامة الحاصلني على »حماية 
مؤقتة« )إقامة لجوء مؤقت منذ عام 2015(، 

ابتداًء من العام املاضي.
َعّد الدنمارك الدولة الوحيدة في االتحاد 

ُ
وال ت

األوروبي التي قررت اعتماد تعريف »مناطق 
 رئيس 

ّ
آمنة«. فقد بّينت تقارير دنماركية أن

ى منذ 
ّ
أوربـــان يتبن الـــوزراء املجري فيكتور 

الــعــام املــاضــي الــســيــاســة نــفــســهــا، موضحة 
 بــودابــســت رّحــلــت بــعــض الــســوريــني إلــى 

ّ
أن

دمشق بتنسيق مع النظام السوري، من دون 
مــعــرفــة مــصــيــر املـــرّحـــلـــني. ويـــراهـــن أصــدقــاء 
ــا، إلـــــى جــانــب  ــومـ ــمـ الــــســــوريــــني والــــيــــســــار عـ
جـــهـــود »مـــجـــلـــس الـــالجـــئـــني الـــدنـــمـــاركـــي«، 
عـــلـــى غـــيـــاب مـــوقـــف دولـــــــي، خـــصـــوصـــا مــن 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الدنماركي  البرملان  أثار تصويت 
أخـــيـــرًا، بــأغــلــبــيــة أصــــوات اليمني 
ويمني الوسط إلى جانب حكومة 
االجتماعي الديمقراطي، على سياسة لجوء 
مختلفة تقوم على إنشاء مخيمات استقبال 
لطالبي الــلــجــوء فــي خـــارج أوروبــــا، تحفظا 
أوروبــيــا وكــذلــك مــن األمــم املــتــحــدة. ويسعى 
ــيـــاس تــســفــاي  ــاتـ وزيــــــر الـــهـــجـــرة والــــدمــــج مـ
إلــى استغالل ثــغــرة فــي الــقــوانــني األوروبــيــة 
طالبي  حــيــال  مــتــشــددة  ســيــاســات  لتطبيق 
 لـــدى الــدنــمــارك 

ّ
الــلــجــوء إلـــى بــــالده، علما أن

الــقــرن  مــنــذ تسعينيات  قــانــونــيــة  ــظــات 
ّ
تــحــف

املــــاضــــي، األمـــــر الـــــذي يــجــعــلــهــا تــتــمــّكــن من 
ــلـــجـــوء األوروبـــــــي  ـــص مــــن ســـيـــاســـة الـ

ّ
الـــتـــمـــل

املشترك. وهو ما يضع االتحاد األوروبي في 
احتمال  إلــى مراجعة  موقف صعب ويدفعه 
ــارك قـــد خـــرقـــت املـــعـــاهـــدات  ــمـ ــدنـ أن تـــكـــون الـ
ــة بــشــأن الــلــجــوء. وعــلــى الــرغــم من  ــيـ األوروبـ
تــحــذيــر املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة 
لــــشــــؤون الـــالجـــئـــني مــــن ســـيـــاســـات الــتــشــدد 
الــدنــمــاركــيــة، إلــى جــانــب انــتــقــادات أوروبــيــة 
 مــســاعــي حكومة 

ّ
ــإن ــذا الــخــصــوص، فــ فــي هـ

يسار الوسط لتمرير قانون معالجة قضايا 
ــا( لم  ــ ــة ثــالــثــة )خــــارج أوروبـ الــلــجــوء فــي دولـ
تــتــوقــف مــنــذ الـــعـــام املـــاضـــي حــتــى تــأّمــنــت 
ــار، رأى  لــذلــك أغلبية بــرملــانــيــة. فــي هــذا اإلطــ
املتحدث باسم املفوضية األوروبية أدالبرت 
في  أساسية  أسئلة  تثير  الخطوة   

ّ
أن جانز 

الحماية  وتــقــديــم  الــلــجــوء  بطلب  يتعلق  مــا 
ـــه مــن غير املمكن اقــتــراح نــظــام جديد 

ّ
»إذ إن

لــلــهــجــرة والـــلـــجـــوء مـــع تــشــريــعــات االتـــحـــاد 
األوروبي الحالية«. وقد نقلت عنه الصحافة 
 الــخــطــوة الــدنــمــاركــيــة »على 

ّ
الــدنــمــاركــيــة أن

للدنمارك،  القانونية  التحفظات  مــن  الــرغــم 
ــزام كــوبــنــهــاغــن بــاتــفــاقــيــة  ــتـ ســـوف تــجــّمــد الـ
 االتفاقية تنّص 

ّ
دبلن حول اللجوء«. ُيذكر أن

على أن تكون الدولة األوروبــيــة التي يدخل 
ــــى مــســؤولــة عن  إلــيــهــا املــهــاجــر لــلــمــّرة األولـ
تسجيله وإجـــــراءات لــجــوئــه. أضـــاف جــانــز: 
ــر بشكل  »نــحــن فـــي حــاجــة إلـــى تــحــلــيــل األمــ
أعــمــق«، فــي إشـــارة إلــى بحث املفوضية في 
إمكانية خرق كوبنهاغن املواثيق األوروبية 

بسبب تحفظاتها القانونية السابقة.
والخطوة الدنماركية الساعية إلى اتفاقيات 
مـــع دول فـــي خــــارج أوروبــــــا، خــصــوصــا في 
أفــريــقــيــا، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم اإلفــصــاح عن 
استقبال  إنــشــاء مخيمات  على  وافــقــت  دول 
على أراضيها نيابة عن الدنمارك، تعيد إلى 
التوقيع عليه مــع روانــدا  الواجهة مــا جــرى 
فـــي أفــريــقــيــا بـــهـــذا الــخــصــوص فـــي إبـــريـــل/ 

الدنمارك 
والالجئون

ترحيل 
إلى مخيمات 

خارج أوروبا

بعد أشهر من الترّقب، أصدرت الدنمارك قانونها الخاص 
مخيمات  إنشاء  من  يمّكنها  والذي  اللجوء،  بطالبي 
حفيظة  أثار  الذي  األمر  أوروبا،  خارج  في  لهؤالء 
مدافعين عن حقوق اإلنسان وكذلك األمم المتحدة 

والمفوضية األوروبية

حكومة الدنمارك 
تتملّص من سياسة 

اللجوء األوروبي المشترك

المفوضية األوروبية 
تبحث في احتمال خرق 

كوبنهاغن للمواثيق

1819
مجتمع

األمــــــم املـــتـــحـــدة، يــقــبــل بــتــعــريــف »املـــنـــاطـــق 
الوسط  يسار  تتبناه حكومة  الــذي  اآلمــنــة« 
بــدعــم مـــن الــيــمــني املــتــشــدد ويــمــني الــوســط. 
ــارك الــســوريــني  ــمـ ــدنـ ــل الـ ــرّحـ ــم تـ ــو لـ وحـــتـــى لـ
إلى   تحويلهم 

ّ
فــإن إقاماتهم،  ُجــّمــدت  الــذيــن 

»مـــقـــيـــمـــني غـــيـــر شـــرعـــيـــيـــني« والـــســـعـــي إلـــى 
ــا يــشــبــه مــخــيــمــات تــرحــيــل  إســكــانــهــم فـــي مـ
ــــض لـــجـــوؤهـــم،  مــخــصــصــة عــــــادة لـــلـــذيـــن رفـ
يعني عمليا تــوقــف حــيــاة هـــؤالء وأســرهــم. 
ت 

ّ
 وقد يؤّدي األمر لدى بعض األسر إلى تشت

إضــــافــــي. فــأحــيــانــا، يــحــصــل الــــوالــــدان على 
يهما بخالف األبناء، إذا 

َ
رفض تمديد إقامت

هم قد يتعرضون إلى خطر، والعكس 
ّ
ّدر أن

ُ
ق

ــغ عــدد 
ّ
ــــرى. فــقــد تــبــل ــاالت أخـ صــحــيــح فـــي حــ

مــن الــشــبــان والــشــابــات مــن الــذيــن يتابعون 

هم 
ّ
دراساتهم قرارًا من دائرة الهجرة يفيد بأن

تحّولوا إلى مقيمني غير شرعيني، وبالتالي 
غ 

َّ
تم وقف العملية التعليمية، من دون أن ُيبل

األهل بالقرار نفسه. 

تفسيرات رسمية
وتستند حكومة يسار الوسط في تعاطيها 
مــع الــلــجــوء الــســوري املــؤقــت )نــحــو ألــف من 
لجوء وصلوا  طالب  آالف  نحو خمسة  بــني 
إلــيــهــا فــي عـــام 2015(، إلـــى أيــــام حــكــم يمني 
الوسط وتشدد وزيرة الهجرة السابقة إنغا 
 هــــؤالء. بــالــنــســبــة إليها 

ّ
ســتــويــبــرغ فــي حـــق

تــقــّدمــوا باللجوء وطلب   هـــؤالء، عندما 
ّ
فــإن

الحماية، لم يحكوا عن اضطهاد شخصي أو 
هم مطلوبون للنظام ألسباب سياسية، 

ّ
عن أن

بــحــســب مـــا يـــبـــرر تــســفــاي تـــشـــدده مـــع هــذه 
ــهــا منحت حماية 

ّ
أن الحكومة  وتـــرى  الــفــئــة. 

مــؤقــتــة لــلــوافــديــن مـــن دمــشــق وريــفــهــا على 
أساس »الوضع العام للحرب وغياب األمن«، 
ه 

ّ
وتــردد في وسائل اإلعــالم وفــي البرملان أن

»مــنــذ الــبــدايــة جــرى إخــبــار الالجئني بصفة 
ـــه ســــوف تــتــعــنّي عــلــيــهــم الــعــودة 

ّ
مــؤقــتــة بـــأن

 
ّ
إلـــــى بـــلـــدهـــم حـــــال تـــحـــّســـن الـــــوضـــــع«. لــكــن

ــــه مـــن الــخــطــأ تــمــامــا 
ّ
الـــســـوريـــني يـــؤكـــدون أن

ــني 
َ
آمــنــت وريــفــهــا  دمــشــق  منطقتي  تصنيف 

الــذي هّجر السوريني،  في ظل النظام نفسه 
تلقائي  لجوء  وكثيرون منهم حصلوا على 
وفق  الشخصية،  لقصصهم  االستماع  دون 
تــصــنــيــفــات اخـــتـــارتـــهـــا الــحــكــومــة الــســابــقــة 
ــــارة  الـــوســـط فـــي 2015(. تـــجـــدر اإلشـ )يـــمـــني 
 الــالجــئــني الــســوريــني تــعــّرضــوا منذ 

ّ
إلـــى أن

وصولهم إلى الدنمارك وأملانيا إلى حمالت 
أصــوات  فيها  ساهمت  وبروباغندا  تشويه 
مــهــاجــريــن ســـوريـــني )وغــيــرهــم مـــن مــؤيــدي 
منذ عقود  البالد  في  نظام دمشق( مقيمني 
ــــؤالء ضــمــنــيــا الـــالجـــئـــني من  ــــهــــم هـ

ّ
ــّدة. وات ــ عــ

ــهــم »تــســّبــبــوا فــي تخريب 
ّ
أبــنــاء بــلــدهــم بــأن

ــــهــــم »الجــــئــــون اقـــتـــصـــاديـــون«، 
ّ
ســــوريــــة« وأن

ــّروا مـــن ســـوريـــة نــتــيــجــة الــوضــع  ــ ـــهـــم فـ
ّ
أي أن

االقتصادي. وكتب بعض هؤالء مقاالت في 
الصحف الدنماركية، من بينهم صحافيون 
ســابــقــون، شــــّددوا فــي خــاللــهــا عــلــى تشويه 
ملواطنيهم  اتهامات  وكيل  السورية  الــثــورة 
ــهــم ال يستحقون 

ّ
طــالــبــي الــلــجــوء مــّدعــني أن

ه ما من خطر أمني عليهم، وذلك 
ّ
حماية وأن

إلى جانب مساهمة بعضهم في الدفع نحو 
زيـــارة وفــَديــن إلــى ســوريــة ولبنان للخروج 

بخالصة »املناطق اآلمنة«. 

قانونية الخطوة
بــعــيــدًا عــن تــأثــيــرات الــقــانــون الــجــديــد على 
ـــــه يـــثـــيـــر بــعــض 

ّ
أوضــــــــــاع الـــــســـــوريـــــني، فـــــإن

واألوروبـــيـــة.  املحلية  القانونية  الــســجــاالت 
الهجرة  القانون وخبيرة  أســتــاذة  رأت  وقــد 
ــزا  ــ ــــويـ ــة آرهـــــــــــــوس )وســـــــــــــــط(، لـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــي جـ ــ ــ فـ
ه طاملا لم ُيعلن عن اتفاق مع 

ّ
هالسكوف، أن

في  االستقبال  لتطبيق سياسة  ثالثة  دولــة 
ه »من الصعب معرفة ما 

ّ
خــارج أوروبــا، فإن

إذا كــانــت الــخــطــوة مــتــعــارضــة مــع الــقــوانــني 
التحفظات  باالعتبار  األخــذ  مع  األوروبــيــة، 
ــلــــدنــــمــــارك عـــلـــى االتـــفـــاقـــيـــات  الـــقـــانـــونـــيـــة لــ
واللجوء  الهجرة  املشتركة بشأن  األوروبية 

هالسكوف  وتشرح  القضايا«.  من  وغيرها 
 الــدنــمــارك، بــهــذا الــقــانــون، تــضــع نفسها 

ّ
أن

ــه »مــن  ــ ـ
ّ
ــلـــن، الفـــتـــة إلــــى أن ــارج اتــفــاقــيــة دبـ ــ خـ

املــعــروف كيف ســوف تكون ردود فعل  غير 
الدول األوروبية األخرى إذا أعادت الدنمارك 
طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى تلك الدول 
أّواًل قــبــل وصــولــهــم إلــــى الـــدنـــمـــارك«. ومــع 
 خطوة 

ّ
أن تــســفــاي  االنـــتـــقـــادات، رأى  تــوالــي 

اللجوء  بلده تأتي فــي ضــوء »إفــالس نظام 
 »آالف األشخاص 

ّ
األوروبي«، وشّدد على أن

ــرون  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ  يــــــغــــــرقــــــون، وكــــــثــــــيــــــرون هـــــــم املــ
ــعــون 

ّ
 الـــذيـــن يـــأتـــون إلــــى أوروبـــــــا وال يــتــمــت

 الــحــمــايــة عــلــى اإلطـــــالق. لــهــذا نعتقد 
ّ

بــحــق
 ثّمة حاجة ماسة إلى نظام جديد وأكثر 

ّ
أن

عـــدالـــة. ونــحــن فــي حــــوار مــع األمــــم املــتــحــدة 
 مـــا يــتــعــلــق 

ّ
واالتــــحــــاد األوروبــــــــي حــــول كــــل

بقضايا الهجرة«.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

بيروت ـ مالك مكي

»الــجــيــل املــفــقــود« بــهــذه الــعــبــارة يصف 
مدير برنامج طب النزاعات في الجامعة 
األميركية في بيروت واألستاذ املحاضر 
في جامعة لندن الدكتور غسان أبو ستة 
الجيل الــســوري الــذي ولــد أثــنــاء الحرب 
األهــلــيــة فــي بــلــده، أو الـــذي عــاش معظم 
طفولته في اللجوء، »فهذا الجيل يفتقد 
ــرز الــشــروط األســاســيــة عــلــى مستوى  أبـ
االجتماعية  والرعاية  والصحة  التعليم 

وغيرها«. 
يـــشـــرح الـــدكـــتـــور أبــــو ســتــة أن »الـــحـــرب 
ــنـــيـــة آنـــيـــة،  لـــيـــســـت حــــادثــــة أو فــــتــــرة زمـ
بـــل بــيــئــة حــيــويــة لــكــل أنـــــواع الــضــغــوط 
الــجــســديــة والــبــيــولــوجــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
الــتــي يعيشها ســكــان مــنــاطــقــهــا، والــتــي 
ــا فــــتــــرات زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة،  ــ ــارهـ ــ تـــمـــتـــد آثـ
ــب الـــحـــيـــاة  ــ ــوانــ ــ ــلـــف جــ ــتـ ــدد مـــخـ ــ ــهـ ــ ــا يـ ــ مــ

اإلنسانية«. 
ويــــعــــطــــي أمــــثــــلــــة عــــــن تـــــعـــــرض أطــــفــــال 
الـــحـــروب إلــــى إصـــابـــات مــبــاشــرة تنتج 
مــن الــقــصــف والـــدمـــار، وإصـــابـــات أخــرى 
السكنية  الــظــروف  بسبب  مــبــاشــرة  غير 
التعليم، وســوء  عــن  السيئة، واالنــقــطــاع 
التغذية، »ما يؤثر سلبا على حاضرهم 

ومستقبلهم«. 
تظهر دراسة جديدة أعّدها الدكتور أبو 
ستة والباحث في الجامعة األميركية في 
بــيــروت، مـــروان حــجــار، ونشرتها أخيرًا 
مــجــلــة »جــــورنــــال أوف غــلــوبــال هــيــلــث« 
تــأثــيــر جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى الــالجــئــني 
الــســوريــني فــي لــبــنــان. وتـــورد أن »نسبة 
70 فـــي املـــائـــة مـــن أطــفــالــهــم ال يــتــابــعــون 
تــوافــر  عـــدم  املــنــزل بسبب  مــن  تعليمهم 
األجــهــزة وخــدمــات اإلنترنت، وأن نسبة 
79 فــي املــائــة مــن معيلي هـــؤالء األطــفــال 
فــقــدوا أعمالهم ومــصــادر رزقــهــم، بينما 
انخفضت رواتب نسبة 68 في املائة ممن 

احتفظوا بأعمالهم«. 
وأظهرت الدراسة التي شملت 129 عائلة 
يعيشون  الذين  السوريني  الالجئني  من 
في لبنان خالل أزمة فيروس كورونا، أن 
العائالت  مــن  املــائــة فقط  فــي   55 »نسبة 
تــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــا األســاســيــة جــزئــيــا، 
فــي حــني ال تستطيع أي عائلة تأمينها 
كــلــهــا«. والحـــظـــت أيـــضـــا أن »الــضــغــوط 
األكثر  الــحــاالت  تشكل  والــقــلــق  النفسية 
انـــتـــشـــارًا عـــنـــد األطــــفــــال والـــبـــالـــغـــني مــن 
هؤالء الالجئني السوريني، وأن نسبة 30 
 

َ
تتلق لم  الالجئني  املائة من عائالت  في 

أي دعم من املنظمات اإلنسانية«. 
ويــلــفــت أبــــو ســتــة الــــى أن تــركــيــز لــبــنــان 
على نظام التعليم عن بعد خالل جائحة 
الرقمي«  »الفقر  خــطــورة  كشف  كــورونــا 
فبعدما  األطفال.  تدريس  في مستويات 
ــرنــــت واألجــــهــــزة  ــتــ اعــــتــــبــــرت خــــدمــــة اإلنــ
ــيــــات، تــســبــب  ــن الــــرفــــاهــ ــيـــة مــ ــتـــرونـ ــكـ االلـ
ــة فــي انقطاع  عـــدم تــوافــرهــا خـــالل األزمــ
زمنية طويلة  لفترة  التعليم  عــن  أطــفــال 
تــعــدت الــعــام، مــا يــهــّدد مستقبلهم وقــد 
ومواجهتهم  التعليم  تركهم  إلــى  يــؤدي 

مشكالت مختلفة تهدد حياتهم. 
وأظهرت دراسة أخرى أجريت على 179 
من أطفال الالجئني السوريني في لبنان 
الذين أصيبوا بجروح، وأعّدها الدكتور 

الباحثني سمر  بــالــتــعــاون مــع  أبــو ستة 
ــان بـــايـــك وأحـــمـــد الــعــنــيــســي  ــ الـــحـــاج وأيــ
وأليكس زينغ من الجامعة األميركية في 
البريطانية  كولومبيا  وجامعة  بيروت 
ــدا، ونـــشـــرتـــهـــا املـــجـــلـــة الــعــلــمــيــة  ــنــ ــي كــ فــ
»جورنال أوف بيرن كير أند ريسيرش«، 
ارتــفــاع نسبة إصــابــات الــحــروق  بتأثير 

ظروف السكن السيئة وغير املثالية.
مــن  ــة  ــ ــائـ ــ املـ ــي  ــ فـ  53.6 نـــســـبـــة  وســـجـــلـــت 
إصــــــــابــــــــات الــــــــحــــــــروق لـــــــــدى أطـــــــفـــــــال ال 
األربــع ســنــوات، ونتجت من  يتجاوزون 
الــتــعــرض إلـــى ســوائــل بـــدرجـــات الــغــلــي، 
في حني أصيبت فتيات كثيرات بحروق 
الفئة  الــطــعــام. وعــانــت  لــدى تحضيرهن 
العمرية الــتــي تــتــراوح أعــمــارهــا بــني 15 
و19 سنة من حروق تسببت بها حوادث 

خالل العمل. 
أما عن سوء التغذية والقصور في النمو 
ــوء الــتــغــذيــة،  أي الـــتـــقـــزم الـــنـــاجـــم عـــن ســ
فأظهرت نتائج دراســة أعــّدهــا أبــو ستة 
والباحثون كريم مكاوي ومروان حجار 
ــا حـــطـــيـــبـــة، أن مـــعـــّدلـــه عــــــاٍل لـــدى  ــيــ ودنــ
الــالجــئــني الــســوريــني فــي لــبــنــان، وأعــلــى 
حــتــى مـــن املـــعـــّدل عــنــد أطـــفـــال الــالجــئــني 
الــســوريــني فــي مخيم الــزعــتــري بـــاألردن. 
واعتبروه مؤشرًا خطرًا »ألن مضاعفات 
القصور في النمو ال عودة عنها، وتؤثر 

ــال ومــســتــقــبــلــهــم، إذ  ــفـ عــلــى حــاضــر األطـ
يصبحون أكثر عرضة لإلصابة بارتفاع 

ضعط الدم وأمراض القلب والسكري«. 
 ســـوريـــا 

ً
الـــــدراســـــة 142 طـــفـــال وشـــمـــلـــت 

الجــئــني فـــي لــبــنــان ال تــتــعــدى أعــمــارهــم 
ـــ18 ســنــة. وبــلــغــت نــســبــة الــقــصــور في  ــ الـ
النمو 9.2 في املائة بال فوارق بني اإلناث 
والــــــذكــــــور. والحــــظــــت أن مـــعـــظـــم الـــذيـــن 
كانوا أصيبوا  املشكلة  يعانون من هذه 
بــحــروق فــي ســن مبكرة.  يقول الدكتور 
أبو ستة إنه تعاون مع جمعية »إنــارة« 
ــات الـــــحـــــروق عــنــد  ــابــ ــإصــ ــتــــي تـــهـــتـــم بــ الــ
الالجئني  الــى عائالت  للوصول  األطفال 

السوريني، وجمع املعطيات. 
ويــــؤكــــد أن نـــتـــائـــج الــــــدراســــــات تــكــشــف 
خطورة املؤشرات الصحية واالجتماعية 
في  السوريون  الالجئون  يعانيها  التي 
لبنان، وتثبت املفاهيم األساسية في طب 
وتأثيرها  الحروب  بيئة  حول  النزاعات 
إنتاج اإلصابات وديناميتها  إعــادة  في 
ــيــــر مـــبـــاشـــرة لـــدى  بــــطــــرق مـــبـــاشـــرة وغــ
سكان مناطق الحروب، ما يطلق صرخة 
الــعــاجــل  الــتــدخــل  للتحذير مــن ضــــرورة 
مستويات  على  املفقود«  »الجيل  إلنقاذ 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم، فــالــتــداعــيــات ليست 
آنية فقط، بل تهدد األشخاص واملجتمع 

على مدى الحياة«.

»الجيل المفقود« 
من أطفال الحرب السورية

)Getty /صغار في أحد مخيمات منطقة البقاع )أديب تشودهاري

فتيات سوريات في مخيم بشمال لبنان )جوزف عيد/ فرانس برس( تحّرك مناهض لترحيل السوريين في الدنمارك )داود شوالك/ األناضول(

44.000
هو العدد التقريبي للسوريين 

بالدنمارك، وقد أعيد تقييم تصاريح 
الحماية المؤقتة لنحو 900 منهم

تتوالى الدراسات التي 
تؤكد خطورة التأثيرات 

السلبية للحروب 
على السكان. في 

لبنان يواجه األطفال 
الالجئون السوريون 

مشاكل ال حصر لها 
تهدد مستقبلهم

عانى مرضى الفشل 
الكلوي في الجزائر، خالل 
فترة تفشي كورونا، من 

عدم قدرة المستشفيات 
على إجراء عمليات زرع 

الكلى، فلم يكن من 
خيار أمامهم غير االنتظار 

واللجوء إلى جلسات 
الغسيل، التي ال تحّل 

حالتهم المرضية

عمليات الزرع الجزائر: آالف مرضى الفشل الكلوي في انتظار 
تسجل الجزائر نحو

3 آالف إصابة بالفشل 
الكلوي سنويًا

يشهد القطاع الصحي 
تنسيقًا بين المستشفيات 

المعنية بزرع الكلى

الجزائر ـ فتيحة زماموش

عمليات  ــراء  إجــ جــزائــري  آالف  عــشــرة  ينتظر 
ــــرت  ـ

ّ
زرع كـــلـــى فــــي املــســتــشــفــيــات، بـــعـــدمـــا أخ

ــعـــشـــرات مــمــن هـــم ضمن  ــا الـ جــائــحــة كــــورونــ
الكلوي،  بالفشل  املصابني  األشــخــاص  قائمة 
 معاناة 

ّ
عن تحديد مواعيد إلجرائها، في ظل

انتظار  الكلي في  اآلالف خــالل جلسات غسل 
التبّرع.

ــربــــي  ــعــ ــلـــيـــمـــة بـــــن عـــيـــســـى لــــــ »الــ ــتــــحــــدث سـ تــ
الــجــديــد« عــن حــال ابنتها وفــاء )10 سنوات( 
باملوت  وتصفها  الكلى،  غسل  خــالل جلسات 
 ابــنــتــهــا بــــدأت رحلت 

ّ
األســبــوعــي. تــوضــح أن

الــعــذاب هـــذه قــبــل نــحــو ســنــتــني. عملية غسل 
ــي مــســتــشــفــى  الـــكـــلـــى الـــتـــي تـــجـــريـــهـــا وفــــــاء فــ
»نــفــيــســة حــــمــــودي« فـــي مــنــطــقــة حــســني داي 
بــقــلــب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، تــرهــقــهــا، كما 
 جلساتها. 

ّ
ترهق والدتها التي ترافقها في كل

وتتكبد الصغيرة عناء االنتقال من والية عني 
الــدفــلــى الــتــي تــبــعــد نــحــو 140 كــيــلــومــتــرًا عن 

العاصمة الجزائرية، إلى املستشفى للعالج.  
املتخصصة  الطبيبة  تــقــول  ــار،  ــ اإلطـ هـــذا  فــي 
»الــعــربــي  بـــأمـــراض الــكــلــى، أحــــالم عــرايــبــي، لـــ
الــجــديــد«: »حــيــاة املــريــض هــي رهـــن جلسات 
وقــد يحتاج  الجسد،  رهق 

ُ
ت التي  الكلى  غسل 

ــبــــوع،  ــــالث جـــلـــســـات فــــي األســ ــى ثـ ــ املــــريــــض إلـ
أربع ساعات  الواحدة  الجلسة  وتتجاوز مدة 
ــــرض مــزمــنــا«.  ــان املـ ــد، إن كــ ــواحــ ــيـــوم الــ فـــي الـ
مسافات  التنقل  مشقة  أيضا  »هناك  تضيف: 
طويلة من واليــة إلى أخــرى، ومن منطقة إلى 
ــه 

ّ
أخـــرى، بــهــدف غسل الــكــلــى«. وتشير إلــى أن

خـــالل تفشي كـــورونـــا، زادت مــعــانــاة عــشــرات 
مرضى الفشل الكلوي بسبب تأجيل عمليات 
تعليق  الــصــحــة  وزارة  قــــررت  إذ  الــكــلــى،  زرع 
ملحاربة  األولوية  لتكون  الجراحية  العمليات 
 الكثير من املرضى يحتاجون 

ّ
الوباء، علما أن

إلى زرع كلى.  وقبل نحو عام، أطلقت الجزائر 
بــرنــامــجــا وطــنــيــا لــلــتــوعــيــة بــأهــمــيــة الــتــبــرع 
لأشخاص  بالنسبة  خــصــوصــا  بــاألعــضــاء، 
املــتــوفــني، إذ أعــلــنــت وزارة الــصــحــة والــســكــان 

زرع  ــلـــيـــات  عـــمـ  
ّ
أن املـــســـتـــشـــفـــيـــات  وإصـــــــــالح 

قليلة جدًا  زالـــت  مــا  الكلى  األعــضــاء ال سيما 
الكلوي،  بالفشل  املصابني  عــدد  مع  باملقارنة 
والذين قّدر عددهم بـ 26 ألف حالة وفق أرقام 
ــام املــــاضــــي. كما  ــعـ رســمــيــة صـــــدرت نــهــايــة الـ
الــجــزائــر تسجل نحو 3 آالف   

ّ
أن إلــى  أشـــارت 

السلطات الصحية ال تستطيع تأمني   
ّ
أن إلى 

هذا العدد من املتبرعني. لذلك، وجبت توعية 
املواطنني حول أهمية التبرع باألعضاء. وقبل 
لزرع  الوطنية  الوكالة  أربــع ســنــوات، باشرت 
الجزائر، رصــد ومعاينة وجمع  األعــضــاء في 
أســمــاء األشــخــاص الــذيــن يــبــدون رغبتهم في 
الــتــبــرع بــأعــضــائــهــم بــعــد الـــوفـــاة، وتــقــدم لهم 
الــجــزائــري  الــقــانــون  بطاقة مــتــبــرع، إذ يسمح 
هما  أساسيني  بشرطني  بــاألعــضــاء،  بالتبرع 
 في السجل الوطني 

ً
أن يكون املتوفى مسجال

لــلــتــبــرع بـــاألعـــضـــاء، وثــانــيــا مـــراعـــاة مــوافــقــة 
الـــعـــائـــلـــة إن كـــــان الـــشـــخـــص مـــتـــوفـــى. لـــذلـــك، 
ــراغـــب في  تــشــتــرط املــســتــشــفــيــات أن يــكــتــب الـ

التبرع وصية بمراده قبل وفاته. 
أمــقــران،  وسيلة  االجتماعية  الباحثة  وتــقــول 
التي تعمل في املستشفى الجامعي »مصطفى 
»الــعــربــي  بــاشــا« فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، لـــ
يتخوفون  عــمــومــا  الــجــزائــريــني   

ّ
إن الــجــديــد« 

مـــن زرع األعـــضـــاء والـــتـــبـــّرع بــهــا، داعـــيـــة إلــى 
»تــوعــيــة الـــنـــاس حــــول أهــمــيــة إنـــقـــاذ األرواح 

 
ّ
ومــا تخفيه مــن أبــعــاد إنــســانــيــة« مضيفة أن
إلــى جــهــود توعية أكبر  األمـــر مــا زال يحتاج 
مــن قــبــل الــســلــطــات ووســـائـــل اإلعــــالم ورجـــال 
 الــجــزائــريــني على التبرع، 

ّ
الــديــن أيــضــا، لــحــث

خــصــوصــا مـــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة، إذ ليست 
هناك أّي تأثيرات سلبية على املتبرعني. 

 القطاع الصحي يشهد تنسيقا 
ّ
يشار إلى أن

بني املستشفيات املعنية بزرع الكلى، إذ نفذت 
زرع  في  املتخصصة  االستشفائية  املؤسسة 
األعضاء واألنسجة في منطقة البليدة، غربي 
كلى  زرع  عملية   100 الــجــزائــريــة،  الــعــاصــمــة 
ر األمر العام 

ّ
خالل العام الجاري، بعدما تعذ

املاضي بسبب فيروس كورونا، إذ أجريت 25 
وتتوفر  الوطني.  املستوى  على  فقط  عملية 
مــعــّدات وكـــوادر طبية تتولى  فــي املستشفى 
املنسقة  وكشفت  الــِكــلــى.  زرع  عمليات  إجـــراء 
الـــعـــامـــة لــلــنــشــاطــات الــطــبــيــة عـــلـــى مــســتــوى 
 
ّ
أن العربي،  زينب  الدكتورة  الطبية  املؤسسة 

الجزائر تتجه إلجــراء عمليتني أسبوعيا في 
حال توفر املتبرعني.

إصـــابـــة بــالــفــشــل الــكــلــوي ســنــويــا، فـــي مقابل 
يــنــتــظــرون دورهــــــم إلجــــراء  مـــريـــض  10 آالف 
عــمــلــيــات زرع الــكــلــى، وأكـــثـــر مـــن 23 ألــفــا من 
املدير  وقــال  الكلى.  لغسل  املرضى يخضعون 
األعضاء حسني  لــزرع  الوطنية  للوكالة  العام 
ــقـــدت نـــهـــايـــة مـــايـــو/  ــــالل نــــــدوة عـ شـــــــاوش، خـ
البرنامج سيساهم في   هــذا 

ّ
إن املــاضــي،  أيــار 

تــعــزيــز أهــمــيــة الــتــبــرع بــاألعــضــاء كفعل خير 
ومواطنة، مؤكدًا على ضــرورة تكاتف جهود 
التوعية بأهمية التبرع إلنقاذ حياة املرضى، 
وتــوعــيــة املــواطــنــني، خــصــوصــا مــن قــبــل أئمة 
 »مـــن الـــضـــروري أن 

ّ
املــســاجــد. ويــشــيــر إلـــى أن

يضع املواطن ثقته في الطبيب الجزائري، إذ 
سجلنا خالل األشهر األربعة األولى من العام 
الجاري أكثر من 100 عملية زرع كلى، وكانت 
ناجحة بنسبة 99 في املائة«. وكشف شاوش 
زرع كلى تجرى  بــني 400 و500 عملية  مــا   

ّ
أن

في املستشفيات الجزائرية سنويا، فيما تبلغ 
الجزائر  فــي  للمرضى  السنوية  االحتياجات 
نحو 1500 عملية من هذا النوع سنويا، مشيرًا 

أجريت له عملية زرع 
كلية )رياض قرمدي/ 
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