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لندن ـ العربي الجديد

 تــنــاول األســبــريــن 
ّ
مــن املــتــعــارف عليه أن

 األربعني يساعد في 
ّ
بشكل يومي بعد سن

والجلطات  القلبية  النوبات  مــن  الوقاية 
 ثــّمــة مــن يــشــّكــك فــي فــوائــد هــذه 

ّ
الــدمــاغــيــة، إال أن

رًا من املخاطر التي قد تتسّبب فيها.
ّ
العادة محذ

 
ّ
وقد وجد أطباء في الواليات املتحدة األميركية أن

الفائدة من تناول األسبرين لدى معظم األميركيني 
ــه مــن املــرّجــح أن يــنــطــوي األمــر  ــ

ّ
صــغــيــرة جـــدًا، وأن

على مخاطر حقيقية. وبحسب ما نقلته صحيفة 
 خــبــراء فرقة 

ّ
ذا نــيــويــورك تــايــمــز األمــيــركــيــة، فــــإن

مراجعة  إلى  األميركية عمدوا  الوقائية  الخدمات 
الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بـــنـــظـــام األســـبـــريـــن الــيــومــي 
املــعــتــمــد مـــن أجــــل الـــوقـــايـــة مـــن الـــنـــوبـــات القلبية 
 
ّ
والجلطات الدماغية لفترة طويلة، ليتبنّي لهم أن

ع.
ّ
الفائدة لم تكن عند املستوى املتوق

ــة الــعــمــل  ــرقــ ــانــــت فــ ــة عــــقــــود، كــ ــدى ثــــاثــ ــ ــلــــى مــ وعــ
املتحدة  الواليات  في  الوقائية  بالخدمات  املعنية 
األميركية، وهي لجنة مستقلة من الخبراء، تدرس 
بشكل مــتــزايــد تــأثــيــرات األســبــريــن فــي مــا يخّص 
الدماغية  والسكتات  القلبية  النوبات  من  الوقاية 
األولــى. وفي تقرير لها صــادر في إبريل/ نيسان 
املاضي، أشارت الفرقة إلى عدم فاعلية األسبرين 
ــاريــــخ مـــرضـــيـــا لــهــم  ــدى األشــــخــــاص الــــذيــــن ال تــ ــ لـ

كذلك  دمــاغــيــة.  جلطات  أو  قلبية  بنوبات  ق 
ّ
يتعل

دعــــت هــــؤالء الـــذيـــن تــزيــد أعـــمـــارهـــم عـــن 60 عــامــا 
الحذر بشأن نظام األسبرين  ي 

ّ
إلــى ضــرورة توخ

ــا نــقــلــت عـــنـــه »ذا  لـــلـــوقـــايـــة األولـــــيـــــة. وبـــحـــســـب مــ
نيويورك تايمز«، أفاد الدكتور جون وونــغ، وهو 
مـــن أعـــضـــاء الــفــرقــة وطــبــيــب رعـــايـــة أولـــيـــة وكبير 
املــســؤولــني الــعــلــمــيــني املــؤقــتــني فــي مــركــز تافتس 
ـــه »مــــن شــــأن اســتــخــدام 

ّ
الــطــبــي فـــي بــوســطــن، بـــأن

إلــى أضـــرار صحية، ال سّيما  يـــؤّدي  األسبرين أن 
زيادة مخاطر حدوث نزيف داخلي«.

 األشـــخـــاص الــذيــن 
ّ
كــذلــك خــلــص الــخــبــراء إلـــى أن

يتناولون األسبرين للوقاية، وقد تعّرضوا بالفعل 
لــنــوبــة قلبية أو ســكــتــة دمــاغــيــة فــي وقـــت ســابــق، 
مــا يتعلق  فــي  أكــبــر  بالتالي مخاطر  ويــواجــهــون 
 
ّ
بــاإلصــابــة بــمــزيــد مـــن الــنــوبــات والــجــلــطــات، فـــإن

األسبرين يبقى جزءًا من عاجهم وقد يساعدهم 
في عملية الوقاية. أّما األشخاص الذين لم ُيصابوا 
بنوبة قلبية أو سكتة دماغية من قبل، والذين ال 
األسبرين  فاستخدام  القلب،  أمــراض  من  يعانون 

ليس ضروريا لهم.
تجدر اإلشــارة إلى أن مايني األميركيني من كبار 
ــاول األســـبـــريـــن بــهــدف  ــنـ  يــعــتــمــدون عــلــى تـ

ّ
ــن الـــسـ

الوقاية، ويكون ذلك في معظم األحيان من دون أّي 
الوقائية  الخدمات  فرقة  وبحسب  طبية.  توصية 
 األشخاص غير املعّرضني ملخاطر 

ّ
األميركية، فإن

 فوائد 
ّ
اإلصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية، فإن

تــنــاول األســبــريــن يــومــيــا لــيــســت كــبــيــرة، ال بــل قد 
يكونون معّرضني ملخاطر النزيف، وهو أمر يهّدد 
سّجل 

ُ
حياتهم. أّما بالنسبة إلى األشخاص الذين ت

أو  قلبية  بنوبة  لإلصابة  مرتفعة  مخاطر  لديهم 
 استخدام األسبرين قد يكون 

ّ
فــإن جلطة دماغية، 

مهما لهم.
فــي ســيــاق مــتــصــل، يـــرى الــطــبــيــب ولــيــد عــويــدات، 
ــتــــخــــدام   »اســ

ّ
الـــــعـــــام، أن ــب  ــطــ الــ ــــي  فـ املـــتـــخـــصـــص 

 معّينة أتى بداية بهدف الوقاية 
ّ
األسبرين بعد سن

 تغّيرات 
ّ
من التعّرض ألّي نوبة قلبية، خصوصا أن

 األربعني وتجعله 
ّ
تطاول جسم اإلنسان بعد سن

ُيــصــاب بنوبة قلبية، لذا  لــأمــراض، وقــد  عــرضــة 
»العربي   عويدات يوضح لـ

ّ
يوصف األسبرين«. لكن

 »هذه الطريقة لم تعد معتمدة من قبل 
ّ
الجديد« أن

األطباء )عدد منهم( في الوقت الحالي، إذ يلجأون 
إلـــى فــحــوصــات دوريــــة تعطي صـــورة أوضـــح عن 

.»
ً
األمراض التي قد تصيب الفرد مستقبا

ه »من شأن استخدام األسبرين 
ّ
يضيف عويدات أن

أن يــؤّدي إلى آثــار جانبية مشابهة آلثــار أّي دواء 
ُيوَصف ملّدة طويلة، من قبيل إصابات في الكلى. 
كثيرة  كيميائية  عناصر  على  تحتوي  فــاألدويــة 
الــكــلــى. كذلك،  فــي  تــرّســبــات  ف 

ّ
أن تخل مــن شأنها 

 تناول األسبرين قد يضاعف إمكانية حدوث 
ّ
فإن

نزيف داخلي، خصوصا لدى مرضى السكري، أو 

 
ّ
تــقــّرحــات فــي املــعــدة«. بالنسبة إلــى عــويــدات، فــإن
األشخاص املعّرضني بالفعل الحتماالت اإلصابة 
بنوبة قلبية أو جلطة دماغية يستطيعون اللجوء 
إلى أساليب وقائية عّدة غير تناول األسبرين. ومن 
بني تلك األساليب »تغيير نمط العيش من خال 
ـــبـــاع نــظــام غــذائــي صــحــي ومــمــارســة الــريــاضــة. 

ّ
ات

 األخير 
ّ
ف عن التدخني، ألن

ّ
ُيضاف إلى ذلك التوق

ُيَعّد سببا رئيسيا لزيادة نسبة اإلصابة بنوبات 
الحّد من  قلبية وجلطات دماغية. كذلك ال بّد من 

التوتر واالبتعاد عن مصادر اإلزعاج عموما«.

مجتمع
انــدلــع حريق فــي عــبــارة تقل أكثر مــن 130 شخصا فــي شمال شرقي الفيليبني أمــس االثــنــني، ما 
أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإجبار الركاب وأفراد الطاقم على القفز في البحر، حيث أنقذتهم 
سفن أخرى. وأصيب 24 شخصا وتم نقلهم إلى املستشفى، بعد أن اجتاح الحريق السفينة إم/في 
ميركرافت 2 أثناء اقترابها من ميناء بحري في بلدة ريال في مقاطعة كويزون بجزيرة بوليلو. 
وأشــار املسؤولون إلى أن الحريق اندلع على ما يبدو من غرفة املحركات. وتمت السيطرة على 
)أسوشييتد برس( الحريق وسحب الحطام إلى الشاطئ في ريال. 

أطلقت باكستان، أمس اإلثنني، حملة جديدة ملكافحة مرض شلل األطفال بعد اكتشاف حالة ثالثة 
هذا العام شمال غربي الباد، على الحدود مع أفغانستان. وحملة التحصني، وهي الثالثة لهذا 
 أنحاء 

ّ
العام، تمتّد على خمسة أيــام، وتهدف إلى تحصني 40 مليون طفل دون الخامسة في كل

الــطــوارئ الستئصال شلل األطفال في باكستان،   املتحدث باسم مركز عمليات 
ّ
الباد. وقــد حــث

شهباز بايغ، اآلباء على التعاون مع العاملني الصحيني في الحملة، في وقت تتعّرض فيه حمات 
)أسوشييتد برس( مكافحة شلل األطفال في باكستان للعنف بشكل منتظم. 

باكستان: حملة جديدة لمكافحة شلل األطفالالفيليبين: مقتل 7 جراء حريق بعبارة

أقدم  من  ساليسيليسك  حمض  أو  األسبرين  يَُعّد 
األدوية وأكثرها شعبية حول العالم، ويُنتج سنويًا 
منه نحو 25 مليار قرص. هو مضاد غير استرويدي 
مختلفة،  آالم  لتسكين  يـُـســتــخــدم  لــالــتــهــاب 
التهاب  الحرارة، وتقليل أعراض  وتخفيض درجة 
المفاصل، بحسب ما تجمع المراجع ذات الصلة. 
قليلة،  بكميات  استُخدم  حال  في  فإنّه،  كذلك 

يسمح بمنع تشّكل خثرات دموية.

أكثر األدوية شعبية

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  أفـــادت 
جبروا على 

ُ
أ الالجئني بأّن »عدد األشخاص الذين 

وانتهاكات حقوق  والعنف  الــصــراعــات  مــن  الــفــرار 
املذهل  الرقم  اآلن  تجاوز  قد  اإلنسان واالضطهاد 
الــبــالــغ 100 مــلــيــون، لــلــمــّرة األولــــى عــلــى اإلطــــالق، 
مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا وغيرها من النزاعات 
املميتة«. ويشمل هذا الرقم الالجئني وطالبي اللجوء 

وأكثر من 50 مليون نازح في داخل بلدانهم.
ه 

ّ
ورأت املفوضية، في بيان أصدرته أمس اإلثنني، أن

ال بّد لهذا الرقم »املثير للقلق« أن »يهّز العالم« ويدفعه 
جاه إنهاء النزاعات التي تجبر أعدادًا قياسية 

ّ
في ات

من األشــخــاص على الــفــرار من ديــارهــم. وأشــارت 
إلى أّن أعداد النازحني قسرًا كانت قد ارتفعت إلى 
بالعنف  مدفوعة   ،2021 نهاية  بحلول  مليونًا   90

ونيجيريا  وميانمار  فاسو  وبوركينا  إثيوبيا  في 
وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط املاضي، دفعت الحرب في 
أوكرانيا ماليني األشخاص )الصورة( إلى الفرار من 
 خطرًا أو إلى بلدان 

ّ
القتال واالنتقال إلى مناطق أقل

ق السريع 
ّ
أخــرى. ولــم تشهد أوروبــا مثل هــذا التدف

لالجئني منذ نهاية الحرب العاملية الثانية. فقد غادر 

ــرانـــي وطــنــهــم، معظمهم من  أوكـ نــحــو 6.5 مــاليــني 
النساء واألطفال، فيما بقي الرجال الذين بلغوا سّن 
قّدر األمم املتحدة أّن أعداد هؤالء 

ُ
القتال في البالد. وت

نهاية  إلــى 8.3 ماليني بحلول  قــد تصل  املــغــادريــن 
نفسها  أوكرانيا  في  النازحني  عــدد  أّن  علمًا  الــعــام، 

ّدر بنحو ثمانية ماليني شخص.
َ
ُيق

)فرانس برس(
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)ديميتار ديلكوف/ فرانس برس(



يعّول المغاربة الذين يحتاجون إلى عمليات زرع 
أعضاء، اليوم، على مشروع قانون تحّضره الحكومة 

لمحاولة تشجيع المتبرعين وتوسيع فئاتهم

خريجو الصين... عدد قياسي وبطالة
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مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

ــــم أن يـــعـــيـــش شـــخـــص تــحــت  ــــؤلـ »مـ
رحــمــة عـــاج مستمر يــحــدد مصير 
حياته، ويرهن وجوده بأمل يحتاج 
إلى انتظار طويل من أجل العثور على مخرج 
عبر إجــراء عملية لزرع عضو بشري«. هكذا 
يصف مصطفى السامي )45 عاما( معاناته 
املستمرة منذ سنوات بعد إصابته بقصور 
وفشل كــلــوي، ويتطلع فــي كــل لحظة إلــى أن 
يــحــظــى بــفــرصــة ثــمــيــنــة لــلــحــيــاة عــبــر إجـــراء 
عملية لــزرع كلية يوفرها متبرع، وهو حال 

آالف املغاربة أيضا.
مــنــذ أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات تــغــّيــرت حياة 
الشخصي  الصعيدين  السامي جذريا على 
والعملي، وتحّولت إلى رحلة عذاب من بيته 
إلى مركز غسل الكلى 3 مرات أسبوعيا، فيما 
تعتبر فرصته محدودة جدًا في إيجاد متبرع 
تربطه بــه عــاقــة قــرابــة، كــي يخضع لعملية 

زرع كلية، ويعود إلى حياته الطبيعية.
»تتفاقم معاناة  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ يــقــول 
مرضى القصور الكلوي نتيجة كلفة العاج 
الطبية، هــذا إن وجــدوا  املــراكــز  فــي  الباهظة 
مكانا شاغرًا وفرصة لإلفادة من عملية لزرع 
كلية تتطلب بدورها تكاليف مالية مرتفعة، 
واالنــتــظــار ضــمــن قــائــمــة طــويــلــة جـــدًا تجعل 
الــعــديــد مـــن املـــرضـــى يــمــوتــون يــومــيــا لــعــدم 
توافر فرص لإلفادة من عمليات زرع أعضاء 

يفترض أن تجري في الوقت املناسب«.
ومع استمرار ارتفاع عدد اإلصابات بالفشل 
الكلوي في اململكة، وصــواًل إلى أكثر من 32 
ألفا حاليا، ووجود اآلالف على قوائم انتظار 
ــــل الــســامــي  مــتــبــرعــني مــحــتــمــلــني، يــبــقــى أمـ
الحكومة  ــره 

ّ
تــحــض قــانــون  بــمــشــروع  معلقا 

لــتــشــجــيــع الــتــبــرع وعــمــلــيــات زرع األعـــضـــاء 
وتوسيع فئات املانحني.

تراجع بعد ريادة
عـــام 1985 كـــان املـــغـــرب بـــني الـــــدول الــعــربــيــة 
السّباقة في إجــراء عملية زرع عضو بشري 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى ابـــــــن رشـــــــد بـــمـــديـــنـــة الـــــــدار 
الــبــيــضــاء، لــكــن األرقــــــام الـــتـــي ســجــلــت حتى 
اآلن فــــي املــســتــشــفــيــات املـــغـــربـــيـــة الــثــمــانــيــة 
عمليات  أن  رغــم  متواضعة،  ظلت  الرئيسية 
زرع األعــضــاء تعتبر مــســألــة حــيــاة أو مــوت 

بالنسبة إلى آالف املرضى.
ــام بـــأن عــمــلــيــات زرع الــكــلــى في  ــ وتــفــيــد األرقـ
لــم تتجاوز 735، شملت أكثر مــن 40  املــغــرب 
الــقــلــب 4 فــقــط، وزرع  ، وعــمــلــيــات زرع 

ً
طـــفـــا

الكبد 28، وزرع قرنية العني 5 آالف...
ويــســمــح الــقــانــون املــغــربــي الــحــالــي بالتبرع 
بأعضاء بشرية وفق ضوابط صارمة تتمثل 
أو  التبرع باألعضاء  الــغــرض مــن  بــأن يكون 

تــــرى رئــيــســة الجمعية  ــا،  ــهــ وأخـــذهـــا وزرعــ
املغربية للتبرع باألعضاء واألنسجة سامية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــلــمــي، فــي حديثها لـــ
أن »مــشــاكــل الــتــبــرع بــاألعــضــاء واألنــســجــة 
املغرب،  في  منذ سنوات  البشرية مطروحة 
لــلــغــايــة مــقــارنــة  الــتــبــرع ضعيفة  ثــقــافــة  ألن 
بالدول األوروبية، وحتى في بلدان مجاورة 
ــرار تــونــس«. وتــلــفــت إلـــى أن »بعض  عــلــى غـ
ــار املـــغـــلـــوطـــة ال تــشــجــع  ــ ــكـ ــ ــات واألفـ ــ ــاعـ ــ اإلشـ
الــنــاس عــلــى الــتــبــرع بــاألعــضــاء واألنــســجــة 
الــــبــــشــــريــــة، وبـــيـــنـــهـــا الــــخــــضــــوع لــعــمــلــيــات 
بها.  التبرع  تحريم  أو  بــاألعــضــاء،  متاجرة 
كـــمـــا أن الـــعـــديـــد مــــن املــــرضــــى يــصــطــدمــون 
 بعوائق في أثناء عمليات التبرع باألعضاء، 
ــة  ــيــ ــة الــــصــــحــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ أبــــــــــرزهــــــــــا غـــــــيـــــــاب الـ
ومحدوديتها، ألن الشخص املتبرع بعضو 
أو نــســيــج بـــشـــري مـــعـــني يــتــحــمــل تــكــالــيــف 
ــتــــعــــددة قـــبـــل تــنــفــيــذ  الـــتـــحـــالـــيـــل الـــطـــبـــيـــة املــ
عملية التبرع، وال سيما إذا كان يتعالج من 
مرض معني«. وتؤكد أن »الحكومة مطالبة 
للتواصل  واضــحــة  استراتيجية  بــاعــتــمــاد 
كي يــدرك املواطن كل مراحل عملية التبرع 
ــلـــومـــات  ــعـ بـــــاألعـــــضـــــاء، ويــــحــــصــــل عــــلــــى املـ

القانونية والطبية املتعلقة بها«.

نحو 44 في المائة من 
الخريجين يفضلون العمل 

في القطاع الحكومي

يسمح القانون 
المغربي الحالي بالتبرع 

باألعضاء البشرية، وفق 
ضوابط صارمة

أخـــذهـــا أو زرعـــهـــا لــتــحــقــيــق هــــدف عــاجــي 
ــدم لــحــاق أي ضـــرر بــاملــتــبــرع.  أو عــلــمــي، وعــ
ويحصر القانون التبرع »بكل جزء من جسم 
تلك  باستثناء  البشرية  واألنسجة  اإلنسان، 

املرتبطة بالتوالد«.
 الــنــظــر عـــن غـــرض الــتــبــرع، يشترط 

ّ
وبـــغـــض

الــقــانــون أن يــكــون املــتــبــرع على عــاقــة قرابة 
بـــاملـــريـــض، كــذلــك يــســمــح بــــأن يــتــبــرع أزواج 
بأعضاء لبعضهم، شرط مرور عام على األقل 

على عقد القران.
ــا بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــانـــون أيـــضـ ــقـ ويـــطـــالـــب الـ
مــوافــقــة مــكــتــوبــة مــن املــتــبــرع إلجــــراء عملية 
ــاء. وهــــو  ــ ــــضـ ــقـ ــ الــــــــــــزرع، ويــــــصــــــّدق عـــلـــيـــهـــا الـ
يفسح فــي املــجــال أمـــام هـــذا املــتــبــرع لتغيير 
قــــــراره فـــي أي وقـــــت، ويـــشـــدد عــلــى ضــــرورة 
أن تــحــصــل عــمــلــيــات نــقــل األعـــضـــاء وزرعــهــا 
ــــراف أطـــبـــاء  ـــ ــي مــســتــشــفــيــات تــخــضــع إلشـ فــ
االتجار  أيضا  ويحظر  عالية،  كــفــاءات  ذوي 
باألعضاء البشرية. وتشير إحصاءات وزارة 
عدد  أن  إلــى  االجتماعية  والحماية  الصحة 
املحاكم  لــدى  املسجلني  املحتملني  املتبرعني 
 األعضاء 

ّ
االبتدائية ال يتجاوز 1500، وأن جل

الــبــشــريــة حــصــلــت عليها املــســتــشــفــيــات فــور 
ــاة فـــي األمــــاكــــن، بعد  ــوفــ تــســجــيــل حـــــاالت الــ

التنسيق مع أسر املتوفني.

مشروع قانون جديد
ــدد املـــتـــبـــرعـــني بـــاألعـــضـــاء  ــ وفـــيـــمـــا يــعــتــبــر عـ
والحماية  الصحة  وزيـــر  أعــلــن  جـــدًا،   

ً
ضئيا

االجــتــمــاعــيــة خــالــد آيـــت الــطــالــب، أخـــيـــرًا، أن 
خاص  جديد  قانون  لوضع  تعمل  الحكومة 
توسيع  يستهدف  األعــضــاء  وزرع  بــالــتــبــرع 
اإلفــــادة مــن عمليات تلقي األعــضــاء  شـــروط 
وزرعها ملعالجة حاالت مرضية تتطلب زرع 

أعضاء أو أنسجة«.
وسيضم القانون الجديد أي شخص ال يقصد 
املحكمة إلعان رفضه التبرع بأعضائه بعد 
التي  النفسية  الــدراســات  أن  وفــاتــه، باعتبار 
أجــراهــا املجلس االســتــشــاري لــزرع األعضاء 
واألنسجة البشرية أكدت صعوبة أن يتوجه 
ــاة إلــــــى املــحــكــمــة  ــيــ شـــخـــص عـــلـــى قـــيـــد الــــحــ
لتسجيل رفضه التبرع بأعضائه بعد موته. 
ــســتــشــار عــائــلــة أي 

ُ
ويـــؤكـــد املــجــلــس أنــــه ســت

شخص يتوفى لم يسجل نفسه في املحكمة 
كرافض للتبرع.

ــخــــاص بــأخــذ  ــي الــ ــالـ ــحـ ــدد الــــقــــانــــون الـ ــحــ ويــ
األعضاء واألنسجة البشرية وزرعها، نوعني 
من التبرع، أولهما إخراج أعضاء من شخص 
ــراج أعـــضـــاء مـــن شخص  ــ ــّي، والـــثـــانـــي إخــ ــ حـ
مـــتـــوفـــى. وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــحـــالـــة األولـــــــى، 
يــشــمــل اإلجـــــــراء بــحــســب مـــا يـــــورد الــقــانــون 
»األصــول أو الفروع أو اإلخــوة واألخـــوات أو 
األخــــوال والـــخـــاالت أو األعــمــام والــعــمــات أو 

إلــى األزواج بعد مــرور سنة  األوالد، إضــافــة 
ــا الــحــالــة الــثــانــيــة، فتشمل  مـــن الــــــــزواج«. أمــ
»األشـــخـــاص الـــذيـــن عـــبـــروا عـــن رغــبــتــهــم في 
ــانـــوا عــلــى قيد  الـــتـــبـــرع بــأعــضــائــهــم، حـــني كـ
الــحــيــاة، أو مــن لــم يــســبــق أن أبــــدوا رفضهم 
ألخذ أعضائهم، ما يجعلهم موافقني ضمنا 
على أخذ أعضائهم، إن لم يعترض الزوج أو 

األصول أو الفروع«.
ولــكــون مــشــروع قــانــون الــحــكــومــة املغربية 
التبرع باألعضاء  يهدف إلى تطوير قانون 
مــن خـــال بــلــورة اقــتــراحــات عملية جــديــدة 
الــتــي يطرحها  الطبية  ملــواجــهــة اإلشــكــاالت 
الــقــانــون الــســابــق الـــصـــادر عـــام 1998 على 
صعيد التبرع باألعضاء واألنسجة البشرية 

يخشى الخريجون الجدد في 
الصين عدم التمكن من تأمين 

وظائف وسط قلة فرص 
العمل، خصوصًا بعد تفشي 

كورونا، ما يفرض على 
الحكومة إيجاد حلول

بكين ـ علي أبو مريحيل

 10.76 نــحــو  أن  الــصــيــنــيــة  الــتــعــلــيــم  وزارة  أعــلــنــت 
مايني طالب على وشك التخرج من الجامعات هذا 
بــزيــادة قــدرهــا 1.67 مليون على أســاس  الــصــيــف، 
سنوي وهو رقم قياسي غير مسبوق، مشيرة إلى 
أن الخريجني الجدد سيواجهون ضغوطا وظيفية 
متعددة هذا العام، وسيكون البحث عن عمل أكثر 
صعوبة مما كــان الحال عليه عــام 2020. وبحسب 
البطالة في  مــعــدل  فــإن  لــإلحــصــاء،  الوطني  املكتب 
الــبــاد بلغ 5.5 فــي املــائــة بــزيــادة 0.1 نقطة مئوية 
عن الفترة نفسها عام 2021. وكان خبراء صينيون 
قد حثوا الطاب على التخطيط ملسيرتهم املهنية 
ــوا إلــى مــزيــد من  لــزيــادة قــدراتــهــم التنافسية، ودعـ
السياسات التفضيلية لتوسيع سوق العمل شديد 
الــتــنــافــس. وقـــال مــراقــبــون إن الكيفية الــتــي ســوف 
يــتــطــور بــهــا ســــوق الــعــمــل خــــال األشـــهـــر املــقــبــلــة 
غير مــؤكــدة، وذلـــك يتوقف على مــدى الــنــجــاح في 

السيطرة على الوباء املنتشر في الباد.
ومع تضاؤل فرص العمل بسبب تراجع الطلب على 
الهيكلية  والتناقضات  الوبائية  والقيود  املوظفني 
الــــبــــارزة فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــقــلــق 
املــتــزايــد بــني الــخــريــجــني، تنحصر الــخــيــارات أمــام 
التوجه نحو استكمال  الطاب في ثاثة مسارات: 
الــــدراســــات الــعــلــيــا لــتــعــزيــز الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة، أو 
الــلــجــوء إلـــى قــطــاع الــخــدمــة املــدنــيــة فــي ظــل تفشي 
إلى هذا  املجتمع  الجديد وحاجة  فيروس كورونا 
الــنــوع مــن الــخــدمــات، أو البحث عــن االســتــقــرار من 
اململوكة  املؤسسات  في  العثور على وظيفة  خــال 
للدولة، باعتبار أن هذا القطاع ال يخضع للتقلبات 

التي يشهدها سوق العمل.
وأظـــهـــر مــســح حـــديـــث أجـــرتـــه مــنــصــة »جــــي لــيــان« 
الــتــي تــعــد أكــبــر شــبــكــة لــتــقــديــم خــدمــات التوظيف 
عبر اإلنترنت في الصني، أن نحو 44 في املائة من 
الحكومي،  القطاع  في  العمل  يفضلون  الخريجني 
ارتفاعا من 42.5 في املائة عام 2021. وقال القائمون 
عــلــى املــنــصــة إن الــتــوجــه نــحــو الــشــركــات اململوكة 
للدولة هو الخيار الرئيسي للعديد من الخريجني 
الــصــيــنــيــني، األمــــر الــــذي يــشــيــر إلــــى وجــــود اتــجــاه 
إلــى االســتــقــرار. ويختار بعضهم اآلخــر أن  يسعى 
املدني،  املجتمع  مؤسسات  في  موظفني  يصبحوا 
القطاع لعبوا دورًا  العاملني في هــذا  أن  خصوصا 
رئــيــســيــا فـــي تـــصـــدي الـــصـــني لـــكـــورونـــا عــلــى مـــدار 
الــعــامــني املــاضــيــني. ويــدعــو خــبــراء إلـــى ســيــاســات 

ــــرواتـــــب وخــفــض  ــــع الـ أفـــضـــل لـــهـــذه املــــهــــن، مـــثـــل رفـ
أظهر  كما  الخريجني.  من  املزيد  لجذب  الضرائب، 
املسح الذي أجرته املنصة الصينية، أن نحو 11 في 
املائة من الخريجني يهدفون إلى متابعة الدراسات 
املائة  فــي   4.3 مــن  أعلى بكثير  العليا، وهــي نسبة 
عام 2021، األمــر الــذي يشير إلى رغبة في تحسني 
الــحــصــول على  أن  اعــتــبــار  التنافسية على  الــقــدرة 
شهادات عليا مثل املاجستير والدكتوراه من شأنه 

أن يعزز فرص التوظيف في سوق العمل.
تقول لني جيانغ، وهي طالبة من املقرر أن تتخرج 
ــذا الـــعـــام مـــن جــامــعــة »صــــن يــــات ســــن« )جــنــوب  هــ
الصني( لـ »العربي الجديد«: »يبدو أننا أمام أسوأ 
فترة تخرج يمر على الباد منذ عقود. ليس لدي 
الكثير من الخيارات، وال أعتقد أني سأجد وظيفة في 
مجال تخصصي األكاديمي )محاسبة مالية(. لذلك 
الجاري ضمن مجموعة  العام  تطوعت منذ مطلع 
عن  املــســؤولــة  الشعبية  اللجان  فــي  للعمل  كشفية 
تنفيذ وتنسيق سياسات الدولة املتعلقة بمكافحة 
كورونا، على أمل أن أحظى بوظيفة في وقت الحق 

املــدنــي ذات الصلة  فــي إحـــدى مــؤســســات املجتمع 
والتي تشترط الستيعاب املوظفني شهادات خبرة 

في العمل امليداني ال تقل عن عام واحد«.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي املـــركـــز الــصــيــنــي لـــلـــدراســـات 
ــودان، تــشــاو تــشــيــانــغ، إن  ــ االقــتــصــاديــة بــجــامــعــة فـ
ا كبيرة، ما أدى 

ً
االقتصاد الصيني يواجه ضغوط

الجامعات.  لخريجي  العمل  فــرص  انــخــفــاض  إلــى 
الكثير  أن  الجديد«  »العربي  لـ  حديثه  في  يضيف 
ــريــــدون االســـتـــقـــرار فـــي اخــتــيــار  مـــن الــخــريــجــني يــ
قطاع الخدمة املدنية أو الوظائف الحكومية، وهو 
أمــر طبيعي، فــي ظــل االضــطــرابــات الــتــي يشهدها 
ــرورة تـــعـــزيـــز الـــخـــيـــارات  ــ ــ ــوق، مـــشـــيـــرًا إلـــــى ضـ ــســ الــ
األخرى، إذ ال يمكن توسيع نطاق الخدمة املدنية أو 
 عن أن ذلك 

ً
العمل الحكومي إلى ما ال نهاية، فضا

البطالة. ويوضح تشيانغ   ناجعا ألزمــة 
ً
ليس حا

أنه منذ ظهور كورونا في الباد، ضغطت الحكومة 
على الشركات اململوكة للدولة لتوظيف املزيد من 
الخريجني الجدد لتعزيز سوق العمل املتضرر من 
لتنفيذ  الــصــارمــة  املتطلبات  بسبب  ولــكــن  الــوبــاء، 
استراتيجية صفر كوفيد، من غير املرجح حدوث 

زيادة كبيرة على املدى القصير. 
يــشــار إلـــى أن مــتــوســط الــراتــب الــشــهــري لخريجي 
الجامعات هذا العام انخفض، بحسب منصة »جي 
ليان« إلى حوالى 6300 يوان صيني أي ما يعادل 
965 دوالرًا أميركيا، بانخفاض سنوي قدره 6 في 
الجدد  الباحثني  أن  املــائــة، وهــو ما يعكس حقيقة 

عن عمل يرغبون في قبول أجر أقل.

زرع األعضاءتحقيق
رحلة عذاب لمغاربة يأملون بقانون

صندوق العشيرة... تكافل في غـرب العراق

ثّمة من يرى أّن الصندوق 
يعزز مظاهر القبيلة 
على حساب المدنية

بغداد ـ كرم سعدي

الــعــشــيــرة« أو »صــنــدوق  ينتشر »صــنــدوق 
العائلة« داخل املجتمع العراقي، وخصوصا 
فــي مناطق محافظة األنــبــار غــربــي الــبــاد، 
وتحدها  الــبــاد،  مساحة  ثلث  تشكل  الــتــي 
كل من السعودية واألردن وسورية. ويقوم 
أن يدفع كل رجــل من  الصندوق على فكرة 
ــال الــعــشــيــرة دون الــنــســاء مــنــهــا، وفــق  ــ رجـ
الــعــرف القبلي، مبلغا مــن املـــال يــتــراوح ما 
ــن إلــى 3.5  بــني 3 إلــى 5 آالف ديــنــار )دوالريـ
وجمعه  تحصيله  يــتــم  شــهــريــا،  دوالرات( 
من خــال رئيس الفخذ )الــفــرع( ليصل إلى 

مسؤول يتكفل بوضعه في الصندوق. 
ويستخدم هذا املال ملساعدة املحتاجني من 
أفراد العشيرة في حاالت عدة، منها تأمني 
العاج أو إجراء عملية جراحية أو في حال 
وجود مشكلة أو أزمة مالية، باإلضافة إلى 

املناسبات السعيدة كالزواج.
أفـــراد العشيرة،  بــعــدد  املــالــي  ويــرتــبــط املبلغ 
وعــادة ما تمر أشهر عدة من دون أن يحتاج 
أحــد إلــى املـــال، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تراكمه 
لــيــســتــفــيــد مـــن املــــال أكــثــر مـــن مــحــتــاج داخـــل 
ــــدى ركــائــز  الــعــشــيــرة. ويــعــتــبــره كــثــيــرون إحـ
التماسك االجتماعي ومباردة إنسانية مهمة.

ــا زالـــــــت فــي  ــ ــادرة ومــ ــ ــبــ ــ ــذه املــ ــ وســــاهــــمــــت هــ
مساعدة كثيرين في صــورة يراها البعض 
بأنها أحد أوجه التكافل االجتماعي. وعلى 
الـــرغـــم مـــن مــنــافــعــهــا، يــعــتــبــر آخـــــرون أنــهــا 
تعزز مظاهر القبيلة وعاداتها على حساب 

املدينة واملدنية.
»العربي الجديد« قصصا  ويروي البعض لـ
عدة تعكس منافع وجود صندوق العشيرة 
لدى مجموعة من العائات التي تنتمي إلى 
فرع من الفروع العشائرية تجمعهم رابطة 
ــذا الــصــنــدوق فــي إيــجــاد  قـــرابـــة. وســاهــم هـ
حـــلـــول ملــشــكــات ومــعــضــات عــــدة عــاشــهــا 
العشيرة. ويقول  إلــى  أو عائلة تنتمي  فــرد 
عضو مجلس عشائر األنبار الشيخ محمد 
الدليمي إن »صندوق العشيرة أخذ ينتشر 
القبائل والــعــائــات، األمــر  أكــبــر بــني  بشكل 
الذي يؤكد منافعه التي ال يمكن االستغناء 
الــذي  الــراهــن  عنها، خصوصا فــي الــوضــع 

تمر بها الباد«.
ويـــؤكـــد الــدلــيــمــي فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
ــه »قــبــل نــحــو عــقــديــن، قــلــة هي  الــجــديــد« أنـ
الــعــائــات الــتــي كــانــت تساهم فــي صندوق 
ــا الـــتـــي تــعــيــش فــي  ــيـــرة، وخـــصـــوصـ ــعـــشـ الـ
ــادة بـــدائـــيـــة«. يضيف:  ــــدن، إذ يــرونــهــا عــ املـ
»في الوقت الحالي، يشارك ميسورو الحال 
والتجار ورجال األعمال في تشجيع ودعم 
الـــصـــنـــاديـــق الـــعـــشـــائـــريـــة، ويـــدفـــع الــبــعــض 

أضعاف حصتهم الشهرية بشكل طوعي«.
لكن ملاذا يحرص سكان األنبار على االشتراك 

في صندوق العشيرة؟ تشتهر هذه املحافظة 
أن كثيرين  فـــي  الــقــبــلــي، وال شـــك  بــطــابــعــهــا 
واجــهــوا أوضــاعــا صعبة أو مشكات، وكان 
الحل من خال هذا الصندوق. ويقول فرحان 
املحسن، وهو مسؤول عن صندوق عشيرته 
ــا يــدخــل  ــل، إن مـ ــ املـــكـــونـــة مـــن نــحــو 500 رجـ
الـــصـــنـــدوق شــهــريــا يــبــلــغ حـــوالـــي 3 مــايــني 
ديـــنـــار )ألـــفـــي دوالر(، مــشــيــرًا فـــي حــديــثــه لـ 
»العربي الجديد« إلى أن »عائدات الصندوق 
غير مخصصة لتعويض أصحابها بل هي 
عـــبـــارة عـــن مـــســـاعـــدات ألفـــــراد الــعــشــيــرة في 
ــــوع مــشــكــات أو حـــلـــول مــنــاســبــات  ــال وقـ حــ
سعيدة مثل الزواج، وليس بمقدور العريس 

تأمني تكاليف الــزواج. كذلك، فإن الصندوق 
ُيـــقـــِرض األشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
املال«. يضيف: »منذ ديسمبر/ كانون األول 
ــايــــو/ أيــــــار الـــــجـــــاري، لــم  املــــاضــــي وحـــتـــى مــ
يحتج أحــد مــن أفـــراد العشيرة إلــى دعــم من 
الصندوق. وكان آخر ما دفعه الصندوق هو 
ملساعدة  دوالر(   2000( ديــنــار  مايني  ثاثة 
أحــــد أفـــــراد الــعــشــيــرة الــــذي تــســبــب بــحــادث 
سير أصاب عددًا من األشخاص، وكان عليه 
تأمني املال لعاجهم، وقد ساعده الصندوق 
 
ّ
فـــي تـــأمـــني جــــزء مـــنـــه«. ويـــؤكـــد املــحــســن أن
صندوق العشيرة يساهم في تحقيق منافع 
 ذلك كان سببا مباشرًا 

ّ
كثيرة، الفتا إلى أن

في التزام األهالي بسداد ما هو مقرر عليهم 
ميسوري  من  »بعض  يتابع:  شهريا.  دفعه 
الـــعـــشـــيـــرة يـــعـــتـــبـــرون أن دعـــــم الـــصـــنـــدوق 
ــثـــواب واألجـــــر ألنــــه يــســاعــد  ال يــخــلــو مـــن الـ
أرباح  املحتاج. وعليه، يقتطعون جــزءًا من 
مفروض  هو  ما  بأضعاف  لدعمه  أعمالهم 
عليهم دفعه. لذلك تزداد املبالغ الواردة إلى 
الصندوق في بعض األشهر«. ويرى العديد 

 »صندوق العشيرة« هو 
ّ
من رجال الدين أن

أحد أهم مشاريع التكافل التي تمنع األفراد 
من اللجوء إلى وسائل غير شرعية لكسب 
املال، إذ تساهم في تأمني حاجات العائات 
وتساعدهم في حل مشكاتهم، األمــر الذي 
استمرار  أهمية  على  التأكيد  إلــى  يدفعهم 
دعـــم هـــذه الــصــنــاديــق، وأن يــكــون املــســؤول 
عنه أمينا ومساعدة املحتاجني من القبيلة. 
إلى  الناس  املساجد  أئمة  يدعو  ما  وكثيرًا 

التكافل بني أفراد القرية أو القبيلة.
في هذا السياق، يقول الشيخ رياض الرجب، 
وهـــو إمـــام مسجد فــي إحـــدى قـــرى شمالي 
 »اإلسام يدعو إلى التكافل، وهو 

ّ
األنبار، إن

ما تعكسه بعض اآليات القرآنية واألحاديث 
وفي  اإلســامــي.  والــتــراث  الشريفة  النبوية 
ــاق فـــي الــتــكــافــل يــصــب في  ــفـ الــنــتــيــجــة، اإلنـ

صالح املنفق بحسب عقيدتنا«. 

تستمر الــدورة الشهرية لدى النساء 
عموما،  الخمسني  ســن  يبلغن  حتى 
ــنــــوات فــي  إلـــــى 6.5 ســ يـــصـــل  ــا  مــ أي 
املــجــمــوع. وتــشــيــر إحــــدى الـــدراســـات 
 90 في املائة من النساء خال 

ّ
إلى أن

ــراض  فـــتـــرة الــحــيــض يــعــانــني مـــن أعــ
مختلفة. وما بني 32 في املائة و40 في 
املائة من الفتيات والنساء عانني من 
الشهرية،  الــدورة  آالم شديدة بسبب 
لــدرجــة أنــهــن اضــطــررن إلـــى التغيب 
عن العمل أو املدرسة، بحسب موقع 

برايت سايد.
واقترحت الحكومة اإلسبانية قانونا 
يسمح لــلــنــســاء الــلــواتــي يــعــانــني من 
آالم خـــال فــتــرة الــحــيــض الــحــصــول 
ــام قــلــيــلــة مـــن الـــراحـــة فـــي ما  ــ عــلــى أيـ
ــازة الــــدورة الــشــهــريــة«.  يــعــرف بـــ »إجــ
ــانـــون عــلــى أنــه  ــقـ وتـــنـــص مـــســـودة الـ
إجــازة  على  أن تحصل  للمرأة  يمكن 
ملدة ثاثة أيام، يمكن تمديدها إلى 5 
أيام، في ظروف معينة. ويفترض أن 
املــرأة على تقرير طبي يبرر  تحصل 
طلب حصولها على إجــازة مرضية، 
ولن يمنح للواتي يعانني من أوجاع 
خفيفة. ونظرًا إلى أن أكثر من نصف 
النساء يعانني من آالم شديدة خال 
فــتــرة الــــدورة الــشــهــريــة، فــإن مشروع 
القانون هذا سيوفر الراحة لكثيرات. 
ويشّكل حضور املرأة التي تعاني من 
أوجاع الدورة الشهرية إلى العمل من 
أيــام  دون أن تكون منتجة حــوالــي 9 

ضــائــعــة فـــي الــســنــة. وأفــــــادت بعض 
ــازة  ــ ــه مـــنـــذ اعـــتـــمـــاد إجـ ــ ــ

ّ
الـــشـــركـــات أن

الثقة  نسبة  زادت  الــشــهــريــة،  الــــدورة 
بـــني املـــديـــريـــن واملـــوظـــفـــات، الــلــواتــي 

أصبحن أكثر إنتاجية.
وكانت اليابان قد أقرت إجازة الدورة 
الشهرية منذ عام 1947. في املقابل، ال 
يشترط القانون على الشركات توفير 
إجازة مدفوعة األجر أو أجرًا إضافيا 
أثناء  العمل  يخترن  اللواتي  للنساء 
 26 1965، طلب  وعــام  الحيض.  فترة 
في املائة من املوظفات الحصول على 
إجازة بسبب آالم الحيض، لتنخفض 

النسبة إلى 0.9 في املائة عام 2017. 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــيــحــق  ــوريــ ــي كــ أمـــــا فــ
ــازة  ــ لــلــمــوظــفــات الـــحـــصـــول عـــلـــى إجـ
خــــال الــــــدورة الــشــهــريــة، ويــحــصــلــن 
عــلــى أجــــر إضـــافـــي فـــي حــــال الــعــمــل 
خال هذه الفترة. وفي زامبيا، يمكن 
ــازة لــيــوم  ــ لــلــمــرأة الــحــصــول عــلــى إجـ
الــــــدورة  واحــــــد شـــهـــريـــا بــســبــب آالم 
الشهرية، وهي السياسة التي تعرف 

أيضا باسم »عيد األم«.
باإلضافة إلى إجازة الدورة الشهرية، 
املنتجات  جعل  إلــى  إسبانيا  تسعى 
على  الجميع،  مــتــنــاول  فــي  الصحية 
أن تــكــون مــتــاحــة مــجــانــا فـــي املــراكــز 
ــدا عن  الــتــعــلــيــمــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــ
عليها  املفروضة  الضرائب  تخفيض 

بشكل أكبر. 
)ربى أبو عمو(

إسبانيا نحو تخفيف 
أوجاع النساء

محمد أحمد الفيالبي

السودانية  للجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس  مــن  مالحظة   1999 عــام  تلقيت 
شـــرف على 

ُ
أ أحــمــد محمد ســعــد، وكــنــت وقتها  أســتــاذي  البيئة  لحماية 

أحد  أن  إلــى  ــار  وأشـ العريقة،  ــام  األيـ فــي صحيفة  بيئية  تحرير صفحة 
املستشفيات الحديثة بالعاصمة تم تسويره بمواسير مصنوعة من مادة 
ألياف االسبستوس من  لغبار  للتعّرض  املحّرمة دوليًا ملا  األسبستوس 
خطورة على صحة اإلنسان. وأخذْت إدارة املستشفى بمقترحنا وإحالل 

صنع من اإلسمنت.
ُ
مواسير من ذات الحجم والطول ت

الشجرية سريعة  ــوار  األسـ تأثير  مــن  الشكاوى  تــواتــرت  وبعد ســنــوات، 
النمو، والتي استخدم فيها الدمس املستجلب من خارج البالد، ذو القدرة 
مسببات  وتحّمل  الصعبة،  املناخية  الــظــروف  مــع  التكّيف  على  الكبيرة 
ثاني  امتصاص  فــي  واإلســهــام  والتكاثر،  االنتشار  وسهولة  األمـــراض، 
القدرة على  ُعرفت عنها  األخــرى. كما  امللوثة  والغازات  الكربون  أكسيد 

امتصاص الضوضاء وعكس األصوات والحرارة. 
بيد أّن مضارها تتجلى حني نتركها لتمد جذورها بحثًا عن املاء، فتتهدد 
املياه،  إمـــداد  املباني وشبكات  بــل  تسويرها،  املـــراد  واألشــجــار  النباتات 
السور  أو  الــضــار  السياج  البعض سماها  إن  الصحي، حتى  والــصــرف 

املميت لدى من تأذى من وجودها من أصحاب املزارع والبساتني.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات الــعــاملــيــة األخـــيـــرة إلـــى أّن الـــطـــول اإلجــمــالــي لجميع 
السياجات حول العالم هو 10 أضعاف الطول اإلجمالي للطرقات، وتتم 
املاشية  ُبنيت لحماية  التي  الدنغو األسترالية،  أســوار  إلى  اإلشــارة غالبًا 
من الكالب البرية، والتي تمتد آلالف الكيلومترات. هذا غير أسوار املدن 

والقالع واملجمعات السكنية وأسوار املباني ومختلف املؤسسات.
ولألسوار، كما يؤكد أليكس ماكنتورف وآخــرون، »تأثيرات كبيرة على 
األرض والحياة البرية حول العالم نادرًا ما يتم قياسها«، لكن الحديث عن 
التأثيرات يتواصل في كل مكان ُوجــدت فيه األســوار والسياجات،  هذه 
 من 

ً
بــدال لتصبح مشهدًا  الطبيعية،  املناظر  بــني  مــا تختفي  والــتــي منها 

أن تكون موضوعًا. فقد دخلت األســوار الحضارة كتقليد، مثلما باتت 
تعبيرًا اصــطــالحــيــًا فــي الــقــامــوس الــيــومــي. وخـــالل الــســنــوات األخــيــرة، 
أصبحت تجارة تصنيع وإنتاج األسوار الجاهزة )اإلسمنتية، والحديدية، 
بــرؤوس  واملصانع،  الشركات  ألجله  أنشئت  واسعًا   

ً
مجاال والخشبية( 

الـــدوالرات. مؤخرًا، ظهر مصطلح إيكولوجيا  إلــى مليارات  أمــوال تصل 
ظهر الدراسات الحديثة أن األسوار 

ُ
السياج، وتعّمق الباحثون في األمر، لت

تنتج مجموعة معقدة من التأثيرات البيئية، من العمليات الصغيرة كبناء 
شبكات العنكبوت، إلى التأثيرات األوسع مثل تسريع انهيار نظام مارا 
البيئي في كينيا، حيث تتعايش الحيوانات والبشر، وتتجول الحياة البرية 
بحرية عبر حدود محمية ماساي مارا الوطنية في مقاطعة وادي ريفت 
القرى منذ ما قبل إنشاء املحمية عام 1961، ملا لألمر من  الكيني، بني 

تأثيرات صحية متبادلة بني البشر والحيوانات.
)متخصص في شؤون البيئة(

خلف األسوار

إيكولوجيا 

بين مليون مواطن،  المغرب 0.4  باألعضاء في  المتبرعين  يبلغ معدل 
وهو رقم ضئيل جدًا بالنسبة إلى بلدان عدة مثل فرنسا التي تصل نسبة 
المتبرعين فيها إلى 24.8 بين مليون شخص. وتعتبر هذه األرقام ضئيلة 
أيضًا لتلبية الطلب المتزايد على األعضاء، والحجم الكبير للمخاطر التي 

تحدق بحياة آالف المرضى الذين تضمهم قوائم االنتظار.

0.4 مانح بين مليون مواطن

يبحث آالف المرضى المغاربة عن زرع أعضاء )جال مرشدي/ األناضول(

)Getty /ال يسبب الحيض آالمًا شديدة لدى جميع النساء )إيزابيل إنفانتس

)Getty /خريجون صينيون في معرض للوظائف )ليو زانكون

يتشاركون الطعام )معاذ الدليمي/ فرانس برس(
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