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ريان محمد

ــة  ــوريــ ــي ســ ــ ــى الـــــســـــرطـــــان فــ ــ ــرضـ ــ يـــشـــكـــو مـ
بمعظمهم من واقــع عالجهم، إّمــا من جــّراء 
ــة والـــكـــادر الــطــبــي فــي القطاع  نــقــص األدويــ
القطاع  فــي  الخيالية  التكاليف  بسبب  وإّمـــا  الــعــام، 
الخاص في ما يخّص األدويــة واملستلزمات الطبية 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى أجــــور مــقــّدمــي الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة من 
مـــمـــّرضـــن وأطــــبــــاء. ويـــدفـــع ذلــــك املـــصـــابـــن بـــــأورام 
خبيثة إلى اللجوء إلى مستشفى البيروني الجامعي 
ــــالج تـــلـــك األمــــــــراض فــــي مــنــاطــق  املــتــخــصــص فــــي عـ

سيطرة النظام السوري.
ــن ســبــعــيــنــي مـــصـــاب بــمــرض  ــواطــ ــــاج، مــ ــــحـ عــــــواد الـ
سرطاني، وهو متقاعد يقيم في دمشق مع زوجته. 
تــأمــن تكاليف األدويـــة  مــن  لــم يتمّكن  ــه  ـ

ّ
أن ال يخفي 

 برنامج دعم مناعته 
ّ
املرافقة للعالج الكيميائي، إذ إن

ر بنحو 80 ألــف ليرة سورية،  ُيــقــدَّ في اليوم الــواحــد 
وبالتالي 800 ألف ملّدة عشرة أيام. وقد يطلب الطبيب 
 راتبه التقاعدي الشهري ال 

ّ
تجديد العالج، في حن أن

 السعر الرسمي لصرف 
ّ
يصل إلى 70 ألف ليرة. ُيذكر أن

الدوالر األميركي الواحد هو نحو 2500 ليرة سورية، 
فــيــمــا الــســعــر فــي الــســوق املـــوازيـــة نــحــو 3400 لــيــرة. 
بالتالي، كان الخيار الوحيد أمامه دخول مستشفى 
ر له األدوية والرعاية الطبية 

َّ
البيروني الجامعي، ليوف

 معاناة الحاج وأسرته بدأت في البحث 
ّ
الالزمتن. لكن

ــه إلـــى املــســتــشــفــى عــلــى طريق 
ّ
ــرة تــقــل عــن ســيــارة أجــ

الشرقي، فأجور  السريع عند مدخل دمشق  حرستا 
يــقــّدر تعرفته   سائق 

ّ
الــســيــارات غير مضبوطة وكــل

 عرض تلقاه كان 15 ألف ليرة، 
ّ

بحسب ما يريد. وأقل
فركب على مضض متوّجهًا إلى املستشفى.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــنــدمــا تــدخــل  يــقــول الـــحـــاج لـــ
أملــًا كبيرًا. فقد وفــد ســوريــون من  املستشفى، تلمس 
وأجسامهم  الــشــاحــبــة  بــوجــوهــهــم  املــنــاطــق  مختلف 
الــهــزيــلــة فــيــمــا أنــيــنــهــم يــمــأ املـــكـــان. شــبــاب وأطــفــال 
ي عالجه«. 

ّ
، الجميع ينتظر تلق

ّ
ونساء وكبار في السن

ــزٍر، فــالــكــادر  ــ  »الـــوضـــع فـــي املــســتــشــفــى مـ
ّ
يــضــيــف أن

منهك فــي حــن تــحــتــاج املــرافــق إلـــى صــيــانــة. مقاعد 
كــثــيــرة تــبــدو مــتــضــررة كليًا أو جــزئــيــًا، وتــجــهــيــزات 
ــــى جــانــب  ــلــة وإّمـــــا رديـــئـــة. وإلـ

ّ
ــا مــعــط ــ الــحــمــامــات إّمـ

ذلك، يتوّجب على املريض في الغالب تغطية نقص 
األدوية واملستلزمات على نفقته الخاصة«.

غير بعيد من عواد الحاج، تجلس الثالثينية سعاد، 
لت عدم الكشف عن هويتها كاملة، وتقول 

ّ
التي فض

يقّدمان  »املستشفى وطاقمه   
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

كثيرًا من الجهد ويعمالن على التخفيف عن املواطن 
 املــرضــى الــذيــن يراجعون 

ّ
أعــبــاء مــاديــة كبيرة، إذ إن

لــيــفــقــدوا حــيــاتــهــم لو  كـــانـــوا  املــســتــشــفــى بمعظمهم 
 الحاجة 

ّ
أن الــعــالج، غير  ي 

ّ
لــم يتمّكنوا مــن تلق ــهــم 

ّ
أن

ــة«. وتــوضــح  ــ ــــدولـ أكـــبـــر بــكــثــيــر. وهـــــذه مــســؤولــيــة الـ
فــي األدويـــة   »املستشفى يعاني مــن نقص 

ّ
أن ســعــاد 

املــثــال ال تتوفر أجهزة  واملــســتــلــزمــات. وعــلــى سبيل 
عطى 

ُ
ت بمعظمها  األدويـــة   

ّ
أن علمًا  وريــديــة،  قسطرة 

بالتالي   »األطباء يعمدون 
ّ
أن الــوريــد«، مضيفة  عبر 

إلـــى تــزويــد املــرضــى بــوصــفــات أدويــــة ومستلزمات 
املستشفى.  خــارج  ليؤّمنوها من  طبية يحتاجونها 
مــأهــولــة وتــضــّم صيدليات تبعد  أقـــرب منطقة   

ّ
لــكــن

عــن املستشفى 10 دقــائــق بــالــســيــارة، وهــي ضاحية 
حــرســتــا وســّكــانــهــا بمعظمهم مــن الــعــســكــريــن. أّمــا 
فون في املستشفى 

ّ
النقل هــذه، فيؤّمنها موظ خدمة 

الــذيــن يــســتــخــدمــون ســيــاراتــهــم الــخــاصــة فــي مقابل 
خمسة آالف ليرة. رواتبهم ال تكفيهم كحال مختلف 
املوظفن في القطاع، األمر الذي يجعلهم يستفيدون 

من أّي فرصة متاحة أمامهم«.
وتلفت سعاد إلى »فساد« يلجأ إليه الجميع في مثل 
هـــذه املــؤســســات، حــتــى املــوظــفــون الــصــغــار. وتــقــول: 
»إن كنت ترغب في خدمات أفضل، كأن تحصل على 
 أو أال يضاف مريض إلى الغرفة 

ً
غطاء إضافي مثال

ــفــن بــاملــال. 
ّ
ــّد مــن أن تــكــرم املــوظ الــتــي تــشــغــلــهــا، ال بـ

ها 
ّ
فإن كبيرة،  ليست  املبالغ  تلك   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

تتراكم في النهاية وتشّكل عبئًا على املريض«.
اإلداري  أو  الــطــبــي  الـــكـــادر  أفـــــراد  مـــن  أّي  ــب 

ّ
ويــتــجــن

الــحــديــث صـــراحـــة عـــن واقــــع املــســتــشــفــى، فــــأّي كلمة 
ف املتحّدث خسارة مصدر 

ّ
خارجة عن السياق قد تكل

 من 
ّ

رزقه، وذلك في ظروف يعاني فيها املجتمع ككل
حــالــة مــن الــعــوز والــبــطــالــة. وفــي هــذا اإلطـــار، تكتفي 
مـــمـــّرضـــة بــالــتــعــلــيــق عــلــى مـــوضـــوع نــقــص األدويـــــة 
واملــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، فــتــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: 

»بعد قليل، لن تجدوا سواي في املستشفى«.

ــم يــعــد ثــّمــة كــادر  ــه »لـ ــ
ّ
ــا زمــيــلــة لــهــا فتشير إلـــى أن أّمــ

ــل نــقــص فــي أدويــــة كثيرة  ُيــســجَّ طــبــي مكتمل، فيما 
ها مرتفعة 

ّ
ها كل

ّ
ب من املريض تأمينها، علمًا أن

َ
فُيطل

 أطباء كثيرين يشككون في فعالية 
ّ
الثمن. كذلك، فإن

د بها املرضى، وينصحون  أدوية السرطان التي ُيزوَّ
بالتالي من يملك اإلمكانية بجلب أدوية أوروبية أو 
ها 

ّ
الخاصة، ولو عبر مهّربن، ألن أميركية بطريقته 

أكثر جدوى«.

مجتمع
 توفوا خالل العام 

ً
أفاد تقرير نشرته منظمة »أنقذوا األطفال« )سايف ذي تشيلدرن(، بأن 62 طفال

الحالي وحده، أي بمعدل طفلن كل أسبوع، في مخيم الهول في شمال شرق سورية، حيث يقطن 
نازحون وأفراد عائالت مقاتلن من تنظيم الدولة اإلسالمية. ويؤوي املخيم قرابة 62 ألف شخص، 
نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آالف من عائالت مقاتلي التنظيم األجانب ممن يقبعون في 
قسم خاص وقيد حراسة مشّددة. وقالت املنظمة إن »الكثير من الدول األغنى في العالم فشلت في 
)فرانس برس( إعادة غالبية األطفال املتحدرين منها والعالقن في مخيمي روج والهول«. 

قتل سبعة أشخاص بانقالب قارب استقلوه في بحيرة فيكتوريا بكينيا، الثالثاء املاضي. وقال 
مفوض مقاطعة هوما باي موسى ليالن إن »الجثث السبع التي انتشلت من البحيرة بعد وقوع 
الحادث تشمل جثة لطفل«، في حن أعلن مسؤولون آخرون أن أربعة أشخاص ال يزالون في عداد 
املفقودين. وأشار فيليكس أوما، الذي كان يقود القارب، إلى أن سوء األحوال الجوية ونبات صفير 
املاء، أو ما يطلق عليه اسم ورد النيل، هما العامالن الرئيسيان في االنقالب، علمًا أن هذه الحوادث 
)أسوشييتد برس( شائعة في البحيرة، وتودي بحياة عشرات األشخاص سنويًا. 

كينيا: 7 قتلى بانقالب قاربسورية: وفاة 62 طفًال بمخيم الهول

التابعة  السرطان  لبحوث  الدولية  الوكالة  أفادت 
لمنظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته في 
احتلّت  »سورية  بأّن   ،2018 عام  من  أيلول  سبتمبر/ 
المركز الخامس من بين دول غرب آسيا في عدد 
السكان،  بعدد  قياسًا  السرطان  بأمراض  اإلصابات 
وثّمة 196 شخصًا مصابًا بالسرطان من بين كّل 100 

ألف سوري، و105 وفيات من بين كّل 100 ألف«.

المركز الخامس بغرب آسيا

نيويورك ـ ابتسام عازم

العاملي، ديفيد  الغذاء  التنفيذي لبرنامج  حذر املدير 
وزاري،  على مستوى  عقد  اجــتــمــاع  خــال  بــيــزلــي، 
على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة في 
تقدمها  التي  الغذائية  املساعدات  أن  من  نيويورك، 
املجتمع  يقدم  لم  إذا  تنفد قريبًا  »قــد  املتحدة  األمــم 

الــدولــي مــســاعــدات إنسانية إضــافــيــة«. وأشـــار إلى 
وجود حوالى ثاثة مايني يمني مهددين بخفض 
األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فــي  التموينية  حصصهم 
املقبل، إذا لم يتوافر تمويل جديد. وقال: »استطعنا 
تجنب املجاعة حتى اآلن هذا العام، مستفيدين من 
تقديم دول مانحة مساعدات بعدما اضطررنا إلى 
لكن  التمويل.  الغذاء بسبب نقص  خفض حصص 

املال ينفد اآلن، وسنضطر بحلول أكتوبر إلى قطع 
 إلى 

ً
مساعدات الغذاء عن 3.2 مايني يمني، وصوال

5 مايني بحلول ديسمبر/ كانون األول املقبل، علمًا 
أن األمم املتحدة تقدم مساعدات غذائية لحوالى 13 
بلد يبلغ عــدد سكانه 30 مليونًا،  مليون يمني في 
ــرأة فــي حــاجــة ماسة  ــ بينهم 3.3 مــايــني طــفــل وامـ
إلـــى تــغــذيــة خــاصــة، و1.6 مــلــيــون طــفــل يحصلون 

على غــذاء في املـــدارس«.  وتابع: »يسير 16 مليون 
الحرب، ألن ال  يمني نحو املجاعة، واألولوية إلنهاء 
مع  ترتفع  واألســعــار  التكيف،  على  لليمنيني  قــدرة 
انخفاض قيمة الريال«. من جهته، قال رئيس اللجنة 
أن  »يــجــب  مـــــاورار:  الــدولــيــة للصليب األحــمــر بيتر 
نواجه حقيقة أن أزمة اليمن عميقة لدرجة مواجهة 

انهيار النظام«.

Friday 24 September 2021
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مجّرد نظرة على الطفل بعد عملية الــوالدة، 
ن«. م سريعًا إلى والَديه البيولوجيَّ

ّ
وُيسل

شروط وضوابط
مــعــهــد »رويـــــان« الــطــبــي لــعــالج الــعــقــم واحــد 
مـــن املـــراكـــز املــتــخــصــصــة بــعــمــلــيــات التلقيح 
الصناعي في هذا السياق. وقد حــّدد املعهد 
تأجير  لعملية  مــعــقــدة  وضـــوابـــط  »شـــروطـــًا 
الــــرحــــم«، بــحــســب مـــا يـــشـــدد الــطــبــيــب أحــمــد 
وثوق وهو نائب رئيس املعهد لشؤون عالج 
العقم والخدمات التخصصية. يضيف وثوق 
أن  الشروط   »من هذه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

الــزوجــة تعاني من مشكلة خلقية في  تكون 
ئصل رحمها بسب السرطان أو 

ُ
الرحم، أو است

حادثة ما، أو هو مصاب بمرض يمنعها من 
الحمل. ومن الشروط كذلك أن يكون رحمها 
 ،

ً
مثال قلبية  بــأمــراض  مصابة  ها 

ّ
لكن سليمًا 

والـــوالدة  الحمل  بتاتًا  يمكنها  ال  وبالتالي 
نــظــرًا إلـــى املــخــاطــر الــتــي تــهــدد حــيــاتــهــا من 

جّراء ذلك«.  
ـــه »ُيــشــتــرط كــذلــك أن تكون 

ّ
ويــتــابــع وثـــوق أن

لــصــاحــبــة الــرحــم الــبــديــل تــجــربــة مــوفــقــة في 
إنـــجـــاب طــفــل ســلــيــم مـــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة، 
وتكون متزوجة ويوافق زوجها على تأجير 
االتفاقية بن  ــع هو كذلك على 

ّ
رحمها ويــوق

صــاحــبــة الــرحــم والـــزوَجـــن الــراغــَبــن بطفل. 
ضاف إلى ذلك معايير اجتماعية وأخالقية 

ُ
وت

ونفسية من قبيل صحة نفسية جيدة وعدم 
 »املعهد يحظر 

ّ
اإلدمان«. ويشير وثوق إلى أن

تأجير أرحام األرامل واملطلقات، إذ من شأن 
 فــي املجتمع. 

ّ
ذلـــك أن يثير شــبــهــات حــولــهــن

 إلــــى ضــغــوط 
َ
ونـــحـــن ال نـــريـــد أن يـــتـــعـــّرضـــن

الــجــديــد« رصــدت  »الــعــربــي   
ّ
لكن مجتمعية«. 

ــز طــبــيــة أخــــــرى ال تــعــتــمــد هـــذا  ــراكــ كـــذلـــك مــ
الشرط وتوافق على تأجير أرامــل ومطلقات 

.
ّ
أرحامهن

لحل مشكلة  البديل«  »الرحم  وثــوق  ويصف 
ـــه »عــمــل إنــســانــي«، 

ّ
ــاب بـــأن أزواج فـــي اإلنـــجـ

 »اخــتــيــار األرحــــام الــبــديــلــة يتّم 
ّ
الفــتــًا إلـــى أن

غير  األزواج   
ّ
يــرشــحــهــن أن  ــا  ــ إّم ــن، 

َ
بــطــريــقــت

القادرين على اإلنجاب، وتكون املرأة املعنية 
من أقارب الزوَجن أو معارفهما أو غير ذلك، 
وإّمــا أن يرشح معهد رويــان أرحــامــًا لهؤالء 
األزواج فــيــخــتــارون بــيــنــهــا«. ويــشــرح وثــوق 
عبر  إنجاب  عملية  أربعًا وخمسن  »ثّمة   

ّ
أن

الــرحــم الــبــديــل تــتــّم سنويًا فــي معهد رويــان 
الذي ُيَعّد أكبر مركز لعالج العقم في إيران«.

غياب للقوانين
الرحم  بتأجير  خــاص  قــانــون  أّي  ر 

ّ
يتوف وال 

طهران ـ صابر غل عنبري

ل بن مراكز 
ّ
»بعد أعــوام من التنق

ـــنـــا غير 
ّ
عـــالج الــعــقــم، اكــتــشــفــنــا أن

قــادريــن على اإلنــجــاب. أنــا أعاني 
مـــن مــــرض فـــي الـــرحـــم يــمــنــعــنــي مـــن الــحــمــل. 
ه 

ّ
تابعت عالجًا على مدى عشرين سنة، غير أن

لم ينفع«. بهذا تبدأ فريدة، وهي امرأة إيرانية 
مــــن طــــهــــران فــــي األربـــعـــيـــنـــيـــات مــــن عــمــرهــا، 
 
ّ
أن الــجــديــد«. تضيف  إلــى »الــعــربــي  حديثها 
 يــعــتــمــده أكثر 

ّ
صــديــقــة لــهــا أشــــارت إلـــى حـــل

فــأكــثــر أزواج يــئــســوا مــن إمــكــانــيــة اإلنــجــاب، 
فــريــدة:  وهــو عملية استئجار رحـــم. وتــقــول 
»فــي بــادئ األمــر وعلى مــدى عــاَمــن، رفضت 
أنا وزوجي املقترح رفضًا قاطعًا. كيف المرأة 
أطفالي وتلدهم؟«. وتتابع:  أن تحمل  أخــرى 
 زوجي عاد وأقنعني باألمر قبل أشهر 

ّ
»لكن

عّدة. هو حريص علّي وعلى حياتنا الزوجية 
والحّب بيننا بعد أكثر من عشرين عامًا من 
 »ثّمة رجااًل 

ّ
الزواج ال مثيل له«، الفتة إلى أن

ــقــون زوجــاتــهــم بــمــجــّرد وجــــود مشكلة 
ّ
يــطــل

لديها تمنعها من اإلنجاب«.
وفــي مقابل عــدم قــدرة فــريــدة على اإلنــجــاب، 
قاد الفقر مريم الثالثينية إلى تأجير رحمها 
لــلــحــصــول عــلــى املــــال. هــكــذا تــســاعــد زوجــهــا 
ــة األخــــــرى  ــهـ ــة، ومــــــن الـــجـ ــهــ وأســـــرتـــــه مــــن جــ
تــســاعــد أســــرة أخــــرى لتحقيق أمــنــيــتــهــا في 
»العربي  لـ إدخال أطفال إلى حياتها. وتقول 
الــجــديــد« وهــي حــامــل فــي شهرها الخامس 
ــّرة الثالثة الــتــي أحــمــل فيها   »هـــذه هــي املـ

ّ
إن

ألسر تعجز عن اإلنجاب وتحلم في احتضان 
ها تقاضت »نحو 

ّ
طفل«. وتشير مريم إلى أن

أربــعــة آالف دوالر أمــيــركــي فــي مــقــابــل حمل 
جنن زوجن ملّدة تسعة أشهر، بعدما كانت 
فــقــدت رحــمــهــا بسبب إصابتها  قــد  الــزوجــة 
 »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 

ّ
ــر أن ــذكـ بـــالـــســـرطـــان«. ُيـ

تــعــّرفــت إلـــى مــريــم مــن خـــالل وســيــط ينّسق 
 
ّ
أرحامهن لتأجير  املستعّدات  النساء  ما بن 

واألسر غير القادرة على اإلنجاب.
في  الرحم  تأجير  معايير   

ّ
أن مريم  وتوضح 

ــدة جــدًا وليست الــنــســاء جميعًا 
ّ
إيـــران »مــعــق

قـــادرات على القيام بــذلــك. فــاألمــر يتطلب أن 
 واحـــدًا 

ً
تــكــون قـــد أنــجــبــت فـــي الــســابــق طــفــال

ع هي 
ّ
 تقدير بصحة جيدة، وأن تتمت

ّ
على أقل

أن تخضع  عليها  ويــتــوّجــب  جــيــدة.  بصحة 
تــؤّكــد سالمتها الجسدية  إلــى فحوص عــّدة 
»كــونــي صاحبة   

ّ
أن إلــى  مشيرة  والنفسية«، 

قــلــب قـــــوي، فــقــد ســـاعـــدنـــي ذلــــك فـــي تــجــاوز 
تداعيات تأجير رحمي«. وتتحّدث مريم عن 
ها أصيبت بعد 

ّ
صديقة لها أّجرت رحمها، لكن

الــوالدة باكتئاب شديد رافقها أربعة أعــوام، 
تأجير رحمها. وتلفت  ذلــك  بعد  لــذا رفضت 
ــه »ُيــمــنــع عــلــى املــــرأة املعنية أن تلقي  ـ

ّ
إلـــى أن

تأجيـر 
األرحام

فقيرات إيران 
ينقذن العاجزين 

عن اإلنجاب

كثر هم األزواج الذين قد يجدون أنفسهم غير قادرين 
ممكن  حّل  أّي  إلى  يلجأون  قد  لذا  اإلنجاب،  على 
المستأجر  الرحم  أو  البديل  الرحم  األمنية.  تلك  لتحقيق 

من تلك الحلول في إيران، وهو أمر متاح شرعًا

ال يتوّفر أّي قانون 
خاص بتأجير الرحم أو 

بالرحم البديل في إيران

تأجير الرحم يستند إلى 
فتاوى رجال دين مجيزين 

له بضوابط شرعية
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أو بـــالـــرحـــم الـــبـــديـــل فـــي إيـــــــران، بــحــســب ما 
يقول القاضي اإليراني محمد رضا رضانيا 
 »غياب 

ّ
أن »العربي الجديد«. يضيف  لـ معلم 

القوانن ال يمنع تأجير األرحــام، فالدستور 
 ذلك، فهي تنّص 

ّ
اإليراني في مادته 167 حل

ــمــــاد عـــلـــى مـــصـــادر  ــتــ عـــلـــى أن ضــــــــرورة االعــ
ــاوى مـــعـــتـــمـــدة فــي  ــ ــتـ ــ إســـالمـــيـــة مـــوثـــوقـــة وفـ
غــيــاب الــنــص الــقــانــونــي«. ويــشــرح رضــانــيــا 
مــعــلــم مـــؤلـــف كـــتـــاب »اإلخـــصـــابـــات الــطــبــيــة: 
 تأجير الرحم في 

ّ
رؤيــة فقهية وحقوقية« أن

إيــران يستند إلى فتاوى بعض رجــال الدين 
املجيزين له بضوابط شرعية، في مقدمتهم 

علي  األعلى  اإليــرانــي  املرشد  الديني  املرجع 
خامنئي، مشيرًا إلى »آراء مختلفة بن رجال 
األمــر بن  اإليرانين حــول  القانون والفقهاء 
مــوافــق ومــعــارض. لكن مــا يــســري فــي نهاية 
املــطــاف فــي هـــذا الــشــأن والـــشـــؤون الخالفية 
األخـــرى هــو فــتــاوى قــائــد الــثــورة اإلسالمية 

ملكانته الدستورية باعتباره الولي الفقيه«.
ــانــــونــــي، يــشــيــر  ــقــ ــي الــــســــيــــاق الـــفـــقـــهـــي الــ ــ وفــ
رضانيا معلم إلى »خالفات بن رجال الدين 
الــشــيــعــة حـــول هــويــة أّم الــطــفــل املـــولـــود عبر 
التي  املــرأة  البديل، وإذا ما كانت هي  الرحم 
الــتــي تحملها  املـــرأة  أو  البويضة  لها  تــعــود 
األّم   

ّ
أن يعّدون  بمعظمهم  والفقهاء  وتلدها، 

 االتــفــاقــيــة 
ّ
الــبــيــولــوجــيــة هـــي أّم الــطــفــل. لــكــن

الجنن وصاحبة  بــن صــاحــَبــي  عقد 
ُ
ت الــتــي 

الـــرحـــم الــبــديــل حــســمــت الـــخـــالف، إذ تــنــّص 
ن هما الوالدان   الوالَدين البيولوجيَّ

ّ
على أن

 
ّ
الحقيقيان للطفل«. ويتابع رضانيا معلم أن
الطفل  تنّص على »وجــوب تسليم  االتفاقية 
ــــوالدة من  ــن بــعــد الـ إلـــى والـــَديـــه الــبــيــولــوجــيَّ
ــرأة الــتــي تــلــده«، مــشــيــرًا إلــى  دون أن تـــراه املــ
 »هــــذا الــتــصــّرف ربــمــا ُيـــَعـــّد ســلــوكــًا ظاملًا 

ّ
أن

»بمجّرد  ه 
ّ
أن العاطفية«. ويكمل  الناحية  من 

م املرأة التي أّجرت 
ّ
إتمام عملية الوالدة، تتسل

جرتها، وتنتهي هنا العالقة بينها 
ُ
رحمها أ

وبن األسرة املستأجرة«.
عن على 

ّ
ن املوق

َ
وعن الحقوق الثنائية للطرف

»الــوالــَديــن   
ّ
أن معلم  رضانيا  يــوضــح  العقد، 

 
ّ

الن بحسب االتفاقية بكل
ّ
ن يتكف البيولوجيَّ

نفقات  الحمل، منها  مــّدة  النفقات في خــالل 
نقل الجنن إلى الرحم املستأجر والفحوص 
 عن تأمن نفقات املرأة 

ً
الطبية الالزمة، فضال

الــحــامــل مـــن مــأكــل وغــيــر ذلــــك. أّمــــا صاحبة 
الـــرحـــم الـــبـــديـــل، فــتــتــعــهــد بــجــمــلــة الــتــزامــات 
بموجب العقد، وربما تختلف هذه التعهدات 
من عقد إلــى آخــر، فهي بــاألســاس تعود إلى 
ــن. ومـــن تــعــهــدات صاحبة 

َ
اتــفــاق بــن الــطــرف

اإلجهاض  بعدم  تتعّهد  ــهــا 
ّ
أن البديل  الــرحــم 

وااللتزام بالتعليمات الطبية والصحية، من 
قبيل عدم التدخن وتناول الخمر«.

وال يخلو تأجير الرحم في إيران من إشكاالت 
ه »في ضوء 

ّ
قانونية، ويشرح رضانيا معلم أن

 جوانبه 
ّ

م الوضع بكل
ّ
ر قانون ينظ

ّ
عدم توف

ثّمة  بتفاصيلها،  ــن 
َ
الــطــرف تعهدات  ويــحــّدد 

تساؤالت وإشكاالت قانونية تبقى مطروحة 
مـــن دون إجـــابـــة قــانــونــيــة«، مــشــيــرًا فـــي هــذا 
السياق إلى »أمراض قد تصاب بها صاحبة 
الرحم البديل في أثناء الحمل. فإذا كانت هذه 
األمراض تتهّدد حياة الحامل، ثّمة تساؤالت 
كــان في إمكانها أن تجهض.  إذا  طرح عّما 

ُ
ت

كذلك إذا كان الجنن يعاني من تشّوهات أو 
تعارض  فيما  إجــهــاضــه  ذووه  وأراد  عــيــوب 
املــــرأة الــحــامــل ذلـــك ألّي ســبــب كــــان، فــمــا هو 

الحل؟«.
ومـــن اإلشـــكـــاالت الــقــانــونــيــة كـــذلـــك، يــتــحــّدث 
بها  التي تدخل  »الــهــويــة  عــن  رضانيا معلم 

املستشفى لوضع ولدها.  إلــى  الحامل  املــرأة 
املـــرأة صاحبة البويضة،  فـــإذا دخــلــت بــاســم 
فــذلــك ُيـــَعـــّد مــخــالــفــة قــانــونــيــة بــســبــب تــزويــر 
نفسها  وإذا سّجلت  ولها عقوبتها.  الهوية، 
ــســّجــل فـــي أوراق هــوّيــة 

ُ
بــاســمــهــا، فــســوف ت

الطفل املولود كأّمه وتواجه بالتالي عائلته 
الهوية  استصدار  عند  البيولوجية معضلة 
السياق،  املدني«. وفي هذا  السجل  إدارة  من 
ها دخلت إلى املستشفى باسم 

ّ
تخبر مريم أن

 »النساء 
ّ
أّم الطفل البيولوجية، مشيرة إلى أن

علمًا  ذلــك،   
َ
يفعلن  

ّ
أرحامهن يؤّجرن  اللواتي 

طلب من 
ُ
ت ال  املستشفيات،  ــه عند مراجعة 

ّ
أن

املراجعن األوراق الثبوتية«.

تحقيق

عّمان ـ أنور الزيادات

كـــثـــيـــرًا عـــلـــى األمــــطــــار فــي  يــــعــــّول األردن 
تلبية جزء من احتياجاته من املياه، رغم 
أن معدل هطول األمــطــار على امــتــداد 90 
في املائة من مساحة البالد يقل عن 100 
كمياته  غالبية  وتــهــدر  سنويًا،  ملليمتر 
نتيجة الــتــبــخــر. والـــيـــوم، تــبــدو الــصــورة 
أكثر قتامة في ظل ترجيح خبراء تراجع 
ــاه فــــي املــمــلــكــة بــنــســبــة غــيــر  ــيــ هـــطـــول املــ
ُيعّد  املناخ، في وقــت  قليلة، بسبب تغّير 
األردنـــيـــون مــن الــشــعــوب األكــثــر حــرمــانــًا 
مــن املــيــاه مــع عـــدم تــجــاوز نصيب الــفــرد 
الخبيرة  تشرح  سنويًا.  مكعب  متر   100
»الـــعـــربـــي  الــبــيــئــيــة صـــفـــاء الـــجـــيـــوســـي لــــ
الــبــلــدان األكــثــر  الــجــديــد« أن »األردن بــن 
ــات  ــ ــاع درجـ ــ ــفـ ــ ــنــــاخ وارتـ ــرًا بــتــغــّيــر املــ ــأثــ تــ
الدفيئة  الــغــازات  ــادة نسبة  الــحــرارة وزيــ
الــجــو، مــا يجعله يعاني مــن الطقس  فــي 
لفترة قصيرة  الشتاء  الحار، بينما يحل 
ويــشــهــد حــــــوادث مــتــطــرفــة عــلــى صعيد 
ـــر األمــــطــــار، وحــــــدوث هـــطـــول غــزيــر 

ّ
تـــأخ

فــي أوقــــات قــصــيــرة. وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلــى 
فـــيـــضـــانـــات يــصــعــب اســتــيــعــابــهــا، وهـــو 
ــوام املـــاضـــيـــة، عــلــمــًا أن  ــ مـــا تــكــرر فـــي األعــ
التغّيرات ال يمكن تحديدها استنادًا إلى 
مــوســم واحــــد، بــل عــبــر مــراقــبــة الــظــواهــر 
الجوية طوال سنوات«. وتشير الجيوسي 
إلــى أن »الــواقــع املــائــي فــي اململكة حــرج، 
فموسم هطول األمطار السابق سجل 60 
في املائة فقط من معّدله السنوي، بينما 
 مخزون السدود نحو 80 مليون متر 

ّ
قــل

مكّعب عن عــام 2019، خصوصًا في تلك 
املــســتــخــدمــة لــلــشــرب مــثــل ســــّدي الــوحــدة 
واملــوجــب، فــي وقــت يتجاوز الطلب على 
املياه نحو 500 مليون متر مكّعب سنويًا 
يفّسر  ما  الــبــالد،  في  املتوفرة  الكمية  من 

العجز املائي الذي يعاني منه السكان«. 
ــاد  ــ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مـــديـــر إدارة األرصـ
ــد آل خــطــاب  ــ ــد رافـ ــ ــة رائـ ــيــ الـــجـــويـــة األردنــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يــصــعــب الــتــنــبــؤ  لــــ
بدقة بموسم املطر، في حن يمكن توقع 
ــيـــة فــــي فــصــل  ــمـ ــيـــات الـــهـــطـــول املـــوسـ ــمـ كـ
الخريف أي حتى نهاية نوفمبر/ تشرين 
معلومات  على  باالعتماد  املقبل،  الثاني 
وجـــداول توفرها مؤسسات دولــيــة، مثل 

منظمة األرصاد الجوية العاملية«. 
املقبل سيشهد  »الخريف  أن  إلــى  ويشير 
 مـــن املــعــدل 

ً
درجــــــات حــــــرارة أعـــلـــى قــلــيــال

التنبؤ تناهز  أن دقة هذا  السنوي، علمًا 
التوقعات  إلــى  املــائــة«. وبالنسبة  فــي   60
ــهـــطـــول األمــــطــــار  ــة الــــخــــاصــــة بـ ــيـ ــمـ املـــوسـ
فــيــرجــح أن تــكــون »أقــــل بــنــســبــة بسيطة 
مـــن مــعــدالتــهــا الـــســـنـــويـــة«. ويـــوضـــح أن 
نماذج  على  تعتمد  املوسمية  »التنبؤات 
العاملي، وليس على  أرقــام على املستوى 
الطبيعة الجغرافية للمملكة، ما يجعلها 

غير دقيقة أحيانًا على املدى الطويل«. 
ويــؤكــد آل خــطــاب أن »الــطــقــس املتطرف، 
أكان فيضانات أو حّرا شديدا أو جفافا، 
يــرتــبــط بــتــغــيــر املـــنـــاخ الـــــذي يـــحـــدث في 
الــعــالــم ويــشــكــل جــــزءًا مــنــه، لــــذا ال يمكن 
ــاره عــلــى األردن. وقــد  غــض الــنــظــر عــن آثــ
شــهــدت املــواســم الــســابــقــة أمــطــارًا غــزيــرة 
وفــيــضــانــات وأيــضــًا مــوجــات حــّر طويلة 
أحـــيـــانـــًا، لــــذا يــجــب أن نــتــكــيــف مـــع تغير 
آثــــاره في  الـــذي ال يسهل تخفيف  املــنــاخ 
العالم، وأعتقد أنه ال بّد من وضع خطط 
للتكيف والتعامل مع آثار التغّير املناخي 

مــثــل الــفــيــضــانــات«. يــضــيــف: »نـــظـــرًا إلــى 
الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة والـــظـــواهـــر الــجــويــة 
واإلقليم،  العالم  يشهدها  التي  املتطرفة 
ــرارًا، ال  ــكــ والـــتـــي أصــبــحــت أكــثــر شــــدة وتــ
بــــّد مـــن أن نــعــمــل مــعــًا ويــــــزداد االهــتــمــام 
بــمــجــاالت الــتــنــبــؤ والـــرصـــد الــجــوي على 
املـــســـتـــويـــن الـــحـــكـــومـــي والـــــخـــــاص، ألنـــه 
وتعزيز  أرواح  إنــقــاذ  فــي  الــنــجــاح  يعني 

حماية املمتلكات«. 
ــر الــعــمــلــيــات  ــديــ ــه، يـــكـــشـــف مــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
الــجــويــة فــي مــوقــع طــقــس الــعــرب أســامــة 
»فترات  أن  الجديد«  »العربي  لـ الطريفي 
ــة تــخــتــلــف، فــقــصــيــرة  ــنـــبـــؤات الـــجـــويـ ــتـ الـ
املــدى تكون ألقــل من خمسة أيــام، وتمتد 
ــام، والــبــعــيــدة  ــ املــتــوســطــة أكــثــر مـــن 10 أيـ

تشمل النشرات الشهرية والفصلية«.
ــلـــة  طـــويـ »الــــــنــــــشــــــرات  أن  إلــــــــى  ويــــشــــيــــر 
ومـــتـــوســـطـــة املــــــدى غـــيـــر دقـــيـــقـــة مــقــارنــة 
بــالــتــنــبــؤات قــصــيــرة املـــــدى الـــتـــي تــكــون 
دقيقة جــدًا، خصوصًا فــي األيـــام األولــى، 
عــلــمــًا أن الــتــنــبــؤات طــويــلــة املــــدى تعطي 
ــام، أي شــتــاء  ــعــ ــرات إلــــى الــنــمــط الــ مــــؤشــ
بـــارد أو جـــاف، أو مــوســم بــال أمــطــار، مع 
االفــتــقــار إلــى تفاصيل دقــيــقــة، فــال يمكن 

األردن  كــان  إذا  املثال،  تأكيد، على سبيل 
ــــالل يـــنـــايـــر/ كـــانـــون  ســيــشــهــد ثـــلـــوجـــًا خـ

الثاني املقبل«. 
ــبـــل، يــوضــح  ــقـ ــتـــاء املـ وحــــــول مـــوســـم الـــشـ
الــطــريــفــي أن »املـــركـــز لـــم يــصــدر تــنــبــؤات 
حتى اآلن، لكنه يجمع معلومات تمهيدًا 
إلصدار تنبؤ عام مطلع أكتوبر/ تشرين 
تأثير  في  »ال شك  ويتابع:  املقبل«.  األول 
تغّير املناخ على الطقس، إذ شهدت دول 
ــورًا اســتــثــنــائــيــة ال تــتــكــرر  ــ فـــي الـــعـــالـــم أمــ
بعيدة،  بــفــارق ســنــوات  أو تحصل  كثيرًا 
مــثــل الــحــرائــق فـــي كــنــدا وبـــلـــوغ درجـــات 
الــــحــــرارة فــيــهــا 50 مـــئـــويـــة، وأخــــــرى في 
تونس وصقلية اإليطالية، بينما ضربت 
ســيــول أملانيا والــصــن وتــركــيــا، وهطلت 
أمـــطـــار نـــــادرة فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. أمــا 
األردن فلم يشهد هذا العام ظواهر خارقة 

مقارنة بمناطق أخرى في العالم«. 
مـــن جــهــتــه، تــوقــع املــســتــشــار الـــجـــوي في 
ــال املـــــوســـــى، فــي  ــمــ ــقــــس الــــــعــــــرب«، جــ »طــ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن يـــكـــون مــوســم 
للموسم  مشابهًا  األردن  في  املقبل  املطر 
السابق الذي انخفض هطول األمطار فيه 

عن املعدل السنوي.

األردن يعّول على موسم األمطار

)Getty /مزارع في موقع شهد تراجعًا للمياه في غور الحديثة )ماركوس يام

)Getty /يتحسر على انحسار مخزون سد الوحدة )ماركوس يام

)Getty /معايير تأجير الرحم في إيران معقدة جدًا )مرتضى نيكوبازل
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رقم المادة بالدستور التي تنّص على 

ضرورة االعتماد على مصادر إسالمية 
موثوقة بغياب النص القانوني.

قد تصّح توقعات 
موسم األمطار 

المقبل في األردن 
وقد ال تصّح في 

ظل التغيّرات المناخية 
الحادة والمتطرفة 

في العالم. لكن حاجة 
المملكة إلى المياه 

كبيرة

يَُعّد التهاب الكبد 
الفيروسي بأنواعه 

المختلفة من المشاكل 
الصحية التي يواجهها 

السودان، علمًا أّن 
هذه مشكلة عالمية 

تسعى الجهات األممية 
المختصة إلى إيجاد 

حلول لها

السودان: التهاب الكبد ال يحتمل االنتظار
يتفّشى المرض بين 

الهاربين من إقليم تيغراي 
الذين لجأوا إلى السودان

التهاب الكبد الفيروسي 
من النوع »ب« هو األكثر 

انتشارًا في السودان

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــن خـــالل  ــ تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة مـ
هــيــئــاتــهــا الــصــحــيــة إلـــــى مـــحـــاصـــرة مـــرض 
ل تهديدًا 

ّ
الــذي يمث الفيروسي  الكبد  التهاب 

في البالد، وذلك وسط حملة عاملية كانت قد 
طلقت تحت شعار »التهاب الكبد ال يحتمل 

ُ
أ

للتوعية  العاملي  الــيــوم  بمناسبة  االنــتــظــار« 
بــهــذا املـــرض فــي 28 يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي. 
وتعّبر الجهات املعنية عن قلقها من انتقال 
عــــدوى الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي بــأنــواعــه 
الخمسة )أ، ب، ج، د، ه( نتيجة تلّوث املياه )بما 
في ذلك مياه الشرب( وكذلك التربة )بالتالي 
املزروعات(، وقلة النظافة في املطاعم، وغالء 
األدوية، والحدود املفتوحة، وسوء استخدام 
أدوات الــحــالقــة، وعــمــلــيــات نــقــل الـــدم املــلــّوث 
ومشتقاته، واالتصال الجنسي غير املحمي. 
 ذلــك ضعف بــرامــج التوعية 

ّ
ُيــضــاف إلــى كــل

والتثقيف وعدم الكشف املبكر.
وتــــزداد املــخــاوف فــي الــســودان مــن انتشار 

املرض، خصوصًا التهاب الكبد الفيروسي 
بــن  يـــنـــتـــشـــر  الـــــــذي  )إي(  »ه«  ــــوع  ــنـ ــ الـ ــن  ــ مـ
الالجئن في البالد، مثلما حدث أخيرًا مع 
دخول أكثر من 80 ألف إثيوبي إلى السودان 
على خلفية الحرب في بــالدهــم. وقــد أكدت 
ــي الــتــهــاب الكبد 

ّ
الــســلــطــات الــصــحــيــة تــفــش

الفيروسي مــن الــنــوع املــذكــور وســط هــؤالء 
الـــهـــاربـــن مـــن إقــلــيــم تـــيـــغـــراي املــــــــأزوم، في 
ي كسال والقضارف 

َ
مخيمات اللجوء بواليت

ــصــت 278 إصــابــة 
ّ

ــخ
ُ

شــرقــي الــــســــودان، وش
 
ّ
ــادت تــقــاريــر. ويـــرى مــراقــبــون أن وفــق مــا أفـ

ـــه قــد يـــؤدي إلــى نقل 
ّ
هــذا الــعــدد مخيف ألن

العدوى في املناطق الحدودية وصواًل إلى 
العمق السوداني.

يــقــول مــديــراملــركــز القومي ألمـــراض الجهاز 
ــم الـــطـــيـــب،  ــعـ ــنـ ــد املـ ــبـ الـــهـــضـــمـــي والــــكــــبــــد، عـ
الــكــبــد   »الـــتـــهـــاب 

ّ
الـــجـــديـــد« إن »الـــعـــربـــي  لــــ

الفيروسي من النوع »ب« هو األكثر انتشارًا 
فــي الـــســـودان، بنسبة تــتــراوح مــا بــن ستة 
 
ّ
الــســكــان. لكن املــائــة مــن جملة  فــي  وثمانية 

 تلك البيانات غير 
ّ
ثّمة دراســـات أفــادت بــأن

دقــــيــــقــــة«. ويــــرّجــــح الـــطـــيـــب »وجـــــــود أعـــــداد 
إضـــافـــيـــة مـــن املـــصـــابـــن لـــم يــخــضــعــوا إلــى 
ص املرض لديهم«، 

َّ
فحوص بالتالي لم ُيشخ

أكثر إلجــراء  االجتهاد  »أهمية  على  مــشــددًا 
مــســوحــات جــديــدة تــحــدد بشكل أدق نسبة 

ين من 
َ
نتيجة غياب التوعية والتثقيف اللذ

شأنهما املــســاهــمــة فــي الــقــضــاء عــلــى طــرق 
 »ثّمة منظمات 

ّ
نقل العدوى«، مشيرًا إلى أن

ــدنــــي وجـــمـــعـــيـــات خــيــريــة  ــن املـــجـــتـــمـــع املــ مــ
ــهــا 

ّ
تــنــشــط فـــي تــصــمــيــم بـــرامـــج تــوعــيــة وبــث

عــبــر وســـائـــل اإلعـــــالم ووســـائـــط الــتــواصــل 
االجتماعي«.

وفي هذا اإلطار، يشرح الطبيب الصيدالني 
يـــاســـر مــيــرغــنــي، وهــــو كـــذلـــك األمـــــن الــعــام 
 »سعر الجرعة 

ّ
لجمعية حماية املستهلك، أن

الواحدة من عالج التهاب الكبد الفيروسي 
)ألنـــواع معّينة من املــرض( يصل إلــى أكثر 
ي دوالر 

َ
من 91 ألف جنيه سوداني )نحو ألف

 املريض 
ّ
أميركي( في الشهر الواحد، علمًا أن

ة 
ّ
في حاجة إلى سّت جرعات على مدى ست

أشــهــر، وهـــى كلفة تــفــوق قـــدرة الــســودانــن 
ه »ال مجال 

ّ
بمعظمهم«. لذا يرى ميرغني أن

بواسطة  منه  بالوقاية  إال  املــرض  ملكافحة 
اللقاح املجاني )للنوع ب حصرًا( والتثقيف 
والتوعية وفرض رقابة صارمة على محال 

بــيــع األطــعــمــة وإلــــــزام الــعــامــلــن فــيــهــا، من 
الوافدين األجانب، على إجــراء الفحوصات 
 
ّ
ــي الــلــقــاحــات«، الفــتــًا إلـــى أن

ّ
الـــالزمـــة وتــلــق

ــوام فـــي هــذا  ــ »قـــــرارًا ســبــق أن صـــدر قــبــل أعـ
ــّم الــتــراجــع عــنــه وغــابــت معه  املــجــال لــكــن تـ

الرقابة اليومية«. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــقــول الـــدكـــتـــورة ســـارة 
أزهـــــــري حـــســـن، مــــديــــرة بـــرنـــامـــج مــكــافــحــة 
الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي الــتــابــع لــــوزارة 
 
ّ
إن »العربي الجديد«،  لـ الصحة السودانية، 

ــن فــي املنطقة، 
َ
ــدة مــن دولــت »الـــســـودان واحـ

باملرض  سكانهما  إصابة  احتماالت  تصل 
إلى ثمانية في املائة، وتزيد هذه النسبة في 
بعض الواليات فتتراوح ما بن 18 و24 في 
ه »من بن 40 مليون 

ّ
املائة«. تضيف حسن أن

ن من املحتمل 
َ
سوداني، ثّمة أكثر من مليون

إصــابــتــهــم بــالــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي من 
النوع ب، مع احتمال إصابة آخرين بالنوع 
ج )سي( وعددهم املقّدر يتراوح ما بن 300 

ألف و700 ألف«.

شــيــوع املــــرض فــي الـــبـــالد«. ويــشــيــر الطيب 
 »مرضى كثيرين يكتشفون إصابتهم 

ّ
إلى أن

ــا ُيـــــلـــــزم مـــســـافـــر  ــنــــدمــ  عــ
ً
ــــال ــثـ ــ بــــالــــصــــدفــــة، مـ

بــالــخــضــوع إلـــى الــفــحــص أو مــريــض يتهيأ 
لعملية جراحية، وما إلى ذلك«. 

الطيب عن »استراتيجيات عاملية  ويتحّدث 
لــلــقــضــاء عـــلـــى املــــــرض نــهــائــيــًا فــــي الــعــالــم 
الـــســـودان   

ّ
أن فـــي حـــن  عــــام 2030،  بــحــلــول 

تحتاج   )2025-2019( وطــنــيــة  خــطــة  وضـــع 
 
ّ
إلــى شــراكــات دولــيــة ووطــنــيــة«، موضحًا أن

»الــخــطــة تــهــدف إلـــى نــشــر خــدمــات الفحص 
والــعــالج في  )للنوع ب حصرًا(  والتحصن 

كل الواليات«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
الـــســـودانـــيـــة ملـــرضـــى وزارعــــــي الــكــبــد، نـــادر 
 »80 فــي املــائــة مــن زارعـــي الكبد 

ّ
عــبــاس، إن

عقب  زرع  لعمليات  خضعوا  الــســودان  فــي 
الــذي  الفيروسي  الكبد  بالتهاب  إصابتهم 
يؤّدي إلى تلّيف في الكبد«. ويوضح عباس 
 »املـــرض إلــى تزايد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

الفئات المستضعفة أكثر 
عرضة لإلصابة بأمراض 

مختلفة )أشرف الشاذلي/ 
فرانس برس(
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