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زكريا الكمالي

أجـــبـــرت مــجــمــوعــات مـــن الـــكـــاب الـــشـــاردة 
أهــالــي عـــدد مــن املـــدن اليمنية عــلــى وضــع 
ضوابط صارمة لتحركات أطفالهم حفاظًا 
على أرواحــهــم، فــي ظــل عجز السلطات املحلية عن 
ــام  الــســيــطــرة عــلــيــهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن تــضــاعــف أرقــ
ب من عام إلى آخر. وبشكل شبه 

َ
املصابني بداء الَكل

املـــرافـــق الــصــحــيــة، خــصــوصــًا في  يـــومـــي، تستقبل 
مــحــافــظــات شــمــال الــيــمــن، عـــددًا مــن املــصــابــني بــداء 
الكلب، من جراء تعّرضهم لهجمات من كاب شاردة 
تنتقل  ال  الكلب  داء   

ّ
أن علمًا  الرئيسية،  املــدن  تغزو 

عدواه بني البشر، مما يشير إلى الحجم الكبير لهذه 
الهجمات.

ويناشد سكان املدن، وخصوصًا العاصمة صنعاء، 
 لهذه الظاهرة، وإنقاذ 

ّ
السلطات املحلية إيجاد حل

أطفال األحياء السكنية. ويقول بعضهم، في إشارة 
ها تفوق عدد السكان. 

ّ
إلى كثرة أعداد هذه الكاب، إن

وبحسب مركز داء الكلب في املستشفى الجمهوري 
في صنعاء، فقد بلغ عدد املصابني به خال النصف 
األول من العام الــجــاري أكثر من ألــف إصــابــة، وهو 
ــم مــرتــفــع قــيــاســًا بــاملــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة املحيطة  رقـ

باملرفق الصحي الحكومي. 
وفــــي وقــــت تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى تــــــرّدد نــحــو 50 
املستشفى  في  الكلب  داء  مركز  على  يوميًا  مصابًا 

 
ّ
الــجــمــهــوري فـــي صــنــعــاء، تــؤكــد وزارة الــصــحــة أن
عدد املصابني بداء الكلب يصل سنويًا إلى 15 ألفًا، 
األرقـــام  نــحــو 50 شــخــصــًا. وال تشمل  يــمــوت منهم 
املناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة اليمنية املعترف 
الــبــاد، والتي ال تبدو  بها دولــيــًا، جنوبي وشرقي 
كــمــا هي  الـــشـــاردة مستفحلة  الــكــاب  فيها ظــاهــرة 
لنفوذ  الخاضعة  املناطق  الحال في صنعاء وبقية 
جماعة أنصار الله )الحوثيني(، أي 11 محافظة من 

إجمالي 22 محافظة على مستوى اليمن.
ــّد صـــنـــعـــاء بــــــؤرة رئـــيـــســـيـــة النـــتـــشـــار الـــكـــاب  ــعــ وتــ
الرسمية  السلطات  الرغم من حديث  الــشــاردة على 
عــن إبـــادة آالف الــكــاب خــال الــعــام الــجــاري، وذلــك 
املواطنني،  ضمن خطة تهدف للحفاظ على سامة 
 الــســلــطــات تـــراه 

ّ
 غــيــر إنـــســـانـــي، لــكــن

ّ
ــــه حــــل

ّ
عــلــمــًا أن

ضـــروريـــًا نــظــرًا لجميع الـــظـــروف املــحــيــطــة. ويــقــول 
الــزريــقــي، وهــو مــن سكان مديرية معني في  محمد 
 الـــكـــاب الـــشـــاردة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن صــنــعــاء لـــ

تحولت إلى هم يؤرق السكان ويجعلهم محاصرين 
داخل منازلهم، خصوصًا في ظل ضعف االستجابة 
يضيف:  جـــذري.  بشكل  الظاهرة  ملعالجة  الرسمية 
الناس  واعتماد  الكهربائي  التيار  النقطاع  »نــظــرًا 
على إنارة خفيفة أمام أبواب منازلهم، يبدو التحرك 
 

ّ
 وســط األزقــة واألحــيــاء أشبه بمغامرة في ظل

ً
ليا

انــتــشــار الــكــاب، وتــنــفــذ الــســلــطــات املحلية حمات 
إبـــادة مــن فترة إلــى أخـــرى، عندما تتعالى أصــوات 

السكان فقط.
نفذت  صنعاء  سلطات   

ّ
إن محليون  ســكــان  ويــقــول 

حــمــلــة واحـــــــدة لــقــتــل الــــكــــاب الـــــشـــــاردة. ويــتــحــدث 
والتحسني في صنعاء عن حجم  النظافة  صندوق 
الخطر الذي يهدد األطفال، وطالبوا بضرورة تنفيذ 
ــة مـــن أجـــل الــقــضــاء الــكــلــي عــلــى هــذه  ــ حــمــات دوريـ
الظاهرة وعدم السماح بتكاثر الكاب. ويكشف عن 
إبادة نحو 13 ألف كلب خال الربع األول من العام 
 حملته 

ّ
 إن

ً
الجاري فقط في عدد من املديريات، قائا

تواجه صعوبات مختلفة الستمرارها من جراء عدم 
توفر السموم لقتل الكاب. وتشير تقديرات رسمية 
إلى أكثر من 100 ألف كلب في صنعاء وضواحيها، 
معظمها ناقل لــأمــراض الخطيرة، وهــو رقــم ينذر 
الكلب  داء  مكافحة  لــبــرنــامــح  وفــقــًا  بــكــارثــة صحية 

بصنعاء.
وتــعــزو الــســلــطــات الــرســمــيــة فــي صــنــعــاء االنــتــشــار 
إلــى توقف عمليات  الــشــاردة  الكبير ألعــداد الكاب 
املــكــافــحــة املــيــدانــيــة خــــال ســـنـــوات الـــحـــرب الــثــاث 
األولــــــى، مــتــهــمــة الــتــحــالــف الـــســـعـــودي ـ اإلمــــاراتــــي، 
والسموم  الكلب  لــداء  املــضــادة  اللقاحات  باحتجاز 
اإلفـــراج  قبل  عـــدن،  ميناء  فــي  بمكافحتها  الخاصة 

عنها الحقًا ضمن كميات من املبيدات الزراعية.
 الــســلــطــات املحلية 

ّ
ويــقــول أهــالــي املـــدن الــنــائــيــة إن

حمات  فــي  الرئيسية  املـــدن  على  بالتركيز  تكتفي 
ــل املــظــهــر الـــحـــضـــاري فـــقـــط، لــيــتــرك  ــادة مـــن أجــ ــ ــ اإلبـ

أي  توفير  دون  مــن  الــشــاردة  للكاب  فريسة  البقية 
وســـائـــل حــمــايــة. ويـــقـــول مــحــمــد الــجــنــيــد، وهـــو من 
ســكــان مــديــريــة مـــاويـــة إحــــدى مـــديـــريـــات محافظة 
ــواق الــشــعــبــيــة بـــاتـــت بيئة  ــ ــ  األسـ

ّ
تــعــز الــيــمــنــيــة، إن

خــصــبــة النــتــشــار الــكــاب الـــشـــاردة الــتــي ســبــق لها 
 
ّ
السن كبار  خصوصًا  املواطنني،  من  عــدد  مهاجمة 
أثناء توجههم أو عودتهم من أداء صاة الفجر في 

املساجد، إذ تكون الشوارع شبه خالية.
إسعاف  في  صعوبة  النائية  املناطق  سكان  ويجد 
ــدهـــور صـــحـــة الــشــخــص  ــتـ ــا تـ ــًا مــ ــبـ ــالـ ــابـــني وغـ املـــصـ
املصاب قبل الوصول إلى املرافق الصحية البعيدة. 

مجتمع
أرضية وفيضانات  انهيارات  إثــر  آخــرون  األقــل حتفهم، وأصيب خمسون  لقي 124 شخصًا على 
الهند. ويسارع رجــال اإلنقاذ من  ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة في واليــة ماهاراشترا غربي 
أجل العثور على ما ال يقل عن مائة مفقود. وقالت الناطقة باسم الحكومة سانديا جاروير، إن أكثر 
من 130 ألف شخص أنقذوا من نحو 900 قرية متضررة في جميع أنحاء الوالية. وتقطعت السبل 
بكثيرين على أسطح املنازل أو فوق حافات على طرق سريعة. وقالت القوات البحرية الهندية إنها 
)أسوشييتد برس( نشرت مروحيات إلجاء عالقني، وأرسلت فرق إنقاذ مع قوارب إلى املنطقة.  

انحرفت حافلة عن طريق سريع وتحطمت في كرواتيا، في ساعة مبكرة من صباح أمس، ما أسفر 
عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 45 آخرين على األقــل، بحسب الشرطة. ووقــع الحادث قرب بلدة 
سافونسكي برود، على الطريق السريع الواصل بني العاصمة زغرب والحدود الصربية. وقال 
قائد الشرطة املحلية فرانجو غاليتش، إن الحافلة كانت مكتظة وعلى متنها أكثر من 60 شخصًا. 
ووصف الحادث بأنه »من أسوأ الحوادث التي رأيتها على اإلطاق«. ونقل املصابون وعددهم 45 
)أسوشييتد برس( إلى مستشفى سافونسكي برود، علمًا أن إصابات 8 منهم خطيرة.  

كرواتيا: 10 قتلى و30 جريحًا إثر انحراف حافلةفيضانات الهند تقتل نحو 124 شخصًا

الصينية واملناطق  التجارية  ألغت منطقة شنغهاي 
الساحلية املجاورة جميع الرحالت الجوية، وأبطأت 
املتاجر،  وأغلقت  األنفاق،  قطارات  أوقفت خدمة  أو 
كما جّمدت الحركة في مرفأي شنغهاي ونينغبو، 
مع وصول اإلعصار »إن-فــا« إلى اليابسة. وذكرت 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون الصينية أّن اإلعصار وصل 
إلى منطقة بوتو في مدينة تشوشان، وهي ميناء 

الساحل  على  الــواقــع  تشجيانغ  إقليم  فــي  رئيسي 
الشرقي. يأتي ذلك في وقت ما زالت تعاني مدينة 
فيضانات  تداعيات  مــن  الصني  وســط  تشنغتشو 
عــارمــة أدت إلــى مقتل مــا ال يقل عــن 58 شخصًا 
وانقطاع الكهرباء وتشريد أكثر من مليون شخص. 
ــة الــركــام الناجم عن  ومــا زالــت األعــمــال جارية إلزال
بضعة  قبل  اجتاحتها  التي  الكاسحة  الفيضانات 

أيام. وفي وقت سابق، قال مكتب األرصاد الجوية 
إّن اإلعـــصـــار يــتــحــرك بــســرعــة 15 كــيــلــومــتــرًا في 
تتراجع قوة اإلعصار فوق  أن  تتوقع  الساعة. كما 
ه سيتسبب بهطول أمطار غزيرة على 

ّ
اليابسة، لكن

مدى أيام في شرق الصني، بما في ذلك في املناطق 
»يجب  املــكــتــب:  أضـــاف  الفيضانات.  غمرتها  الــتــي 
التزام الحذر الشديد ومنع الكوارث التي قد تنتج عن 

األمطار املرافقة لإلعصار إن-فا«. وعادة ما تشهد 
ــدة املــوســم  الــصــني مــوســم أمـــطـــار غـــزيـــرة، لــكــّن شـ
ــارت شكوكًا حــول قـــدرة املـــدن الصينية  الــحــالــي أثـ
التي  املتطرفة  املناخية  الظواهر  هــذه  مواجهة  على 
وقــوتــهــا بسبب  وتيرتها  تـــزداد  أن  الــخــبــراء  يتوقع 

تغير املناخ. 
)رويترز، فرانس برس(

تفيد منظمة الصحة العالمية بأن العالج الفوري 
دخول  يمنع  الكلب  لداء  تعرضه  بعد  للشخص 
الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي الذي يؤدي 
إلى الموت الوشيك. ويتمثل العالج الوقائي بالغسل 
وقت،  أسرع  في  العض  عن  الناجم  للجرح  الجيد 
والحصول على الغلوبولين المناعي المضاد لداء 

الكلب في حال التوصية بذلك، وإجراءات أخرى.

عالج وقائي

Monday 26 July 2021
االثنين 26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2520  السنة السابعة

)هيكتور ريتامال/ فرانس برس(



متخصصة أخذت منهم عينات من الحيوان 
ــبــــويــــضــــة خــــــال فــــتــــرة الــــعــــاج،  ــــوي والــ ــنـ ــ املـ
واحتفظت بها وجّمدتها بعدما تحولت إلى 
جنني خال فترة تمتد بني 48 و72 ساعة، ثم 
تنقلها إلى رحم امرأة أخرى تواجه نفسها أو 

زوجها عقمًا ال عاج له«.
يــصــبــحــون  الـــذيـــن  األزواج  »هــــــؤالء  يــضــيــف: 
قادرين على اإلنجاب بعد انتهاء العقم لديهم، 
املعهد  إلــى  ــة إضافية 

ّ
أجــن إهـــداء  يستطيعون 

الذي يمنحها، في عملية سرية، إلى أزواج غير 
قــادريــن على اإلنــجــاب بالكامل بطرق أخــرى، 
علمًا أنــنــا نــؤكــد حظر أخــذ حــيــوانــات منوية 
وبــويــضــات مــن أزواج قــادريــن عــلــى اإلنــجــاب 
املختبر،  فــي  وتخصيبها  طبيعي،  شــكــل  فــي 
وتحويلها إلــى جــنــني«.  ويــوضــح أن اإلهـــداء 
»عمل إنساني بحت يحصل با مقابل مادي، 
وينفذه من سبق أن عانوا من عقم، ويرغبون 
في أن تساعد أجنتهم اإلضافية املوجودة في 
املعهد أشخاصًا واجهوا املشكات ذاتها، من 

أجل إنجاز اإلنجاب«.

عملية سرّية
ويشدد وثوق على أن »إهداء الجنني« يحصل 
لكن  البيولوجيني،  والــوالــدة  الــوالــد  بموافقة 
ال يــحــق لــهــمــا تــحــديــد مــن يــتــلــقــاه كــي تبقى 

العملية سّرية، »فالعائلة التي تهدي الجنني 
ــتـــي تـــتـــلـــقـــاه، ال تـــعـــرفـــان بــعــضــهــمــا  ــلـــك الـ وتـ
الــــبــــعــــض«. ويـــشـــيـــر إلــــــى »وجـــــــــود مــعــايــيــر 
أخرى في هذه العملية، مثل ضرورة تطابق 
مواصفات الجنني العرقية والبشرية )اللون( 
الزوجني  مــع  واملذهبية  والدينية  والقومية 
ة 

ّ
األجن أن هــذه  األجــنــة، علمًا  يتلقيان  الذين 

اإلضافية لزوجني شرعيني تهدى إلى جنني 
واحد«. 

وفـــيـــمـــا تــــتــــراوح نــســبــة الـــعـــقـــم بــــني األزواج 
اإليرانيني بني 15 و20 في املائة، يقول وثوق 
إن »أقل من 5 في املائة منهم سيحتاجون في 
تلقي بويضات مخّصبة  إلــى  املــطــاف  نهاية 
في رحم آخرين، وهو ما يعارضه ُكثر أيضًا. 
وفي نهاية املطاف، تقبل نسبة ضئيلة جدًا 
من األزواج حل اإلنجاب عبر أجنة آخرين، ما 
يــدفــع ُكــثــرا إلــى البحث عــن طــرق أخـــرى مثل 
تبني األطــفــال«. ويكشف بالتالي أن بني 20 
سنويًا  تحصل  جــنــني«  ــداء  ــ »إهـ عملية  و25 
في معهد »رويــان«، ما يعني تنفيذ بني 600 

و750 حالة خال ثاثة عقود من تأسيسه.
 

القانون والشرع  
التخصيب خارج الرحم وتوليد جنني منه 
لنقله إلى رحم آخر، إجراء طبي مستحدث قد 

طهران ــ صابر غل عنبري

»أعــــــيــــــش مــــــع زوجــــــتــــــي وأفــــــــــراد 
كبيرين  ــّم  وهـ حـــزن  فــي  عائلتينا 
منذ 30 عامًا. قتلنا الشوق طوال 
هذه السنوات لوجود أطفال يعيشون معنا 
لــكــن العقم  إلـــى حــيــاتــنــا.  ويــجــلــبــون البهجة 
حــرمــنــا مــنــهــم ومــــن مــتــعــة مــشــاركــة الــحــيــاة 
مــعــهــم«. بــهــذه الــكــلــمــات يــصــف م. خ.، وهــو 
ــه الــنــفــســي  ــعــ ــن طـــــهـــــران، وضــ ــ خــمــســيــنــي مـ
أفــراد عائلته طــوال ثاثة عقود  الصعب مع 
بحسرة:  ويــقــول  أوالدا،  إنجابه  عــدم  بسبب 
ــع مع  »كـــنـــت أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى تــحــّمــل الـــوضـ
الــتــي تملكتها مــشــاعــر حـــزن وهـــّم  زوجـــتـــي 
أكثر مني، وكانت تبكي في خلوتها، وتذرف 
الدموع أحيانًا حني نعود من جلسة غداء أو 

عشاء، حيث تشاهد أطفااًل مع ذويهم«.
ــاتـــت حــيــلــنــا قــلــيــلــة فــي  يـــضـــيـــف: »بـــعـــدمـــا بـ
تبني  واجهنا خيار  املــوضــوع،  مــع  التعامل 
طفل أو طفلة، أو تلقي جنني، فاخترنا األخير. 
د للغاية بسبب وجود معايير 

ّ
 معق

ّ
لكنه حل

ــلـــوك مــســار  وشـــــــروط صـــعـــبـــة، وضــــــــرورة سـ
إداري طويل للحصول على جنني مهدى، كما 
أن هناك عقبات ثقافية واجتماعية«. ويقول 
م.خ. إنه قرر مع زوجته عدم إباغ أسرتيهما 
وأقـــاربـــهـــمـــا بــأنــهــمــا تــلــقــيــا جــنــيــنــًا، والـــقـــول 
بعد طول  العقم  »جــرت معالجة مشكلة  إنــه 
اإلنجاب«.  يستطيعان  باتا  وأنهما  انتظار، 
ويوضح أن العقم يرتبط به تحديدًا، مؤكدًا 
أن الحب الذي يجمعه مع زوجته »ال مثيل له، 
ما حافظ على استمرار شراكتنا في الحياة«. 

»إهداء الجنين«  
ــان« ملــعــالــجــة الــعــقــم في  ــ يــســاعــد مــعــهــد »رويــ
طــــهــــران، أكـــبـــر مـــؤســـســـة طــبــيــة فــــي الـــبـــاد، 
ــلــــذيــــن يــــواجــــهــــان مـــشـــاكـــل فــي  الـــــزوجـــــني الــ
الحديثة عن  الطبية  الحلول  اإلنجاب تعجز 
حــلــهــا، ويــقــدم لــهــمــا خــيــار »إهـــــداء الــجــنــني« 

و»الرحم البديل«. 
ــور أحـــــمـــــد وثــــــــــــوق، نـــائـــب  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ يـــــوضـــــح الــ
رئــيــس معهد »رويــــان« لــشــؤون عــاج العقم 
والخدمات التخصصية، لـ »العربي الجديد« 
أن »إهــــــــداء الـــجـــنـــني يــشــمــل نـــقـــل بــويــضــات 
ـــة( إلـــى رحـــم امــــرأة أخــــرى، ما 

ّ
مخّصبة )أجـــن

يمثل أحد طرق عاج الزوجني غير القادرين 
ــاب بـــالـــكـــامـــل، وهــــي حـــالـــة أكــثــر  عــلــى اإلنــــجــ
انتشارًا لدى الرجال الذين ال يمكن معالجة 
»قبلت  إيـــران  أن  إلــى  ويشير  طبيًا«.  عقمهم 
على غرار دول عدة في العالم معالجة العقم 
عبر إهداء الجنني الذي يحصل عبر ضوابط 
أهمها  مــحــددة،  وقانونية  شرعية  ومعايير 
ــهـــدى يــجــب أن يـــعـــود أســاســًا  أن الــجــنــني املـ
إلـــى أزواج عــانــوا مــن عــقــم، وراجـــعـــوا مــراكــز 

العقم 
في إيـران

»إهداء 
الجنين« حّل 

معقد

أوضاعًا  يعالج  إنسانيًا  عمًال  الجنين«  »إهداء  يكون  قد 
صعبة لزوجين يعانيان من العقم. لكن تعقيداته كبيرة 
قانونًا  ذلك  رغم  وضعت  التي  إيران  مثل  مجتمع  في 

له، وأصدر علماء دين فيها فتاوى لتنفيذه

إهداء الجنين يشمل نقل 
بويضات مخّصبة )أجنّة( 

إلى رحم امرأة أخرى

العائلة التي تهدي 
الجنين وتلك التي تتلقاه ال 

تعرفان بعضهما

1819
مجتمع

القادرين نهائيًا   حاسمًا لغير 
ً
ال يمثل حا

على اإلنجاب، في حني يواجه تحديات عدم 
قــبــولــه بــســهــولــة لـــدى املــجــتــمــعــات املسلمة 
التي تنظر إلى آلياته بريبة وشك، استنادًا 
إلــى الــشــرع. أمــا فــي إيـــران فالحل القانوني 
والشرعي موجود، في حني لم تتحّول اآللية 
بعد إلى مسألة طبيعية ثقافيًا ومجتمعيًا. 
يقول الخبير القانوني اإليراني رجل الدين 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــا مــعــلــم لــ ــيـ ــانـ مــحــمــد رضـــــا رضـ
قبل رجال  »القانونيني بحثوا  إن  الجديد« 
وتحديدًا  الصناعي،  التلقيح  مسألة  الدين 
الحقوقي  الــبــاحــث  عـــام 1947، حــني وضـــع 
حسني كاظم زادة أول كتاب تناول املوضوع، 
وأشــــرف عــلــيــه أيــضــًا رجـــل الــقــانــون الــبــارز 
ــي الــبــاد  وأحـــــد مــؤســســي عــلــم الـــحـــقـــوق فـ
حسن إمامي. وخال العقود التالية أعطى 

ــال ديـــن رأيـــهـــم بــاملــوضــوع الــــذي سمح  رجــ
بــعــضــهــم بــتــنــفــيــذه وفـــق ضـــوابـــط شــرعــيــة، 
به  قبلوا  أو  املرشد علي خامنئي،  وبينهم 
شـــرط أن يــكــون الــجــنــني لــزوجــني شرعيني، 
وبينهم مؤسس الجمهورية سيد املوسوي 
الخميني. كما سمح بعضهم بنقل الجنني 
من رجــل وامــرأة ال تربطهما عاقة زوجية 
ــرط أن يـــجـــري الــتــخــصــيــب فـــي مــخــتــبــر،  شــ
املنوية والبويضات  الحيوانات  نقل  وعــدم 
مباشرة إلى الرحم، في حني حظره آخرون 

بالكامل«.
يــضــيــف: »ســـمـــاح املـــرشـــد الــخــمــيــنــي بــإهــداء 
الــجــنــني ســاهــم فـــي نــشــر مـــراكـــز التخصيب 
الطبي في إيران، ووسع الدراسات في شأنه. 
ثم شّرع مجلس الشورى )البرملان( األمر في 
قــانــون أصــــدره عـــام 2003، وتــضــمــن 5 بنود 
بينها منح مؤسسات طبية متخصصة حق 
مــعــالــجــة الــعــقــم وفـــق ضـــوابـــط شــرعــيــة، وأن 
زوجني  املخّصبة  البويضات  صاحبا  يكون 
ــقـــان خــطــيــًا عــلــى نــقــلــهــا إلــى  شــرعــيــني يـــوافـ
أرحـــام نــســاء ثبت عقمها أو عقم زوجــهــا أو 

االثنني معًا بعد إجراء فحوصات طبية«.
تقديم  الــقــانــون  مــن  الثاني  البند  لحظ  كما 
الزوج والزوجة غير القادرين على اإلنجاب 
طلبًا مشتركًا إلى املحكمة املخّولة السماح 
ــــي حــــــال تـــــوافـــــرت 6  بــتــلــقــيــهــمــا الـــجـــنـــني فـ
شـــــــروط، بــيــنــهــا عـــــدم قــــــدرة املـــتـــلـــقـــني عــلــى 
اإلنــجــاب نهائيًا، وقــدرة الــزوجــة على تلقي 
الجنني والحمل، وامتاك الزوجني مؤهات 
أخاقية. أما البند الثالث فحدد مسؤوليات 
التربية  في  وواجباتهما  املتلقني  الــزوجــني 

واإلنفاق وغيرهما.

ال حسم
يــــرى رضــانــيــا مــعــلــم أن »الـــقـــانـــون يتضمن 
نـــواقـــص ومــشــكــات فـــي الــتــطــبــيــق ارتــبــطــت 
ــة املــــشــــرعــــني فــــي حــــل مــشــكــلــة هــــؤالء  ــبـ بـــرغـ
ــرروا حينها  ــ قـ أنــهــم  عــلــمــًا  بــســرعــة،  األزواج 
أجل  القانون الحقًا، من  في  النظر  استكمال 
النواقص   إدخـــال تعديات عليه. وبــني هــذه 
عدم حسم مصير الجنني بعد الوالدة لصالح 
ــدد غــيــر الــبــيــولــوجــيــني الــلــذيــن  والــــديــــه الـــجـ

ينفذان عمليًا مهمة األبوة واألمومة«. 
ويشير رضانيا معلم إلى أن »جميع الفقهاء 
السائل  أو  الــحــيــوان  بــأن صــاحــب  مقتنعون 
املـــنـــوي هـــو الـــوالـــد. لــكــن هــنــاك خـــافـــات في 
ــواء تلك  وجـــهـــات الــنــظــر حـــول هــويــة األم ســ
الــتــي تــعــود إلــيــهــا الــبــويــضــة أو الــتــي تحمل 
ــــذي تكبر  الــبــويــضــة املــنــقــولــة إلــــى الـــرحـــم الـ
ــلـــه، ثـــم تــلــدهــا، عــلــمــًا أن مــعــظــم الــفــقــهــاء  داخـ
بــيــنــهــم اإلمـــــام الــخــمــيــنــي يــــرون أن صــاحــبــة 

البويضة هي األم«.  
هذه القضايا تكتسب أهمية كبيرة في حال 
رفع الحقًا أصحاب البويضات املخّصبة، أي 
أمام املحكمة  البيولوجيان، شكوى  الوالدان 
ـــة. 

ّ
ضـــد مـــركـــز صــحــي ملــعــرفــة مــصــيــر األجـــن

ــز إلـــــى كـــشـــف هــويــة  ــ ــراكـ ــ حــيــنــهــا تـــضـــطـــر املـ
املتلقني بأمر من املحكمة«.

الشأن  هــذا  فــي  قضائية  ملفات  فتحت  وقــد 
أمام محاكم، والتي طالب فيها أزواج بإعادة 
أطــــفــــال ولــــــــدوا مــــن بـــويـــضـــاتـــهـــم املــخــّصــبــة 
وحــمــلــتــهــم أرحـــــــام أخـــــــرى، واســــتــــنــــدت إلـــى 
البيولوجيني هما  الوالدين  أن  فتاوى تؤكد 
الوالدان الحقيقيان. لكن رضانيا معلم الذي 
يـــزاول أيــضــًا مهنة قـــاٍض يــؤكــد أنــه فــي حال 

نظر في ملف مماثل سيصدر حكمًا قضائيا 
يخالف رأي الفتاوى، ولن يعيد الجنني إلى 
ــه الــبــيــولــوجــيــني، »ألن هــــذا الــتــصــرف  ــديـ والـ
 قانون إهداء الجنني، 

ّ
ينقض الغرض من سن

من  القانون  لتعديل  يعمل  البرملان  أن  علمًا 
أجل منع إعادة هؤالء األطفال إلى والديهما 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــني، فــــي حـــــال رفـــــع قـــضـــايـــا فــي 

املحاكم«.
ــه ســـيـــجـــري تـــأســـيـــس نــظــام  ــ ــى أنـ ــ ويـــشـــيـــر إلـ
ــدنـــي، من  إلــكــتــرونــي فـــي مــنــظــمــة الــســجــل املـ
املخّصبة  البويضات  بيانات  تسجيل  أجــل 
إلى  والــجــدد، الفــتــًا  البيولوجيني  ووالــديــهــا 
إن »ذلــــك أمــــر ضـــــروري ملــنــع زواج املـــحـــارم، 
وأغـــــراض أخــــرى مــثــل احــتــمــال إصــابــة طفل 
بأمراض خاصة مثل بعض السرطانات التي 
تستدعي اإلفــادة من خايا جذعية يمنحها 

الوالدان البيولوجيان«.

J J

تحقيق

عبد اهلل البشير

ال يستطيع سكان محافظة إدلب الهرب 
من لهيب حّر الصيف في مناطقهم إلى 
شــــواطــــئ الـــبـــحـــر املـــعـــزولـــني عــنــهــا مــنــذ 
سنوات، فيما ال تضم مناطقهم سدودًا أو 
بحيرات يمكن أن يقصدوها لاستجمام 
والترويح عن النفس، ما يجعل املسابح 
املــاذ الوحيد لهم من أجــل إطفاء الحّر، 
 من 

ً
ونيل قسط من الراحة والهروب قليا

وتعويض  وضغوطها،  الحياة  متاعب 
عدم وجود متنفس طبيعي يحرم أهالي 
بيئة صحية وسط  فــي  اإلقــامــة  املنطقة 

كثافة سكانية كبيرة.
ــنــــوع أشـــــكـــــال املــــســــابــــح وأمـــاكـــنـــهـــا  ــتــ تــ
وخــدمــاتــهــا فــي مــحــافــظــة إدلــــب. وتتيح 
لكل فئات السكان الوصول إليها بحسب 
مخصص  بعضها  املــتــوافــرة.  اإلمكانات 
لــــعــــائــــات تـــنـــشـــد خـــصـــوصـــيـــة مــائــمــة 
مـــن مــســكــن ومـــاعـــب ومــتــنــزهــات تــوفــر 
وأخــرى  ألفــرادهــا،  أكبر  استجمام  متعة 
بــكــلــفــة مــنــخــفــضــة  ذات طـــابـــع شـــبـــابـــي 
يقول  األصـــدقـــاء.  مــجــمــوعــات  تستقطب 
بلدة  غــرب  الــزيــن  معتز، صاحب مسبح 
معرة مصرين في ريف إدلب لـ »العربي 
ــــت املــــســــابــــح املــتــنــفــس  ــاتـ ــ ــــد«: »بـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــالــــي املــنــطــقــة بــســبــب عـــدم  الـــوحـــيـــد ألهــ
قدرتهم على الذهاب إلى شواطئ البحر، 
ــقـــصـــدوا مــنــاطــق  عــلــمــًا أنـــــه يــمــكــن أن يـ
بعيدة، لكنهم يحتاجون إلى وسيلة نقل 
تزيد التكاليف عليهم. في املقابل، يمكن 
أن يتوجه أي شخص إلــى أقــرب مسبح 
فـــي مــنــطــقــتــه، وبــعــضــهــا ذات مــســاحــات 
مسابح  يقصد  البعض  أن  علمًا  كبيرة، 
ــل الــحــفــاظ  ــزارع مـــن أجــ ــ مــــوجــــودة فـــي مــ
عــلــى خــصــوصــيــة الــعــائــلــة، بــاعــتــبــارهــا 
الخاصة،  الشاليهات  نسق  على  مغلقة، 
الــنــوم فــي بعضها أيــضــًا«. وعن  ويمكن 
الــتــي تتضمنها  الــحــديــثــة  الــتــجــهــيــزات 
هذه املسابح، يوضح معتز أن »بعضها 
يتمتع بتجهيزات ممتازة، بينها خدمة 
اإلنــتــرنــت وأمــاكــن للنوم ومــطــابــخ، وكل 
ــة والــــتــــرفــــيــــه، فــيــمــا  ــ ــراحـ ــ مـــســـتـــلـــزمـــات الـ
ــة مــخــصــصــة  ــيــ ــائــ تـــنـــقـــصـــهـــا ألــــــعــــــاب مــ
لــأطــفــال، ومــنــشــآت ريــاضــيــة مــتــنــوعــة، 
ما يحتم رفع قيمة االشتراكات اليومية 

والشهرية التي تعتبر متدنية«.

المتعة األكبر مع األصدقاء
اعــتــاد الــشــاب عــامــر مصطفى مــن سكان 
أصدقائه  برفقة  املسبح  يقصد  أن  إدلــب 
فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف، مــــن أجـــــل الــتــرفــيــه 
وتخفيف وطأة درجات الحرارة املرتفعة. 
: »حتى 

ً
يتحدث لـ »العربي الجديد«، قائا

الــثــورة، انتشرت املسابح بكثرة في  قبل 
إدلب لتعويض عدم وجود سدود مائية 
وبـــحـــيـــرات طــبــيــعــيــة. ويــمــكــن اســتــئــجــار 
مــســاحــات فـــي مــســابــح عــائــلــيــة بــمــبــالــغ 
تــراوح بني 50 دوالرًا ومائة دوالر، فيما 
ــبـــاب مـــســـابـــح شــعــبــيــة ذات  يــقــصــد الـــشـ
كــلــفــة قــلــيــلــة«. وعـــن أهــمــيــة الـــذهـــاب إلــى 
»الــحــّر ال يطاق  املسبح، يقول مصطفى: 
في الصيف، وال يمكن إطفاؤه إال باملاء، 

لــذلــك أتــوجــه مــع أصــدقــائــي إلـــى املسبح 
مــن فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــيــرة حــتــى حلول 
الليل. وبعد التعب من السباحة، نتناول 
ــّي،  ــ املــــشــــروبــــات الـــــبـــــاردة. وبــالــنــســبــة إلـ
تشكل رفــقــة األصــدقــاء املتعة األكــبــر في 
املقابل، يشير  فــي  إلــى املسبح«.  الــذهــاب 
ريــف حمص  املهّجر من  عباس سليمان 
الشمالي، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
إلى أن الذهاب إلى املسبح يمنحه نوعًا 
ــن الــــراحــــة الــنــفــســيــة، ويــعــطــيــه فسحة  مـ
لـــلـــهـــروب مـــن ضـــغـــوط الـــحـــيـــاة والــعــمــل، 
خصوصًا مع مرافقة األصدقاء واألقارب. 
ــنــــت أتـــمـــتـــع  ــــل الـــــــثـــــــورة، كــ ــبـ ــ ويــــــقــــــول: »قـ
بالرحات مع األصدقاء إلى البحر، حيث 
محرومون  لكننا  جــيــدة.  أوقــاتــًا  نمضي 

ذلك منذ أكثر من عشر سنوات«.

الريف المنعش
ــمـــان إلــــــى أن مـــنـــطـــقـــة عــني  ــيـ ــلـ ــلـــفـــت سـ يـ
ــــب تــوفــر  الـــزرقـــا فـــي دركـــــوش بـــريـــف إدلـ
أيــضــًا نــوعــًا مـــن الـــراحـــة، فـــي ظـــل تــدفــق 
ــعــــاصــــي فـــيـــهـــا وانـــتـــشـــار  مــــيــــاه نـــهـــر الــ
املياه  فــي  »السباحة  يضيف:  األشــجــار. 
تمنحنا شعورًا  الــبــاردة صيفًا  الجارية 
ــا مــــن ضــغــوط  ــنـ ــتــــعــــاش، وتـــخـــرجـ بــــاالنــ
الحياة اليومية«. وتضم منطقة دركوش 

ــن 400 مـــزرعـــة  ــي ريـــــف إدلــــــب أكـــثـــر مــ فــ
تــقــصــدهــا الــعــائــات فـــي فــتــرة الــصــيــف. 
وتنتشر فيها مسابح توجد على النهر 
أو بــعــيــدًا عـــنـــه، ويــقــصــدهــا يــومــيــًا بني 
400 و500 شاب، علمًا أن غالبية املزارع 
تحتوي على مسابح، بعضها للعائات 
ــعــتــبــر 

ُ
وأخــــــرى مــخــصــصــة لــلــشــبــاب. وت

سكان  لجميع  مقصدًا  دركـــوش  مسابح 
املــنــطــقــة الــغــربــيــة مـــن ريــــف إدلـــــب. وزاد 
عددها بعد عام 2011، وتكمن أهميتها 
فـــي كــونــهــا مــوقــعــًا ســيــاحــيــًا ومــتــنــفــســًا 

وحيدًا لأهالي من الحّر الشديد.
للبيئة،  املتحدة  األمــم  مجلس  ويعترف 
بــحــســب بــيــان أصــــدره فــي مــــارس/ آذار 
املــــاضــــي، بـــحـــق تــمــتــع اإلنــــســــان بــبــيــئــة 
صحية، الذي ُيحرم منه اآلالف في شمال 
سورية، وبينهم سكان املخّيمات. ويورد 
بيان املجلس: »يواجه العالم أزمة بيئية 
ثــاثــيــة تتمثل فــي تــغــّيــر املــنــاخ وفــقــدان 
وقت  فــي  والــتــلــوث،  البيولوجي  التنوع 
تعتمد حقوق األجيال الحالية والتالية 
الجهود  تدعم  بيئة صحية  توفير  على 
ف 

ّ
الرامية إلى عدم ترك أي شخص يتخل

العادل  االنتقال  الحق، وضمان  عن هــذا 
إلى عالم بيئي صحي، ينصف الجميع 

اجتماعيًا، ويكّرس حقوقهم«.

مسابح الشمال السوري
بيئة صحية تخرق الحرمان

مهارات واستجمام لسكان إدلب )العربي الجديد(

السباحة مع األصدقاء متعة كبيرة )العربي الجديد(

»الجنين المهدى« حل معتمد في إيران )فاطمة براهيمي/ األناضول(

5
في المائة فقط من األزواج اإليرانيين 

الذين يعانون من عقم سيحتاجون 
في النهاية إلى »إهداء جنين«.

ال شك في أن ظروف 
الحياة وطبيعة بعض 

األماكن تخّفض 
مستوى البيئة الصحية 

التي يجب أن تتوافر 
لكل إنسان. سكان 

محافظة إدلب 
يعيشون هذا الواقع، 

ومالذهم األهم، 
المسابح

التكيف مع العدوان 
والقصف أمر صعب 
على اإلنسان العادي 

المتحكم بكل حواسه 
وقدراته الجسدية. أما 
األشخاص المعوقون 

فالضرر مضاعف 
عليهم، ألن أهوال الحرب 
تضعهم أمام قلق كبير 

وعدم يقين

قون العدوان  على غزة هكذا عاش األشخاص المعوَّ
قون ال يملكون  المعوَّ
بعد العدوان إال تحمل 

التبعات الثقيلة للصدمة

ق  ضرر الشخص المعوَّ
مضاعف لعدم وجود 

لجان تحدد احتياجاته

غزة ـ أمجد ياغي

ــًا( كــرســيــه  ــ ــامـ ــ بــــــربــــــراوي )27 عـ ــاذ  ــعــ ــد مــ ــقـ فـ
املتحرك في بلدة بيت حانون خال العدوان 
اإلســرائــيــلــي األخــيــر عــلــى قــطــاع غـــزة. انتقل 
مـــع أســـرتـــه إلــــى مـــنـــزل عــمــه الـــــذي يــقــيــم في 
إلى  املدينة، حيث اضطر  بلدة جباليا شرق 
ــــراك أكـــثـــر مـــن 20 يـــومـــًا، ما  الــجــلــوس بـــا حـ
بــاأللــم مضاعفًا خــال وضعية  جعله يشعر 
الجلوس ذاتها على فــراش أرضــي. أما األمر 
كرسيه  خسارته  فهو  إليه  بالنسبة  املــحــزن 

املتحرك.
حــــني نــــزحــــت أســـــــرة مــــعــــاذ عــــن مـــنـــزلـــهـــا إثـــر 
 25( بهاء  شقيقه  حمله  اإلسرائيلي،  القصف 
عــامــًا( على كتفه وأســـرع فــي املـــغـــادرة، تاركًا 
عند  نقله  يستطع  لــم  الــذي  املتحرك  الكرسي 
بــــاب املـــنـــزل، ألن الــتــيــار الــكــهــربــائــي كــــان قد 
انقطع بفعل القصف. وفقد معاذ أيضًا الكثير 
من مابسه وقسمًا من أدويته، علمًا أنه كان 
 إثــــر قــصــف نــفــذه 

ً
قـــد أصـــيـــب بــإعــاقــتــه طـــفـــا

اعتاد معاذ   .2002 عــام  اإلسرائيلي  االحــتــال 
في  ويتجول  املتحرك  كرسيه  على  يخرج  أن 
الحارة ويشاهد الناس واملــارة، ويتحدث مع 
بــعــض الــشــبــان كـــي يــنــســى هــمــومــه الــيــومــيــة 
وأهــمــهــا طــريــقــة حــصــولــه عــلــى عـــاج، وواقـــع 
معاناته من آالم شديدة في بعض الليالي. أما 
حاليًا فا يستطيع معاذ التنقل خارج املنزل 
إال بمعاونة شقيقه الذي ُيجلسه على كرسي 
يبقى ثابتًا عليه فترة طويلة با حراك. يقول 
معاذ لـ »العربي الجديد«: »املعوقون في غزة 
يعيشون ألف حصار، حصار الوضع الصحي 
واملجتمع وفقدان األدوية وانعدام فرصهم في 
الكرسي فتعني  أمــا خــســارة  العمل وغــيــرهــا. 
بــالــنــســبــة لـــي أنــنــي عـــبـــارة عـــن جــســد بـــا أي 

وسيلة تساعدني في التحرك والتنقل«.
ليس معاذ الشاب املعوق الوحيد الذي تضرر 
جــســديــًا ونــفــســيــًا مــن الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي. 
ــاجـــون إلــــــى الــتــنــقــل  ــتـ ــيـــرون مـــنـــهـــم يـــحـ ــثـ ــكـ فـ
ــادات أطــبــاء  ــ ــ والـــتـــحـــرك مـــن أجــــل تــنــفــيــذ إرشـ
الــعــاج الطبيعي، فــي حــني بــاتــوا ال يملكون 

بــعــد الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي إال خــيــار مــازمــة 
منازلهم وتحمل الوزر الثقيل للصدمة.

ال أحد يسأل 
ــرون خــــال  ــيــ ــثــ ــون كــ ــوقــ ــعــ فــــكــــر أشـــــخـــــاص مــ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــقــــصــــف اإلســ ــات اشــــــتــــــداد الــ ــظــ لــــحــ

اللذين كان يستخدمهما للخروج من املنزل 
والجلوس في الشارع العام القريب من سوق 
لـ »العربي الجديد«: »بالنسبة  املخيم. يقول 
إلـــى املـــعـــوق الـــضـــرر مــضــاعــف ألن ال وجـــود 
 تحدد احتياجاته خال 

ً
للجان طــوارئ مثا

العدوان. وفي األساس ال أحد يسأل عن اآلخر 
خــال القصف، مــا يحتم كــون املــعــوق األكثر 
وبعد  القطاع.  في  السكان  فئات  بني  تضررًا 
الخوف  يتجاوز  املعوق كيف  يفكر  الــعــدوان 
الــــذي تـــراكـــم فـــي جــســمــه قــبــل أن يــفــكــر كيف 

يعوض ما خسره«.

فقدان اإلحساس
تــخــتــلــف إعـــاقـــة ســامــي الــجــمــل )20 عــامــًا(، 
بــاعــتــبــاره فــاقــدًا لــلــبــصــر، ويــســاعــده والـــده 
فـــي االنـــتـــقـــال إلــــى املــعــهــد الــتــعــلــيــمــي الـــذي 
يــدرس فيه، وكــذلــك فــي قصد أمــاكــن أخــرى 
عائلية. خال  بزيارات  والقيام  الخارج  في 
العدوان األخير تواجد أكثر من 30 شخصًا 
فــي مــنــزل أســرتــه، إثــر تدمير مــنــزل مجاور 

لشقة عــمــه فــي حــي الـــرمـــال وســـط غـــزة، ما 
زاد قلق سامي فــي شكل كبير. وحــدث في 
ـــار املـــاضـــي أن تــلــقــى جــيــران  ــايـــو/ أيــ 18 مـ
ــلـــة ســــامــــي اتـــــصـــــااًل هـــاتـــفـــيـــًا طــالــبــهــم  ــائـ عـ
بمغادرة املنزل تمهيدًا لقصفه من الجيش 
شيئًا،  سامي  يعلم  لم  حينها  اإلسرائيلي. 
وأخرجه والده بسرعة من دون أن يقول له 
إلـــى أيـــن ســيــذهــب وهـــل ســيــصــاب بـــأذى أم 
ال. وبقي مــع عائلته 3 ســاعــات فــي الشارع 
حتى اتضح أن االتصال كان مفبركًا. يقول 
ســامــي لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أشـــعـــر بكل 
مــا يـــدور حــولــي، وحــركــة شارعنا ومنزلنا 
والـــســـيـــارات. لــكــن خــــال الــــعــــدوان افــتــقــدت 
كنت  إذ  إحــــســــاس،  وأي  الـــروحـــيـــة  الــــرؤيــــة 
فأتوقع  أسمع فقط أصواتًا قوية وصراخًا 
حــصــول قــصــف قــريــب، فــي حــني تطمئنني 
أسرتي بأنه بعيد. صاحب اإلعاقة البصرية 
ال يعلم أين يتحرك، إال إذا أمسك أحد يده أو 
ارتكز على عصا. وفعليًا فكرت كثيرًا بمن 

هم في حالتي«.

بالهروب وإخاء أماكن وجودهم في اللحظة 
ذاتها، وتساءلوا كيف سيهربون ويحتمون 
بذويهم ويتنقلون معهم وسط انعدام األمن 
الهروب  غــزة. وبعد  في كل محافظات قطاع 
املقصود يائم  املكان  كــان  إذا  تساءل هــؤالء 
احــتــيــاجــات إعــاقــاتــهــم. وكـــان أحــدهــم محمد 
النجار )37 عامًا( املصاب بإعاقة في الحركة، 

ويقيم في مخيم الشاطئ غرب غزة.
نتيجة  مــنــذ طفولته  بــإعــاقــة  مــصــاب  محمد 
ــقـــف املــــنــــزل داخـــــــل املـــخـــيـــم،  ــه مــــن سـ ــقـــوطـ سـ
ويـــعـــانـــي مـــن شــلــل نــصــفــي فـــي يــــده وقــدمــه 
ــام 2014 أصــيــب  الــيــمــنــى. وخـــــال عــــــدوان عــ
اليسرى وتضرر  قدمه  في عضات  بتصلب 
ــى عــاج  ــى الـــخـــضـــوع إلــ نــفــســيــًا، فـــاحـــتـــاج إلــ
طبيعي ونفسي مكثف. وبعد العدوان األخير 
هــــذا الـــعـــام، خــضــع لـــعـــاج نــفــســي وطــبــيــعــي 
ــنــــزل الــــــذي قــصــف  ــركـــت عــائــلــتــه املــ بـــعـــدمـــا تـ
فـــي 15 مـــايـــو/ أيـــــار املـــاضـــي مـــع مــجــمــوعــة 
مــــنــــازل ســـقـــط فــيــهــا شــــهــــداء مــــن عـــائـــلـــة أبـــو 
أحد عكازيه  والحديدي. خسر محمد  حطب 

ق في  كرسي تركه معوَّ
مبنى استهدفه القصف 

)محمد الحجار(

Monday 26 July 2021 Monday 26 July 2021
االثنين 26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2520  السنة السابعة االثنين 26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2520  السنة السابعة


