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األمم المتحدة :نقص حاد في الغذاء في تيغراي

أعلن برنامج األغــذيــة العاملي التابع لألمم املتحدة أن أكثر مــن ثلث السكان فــي إقليم تيغراي
املحاصر في إثيوبيا «يعانون من قلة بالغة في الغذاء» .وقال« :استنفدت األسر كل السبل لتغذية
نفسها .كما أن ثالثة أرباع السكان يستخدمون استراتيجيات تأقلم متطرفة للنجاة» ،مشيرًا إلى
ارتفاع في نسبة التسول واالعتماد على وجبة واحدة فقط يوميًا .ودعا كل أطراف الحرب إلى فتح
«ممرات نقل يتفق عليها رسميًاُ للمساعدات بعد  15شهرًا من الحرب» .وقال إنه لم يسمح بدخول
(أسوشييتد برس)
أي قوافل مساعدات منذ منتصف ديسمبر /كانون األول املاضي.

17

المغرب :مصنع إلنتاج لقاحات مضادة لكوفيد19-

أعلن املغرب إطالق مشروع لبناء مصنع إلنتاج اللقاحات ،وال ّ
سيما منها تلك املضادة لكوفيد،19-
ّ
ّ
يبدأ اإلنتاج في نهاية يوليو /تموز املقبل .وأفادت وكالة األنباء املغربية بأن امللك محمد
على أن
ّ
السادس ترأس في منطقة بن سليمان قرب الدار البيضاء حفل إطالق أشغال بناء املصنع الذي
ّ
الحيوية ،من
يهدف إلى تعبئة وتصنيع «املــواد النشطة ألكثر من  20لقاحًا ومنتجًا للعالجات
مضادة لكوفيد »19-لم ُت ّ
ّ
ّ
حدد بعدُ .
ويرتقب أن يبدأ إنتاج العبوات التجريبية
ضمنها  3لقاحات
(فرانس برس)
لهذه اللقاحات في  30يوليو /تموز املقبل.

«آنا»
تُغرق
أفريقيا
الجنوبية
ت ــواص ــل ف ــرق الـ ـط ــوارئ ف ــي مــدغـشـقــر
وموزامبيق ومــاالوي جهودها إلصالح
ّ
املتضررة ،وإغاثة عشرات
البنى التحتية
آالف املنكوبني من العاصفة االستوائية
ّ
ً
«آنـ ــا» ال ـتــي خــلـفــت أك ـثــر م ــن  77قتيال
فــي ال ــدول الـثــاث الـتــي تقع فــي أفريقيا
الجنوبية .وجلبت العاصفة االستوائية
«آنـ ـ ــا» أمـ ـط ــارًا غ ــزي ــرة ،ب ـعــدمــا ضــربــت
مدغشقر اإلثنني املاضي ثم انتقلت إلى
موزامبيق وم ــاالوي .وال ت ــزال سلطات
الدول الثالث ّ
تقيم األضرار.
وأعلنت مدغشقر عن مقتل  48شخصًا
على األقــل على أراضـيـهــا ،فيما حــددت
مــوزامـبـيــق حصيلة قـتــاهــا ب ـ  18على
األقل ومــاالوي بـ 11على األقــل .وطاولت
العاصفة زيـمـبــابــوي مــن دون أن توقع
ضحايا فيها.
ّ
تضررت
وعلى صعيد الخسائر املادية،
عـ ـش ــرات آالف امل ـ ـنـ ــازل ف ــي مــدغـشـقــر
ومــوزامـبـيــق ومـ ــاالوي ،وان ـهــار بعضها،
م ــا أدى إلـ ــى م ـح ــاص ــرة ض ـحــايــا تحت
األن ـ ـقـ ــاض .وج ــرف ــت ف ـي ـضــانــات األن ـهــر
ً
ج ـس ــورًا وغ ـم ــرت ح ـق ــوال وتـسـبـبــت في
مواش ،ما قضى على مصادر رزق
غرق
ٍ
عائالت كثيرة في األرياف .وفي مدغشقر
ت ـحــدي ـدًا ،اضـطــر  130أل ــف شـخــص إلــى
ال ـ ـن ـ ــزوح .وتـ ـح ـ ّـول ــت مـ ـ ـ ــدارس وص ـ ــاالت
الرياضة في العاصمة أنتاناناريفو إلى
مالجئ تقدم خدمات الطوارئ.
ّ
ودم ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـع ــاصـ ـف ــة  10آالف م ـن ــزل
ف ــي م ــوزام ـب ـي ــق ،إض ــاف ــة إلـ ــى ع ـشــرات
واملستشفيات وخطوط التيار
امل ــدارس
ّ
الكهربائي .وتوقعت مصلحة األرصــاد
ّ
الـجــويــة فــي ال ـبــاد أن تتشكل عاصفة
أخــرى فــوق املحيط الهندي خــال أيــام،
في وقت يرتقب حدوث نحو  6أعاصير
مــداريــة قبل انـتـهــاء مــوســم األم ـطــار في
مارس /آذار املقبل.
(فرانس برس)

(ريجاسولو /فرانس برس)

حكاية هدم منزلي عائلتي كرامة وقرش
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ت ـ ـحـ ـ ّـول املـ ـ ـن ـ ــزالن الـ ـ ـل ـ ــذان ك ــان ــا ي ــؤوي ــان
ع ــائ ـل ـت ــن م ـق ــدس ـي ـت ــن إلـ ـ ــى رك ـ ـ ــام خ ــال
سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات .ب ـ ـب ـ ـسـ ــاطـ ــة ،ع ـ ـمـ ــد االح ـ ـت ـ ــال
اإلســرائـيـلــي إلــى هــدم املـنــزلــن ،وقـضــى على حلم
عائلتي كرامة وقرش .ولم تكن عملية الهدم التي
نفذتها جــرافــات االحـتــال عصر الثالثاء املاضي
بالسهولة التي توقعها االحتالل في ظل مقاومة
عائلتي كرامة وقرش دفاعًا عن منزليهما في حي
جـبــل ال ـط ــور ف ــي مــديـنــة ال ـق ــدس ،أحــده ـمــا تملكه
عــائـلــة كــرامــة والـثــانــي تقيم فـيــه عــائـلــة ق ــرش في
مقابل بدل إيجار شهري.
وواجـ ـ ــه االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـن ــاد الـعــائـلـتــن
الـلـتــن أصــرتــا عـلــى مـقــاومــة عملية ال ـهــدم وقمع
الصحافيني مــن خــال إطــاق الــرصــاص املطاطي
وقنابل الغاز املسيل للدموع ،األمر الذي أدى إلى
وقوع عشر إصابات نقلت  6منها إلى املستشفى،
فــي حــن اعتقل ثالثة شبان مــن أبـنــاء العائلتني،
كما اعتدي على النساء بالضرب.
وقــاب ـلــت قـ ــوات االح ـت ــال ه ـتــافــات الـتـكـبـيــر الـتــي
ان ـط ـل ـقــت ف ــي م ـح ـيــط املـ ـن ــزل ب ــإط ــاق امل ــزي ــد مــن

الــرصــاص املـطــاطــي وال ـغــاز املـسـيــل لـلــدمــوع .ولــم
يـتــردد االحـتــال فــي توجيهها على الصحافيني،
األمر الذي أدى إلى إصابة املصور الصحافي أحمد
غرابلي .ما حدث مع عائلتي كرامة وقرش يعكس
ً
فصال من فصول مقاومة املقدسيني لسياسة هدم
منازلهم .فقبل نحو أسبوع ،وقفت عائلة محمود
صالحية في حي الشيخ جــراح في مدينة القدس
فــي وجــه سياسة ال ـهــدم ،وه ــدد أبـنــاؤهــا بــإحــراق
أنفسهم وتفجير منزلهم .واعتقل نحو  20شخصًا
بـيـنـهــم م ــال ــك امل ـن ــزل م ـح ـمــود صــال ـح ـيــة ،وبـعــض
أفــراد العائلة ومتضامنون .واستخدمت الشرطة
اإلسرائيلية القوة في تنفيذ االعتقال املباغت.
وعلى مدى  11عامًا ،حاولت عائلة كرامة الحصول
ع ـل ــى ال ـت ــرخ ـي ــص ال ـ ـ ــازم ل ـل ـم ـنــزلــن ،حـ ــال جـمـيــع
املقدسيني املحرومني من رخــص البناء ،لكنها لم
تتمكن من ذلــك ،فباغتتها قــوات االحتالل بعملية
ال ـه ــدم ك ـمــا ي ـقــول امل ـلــك مـحـمــد ك ــرام ــة لـ ـ «ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» .وكـ ـم ــا ح ـص ــل م ــع ع ــائ ـل ــة ال ـصــال ـح ـيــة،
انضمت عائلتا كرامة وقرش إلى عشرات العائالت
التي هدمت بلدية االحتالل في القدس منازلها منذ
مطلع العام الجاري .وتزداد عمليات الهدم وتصل
إلى نحو عمليتي هدم يوميًا .في املقابل ،تتواصل

عمليات البناء على مــدار الساعة في مستوطنات
ال ـقــدس ،وقــد أعـلــن أخـيـرًا عــن بـنــاء أكـثــر مــن 3500
وحدة استيطانية جنوبي القدس املحتلة.
مــا واجـهـتــه عــائـلـتــا كــرامــة وق ــرش ينسحب على
عشر عــائــات مقدسية فــي بـلــدة ال ـطــور ،وتــواجــه
خطر هدم منازلها وباتت مهددة بالتشرد والبقاء
في العراء في ظل منخفض جوي شديد البرودة،
بعدما تسلمت إخطارات بهدم بيوتها في مبنى
مؤلف من خمسة طوابق بحجة عــدم الترخيص،
ويقطنها أكثر من  80مقدسيًا معظمهم أطفال.
وب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا «ال ـع ــرب ــي
الجديد» مــن مركز الـقــدس للمساعدة القانونية،
فـ ــإن م ـج ـمــوع ع ـم ـل ـيــات الـ ـه ــدم ف ــي الـ ـق ــدس خــال
السنوات الست املاضية بدءًا من عام  2016وحتى
عام  ،2021بلغ  1076عملية هدم ،بينها  784عملية
هــدم نفذتها قــوات االحـتــال ،و 292عملية عملية
هــدم نفذها أصحابها بــأمــر مــن االحـتــال تفاديًا
لفرضها غرامات باهظة.
وعــام  ،2016نفذت  190عملية هــدم منها  173من
قبل االح ـتــال ،و 17مــن قبل أصحابها .وفــي عام
 ،2017نـفــذت  151عملية هــدم منها  133مــن قبل
االحتالل و 18من قبل أصحابها .وفي عام ،2018

اعتقاالت وتشرد
وجـــدت عائلة الصالحة ،الــتــي عمد االحــتــال
اإلسرائيلي إلى هدم بيتها واعتقال  20شخصًا من
أفرادها والمتضامنين ،نفسها بال مأوى .وما زال
خمسة منهم قيد االعتقال ،فيما لجأ آخرون
إلى بيوت أقاربهم في القدس .وطلبت النيابة
اإلسرائيلية العامة مواصلة اعتقالهم ريثما تعد
التماسًا للمحكمة المركزية.

نفذت  178عملية هدم منها  160من االحتالل و18
من قبل أصحابها.
وع ــام  ،2019نـفــذت  206عمليات ه ــدم منها 148
مــن قـبــل االح ـت ــال و 58مــن قـبــل أصـحــابـهــا .وفــي
عام  ،2020نفذت  175عملية هدم منها  77من قبل
االحتالل و 98من قبل أصحابها .وفي عام ،2021
ن ـفــذت  176عـمـلـيــة ه ــدم مـنـهــا  93م ــن قـبــل ق ــوات
االحتالل و 83من قبل أصحابها.
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عقوبة اإلعدام

تحقيق
ﺳﻮرﻳﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺒﺤﺮ
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ﻟﻴﺒﻴﺎ

جدال حقوقي مستمر في مصر

يستمر الجدال حول عقوبة اإلعدام في مصر ،وتطالب
المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية السلطات
بإعادة النظر في هذه العقوبة غير الرادعة للجريمة

تدعو منظمات دولية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (غوانلويجي غويرسيا /فرانس برس)

أميركا :ماليين إلى «االستقالة
الكبرى» بحثًا عن األفضل

أولوية للمرونة بين العمل والحياة بعد كورونا (براندون بيل)Getty /

ترك  20مليون أميركي وظائفهم بني
إبريل /نيسان وأغسطس /آب املاضي،
وتـبـعـهــم  4.4م ــاي ــن ف ــي سـبـتـمـبــر/
أي ـل ــول امل ــاض ــي .وال ــوت ـي ــرة مـسـتـمــرة
وتـتـســارع مــا يمثل مــوجــة «استقالة
كـبــرى» يمكن وصفها بأنها «هجرة
ج ـمــاع ـيــة ل ـل ـع ـمــل ،إلشـ ـب ــاع الــرغ ـبــات
القصوى في الحياة والعمل» .يشير
تقرير نشره موقع «بغ ثينك» إلى أن
تسمية «االستقالة الكبرى» ال ّ
تعبر
عن مضمون اللحظة ،ويكتب« :رغم أن
االلتفاف الكبير يشير إلى اضطرابات
خ ـص ــوص ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى أص ـح ــاب
ب ـعــض امل ـص ــال ــح .ل ـكــن بــالـنـسـبــة إلــى
العمال ،هناك تفاؤل بأن هناك شيئًا
أف ـض ــل .وب ـع ــد ح ـ ــوادث الـتـســريـحــات
والتعامل مــع قيود وبــاء كــورونــا في
ال ـعــامــن األخ ـيــريــن ،لــن يـقـبـلــوا بــأقــل
م ــن األف ـ ـضـ ــل» .وي ــوض ــح ال ـت ـقــريــر أن
األميركيني دأبــوا على تــرك وظائفهم
ف ــي الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات من
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،ل ـكــن ه ــذه الــوت ـيــرة
تباطأت في الثمانينيات بسبب تعثر
قوتهم الشرائية ،ما جعلهم ّ
يقيدون
أنـفـسـهــم بــوظــائـفـهــم لـلـحـصــول على
رعاية صحية ميسورة الكلفة ،وشبكة
أمــان مــالــي .مــن هنا يــرى محللون أن
«االستقالة الكبرى هي عودة لظهور
ال ـع ـم ــال األم ـيــرك ـيــن ال ــذي ــن ي ــدرك ــون
قيمة سحر البالد في توفير الفرص،
ويبحثون عن تعويضات متساوية،
بـ ـع ــدم ــا واج ـ ـ ـهـ ـ ــوا سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن ق ـلــة
احتماالت تغيير الوظائف أو االنتقال
إل ــى دولـ ــة أخ ـ ــرى ،أو إن ـش ــاء شــركــات
جــديــدة» .وي ــرى التقرير أن «جائحة

كـ ـ ــورونـ ـ ــا ق ـل ـب ــت ح ـ ـيـ ــاة األم ـي ــرك ـي ــن
رأس ـ ـ ــا ع ـل ــى ع ـق ــب ب ـس ـب ــب إج ـ ـ ـ ــراءات
اإلغــاق ،وعرضتهم لتدابير تسريح،
وحولتهم إلــى مــدرســن ب ــدوام كامل
ألوالدهم .وأولئك الذين حالفهم الحظ
في الحفاظ على وظائفهم يكافحون
حــال ـيــا لـلـتـكـيــف م ــع ال ـت ـح ــوالت الـتــي
ّ
شـهــدتـهــا مـصــالـحـهــم .وك ــل ذل ــك ولــد
ّ
ضـ ـغ ــوط ــا ه ــائـ ـل ــة ق ــلـ ـص ــت رف ــاهـ ـي ــة
الناس».
وت ـش ـهــد ال ـه ـج ــرات ال ـك ـبــرى املـصــالــح
الـ ـ ـت ـ ــي اه ـ ـ ـتـ ـ ــزت خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــوب ـ ـ ــاء م ـثــل
الـبـيــع بــالـتـجــزئــة والــرعــايــة الصحية
والضيافة والخدمات الغذائية ،علمًا
أن خ ــدم ــات الـبـيــع بــالـتـجــزئــة وامل ــواد
الغذائية تشهد معدالت دوران عالية
دائمًا ،في حني ترتبط مشاكل الرعاية
ال ـص ـح ـيــة بـ ــاإلرهـ ــاق ون ـق ــص ال ــدع ــم.
ويورد التقرير أن األميركيني يدركون
بعد مرحلة وباء كورونا خطورة رهان
االحـتـفــاظ بوظائفهم مــن أجــل األمــان
املالي ،وينقل عن استطالع أجراه على
مــوقــع «لينكد إن» أن «الـعــامـلــن اآلن
يـمـنـحــون أول ــوي ــة لـلـمــرونــة وال ـت ــوازن
بــن الـعـمــل وال ـح ـيــاة وتـحـقـيــق فــوائــد
أكـ ـث ــر مـ ــن الـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب» .لـ ـك ــن أسـ ـت ــاذة
السلوك التنظيمي مارثا مازنيفسكي
تـ ـش ــدد ع ـل ــى أن أحـ ـ ـ ـدًا «ال يـسـتـطـيــع
االستقالة إال إذا امتلك خيارًا ،والدرس
املستفاد من هذه اللحظة في التاريخ
أن ال ـن ــاس ي ـق ــررون االس ـت ـقــالــة ألنـهــم
يــريــدون اغـتـنــام اللحظة ،والـعـمــل من
أجل شيء أفضل لهم .والجيد املتوفر
كاف».
بات غير ٍ
(كمال حنا)

القاهرة ـ العربي الجديد

يـتـجـ ّـدد ال ـجــدال حــول تنفيذ عقوبة
اإلع ــدام فــي مـصــر بـعــدمــا استغاثت
أم بالقاضي فــي محكمة الجنايات
باملنصورة لتخفيف عقوبة اإلعدام عن ابنها،
الــذي قتل شقيقته بسبب خالف على امليراث
ً
وحـكــم عليه بالسجن املــؤبــد ،ب ــدال مــن إحالة
أوراقه إلى املفتي تمهيدًا إلعدامه.
واستند القاضي في تخفيف حكمه إلى نص
املادة  17من قانون العقوبات املصري ،التي
تجيز في مواد الجنايات فقط «إذا اقتضت
أحوال الجريمة ورأفة القضاة تبديل العقوبة
ً
بتوقيع عقوبة السجن املؤبد أو املشدد بدال
من عقوبة اإلعــدام املقررة في املــادة  230من
الـقــانــون» .البعض لــم يستسغ إص ــدار حكم
اإلعدام على قاتل شقيقته ،بعد تنازل األم عن
حقها املــدنــي فــي الــدعــوى باعتبارها والــدة
الضحية والـجــانــي ،أمــا البعض اآلخ ــر ،فقد
أصــر على موقفه املناهض لعقوبة اإلعــدام
في كافة الجرائم كونها عقوبة تسلب الحياة
ال الحرية.
ومصر ليست من الدول العربية التي تستند
إلــى عفو أهــل الضحية عن الجاني لتخفيف
ع ـق ــوب ـت ــه أو مـ ــا يـ ـع ــرف ب ـ ــ«ت ـ ـنـ ــازل أص ـح ــاب
ال ــدم» ،بل إن الشريعة اإلسالمية هي مصدر
الـسـلـطــات فــي الــدس ـتــور .وع ـل ـيــه ،فـمـصــر من
الدول املطبقة ألحكام اإلعدام.
والالفت أن هــذا الجدل تجدد مع نشر مقطع
مصور من جلسة النطق بالحكم بحق قاتل
شقيقته بـعــدمــا أم ــره ال ـقــاضــي بتقبيل قــدم
أمـ ــه ،لـكـنــه ل ــم ي ـت ـجــدد ح ــن أص ـ ــدرت منظمة
العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة
اإلع ــدام في العالم ،والــذي أفــاد بــأن أربعًا من
أصل الدول الخمس األولى املنفذة لإلعدامات
ف ــي ال ـعــالــم ه ــي م ــن مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
وشـمــال أفريقيا؛ إذ استأثرت إي ــران (،)+246
ومصر ( ،)+107والـعــراق ( ،)+45والسعودية
( ،)27بنسبة  88فــي املــائــة مــن كــافــة عمليات
ّ
اإلعــدام املبلغ عنها عامليًا في  ،2020من دون
احتساب الصني التي ُيعتقد بأنها تعدم آالف
األشخاص كل عام ،ما يجعلها الدولة األكثر
تنفيذًا لإلعدامات في العالم.
هذه املرتبة التي احتلتها مصر ،جاءت من
خالل أحكام صــادرة عن محاكم استثنائية
وم ـحــاك ـمــات شــابـتـهــا كـثـيــر م ــن املـخــالـفــات
للقواعد الدنيا إلجــراءات املحاكمة العادلة،
كــالـتـحـقـيــق م ــع املـتـهـمــن م ــن دون حـضــور
مـحــام ،وتعرضهم ملعاملة سيئة ،وانـتــزاع
االعـ ـت ــراف ــات ت ـحــت ال ـت ـع ــذي ــب ،وان ـت ـهــاكــات
أخ ــرى عــديــدة .وارت ـفــع ع ــدد اإلع ــدام ــات في
م ـصــر أك ـثــر م ــن ثــاثــة أض ـع ــاف م ــن  32في
 2019إل ــى  107فــي  ،2020م ـت ـجــاوزة بذلك

السعودية ،لتصبح مصر ثالث دولــة أكثر
تنفيذًا لإلعدامات في العام املاضي.
وبــالـعــودة إلــى جــدال تنفيذ حكم اإلع ــدام في
مـصــر ،فــإن الـخــاف حــول هــذه القضية ليس
ج ــدي ـدًا ،وق ــد ب ــدأ عـنــد إص ــدار الـعـهــد الــدولــي
ال ـخــاص بــالـحـقــوق املــدنـيــة والـسـيــاسـيــة عــام
 ،1966والذي دعا إلى الحد من عقوبة اإلعدام،
وقصرها على أشد الجرائم قساوة وإحاطتها
بأشد الضمانات .وعام  ،1989ألحقت بالعهد
وثـيـقــة اخ ـت ـيــاريــة ،وه ــي ال ـبــرتــوكــول الـثــانــي
امللحق بالعهد للدول التي توافق على حظر
عقوبة اإلع ــدام .ومـنــذ ذلــك الــوقــت ،تصاعدت
الدعوة الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام.
وال يقتصر األم ــر عـلــى كــونــه مـجــرد جــدال
فقهي أو فلسفي ح ــول عـقــوبــة اإلع ـ ــدام ،إذ
دخل حيز التنفيذ بعد استجابة العديد من
الدول وإلغائها عقوبة اإلعدام ،حتى وصل
ع ــدد ال ــدول الـتــي ألـغــت عـقــوبــة اإلعـ ــدام في
القانون واملمارسة إلى أكثر من ثلثي دول
العالم البالغ عددها  198دولــة ،منها دول
ألـغــت الـعـقــوبــة بالنسبة لجميع الـجــرائــم،
وبلغ عــددهــا  108حتى عــام  .2020وهناك
دول ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم
ال ـعــاديــة ،كــالـجــرائــم املـنـصــوص عليها في
القانون العسكري أو الجرائم التي ترتكب
ف ــي ظ ـ ــروف اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ك ــأوق ــات ال ـحــرب
ً
والكوارث مثال ،وبلغ عددها  9دول.
وه ـنــاك ال ــدول الـتــي تـنــص تـشــريـعــاتـهــا على
تـطـبـيــق عـقــوبــة اإلع ـ ــدام عـلــى ع ــدد مـعــن من
الـجــرائــم ،ولكنها ال تطبق هــذه العقوبة من
الناحية العملية ،إذ تمتنع عـن تنفيذ األحكام
الـصــادرة بعقوبة اإلع ــدام ،وقــد بلغ عــدد هذه
الدول  142دولة .ومن بني هذه الدول الجزائر
واملـغــرب اللتان تمتنعان عــن تنفيذ األحكام
الـ ـص ــادرة ب ـع ـقــوبــة اإلع ـ ــدام م ـنــذ ع ــام ،1992
وتونس التي تمتنع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام
م ـنــذ ع ــام  ،1991ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مــوريـتــانـيــا
وم ــال ــي .أم ــا ال ـ ــدول ال ـتــي تـبـقــي ع ـلــى عـقــوبــة
اإلعــدام ،فهي تلك التي تنص في تشريعاتها
عـلــى تـقــريــر عـقــوبــة اإلع ـ ــدام ك ـج ــزاء الرت ـكــاب
جرائم معينة ،وتنفذ األحـكــام الـصــادرة بها.
وبلغ عدد هذه الــدول  56دولــة ،وتدخل مصر
ض ـمــن هـ ــذه ال ـ ـ ــدول .وت ـع ـت ـبــر مـنـظـمــة الـعـفــو
الدولية في دعوتها إللغاء عقوبة اإلعدام في
الـعــالــم ،أنـهــا انتهاك لحقوق اإلن ـســان ،وعلى
وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في
عدم التعرض للتعذيب ،أو العقوبة القاسية،
أو ال ــاإن ـس ــان ـي ــة أو امل ـه ـي ـن ــة .وك ـ ــا الـحـقــن
يكفلهما اإلعـ ــان ال ـعــاملــي لـحـقــوق اإلن ـس ــان،
الذي اعتمدته األمم املتحدة في .1948
وتستند منظمة العفو الدولية في مناهضة
عقوبة اإلع ــدام إلــى أن هــذه العقوبة ال رجعة
فيها وقــد تقع أخـطــاء فــي األح ـكــام .فــاإلعــدام

اإليفواريون في تونس :دخول سهل ثم مشاكل
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يـ ــواجـ ــه امل ـ ـهـ ــاجـ ــرون اإليـ ـ ـف ـ ــواري ـ ــون ال ــذي ــن
يـشـكـلــون أك ـبــر جــالـيــة أفــريـقـيــة فــي تونس
مـخــاطــر االسـتـغــال االق ـت ـصــادي واالت ـجــار
ب ــال ـب ـش ــر ب ـس ـبــب ع ـ ــدم ق ــدرتـ ـه ــم ع ـل ــى دف ــع
غ ـ ــرام ـ ــات «حـ ـ ـ ــرق اإلقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات» ،وانـ ـحـ ـس ــار
فــرص العمل التي قــد تسمح لهم بتسوية
أوضاعهم القانونية .
وي ـ ـس ـ ـمـ ــح الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي بـ ــدخـ ــول
اإلي ـ ـف ـ ــواري ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاد ب ـ ــا تـ ــأش ـ ـيـ ــرة ،ل ـكــن
ت ـج ــاوزه ــم مـ ــدة اإلق ــام ــة امل ـم ـنــوحــة يحتم
دف ـع ـهــم غ ــرام ــات ل ـل ـم ـغــادرة م ـح ــددة ب ـ ـ 20
دي ـ ـنـ ــارا ( 6.88دوالرات) ع ــن ك ــل أس ـب ــوع
تأخير ،ما يضطر هذه الفئة من املهاجرين
إلــى الخضوع البتزاز املشغلني أو شبكات
اإلتجار بالبشر التي تساعدهم في الخروج
مــن تونس بطرق غير شرعية عبر قــوارب
امل ـ ــوت ال ـت ــي ت ـع ـبــر إلـ ــى ال ـض ـفــة الـشـمــالـيــة
للبحر األبيض املتوسط .
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،زاد وجـ ـ ــود
اإلي ـف ــواري ــن فــي تــونــس بـسـبــب تفضيلهم
اإلقامة الدائمة فيها ،بعدما اعتبرت سابقًا
ّ
.وتقدر بيانات
محطة لعبورهم إلى أوروبا
مفوضية شؤون الالجئني عدد اإليفواريني
امل ـق ـي ـم ــن ف ـ ــي تـ ــونـ ــس ب ــأكـ ـث ــر م ـ ــن ،3500
لكنها ال تملك على غــرار املنظمات الراعية
ل ـل ـم ـهــاجــريــن أرق ــام ــا ع ــن عـ ــدد امل ـهــاجــريــن
السريني الذين يتواجدون في البالد .
ّ
ويفسر الحضور الكبير لإليفواريني مقارنة
بباقي الجنسيات من دول جنوب الصحراء،
ب ـ ـحـ ــذف تـ ــونـ ــس ت ــأشـ ـي ــرة دخ ــولـ ـه ــم مـنــذ
سـنــوات ،لكن مــع إبـقــاء اإلجـ ــراءات اإلداري ــة
الـخــاصــة بحصولهم عـلــى اإلقــامــة املؤقتة
التي يجب تجديدها كل ثالثة أشهر ،شرط
توفير عقد عمل ووثيقة إليجار سكني .
يقول اإليفواري سايكا تراوري الذي يعيش
منذ أكثر من  4أعــوام في تونس لـ«العربي
ال ـجــديــد»« :تــونــس ال ـيــوم هــي أرض إقــامــة
ل ــإي ـف ــواري ــن ب ـعــدمــا ك ــان ــت ســاب ـقــا مـجــرد
محطة لعبورهم إلى دول أخرى .يحصلون
على تسهيالت لــدخــول تــونــس ،ثــم يواجه
قسم منهم صعوبات في تجديد إقاماتهم
نتيجة التشدد اإلداري ،ما يجبر مهاجرين
ُ
ك ـ ـثـ ــرا ع ـل ــى حـ ـ ــرق إق ــام ــاتـ ـه ــم فـ ــي ان ـت ـظ ــار
إعادتهم إلى بلدهم أو املغادرة إلى وجهة
أخــرى .والـخــروج بطريقة قانونية يتطلب
دفع غرامات يفرضها قانون اإلقامة بطريقة
إلى البحث
غير شرعية ،ما يدفع املهاجرين ّ
ع ــن طـ ــرق أخ ـ ــرى ل ـل ـم ـغ ــادرة وت ـج ــن ــب دفــع
أم ــوال ،وهــو ما يحصل غالبًا عبر وسطاء
ّ
السرية واالتجار بالبشر
لعمليات الهجرة
املحفوفة باملخاطر الكبيرة».
يـ ـضـ ـي ــف« :يـ ـ ـع ـ ــرض مـ ـه ــرب ــو الـ ـبـ ـش ــر دف ــع

رســوم مغادرة املهاجرين البالد في مقابل
تشغيلهم والحصول على جزء من رواتبهم
خــال مــدة مـحــددة ،فيحققون أربــاحــا على
قوت املهاجرين الذين قد يفضل جزء منهم
أيضًا دفع ما يدخرون من أمــوال للمهربني
لتأمني سفرهم إلــى أوروب ــا فــي ق ــوارب قد
تــوصـلـهــم جـثـثــا ع ـلــى ش ــواط ــئ ،وتـبـقـيـهــم
أرقامًا مجهولة في سجالت املوت» .
ويـ ـفـ ـي ــد مـ ـنـ ـت ــدى ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي ت ــون ــس بـ ــأن «االتـ ـج ــار
بالبشر يمثل مشكلة حقيقية فــي تونس

أصبحت تونس
أرض إقامة لاليفواريين
بعد أن كانت سابقًا
محطة عبور

ودول مـ ـج ــاورة ،ويــرت ـبــط م ـبــاشــرة بــأزمــة
الـ ـهـ ـج ــرة فـ ــي ال ـب ـح ــر األب ـ ـيـ ــض امل ـت ــوس ــط،
باعتبار أن جزءًا كبيرًا من املهاجرين الذين
يـ ـح ــاول ــون عـ ـب ــوره ه ــم ض ـح ــاي ــا لــات ـجــار
البشر».
وي ــؤك ــد امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم م ـن ـتــدى ال ـح ـقــوق
االقتصادية واالجتماعية رمضان بن عمر
أن ع ــددًا كبيرًا مــن املهاجرين اإليـفــواريــن،
ب ـي ـن ـه ــم طـ ـ ــاب وقـ ـ ـع ـ ــوا ضـ ـح ــاي ــا ش ـب ـكــات
االتـجــار بالبشر ،بسبب عــدم قدرتهم على
دفــع غــرامــات املـغــادرة بعدما أقــامــوا فترات
بطريقة غير شرعية في البالد.
وي ــوض ــح ب ــن عـمــر ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن
«امل ـن ـتــدى ومـنـظـمــات مــدنـيــة أخ ــرى نظمت
احتجاجات عــام  2019ملساندة املهاجرين
اإليـ ـ ـف ـ ــواري ـ ــن ،مـ ــا دف ـ ــع وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
التونسية إلــى إسقاط الغرامات املفروضة
على مــن يرغبون فــي املـغــادرة نهائيًا .لكن
القرار لم ينفذ بالكامل» .
وي ـش ــرح أن أح ــد أس ـب ــاب ح ــرق املـهــاجــريــن
االي ـ ـ ـفـ ـ ــواريـ ـ ــن إقـ ــامـ ــات ـ ـهـ ــم وع ـ ـ ـ ــدم ت ـس ــوي ــة

وقع ضحية شبكات االتجار بالبشر (فتحي نصري /فرانس برس)

أوضاعهم يرتبط بطول اإلجراءات اإلدارية
ف ـ ــي ت ـ ــون ـ ــس ،وم ـط ــال ـب ـت ـه ــم بـ ـعـ ـق ــود عـمــل
وإي ـج ــارات مـســاكــن ال تـتــوافــر لغالبيتهم.
ج ــار
وح ـ ــذر م ــن ت ـعــاظــم دور ش ـب ـكــات االت ـ ّ
بــال ـب ـشــر ال ـت ــي ت ـس ـت ـغــل األوضـ ـ ـ ــاع ال ـهــشــة
لهؤالء املهاجرين من أجل تحقيق مكاسب
مادية على حساب حياتهم» .
وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،2016أق ـ ـ ـ ـ ّـرت ت ــون ــس ق ــان ــون ــا
يـهــدف إلــى مكافحة االت ـجــار بالبشر ،لكن
س ـيــاس ـت ـهــا ت ـج ــاه م ـلــف ّامل ـه ــاج ــري ــن أبـقــت
هــذه الفئة فــي وضــع ه ــش ،ومـعـ ّـرضــة لكل
أنواع املخاطر .وقد نشرت الهيئة الوطنية
مل ـكــاف ـحــة االتـ ـج ــار ب ــاألش ـخ ــاص (االتـ ـج ــار
بالبشر) في تونس أخيرًا عن «دليل مرافقة
وإعادة إدماج ضحايا االتجار باألشخاص
فـ ــي ت ـ ــون ـ ــس» ،مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـط ــوي ــر اآللـ ـي ــات
الوطنية لتوجيه ضحايا االتجار بالبشر
إلى خدمات الرعاية املناسبة التي تضمن
حمايتهم ومرافقتهم .وتحدثت الهيئة عن
تــراجــع ع ــدد ضـحــايــا االت ـجــار بــالـبـشــر من
 1313عام  2019إلى  907عام .2020

أكاديميا

تعذيب وإخفاء قسري
صدر بحق ما ال يقل عن  23شخصًا من أصل الـ  107أشخاص الذين
أُعدموا في مصر حكم باإلعدام في حاالت تتعلق بالعنف السياسي،
إثر محاكمات بالغة الجور شابتها «اعترافات» قسرية وغيرها من
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،ومن ضمنها التعذيب ،وحاالت
اإلخفاء القسري .وارتفعت عمليات اإلعــدام في مصر في أعقاب
حادث أمني وقع في شهر سبتمبر /أيلول الماضي له صلة بسجناء
ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام في سجن العقرب.

ن ـه ــائ ــي وال ي ـم ـكــن ت ـ ــدارك ـ ــه ،ك ـم ــا أن عـقــوبــة
اإلعــدام ال تردع الجريمة .فالبلدان التي تنفذ
عقوبة اإلع ــدام تنظر إليها على أنها وسيلة
لــردع الـنــاس عــن ارتـكــاب الـجــرائــم .وغالبًا ما
تستخدم في إطار أنظمة العدالة املنحرفة.
وكما منظمة العفو الدولية ،تتبنى منظمات
حـقــوقـيــة مـصــريــة ال ـخ ـطــاب نـفـســه ،وتـطــالــب
الـحـكــومــة املـصــريــة والـجـهــات املعنية فــي كل
مناسبة بــإعــادة الـنـظــر فــي الـعـقــوبــة وكيفية
اسـتـخــدامـهــا ووق ــف أو تـعـطـيــل االنـتـهــاكــات
املصاحبة للقضايا التي يحكم فيها باإلعدام،
وب ـش ـكــل عـ ــام م ــن أجـ ــل وقـ ــف هـ ــذا الـتـصــاعــد

ارتفع عدد اإلعدامات
في مصر أكثر من ثالثة
أضعاف من  32في 2019
إلى  107في 2020

امل ـت ـس ــارع ف ــي تــوق ـيــع ع ـقــوبــة اإلعـ ـ ـ ــدام ،ومــن
ضمنها تعليق العمل فــورًا بعقوبة اإلع ــدام،
ولـ ــو بـ ـص ــورة م ــؤق ـت ــة إلـ ــى ح ــن ف ـت ــح ن ـقــاش
مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بالكامل،
وإعادة النظر في قوانني العقوبات واإلرهاب
وامل ـخــدرات واألح ـكــام العسكرية لتقليل عدد
الجرائم املعاقب عليها باإلعدام ،على أال تطبق
تـلــك الـعـقــوبــة إال عـلــى ال ـجــرائــم األش ــد خطرًا
وفي أضيق نطاق .كما تطالب بتعديل قانون
امل ـن ـشــآت ال ـح ـيــويــة ع ـلــى أال ي ـح ــال املــدن ـيــون
املتهمون بجرائم معاقب عليها باإلعدام إلى
أي محكمة استثنائية أو عـسـكــريــة ،وإع ــادة
النظر فــي قــانــون اإلج ــراءات الجنائية ،وسد
الـثـغــرات امل ــوج ــودة فـيــه وال ـتــي تـخــل بحقوق
امل ـت ـه ــم األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا الـ ـح ــق فــي
املحاكمة الـعــادلــة املنصفة ،ومـنـهــا :التمثيل
الـقــانــونــي وح ــق ال ــدف ــاع ليصبح متسقًا مع
نصوص الدستور املصري ،وتحديدًا تعديل
املادة  124من قانون اإلجراءات الجنائية التي
تعطي للمحقق الـحــق فــي أن يـبــدأ التحقيق
ـام فــي حــاالت التلبس أو بسبب
مــن دون مـحـ ٍ
الخوف من ضياع األدلة.

تفشي الوباء والعدالة
المفقودة
زهير هواري

يشمل تــأثـيــر ال ـطــور املستجد مــن وب ــاء كــورونــا كــل الـفـئــات العمرية،
وخصوصًا العاملني في القطاع واألعمار املتمدرسة ،ســواء أكانت في
صفوف الحضانات أو حتى ما بعد املرحلة الجامعية ،أي طالب درجات
املاستر والــدكـتــوراه ،ناهيك بالباحثني الذين يشل حركتهم ،ويضغط
عليهم بأشكال متعددة.
لكن املضاعفات واألضرار ال تتوزع بعدالة على أبناء البشر .فاملعروف
أن االدع ــاءات التي أطلقت حــول الــوعــود بتوزيع اللقاحات بعدالة على
جميع سكان الكوكب بــأســره ،بما فيه الــدول الفقيرة من جانب الــدول
الغنية ،ذهبت أدراج الرياح.
ومن املعلوم أن فرض ضرائب على الشركات العمالقة واملصارف العابرة
ـاف لتوفير األم ــوال لتحصني سـكــان العالم
لـلـحــدود بنسبة مقبولة ك ـ ٍ
بأسره .فغالبية البلدان املحدودة الدخل ،ومن بينها ليست فقط الدول
األفريقية واآلسيوية وأميركا الالتينية ،ومن ضمن هذه الفئة العديد من
ُ
الدول العربية ،لم ت ِّبلغ عن الكثير من اإلصابات بالفيروس لقصور في
هياكل إداراتها الصحية .بل أن بعضها أنكر وجود الفيروس على أرضه
ً
أصال .وما دام ينكر وجوده ،فمن البديهي أن يثير ذلك شكوك املنظمات
والهيئات الصحية بشأن تقديم الخدمات الصحية والتأهب للمواجهة .ما
قاد إلى افتقارها القرار السياسي واالجتماعي باعتماد تحرك استباقي،
رغم تكرار النداءات والدعوات وإبداء االستعداد للمساعدة.
أزمة فيروس كورونا بتحوراته ،وآخرها «أوميكرون» بتوسع مداه على
الكوكب ،تؤكد أن التأهب ملواجهته أمر حاسم على مصير البشرية في
ظل العوملة القائمة .من خالل ضرورة اعتماد العديد من السيناريوهات
املختلفة والتي تصب في إطار الهدف العام باملكافحة َّ
الفعالة ،التي تضع
في االعتبار أن انتشاره سيحدث على شكل موجات متالحقة ال يفصل
ً
بني الواحدة والثانية سوى وقت قصير ،بل إن تداخال يحدث بني واحدة
وأخرى .أي أن عملية التصدي له يجب أن تكون دورية وشبه دائمة .وإنه
يتوجب على البلدان التي لم تتضرر من هــذه املــوجــات بعد ،أن تشرع
في تأمني مقومات االستعداد من خالل وضع خطط لالستجابة .وفي
املقدمة منها رفــع مستوى الوعي بمخاطر الــوبــاء على الصعيد العام،
وإشراك كل القطاعات في مهمة تعميم ثقافة الوقاية من مخاطره ،وإعداد
الكوادر البشرية ،وكذلك توفير ِّ
األسرة وأجهزة األوكسيجني واللقاحات.
مثل هــذا التوجه من شأنه أن يجعل عملية «التكيف» ممكنة بمجرد
حــدوث األزم ــة ،ويقلص مــن تأثيراتها السلبية إلــى أدنــى حــد ممكن.
ويـمـكــن أن تتضمن الـخـطــة اس ـت ـحــداث ب ــروت ــوك ــوالت تـضــم امل ــدارس
والجامعات ،وفرض إغالق املؤسسات التعليمية عندما يتطلب األمر،
وتوفير التعلم عن ُبعد ،وغير ذلك.
(باحث وأكاديمي)

نقص في األجهزة الطبية في سورية
يزيد إهمال القطاع الصحي
في المناطق الخاضعة
لسيطرة النظام السوري من
معاناة المواطنين .وتشهد
المستشفيات الحكومية
نقصًا كبيرًا في األجهزة
الطبية األساسية
عبد اهلل البشير

يـتـحـ ّـمــل امل ــواط ـن ــون ف ــي امل ـنــاطــق الـتــابـعــة لسيطرة
ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ت ـب ـعــات ن ـقــص األجـ ـه ــزة الـطـبـيــة
وتعطل الكثير منها في املستشفيات الحكومية ،التي
من املفترض أن توفر األجهزة الطبية الضرورية في
ظل عــدم قــدرة معظم األهالي على تحمل التكاليف
الباهظة في املستشفيات الخاصة .وتبرر الحكومة
التابعة للنظام هــذا النقص بالعقوبات املفروضة
عليها من قبل الغرب.
ويوضح املتخصص في طب التخدير عمار العلي
ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن املـسـتـشـفـيــات
الحكومية فــي املناطق الخاضعة لسيطرة النظام
السوري ،وخصوصًا مستشفيات العاصمة دمشق
ل ــم ت ـح ـصــل ع ـل ــى أجـ ـه ــزة ط ـب ـيــة ج ــدي ــدة م ـن ــذ ع ــام
 ،2011الفتًا إلــى أن معظم األجـهــزة املــوجــودة فيها
خــارجــة عــن الـخــدمــة أو بـحــالــة سـيـئــة جـ ـدًا .ويلفت
إلــى أن الحكومة التابعة للنظام تعتمد فــي الوقت
الحالي على األجهزة الطبية املستعملة املستوردة
ً
مــن الـخــارج بــوســائــل غير شــرعـيــة ،قــائــا إنــه يمكن
إدخــال هــذه األجهزة من لبنان واملناطق الخاضعة
لسيطرة قوات سورية الديمقراطية «قسد» .يضيف:
«تـ ـع ــزو ال ـج ـه ــات املـ ـس ــؤول ــة األم ـ ــر إلـ ــى ال ـع ـقــوبــات
املـفــروضــة عليها وقــانــون «قـيـصــر» .ويــؤكــد أن هذا
ً
األمــر غير صحيح جملة وتفصيال على اعتبار أن
قطاع الصحة مستثنى من هــذه العقوبات ،مشيرًا
إلــى أن النظام من خــال تبريراته يسعى للحصول
على تمويل مــن قبل منظمة الصحة العاملية لدعم
املستشفيات واملراكز الصحية .ويتحدث العلي عن
الفساد الــذي يشهده القطاع الصحي ،وخصوصًا
املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة .فـفــي ع ــام  ،2006شـهــدت
مستشفى الـبــاســل-مــركــز جــراحــة الـقـلــب فــي دمشق
فضيحة بعد الكشف عن صفقة لشراء مستلزمات
طبية ،إذ تم شــراؤهــا بمبلغ نحو  550مليون ليرة
ســوريــة علمًا أن الحاجة لــم تتجاوز ال ـ  120مليون
ليرة سورية ،األمر الذي ما زال يتكرر حتى اليوم.
ّ
في املقابل ،يؤكد فني صيانة األجهزة الطبية عباس
األح ـمــد لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن الـسـبــب وراء تلف
األج ـه ــزة الـطـبـيــة هــو اعـتـمــاد الـنـظــام عـلــى شــركــات
استيراد تابعة له تسعى إلى تحقيق الربح من دون
االكتراث للجودة .كما تستورد بعض املستشفيات
أج ـه ــزة طـبـيــة قــدي ـمــة ك ـث ـيــرة األعـ ـط ــال ،ع ـلــى عكس
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بعض المستشفيات
تستورد أجهزة طبية
قديمة كثيرة األعطال
املستشفيات الخاصة التي يشتري بعضها أجهزة
حــدي ـثــة .يـضـيــف أن ص ـيــانــة األجـ ـه ــزة ال ـط ـب ـيــة في
مدينة حمص تتم عبر مركز مديرية صحة حمص،
وهــي متعاقدة بــدورهــا مع شركات خاصة يملكها
مهندسون يعملون لدى املديرية ،الفتًا إلى أن «هذا
يعد بابًا من أبواب الفساد .وغالبًا ما تكون األعطال
بسيطة ،إال أن كلفة الصيانة باهظة».
ويقول األحمد« :في الوقت الحالي ،يعتمد األهالي
عـلــى املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة وم ــراك ــز ال ـع ــاج الـتــي
تديرها منظمات تابعة لألمم املتحدة ،وخصوصًا
فــي ريــف حمص الـشـمــالــي .وفــي مــا يتعلق بــإجــراء
عمليات جــراحـيــة ،يلجأ األهــالــي إلــى املستشفيات
الخاصة على الرغم من الكلفة الباهظة».
في املقابل ،يؤكد مصدر في مستشفى املواساة
الجامعي في دمشق ،فضل عدم الكشف عن اسمه،
لـ «العربي الجديد» ،أن هناك وعــودا من التجار
إلدارة املستشفى من خالل توفير بعض األجهزة
الطبية ،وذلك بواسطة تهريبها من خارج املناطق
التابعة لسيطرة النظام ،بالتنسيق مع الجهات

املسؤولة تحت ذريعة العقوبات .ويسأل« :كيف
تـصــل ال ـس ـي ــارات الـحــديـثــة إل ــى مـنــاطــق سيطرة
النظام بينما تعجز حكومته عن شــراء األجهزة
الطبية وإدخالها؟».
كما تؤكد مصادر خاصة في دمشق في حديثها لـ
«العربي الجديد» أن بعض املستشفيات الحكومية
ل ـجــأت الس ـتـئ ـجــار أج ـه ــزة طـبـيــة م ــن املـسـتـشـفـيــات
الخاصة ،وفي مقدمتها أجهزة يحتاجها األشخاص
ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن أم ـ ــراض ص ــدري ــة» ،الف ـتــن إلــى
وجـ ــود ن ـقــص ف ــي أج ـه ــزة ق ـي ــاس األوك ـس ـج ــن .وال
يوجد أكثر من جهاز أو اثنني في كل قسم ،باإلضافة
إل ــى أج ـه ــزة ال ـق ـس ـطــرة الـقـلـبـيــة وال ـج ـب ـيــرة الـطـبـ ّـيــة
الـتــي يضطر الـنــاس إلــى شــرائـهــا وغـيــر ذل ــك .وكــان
وزي ــر الـصـحــة فــي حـكــومــة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري حسن
الغباش قــد أعلن خــال جولة فــي مستشفى األســد
الجامعي ومستشفى دمشق (املجتهد) برفقة رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ح ـســن ع ــرن ــوس ووزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
العالي والبحث العلمي بسام إبــراهـيــم ،أن «نقص
بعض املستلزمات الطبية واألدويــة عائد للحصار
الجائر» ،الفتًا إلى أن «العمل جار لتالفي النقص».
ون ـق ـلــت الـصـحـيـفــة ع ــن امل ــدي ــرة ال ـع ــام ــة ملستشفى
التوليد في طرطوس ريم العاتكي ،قولها إن جهاز
التصوير اإلشعاعي «املاموغرافي» في املستشفى
معطل لعدم قــدرتــه على تأمني قطع غيار للجهاز،
مــرددة كالم الغباش ذاته بأن السبب هو «الحصار
الجائر» .أضافت أن وزارة الصحة تتابع املوضوع
بسبب أهمية وجود هذا الجهاز.

