
   اختفاء رضیع لبناني في تركیا.. ومخاوف من االتجار بالبشر
أن یكون الطفل    بعد أن اختفى مولودھا الجدید من داخل أحد المستشفیات في تركیا، وسط مخاوف كشفت عائلة لبنانیة عن معاناة إنسانیة

  .قد انتھى بین عصابات تجارة األعضاء أو االتجار بالبشر 
 

شھر حاوال رفع الصوت عبر اإلعالم التركي في نھایة ال وبحسب تقریر أذاعتھ قناة "الجدید" في لبنان یوم أمس األحد فإن محمد وجنى
اإلعالم اللبناني، عل السلطات أو   قضیتھما ولكن لم یصال إلى حلول، والیوم یحاوالن تسلیط الضوء مجدداً عبر  الماضي للتحدث عن

مافیات دولیة المھتمین یتابعون القضیة التي قد تكشف عن . 
 
 
 

ھ مباشرةوبحسب التقریر التلفزیوني، فقد اختفى الطفل من داخل المستشفى في تركیا بعد والدت . 
 

أن نبض قلب الرضیع ضعیف جداً، وعلیھ   جنى ما حصل معھا في الفترة الماضیة بالقول إن األمر بدأ عندما أخبرھا طبیب  وتستذكر 
الطفل توقف لیرة تركیة قبل الشروع بأي خطوة ثانیة، ولكن الحقاً أخبر العائلة أن قلب  4000طلب المستشفى من العائلة دفع  . 

 
  أسوأ مما یمكن أن یتخیلھ المرء "ال جنس لإلنسانیة أو الرحمة"، مضیفة "جئت منذ تلك اللحظة تكشفت لدیھا أن المستشفىوتتابع جنى أن 

الطلب، بل أنھم لم یسمحوا لي في البدایة التواصل مع زوجي   إلى المستشفى مجدداً كي أطالب بالحصول على الرضیع إال أنھم لم یقبلوا
ستشفىفي الم كي یأتي ویرى ابنھ ". 

 
  المالیة من عملیة الوالدة وما تبعھا من مضاعفات، كما رفض تسلیمھما المولود، ولفتت جنى إلى أن المستشفى رفض أن یأخذ مستحقاتھ

  .وعلیھ تساورت العدید من الشكوك عند العائلة
 

ولكن تبقى المعضلة األساس بالرضیع، إذ قالوا   المستشفى أفادھا بأن لیس ھناك أیة فواتیر، وبأن كل التكالیف تم تسدیدھا، وتنقل جنى أن
وعلیھ لم یعد داخل المستشفى لھا إنھم غیر مدركین بمكانھ .  

 
أن فرضیتین تطفوان   االختفاء المریب، فرأى رئیس منظمة "جوستیسیا" الحقوقیة اللبناني بول مرقص   وحاولت القناة تقصي أسباب ھذا

العابرة   الثانیة األقوى ھي االتجار باألطفال، إذ تعتبر تجارة رائجة بین عصابات  اء، والفرضیةعلى السطح، األولى أنھا االتجار باألعض
  .للحدود ومن الجرائم المنظمة الدولیة 

 
 
 

نھایة الشھر الماضي، لفتت مؤسسة "ماعت للسالم والتنمیة وحقوق اإلنسان وفي بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة االتجار بالبشر، إلى أن   "
القانونیة ووكاالت مراقبة الھجرة، إن   األولى في العالم من حیث احتضانھا لعصابات االتجار بالبشر. وتقول الجھات كیا تحتل المرتبةتر 

ھذه الشبكات   المفضل للعصابات اإلجرامیة الناشطة عبر آسیا والشرق األوسط وأوروبا، وإن تھریب البشر أصبح ھو النشاط التجاري
والحصول على أرباح ال مثیل لھا في التاریخ اً وأكثر مقدرة على تحریك أعداد أكبر من البشر أصبحت أكثر تنظیم . 

 



 
 

التي ترتكبھا الحكومات بالتواطؤ من   التقریر أن السنوات األخیرة شھدت تصاعد مؤشرات ظاھرة االتجار بالبشر سواء  وأوضح
زیادة أعداد ضحایا   للفساد في الجھاز اإلداري للدولة، أو بنقص في القوانین والجھود بما ساھم في المسؤولین الحكومیین بالدول نتیجة

  بشر أیضاً في أوساطشبكات االتجار بالبشر، كما ازدادت حركة االتجار بال اإلتجار بالبشر في منطقة الشرق األوسط، أو من خالل
 .الشعوب التي تعیش في حاالت النزاعات أو تلك التي تفر منھا

 
عدم التزام تركیا بالحد األدنى من معاییر منع االتجار  أظھر التقریر السنوي للخارجیة األمریكیة حول االتجار بالبشر، عن استمرار  فیما

 .بالبشر 
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