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صورة الغالف:

محمد، عامل بناء من فلسطني، عمره 38 عاماً. أصيب يوم 6 أبريل/نيسان أثناء املظاهرة يف غزة حيث 

تعرض لطلق ناري يف قدمه اليمنى تم عىل إثره برت إصبع قدمه الصغرى. ©أورييل بوميل

أطباءبال حدود هي عضو يف املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

املكتب اإلقليمي ملنظمة أطباء بال حدود يف اإلمارات العربية املتحدة
صندوق بريد 65650، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

msfuae@msf.org :هاتف: 4579255 4 971+    بريد إلكرتوين

مدير التحرير: سكوت هاملتون
املدير الفني: يان ستوب

الرتجمة: بشري الحجي
فريق التحرير: عايدة سيفي، رنا األمني، صويف غوس، ياسمينة غراهو، ماريو ستيفان، متاراصائب

الطباعة: رشكة الغرير للطباعة والنرش ذ.م.م.

13| بالصور
معجزة يف البحر املتوسط

تدير منظمة أطباء بال حدود اليوم 468 مرشوعاً يف 71 بلداً، وقد منت منظمتنا 

الطبية اإلنسانية عىل مر السنني من مجموعة صغرية من األطباء والصحفيني إىل 

حركة عاملية تضم نحو 40,000 موظف. وبعد 47 عاماً من العمل امليداين، 

مل تتغري قيمنا ومهمتنا األساسية، وهي تقديم الرعاية الطبية الرضورية للذين 

يحتاجونها بشدة، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو توجههم السيايس. 

قد ال يكون عملنا يف فلسطني بحجم عملنا يف بعض الدول األخرى، إال أن ذلك ال يقلل من أهميته.

وتكمن أهميته يف أنه ميثل القيم األساسية التي تجعلنا ما نحن عليه، أال وهي قيم االستقاللية والحياد 

وعدم التحيز، وسعينا ألن تكون الرعاية الطبية متوفرة لكل من يحتاجها بدون قيود أو عوائق. 

إن العمل اإلنساين يف فلسطني ليس باألمر البسيط؛ فغالباً ما تكون الظروف مشحونة بالجوانب 

السياسية، والحفاظ عىل الحياد يف تقديم الرعاية الطبية يتطلب منا السري عىل خيط رفيع.

مع تصاعد حدة املواجهة األخرية يف غزة كان تركيز اإلعالم كبرياً، أما اآلن مع انحسار العنف، مل يتبق 

هناك سوى القليل من الطواقم اإلعالمية. لكن ولألسف فإن األمر ذاته ال ينطبق عىل عواقب األحداث 

عىل سكان غزة. 

االحتياجات الطبية مازالت هائلة. واستخدام القوة العسكرية أثناء املظاهرات قد جعل أعداداً كبرية من 

الناس بحاجة إىل العالج املستمر وغالباً ما يتضمن تدخالت جراحية وعالجاً فيزيائياً. وهؤالء الناس هم 

من يجب أال ننساهم.

شكراً عىل دعمكم،

5|أصوات من املنظمة
الرعاية التأهيلية يف العراق

مطلوب: مختصين في الطب الفيزيائي 
التأهيلية والرعاية 

تبحث منظمة أطباء بال حدود عن مختصين ذوي خبرة واهتمام بالطب 
الفيزيائي والرعاية التأهيلية للعمل في مركز بغداد للتأهيل الطبي الذي 

تديره. إذا كانت لديك الخبرة والحافز وتؤمن بأن لكل إنسان الحق في الحصول 
msf-me.org/work-field :على الرعاية الطبية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
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مستجدات 
أطباء بال حدود  

حول العالم

السل هو أحد األمراض األكرث فتكاً يف العامل. يف عام 2015، 

أصيب أكرث من 10.4 مليون إنسان بالسل حول العامل 

ولقي 1.8 مليون إنسان حتفهم بسبب املرض. واليوم يعترب 

السل املرض املعدي األكرث فتكاً.

للمرة األوىل، سيلتقي قادة العامل يف وقت الحق من هذا 

 )UNHLM( العام يف اجتامع األمم املتحدة رفيع املستوى

ليناقشوا مرض السل والخطوات الالزمة للتعامل مع هذه 

األزمة الصحية. تطلب منظمة أطباء بال حدود من القادة 

أن يحرصوا عىل أن تكون نتيجة االجتامع إيجابية وقوية 

وأن تضع أهدافاً قابلة للقياس فيام يخص عالج السل 

والوقاية منه حول العامل. 

المكسيك
بلد غري آمن آلالف الالجئني

مهاجرون والجئون هاربون من خطر العنف يف أمريكا 

الوسطى يجدون أنفسهم عالقني يف املكسيك وعرضًة لعنف 

أكرب وذلك بسبب سياسات سلطات الحدود يف الواليات 

املتحدة والتي باتت أكرث رصامة وقسوة. 

يستمر العنف يف هندوراس وغواتيامال والسلفادور يف إجبار 

آالف الناس عىل التوجه شامالً بحثاً عن مالذ، وذلك بالرغم 

من تبني إدارة ترمب مامرسات قاسية تهدف إىل ردعهم 

عن طلب اللجوء. ويعترب القرار الصادر عن املدعي العام 

األمرييك جيف سيشنز والذي يقيض بأن األشخاص الذين 

يتقدمون بطلبات لجوء تتعلق بالعنف املنزيل أو عنف 

العصابات لن ُينَظر فيها، مبثابة إغالق الباب أمام الكثريين 

من سكان أمريكا الوسطى الفارين بأرواحهم. 

بذلك تصبح املكسيك الوجهة النهائية آلالف الالجئني 

واملهاجرين الضعفاء، ويصبحون عرضة ملزيد من العنف من 

قبل العصابات اإلجرامية التي تستغلهم. 

األخبار الدولية 
الصور:  كيني كاربوف/إس أو إس ميديترياين ,سيغفريد مودوال, لويز أّنو /أطباء بال حدود,

خوان كارلوس تومايس, مايا أبو عطا/أطباء بال حدود, ماكسيم فوسات/أطباء بال حدود

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

أطباء بال حدود تبدأ بلقاح اإليبوال
بدأت أطباء بال حدود تطعيم العاملني عىل الخطوط 

األمامية لتفيش فريوس اإليبوال من يوم 28 مايو/أيار يف 

بيكورو بجمهورية الكونغو الدميقراطية، حيث تعمل فرقنا 

مع وزارة الصحة ومع منظمة الصحة العاملية. وسيتم إعطاء 

اللقاح التجريبي كذلك لألشخاص الذين يختلطون بحاميل 

rVSVDG-ZEBOV-( املرض. يتم استخدام لقاح اإليبوال

GP( ضمن اسرتاتيجية أوسع للسيطرة عىل التفيش. مل يتم 

بعد ترخيص اللقاح ويتم تنفيذه من خالل بروتوكول بحثي 

تم قبوله من قبل السلطات الوطنية ومجلس املراجعة 

األخالقية. ويحدد الربوتوكول ملن ومتى وكيف يجب أن 

يعطى اللقاح.  

تعمل فرق منظمة أطباء بال حدود يف املناطق املترضرة من الحروب 
واألمراض والكوارث يف نحو 70 بلداً حول العامل. وتعتمد املنظمة 

حرصاً عىل التربعات الخاصة من أجل الحفاظ عىل االستقاللية التامة 
يف توفري الرعاية الطبية ملن هم بأمس الحاجة إليها، بغض النظر 

عن العرق أو الدين أو االنتامء السيايس. ونقدم إليكم فيام ييل آخر 
مستجداتنا بشأن بعض مشاريعنا الطبية. 

العالم
مرض السل

المنطقة الوسطى في البحر المتوسط
حياة البرش قبل السياسة

خالل نهاية هذا األسبوع يومي التاسع والعارش من يونيو/حزيران، أنقذت سفينة أكواريوس التي تسريها منظمة إس أو إس ميديترياين بالرشاكة مع أطباء بال حدود، أنقذت أكرث من 200 

شخص من عرض البحر واستقبلت 400 شخص آخر من سفن البحرية وخفر السواحل اإليطالية. وبالرغم من عملية إنقاذ ونقل هؤالء األشخاص البالغ عددهم 630 شخصاً قد متت 

بتنسيق ومبادرة من مركز تنسيق اإلنقاذ البحري اإليطايل، إال أن السلطات اإليطالية مل تسمح ألكواريوس بالرسو يف أقرب ميناء آمن يف إيطاليا. بفعلها ذلك تكون قد أخلَّت بالتزامها العميل 

السابق وبالقانون الدويل كذلك. أما مالطا التي فيها أقرب ميناء آمن فرفضت هي األخرى السامح ألكواريوس بالرسو، وَعزَت ذلك إىل مسؤولية إيطاليا ودورها التنسيقي. بعدها، يف يوم 11 

يونيو/حزيران، تدخلت الحكومة اإلسبانية وعرضت السامح ألكواريوس بالرسو يف فالنسيا، أي عىل بعد 1,300 كيلومرت.

بعد أكرث من أربعة أعوام من القيام باألنشطة الطبية 

الطارئة املنقذة للحياة حصل خاللها أكرث من 2,700 

جريح حرب سوري عىل العالج، اتخذت منظمة أطباء بال 

حدود قراراً صعباً بإغالق مرشوع الرمثا الجراحي يف شامل 

األردن. وقد جاء القرار يف ضوء التناقص الحاد يف أعداد 

الجرحى السوريني الذين يحالون من جنوب سوريا إىل 

مستشفى الرمثا منذ أن تم إنشاء مناطق خفض التصعيد يف 

يوليو/متوز 2017. 

األردن
إغالق مرشوع الرمثا الجراحي

منذ نهاية شهر أبريل/نيسان، عاد العنف ليعصف مبقاطعات لري وميانديت يف شامل جنوب السودان اللتني كانتا قد 

ترضرتا من النزاع قبل ذلك أيضاً. وهنالك آالف الناس العالقني بني خطوط جبهات القتال، كام تعرضت املرافق الصحية 

للهجوم. ويحول العنف البالغ دون حصول الكثري من الناس عىل الخدمات األساسية مبا فيها الرعاية الصحية. 

يعاين النساء والرجال واألطفال يف لري وميانديت من العنف البالغ. وقد تعرضت القرى للنهب والحرق كام تم تدمري 

مخزونات الطعام وغريها من مدخرات الناس.

قدمت فرق أطباء بال حدود الرعاية الطبية األساسية للمجتمعات التي ميكن الوصول إليها، وبينهم الكثريين ممن 

تعرضوا للعنف الجنيس. وتدعو أطباء بال حدود جميع األطراف املسلحة لوضع حد فوري للعنف ضد املجتمع املحيل 

يف مقاطعتي لري وميانديت.

جنوب السودان 
الناس عالقون وسط القتال العنيف 
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ردم فجوة الرعاية الصحية
العراق: الرعاية التأهيلية الفيزيائية

يف ديسمرب/كانون األول 2017 افتتحت أطباء بال حدود مركز بغداد للتأهيل الطبي. 
وقد صمم هذا املركز لردم فجوة يف الرعاية الصحية وهي الرعاية التأهيلية الفيزيائية 
التالية للجراحة. ومع وجود الكثري من الجرحى يف بلد عاىن الكثري من ويالت الحرب، 

تعترب هذه الخدمة رضورية. لوي ديفرينيه هو طبيب مختص يف العالج الفيزيايئ 
والرعاية التأهيلية؛ وقد عمل ملدة مثانية أشهر رئيساً للفريق الطبي التابع ألطباء بال 

حدود يف مركز بغداد للتأهيل الطبي. يف هذه املقابلة يقدم لنا ملحة عن املرشوع. 

أصوات من المنظمة
الصور: فلوريان سرييكس، سكوت هاملتون 

هل لك أن ترشح لنا قلياًل عن مركز 
بغداد للتأهيل الطبي؟ 

يشمل املركز جناحاً طبياً فيه 20 رسيراً وأطباء وممرضني 

يعملون هنا عىل مدار 24 ساعة يومياً طيلة أيام األسبوع، 

إضافة إىل املعالجني الفيزيائيني واملرشدين النفسيني – فهو 

جناٌح لرعاية ما بعد العمليات يقدم التأهيل التايل للجراحة. 

معظم املرىض الذين نستقبلهم يف غرفة الطوارئ لديهم 

كسور مركبة )مصحوبة بجرح يف مكان الكرس( ونصف 

اإلصابات تقريباً منشؤها العنف. 

الفكرة من مركز التأهيل هذا هي أن ُتخرج املريض من 

الرسير بأرسع وقت ممكن، يك يبقوا قادرين عىل التنقل 

وتعلمهم كيف يستخدمون العكازات أو الكريس املتحرك يك 

يتدربوا عىل التوازن ويتمكنوا من القيام باألنشطة اليومية 

كارتداء الثياب والعناية الشخصية بأمان. البيئة هنا مختلفة 

متاماً عن تلك التي يعيشها املريض يف البيت فهناك قد تشجعه 

أرسته عىل البقاء يف الرسير وتقدم له ما يحتاج. املرحلة األوىل 

من العالج الفيزيايئ ال تهدف إىل ضغط املريض بأي طريقة 

بل تكون لطيفة للغاية وتساعد املريض عىل استعادة أكرب قدر 

ممكن من االستقاللية. بعد ذلك عندما يضمحل األمل ميكن 

للمعالج الفيزيايئ أن يبدأ العمل مع املرىض عىل استعادة 

القدرة عىل استخدام أطرافهم. إذاً الفكرة وراء هذا املركز هي 

توفري الرعاية للمرىض يف أرسع وقت ممكن بعد الجراحة 

لتفادي املضاعفات التي قد تنشأ بعد أسابيع أو أشهر من 

البقاء طريح الفراش.

يدار مركز بغداد للتأهيل الطبي من قبل أطباء بال حدود 

بالكامل. فيه ما بني 50 إىل 55 موظف ويأتيه نحو 75 مريضاً 

كل يوم أو مرة كل يومني للعالج الفيزيايئ.

غ املنطقي وراء افتتاح هذا  ما هو املسوِّ
املستشفى؟

هنالك فجوة يف نظام الرعاية الصحية العراقي فيام يتعلق 

مبرافق التأهيل ونتيجة لخمسة عرش عاماً من النزاع يف 

العراق هنالك الكثري ممن لديهم إعاقات. وبالطبع هذا 

الوضع ليس جديداً عىل البالد فقد كانت هنالك الحرب 

العراقية اإليرانية وحرب الخليج األوىل. هنالك معدل عاٍل 

جداً لإلعاقات يف العراق – ونتحدث هنا عن ما يقارب 

4 ماليني شخص لديهم إعاقات من أصل إجاميل عدد 

السكان البالغ 38 مليون نسمة )مصدر هذه األرقام 

إحصاءات من منظمة الصحة العاملية من عام 2009(. 

املراكز التي تقدم العالج الفيزيايئ الذي يحتاجه الناس 

م العالج بعد أن يكون قد مىض  قليلة نسبياً، وعادة ُيقدَّ

وقت بعد العملية وتكون املضاعفات قد نشأت بالفعل. 

يعتمد العالج الفيزيايئ يف العراق بشكل كبري عىل اآلالت 

وعىل العالج الكهربايئ ومصابيح األشعة تحت الحمراء وما 

شابهها من تكنولوجيا، وهي ال تستند عىل أي دليل يثبت 

نجاعة استخدامها، وتأثريها وهمي بالدرجة األوىل. أما 

ثقافة العالج البدين والعالج اليدوي يف العالج الفيزيايئ فهي 

غائبة إىل حد بعيد. هنالك انعدام يف الثقة بني الجراحني 

واملعالجني الفيزيائيني: مييل جراحو العظام إىل عدم إرسال 

مرضاهم إىل املعالجني الفيزيائيني بعد الجراحة ألن الجراح 

يخىش أن يتسبب املعالج برضر لتثبيت العظام أثناء محاولة 

العالج باليد. بالتايل تبنيَّ لنا أن املرىض ال يحصلون عىل العالج 

الفيزيايئ بعد العملية وبدالً من ذلك يتم إرسالهم إىل البيت 

مبكراً جداً حتى بعد الكرس املركب وحتى إذا كانت هنالك 

حاجة إلدارة األمل ورعاية الجروح؛ يتم إرسال املرىض إىل 

بيوتهم بعد يومني أو ثالثة عىل أكرب تقدير. وسبب ذلك غالباً 

خوف املرىض )وهم محّقون( من التقاط عدوى يف املستشفى. 

وبالتايل يفضل املريض أن يذهب إىل البيت يف أقرب وقت 

ممكن لتعتني به أرسته وهناك تحصل املضاعفات، فقد 

يصاب املرىض بقرحات الفراش وقد تتصلب مفاصلهم وتبدأ 

عضالتهم بالنحول وقد يصابوا بالتهابات – جميع هذه 

املشاكل تنشأ من البقاء يف الفراش وقد ترتاكم لدرجة تضطر 

املريض للعودة إىل الرقود يف املستشفى من جديد، وهكذا 

دواليك. ومع انتهاء الحرب يف املوصل، تعترب بغداد املحافظة 

غ املنطقي للمرشوع عىل هذا  األكرث ترضراً. بالتايل استند املسوِّ

التحليل وعىل واقع التدفق املتواصل للجرحى.

هل سيبقى هذا املرشوع قامئاً عىل 
املدى الطويل؟

لن أقول أن هذا املرشوع سيبقى لسنوات عديدة، لكنه 

يف الوقت الراهن رضوري بالتأكيد، كام أنه يقدم شيئاً ال 

يتوفر فيام سواه ويشكل فائدة كبرية ملحتاجي التأهيل. 

قناعتي أن عىل أطباء بال حدود يف هذه املنطقة 

بالتحديد أن تحدد الفجوات املوجودة يف الرعاية الصحية 

الثانوية، يك تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة وتساعد يف 

بناء القدرات فيام يخص الرعاية الطبية والخربة. 

عنرص آخر يف هذا املرشوع هو رعاية الصحة النفسية التي 

م لكل املرىض عند وصولهم، وما نسبته 80 – 90 يف  ُتقدَّ

املئة منهم يوافقون عىل هذه الرعاية ويحرضون جلسات 

منتظمة مع أحد املرشدين النفسيني، وهذا أمر مفهوم إذ 

أن هؤالء الناس قد مروا بسنوات من النزاع، ومعظمهم إن 

مل يكن كلهم قد فقد قريباً أو عزيزاً.   

  طفل يف التاسعة من العمر كان ضحية النفجار يف بغداد قبل أربعة أعوام، ويتلقى اآلن العالج الفيزيايئ يف مركز بغداد للتأهيل الطبي.
 مريض يقوم بتأدية التامرين املوصوفة له مبساعدة من املعالج الفيزيايئ.

 هنالك معدل عاٍل من اإلعاقة في 
العراق – ونتحدث هنا عن نحو 4 
ماليين شخص يعاني من اإلعاقة.
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ما بعد األحداث
الجراحة الطارئة في فلسطين

مستجدات الطوارئ
الصور:  لوري بوّنو

منذ يوم الثالثني من مارس/آذار تقوم منظمة أطباء بال حدود بتكييف أنشطتها للتأقلم مع التدفق الهائل 
من الجرحى الذين أصيبوا بعيارات نارية أثناء “مسرية العودة” ومتثل هذه الفرتة أكرب عدد من اإلصابات 
منذ عام 2014 عندما شنت القوات اإلرسائيلية “عملية الجرف الصامد” العسكرية عىل قطاع غزة. فيام 

ييل سنقرأ شهادتني، واحدة من جراح يف أطباء بال حدود عالج هؤالء املصابني أثناء أحداث املظاهرات، 
وأخرى من طفل عمره 11 عاماً أصيب بطلق ناري. 
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 د. ساميون أوستلينج وهو يجري عملية جراحية. 

 يحيى وهو يتلقى العالج

سيمون أوستلينج، جراح عظام، أطباء 
بال حدود 

منذ الثالثني من مارس/آذار 2018، يتظاهر آالف الفلسطينيني 

يف غزة ضمن فعاليات ’مسرية العودة الكربى‘. ويف يوم 14 

مايو/أيار كان هنالك زخم يف املظاهرات احتجاجاً عىل نقل 

السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس. وأوردت السلطات 

الصحية يف نهاية ذلك اليوم أن 55 فلسطينياً قتلوا من قبل 

القوات اإلرسائيلية و 2,771 أصيبوا، بينهم 1,359 أصيبوا 

بالذخرية الحية. 

تلقينا يف مستشفى األقىص يف قطاع غزة أعداداً كبرية من 

الجرحى يوم 14 مايو/أيار ، حيث استقبلنا يف غضون ثالث 

ساعات ما بني 300 – 400 مصاب. لدينا أربع قاعات 

عمليات، ورسعان ما امتألت جميعها وعمَّ االضطراُب املكاَن. 

كانت جميع اإلصابات ناجمة عن عيارات نارية ومعظمها 

يف األطراف السفلية. كانت مداخل الجروح صغرية ومخارجها 

مة ومتشظية آلالف  كبرية للغاية. أما العظام فكانت مهشَّ

األجزاء.

أن تكون جراحاً وسط هذه الظروف هو  أمر سهل نوعاً 

ما – تذهب إىل قاعة العمليات وتجري الجراحة للمصاب الذي 

أمامك. وبالرغم من علمك أن الوضع خارج القاعة مضطرب، 

إال أنه ليس بوسعك فعل يشء حياله. تقوم بأفضل ما ميكنك 

للمصاب الذي لديك، ثم تنتقل إىل املصاب التايل، أي تعالج كل 

حالة عىل حدة. تحاول أن ال تفكر يف الجرحى اآلخرين؛ وتبذل 

جهدك لتعالج كل جريح بأرسع ما ميكن وأفضل ما ميكن.

إحدى الحاالت كانت لطفل عمره 12 عاماً مصاب بطلق ناري 

أسفل الركبة مع إصابة يف العصب وكرس يسء مع خسارة يف 

العظم ويف األنسجة الرخوة. لن يتعاىف املصاب بشكل كامل 

وسيكون لديه عرجة لبقية حياته. إنه ألمر محزٌن بالنسبة يل، 

فهو مل يتجاوز الثانية عرشة من عمره بعد.

الكثري من هؤالء الجرحى تلقوا إصابات ستسبب لهم 

إعاقات طيلة حياتهم. كثريون منهم قد يفقدوا ساقاً. سيحتاج 

قطاع غزة إىل إجراء عمليات جراحية لهؤالء الجرحى لنحو سنة 

إىل سنتني قادمتني ألن الكثري من الحاالت معقدة للغاية.

يحيى، 11 عاماً، طالب مدرسة
"اسمي يحيى وعمري 11 سنة وأنا يف الصف الخامس. قبل 

أن أتعرض لإلصابة كنت أحب مدرستي ومل تنزل عالمايت عن 

95 من 100!

ذهبت إىل “مسرية العودة الكربى” مع اثنني من إخويت 

ألستطلع أرض آبايئ وألرى بعيني أولئك الذين يقصفون غزة 

ويطلقون النار عىل الغزيني. أردت أن أعرف ملاذا يفعلون 

ذلك. اليشء الوحيد الذي يجعل اإلرسائيليني أقوى منا هو 

أسلحتهم.

كنت قريباً جداً من السياج عندما ُأطِلق عيلَّ النار. 

كنت أصغر املوجودين بالقرب من السياج. أردت أن 

أكون قريباً يك أرى املنظر عىل الجانب اآلخر. كان املنظر 

جمياًل جداً، أجمل من غزة! لكن عندها أطلقوا عيل 

النار. أذكر وجه الشخص الذي أطلق النار عيّل، لقد 

كانت امرأة شقراء. 

أصابتني الرصاصة يف كاحل قدمي، وقد تأذت 

العضالت واألوتار والعظم. ال أستطيع سوى تحريك 

أصابعي اآلن، ومبقدار ضئيل. عندما أصبت تأملت كثرياً، 

كام لو أنني أصبت بصدمة كهربائية. أشعر بتحسن 

بعض اليشء اآلن. خضعت لعملية جراحية يف املستشفى 

وسأخضع لعملية أخرى. حالياً أراجع عيادة أطباء بال 

حدود يف بيت الهيا ثالث مرات يف األسبوع، وقد أُخرِبت 

أنني سأمتكن من امليش يف غضون ستة أشهر. 

ال أعتقد أنني صغري جداً للتعرض لإلصابة إذ ميكنني 

تحمل األمل والحزن، مثل باقي الناس يف غزة الذين 

أصيبوا”   

مرىض أطباء بال حدود يف غزة

يبلغ عمر  أصغر مريض عالجته أطباء بال حدود يف 

هذه األزمة سبع سنوات. كان هنالك أيضاً طفل يف 

الثامنة وطفالن يف العارشة. وقد عالجت أطباء بال 

حدود 34 مريضاً دون سن الخامسة عرشة. 

حتى وقت كتابة هذه الكلامت قدمت أطباء بال 

حدود الرعاية الجراحية لـ 367 شخصاً أصيبوا يف 

هذه األحداث.
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"سأشرع اليوم في 
بداية جديدة"
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مستجدات طبية 
الصور: لويز أّنو/أطباء بال حدود

مئات األشخاص الذين تواصلوا مع الناجني من اإليبوال ما زالوا 

تحت املراقبة وما زالت هنالك بعض القرى يحيط بها الغموض 

من حيث انتشار املرض فيها. فيام ييل قصة شخص أصيب 

باإليبوال ونجا.

تم تخريج ماري-فينسنت أخرياً من مركز عالج اإليبوال يف 

بيكورو يف جمهورية الكونغو الدميقراطية. تقول ماري: “يف 

البداية مل نكن نؤمن بوجود اإليبوال”. ُشفيت ماري-فينسنت 

من الفريوس وذلك بعد أن أصيبت كامل أرستها باملرض.

ال تعرف ماري-فينسنت كم عمرها لكنها تبدو يف الستني 

رمبا، وقد مرَّ عليها الكثري يف حياتها. قصة أرستها مع اإليبوال 

بدأت مع ابنها تشارلز.

تشارلز هو واحد من أحد عرش ابناً وابنًة ملاري-فينسنت. 

كان يدير مركزاً صحياً بعيداً يف إتيبو، وهي بلدة صغرية 

تبعد نحو 170 كيلومرتاً عن مبانداكا عاصمة إقليم إكواتور 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، وتربطها بها طرق ترابية 

عة. وقد كانت إتيبو أشبه مبركز بحثي لتفيش  وجسور مصدَّ

اإليبوال األخري.

أمىض تشارلز سنوات وهو يقدم الرعاية للمرىض املصابني 

بأمراض من قبيل املالريا واإلسهال وسوء التغذية ومساعدة 

النساء برعاية ما قبل الوالدة ويف الوالدات التي تصحبها 

مضاعفات. لقي تشارلز حتفه يوم 9 مايو/أيار مع احتامل أن 

يكون سبب الوفاة هو اإلصابة باإليبوال، وكان ذلك بعد يوم 

واحد من اإلعالن الرسمي عن التفيش. مل يتم فحص جثته 

ملعرفة ما إذا كان يحمل الفريوس، لكنه عومل بعناية واحرتام، 

فتم غسله ونقله إىل مسقط رأسه يك يتم دفنه حسب األعراف.

خالل األيام التالية لوفاته، أصاب الفريوس أفراد أرسته 

وزمالءه الذين كانوا يعتنون به أثناء مرضه.

وتقول ماري-فينسنت: “بدأت تساورنا الشكوك حيال 

سبب مرض تشارلز عندما طلب منا زمالؤه املمرضون أن نبقى 

بعيدين عنه. لكنني مع ذلك كنت أعتني به، ألن األم ال بد أن 

تعتني بابنها عندما ميرض”.

 أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 

مرتدياً املالبس الواقية لتحميه من 

اإلصابة باإليبوال. 

الجراحة التقويمية: األردن

يوم 8 مايو/أيار 2018 تم اإلعالن عن تفٍش لفريوس اإليبوال يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، ووقت 
كتابة هذه الكلامت كان هنالك 38 إصابة مؤكدة باإليبوال و 28 وفاة. وقد تعاىف أربع وعرشون مريضاً 

َد أنهم حاالت إصابة باإليبوال( من املرض وتم تخريجهم من مراكز العالج. )تأكَّ

تعترب جثة شخص مات من اإليبوال شديدة العدوى، 

وخالل األيام التالية لدفن تشارلز بدأت ماري-فينسنت 

وعدة أفراد آخرين من أرستها يشعرون باملرض.

“حاملا تم الدفن بدأنا نشعر باملرض، وكانت األعراض 

عىل شكل حمى وتقيؤ وإسهال. بدأنا ندرك أن األمر كان 

مرضاً ومل يكن لعنة. كنت قد سمعت باإليبوال وبحاالت 

الوفاة الغامضة يف بعض القرى القريبة، لكننا مل نكن ندري 

حينها”. 

رسعان ما اشتد املرض عىل ماري-فينسنت بسبب 

الفريوس وذهبت إلجراء الفحص. َمرِض بعدها ابنها الكبري 

وزوجته ثم ابٌن آخر وشخص من أقارب العائلة. بعدها 

أصيبت زوجة تشارلز الحامل بالحمى واثنان من أبنائه 

وخطيبة ابنه الشابة. جميع أفراد األرسة ُنقلوا إىل مركز 

أطباء بال حدود املؤقت لإليبوال يف إتيبو ومتت إحالتهم إىل 

مركز عالج اإليبوال يف بيكورو، وهي بلدة تبعد عنهم بضع 

ساعات، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابتهم.

أمضوا األسابيع القادمة يف مركز العالج، يصارعون معاً 

أعراض املرض والخوف.

وتقول ماري-فينسنت: “كان أفراد الكادر الطبي 

متعاطفني معنا للغاية وفعلوا ما بوسعهم ليساعدونا عىل 

النجاة. قدموا لنا الدعم املعنوي والتشجيع وجعلونا نؤمن 

أننا سنشفى يف الوقت الذي بدأنا نفقد فيه األمل”.

إال أن حفيد ماري-فينسنت )ابن تشارلز( والخطيبة 

الشابة لقيا حتفهام من جراء املرض لألسف. وبالرغم من 

تعايف زوجة تشارلز الحقاً، مل يعش جنينها، ذلك أن فريوس 

اإليبوال يخرتق املشيمة حيث ال ميكن أن يصل نظام مناعة 

األم إىل هناك وال ميكنه حاميته.

“لقد تعافيت، لكن مل يبق لدي يشء يف البيت، لقد تم 

حرق كل ما أملك. أنا كبرية يف السن لكني سأبدأ حيايت من 

الصفر مجدداً. سأرشع اليوم يف بداية جديدة”.   

 ماري-فينسنت وزوجها يقفان اللتقاط صورة لهام أمام 

منزلهام يف بلدة إتيبو التابعة إلقليم إكواتور يف جمهورية 

الكونغو الدميقراطية. وقد باتت هذه البلدة مبثابة مركز 

بحثي أثناء تفيش اإليبوال األخري. 
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بنغالديش: رعاية الصحة النفسية

تعالج فرق أطباء بال حدود املشاكل الصحية املبارشة لالجئات 
الروهينغا الاليت تعرضن للعنف الجنيس، حيث ترتاوح أعامرهن 

ما بني تسع سنني و50 سنة. ونظراً لألذى النفيس الذي يرتتب عىل 
التعرض لهذا العنف )ومن أنواع أخرى من العنف( تعترب رعاية الصحة 

النفسية أولوية ألطباء بال حدود يف بنغالديش. فيام ييل، تتحدث لنا 
إليزابيث هوفامن، الطبيبة النفسية يف أطباء بال حدود، عن صعوبات 

التعامل مع األرضار النفسية الناجمة عن االعتداء الجنيس. 

عندما أسأل امرأة من الروهينغا عن األحداث التي جرت يف 

ميامنار، فإن أول ما تجيبك به هو القول "لقد رسقونا".

ستقول أن مواشيها وبيتها وأرضها قد رُسقوا منها، وأن 

جنسيتها قد أُخذت منها أيضاً. ولن تذكر كلمة عن االغتصاب. 

النساء الاليت أراهن تتم إحالتهن عادة من قبل أطباء نعمل 

معهم يف املراكز الصحية. تأيت النساء إىل الطبيب ولديهن 

شكايات مختلفة من جميع أجزاء أجسادهن، آمالت أن يحصلن 

عىل عالج ناجع. غالباً ال يكون هنالك سبب عضوي كامن. وبعد 

أن يصف األطباء مسكنات األمل والفيتامينات وتستمر األعراض 

. يف الظهور، ال يبقى أمامهم سوى إحالتهن إيلَّ

يتمثل عميل يف جعل هؤالء النسوة يدركن أن اآلالم العديدة 

التي تسبب لهم كل هذه املعاناة هي يف الواقع ناجمة عن 

األذى النفيس الذي مررن به. من الصعب حقاً أن تجعلهن 

يحكني. ذلك هو هدف العالج النفيس والدعم النفيس

الذي تقدمه أطباء بال حدود ضمن خدماتها للصحة النفسية. 

يجعلهن ذلك يتحدثن عن األذى النفيس الذي طالهن.

يجدن األمر صعباً للغاية.

فهن يفضلن اإلشارة إىل أو الحديث عن العنف الذي 

رأينه، كتلك املرأة التي أخربتني مؤخراً عام شهدته من 

مشاهد مروعة، عن رجال يتم تقطيعهم إىل أجزاء، عن 

نساء ُيغَتصنب من قبل عدة جنود، عن أطفال ُيلقون يف 

النار.

وأثناء االستشارة التي استمرت مدة ساعة، سألتها عن 

من يوجد معها هنا يف املخيم وبسؤايل ذاك عرفت منها 

أن الرجال الذين كانت تتحدث عنهم هم زوجها 

وأخوه، والنساء هم هي وأختها، واألطفال هم طفالها 

هي. بأخذ عدد حاالت االغتصاب يف االعتبار، نعتقد أن 

بعضها سيؤدي إىل حمل.

لكن أكرر أنه من الصعب عىل هؤالء النساء أن 

يتحدثن عن ذلك إىل طبيبة نفسية، فام بالك بأن يتحدثن 

إىل أزواجهن أو عائالتهن. وهذا يعني أنها تحتفظ بالرس 

بينها وبني نفسها، وتحرص عىل أال تفشيه. إنها الطريقة 

التي تحمي النساء بها أنفسهن ويحمني أطفالهن. 

تحت الضوء
الصور: لوري بوّنو/أطباء بال حدود

 نساء ينتظرن دورهن للحصول عىل الطعام يف 

مخيم جمتويل العشوايئ لالجئني يف كوكس بازار

www.msf-me.org 

ما الذي تفعله أطباء بال حدود؟

تقدم أطباء بال حدود الرعاية الطبية وخدمات 

الصحة النفسية لضحايا العنف يف مخيامت الالجئني 

الروهينغا يف بنغالديش.

عالجت أطباء بال حدود 377 ضحية عنف جنيس 

ومنزيل بني نهاية أغسطس 2017 وأبريل 2018. أما 

العدد الفعيل للضحايا فهو بالتأكيد أكرب بكثري.

تقدر استبيانات أطباء بال حدود أن ما ال يقل عن 

6,700 روهينغي ُقتلوا يف الهجامت التي استهدفت 

الروهينغا يف ميامنار.
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البحث واإلنقاذ 

في صور
الصور: غولييلمو مانجاباين
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 القابلة أموين سليامن وأم الطفل مرياكل عىل منت أكواريوس. 

يوم السبت 26 مايو/أيار، ولد طفل بصحة جيدة عىل منت 
سفينة أكواريوس وهي سفينة بحث وإنقاذ تسريها منظمة أطباء 

بال حدود بالتعاون مع إس أو إس ميديترياين. 
وِلد الطفل مرياكل )ومرياكل يف اإلنكليزية تعني ’معجزة‘( يف 

املياه الدولية عند الساعة 3:45 عرصاً، وكانت أمه قد تم 
إنقاذها قبل ذلك ببضعة أيام يوم الخميس 24 مايو/أيار من 

قبل سفينة تابعة للبحرية اإليطالية وُنقلت الحقاً إىل أكواريوس. 
وقالت املمرضة التي تعمل مع أطباء بال حدود، أموين سليامن 
التي ولَّدت الطفل: “بالنسبة لكونها أول والدة لألم فقد كانت 
الوالدة رسيعة. بدأ أمل املخاض يف الصباح الباكر وخالل ساعات 
قليلة من املخاض الفعيل أبرص الطفل النور. وهو بصحة جيدة 

وأمه كذلك”.
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حكت أم الطفل ألطباء بال حدود أنها أمضت عاماً يف ليبيا قالت أنها كانت محتجزة 

هناك وتعرضت للرضب واالبتزاز املايل ومل يكونوا يعطوها سوى القليل من الطعام. 

ثم هربت مع زوجها ومئات اآلخرين يف وقت سابق من هذا العام ومن حينها كانت 

مختبئة يف بيت أحد األصدقاء يف ليبيا قبل أن ترشع يف رحلة البحر الخطرة. 

ُترينا هذه األحداث وقصة هذه األم مدى أهمية ورضورة وجود أطباء بال حدود يف 

البحر املتوسط، كام يجب أن ال مُتنع املنظامت غري الحكومية أو ُتجرَّم لقيامها بعمليات 

البحث واإلنقاذ التي تحفظ أرواح البرش. 

 A Syrian baby lies in the floor of Kara Tepe camp, 
Greece after crossing the Mediterannean with 
family. At the time this photo was taken the family 
were waiting for their papers. July 2015

في صور
الصور: غولييلمو مانجاباين

 الطفل مرياكل وهو يغطُّ يف نوٍم عميق عىل منت أكواريوس االحتفال بوالدة مرياكل عىل منت أكواريوس

www.msf-me.org 



يف يوم 30 مارس/آذار 2018، بدأت 
سلسلة من املظاهرات يف غزة يف 

فلسطني إحياًء ليوم األرض وانطلقت 
معها ’مسرية العودة الكربى‘. قوبلت 

هذه املظاهرات بالعنف من قبل الجيش 
اإلرسائييل. ووفق السلطات الصحية 

املحلية فقد أصيب 3,598 فلسطينياً 
بأعرية نارية وُقتل 104 منهم. الكثري 
من الجرحى الذين استقبلتهم أطباء 

بال حدود كان لديهم إصابات معقدة، 
تتطلب عالجاً مطوالً ومتواصالً، وكثري 

منها ستؤدي إىل إعاقات. 

EDUCATIONAL PULL-OUT
Image: Laurie Bonnaud/MSF الصورة بعدسة: لوري بوّنو/أطباء بال حدود
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رسم بياني

On 30 March 2018 a series of 
protests began in Gaza, Palestine, to 
mark ‘Land Day’ and to commence 
the ‘Great March of Return’. These 
protests were met with force by the 
Israeli military. According to local 
health authorities, 3,598 Palestinians 
were shot and 104 were killed. Many 
of the patients received by MSF had 
severe and complicated injuries, that 
will require extensive and ongoing 
treatment, many of which will likely 
lead to disabilities.

INFOGRAPHIC

GREAT MARCH
OF RETURN

 A patient that was shot during the March of Return 
is operated on by MSF teams in Al Awda Hospital.

4 Doctors
number of doctors recruited.

MSF has also hired and  
trained 30 extra nurses.

number of patients MSF is 
now able to treat in Gaza 
after boosting capacity.
Before 30 March, MSF  
had around 600 patients  
in clinics

1,650

459
surgeries performed

182
 number of MSF 
staff in Gaza 
)vs. 88 at end of 2017(

جراحة أجريت

عدد الجرحى الذين ميكن 
ألطباء بال حدود عالجهم يف غزة 

بعد تعزيز قدراتها. 
قبل الثالثني من مارس/آذار، كان 

لدى أطباء بال حدود نحو 600 
مصاب يف عياداتها

عدد أفراد كادر
 أطباء بال حدود يف غزة

)مقابل 88 يف نهاية عام 2017(

4 أطباء تم توظيفهم. كام وظفت أطباء بال 
حدود ودربت 30 ممرضاً إضافياً. 

 جريح أصيب أثناء مسرية العودة يخضع لعملية جراحية من قبل 

طواقم أطباء بال حدود يف مستشفى العودة. 

90% 

of the patients MSF received  

were shot in the legs and knees. 

من الجرحى الذين استقبلتهم أطباء 
بال حدود أصيبوا بعيارات نارية يف 

األطراف السفلية والركب. 

1,300 
patients treated for gunshot wounds.

مريضاً عولجوا من جروح ناجمة عن عيارات نارية. 

of patients have injuries 

that will require long-term 

treatment, potentially several 

surgical interventions and a 

long rehabilitation period.

40%
من الجرحى لديهم إصابات تتطلب 

عالجاً طويل األمد، مع احتامل 
حاجتهم لعدة تدخالت جراحية 

ورعاية تأهيلية طويلة. 
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مسيرة العودة 
الكبرى


