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في يوم األحد، 16 مايو/أيار 2021، قتلت غارات إسرائيلية ضربت المنطقة التي تضم عيادة منظمة أطباء بال حدود

في غزة في فلسطين ما ال يقل عن 42 شخصًا بينهم 10 أطفال، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. كما

تسبب قصف المنطقة بأضرار لعيادتنا أخرجت غرفة التعقيم عن العمل وأضرت بغرفة االنتظار. ولم ُيصب أحد في

عيادتنا التي نقدم فيها عالج اإلصابات والحروق. 

وقد وصف أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود، كان حاضرًا، مشهد رعب مخيف حيث هز انفجار هائل الحي وكان النساء

واألطفال يهرعون إلى الشارع وهم يصرخون ويبكون. 

ويقول الدكتور محمد أبو مغيصيب، نائب المنسق الطبي ألطباء بال حدود في غزة: "لقد كان الوضع مروعًا هذا

األسبوع مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين كل يوم، لكني عندما رأيت الضرر الذي لحق بالمنطقة وبعيادة أطباء بال

حدود في الصباح التالي للقصف أصبت بالذهول".

ويضيف: "كل شيء تضرر – المنازل، الطرقات، األشجار. والعيادة التي نستقبل فيها أكثر من 1000 طفل في السنة

م أحد جدرانها واألنقاض تمأل المكان. العيادة مغلقة اآلن ليس فقط بسبب الضرر لعالج اإلصابات والحروق قد تهد�

ر وألن المنطقة مازالت غير آمنة". الذي لحق ببنيتها بل أيضًا ألن الطريق المؤدي إليها قد ُدم�

إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في فلسطين

مواضيع ذات صلة

فلسطين الحروب والنزاعات 

17 مايو/أيار 2021 تحديث حول مشروع

على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا
مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما كانت

هة". وينبغي على وجه السرعة ترتيب وصول آمن "موج�
للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية

“

غارات إسرائيلية تقتل العشرات وتسبب أضرارًا لعيادة
أطباء بال حدود في غزة

فلسطين

إذ شهدت فرقنا واحدًة من أصعب السنين في تاريخها الذي يمتد على قرابة نصف قرن من تقديم المساعدات

اإلنسانية، فقد عملت في حوالي 90 بلدًا استجابًة لجائحة كوفيد-19 وغيرها من حاالت الطوارئ وأعمال العنف

وفاشيات األمراض التي زادت الجائحة من تعقيدها.

كوفيد-19: جائحة عالمية ذات تأثير عالمي

صحيٌح أن جائحة كوفيد-19 كانت حاضرًة على الدوام خالل العام، إال أنها لم ُتمّثل سوى مشكلة ثانوية بالنسبة

للكثير من الناس في البلدان التي اعتدنا على العمل فيها. فقد استمرت وفيات الناس جّراء المالريا وسوء التغذية

وغيرها من األمراض وكانت غالبًا نتيجًة لغياب الرعاية الصحية. إذ ُألغيت حمالت التلقيح فيما منعت القيود

المفروضة على السفر والتنقل الناَس من الوصول إلى المراكز الطبية. ولهذا فقد ركزنا في إطار استجابتنا للجائحة

على استمرارية خدمات الرعاية الصحية واإلسهام في وقاية النظم الصحية من المعاناة تحت وطأة الضغوط.

هذا وقد كافحنا لمتابعة عملنا اليومي وتجنب وقوع إصابات ووفيات بأمراض أخرى نتيجًة لتداعيات الجائحة أو ما

يعرف ’باألثر المتموج‘. فقد نجحنا إلى حد كبير مثًال في الحفاظ على برامجنا المعنية بمكافحة فيروس نقص

المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي C والسل، معتمدين على بروتوكوالت معدلة ومقاربات بديلة لتأمين

العالج والرعاية، دون أن نقصر في حماية المرضى والطواقم من كوفيد-19.

كما عملنا على سد فجوات الرعاية الصحية في حاالت أخرى. فقد رفعت طواقمنا الطاقة االستيعابية لمستشفى

نابلس لألمومة الواقع في مدينة الموصل في العراق حين أقفلت مرافق أخرى في المدينة أبوابها في ظل جائحة

كوفيد-19. غير أن الجائحة أجبرتنا في مناطق أخرى على تعليق أنشطتنا كما حدث في باكستان حين أوقفنا مؤقتًا

12 مايو/أيار 2021 تحديث حول مشروع

مدراء العمليات*

فرضت سنة 2020 تحديات هائلة على الناس في جميع أصقاع األرض، حيث واجهوا
مستويات لم يعهدوها من المرض والفقدان والخوف والعزلة في ظل جائحة كوفيد-19

وتداعياتها. فقد أدت الجائحة إلى تفاقم مشاكل الرعاية الصحية الناجمة عن النزاعات
والنزوح والفقر في العديد من البلدان التي تعمل فيها فرق أطباء بال حدود وغيرها التي لم

تعتد العمل فيها.

تقرير األنشطة

حصاد العام 2020
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أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية بالنسبة لذوي اإلصابات المهددة للحياة أكثر تقييدًا إذ أن الغارات الجوية

اإلسرائيلية قد أضرت بالكثير من الطرقات المؤدية إلى المستشفيات. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الطواقم

الطبية يخشون على سالمتهم أثناء ذهابهم إلى العمل، كما أن بعض المواد الطبية بدأت تنفد. كان هناك طبيبان

بين االثنين وأربعين شخصًا الذين ُقتلوا في القصف على محيط عيادتنا.

وحتى ظهر يوم 17 مايو/أيار بالتوقيت المحلي، قتل ما ال يقل عن 200 شخصًا في غزة، 59 منهم أطفال، وفق

وزارة الصحة. كما ُقتل 10 أشخاص بينهم طفالن في إسرائيل بفعل الصواريخ الُمطَلقة من غزة من قبل الفصائل

الفلسطينية المسلحة.

وصرح إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في األراضي الفلسطينية المحتلة، قائًال: "إن الغارات المريعة على

المدنيين والبنى التحتية المدنية التي نشهدها في غزة هي أفعال ال ُتبرر وال ُتغتفر".

وأضاف: "الوضع حرج، وعدد الجرحى والمشردين يتصاعد، في حين مازال من غير الممكن دخول مواد وطواقم

أ أ أ أ

في يوم األحد، 16 مايو/أيار 2021، قتلت غارات إسرائيلية ضربت المنطقة التي تضم عيادة منظمة أطباء بال حدود

في غزة في فلسطين ما ال يقل عن 42 شخصًا بينهم 10 أطفال، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. كما

تسبب قصف المنطقة بأضرار لعيادتنا أخرجت غرفة التعقيم عن العمل وأضرت بغرفة االنتظار. ولم ُيصب أحد في

عيادتنا التي نقدم فيها عالج اإلصابات والحروق. 

وقد وصف أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود، كان حاضرًا، مشهد رعب مخيف حيث هز انفجار هائل الحي وكان النساء

واألطفال يهرعون إلى الشارع وهم يصرخون ويبكون. 

ويقول الدكتور محمد أبو مغيصيب، نائب المنسق الطبي ألطباء بال حدود في غزة: "لقد كان الوضع مروعًا هذا

األسبوع مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين كل يوم، لكني عندما رأيت الضرر الذي لحق بالمنطقة وبعيادة أطباء بال

حدود في الصباح التالي للقصف أصبت بالذهول".

ويضيف: "كل شيء تضرر – المنازل، الطرقات، األشجار. والعيادة التي نستقبل فيها أكثر من 1000 طفل في السنة

م أحد جدرانها واألنقاض تمأل المكان. العيادة مغلقة اآلن ليس فقط بسبب الضرر لعالج اإلصابات والحروق قد تهد�

ر وألن المنطقة مازالت غير آمنة". الذي لحق ببنيتها بل أيضًا ألن الطريق المؤدي إليها قد ُدم�

إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في فلسطين

مواضيع ذات صلة

فلسطين الحروب والنزاعات 

17 مايو/أيار 2021 تحديث حول مشروع

على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا
مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما كانت

هة". وينبغي على وجه السرعة ترتيب وصول آمن "موج�
للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية

“M S F

عامل مع أطباء بال حدود يعاين األضرار في مركز عالج اإلصابات والحروق في غزة

إثر غارة جوية إسرائيلية. فلسطين، 16 مايو/أيار 2021

غارات إسرائيلية تقتل العشرات وتسبب أضرارًا لعيادة
أطباء بال حدود في غزة

فلسطين

برنامجنا الذي يركز على عالج الليشمانيا الجلدية، كما أقفلنا مستشفى لألمومة لمدة أسبوعين حين أصيب العديد

من أفراد الطواقم بكوفيد-19.

وقد بدأت المنظمة في يناير/كانون الثاني أنشطًة تركز على كوفيد-19 لمساعدة الناس األكثر عرضة لإلصابة في

هونغ كونغ. يشار إلى أن إقفال الحدود والمطارات خالل شهري فبراير/شباط ومارس/آذار زاد من مصاعب نقل

اإلمدادات والطواقم إلى مشاريعنا. كما عانينا في أوائل 2020 لتأمين معدات الحماية الشخصية التي كانت

شحيحيًة آنذاك، مما صعب علينا تأمين حماية الطواقم والمرضى بالشكل المناسب وسّلط الضوء في اآلن ذاته

على التفاوتات وأوجه عدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة.  

وصحيٌح أن مخاوفنا من تعرض أنظمة الرعاية الصحية األكثر ضعفًا لضغوطات هائلة جراء الفيروس الجديد لم

تتحقق، إال أن البلدان التي نعمل فيها لم تسلم تمامًا. فقد عالجت فرقنا مرضى يعانون من إصابات خطيرة

بكوفيد-19 في هايتي وجنوب إفريقيا واليمن وغيرها من البلدان، حيث أدارت طواقمنا العاملة في اليمن المركزين

الوحيدين لعالج مرضى كوفيد-19 في مدينة عدن فتعاملت مع تدفق أعداد كبيرة من المرضى الذين كانوا يصلون

C H R I S T O P H E R  L E E

كيرا سميث، ممرضة ومديرة أنشطة الوقاية من العدوى ومكافحتها مع أطباء بال

حدود، تتحدث إلى مقيمة في أحد دور الرعاية في هيوستن في والية تكساس

التي ضربها تفشي كوفيد-19 بقوة. الواليات المتحدة األمريكية، سبتمبر/أيلول

2020
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إنسانية إضافية إلى غزة. وتفيد السلطة الصحية المحلية أنها على بعد 24 ساعة من نفاد أكياس الدم، أي أنهم لن

يعودوا قادرين على نقل الدم للمرضى، وهو إجراء أساسي في رعاية جرحى الحرب".

ويعمل فريق من أطباء بال حدود ضمن نوبات على مدار 24 ساعة لدعم الطواقم الطبية في غرفة الطوارئ وقاعات

العمليات في مستشفى العودة بمنطقة جباليا ويعالج يوميًا ما بين 40 إلى 45 مريضًا من ذوي الجروح البالغة

والحروق الشديدة. كما تبرعت أطباء بال حدود بمواد طبية لعدة مرافق طبية في القطاع خالل األسبوع الماضي. وال

يمكننا بسبب انعدام األمن تشغيل برامجنا المعتادة لرعاية مصابي الحروق ورعاية ما بعد العمليات الجراحية

لإلصابات البالغة.

ومع استمرار إسرائيل في قصفها الجوي والمدفعي لغزة، فر� أكثر من 38,000 فلسطيني من منازلهم خشية على

سالمتهم وفق األمم المتحدة، كما أصبح ما ال يقل عن 2,500 شخص بال مأوى، بينهم أفراد من طاقم أطباء بال

حدود. وقد وجد العديد من أفراد طاقمنا مأوى في بيوت أقاربهم، لكن أطباء بال حدود أوجدت مأوى مؤقتًا للذين لم

يجدوا.

ويقول سوك: "على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما

هة"، فمن غير الممكن في مثل هذا المكان كثيف السكان أن تكون آثار القصف محدودة. وينبغي على كانت "موج�

وجه السرعة ترتيب وصول آمن للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية".

أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية بالنسبة لذوي اإلصابات المهددة للحياة أكثر تقييدًا إذ أن الغارات الجوية

اإلسرائيلية قد أضرت بالكثير من الطرقات المؤدية إلى المستشفيات. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الطواقم

الطبية يخشون على سالمتهم أثناء ذهابهم إلى العمل، كما أن بعض المواد الطبية بدأت تنفد. كان هناك طبيبان

بين االثنين وأربعين شخصًا الذين ُقتلوا في القصف على محيط عيادتنا.

وحتى ظهر يوم 17 مايو/أيار بالتوقيت المحلي، قتل ما ال يقل عن 200 شخصًا في غزة، 59 منهم أطفال، وفق

وزارة الصحة. كما ُقتل 10 أشخاص بينهم طفالن في إسرائيل بفعل الصواريخ الُمطَلقة من غزة من قبل الفصائل

الفلسطينية المسلحة.

وصرح إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في األراضي الفلسطينية المحتلة، قائًال: "إن الغارات المريعة على

المدنيين والبنى التحتية المدنية التي نشهدها في غزة هي أفعال ال ُتبرر وال ُتغتفر".

وأضاف: "الوضع حرج، وعدد الجرحى والمشردين يتصاعد، في حين مازال من غير الممكن دخول مواد وطواقم

أ أ أ أ

في يوم األحد، 16 مايو/أيار 2021، قتلت غارات إسرائيلية ضربت المنطقة التي تضم عيادة منظمة أطباء بال حدود

في غزة في فلسطين ما ال يقل عن 42 شخصًا بينهم 10 أطفال، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. كما

تسبب قصف المنطقة بأضرار لعيادتنا أخرجت غرفة التعقيم عن العمل وأضرت بغرفة االنتظار. ولم ُيصب أحد في

عيادتنا التي نقدم فيها عالج اإلصابات والحروق. 

وقد وصف أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود، كان حاضرًا، مشهد رعب مخيف حيث هز انفجار هائل الحي وكان النساء

واألطفال يهرعون إلى الشارع وهم يصرخون ويبكون. 

ويقول الدكتور محمد أبو مغيصيب، نائب المنسق الطبي ألطباء بال حدود في غزة: "لقد كان الوضع مروعًا هذا

األسبوع مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين كل يوم، لكني عندما رأيت الضرر الذي لحق بالمنطقة وبعيادة أطباء بال

حدود في الصباح التالي للقصف أصبت بالذهول".

ويضيف: "كل شيء تضرر – المنازل، الطرقات، األشجار. والعيادة التي نستقبل فيها أكثر من 1000 طفل في السنة

م أحد جدرانها واألنقاض تمأل المكان. العيادة مغلقة اآلن ليس فقط بسبب الضرر لعالج اإلصابات والحروق قد تهد�

ر وألن المنطقة مازالت غير آمنة". الذي لحق ببنيتها بل أيضًا ألن الطريق المؤدي إليها قد ُدم�

إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في فلسطين

مواضيع ذات صلة

فلسطين الحروب والنزاعات 

17 مايو/أيار 2021 تحديث حول مشروع

على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا
مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما كانت

هة". وينبغي على وجه السرعة ترتيب وصول آمن "موج�
للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية

“M S F

عامل مع أطباء بال حدود يعاين األضرار في مركز عالج اإلصابات والحروق في غزة

إثر غارة جوية إسرائيلية. فلسطين، 16 مايو/أيار 2021

غارات إسرائيلية تقتل العشرات وتسبب أضرارًا لعيادة
أطباء بال حدود في غزة

فلسطين

وهم في حالة حرجة، في ظل غياب ما يكفي من أجهزة التنفس االصطناعي للمرضى وعدم كفاية معدات الحماية

الشخصية للطواقم.

كذلك فقد وجدت فرقنا أنفسها وهي تعمل في بلدان غنية – وكانت المرة األولى التي نعمل فيها في بعض هذه

الدول - علمًا أنها كانت تهدف إلى ردم الفجوة المعرفية التي تعاني منها جهود االستجابة لتفشي كوفيد-19. فقد

ساعدت طواقمنا العاملة في أوروبا والواليات المتحدة المجموعات المستضعفة والمهمشة التي أغفلتها بل حتى

أهملتها السلطات، والتي تضم المسنين والمشردين والمهاجرين الذين ارتفعت معدالت اإلصابة بينهم بشكل حاد.

وقد ركزنا في إسبانيا وبلجيكا والواليات المتحدة على العمل في مرافق العيش المشترك التي تشمل دور الرعاية،

مع العلم أن معدل العدوى بلغ 94 بالمئة في أحد مقرات سكن العمال في العاصمة الفرنسية باريس. عملنا أيضًا

مع المشردين والمهاجرين في العديد من البلدان ومنها إيطاليا وسويسرا والبرازيل.

هذا ولم نفتأ نعّدل استجابتنا كلما جمعنا معلومات جديدة عن الفيروس خالل 2020. فقد نفذت فرقنا استشاراتها

عبر الهاتف أو اإلنترنت، فيما اعتمدنا على تقنيات مبتكرة كبرامج المحاكاة ثالثية األبعاد لتدريب الطواقم التمريضية

المنزلية في إسبانيا على كيفية التعامل مع تدفق الناس بهدف التقليل من العدوى.

كما أدخلنا على بعض المرافق القائمة تعديالت كي تستخدم ألغراض أخرى كما حدث حين حّولنا مركز عالج الحروق

الذي تديره فرقنا في بورت أو برانس في هايتي ووحداتنا الجراحية في الموصل في العراق وفي بّر إلياس في لبنان،

إلى مستشفياٍت لعالج كوفيد-19. كذلك فقد رفعنا صوتنا وتحدثنا علنًا عن التفاوتات وعدم المساواة حين حّثت

حملة توفير األدوية األساسية التابعة لمنظمة أطباء بال حدود شركات األدوية على عدم الترّبح من الجائحة ودعت

الحكومات إلى مواجهة احتكار براءات اختراع أدواٍت تسمح بتأمينها بسرعٍة وبأسعار أرخص في البلدان التي نعمل

فيها.

https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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إنسانية إضافية إلى غزة. وتفيد السلطة الصحية المحلية أنها على بعد 24 ساعة من نفاد أكياس الدم، أي أنهم لن

يعودوا قادرين على نقل الدم للمرضى، وهو إجراء أساسي في رعاية جرحى الحرب".

ويعمل فريق من أطباء بال حدود ضمن نوبات على مدار 24 ساعة لدعم الطواقم الطبية في غرفة الطوارئ وقاعات

العمليات في مستشفى العودة بمنطقة جباليا ويعالج يوميًا ما بين 40 إلى 45 مريضًا من ذوي الجروح البالغة

والحروق الشديدة. كما تبرعت أطباء بال حدود بمواد طبية لعدة مرافق طبية في القطاع خالل األسبوع الماضي. وال

يمكننا بسبب انعدام األمن تشغيل برامجنا المعتادة لرعاية مصابي الحروق ورعاية ما بعد العمليات الجراحية

لإلصابات البالغة.

ومع استمرار إسرائيل في قصفها الجوي والمدفعي لغزة، فر� أكثر من 38,000 فلسطيني من منازلهم خشية على

سالمتهم وفق األمم المتحدة، كما أصبح ما ال يقل عن 2,500 شخص بال مأوى، بينهم أفراد من طاقم أطباء بال

حدود. وقد وجد العديد من أفراد طاقمنا مأوى في بيوت أقاربهم، لكن أطباء بال حدود أوجدت مأوى مؤقتًا للذين لم

يجدوا.

ويقول سوك: "على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما

هة"، فمن غير الممكن في مثل هذا المكان كثيف السكان أن تكون آثار القصف محدودة. وينبغي على كانت "موج�

وجه السرعة ترتيب وصول آمن للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية".

أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية بالنسبة لذوي اإلصابات المهددة للحياة أكثر تقييدًا إذ أن الغارات الجوية

اإلسرائيلية قد أضرت بالكثير من الطرقات المؤدية إلى المستشفيات. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الطواقم

الطبية يخشون على سالمتهم أثناء ذهابهم إلى العمل، كما أن بعض المواد الطبية بدأت تنفد. كان هناك طبيبان

بين االثنين وأربعين شخصًا الذين ُقتلوا في القصف على محيط عيادتنا.

وحتى ظهر يوم 17 مايو/أيار بالتوقيت المحلي، قتل ما ال يقل عن 200 شخصًا في غزة، 59 منهم أطفال، وفق

وزارة الصحة. كما ُقتل 10 أشخاص بينهم طفالن في إسرائيل بفعل الصواريخ الُمطَلقة من غزة من قبل الفصائل

الفلسطينية المسلحة.

وصرح إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في األراضي الفلسطينية المحتلة، قائًال: "إن الغارات المريعة على

المدنيين والبنى التحتية المدنية التي نشهدها في غزة هي أفعال ال ُتبرر وال ُتغتفر".

وأضاف: "الوضع حرج، وعدد الجرحى والمشردين يتصاعد، في حين مازال من غير الممكن دخول مواد وطواقم

أ أ أ أ

في يوم األحد، 16 مايو/أيار 2021، قتلت غارات إسرائيلية ضربت المنطقة التي تضم عيادة منظمة أطباء بال حدود

في غزة في فلسطين ما ال يقل عن 42 شخصًا بينهم 10 أطفال، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. كما

تسبب قصف المنطقة بأضرار لعيادتنا أخرجت غرفة التعقيم عن العمل وأضرت بغرفة االنتظار. ولم ُيصب أحد في

عيادتنا التي نقدم فيها عالج اإلصابات والحروق. 

وقد وصف أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود، كان حاضرًا، مشهد رعب مخيف حيث هز انفجار هائل الحي وكان النساء

واألطفال يهرعون إلى الشارع وهم يصرخون ويبكون. 

ويقول الدكتور محمد أبو مغيصيب، نائب المنسق الطبي ألطباء بال حدود في غزة: "لقد كان الوضع مروعًا هذا

األسبوع مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين كل يوم، لكني عندما رأيت الضرر الذي لحق بالمنطقة وبعيادة أطباء بال

حدود في الصباح التالي للقصف أصبت بالذهول".

ويضيف: "كل شيء تضرر – المنازل، الطرقات، األشجار. والعيادة التي نستقبل فيها أكثر من 1000 طفل في السنة

م أحد جدرانها واألنقاض تمأل المكان. العيادة مغلقة اآلن ليس فقط بسبب الضرر لعالج اإلصابات والحروق قد تهد�

ر وألن المنطقة مازالت غير آمنة". الذي لحق ببنيتها بل أيضًا ألن الطريق المؤدي إليها قد ُدم�

إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في فلسطين

مواضيع ذات صلة

فلسطين الحروب والنزاعات 

17 مايو/أيار 2021 تحديث حول مشروع

على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا
مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما كانت

هة". وينبغي على وجه السرعة ترتيب وصول آمن "موج�
للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية

“M S F

عامل مع أطباء بال حدود يعاين األضرار في مركز عالج اإلصابات والحروق في غزة

إثر غارة جوية إسرائيلية. فلسطين، 16 مايو/أيار 2021

غارات إسرائيلية تقتل العشرات وتسبب أضرارًا لعيادة
أطباء بال حدود في غزة

فلسطين

معاقبة المرتحلين

خّلف كوفيد-19 آثارًا واسعة النطاق طالت مجاالت أخرى نعمل فيها. فقد تذرعت الحكومات بالجائحة لتعاقب

المهاجرين أو تسلبهم حقوقهم وتحرمهم من الخدمات وتفرض قيودًا على حركة الالجئين في مخيمات واقعة في

بنتيو في جنوب السودان وكوكس بازار في بنغالديش، في حين لجأت السلطات اليونانية إلى حجج واهية تتعلق

بالتخطيط العمراني إلقفال مركزنا المخصصة لعزل المصابين بكوفيد-19 من المهاجرين العالقين في ليسبوس.

كما طالبنا سلطات الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك في مايو/أيار بوقف عمليات الترحيل الجماعي من

المناطق التي تمثل بؤرًا للجائحة إلى بلدان في أمريكا الوسطى والكاريبي تعاني من ضعف أنظمتها الصحية.

كما استمرت فرقنا بعمليات البحث واإلنقاذ في البحر األبيض المتوسط كلما أمكنها ذلك، أوًال على متن سفينة

أوشن فايكينغ والحقًا على سفينة سي ووتش 4، حيث أسهمت في مساعدة أولئك الذين فّروا من الظروف

المأساوية في ليبيا. إال أن السلطات اإليطالية استهدفت مرارًا وتكرارًا جهود البحث واإلنقاذ التي تضطلع بها

المنظمات غير الحكومية التي كانت جميع سفنها تقريبًا محتجزة في إحدى الفترات نتيجًة ألسباب فنية تافهة، مما

M S F /C A R O L I N E  T H I R I O N

ُتنقل لقاحات الحصبة على متن دراجة نارية من ليساال إلى بوسو مانزي في

مقاطعة مونغاال، وهي منطقة شمالية يصعب جًدا الوصول إليها ويجتاحها وباء

الحصبة. أرسلت منّظمة أطباء بال حدود طواقم الطوارئ لتنفيذ أنشطة العالج

والتلقيح. جمهورية الكونغو الديمقراطية، فبراير/شباط 2020.

https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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إنسانية إضافية إلى غزة. وتفيد السلطة الصحية المحلية أنها على بعد 24 ساعة من نفاد أكياس الدم، أي أنهم لن

يعودوا قادرين على نقل الدم للمرضى، وهو إجراء أساسي في رعاية جرحى الحرب".

ويعمل فريق من أطباء بال حدود ضمن نوبات على مدار 24 ساعة لدعم الطواقم الطبية في غرفة الطوارئ وقاعات

العمليات في مستشفى العودة بمنطقة جباليا ويعالج يوميًا ما بين 40 إلى 45 مريضًا من ذوي الجروح البالغة

والحروق الشديدة. كما تبرعت أطباء بال حدود بمواد طبية لعدة مرافق طبية في القطاع خالل األسبوع الماضي. وال

يمكننا بسبب انعدام األمن تشغيل برامجنا المعتادة لرعاية مصابي الحروق ورعاية ما بعد العمليات الجراحية

لإلصابات البالغة.

ومع استمرار إسرائيل في قصفها الجوي والمدفعي لغزة، فر� أكثر من 38,000 فلسطيني من منازلهم خشية على

سالمتهم وفق األمم المتحدة، كما أصبح ما ال يقل عن 2,500 شخص بال مأوى، بينهم أفراد من طاقم أطباء بال

حدود. وقد وجد العديد من أفراد طاقمنا مأوى في بيوت أقاربهم، لكن أطباء بال حدود أوجدت مأوى مؤقتًا للذين لم

يجدوا.

ويقول سوك: "على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما

هة"، فمن غير الممكن في مثل هذا المكان كثيف السكان أن تكون آثار القصف محدودة. وينبغي على كانت "موج�

وجه السرعة ترتيب وصول آمن للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية".

أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية بالنسبة لذوي اإلصابات المهددة للحياة أكثر تقييدًا إذ أن الغارات الجوية

اإلسرائيلية قد أضرت بالكثير من الطرقات المؤدية إلى المستشفيات. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الطواقم

الطبية يخشون على سالمتهم أثناء ذهابهم إلى العمل، كما أن بعض المواد الطبية بدأت تنفد. كان هناك طبيبان

بين االثنين وأربعين شخصًا الذين ُقتلوا في القصف على محيط عيادتنا.

وحتى ظهر يوم 17 مايو/أيار بالتوقيت المحلي، قتل ما ال يقل عن 200 شخصًا في غزة، 59 منهم أطفال، وفق

وزارة الصحة. كما ُقتل 10 أشخاص بينهم طفالن في إسرائيل بفعل الصواريخ الُمطَلقة من غزة من قبل الفصائل

الفلسطينية المسلحة.

وصرح إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في األراضي الفلسطينية المحتلة، قائًال: "إن الغارات المريعة على

المدنيين والبنى التحتية المدنية التي نشهدها في غزة هي أفعال ال ُتبرر وال ُتغتفر".

وأضاف: "الوضع حرج، وعدد الجرحى والمشردين يتصاعد، في حين مازال من غير الممكن دخول مواد وطواقم

أ أ أ أ

في يوم األحد، 16 مايو/أيار 2021، قتلت غارات إسرائيلية ضربت المنطقة التي تضم عيادة منظمة أطباء بال حدود

في غزة في فلسطين ما ال يقل عن 42 شخصًا بينهم 10 أطفال، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. كما

تسبب قصف المنطقة بأضرار لعيادتنا أخرجت غرفة التعقيم عن العمل وأضرت بغرفة االنتظار. ولم ُيصب أحد في

عيادتنا التي نقدم فيها عالج اإلصابات والحروق. 

وقد وصف أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود، كان حاضرًا، مشهد رعب مخيف حيث هز انفجار هائل الحي وكان النساء

واألطفال يهرعون إلى الشارع وهم يصرخون ويبكون. 

ويقول الدكتور محمد أبو مغيصيب، نائب المنسق الطبي ألطباء بال حدود في غزة: "لقد كان الوضع مروعًا هذا

األسبوع مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين كل يوم، لكني عندما رأيت الضرر الذي لحق بالمنطقة وبعيادة أطباء بال

حدود في الصباح التالي للقصف أصبت بالذهول".

ويضيف: "كل شيء تضرر – المنازل، الطرقات، األشجار. والعيادة التي نستقبل فيها أكثر من 1000 طفل في السنة

م أحد جدرانها واألنقاض تمأل المكان. العيادة مغلقة اآلن ليس فقط بسبب الضرر لعالج اإلصابات والحروق قد تهد�

ر وألن المنطقة مازالت غير آمنة". الذي لحق ببنيتها بل أيضًا ألن الطريق المؤدي إليها قد ُدم�

إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في فلسطين

مواضيع ذات صلة

فلسطين الحروب والنزاعات 

17 مايو/أيار 2021 تحديث حول مشروع

على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا
مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما كانت

هة". وينبغي على وجه السرعة ترتيب وصول آمن "موج�
للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية

“M S F

عامل مع أطباء بال حدود يعاين األضرار في مركز عالج اإلصابات والحروق في غزة

إثر غارة جوية إسرائيلية. فلسطين، 16 مايو/أيار 2021

غارات إسرائيلية تقتل العشرات وتسبب أضرارًا لعيادة
أطباء بال حدود في غزة

فلسطين

غّيب قدرتها بشكل شبه تام. يشار إلى أن سفينة سي ووتش 4 كانت قد احتجزت لمدة ستة أشهر ابتداًء من

سبتمبر/أيلول.

في السياق ذاته لم تخفف السلطات األوروبية من موقفها المتشدد إزاء المهاجرين والالجئين، وتجّسد هذا في

عمليات الهدم المنتظمة للمخيمات في باريس واستمرار أعمال الردع واالنتهاك التي تنفذها السلطات في منطقة

البلقان. كما أدت إجراءات االحتواء القاسية وظروف المعيشة التي يرثى لها في موريا، في اليونان، إلى احتراق

المخيم بالكامل في سبتمبر/أيلول. علمًا أننا عملنا في كل تلك المواقع على توفير المساعدات الطبية والدعم

النفسي.

تأمين الرعاية في مناطق النزاع

اضطررنا في 2020 إلى تعليق أو تخفيض بعض أنشطتنا مؤقتًا في أعقاب أعمال عنٍف طالت مرافقنا وطواقمنا

في تعز في اليمن، ووالية بورنو في نيجيريا، ومنطقة فيزي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمناطق الشمالية

الغربية من الكاميرون. وأدى هجوم طال جناح األمومة في مستشفى دشت برجي في العاصمة األفغانية كابول إلى

مقتل 16 أّمًا وإحدى القابالت التي كانت تعمل مع أطباء بال حدود في 12 مايو/أيار، وبالتالي لم يكن أمامنا من خيار

سوى إقفال المرفق، غير أن هذا حرم النساء واألطفال من خدمات الرعاية التوليدية ورعاية حديثي الوالدة التي ال

يمكن لهّن االستغناء عنها.

https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.msf.org/ar/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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إنسانية إضافية إلى غزة. وتفيد السلطة الصحية المحلية أنها على بعد 24 ساعة من نفاد أكياس الدم، أي أنهم لن

يعودوا قادرين على نقل الدم للمرضى، وهو إجراء أساسي في رعاية جرحى الحرب".

ويعمل فريق من أطباء بال حدود ضمن نوبات على مدار 24 ساعة لدعم الطواقم الطبية في غرفة الطوارئ وقاعات

العمليات في مستشفى العودة بمنطقة جباليا ويعالج يوميًا ما بين 40 إلى 45 مريضًا من ذوي الجروح البالغة

والحروق الشديدة. كما تبرعت أطباء بال حدود بمواد طبية لعدة مرافق طبية في القطاع خالل األسبوع الماضي. وال

يمكننا بسبب انعدام األمن تشغيل برامجنا المعتادة لرعاية مصابي الحروق ورعاية ما بعد العمليات الجراحية

لإلصابات البالغة.

ومع استمرار إسرائيل في قصفها الجوي والمدفعي لغزة، فر� أكثر من 38,000 فلسطيني من منازلهم خشية على

سالمتهم وفق األمم المتحدة، كما أصبح ما ال يقل عن 2,500 شخص بال مأوى، بينهم أفراد من طاقم أطباء بال

حدود. وقد وجد العديد من أفراد طاقمنا مأوى في بيوت أقاربهم، لكن أطباء بال حدود أوجدت مأوى مؤقتًا للذين لم

يجدوا.

ويقول سوك: "على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما

هة"، فمن غير الممكن في مثل هذا المكان كثيف السكان أن تكون آثار القصف محدودة. وينبغي على كانت "موج�

وجه السرعة ترتيب وصول آمن للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية".

أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية بالنسبة لذوي اإلصابات المهددة للحياة أكثر تقييدًا إذ أن الغارات الجوية

اإلسرائيلية قد أضرت بالكثير من الطرقات المؤدية إلى المستشفيات. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الطواقم

الطبية يخشون على سالمتهم أثناء ذهابهم إلى العمل، كما أن بعض المواد الطبية بدأت تنفد. كان هناك طبيبان

بين االثنين وأربعين شخصًا الذين ُقتلوا في القصف على محيط عيادتنا.

وحتى ظهر يوم 17 مايو/أيار بالتوقيت المحلي، قتل ما ال يقل عن 200 شخصًا في غزة، 59 منهم أطفال، وفق

وزارة الصحة. كما ُقتل 10 أشخاص بينهم طفالن في إسرائيل بفعل الصواريخ الُمطَلقة من غزة من قبل الفصائل

الفلسطينية المسلحة.

وصرح إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في األراضي الفلسطينية المحتلة، قائًال: "إن الغارات المريعة على

المدنيين والبنى التحتية المدنية التي نشهدها في غزة هي أفعال ال ُتبرر وال ُتغتفر".

وأضاف: "الوضع حرج، وعدد الجرحى والمشردين يتصاعد، في حين مازال من غير الممكن دخول مواد وطواقم

أ أ أ أ

في يوم األحد، 16 مايو/أيار 2021، قتلت غارات إسرائيلية ضربت المنطقة التي تضم عيادة منظمة أطباء بال حدود

في غزة في فلسطين ما ال يقل عن 42 شخصًا بينهم 10 أطفال، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. كما

تسبب قصف المنطقة بأضرار لعيادتنا أخرجت غرفة التعقيم عن العمل وأضرت بغرفة االنتظار. ولم ُيصب أحد في

عيادتنا التي نقدم فيها عالج اإلصابات والحروق. 

وقد وصف أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود، كان حاضرًا، مشهد رعب مخيف حيث هز انفجار هائل الحي وكان النساء

واألطفال يهرعون إلى الشارع وهم يصرخون ويبكون. 

ويقول الدكتور محمد أبو مغيصيب، نائب المنسق الطبي ألطباء بال حدود في غزة: "لقد كان الوضع مروعًا هذا

األسبوع مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين كل يوم، لكني عندما رأيت الضرر الذي لحق بالمنطقة وبعيادة أطباء بال

حدود في الصباح التالي للقصف أصبت بالذهول".

ويضيف: "كل شيء تضرر – المنازل، الطرقات، األشجار. والعيادة التي نستقبل فيها أكثر من 1000 طفل في السنة

م أحد جدرانها واألنقاض تمأل المكان. العيادة مغلقة اآلن ليس فقط بسبب الضرر لعالج اإلصابات والحروق قد تهد�

ر وألن المنطقة مازالت غير آمنة". الذي لحق ببنيتها بل أيضًا ألن الطريق المؤدي إليها قد ُدم�

إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في فلسطين

مواضيع ذات صلة

فلسطين الحروب والنزاعات 

17 مايو/أيار 2021 تحديث حول مشروع

على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا
مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما كانت

هة". وينبغي على وجه السرعة ترتيب وصول آمن "موج�
للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية

“M S F

عامل مع أطباء بال حدود يعاين األضرار في مركز عالج اإلصابات والحروق في غزة

إثر غارة جوية إسرائيلية. فلسطين، 16 مايو/أيار 2021

غارات إسرائيلية تقتل العشرات وتسبب أضرارًا لعيادة
أطباء بال حدود في غزة

فلسطين

واستمرت فرقنا في تقديم المساعدات للنازحين المقيمين في مخيمات في مناطق شمال كيفو وجنوب كيفو

وإيتوري الواقعة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي شهدت ارتفاعًا حادًا في مستوى العنف،

وكذلك في منطقة كابو دلغادو في الموزمبيق التي تعرف نزاعًا مستمرًا إنما خفيًا إلى حد كبير أدى إلى نزوح اآلالف

عن بيوتهم. أما في يونيو/حزيران عقب موجة االشتباكات بين المجتمعات المختلفة في منطقة بيبور الكبرى في

جنوب السودان، فقد أرسلنا فرقًا متنقلة لتأمين الرعاية الطارئة لألهالي المنكوبين الذين اضطروا للفرار إلى

األحراش.

هذا ولم تغب االضطرابات وأعمال العنف خالل 2020 عن منطقة الساحل اإلفريقي، بما في ذلك بوركينا فاسو

ومالي والنيجر، حيث أدت إلى نزوحات جماعية وتفاقم االحتياجات اإلنسانية، مّما دفع فرق أطباء بال حدود إلى بذل

أقصى ما لديها استجابًة لما حدث.

وفي أكتوبر/تشرين األول، اندلع نزاع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ، حيث عملت فرق أطباء بال

حدود على تقييم االحتياجات في ظل القتال الدائر وقدمت المساعدات الطارئة، إلى أن بدأت بإدارة برامج منتظمة

في ديسمبر/كانون األول.

P A U L  D U K E /M S F

أدى تدفق النازحين إلى مفاقمة األوضاع المعيشية وأوجه عدم المساواة في

مقاطعة جنوب كيفو. جمهورية الكونغو الديمقراطية، نوقمبر/تشرين الثاني

2020

https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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إنسانية إضافية إلى غزة. وتفيد السلطة الصحية المحلية أنها على بعد 24 ساعة من نفاد أكياس الدم، أي أنهم لن

يعودوا قادرين على نقل الدم للمرضى، وهو إجراء أساسي في رعاية جرحى الحرب".

ويعمل فريق من أطباء بال حدود ضمن نوبات على مدار 24 ساعة لدعم الطواقم الطبية في غرفة الطوارئ وقاعات

العمليات في مستشفى العودة بمنطقة جباليا ويعالج يوميًا ما بين 40 إلى 45 مريضًا من ذوي الجروح البالغة

والحروق الشديدة. كما تبرعت أطباء بال حدود بمواد طبية لعدة مرافق طبية في القطاع خالل األسبوع الماضي. وال

يمكننا بسبب انعدام األمن تشغيل برامجنا المعتادة لرعاية مصابي الحروق ورعاية ما بعد العمليات الجراحية

لإلصابات البالغة.

ومع استمرار إسرائيل في قصفها الجوي والمدفعي لغزة، فر� أكثر من 38,000 فلسطيني من منازلهم خشية على

سالمتهم وفق األمم المتحدة، كما أصبح ما ال يقل عن 2,500 شخص بال مأوى، بينهم أفراد من طاقم أطباء بال

حدود. وقد وجد العديد من أفراد طاقمنا مأوى في بيوت أقاربهم، لكن أطباء بال حدود أوجدت مأوى مؤقتًا للذين لم

يجدوا.

ويقول سوك: "على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما

هة"، فمن غير الممكن في مثل هذا المكان كثيف السكان أن تكون آثار القصف محدودة. وينبغي على كانت "موج�

وجه السرعة ترتيب وصول آمن للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية".

أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية بالنسبة لذوي اإلصابات المهددة للحياة أكثر تقييدًا إذ أن الغارات الجوية

اإلسرائيلية قد أضرت بالكثير من الطرقات المؤدية إلى المستشفيات. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الطواقم

الطبية يخشون على سالمتهم أثناء ذهابهم إلى العمل، كما أن بعض المواد الطبية بدأت تنفد. كان هناك طبيبان

بين االثنين وأربعين شخصًا الذين ُقتلوا في القصف على محيط عيادتنا.

وحتى ظهر يوم 17 مايو/أيار بالتوقيت المحلي، قتل ما ال يقل عن 200 شخصًا في غزة، 59 منهم أطفال، وفق

وزارة الصحة. كما ُقتل 10 أشخاص بينهم طفالن في إسرائيل بفعل الصواريخ الُمطَلقة من غزة من قبل الفصائل

الفلسطينية المسلحة.

وصرح إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في األراضي الفلسطينية المحتلة، قائًال: "إن الغارات المريعة على

المدنيين والبنى التحتية المدنية التي نشهدها في غزة هي أفعال ال ُتبرر وال ُتغتفر".

وأضاف: "الوضع حرج، وعدد الجرحى والمشردين يتصاعد، في حين مازال من غير الممكن دخول مواد وطواقم

أ أ أ أ

في يوم األحد، 16 مايو/أيار 2021، قتلت غارات إسرائيلية ضربت المنطقة التي تضم عيادة منظمة أطباء بال حدود

في غزة في فلسطين ما ال يقل عن 42 شخصًا بينهم 10 أطفال، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. كما

تسبب قصف المنطقة بأضرار لعيادتنا أخرجت غرفة التعقيم عن العمل وأضرت بغرفة االنتظار. ولم ُيصب أحد في

عيادتنا التي نقدم فيها عالج اإلصابات والحروق. 

وقد وصف أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود، كان حاضرًا، مشهد رعب مخيف حيث هز انفجار هائل الحي وكان النساء

واألطفال يهرعون إلى الشارع وهم يصرخون ويبكون. 

ويقول الدكتور محمد أبو مغيصيب، نائب المنسق الطبي ألطباء بال حدود في غزة: "لقد كان الوضع مروعًا هذا

األسبوع مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين كل يوم، لكني عندما رأيت الضرر الذي لحق بالمنطقة وبعيادة أطباء بال

حدود في الصباح التالي للقصف أصبت بالذهول".

ويضيف: "كل شيء تضرر – المنازل، الطرقات، األشجار. والعيادة التي نستقبل فيها أكثر من 1000 طفل في السنة

م أحد جدرانها واألنقاض تمأل المكان. العيادة مغلقة اآلن ليس فقط بسبب الضرر لعالج اإلصابات والحروق قد تهد�

ر وألن المنطقة مازالت غير آمنة". الذي لحق ببنيتها بل أيضًا ألن الطريق المؤدي إليها قد ُدم�

إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في فلسطين
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عامل مع أطباء بال حدود يعاين األضرار في مركز عالج اإلصابات والحروق في غزة

إثر غارة جوية إسرائيلية. فلسطين، 16 مايو/أيار 2021

غارات إسرائيلية تقتل العشرات وتسبب أضرارًا لعيادة
أطباء بال حدود في غزة

فلسطين

في سياق آخر وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أمر رئيس الوزراء اإلثيوبي الجيش بالتحرك ضد جبهة تحرير شعب

تيغراي في المناطق الشمالية إلقليم تيغراي. وكانت االشتباكات المسلحة قد أدت في نهاية العام إلى نزوح مئات

اآلالف من الناس سواء ضمن تيغراي أو إلى الجارة السودان، حيث التجؤوا إلى مخيمات عشوائية مؤقتة. وقد

عملت فرقنا على تأمين الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية للنازحين والمجتمعات المضيفة

على جانبي الحدود.

االستجابة للكوارث الطبيعية واألمراض

عملنا خالل األعوام األخيرة على االستجابة لحاالت طوارئ فرضها التغير المناخي. ففي منطقة نيامي في النيجر

حيث أدت زيادة غزارة األمطار إلى حدوث فيضانات، عملت فرقنا على مراقبة ارتفاع أعداد إصابات المالريا وحاالت

سوء التغذية واالستجابة لهذا االرتفاع، علمًا أن حاالت سوء التغذية كانت نتيجة لتلف المحاصيل.

وقد أسهم تغير المناخ على طول منطقة الساحل اإلفريقي في اختالل التوازن بين األراضي المتاحة لرعاة المواشي

مقابل تلك المتاحة للمزارعين.  إذ أن التنافس على الموارد وعدم قدرة السلطات على التفاوض حول األراضي

أّديا إلى اندالع نزاع بين هاتين المجموعتين، مما أدى إلى مفاقمة العنف وغياب األمن في المنطقة.

سواء أكان ما حدث نتيجة للتغير المناخي أم لم يكن، فقد استمرت فرق أطباء بال حدود باالستجابة للكوارث

الطبيعية وتفشي األمراض، حيث قدمنا خالل عام 2020 المساعدات ألناس تضرروا جراء العواصف التي هبت في

السلفادور والفيضانات التي اجتاحت الصومال وجنوب السودان وإعصاٍر ضرب هندوراس.

هذا وأشرفت فرقنا على إدارة حمالت لعالج المالريا والوقاية منها في بلدان مثل فنزويال ونيجيريا وبوروندي وغينيا،

كما عالجت المرضى من الكوليرا واإلسهاالت المائية الحادة في كينيا وإثيوبيا والموزمبيق واليمن.

كذلك فقد عاشت جمهورية الكونغو الديمقراطية سنتين ونصف من فاشيات اإليبوال المتعاقبة التي حّطت أوزارها

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد أن أودت بحياة أكثر من 2,300 شخص. وكانت فرق أطباء بال حدود قد عالجت

المرضى وساعدت السلطات في السيطرة على الفاشيات الثالثة.

يشار إلى أن فاشيات الحصبة التي انتشرت على نطاق واسع سنة 2019 استمرت خالل 2020، علمًا أن البلدان

األكثر تضررًا شملت جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد. كما أودت الفاشيات التي
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إنسانية إضافية إلى غزة. وتفيد السلطة الصحية المحلية أنها على بعد 24 ساعة من نفاد أكياس الدم، أي أنهم لن

يعودوا قادرين على نقل الدم للمرضى، وهو إجراء أساسي في رعاية جرحى الحرب".

ويعمل فريق من أطباء بال حدود ضمن نوبات على مدار 24 ساعة لدعم الطواقم الطبية في غرفة الطوارئ وقاعات

العمليات في مستشفى العودة بمنطقة جباليا ويعالج يوميًا ما بين 40 إلى 45 مريضًا من ذوي الجروح البالغة

والحروق الشديدة. كما تبرعت أطباء بال حدود بمواد طبية لعدة مرافق طبية في القطاع خالل األسبوع الماضي. وال

يمكننا بسبب انعدام األمن تشغيل برامجنا المعتادة لرعاية مصابي الحروق ورعاية ما بعد العمليات الجراحية

لإلصابات البالغة.

ومع استمرار إسرائيل في قصفها الجوي والمدفعي لغزة، فر� أكثر من 38,000 فلسطيني من منازلهم خشية على

سالمتهم وفق األمم المتحدة، كما أصبح ما ال يقل عن 2,500 شخص بال مأوى، بينهم أفراد من طاقم أطباء بال

حدود. وقد وجد العديد من أفراد طاقمنا مأوى في بيوت أقاربهم، لكن أطباء بال حدود أوجدت مأوى مؤقتًا للذين لم

يجدوا.

ويقول سوك: "على إسرائيل أن توقف هذه الغارات في قلب غزة إذ رأينا مرارًا وتكرارًا كيف أنها تقتل المدنيين مهما

هة"، فمن غير الممكن في مثل هذا المكان كثيف السكان أن تكون آثار القصف محدودة. وينبغي على كانت "موج�

وجه السرعة ترتيب وصول آمن للطواقم اإلنسانية والمواد اإلنسانية".

أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية بالنسبة لذوي اإلصابات المهددة للحياة أكثر تقييدًا إذ أن الغارات الجوية

اإلسرائيلية قد أضرت بالكثير من الطرقات المؤدية إلى المستشفيات. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الطواقم

الطبية يخشون على سالمتهم أثناء ذهابهم إلى العمل، كما أن بعض المواد الطبية بدأت تنفد. كان هناك طبيبان

بين االثنين وأربعين شخصًا الذين ُقتلوا في القصف على محيط عيادتنا.

وحتى ظهر يوم 17 مايو/أيار بالتوقيت المحلي، قتل ما ال يقل عن 200 شخصًا في غزة، 59 منهم أطفال، وفق

وزارة الصحة. كما ُقتل 10 أشخاص بينهم طفالن في إسرائيل بفعل الصواريخ الُمطَلقة من غزة من قبل الفصائل

الفلسطينية المسلحة.

وصرح إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في األراضي الفلسطينية المحتلة، قائًال: "إن الغارات المريعة على

المدنيين والبنى التحتية المدنية التي نشهدها في غزة هي أفعال ال ُتبرر وال ُتغتفر".

وأضاف: "الوضع حرج، وعدد الجرحى والمشردين يتصاعد، في حين مازال من غير الممكن دخول مواد وطواقم

أ أ أ أ

في يوم األحد، 16 مايو/أيار 2021، قتلت غارات إسرائيلية ضربت المنطقة التي تضم عيادة منظمة أطباء بال حدود

في غزة في فلسطين ما ال يقل عن 42 شخصًا بينهم 10 أطفال، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. كما

تسبب قصف المنطقة بأضرار لعيادتنا أخرجت غرفة التعقيم عن العمل وأضرت بغرفة االنتظار. ولم ُيصب أحد في

عيادتنا التي نقدم فيها عالج اإلصابات والحروق. 

وقد وصف أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود، كان حاضرًا، مشهد رعب مخيف حيث هز انفجار هائل الحي وكان النساء

واألطفال يهرعون إلى الشارع وهم يصرخون ويبكون. 

ويقول الدكتور محمد أبو مغيصيب، نائب المنسق الطبي ألطباء بال حدود في غزة: "لقد كان الوضع مروعًا هذا

األسبوع مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين كل يوم، لكني عندما رأيت الضرر الذي لحق بالمنطقة وبعيادة أطباء بال

حدود في الصباح التالي للقصف أصبت بالذهول".

ويضيف: "كل شيء تضرر – المنازل، الطرقات، األشجار. والعيادة التي نستقبل فيها أكثر من 1000 طفل في السنة

م أحد جدرانها واألنقاض تمأل المكان. العيادة مغلقة اآلن ليس فقط بسبب الضرر لعالج اإلصابات والحروق قد تهد�

ر وألن المنطقة مازالت غير آمنة". الذي لحق ببنيتها بل أيضًا ألن الطريق المؤدي إليها قد ُدم�

إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بال حدود في فلسطين
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عامل مع أطباء بال حدود يعاين األضرار في مركز عالج اإلصابات والحروق في غزة

إثر غارة جوية إسرائيلية. فلسطين، 16 مايو/أيار 2021

غارات إسرائيلية تقتل العشرات وتسبب أضرارًا لعيادة
أطباء بال حدود في غزة

فلسطين

ضربت مالي وجنوب السودان بحياة آالف األطفال. وقد قضى بعضهم في منازلهم دون أن يحصل الكثير منهم

على الرعاية الطبية المناسبة. وكانت فرق أطباء بال حدود تعمل قدر اإلمكان لتأمين العالج وتنفذ حمالت تحصين

واسعة كثيرًا ما تعرضت هي وحمالت التحصين الروتينية لالنقطاع أو اإللغاء في ظل الظروف التي فرضتها جائحة

كوفيد-19.

أخيرًا فإننا نجّدد في عام 2021 التزامنا بأن نبذل أقصى ما في وسعنا لتحديد من هم في حاجة إلى الدعم

ومساعدتهم بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو قناعاتهم السياسية.

بقلم مدراء العمليات:  أوليفر بين، د. مارك بيوت، د. إيزابيل ديفورني، ميشيل هوفمان،

كريستين جاميه، تيريزا سانكريستوفال

مجموعة األزمات الدولية, منطقة الساحل األوسط: مشهد من حروب مناخ

جديدة؟ (باللغة اإلنجليزية) 
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https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.msf.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.msf.org/ar/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/b154-le-sahel-central-theatre-des-nouvelles-guerres-climatiques

