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افتتاحية

أهاًلالمحتويات

ماريو ستيفان،

املدير التنفيذي

أطباء بال حدود – اإلمارات العربية املتحدة  17|رسم بياين 
مسرية العودة الكربى – استجابة أطباء بال حدود

صورة الغالف: حيدان، التابعة ملحافظة صعدة اليمنية، مارس/آذار 2018: طفلة مينية أمام مدخل 

منزلها. )أغنيس فارين-ليكا/أطباء بال حدود(

أطباء بال حدود اإلمارات العربية املتحدة هي عضو يف املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية يف ديب 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

مديرة التحرير:  إميان الشناوي 
املدير الفني: يان ستوب

الرتجمة: بشري الحجي
فريق التحرير: رنا األمني، بلقيس حنداش، ماريو ستيفان، ياسمينة غراهو، متارا صائب

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

نستمر اليوم يف تذكري العامل باألمراض املنسية واألرواح املزَهقة والعواقب الناجمة عن 

اإلصابات التي يبقى أثرها طيلة الحياة.

يف اليمن، عالجنا نحو 92 ألف مصاب منذ عام 2015، بينام يف غزة قدمنا الرعاية 

التخصصية ألكرث من 3,000 من مصايب العيارات النارية من مظاهرات مسرية العودة الكربى.

وسواء بسبب فقد األطراف أو الندبات النفسية، سيعيش هؤالء املرىض مع عواقب مدى الحياة غالباً ما يتم 

تجاهلها. 

يف عام 2018 عززنا استجابتنا ألحد األمراض املدارية غري املعروفة عىل نطاق واسع ويسمى بالليشامنيا الجلدية. 

ينترش هذا املرض يف املنطقة وهو اآلن مستوطن يف باكستان. وبفضل حضورنا القوي يف أنحاء البلد، فقد عالجت 

مراكز العالج األربعة التابعة لنا نحو 5,000 شخص من التشوهات الجسدية التي لحقت بهم. 

وبينام نستجيب ملساعدة أولئك املعرضني لألمراض والنزاعات يف أنحاء العامل، نسلط الضوء عىل أولئك الذين سيلقون 

حتفهم بدون داٍع. 

يف الشهر األخري، اضطرت أطباء بال حدود إلنهاء عمليات إنقاذ املهاجرين يف البحر املتوسط التي كانت تقوم بها 

سفينة أكواريوس. وقد جاء ذلك بعد حملة من الهجامت املتضافرة من قبل السلطات األوروبية. وخالصة القول أن 

هذا التوقف اإلجباري عن تقديم املساعدة يعني أن املزيد من الناس سيموتون، وسُيحتَّم عليهم الغرق عىل خط 

الهجرة األخطر يف العامل.

يجب أن ال تتعرض عمليات إنقاذ األرواح لالستهداف، وإضافة إىل تقديم الرعاية الطبية املبارشة، سنواصل املدافعة 

لضامن أن تبقى أصوات مرضانا مسموعة وغري منسية. 

شكراً عىل دعمكم.

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

3|األخبار الدولية
مستجدات الوضع امليداين

ألطباء بال حدود

7|تحت الضوء
أزمة رعاية صحية بالحركة 

البطيئة

9|مستجدات طبية 
أسبوع يف اليمن   

11|زيارة ميدانية  
صمود الروهينغا 

13| مكافحة األمراض
الليشامنيا الجلدية يف باكستان 

5|البحث واإلنقاذ
نهاية قرسية لعمل أكواريوس 
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مستجدات 
أطباء بال حدود  

حول العالم

أطباء بال حدود 
القانون الدويل اإلنساين 

يف نوفمرب/ترشين الثاين، تلقت مديرة الشؤون القانونية يف 

أطباء بال حدود، الدكتورة فرانسواز بوشيه سولنييه “جائزة 

هرني دونان امليدانية” إلسهاماتها املميزة وجهودها يف 

القانون الدويل اإلنساين. 

وبهذه املناسبة قالت د. سولنييه أن الجائزة شكلت "عالمة 

مهمة يف اإلشادة بإسهام أطباء بال حدود يف القانون الدويل 

اإلنساين وباألخص الجانب الرباغاميت واملرتكز عىل اإلغاثة 

الذي طورته أطباء بال حدود من القانون الدويل اإلنساين 

للتفاوض عىل الوصول اإلنساين ومجال العمل امليداين".

يف أكتوبر/ترشين األول 2018، استضاف مكتب أطباء بال 

حدود اإلمارات العربية املتحدة اإلقليمي يف ديب د. سولنييه 

يف جلسة ناقشت تطبيق أطباء بال حدود للقانون الدويل 

اإلنساين وتجريم اإلغاثة اإلنسانية. وقد حرض الجلسة 

ممثلون عن منظامت غري حكومية وداعمني ومتربعني 

وأفراد الجمهور.

يف بعض الدول األوروبية، تتقاىض رشكة األدوية األمريكية 

“جيلياد” مبلغاً قدره 43,000 يورو للدورة العالجية 

 C من 12 أسبوعاً من الدواء الرئييس اللتهاب الكبد

“سوفوسبوفري”. بينام ميكن رشاء نسخ أخرى من الدواء 

بأقل من 75 يورو خارج أوروبا.

وقد تقدمت أطباء بال حدود رفقة خمسة منظامت أخرى 

بطلب استئناف لقرار أورويب بتأييد براءة االخرتاع التي 

تخص الدواء لصالح “جيلياد”. وقد تحدثت املنظامت 

ضد “احتكار جيلياد لسوفوسبوفري يف أوروبا” الذي سمح 

للرشكة بفرض أسعار فاحشة للدواء.

وقد حققت جيلياد خالل السنوات الخمس املاضية 58 

باته.  مليار دوالر من مبيعات سوفوسبوفري ومركَّ

الهند
عالج فريوس نقص املناعة البرشية لدى 

األطفال 

دعت منظمة أطباء بال حدود مجلس إدارة الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز 

والسل واملالريا للقيام بتغيريات عاجلة لسياساتهم ومامرساتهم تجاه الدول التي 

تفقد دعم املانحني بالتدريج أو تتحول عنه.

يف الهند، وجدت أطباء بال حدود أن مخزون أدوية فريوس نقص املناعة البرشية 

لألطفال بالتحديد قد نفد بسبب قلة املزودين مضموين الجودة. 

كام أن ِصغر حجم سوق أدوية فريوس نقص املناعة البرشية لألطفال يعني أنها 

مل تكن يوماً ما أولوية سواء للرشكات الصيدالنية متعددة الجنسيات أو ملصنِّعي 

األدوية الجنيسة. وإذا بقي األطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية من 

دون عالج فإن نصفهم سيموتون قبل أن يبلغوا عامهم الثاين.  

جنوب السودان 
125 امرأة وفتاة عولجوا من العنف 

الجنيس يف أسبوع واحد

عالجت أطباء بال حدود 104 من ضحايا العنف 

الجنيس خالل األشهر العرشة األوىل من عام 2018، كام 

قدمنا املساعدة لـ 125 امرأة وفتاة تعرضن لالغتصاب 

والرضب والتعنيف يف مقاطعة روبكونا يف شامل جنوب 

السودان خالل أسبوع واحد.

وتتزامن حوادث العنف الجنيس هذه مع زيادة تنقل 

السكان الذين يحاولون الوصول إىل أماكن توزيع 

الغذاء يف املنطقة. وتقول النساء أنهن أصبحن يواجهن 

مجموعات أكرب من املعتدين.

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
اإليبوال مل تنته بعد ومل تقرتب من نهايتها

يف األول من أغسطس/آب 2018 أعلنت جمهورية الكونغو الدميقراطية عن عارش تفٍش لإليبوال خالل 40 عاماً. ويرتكز التفيش يف شامل رشق إقليم شامل كيفو. ومع بلوغ 

عدد اإلصابات أكرث من 300 إصابة أصبح هذا التفيش األكرب يف تاريخ البلد.

تعترب أطباء بال حدود جزءاً من مجموعة العمل الوطنية التي تنسق التدخل يف عدة جوانب من االستجابة وتشمل: رعاية املرىض املترضرين من الفريوس يف مراكز عالج 

اإليبوال )مانجينا، بوتيمبو، تشوميا( واألشخاص املشتبه بإصابتهم )بيني، بونيا( وتطعيم العاملني عىل الخطوط األمامية، ومنع العدوى والسيطرة عليها، وتطهري املرافق التي مر 

خاللها املرىض الذين تأكدت إصابتهم باإليبوال. 

ويبلغ إجاميل عدد أفراد طاقم أطباء بال حدود العامل حالياً يف مشاريع اإليبوال يف شامل كيفو وإيتوري 100 فرد. وهذا التفيش قريب جداً من الحدود األوغندية مام يزيد 

خطر انتقاله إىل ذلك البلد. 

األخبار الدولية 
الصور: جون ويسلز/أطباء بال حدود، دومينيك براكو/أطباء بال حدود/ ديفيد جيليك/NPR، بيرت باوزا/أطباء بال حدود، جافيد شاه/أطباء بال حدود، محمد شبالق/أطباء بال حدود

المكسيك 
طلب اللجوء حق 

تقدم أطباء بال حدود يف املكسيك املساعدة اإلنسانية للناس 

الفارين من العنف املسترشي يف السلفادور وهندوراس 

وغواتيامال. وقد عاىن العديد منهم من مقتل أحد أو بعض 

أفراد أرسهم أو اختطافهم أو تجنيدهم من قبل الجامعات 

املسلحة أو تعرضوا لالبتزاز والعنف الجنيس. كثريون منهم 

يخشون أن ُيقتلوا أو يترضروا من العنف إذا ما أجربوا عىل 

العودة إىل بلدانهم.

نعتقد أن للفارين من العنف يف أمريكا الوسطى الحق يف 

طلب اللجوء بغض النظر عن كيفية دخولهم إىل الواليات 

املتحدة أو مكان دخولهم إليها. ويجب أن يحظوا بفرصة 

لعرض وضعهم واالستامع إليهم مبوجب إجراءات مناسبة 

ويجب أن ُيعاملوا بإنسانية.

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. 

أوروبا 
C عرقلة الوصول لدواء التهاب الكبد
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أكواريوس: البحث واإلنقاذ

بالرغم من استمرار موت الالجئني واملهاجرين وطالبي اللجوء يف البحر األبيض املتوسط، أُجربت منظمة 

أطباء بال حدود عىل إيقاف عمليات البحث واإلنقاذ التي تقوم بها سفينة أكواريوس. وفيام ييل القصة 

الكامنة خلف القرار. 

مستجدات الطوارئ
الصور:  غولييلمو مانجاباين / إس أو إس ميديترياين 

أصبح يوم 6 ديسمرب/كانون األول ُيعرف 

باسم اليوم األحلك يف تاريخ مشاريع 

أطباء بال حدود الدولية، حيث انتهت 

فيه عمليات اإلنقاذ التي كانت تقوم بها 

سفينة أكواريوس يف البحر املتوسط.

وقد أُجربت منظمتا أطباء بال حدود وإس أو إس ميديترياين 

عىل وقف عمليات أكواريوس، وجاء ذلك نتيجة حملة 

ممنهجة، قادتها الحكومة اإليطالية ودعمتها الحكومات 

األوروبية األخرى.

وأفادت أطباء بال حدود أن هذه الحمالت تجرِّم املنظامت 

اإلنسانية وتشهر بها وتعيقها عن تقديم املساعدة 

هذا يوم عصيب 

 يف يوم 10 أغسطس/آب 2018، أنقذت سفينة أكواريوس 25 شخصاً 

يف املنطقة الوسطى من البحر املتوسط قرب الساحل الليبي. وُيعَتقد أنهم 

كانوا يف البحر حينها منذ نحو 35 ساعة. 
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للمحتاجني. 

قبل شهرين من االنتهاء الرسمي لعمليات اإلنقاذ، بقيت 

سفينة أكواريوس يف امليناء غري قادرة عىل أداء عملها 

اإلنساين، بينام كان الناس يواصلون الهرب عرب البحر عرب 

خط الهجرة األخطر يف العامل.

ويف ترصيح صحفي قالت املنظمة أن كاًل من الحملة 

املوجهة ضدها وسياسات االتحاد األورويب الخارجية غري 

املدروسة تجاه الهجرة تقوِّض القانون الدويل واملبادئ 

اإلنسانية.

ويف هذا السياق قالت املديرة العامة ملنظمة أطباء بال 

حدود نيلكه ماندرز: “إن هذا يوم عصيب. إذ مل تفشل 

أوروبا يف إنشاء عمليات بحث وإنقاذ فحسب، بل وقامت 

بشكل فعال بإفشال محاوالت اآلخرين إلنقاذ األرواح. إن 

نهاية عمل سفينة أكواريوس تعني املزيد من حاالت الوفاة 

التي سيتم نسيانها يف عرض البحر”.

وقد شبَّهت أطباء بال حدود الهجامت التي قامت بها دول 

االتحاد األورويب، خالل األشهر الثامنية عرشة املاضية، عىل 

عمليات البحث واإلنقاذ اإلنسانية بالتكتيكات املستخدمة 

يف بعض أكرث الدول قمعية يف العامل. 

’أوروبا تحكم عىل الناس باملوت غرقاً‘
وبالرغم من العمل بامتثال كامل للسلطات، فقد تم سحب 

تسجيل سفينة اإلنقاذ أكواريوس مرتني يف وقت سابق من 

عام 2018 العام وتواجه اآلن ادعاءات بقيامها بنشاط 

إجرامي– وهي ادعاءات تصفها أطباء بال حدود بأنها 

عبثية للغاية.

ويف خضم حمالت التشهري هذه واملناورات الرامية إىل 

تقويض القانون الدويل، تم منع األشخاص الذين تم 

إنقاذهم يف البحر من الوصول إىل املوانئ اآلمنة، كام 

ُمنعت السفن األخرى من تقديم املساعدة لهم لُيرتكوا 

عالقني يف البحر ألسابيع يف كل مرة.

تسببت تلك املزاعم بعقبات تشغيلية كبرية أمام أطباء بال 

حدود إذا ما أرادت استئناف عمليات البحث واإلنقاذ عىل 

أكواريوس. وإذا ما أرادت دخول املياه اإلقليمية أو املوانئ 

اإليطالية فستكون عرضة لخطر الضبط. 

أجربت سفينة أكواريوس عىل إيقاف عملياتها يف وقت 

حرج. إذ تويف 2,133 شخصاً تقريباً يف البحر املتوسط يف 

عام 2018، ومّثَل األشخاص املغادرون من ليبيا الغالبية 

العظمى من الوفيات.

وقد أّججت الدول األعضاء يف أوروبا املعاناة من خالل 

متكني قوات خفر السواحل الليبية من اعرتاض أكرث من 14 

ألف شخص يف البحر هذا العام وإعادتهم قرساً إىل ليبيا.

األمر الذي تم يف انتهاك واضح للقانون الدويل. فيام كانت 

أوروبا عام 2015 قد قطعت عىل نفسها التزاماً أمام 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بعدم إجبار أي شخص 

تم إنقاذه يف البحر عىل العودة إىل ليبيا.

وقالت مديرة الطوارئ يف منظمة أطباء بال حدود، كارلني 

كليجر، “اليوم، تدعم أوروبا اإلعادة القرسية بادعاء 

تحقيق نجاحات عىل حساب ملف الهجرة. وعليه يجب 

أن نكون واضحني حول ما تعنيه هذه النجاحات: إنها 

تعني، انحسار املساعدة يف إنقاذ حياة الناس يف البحر، 

وأن األطفال والنساء والرجال سيتم إعادتهم للحجز 

التعسفي يف ظروف يصعب فيها اإلفالت من االعتقال، 

كام أن هذه االدعاءات ستدفع باتجاه خلق أجواء غري 

مشجعة للسفن عامة، متنعها من القيام بواجبها إلنقاذ 

األشخاص العالقني يف البحر”.

كانت أكواريوس قد أوقفت آخر أنشطة البحث واإلنقاذ 

يف 10 أكتوبر/ترشين األول 2018، عندما وصلت مليناء 

مارسيليا بعد إنقاذ 58 شخصاً.

وقد أنقذت منظمة أطباء بال حدود أو ساعدت يف إنقاذ 

ما يزيد عن 80 ألف شخص عرب كافة سفنها )بوربون 

آرغوس، وديجنيتي، وبرودنس، وفينيكس( التي عملت 

سابقاً يف البحث واإلنقاذ بالبحر األبيض املتوسط منذ عام 

 .2015

جدول زمني

أنقذت سفينة أكواريوس مع سفن البحث واإلنقاذ األخرى التي 

ها أطباء بال حدود – وهي سفن أرغوس، وديجنيتي 1،  كانت تسريِّ

وبرودنس، وفينيكس – وساعدت أكرث من 80,000 إنسان يف البحر 

املتوسط منذ عام 2015. 

 أرغوس
 عدد الذين ساعدتهم:  11,579 

عدد العمليات: 85

 ديجنيتي 1
 عدد الذين ساعدتهم: 6,336 

 عدد العمليات: 73

 فينيكس
 عدد الذين ساعدتهم:  5,888 

عدد العمليات: 39

 أكواريوس
عدد الذين ساعدتهم: 

 3,157 
عدد العمليات: 37

- آخر أنشطة البحث 
واإلنقاذ تمت في 4 

أكتوبر/تشرين األول 
2018 

 أرغوس
 عدد الذين ساعدتهم:  9,500 

عدد العمليات: 85

 ديجنيتي 1
 عدد الذين ساعدتهم: 6,336 

 عدد العمليات: 73

 أكواريوس
 عدد الذين ساعدتهم:  8,735 

عدد العمليات: 71

 برودنس
 عدد الذين ساعدتهم:  8,774 

عدد العمليات: 72

فينيكس
 عدد الذين ساعدتهم: 14,385

 عدد العمليات: 111
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متظاهرو غزة

منذ الثالثني من مارس/آذار 2018، 

أصيب آالف املتظاهرين الفلسطينيني 

برصاص الجيش اإلرسائييل أثناء ‘مسرية 

العودة الكربى’.

تحت الضوء

تتكشف وبالحركة البطيئة فصول أزمة 

صحية يف غزة مع ارتفاع االحتياجات 

املرتاكمة للجرحى الذين تعرضوا إلصابات 

بالغة برصاص الجيش اإلرسائييل أثناء 

مظاهرات مسرية العودة. وكان غالبية الجرحى الذين 

عالجتهم أطباء بال حدود والبالغ عددهم 3117 يف الفرتة 

ما بني الثالثني من مارس/آذار والحادي والثالثني من أكتوبر 

2018 – من بني إجاميل من أفادت وزارة الصحة أنهم 

أصيبوا بالرصاص الحي وعددهم 5866 – أصيبوا يف 

منطقة الساق، ونتيجة لذلك عاىن نصفهم تقريباً من كسور 

مفتوحة، وعاىن كثريون آخرون من رضر بالغ يف األنسجة 

الرخوة. تدعو منظمة أطباء بال حدود السلطات اإلرسائيلية 

والفلسطينية لتسهيل عالج الجرحى يف غزة وخارجها، كام 

تطلب من الدول األخرى املبادرة وتقديم التمويل وتوفري 

املجال يف مستشفياتها التي تحوي قدرات جراحية متطورة؛ 

لدى أطباء بال حدود أكرث من 260 عامل يعملون يف أربعة 

مستشفيات وخمس عيادات لرعاية ما بعد الجراحة يف غزة، 

تقدم خدمات تغيري الضامدات والعالج الفيزيايئ وتجري 

العمليات الجراحية العظمية والتجميلية. 

الصور: لوري بوّنو/أطباء بال حدود 

 أطراف جرحى أصيبوا بعيارات نارية أثناء مسرية العودة الكربى، ينتظرون أمام عيادة أطباء 

بال حدود يف غزة. متوسط عمر الجرحى 25 عاماً وسترتك اإلصابات عواقب طويلة األمد عليهم.

 إن هذا العدد الكبير من 
الجرحى َلَتُنوُء بِه حتى أفضل 
أنظمة الرعاية الصحية في العالم. 
أما في غزة فهو يشكل ضربة 

قاضية.  
ماري إليزابيث إنجريس، رئيسة بعثة 
أطباء بال حدود في فلسطين.
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أسبوع في اليمن

مع دخول النزاع يف اليمن عامه الرابع، شهدت أطباء بال حدود عودة تفشيات األمراض الفتاكة، 

واحتياجات عاجلة لجرحى الحرب وفجوة هائلة يف رعاية الصحة النفسية وطب األطفال.

األثر المباشر للحرب 

مستجدات طبية 
الصور:  مالك شاهر/أطباء بال حدود، ماتيو باستيانييل/أطباء بال حدود 

 مركز عالج اإلصابات البالغة يف مستشفى األم والطفل يف تعز

ُقبيل نهاية عام 2018، وثَّقت منظمة أطباء بال حدود 

أسبوعاً يف اليمن لتسليط الضوء عىل األثر املدمر للحرب 

عىل صحة 27 مليون إنسان يف البلد. 

أدى تصاعد حدة النزاع منذ عام 2015 إىل االنهيار الفعيل 

لنظام الرعاية الصحية العامة وترك اليمنيني غري قادرين عىل 

تدبُّر تكاليف احتياجاتهم اإلنسانية األساسية. وقد حددت 

أطباء بال حدود ثالثة فجوات صحية رئيسية بحاجة ماسة 

إىل الدعم. 

جرحى الحرب
من مارس/آذار 2015 حتى أكتوبر/ترشين األول 2018، 

عالجت مرافق أطباء بال حدود ما مجموعه 91,574 شخصاً 

لديهم إصابات ذات صلة بالحرب.

الكثري من جرحى الحرب جاؤوا إىل مرفق الرعاية الصحية 

الذي تديره أطباء بال حدود يف الضالع يف جنوب اليمن، 

والذي اضطرت أطباء بال حدود أخرياً إىل اتخاذ القرار 

الصعب بإغالقه ألسباب أمنية.

وقد قال الدكتور نيكوس فاسيلياديس الذي كان جراحاً 

عاماً يف مرشوع الضالع أن معظم مرىض غرفة الطوارئ من 

جرحى الحرب الذين استقبلهم كانت إصاباتهم بالغة. 

وأضاف الدكتور فاسيلياديس: “بني جرحى الحرب أيضاً 

أشخاص ليسوا جنوداً أو مقاتلني، إمنا تصادف وجودهم عند 

خط الجبهة أثناء إطالق النار فأصيبوا بالرصاص”.

من املسائل امللحة أيضاً لجرحى الحرب هؤالء الرعاية 

الالحقة. فالكثري من املرىض يف أغلب األحيان ال يستطيعون 

تأمني تكاليف السفر املطلوبة للعودة إىل مرافق أطباء بال 

حدود للمراجعة وتقييم وضع الجرح والعالج. 

ووصفت إحدى األمهات اليمنيات كيف مل تتمكن من 

العودة إىل مرفق أطباء بال حدود إلعادة تضميد جروح 

ابنتها، أرزاق عبد الباقي، التي تلقت الجراحة الطارئة بعد 

أن أصيبت ساقها بشظية من صاروخ. 

“ال أستطيع القدوم إىل هنا بسبب بعد املكان، فليس 

لدينا يشء ونحن فقراء”.

وقد عالجت فرق أطباء بال حدود يف الحديدة يف خضم 

تصاعد حدة النزاع بني األول والسادس من نوفمرب/ترشين 

الثاين 2018، عالجت 24 مصاب حرب مدين يف مستشفى 

السلخانة، بينهم خمس نساء وتسعة أطفال. وكان 17 من 

هؤالء الجرحى أصيبوا من جراء انفجارات وواحد أصيب 

بعيارات نارية.

ويف الفرتة ذاتها، عولج 50 جريح حرب آخر يف مستشفى 

أطباء بال حدود الجراحي امليداين يف املخا، عىل بعد 180 

كيلومرتاً إىل الجنوب من الحديدة معظمهم أصيبوا من جراء 

انفجارات وعيارات نارية. وكان بينهم ثالث نساء ومثانية 

أطفال.

تفيش األمراض
بينام يبدو أن تفيش الكولريا الذي بلغ ذروته يف 2017 

قد احُتِوَي، إال أنه ما زال يشكل تهديداً. فالظروف مهيئة 

ملوجات جديدة من املرض، وقبيل نهاية عام 2018 عاد 

عدد الحاالت إىل التزايد. عالجت أطباء بال حدود حتى 

يومنا هذا نحو 110,000 مريض كولريا. 

لكن خالل العام املايض شكل مرض الخناق )الدفترييا( 

تهديداً جديداً. فهذا املرض البكتريي قد يودي بالحياة 

وأهم أعراضه غشاء رمادي سميك يتشكل خلف الحنجرة 

ى. وميكن الوقاية منه  أو األنف والتهاب يف الحنجرة وحمَّ

باللقاح.

ويرشح أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود يف مركز 

الدفترييا يف مستشفى النرص يف الضالع كيف تم التعامل مع 

تفيش هذا املرض. 

“أتينا مع أطباء بال حدود للعمل يف قسم الدفترييا منذ 

افتتاحه. كان القسم ممتلئاً بحاالت الدفترييا املشتبهة بني 

النساء النازحات. لذلك تم إنشاء مركز عزل للمرىض لعدم 

توافر املساحة الكافية يف املستشفى.

“نصبنا خيمة الستقبال املرىض وكنا خائفني من العدوى. 

وبعد عالج الحاالت املتوسطة والشديدة مل يكن هنالك 

وفيات خالل ثالثة أشهر وقد تعاىف أكرثهم بشكل كيل”.

كان آخر تفٍش للدفترييا يف اليمن يف عام 1982، وفق مارك 

بونسان، منسق عمليات طوارئ أطباء بال حدود يف إب. 

وقد وصف عودة املرض بأنه “بال شك مرض آخر بفعل 

البرش يأيت عىل بلد بالكاد تعاىف من تفٍش كبري للكولريا ملا 

ينته بعد”.

رعاية األمومة وطب األطفال 
أدى شلل النظام الصحي مصحوباً بالظروف املعيشية 

الصعبة وعدم الحصول عىل الرعاية الصحية إىل عواقب 

قاسية عىل الفئات الضعيفة ذات املناعة املنخفضة – 

كالنساء الحوامل واألطفال حديثي الوالدة واألطفال الصغار. 

يف مستشفى األم والطفل الذي تديره أطباء بال حدود يف 

تعز، والذي يعمل منذ نوفمرب 2015، تصل الكثري من 

النساء يف اللحظة األخرية وغالباً ما تكون لديهن مضاعفات 

خطرية. 

وتقول ريتشل فليترش منسقة مرشوع املستشفى: “يف 

أكتوبر 2018، كان هنالك 10 مواليد متوفني عند الوالدة، 

وأربعة منهم كان واضحاً أن سبب وفاتهم الرحلة التي 

قطعتها األم لعدة أيام للوصول إىل هنا”. 

منذ مارس 2015 حتى أكتوبر 2018 ولد 64,032 طفاًل، 

بينام أدخل 34,189 طفاًل إىل أجنحة طب األطفال يف 

مرافق أطباء بال حدود يف أنحاء البالد. 

وتقول كارولني بوانغو، طبيبة الطوارئ يف املستشفى: 

ج وقد ولدوا بوزن  “بني حني وآخر يأتينا أطفال خدَّ

منخفض”.

“وعندما يأتيك طفل بوزن منخفض عند الوالدة تحتاج 

إىل وضع املزيد من املوارد إلنقاذ حياته. والتحدي الذي 

أمامنا هو توليد الطفل بأمان والحفاظ عىل حياة األم يك 

ترعى طفلها”. 

 ال أستطيع القدوم إلى هنا بسبب 
بعد المكان، فليس

لدينا شيء ونحن فقراء.

استجابة أطباء بال حدود للحرب 
اليمنية

تواصل أطباء بال حدود دعم 32 مرفق صحي يف أنحاء 

البلد من خالل طاقمها املكون من أكرث من 2,200 

فرد. من مارس/آذار 2015 إىل أكتوبر/ترشين األول 

:2018

91,574
عدد الذين عولجوا يف مرافق أطباء بال حدود من 

إصابات ذات صلة بالحرب والعنف 

973,095
عدد املصابني الذين تم استقبالهم يف أقسام الطوارئ

76,436
جراحة

34,189 
طفاًل أدخلوا أجنحة طب األطفال

64,032
والدة

114,646 
حالة كولريا مشتبهة

14,130 
حالة مالريا عولجت

14,370  
حالة سوء تغذية عولجت

 4,760   
 طناً من املعدات واملواد أرسلت
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أصوات من المنظمة
الصور: سكوت هاملتون، بول ماكاد 

هل لك أن تعطينا فكرة عن املستشفى 
وعن الزيارة؟

تزامنت زيارتنا مع مرور عام عىل اضطرار أكرث من 

700,000 الجئ روهينغي للفرار من ميامنار إىل بنغالديش. 

وقد كان هنالك أكرث من 200,000 الجئ يف كوكس بازار 

مسبقاً، وبالتايل أصبح عدد سكان مخيم كوتوبالونغ بالوخايل 

الضخم الذي زرناه نحو 900,000 نسمة. 

وقد زرنا املستشفى الذي يقع ضمن املخيم، مع ممثلني عن 

منظمة القلب الكبري التي قدمت دعاًم مالياً إلنشاء املستشفى. 

وقد كان التربع قد ُجمع من خالل حملة تربعات عامة نفذها 

تلفزيون الشارقة لصالح مشاريع تخص الرعاية الصحية. ثم تم 

تقديم املال الذي ُجمع إىل مؤسسة القلب الكبري التي اختارت 

إعطاء التربعات ملنظمتنا.

كان املستشفى قد بدأ بالعمل فعالً قبل زيارتنا، حيث متت 

عملية البناء بدون توقف الستباق الفصل املاطر الذي يبدأ يف 

يونيو/حزيران. اسم املستشفى "مستشفى بهارير أودي" وتعني 

“املستشفى الذي عىل التلة” وذلك تبعاً لتضاريس املنطقة.

ما هي أول األشياء التي الحظتها يف 
املخيم؟

لفت نظري صمود الالجئني وقدرتهم عىل التكيف، فقد مرَّ 

هؤالء الناس مبحن كثرية وعانوا لسنوات عديدة يف ميامنار 

وانتهى بهم املطاف هنا. وقد كان مدهشاً مع األسف قدرة 

هؤالء الناس عىل التعامل مع هذا الظرف الصادم. 

صدمني أيضاً حجم املخيم، فأن ترى مخياًم يضم 

900,000 إنسان كأن ترى مدينة ترتفع أمام عينيك. أثار 

إعجايب كيفية تنظيم املكان، فقد توقعت بناًء عىل خربايت 

واملخيامت األخرى التي زرتها يف السابق أن أرى فوىض. وقد 

وصف أحد زماليئ مشهد املخيم بأنه “وضع محزن منظم”. 

كام تم اصطحابنا أيضاً لرؤية أحد أبراج مراقبة الفيلة 

والذي كان يروي بني ثناياه قصة أثر أزمة الالجئني عىل 

البيئة. فمنطقة املخيم بأكملها كانت عبارة عن غابة، 

وكانت الِفَيلة املعرضة للخطر تهاجر إليها بشكل دوري. 

وعندما أصبحت الغابة مخياًم كبرياً لالجئني استمرت الفيلة 

يف القدوم إليها، لذلك تم بناء برج مراقبة لحامية الروهينغا 

من هجامت الفيلة التي أودت بحياة بعض أفراد املجتمع 

يف السابق. 

مختلف الخدمات الطبية، كيف تركز 
أطباء بال حدود عىل الصحة النفسية؟ 
إن الصحة النفسية جزء أسايس من الرعاية التي نقدمها 

 مستشفى التلة‘ التابع ألطباء بال حدود يف 

مخيم كوتوبالونغ-بالوخايل يف كوكس بازار.

 أن ترى مخيمًا يضم
900,000 إنسان كأن ترى مدينة ترتفع 

أمام عينيك.

أصوات من المنظمة  
الصور:  روبني هاموند/أطباء بال حدود، جويل رميي / أطباء بال حدود، بريونجري غيه / أطباء بال حدود 

زيارة ميدانية: كوكس بازار، بنغالديش

ملرضانا. فمن خالل العمل امليداين والتوعية التي نقوم بها 

يف املجتمعات واملنظامت اإلنسانية األخرى التي تعمل يف 

املخيم والثقة التي نبنيها من خالل املتطوعني الروهينغا 

يصبح بإمكاننا إجراء أنشطة الصحة النفسية. ولو مل يكن 

هناك حد أدىن من الثقة من طرف الالجئني ملا كانت هذه 

األنشطة لتحدث كام هي اآلن. 

ما هي أهم املخاوف التي عرب عنها 
الالجئون؟ 

أعتقد أنه من املهم أن نأخذ يف االعتبار أنه إضافة إىل ما مرَّ به 

الالجئون فهم قلقون للغاية تجاه ما سيأيت؛ من حديث اإلعادة 

إىل الوطن – سواًء بشكل رسمي أو غري رسمي. ويسبب هذا 

األمر توتراً شديداً لهم. وتهدف خدمات الصحة النفسية إىل 

معالجة الرضر القائم، إضافة إىل الضغط الحايل الذي ميرون به 

وخوفهم من اإلعادة إىل الوطن. 

يفاقم هذا الوضع من قلقهم ومن أعراض ذلك القلق. بعض 

الناس تلجأ إىل التواري بسبب هذه املخاوف ما يعني احتامل 

انقطاعهم عن الرعاية. 

يف نوفمرب/ترشين الثاين 2018، توجه املدير التنفيذي ألطباء بال حدود يف اإلمارات، ماريو 

ستيفان، إىل بنغالديش لزيارة مستشفى أطباء بال حدود هناك املعروف باسم مستشفى 

التلة. وقد أجرينا معه املقابلة التالية عند عودته. 

تركيز أطباء بال حدود عىل الصحة النفسية للروهينغا 
• نسبة صغرية فقط من الالجئني حالياً لديهم وصول إىل خدمات الصحة النفسية التخصصية كالخدمات التي تقدمها 

مرافق أطباء بال حدود. 

• يعانون من عودة ذكرى ما مر بهم ومن القلق العام ونوبات الذعر والكوابيس املتكررة واألرق إضافة إىل أمراض من 

قبيل اضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب. 

• تالحظ أطباء بال حدود كذلك مشاكل صحة نفسية مزمنة واحتياجات للعالج الطبي النفيس سواء ضمن املجتمع 

املضيف أو مجتمع الالجئني. 

 لطيفة بيغوم، 25 عاماً، مع ابنتها نوروجان ذات 

العامني، وقد جاءت إىل بنغالديش من ميامنار قبل 11 

عاماً. )روبني هاموند/ أطباء بال حدود(
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يف غرفة االنتظار يف مركز 

املعالجة يف بيشاور تجلس 

تاج بيبي التي أصيب كافة 

أفراد عائلتها بالليشامنيا بعد 

أن تعرضوا للسع من قبل ذبابة الرمل مام ترك 

لديهم جميعاً تقرحات جلدية مؤملة.

“زوجي، وأبنايئ األربعة وابنتي الكربى تعرضوا 

جميعاً للسع يف مصنع الطوب الذي يعملون فيه” 

هكذا بدأت تاج بيبي قصتها مع املرض، ثم تابعت 

قائلة "أما أنا فقد لسعتني ذبابة الرمل وأنا يف املنزل 

وكذلك ابنتي الصغرى، زينة. نحن نعيش يف بيئة 

ملوثة وتفتقر إىل مقومات الصحة والنظافة. العديد 

من جرياننا أصيبوا باملرض وأطفالهم أصيبوا أيضاً".

يف مايو/أيار افتتحت أطباء بال حدود رابع مركز 

لعالج الليشامنيا الجلدية يف باكستان.

وقد استقبل املركز بالفعل أكرث من 800 مريض 

ويعمل بطاقته القصوى، كام هو حال مراكز عالج 

أطباء بال حدود العالجية الثالثة األخرى: وهام اثنان 

يف كويتا وواحد يف كوتشالك.

أطباء بال حدود حالياً هي املزود األكرب لعالج 

املرض يف إقليم بلوشستان يف جنوب باكستان، بينام 

يف إقليم خيرب بختونخوا يف الشامل، فتعترب عيادة 

بيشاور التابعة ألطباء بال حدود املركز الرئييس 

الوحيد الذي يقدم العالج والتشخيص املجانيني 

لليشامنيا الجلدية يف املنطقة بأكملها. 

يؤثر املرض بشكٍل خاص عىل سكان املناطق 

الريفية، أي األماكن التي تكون فيها الظروف 

املعيشية سيئة وتفتقر إىل املياه النظيفة وإىل توفر 

الظروف الصحية بشكٍل عام وكنتيجٍة لذلك ال يتم 

إعطاء األولوية لهذه املشكلة أو النظر إليها بجدية 

كإحدى مشاكل الصحة العامة.

التحديات الكربى املتعلقة مبواجهة هذا املرض يف 

باكستان تتمثل يف عدم وجود وعٍي ومعرفٍة كافيني 

حوله باإلضافة إىل نقص الكوادر الطبية املؤهلة 

واملدربة عىل التعامل معه، وعدم القيام بجمع 

البيانات حول مدى انتشار هذا املرض يف جميع أنحاء البالد.

باإلضافة إىل ذلك، فإن األدوية املعالجة للمرض ال تتوفر 

بالقدر الكايف. إن احتامل انتهاء املخزون من الدواء، الذي 

يجب أن ُيستورَد من الخارج، يشكل تهديداً مستمراً ليس 

فقط لنجاعة وفعالية مراكز املعالجة كمركز أطباء بال حدود 

ولكن أيضاً لصحة الناس الذين يعانون من املرض.

مل يكن لديهم خيار سوى السوق 
السوداء

حني تم تشخيص املرض لدى تاج بيبي من قبل طبيٍب 

محيل قيل لها أنه ال يوجد عالٌج لهذا املرض يف باكستان. 

وكغريها من املصابني بهذا املرض، والذين حط بهم 

السعي للعالج أخرياً يف مركز أطباء بال حدود، توجهت 

تاج بيبي وعائلتها يف البداية إىل السوق السوداء 

للحصول عىل الدواء الذي مل يكن متوفراً يف مراكز الصحة 

العامة يف املناطق التي تعمل فيها منظمة أطباء بال 

حدود. عادًة ما تكون األدوية التي تتواجد يف السوق 

السوداء ذات نوعيٍة سيئة أو أنها منتهية الصالحية مام 

يجعلها غري فعالة يف معالجة املرض. وهذا مام يزيد يف 

معاناة املرىض من أمثال تاج بيبي وعائلتها ويضاعف من 

شعورهم باإلهامل.

من اآلثار الخطرية التي يخلِّفها هذا املرض غري املعروف 

نسبياً هو املعاناة النفسية لدى املصابني. فاملصابون به كثرياً 

ما يشعرون بأن مجتمعهم ُيقصيهم بسبب املنظر املزعج 

للتقرحات الجلدية التي يخلفها املرض ويرتكهم مثقلون 

بشعور الرفض والخزي.   

الدواء الوحيد املتوفر حالياً لعالج الليشامنيا الجلدية هو 

“ميغلومني أنتيمونيات” والذي يتم حقنه إما يف العضل أو 

مبارشًة يف املنطقة املصابة من الجلد عىل مدى 20 إىل 35 

يوماً بحسب شدة اإلصابة.

يشري تدفق املصابني عىل مراكز العالج التابعة ألطباء بال 

حدود إىل مدى الحاجة لتوفري خدمات معالجة الليشامنيا 

الجلدية يف كافة املناطق التي ينترش فيها املرض. فاملرض 

يصيب مئات اآلالف من الناس ومعظم هؤالء ليسوا قادرين 

عىل تحمل كلفة العالج. 

 لدغتني ذبابة 
رمل في البيت، كما 

حصل مع ابنتي 
الصغرى.

باكستان: أمراض مهملة 

الليشامنيا الجلدية مرض يسبب 

تقرحات جلدية مشوِّهة ومؤملة، 

وينتقل عرب لسعة ذبابة الرمل. 

وإليكم كيف تكافح أطباء بال حدود 

هذا املرض املداري املنيس املستوطن 

حالياً يف باكستان. 
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 عيل سينا، كويتا  

“اكتشفت هذه اللسعة قبل ستة أشهر. قد يهزأ يب ولد 

أو ولدان يف صفي بخصوص الندبة لكن أغلب الناس يف 

مجتمعي يعرفون أنها لسعة ستختفي يف غضون سنة”. 

 عبد الوهاب، كوشالك  

“اعتقدت أين أصبت بالرسطان وأن حيايت ستنتهي. كان الناس يقولون يل أن ال أغسل وجهي أو 

أملس أي يشء – كنت مشوشاً للغاية ومل أعرف من أصدق وكالم من أتبع. قالوا يل أن العالج 

سيكلفني 30,000 روبية، وكنت أقول يف نفيس ’ال أستطيع اآلن دفع حتى 30 روبية، فأنا رجل 

فقري‘. نصحني البعض بأن أذهب إىل كوشالك حيث عيادة أطباء بال حدود الخاصة بالليشامنيا 

الجلدية. بعد ثالث زيارات بدأت أرى تحسناً يف أنفي. وكأنَّ ِحماًل انزاح عن كاهيل”.

 نبيلة، بيشاور 

يقول والد نبيلة: “كانت الطالبات تسخرن منها بسبب 

الندبات وبالتايل أصبحت منعزلة، فقررنا أن نخرجها من 

املدرسة. ستعود للمدرسة ألداء امتحان لديها، وبعد ذلك 

حني ينتهي عالجها”.

“راجعنا عدة أطباء وجربنا عالجات عديدة من مراهم 

وحقن عىل مدى أشهر دون نتيجة. ويف أحد األيام جاء 

طبيب من بيشاور إىل قريتنا ونصحنا بالذهاب إىل مركز 

أطباء بال حدود العالجي”. 

 نعمة الله وحمد الله، كويتا

“الكثري من الناس أخربوا والديَّ أن اللسعات التي أصبنا بها 

ستشفى من تلقاء نفسها. ومل يكن أحد يعرف عىل وجه 

اليقني ما هي العلة. وعندما بدأت بالتدهور أدركوا أنها مل 

تكن لسعات عادية. يظن الناس أنني أصبت بجرح أو حرق 

يف املايض سبب يل تلك الندبة. لكنني ال أخوض يف التفاصيل 

مع أحد. وعندما يحدقون يف الندبة أقول لهم أنها يشء 

وهبني إياه الله وال تفسري آخر لها عندي”.

بالصور 
الصور: لوري بونو/أطباء بال حدود، خولة جميل/أطباء بال حدود

استجابة أطباء بال حدود باكستان: أمراض مهملة 
• توفر استجابة أطباء بال حدود يف باكستان للمرىض 

العالج التخصيص وتحرص عىل وجود مخزون ثابت من 

الدواء اآلمن والفعال. 

• كام تقدم املنظمة أيضاً دعم الصحة النفسية وتقوم 

بأنشطة توعية صحية حول كيفية الوقاية من املرض 

وعالجه. 

• لدى أطباء بال حدود برامج لعالج الليشامنيا الجلدية 

يف كويتا وكوشالك التابعتان إلقليم بلوشستان، ويف 

بيشاور يف إقليم خيرب بختونخوا. 

• يف عام 2017 عالجت أطباء بال حدود ما يقارب 4,000 

مريض من املرض؛ ويف عام 2018 يتوقع أن يزيد الرقم 

عن 5,000. 
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