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13| بالصور
أطباء بال حدود يف  2017

لقد كان من دواعي اعتزازي أن أشغل منصب املدير التنفيذي ملكتب أطباء بال حدود يف 

اإلمارات العربية املتحدة منذ يوليو/متوز 2014. ومع انتهاء مدة عميل أجد نفيس منغمساً 

بالتفكري يف ما عملناه خالل الشهور والسنوات التي مضت – يف املشاريع التي تشكل هويتنا 

الطبية اإلنسانية كمنظمة. 

انضممت ألطباء بال حدود يف وقت كانت فيه أزمة اإليبوال يف غرب إفريقيا عىل أشدها – مأساة فيها ما فيها من القسوة 

والشدة تجعلها ال تنىس ألجيال؛ كان ذلك يف عام 2015 ويف ذلك العام أطلقت أطباء بال حدود أوىل عمليات البحث 

واإلنقاذ يف البحر املتوسط؛ وقد أنقذت هذه العمليات أكرث من 75,000 شخص – هم أناس اضطرتهم ظروفهم 

للمخاطرة بحياتهم وركوب البحر يف قوارب ال تقوى عىل إيصالهم إىل الجهة املقابلة. خالل مدة عميل كنت فخوراً بأن 

أرى كيف تطور مستشفى الجراحة التقوميية الذي نديره يف األردن والذي يعالج املرىض من سوريا واليمن والعراق 

وبلدان أخرى من إصابات معقدة أصيبوا بها بسبب الحرب. ويف ديسمرب/كانون األول أتيحت يل الفرصة لزيارة مرشوعنا 

يف كوكس بازار يف بنغالديش. وقد كانت رؤية فرقنا الطبية وهي تؤدي عملها تذكرين بأن عملنا الطبي اإلنساين إمنا هو 

حبل حياة ملاليني البرش حول العامل.

إن السياق العام والظروف املحيطة بكل من هذه العمليات ليست بالظروف السارة، لكنني عندما أنظر إىل الوراء ال 

أرى املآيس فقط، بل أشعر باإلعجاب تجاه الروح املعنوية لإلنسان يف مواجهة الصعاب. ومن القواسم املشرتكة التي كنت 

أشهدها يف كل أزمة هي الرغبة يف التغلب عىل القيود واالنقسامات – لضمن أن يحصل كل محتاج للرعاية الصحية، 

رجالً كان أو امرأة، طفالً كان أو بالغاً، عىل مستوى من الرعاية التي تحافظ عىل كرامته اإلنسانية، ألن ذلك هو ما يحق 

لنا نحن البرش أن نتوقعه ونطالب به.

ومن مرضانا وكوادرنا يف امليدان، الصامدين يف وجه األزمات العاصفة، إىل كوادرنا يف املقرات الرئيسية، ومتربعينا وداعمينا 

حول العامل، ال يسعني إال أن أعرب عن إعجايب بهذه املجموعة من الناس التي تعمل معاً لجعل الرعاية الصحية أكرث توفراً 

ومساعدة اآلخرين يف أوقات محنتهم. 

تنتابني مشاعر فخر غامرة للعمل مع أطباء بال حدود وأود أن أختم بالشكر من كل قلبي لكل منكم عىل إسهامكم يف 

منظمة أطباء بال حدود.  

5|أصوات من املنظمة
بنغالديش: الصحة واملأوى

مطلوب: مختصي عناية مركزة لألطفال

تبحث منظمة أطباء بال حدود عن مختصين بالعناية المركزة لألطفال 
للعمل في مشاريعها الميدانية في المنطقة. إذا كانت لديك الخبرة 
والرغبة وتعتقد أن للجميع الحق في الحصول على الرعاية الطبية، 

msf-me.org/work-field نرجو منك زيارتنا على الموقع التالي
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مستجدات 
أطباء بال حدود  

حول العالم

سوريا
إصابات جامعية هائلة يف الغوطة 

الرشقية واألدوية املنقذة للحياة تنفد 
من املستشفيات

ارتفعت أعداد الضحايا يف منطقة الغوطة الرشقية املحارصة 

يف سوريا يف أواخر شهر فرباير. وقد شهدت مستشفيات 

وعيادات تدعمها أطباء بال حدود أكرث من 520 قتياًل 

وعالجت 2500 مصاباً بعد أيام من القصف العنيف 

والغارات الجوية بني 18 و 23 فرباير، وبينهم الكثري من 

النساء واألطفال. وخالل نفس الفرتة تعرض 13 مرفق طبي 

مدعوم من أطباء بال حدود لغارات جوية أو قصف.

وخالل اليوم الثالث من القصف، دعت الفرق الطبية 

التابعة للمنظمة إىل زيادة اإلمدادات الطبية. وبعد ستة 

أيام من الغارات املتواصلة، أصبح مطلبهم أن يتوقف 

القصف. 

يف يناير 2018 تكون قد مرت 35 عاماً عىل بداية عمل 

أطباء بال حدود يف جنوب السودان. يف عام 1983 بدأت 

أطباء بال حدود عملياتها فيم كان يسمى حينها إقليم 

جنوب السودان. واآلن تدير أطباء بال حدود 16 مرشوعاً 

ولديها 300 موظف دويل و3300 موظف محيل، وبالتايل 

يكون عدد موظفي املنظمة املحليني يف جنوب السودان 

أكرث من أي بلد آخر تعمل فيه املنظمة حول العامل. ومنذ 

عام 2011 أجرت أطباء بال حدود 7 ماليني استشارة طبية 

و30 ألف تدخل جراحي وعالجت مليون حالة مالريا يف 

جنوب السودان. 

الواليات المتحدة األمريكية
إلغاء وضع الحامية املؤقتة للسلفادوريني يعرض حياتهم للخطر

ذ سيضع حياتهم يف خطر مبارش. مينح وضع  إن القرار الذي اتخذته إدارة ترمب بإنهاء وضع الحمية املؤقتة لنحو 200 ألف سلفادوري يعيشون يف الواليات املتحدة هو أمر لو ُنفِّ

الحمية املؤقتة الوضع القانوين واإلذن بالعمل يف الواليات املتحدة لألشخاص الذين ترضرت بلدانهم من النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية أو غريها من األحداث االستثنائية. 

واآلن لدى السلفادوريني الذين يعيشون ويعملون يف الواليات املتحدة مبوجب وضع الحمية املؤقتة مهلة حتى 9 سبتمرب 2019 ليغادروا الواليات املتحدة أو يتم ترحيلهم. 

وتشهد فرق أطباء بال حدود بشكل منتظم أثر العنف عىل السلفادوريني من خالل برامج الرعاية الطبية والصحة النفسية املوجهة للذين يسافرون عىل طول طرق الهجرة 

املحفوفة باملخاطر عرب املكسيك. معظم املهاجرين الذين تعالجهم أطباء بال حدود هم من السلفادور وهندوراس وغواتيمال – املثلث الشميل ألمريكا الوسطى. والكثريون يفرون 

من العنف الذي ال يكاد يهدأ والتهديدات بالقتل والعمل مع العصابات. 

وقد كشف استبيان أجرته أطباء بال حدود إضافة إىل البيانات الطبية من برامج املنظمة يف املكسيك صدرت العام املايض أن 55 يف املئة من الالجئني واملهاجرين السلفادوريني 

أبلغوا عن تعرضهم لالبتزاز أو التهديد وأن 56 يف املئة لديهم قريب لقي مرصعه بسبب العنف، وأفاد 67 يف املئة منهم أنهم مل يشعروا باألمن أبداً يف وطنهم. 

جمهورية الكونغو الديمقراطية
الكولريا يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية

شهدت جمهورية الكونغو الدميقراطية أكرب تفٍش للكولريا منذ عرشين عاماً، حيث 

أصيب باملرض يف عام 2017 نحو 55 ألف شخص وذلك يف 24 محافظة من 

محافظات البالد البالغ عددها 26 محافظة، وتويف 1190 شخصاً. وعالجت أطباء 

بال حدود نصف عدد املصابني )نحو 25300 شخص( يف الكونغو، وباألخص يف 

محافظات كونغو سنرتال وكويلو وكاساي وأولومامي ومانييم وتانغانيكا وجنوب 

كيفو وشمل كيفو وإيتوري وبايوييل.

وقد وصل الوباء أيضاً إىل عاصمة البالد كينشاسا. وتعترب هذه املدينة الكبرية 

التي تضم 12 مليون نسمة عصب التجارة يف البلد وموطناً لواحد من كل ستة 

كونغوليني. وتعترب املدينة معرضة لخطر الكولريا بسبب نقص مياه الرشب والرصف 

الصحي والبنية التحتية الصحية املالمئة لتقديم العالج يف املناطق املتأثرة بالكولريا. 

ومنذ نهاية نوفمرب حتى 22 يناير 2018، أشارت السلطات الصحية إىل وجود 

826 حالة جديدة مشتبه بها و32 وفاة )معدل الوفيات 3.8 يف املئة(. 

والحتواء تفيش الوباء تقوم فرق من مجموعة عمل الطوارئ التابعة ألطباء بال 

حدود يف الكونغو بتعزيز وحديت عالج الكولريا يف مخيم لوكا وباكادجوما لضمن 

توفر الرعاية للمرىض عىل مدار الساعة يف املناطق األكرث ترضراً )بينزا ميتيو، 

وكيتامبو، وليميت(. ومنذ بداية األنشطة يف 16 يناير 2018 عالجت أطباء بال 

حدود 157 مريضاً.

األخبار الدولية 
الصور: بيرت بوزر، كريستينا سيمونز/أطباء بال حدود، كارل ثيونيس، لورنس هونيغ/أطباء بال حدود، فلوريان سرييكس/أطباء بال حدود

زامبيا
نتائج مشجعة لدراسة لقاح الكولريا

يف تطور جديد واعد للشعوب املترضرة من تفشيات الكولريا 

واسعة النطاق، أظهرت البيانات التي تم جمعها حول تفيش 

الكولريا يف زامبيا 2016 أن جرعة واحدة من اللقاح الفموي 

متنح وقاية فعالة قصرية األمد ضد املرض أثناء تفشيه، بنفس 

فعالية الجرعتني اللتني يوىص بهم حالياً. 

وقد تم نرش نتائج الدراسة - التي أجراها كل من منظمة 

أطباء بال حدود وذراعها البحثي مركز إبيسنرت، ووزارة 

الصحة الزامبية ومعهد باستور ومنظمة الصحة العاملية – يف 

العدد الصادر يوم 8 فرباير/شباط من مجلة نيو إنجالند 

جورنال أوف ميديسني. 

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. 

جنوب السودان
خمس وثالثون سنة يف جنوب السودان 

اليمن
أزمة إنسانية طارئة واسعة النطاق يف اليمن

تسبَب تصاعد القتال يف اليمن يف خلق أزمة إنسانية طارئة واسعة النطاق، حيث ترتك الحرب والحصار 

أثراً كبرياً عىل املدنيني، إضافة إىل آثار انهيار نظام الرعاية الصحية وتدهور الظروف املعيشية.

وقد تم تشديد الحصار منذ نوفمرب / ترشين الثاين 2017، والذي مازال مفروضاً عىل البضائع التجارية 

واملساعدات اإلنسانية منذ عام 2015. ويخّلف هذا الحصار أثراً عميقاً عىل توفر الغذاء واملاء والرعاية 

الصحية لليمنيني وعىل الوضع االقتصادي يف البالد. كم أن حرص الواردات باملواد "الطارئة واإلغاثية" 

كم يحدده التحالف الذي تقوده السعودية ال يكفي لتأمني احتياجات الشعب اليمني. وترص أطباء 

بال حدود عىل الحاجة إىل إعادة فتح املوانئ واملطارات بشكل أوسع لألغراض التجارية للحيلولة دون 

ازدياد املعاناة. 

 هنالك حاجة إىل املزيد من املساعدات اإلنسانية يف اليمن – فالحرب تزيد من احتياجات

  السكان؛ وال ميكن ألطباء بال حدود واملنظمت القليلة األخرى املوجودة عىل األرض

 وحدها أن تقدم االستجابة الكافية. 
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بنغالديش: وضع مضطرب
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تقييم الوضع: بنغالديش

يف كانون األول )ديسمرب( 2017، زار محمد بايل، املدير العام ملنظمة أطباء بال حدود 

يف اإلمارات العربية املتحدة، كوكس بازار يف بنغالديش للوقوف عىل صورٍة أشمل 

للوضع املأساوي هناك. وفيام ييل نص مقابلٍة أجريت معه بعد عودته من الزيارة. 

أصوات من المنظمة
الصور: آنا سورينياش

هل تستطيع إعطاءنا بعض التفاصيل 
عن الزيارة التي قمت بها مؤخراً إىل 

بنغالديش، وتصف لنا كيف هو الوضع 
هناك؟ 

زرت بنغالديش، وتحديداً كوكس بازار يف كانون األول )ديسمرب( 

املايض حيث يعيش هناك نحو 850 ألف شخص ممن هربوا 

من أعمل العنف يف ميامنار. من بني هؤالء الالجئني هناك 

نحو 200 ألف شخص يعيشون يف املنطقة منذ عرشين عاماً 

فالوضع إذاً ليس جديداً، وما يحدث اآلن يف بنغالديش ليس 

شيئاً ال سابقة له. إال أن وصول ما يزيد عن 600 ألف شخص 

بني شهري آب )أغسطس( وكانون الثاين )يناير( أدى إىل تعاظم 

الحاجة إىل املساعدات اإلنسانية  والخدمات الطبية. ولالستجابة 

للحاجات اليومية لهذا العدد الكبري من السكان املجردين من أي 

متاع كان عىل املنظمت اإلنسانية الكربى غري الحكومية رفع وترية 

جهودها بدرجة كبرية. نحن مدركون متاماً لضخامة التحدي هنا 

فعدد هؤالء الالجئني يفوق عدد سكان بعض املدن القامئة بذاتها 

وهم حالياً بحاجة إىل البنية التحتية واملرافق التي متثل حاجة 

أساسية لكافة البرش- أي البنية التحتية التي تؤمن لهم الطعام، 

ومياه الرشب، ومرافق الرصف الصحي، واملأوى املناسب. هذه 

ليست باملهمة السهلة أو البسيطة، ونحن ما زلنا يف مرحلة الرتكيز 

عىل الحاجات األساسية ناهيك عن حاجة اإلنسان إىل الخصوصية 

والحفاظ عىل الكرامة- وهي األمور التي يحق لكل شخص أن 

يحصل عليها. 

عند وصولك إىل كوكس بازار ماذا كان 
االنطباع األول الذي تولد لديك؟

فور الوصول إىل كوكس بازار كان من الواضح بأن هناك 

حالة استنفار واستجابة طارئة، من العدد الهائل للعاملني يف 

املنظمت اإلنسانية والعربات واملعدات التي يتم تحميلها 

وتفريغ حمولتها. 

يقع املخيم عىل بعد ساعة ونصف الساعة بالسيارة من 

مدينة كوكس بازار. كانت املحطة األوىل بالنسبة يل هي زيارة 

أحد مستشفيات أطباء بال حدود التي كان قد تم االنتهاء من 

بنائها يف كانون األول )ديسمرب(، وعندما وصلت إىل هناك كان 

الفريق الطبي عاكفاً عىل تنفيذ حملة تلقيح ضد الدفترييا.

أول ما تبادر إىل ذهني حني رؤية مخيم الالجئني ألول مرة 

هو أن هذه الكارثة لن ُتحّل بني ليلٍة وضحاها، وال حتى يف 

وقٍت قريب.  املخيم نفسه ينترش عىل مساحة 18 كيلومرتاً 

عرضاً و 20 كيلومرتاً طوالً عىل أرض مليئة بالهضاب والتالل 

والطريقة الوحيدة لرؤية املخيم كله بنظرٍة واحدة هي النظر 

إليه من الجو. وعىل هذه املساحة تنترش خيام مرتجلة بأعداٍد 

كبرية وهو وضع لن يقدم حمية كبرية لدى حلول موسم املطر 

يف نيسان )أبريل(. 

ما هي الحاجات األكرث إلحاحاً يف هذه 
الكارثة؟

أحد األمور األكرث مدعاًة للقلق هو احتمل انتشار األمراض 

الوبائية. لقد رأيت الكثري من حفر الرصف الصحي التي 

أقيمت بجانب آبار مياٍه مل يتم حفرها بالعمق الكايف- بادر 

الناس بإنشاء مصادرهم الخاصة للحصول عىل املياه، ولكن 

املياه التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة ليست آمنة 

عىل الصحة بسبب تلوث املاء وعدم صالحيتها للرشب. ولهذا 

السبب تعمل منظمة أطباء بال حدود عىل إنشاء 20 برئاً عىل 

األقل وبعمٍق 150 مرتاً- وذلك لضمن عدم حصول تلوث 

والحصول عىل مياه نظيفة. 

 طفل صغري يتلقى الفحص من قبل طبيب يف

 عيادة أطباء بال حدود قرب مخيم نايابارا لالجئني. 

ما الفرق الذي تحدثه منظمة أطباء بال 
حدود؟ 

تقوم منظمة أطباء بال حدود بتقديم الرعاية الطبية 

األساسية وتراقب الوضع مع االستعداد لحاالت انتشار 

األمراض والطوارئ الطبية.  العديد من هؤالء الناس يف 

أمس الحاجة إىل الرعاية الطبية والوضع يتطلب أن نكون 

يف أقىص حاالت الحذر خوفاً من حاالت العدوى والتلوث. 

الوضع املتعلق بالنظافة ينذر بالسوء واكتظاظ ما يقارب 

املليون من البرش يف هذه املساحة املحصورة من األرض 

يزيد الوضع تعقيداً. هدفنا هو اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

للوقاية من اندالع أية جائحة مرضية وتركز فرقنا حالياً عىل 

التهاب الكبد والحصبة والدفترييا. 

هل هناك ما ميكن مقارنة هذا الوضع 
به؟

من حيث حجم املشكلة فهذا الوضع أشبه بالكوارث 

الطبيعية، ولكن عدم وضوح الرؤية املستقبلية يجعل 

الوضع أكرث كارثية. نحن ال نعلم عىل وجه التحديد كيف 

ومتى ميكن لهؤالء الناس العودة إىل بالدهم وإعادة بناء 

منازلهم ومجتمعهم. ببساطة هم ينتظرون. تستطيع أن 

تشعر بذلك هناك، هذا الشعور بالضبابية وانتظار املجهول. 

لو كان هناك جدول زمني، أو زمن انتهاء إن أمكننا قول 

ذلك، فلرمبا كان أسهل عليهم أن يتحملوا هذه املعاناة. 

ولكنهم عالقون وال يبدو أن هنالك نهايًة ملأساتهم يف املدى 

املنظور وال ضوء أمٍل يلوح يف نهاية النفق. 

الصورة التي ال تفارقني من املخيم هي صورة طوابري 

ال تنتهي من الناس يصعدون ويهبطون تلك التالل حاملني 

معهم الحطب. كباراً وصغاراً عىل حٍد سواء يبدون وكأنهم 

يف مسرٍي ال ينتهي حاملني معهم حزماً كبرية من الحطب 

إلرضام النار إما لطهو الطعام أو للتدفئة. وما إن يصلوا إىل 

الخيمة مع حمولتهم حتى يبدؤوا رحلة أخرى ويعاودون 

املسري من جديد.   
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البحث عن مأوى في بنغالديش

رحلة بال
نهاية

مستجدات الطوارئ
الصور:  آنا سورينياش

حمرياء الجئة من الروهينغا يف الخامسة 

والعرشين من العمر وهي يف األصل من 

مقاطعة مونداو يف والية راخني. وصلت 

حمرياء إىل بنغالديش يف ترشين األول 

)أكتوبر( 2017 بعد أن وصلت أعمل العنف إىل مدينتها. 

ويف نهاية كانون الثاين )يناير( 2018 التقاها فريق من 

العاملني يف أطباء بال حدود يف املساكن املؤقتة يف جامتويل 

وهي يف حالة صدمة فأحرضوها إىل مركز الرعاية األولية 

التابع للمنظمة حيث تتم معالجتها اآلن باملحاليل املغذية.

تسكن حمرياء يف املخيم املؤقت برفقة ابنها محمد 

فيصل ذي السنوات السبع وابنتها رزينة التي تبلغ من 

العمر ثالثة أشهر ونصف والتي يقول األطباء أنها تعاين 

من سوء التغذية إذ أن والدتها مل تتمكن من إرضاعها منذ 

والدتها. وإن مل يتمكن طاقم العمل يف أطباء بال حدود 

من مساعدة حمرياء عىل إرضاع الطفلة رضاعة طبيعية 

فسيكون لزاماً أن تتم تغذيتها بالحليب الصناعي. أما اآلن 

فمحمد فيصل هو من يعتني بالصغرية ويطعمها رقائق 

البطاطا بعد أن يغمسها باملاء لتطرى.

الرحيل
حني اندلعت أعمل العنف، قبض أفراد من الجيش يف 

ميامنار عىل زوجي واقتادوه معهم. ال أدري إن كان قد قتل 

أم ما زال عىل قيد الحياة. أخرجونا من منازلنا ثم أحرقوها 

حتى أصبحت رماداً ثم اعتدوا علينا بالرضب املربح. حني 

هربنا، كنت يف الشهور األخرية من الحمل. هربت مع إبني 

وامرأة أخرى لكننا افرتقنا عن بعضنا أثناء الهرب. مل أستطع 

أخذ أّي يشء من حاجيايت. مشينا لعدة أيام عرب الغابة، 

أصابنا جوع شديد ومل نجد ما نأكله سوى أوراق الشجر، 

وهي ما أبقانا عىل قيد الحياة. مننا يف األحراج ثم وصلنا 

أخرياً إىل ضفة النهر ومن هناك ركبنا يف قارٍب حملنا إىل 

بنغالديش. 

الرحلة 
ولدت طفلتي رزينة أثناء عبورنا للنهر إذ جاءين املخاض 

بعد أن ركبنا القارب واستغرقت الوالدة ثالث ساعات 

ساعدين فيها طاقم القارب وامرأة كانت تركب معنا. 

طيلة الرحلة كنت يف حاٍل سيئة. لقد كانت رحلًة شديدة 

الصعوبة. كل ما كنت أفكر فيه هو أن ألد طفلتي وأهرب 

بها من العنف الدائر هناك. فكرت يف أنني يجب أن أذهب 

إىل أبعد مكاٍن ممكن، ووضعت ثقتي يف الله. وبعد أن 

وصلنا إىل شابورير دويب ]املنطقة الجنوبية من شبه جزيرة 

كوكس بازار[ تم أخذنا بواسطة الحافلة إىل مخيم جامتويل. 

أعطوين خيمة ألعيش فيها مع طفيّل. مل أكن قادرة عىل 

نصب الخيمة فساعدين بعض أهايل القرية عىل ذلك.

الحارض 
بعد شهر من وصولنا إىل جامتويل بدأت تصلنا بعض 

املساعدات ]اإلنسانية[. ولكنني مل أحصل عىل ما يكفينا من 

الطعام ولذلك مل أكن قادرًة عىل إرضاع طفلتي. يف البداية 

شعرت بأنني مريضة. مل أكن أستطيع الجلوس بشكٍل عادي 

ومل أمتكن من القيام ببعض األشياء بسبب اآلالم التي كنت 

أشعر بها يف جسدي. الطعام الوحيد الذي أحصل عليه يف 

املخيم هو ما يجده صغريي ]محمد فيصل[ فيجلبه يل. 

يذهب طفيل إىل املدرسة ثم يلعب بعد ذلك كرة القدم. 

هو الذي يغسل ثياب أخته وهو الذي يجلب لنا املاء. آمل 

أن يتمكن من مساعديت عىل التغلب عىل كافة مصاعب 

الحياة يف املستقبل.

 محمد فيصل وشقيقته رزينة

علي أحمد
عيل أحمد الجئ من الروهينغا يبلغ الثمنني من عمره 

ويعيش يف املخيم املؤقت يف جامتويل وهو يف األصل من 

مدينة يف مقاطعة بوثيدونغ يف راخني يبلغ عدد البيوت 

فيها حوايل 5000 بيت. وصل عيل أحمد إىل بنغالديش يف 

األسبوع األول من شهر أيلول )سبتمرب( 2017 وهذه هي 

املرة الثالثة خالل العقود األربعة املاضية التي يصبح فيها 

الجئاً يف بنغالديش. عاش يف ثالثة مخيمت مختلفة، ملدة 

لجوء تزيد عىل الست سنوات يف املرات الثالث مجتمعة، 

وقام برحلتي عودٍة إىل ميامنار. وهو أٌب لستة أبناء وبنت 

واحدة وقد مات اثنان من أبنائه يف أعمل العنف التي 

اندلعت ضد الروهينغا يف 2017. اثنان من أبنائه ولدتهم 

زوجته الراحلة خالل محنة اللجوء األوىل يف بنغالديش. 

وقبل أن تهب رياح تلك األحداث عىل حياته كان عيٌل 

شاباً طموحاً عمل ملدة سبع سنواٍت طاهياً يف فندق يف 

رانغون )حالياً يانغون( وعاد بعدها إىل راخني ألنه اشتاق 

إىل عائلته.

الرحلة األوىل  
كان ذلك يف شهر شباط )فرباير( 1978. كنت يف األربعني 

من عمري. تعرضت عائلتي للرضب والتعذيب. هربت 

مع زوجتي وولدّي. خالل الطريق فقدت صوراً كنت 

أحتفظ بها من الفرتة التي عملت فيها يف رانغون. كانت 

تلك الصور عزيزة جداً عىل قلبي لكنها سقطت يف النهر 

أثناء الرحلة. حني وصلنا إىل بنغالديش أقمنا يف مخيٍم يف 

أوخيا. وبعد ثالث سنوات متت إعادتنا إىل نفس املنطقة 

يف بوثيدونغ. ُنقلنا يف حافلة ثم يف قارب وحني وصلنا إىل 

بلدتنا قمنا بإعادة بناء منزلنا يف نفس البقعة التي كان 

عليها منزلنا السابق الذي دمروه. بنينا املنزل من الخشب 

وكان مؤلفاً من أربع غرف وبدأنا بزراعة األرض التي 

حوله. عشنا حياًة هادئة لبعض الوقت ولكن املشاكل 

عادت تدريجياً إىل الظهور: كانوا يرسقون أبقارنا أحياناً كم 

تعرضنا مراٍت عديدة لالعتقال. 

الرحلة الثانية 
يف عام 1991 بدأت األمور تتفاقم فقررنا أن نرحل. كنت 

قد أمضيت األعوام األربعة السابقة مجرباً عىل العمل 

القرسي بعد أن اختارين الجيش ألنني كنت أتكلم القليل 

من اللغة البورمية. غادرت القرية مع زوجتي واثنني من 

أبنايئ وزوجتيهم وحفيد واحد. استغرقت الرحلة سبعة 

أياٍم حتى وصلنا إىل بنغالديش. بقينا أربعة أيام يف الغابة 

إىل أن وصلنا إىل نهر ناف. وبعد ثالثة أياٍم أخرى وصلنا 

إىل بنغالديش وهذه املرة إىل كوتوبالونغ. بقي الجزء األكرب 

من عائلتي متفرقاً يف أنحاء عدة من راخني. ومل أعد أسمع 

عنهم شيئاً إىل أن عدت إىل البلدة يف عام 1994. كانت 

الحياة مقبولًة يف كوتوبالونغ. كنا نحو 18 ألف شخص يف 

املخيم. 

الرحلة الثالثة 
كنت فرحاً بعوديت يف البداية لكن بعد عدة سنوات، 

وتحديداً يف 2002 تعرضنا لالعتقال وللرضب عدة مرات. 

كنا ممنوعني من السفر ومل نكن نستطيع حتى االبتعاد 

ثالثة كيلومرتات عن املنزل. كل يوم كان هناك املزيد من 

األخبار السيئة. فكرت كثرياً يف العودة إىل بنغالديش. بعد 

حدوث عدة حوادث عنف يف عام 2014 بدأنا نفكر يف 

أنه يتوجب علينا الرحيل من جديد. شعرنا بأنه ال مكان 

لنا هنا. يف أعمل العنف األخرية تم إحراق منزيل وقتل 

اثنني من أبنايئ. اآلن هناك تسعة أفراد من عائلتي هنا يف 

جامتويل من بينهم أربعة أبناء وإبنة. ال نعاين من مشاكل 

كربى يف بنغالديش ولكن الظروف تسوء مع حلول موسم 

املطر حيث يصبح من املتعذر علينا االنتقال من مكاٍن إىل 

آخر. وتصبح األرض زلقة. نحن لسنا خائفني من العودة إىل 

ميامنار ولكن نريد أن ُتحرَتَم حقوقنا.   

حميراء

حمرياء وعيل ُوِلدا يف فرتتني زمنيتني بفارق 55 عاماً ولكل منهام عائلته. يف تجربة كل منهام اختالفات 

عديدة. لكن القاسم املشرتك بينهام هو أن كاًل منهام فقد أفراداً من أرسته. كالهام يعيش اآلن يف كوكس 

بازار يف بنغالديش. وكام هو حال الكثريين غريهم حول العامل، ترغب حمرياء وأحمد عيل بأن يعيشا حياة 

بسيطة آمنة مع أرستيهام وأن يحظوا بالحد األدىن من الكرامة واالحرتام. 
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ألكثر من عشر 
سنوات، ساعد 

مستشفى الجراحة 
التقويمية الذي تديره 

أطباء بال حدود في 
ان في عالج جرحى  عمَّ
الحرب، بدنيًا ونفسيًا.

الجراحة التقويمية: األردن

تم افتتاح مستشفى أطباء بال حدود للجراحة التقوميية يف عاّمن يف عام 2006 بغية تقديم خدمات 

متطورة يف مجال الجراحة التقوميية وإعادة التأهيل لضحايا الحروب وأعامل العنف يف دول الرشق 

األوسط. وكانت الحاجة إىل هذا املستشفى قد برزت بعد أن عاىن ضحايا حرب العراق نتيجة عدم التمكن 

من الحصول عىل الرعاية الطبية الرضورية واستمرت الحاجة بعد تكرر الرصاعات يف املنطقة وعدم وجود 

مرافق طبية كافية يف البلدان التي مزقتها الحروب. 
ن، وهو يعمل مع    د. رشيد السامرايئ، املنسق الجراحي يف مستشفى الجراحة التقوميية يف عمَّ

املرشوع منذ انطالقه يف عام 2006.

مستجدات طبية
الصور: توم بارنز

يقوم أطباؤنا يف مستشفى الجراحة 

التقوميية بإجراء العمليات الجراحية 

لضحايا النزاعات يف الرشق األوسط الذين 

تعرضوا لإلصابة من انفجار القنابل أو 

بعياراٍت نارية أو بشظايا أو تعرضوا لحروق. ويشكل كٌل من 

البحث واالبتكار جزءاً هاماً من برنامج املستشفى. وعىل مدى 

أكرث من عقٍد من الزمن ساعد مستشفى أطباء بال حدود 

للجراحة التقوميية يف العاصمة األردنية عّمن املرىض من ضحايا 

الحروب والنزاعات املسلحة عىل التعايف جسدياً ونفسياً. 

ويقول مارك شاكال، رئيس بعثة أطباء بال حدود لربنامج 

الجراحة التقوميية: "حني افتتحنا هذا املستشفى يف بداية األمر، 

مل يكن أحد ليتوقع أننا سنبقى ملدة 10 سنوات، ولكن بعد 

قبول 4500 مصاب وإجراء أكرث من 11000 تدخل جراحي 

أصبح من الواضح أنه سيكون علينا أن نعمل للسنوات العرش 

املقبلة، وأن مستشفًى واحداً ال يكفي".

باإلضافة إىل االستفادة من العمليات الجراحية العظمية 

وجراحة الوجه والفكني أو الجراحة التجميلية وجراحة الحروق، 

يحصل املرىض أيضاً عىل عالٍج فيزيايئ واستشارات الصحة 

النفسية. 

فريق من الخرباء 
يتألف الفريق الجراحي من أربعة أطباء جراحة عظمية 

وطبيب مختص يف جراحة الوجه والفكني وطبيب مختص 

بالجراحة التجميلية، جميعهم من العراق واألردن. ونتيجًة 

لتكرار الحاالت التي عالجوها من اإلصابات الناجمة عن 

الحروب، فقد تشكلت لدى الجراحني العاملني يف املستشفى 

خربة ومهارات فريدة. ومبساعدة املعالجة الفيزيائية، تهدف 

الجراحة التقوميية إىل استعادة وظائف األعضاء املترضرة 

وقدرتها عىل الحركة لدى املرىض الذين غريت اإلصابة باألسلحة 

املستخدمة يف الحروب أجسادهم وغريت حياتهم. 

حني تم وضع الربنامج، كانت الغاية األساسية منه هي 

معالجة جرحى الحرب من العراقيني الذين مل تكن تتوفر لهم 

الرعاية الطبية الالزمة.

البحث واالبتكار 
أكرث من 50 باملئة من املرىض يصلون إىل املستشفى بالتهاباٍت 

مزمنة وأكرث من 60 باملئة من تلك االلتهابات مقاومة للعديد 

من األدوية. 

يف العام 2015 أسس برنامج الجراحة التقوميية مخترباً لألحياء 

الدقيقة يف املستشفى لتحسني نوعية التدخل الطبي الذي 

يقدمه أطباء بال حدود للمرىض من ضحايا الرصاعات الذين 

يعانون من مضاعفاٍت جراء اإلصابة. ويهدف املخترب أيضاً إىل 

تقديم اإلرشادات للجهات الطبية األخرى يف املنطقة حول 

التعامل مع االلتهابات العظمية املقاومة لألدوية. 

يدير املستشفى أيضاً برنامجاً لإلرشاف عىل املضادات الحيوية 

لتعزيز االستخدام األمثل للمضادات الحيوية يف املستشفيات 

للمساعدة عىل مكافحة الخطر املتزايد املتمثل يف انتشار 

االلتهابات املقاومة للمضادات الحيوية، ويتم ذلك من خالل 

تطبيق ما يدعى بقاعدة أحرف D األربعة وهي: الدواء 

الصحيح "Drug"، والجرعة الصحيحة "Dose"، واملدة 

 الصحيحة "Duration"، و عدم اإلفراط 

"De-escalation" يف استخدام املضادات الحيوية.

أطراف صناعية بتقنية الطباعة ثالثية 
األبعاد  

تم إدخال مرشوع الطباعة ثالثية األبعاد إىل برنامج 

الجراحة التقوميية من قبل منظمة أطباء بال حدود يف بداية 

عام 2017. ويهدف املرشوع إىل تصميم وتصنيع أطراف 

صناعية بديلة للمرىض الذين برتت أطرافهم العليا كبديٍل 

عن األطراف الصناعية التقليدية باإلضافة إىل إمكانية 

استخدام هذه التقنية لتصميم أجهزة أو أطراف صناعية 

أخرى تستخدم يف إعادة التأهيل باستخدام الطباعة ثالثية 

األبعاد.   

عىل الرغم من وجود العديد من خيارات األطراف 

الصناعية بالنسبة للمرىض الذين فقدوا أطرافهم السفلية، 

إال أن الخيارات املتوفرة بالنسبة لألطراف العلوية ما تزال 

ز الفريق املتخصص بالطباعة ثالثية األبعاد  قليلة. ويركِّ

عىل هذه الفئة حيث يقدم لها أطرافاً صناعية أخف وزناً 

وأرخص مثناً وذات تصميم مالئم بحسب الحالة وهي 

أطراف ميكن تصنيعها بوقٍت أقرص بكثري مم يحتاجه صنع 

األطراف الصناعية بالطريقة التقليدية. 

وقد تم إنشاء موقع جديد عىل اإلنرتنت مخصص لعرض 

قصص بعض من مرىض مستشفى الجراحة التقوميية ورحلة 

عالجهم الطويلة واملعقدة.   
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نزوح: العراق

تعيش نوار يف مخيم للنازحني بالقرب من مدينة السليامنية شامل 

العراق. يرشق وجهها فرحاً عندما تصف جامل منزلها، لكن رسعان ما 

يخبو ذلك اإلرشاق عندما تتذكر ما حدث لعائلتها. تقيم نوار يف املخيم 

منذ أربع سنوات حيث تلقت الدعم من األخصائيني النفسيني يف 

منظمة أطباء بال حدود للتعايف من االكتئاب. وفيام ييل قصتها:

أدعى نوار، وأبلغ من العمر 54 عاماً. 

يعيش هنا ابني وزوجته وأطفالهم 

الثالثة، إضافة إىل ابني اآلخر وزوجته 

وأطفالهم الخمسة، وابني الثالث أيضاً. 

اندلع نزاع بالقرب من بلدتنا بني الجيش العراقي وتنظيم 

الدولة اإلسالمية، فشعرنا بالخوف. مل يتسنَّ لنا النوم ألن 

أفراد تنظيم الدولة كانوا يطلقون النار طوال الليل. 

فقدنا كل يشء يف ذلك النزاع؛ فقدنا منازلنا، فقدنا كل 

يشء. كنا نعيش قبل مجيء تنظيم الدولة حياة رغيدة، 

كانت حياتنا رائعة. مل نكن نصاب باألمراض البتة. ومن 

ثم نزحنا تاركني منازلنا خلفنا. لقد مرت أربع سنوات عىل 

مغادرتنا البلدة.

مل نشعر بالجوع أثناء وجودنا داخل املخيم حيث تقوم 

جميع املنظمت بزيارتنا وتقديم املساعدات لنا، لكننا نشعر 

باالكتئاب ألننا فقدنا كل يشء. كنا منلك املزارع والسيارات 

واملنازل، لكنهم أخذوا منا كل ذلك. لقد دخلوا منزلنا 

وأخذوا كل يشء، وفوق كل ذلك، دمروه.

كان املكان الذي نعيش فيه رائعاً، لكن يف نهاية املطاف، 

اعرتانا الخوف وهربنا. شعرنا باملهانة عندما تركنا منزلنا. 

ركبنا القوارب حيث سقط بعض األطفال يف املاء وغرقوا. 

لقد استغرقتنا الرحلة خمسة أيام ومل يكن معنا طعام.

تلقينا ترحيباً حاراً يف املخيم، ونحن نشعر بالراحة هنا، 

لكن ال ميكن ألحٍد أن يقول إننا سعداء ألننا ال نعيش بني 

األشجار التي زرعناها والنحل الذي قمنا برتبيته.

شعرت باالكتئاب واعرتاين الحزن لفقد أقاريب السيم أبناء 

عمومتي الذين قتل ثالثة منهم، أحدهم كان قاضياً يعيش 

يف أربيل، ثم قرر العودة مع عائلته إىل بلدتنا حيث قامت 

مجموعة مسلحة باحتجازه وقتل ثالثتهم. ولهذا السبب 

أشعر بالحزن.

سألت األهايل عن منظمة أطباء بال حدود، حيث أخربوين 

عن مكانها، فذهبت إىل املنظمة وحصلت عىل موعد. قمت 

بعدة زيارات أسبوعية ورشحت لألخصايئ النفيس املشاكل 

التي كنت أعاين منها. قلت له بأنني أشعر باالكتئاب وأعاين 

من صعوبة يف التنفس. أوصاين األخصايئ بزيارة الجريان 

وقضاء املزيد من الوقت خارج املنزل. لقد تخلصت من 

مشاكل التنفس، لكنني كنت أعاين أيضاً من الكوابيس، لذلك 

قام األخصايئ بتزويدي ببعض األنشطة التي تساعدين عىل 

التخلص من تلك الكوابيس.

*تم تغيري االسم بناء عىل طلب صاحبته. 

تحت الضوء
الصور:  ساشا مايرز/أطباء بال حدود

  نازحون يف العراق

www.msf-me.org 
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 سينثيا )وهو ليس اسمها الحقيقي( هي مريضة تبلغ من العمر 18 عاماً 

جاءت إىل عيادة تشولوما للرعاية الطبية والنفسية إثر تعرضها لعنف منزيل. 

وهي اآلن حامل يف الشهر الثاين. وقد دربت أطباء بال حدود، منذ توليها إدارة 

العيادة، الكادر الطبي الذي يعمل هناك، وقدمت اإلمدادات واألجهزة الطبية، 

وتدابري النظافة الصحية وأجرت عدة تطويرات للمبنى.

يف عام 2017 عملت فرقنا يف سياقات متعددة يف 71 

بلداً حول العامل. ومن تقديم الرعاية الصحية لالجئني 

الذين يعربون الحدود إىل الرعاية الصحية لألطفال والصحة 

النفسية والرعاية الطارئة يف مناطق النزاعات، والجراحة 

املتقدمة والعالج الفيزيايئ ورعاية األمومة وعالج سوء 

التغذية وحمالت التلقيح واإلغاثة الطارئة يف مناطق 

الكوارث – كانت كوادرنا هناك. 
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تستعرض مجموعة صور العام عاماً من 

تقديم الرعاية الطبية يف ظروف وسياقات 

شديدة الصعوبة حول العامل. وتستذكر 

أطباء بال حدود من خالل عدسة 

مصوريها الصحفيني وتشيد بأولئك الذين 

بذلوا جهدهم والذين ثابروا والذين قضوا. 

ومن النزاعات والحروب األهلية إىل األمراض وتفشيات 

األوبئة إىل الكوارث الطبيعية، عملت أطباء بال حدود عىل 

الخطوط األمامية يف إنقاذ األرواح خالل عام 2017. كم 

كان مصورونا املتفانون هناك عند كل خطوة عىل الطريق 

ليشهدوا عىل أحداث العام السابق ويوثقوا عمل طواقمنا 

واملعركة املستمرة إلنقاذ أولئك املعرضني للخطر يف العامل. 

 غوزالت، 17 عاماً، حيث يزورها 

يف منزلها فريق من أطباء بال حدود. 

أصيبت غوزالت بالتهاب السحايا السيل 

قبل عامني، لكن عالجها فشل بعد أن 

أخذت عدة أدوية ومل يكن لها تأثري. 

تسبب لها السل بالشلل وهي اآلن 

تعتمد بشكل كيل عىل أفراد أرستها. 

تقدم أطباء بال حدود الرعاية لها ضمن 

برنامج الرعاية التلطيفية، يف مقاطعة 

كارا-سو يف قريغيزستان.

 أصيب توجاين بوالما، 18 عاماً، بطلق ناري يف وجهه من قبل بوكو حرام، 

وعولج من قبل أطباء بال حدود وأحيل إىل مستشفى يف مادا يف الكامريون. 

ويعيش نحو 45 ألف شخص حالياً يف مخيم النازحني يف نجاال. يقع املخيم 

قرب الحدود مع الكامريون حيث فر الناس من هناك بسبب العنف من بوكو 

حرام والعمليات العسكرية التي تجري يف املنطقة. 

 تعمل طواقم منظمتي أطباء بال حدود و إس أو إس ميديترياين 

يف ظروف بالغة الصعوبة يف البحر املتوسط، ويف الصورة يقدمون 

املساعدة لقارب يف محنة قبالة الساحل الشاميل لليبيا، 22 ديسمرب 

.2016

 إليس وديانا تقومان بتصفيف شعر بعضهام 

البعض اآلخر قبل التقاط صورة لهام يف 

مسكنهام قرب منطقة سمويك ماونتني يف مانيال. 

كال الفتاتان تحصالن عىل اللقاحات املجانية من 

عيادة ليكان التي تقدم الرعاية الصحية املجانية 

للمجتمعات منخفضة الدخل. 

الصور: كريستينا سيمونز/أطباء بال حدود، هانا ريس موراليس، ماكسيم 

فوسات، كيفني ماكيلفاين، سيلفان شريكاوي/كوزموس



منذ عام 2006، يقدم برنامج الجراحة التقوميية يف 

ن الذي تديره أطباء بال حدود الجراحات املعقدة  عامَّ

للناس من أنحاء املنطقة الذين أصيبوا بسبب الحرب. 

نقدم العالج الجراحي املتطور، وغالباً ما يكون طويل 

األمد، إضافة إىل الرعاية التأهيلية املكونة من العالج 

الفيزيايئ والرعاية النفسية. 

EDUCATIONAL PULL-OUT
Illustration: Sarah Imani تصميم: سارة إمياين
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مستشفى الجراحة 
التقويمية التابع 
لمنظمة أطباء بال 

حدود في عمان

رسم بياني 
Since 2006 MSF’s reconstructive surgery 
programme in Amman, Jordan, has 
been providing complex surgery for 
people from accross the region, injured 
in war. It provides sophisticated, and 
often long-term surgical treatment, as 
well as rehabilitative care comprised of 
physiotherapy and psychological care. 
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عدد العمليات الجراحية  

التي تم إجراؤها منذ

 2006 وحتى 2016

أنواع العمليات التي تم إجراؤها يف برنامج الجراحة التقوميية

الوجه والفكني عظمية

إصابات يف الرقبة أو الوجه 
أو الفكني يكون عادة سببها 
القنابل املتفجرة أو القصف 

يف الغالب تكون حروق بالغة 
سببها القنابل أو االنفجارات 

أو أحداث عنف أخرى 

عدد املرىض املدخلني  املرىض حسب الجنسية

جنسيات أخرىفلسطينيونمينيونسوريون

أرقام مفتاحية 2006–2016 

إصابات ملتئمة وغري ملتئمة وفقدان 
للعظم وخلل يف األوتار الرخوة مم يحد 

من إمكانية استعمل األطراف

جراحة وترميم الحروق

10,332

1,415 4,291 3,677

KEY FIGURES 2006 - 2016

10,332

59% 26% 13% 1% 1%
عراقيون

59%26%13%1%1%
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