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تقرير

"األمناء" تقريــر/ عبد القوي 
العزيبي:

ال تزال جريحة حرب عام 2015م، 
الطفلة الشــابة بعمر الزهر، ســيناء 
عبداللــه دحــان عيل ســامل، والتي 
العمر  16عاًمــا، من مواليد  تبلغ من 
محافظة لحج، تعاين من شدة األوجاع 
الحرب  بفــرة  لقصف  تعرضهــا  إثر 
الطاهر عدة شظايا،  واخراق جسدها 
آنذاك إىل أحد املستشفيات،  وإسعافها 
ومن هنا تبدأ رحلة عالجها مع تحملها 
العذاب ألكرث من خمس سنوات بإجراء 
والخارج،  الداخــل  يف  لهــا  عمليات 
ولكنها مل تســاعد سيناء عىل الشفاء 
التام، مام يتطلب حاليًا رسعة سفرها 
إىل الهند إلجراء عملية لها، ونسأل الله 
السفر والشفاء  التوفيق بإجراءات  لها 

العاجل.
الجريحــة ســيناء دحــان،  أم 
تواصلت مع "األمنــاء" بعد أن أُغلقت 
أمامهــا األبواب وزادت حالــة ابنتها 
تدهوًرا يومــًا بعد يــوم، ومن خالل 
"األمناء" تناشــد معًا )األم والجريحة 
سيناء( األخوة األشقاء بدولة اإلمارات 
العربية املتحــدة وهيئة الهالل األحمر 
اإلمــارايت برضورة اســتكامل عالج 

"سيناء" يف الهند.
وتأيت املناشــدة بعــد أن أعطت 
الدولــة للجريحة ســيناء وكام يقال 
)ظهر املجن( بعد رحلة عالجها األوىل 
إىل مــر، حيث ســاندها يف رحلة 
أحمد  لحــج  محافظ  األوىل  العــالج 
الريك مببلغ 2 مليون وتذكريت سفر، 
عندما قام بزيارتها يف مستشفى ابن 
لها  ناقاًل   ،2019 عــام  مطلع  خلدون 
برشى تكفل الهــالل األحمر اإلمارايت 

بعالجها يف جمهورية مر العربية.

"األمناء" يف ابن خلدون
زارت  الخميــس  يــوم  وصباح 
"األمناء" الجريحة سيناء دحان املرقدة 

خلدون  ابــن  مبستشــفى  فرة  منذ 
قسم جراحة نســاء، وشاهدنا حالتها 
الصحية يف تدهــور، فهي ال تتحصل 
عىل غــذاء لعدم قدرتهــا عىل األكل، 
الطاقم الطبي مغذيات  فقط يقدم لها 
الدكتور  وصفــة  بحســب  وريديــة 
املري، مع عجــز األطباء بتقديم أي 
مساعدات عالجية أو جراحية لها، كون 
ما تعانيه أكرب من قدراتهم وإمكانيات 
زيارتها  لهذا عند  املحدودة،  املستشفى 
سوف تشاهد "سيناء" وهي تبيك ليل 
نهار من شــدة األوجاع وعدم قدرتها 
عىل امليش أو أكل الطعام، فرمبا تشعر 
بالبكاء  أصابتها  أخرى  بأمور  بداخلها 
وهي ال تشــعر بأي تحســن لحالتها 
الصحية، لقــد أجريت لهــا عمليتان 
األمعاء  من  جزء  الستئصال  مر  يف 
وزراعتها، وجزء مــن املعدة، وتركيب 
دم نتيجــة تلوث دمها مــن اإلصابة، 
أضف إىل عملية يف الظهر، مع تأكيد 
الطبيب املري برضورة ســفرها إىل 
الهند لوجود إمكانية بعالجها بشــكل 
تام بــإذن الله يف أحد مستشــفيات 

الهند.

عندما ارجتت الغرفة بالبكاء
املحافظ  زيــارة  ســيناء  تتذكر 
الــريك ودعمه لها معنويــًا وماديًا، 
وأكرث من ذلك نقلــه لها برشى تكفل 
للخارج  بســفرها  اإلمــارايت  الهالل 
وزيــارة األشــقاء بالهــالل األحمر 
وتقول:  نفسها،  عىل  وأثرها  اإلمارايت 
"لله الحمد فقد ســافر يب األشــقاء 
مرتني،  مــر  اىل  اإلمــارات  بدولة 

ونتيجة ملا حدث من توترات سياســية 
مل أمتكن من مواصلة العالج والتعايف 
وعوديت  العملتني  لفشــل  تام  بشكل 
إىل بالدي، وحال عــوديت ترقدت يف 
مستشــفى الجمهوريــة بعدن لفرة 
وبعد ذلك تم نقيل إىل ابن خلدون منُذ 
قبل شــهر رمضان بشهرين، وأنا عىل 
هذه الحالــة والتي تزيــد تدهورًا كل 

يوم". 
وتقــول جريحــة الحــرب: "ال 
أستطيع األكل وال القيام أو امليش عىل 
الحاجة  قضاء  أو  الجلــوس  أو  قدمي 
مغذيات  يل  تعطــى  فقــط  طبيعيًا، 
برضورة  معنــوي  دعم  مــع  وريدية 
سفري إىل الهند". وهنا تتوقف سيناء 
عن الكالم وتــرك عيناها تتكلم وهي 
تذرف دموعها عىل خدها وتتســاقط 
عىل أرضية غرفة املستشفى، بينام هي 
يف حزن شديد جدًا وتقول: "ليتني كنت 
شهيدة وال هذا العذاب الذي أعيشه منذ 
أكرث من خمس سنوات".. وتبيك معها 
أمهــا وأختها ويرتفــع معهام رصاخ 
قامش  قطعة  بداخل  كان  صغري  طفل 
مربوط بأســفل الرسير. مل أســتطع 
الصمــود أمــام هذا الوضــع املحزن 
وهــي تبيك وتقول: "أنقــذوا حيايت 
يا مســلمني، حس نفــي أموت كل 
معها  الحديث  عن  توقفت  ولقد  يوم". 
ومع أمهــا وأنا أكابد إخفاء ما بداخيل 
من حزن من شــدة تأثري باملشهد مع 
كل من كان داخل الغرفة من بكاء األم 

وابنتها الجريحة.

تعيش على املغذيات
املمرضات  إحدى  إىل  اتجهت  لقد 
والتي قالــت: "نحن نقدم لها مغذيات 
وريدية فقط بحســب وصفة الطبيب 
املري، وحالتها تتطلب رسعة سفرها 
للخارج وبأرسع وقــت ممكن، وال بد 
الجميع معها فهي جريحة  من تعاون 
حرب وتستحق السفر لتلقي العالج بعد 
فشل العملتني التي أجريت لها مبر".

إنسانية الهالل اإلماراتي
وبعد أن هدأت األم والجريحة عدنا 
إليها، وبالرغم مام تعانيه ولكونها يف 
سن الطفولة قانونًا فقد وجدتها هادئة 
ألنها مؤمنة، ولكنها تضعف من شدة 
األمل التي تشعر به يف جسدها ولرمبا 
بنت  بداخلها قلق عىل مستقبلها فكل 

تحلم مبستقبل أفضل بصحة وعافية.

هيئة  مواقــف  ســيناء  وتتذكر 
بزيارتها  اإلمــارايت  األحمــر  الهالل 
والتكفل  خلدون  ابن  مستشــفى  إىل 
الرحلــة  يف  مــر  يف  بعالجهــا 
األوىل وترقيدها وإجــراء العملية يف 
وتقول:  مبــر،  كوكب  مستشــفى 
"يف رحلة العالج الثانية توقف نشاط 
الهالل بدعمه للجرحى، ومن هنا بدأت 
رحلة عــذاب أخرى فــوق ما يب من 
ونتيجة  ناجحة،  غري  وعمليات  أوجاع 
لعدم توفر مصاريف العالج والبقاء يف 
مر غادرتهــا إىل اليمن وترقدت يف 
مستشــفى الجمهورية، ومنذ عوديت 
وحالتي الصحية يف تدهور مســتمر 
وال أحد يقف إىل جانبي ملسانديت يف 

العالج خارج الوطن".
اإلنســانية  وتضيف: "لقد كانت 
حقًا بقلوب األشــقاء أهــل اإلمارات، 
قدمــوا يل دعام ســخيا يف  والذين 
الحصول عــىل حق العــالج، وأمتنى 
عودتهم إىل اليمن الســتكامل عالجي 
وتقول:  خرًيا  وتســتبرش  الهند".  يف 
"عندي أمــل بالتعايف يف الهند، حتى 
الطبيب املري بآخر رحلة عالج وجه 
يل نصيحة الســفر إىل الهند، لكن ال 
توجد لدينــا اإلمكانيات للســفر إىل 

الهند".

مناشدة األشقاء يف اإلمارات
الجريحة  ناشدت  وعرب "األمناء" 
ســيناء عبدالله دحان األخوة األشقاء 
بدولة وشــعب إمــارات الخري وهيئة 
الهــالل اإلمــارايت مبــد يــد العون 
يف  عالجها  الســتكامل  واملســاعدة 
أحد مستشــفيات الهند، بعد أن فشلت 
عمليتها فقــد نصحها األطباء بالعالج 
يف الهنــد لتوفر اإلمكانيــات الطبية 
والصحيــة وإمكانية إجــراء العملية 
إثرها إىل أرض  هناك، حتى تعود عىل 
الوطــن وهي بصحــة وعافية، وهو 
الهند  الحياة أن تسافر  حلم سيناء يف 
الله تعاىل عن الشــفاء،  بحثًا وبعون 
فمن الذي ســيزرع يف فؤادها الحياة 
مجددًا وبهذا الزمن غري األشــقاء يف 
دولة اإلمارات، والذين كان لهم الفضل 
بتكفل عالجها يف مر، وإن شاء الله 

يتكفلوا بعالجها يف الهند.

يتأملون كما تتأملون
الجريحة  أنا خارج من عند  بينام 
سيناء اســتوقفتني امرأة كبرية وهي 

لحج  املسؤولون يف  يخاف  "أال  تقول: 
من عقاب اللــه؟! يا ويلهم من العذاب 
الدنيــا واآلخرة! يركــون الرعية بهذا 
الحال داخل املستشفيات دون أي رعاية 
مرض  املسؤول  أصاب  وإذا  اهتامم،  أو 
أو ألحد أفراد أرسته يسارع بالسفر إىل 
الخارج يف يوم وليلة ومن مال الدولة 
او التجار، هل يعلم والة األمور بهؤالء 
املرىض أنهم يتأملــون كام هم يتأملون 

ألنفسهم أو ألي فرد من األرسة؟".
محزنًا  وصفًا  موىس  أم  وتضيف 
عن وضع الجريحة سيناء وكيف تكابد 
شــدة األوجاع بجســدها وهي طفلة 
أصيبت يف حــرب ال ناقة لها فيها وال 
جمل، ومنُذ ســت سنوات وهي تعاين 
املرض بعد إجراء عمليات مل يكتب لها 
النجاح، مام زاد من اآلالم يف نفســها 
"متى  موىس:  أم  وتتساءل  وجسدها، 
األفعال  صاحبــة  اإلمارات  ســتعود 
اإلنســانية الخريية حتى تتكفل بعالج 
ســيناء من جديد بالهنــد؟ أما الدولة 
البعض  طلع  عليهم  واأسفاه  ورجالها 
منهم بدماء الشهداء والجرحى ولكنهم 
أو دعم أرسة  الجرحى  تخلوا عن عالج 

الشهيد".
واختتمت أم مــوىس القول: "يا 
ولدي افعل الخري أنــت وأصحابك يف 
الصحيفة، وناشدوا اإلمارات مرة أخرى 
بعالج ســيناء، ونحن عىل ثقة بغرس 
بذرة الخري بيد اإلمارات من جديد داخل 
لحج من خالل رسعة إسعاف والتكفل 
بعالج هذه الطفلة الجريحة يف الهند، 
ولكم أجر ذلك عند اللــه عظيم، والله 
اَس  ا أَْحَيا النَّ َ يقول )َوَمْن أَْحَياَها َفَكَأنَّ

جميعا(".

"سيناء" وإعادة األمل
األحمر  الهــالل  أن هيئة  يذكــر 
بعالج   2015 منــذ  تقــوم  اإلمارايت 
العديد من جرحــى الحرب باليمن يف 
أرقى مستشــفيات العامل، فهل عودة 
اإلمــارات مجددًا إىل املشــهد اليمني 
ستســتجيب من خاللها إمارات الخري 
ملناشدة ســيناء وأمها والتكرم بٌتكفل 
بســفرها وعالجها يف الهند، كام قد 

قاموا بوقت سابق بعالجها مبر؟
الدعوة  نوجه  التقرير  ختام  ويف 
والسعودية  اإلمارات  لألخوة يف  عامة 
وهيئة الهــالل األحمر اإلمارايت ولكل 
فاعــيل الخري عىل مســتوى الداخل 
والخارج، ونناشدهم باالستجابة لنداء 

الجريحة سيناء.

¿ الجريحة )�سيناء( تتذكر مواقف الإمارات الإن�سانية
فتاة جريحة ت�صرد ق�صتها امل�ؤملة لـ)الأمناء(¿ منا�سدات ب�سرورة ا�ستكمال عالج )�سيناء( في الهند

بينما دموعها على خدها وتعاني أوجاًعا شديدة..


