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مبادرة منتدى سالم اليمن هي منرب مسار ثان للمجتمع المدين والشباب، ييرسه مركز صنعاء 
بتمويل من وزارة اخلارجية الهولندية يف هولندا. تسعى هذه المبادرة التفاعلية إىل االستثمار 

يف بناء وتمكني اجليل القادم من الشباب واجلهات الفاعلة يف المجتمع المدين اليمين وإرشاكهم 
يف القضايا الوطنية احلرجة. بناًء عىل الهدف األسايس لمركز صنعاء المتمثل يف إنتاج المعرفة 

باألصوات المحلية، تسعى هذه المبادرة إىل التطوير واالستثمار يف محليل السياسات الشباب 
والكتاب من جميع أنحاء اليمن.

مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل إحداث فارق عرب 
اإلنتاج المعريف، مع تركزي خاص عىل اليمن واإلقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، 

المتوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية، التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
واألمنية، بهدف التأثري عىل السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
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خمــس ســاعات. ثالثمائــة دقيقــة. ثمانيــة عــر ألــف ثانيــة. وبغمضــة عــني، تغــريت حيــايت إىل األبــد. قبــل أن أدخــل 

إىل غرفــة العمليــات، كنــت أمــي عــىل ســاقني، وبعــد انتهــاء اجلراحــة أصبحــت مبتــور الطــرف.

أتذكــر بدقــة كل تفاصيــل اللحظــات األخــرية جلســدي الســليم. يف 3 فرباير/شــباط 2010، كنــت ممــدًدا عــىل نقالــة 

المــرىض خــارج غرفــة العمليــات حيــث ســأخضع لعمليــة بــرت ســايق اليمــى. حلظــات لــن أنســاها أبــًدا: صــوت عجــالت 

النقالــة، األضــواء الســاطعة يف الممــر، األبــواب الــي تُغلــق خلفنــا، صــدى اســمي الــذي يــردده الممرضــون المرتــدون 

الكمامــات. “هنــا غرفــة العمليــات. يــرىج عــدم الدخــول”. هــذا آخــر مــا قرأتــه كعبدالنــارص ذو اجلســد الكامــل والقــوي.

ومــا إن اســتيقظت، مــددت يــدي أتحســس ســايق اليمــى، كان عقــيل يخدعــين ويوهمــين أن ســايق لــم تُبــرت رغــم أنــين 

وقعــت بنفــي عــىل األوراق الــي تمنــح موافقــي عــىل إجــراء عمليــة البــرت، وكنــت أدرك جيــًدا أن ســايق قــد بـُـرتت.

لطالمــا واجهــت المصاعــب بجســد قــوي وعقــل أقــوى، ولــم يخطــر عــىل بــايل قــط أنــين قــد أخــرس طرًفــا مــن جســدي 

يف يــوم مــن األيــام. قيــل يل أن والــدي كان ســعيًدا للغايــة عنــد مولــدي عــام 1984، وكأنــين طفلــه األول كمــا قــال يل 

أحــد أقــاريب، رغــم أن ترتيــي الثامــن بــني إخــويت. كان مبتهًجــا أنــه رُزق بطفــل يمتلــك ســاقني، هــل ســيعرفين اآلن؟

غــادرت مــزيل يف اجلبــال الوســطى واخلصبــة يف محافظــة تعــز، وذهبــت إىل العاصمــة صنعــاء ألدرس التجــارة 

واالقتصــاد يف جامعــة المدينــة. اجــزت أول عامــني بتفــوق، وخــالل ســني الثالثــة، بــدأت أعــاين مــن أعــراض مرضيــة، 

ففــي صبــاح أحــد األيــام عــام 2008، أيقظــين ألــم يف ركبــي اليمــى. لــم أفكــر باألمــر كثــريًا حينهــا ولكــن األلــم اشــتد 

لدرجــة أين فقــدت القــدرة عــىل المــي جيــًدا. نصحــين األطبــاء بالذهــاب إىل القاهــرة، وفعــاًل ســافرت إىل مــر حيــث 

قــرر األطبــاء رضورة إجــراء عمليــة الســتئصال األجــزاء الملتهبــة مــن األنســجة وااللــزام بنظــام غــذايئ معــني.

أرعبــين األمــر، خضعــت لعمليــة اســتئصال االلتهــاب وعــدت إىل اليمــن ظنًــا مــين أن األمــور ستتحســن، ولكــن بعــد 

عــام، انتابــين نفــس األلــم الشــديد يف ركبــي اليمــى، فســافرت إىل الســعودية لتلقــي العــالج، حيــث تبــني أين مصــاب 

بالرسطــان.

ــه ورم يشــبه خليــط مــا بــني رسطــان البحــر والعقــارب الســامة، ولــم أصــدق أن  لطالمــا تخيلــت الرسطــان عــىل أن

كائنًــا كهــذا يعيــش داخــل جســدي. أعــدت الفحوصــات مــرارًا، ومعهــا كنــت أصــيل عــىل أن تكــون النتائــج األوىل 

ــج هــي نفســها: مصــاب بالرسطــان. ــت النتائ ــط ملفــه مــع ملفــي، ولكــن كان ــة أو تعــود لمريــض آخــر اختل خاطئ

بدأنــا عــىل الفــور بالعــالج الكيميــايئ والعــالج اإلشــعاعي عــىل أمــل أن يُعــاجل الــورم، وبعــد ثــالث جلســات، تبــنّي أين 

لــم اســتجب للعــالج وال مفــر مــن بــرت ســايق.

ــايت، قبعــت يف غرفــي كمــن ينتظــر  ــام حي ــك أســوأ أي ــت تل ــرار. كان ــري وأخــذ الق ــام للتفك ــاء عــرة أي منحــين األطب

تنفيــذ حكــم اإلعــدام، وانهالــت أفظــع الكوابيــس الــي أنهكــت جســدي الــذي بــدأ يضعــف يوًمــا تلــو اآلخــر بعــد أن نخــر 

الرسطــان عظامــي. كان عــيلًّ أن اتخــذ قــرارًا بــأرسع وقــت، وغرقــت بالتفكــري يف األمــر لدرجــة أين لــم أعــد أعــي مــاذا 

يــدور حــويل، وكأنــين تحــت تأثــري المخــدر. كان قــرارًا صعبًــا للغايــة، ولكــن ال مفــر مــن هــذا المصــري.
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أول شــخص فكــرت بــه بعــد أن أخــذت قــراري كان زوجــي يف اليمــن، هاتفتهــا ألخربهــا أنــين لــن ألومهــا إذا أرادت تــريك. 

لــم ترتكــين، وحبهــا كان ســندي ألقــاوم األلم.

عــدت إىل صنعــاء بعــد أن دفنــت طــريف المبتــور يف بلــد آخــر. شــعرت وكأنــين غريــب عــن نفــي، رجــل يُدفــن جســده 

مجــزأً، وبــدل اشــتياق اآلخريــن لــه، وجــدت نفــي اشــتاق إىل جــزء مــين، وكأنــين أصبحــت شــخصني منفصلــني.

عندمــا وصلــت إىل مطــار صنعــاء، كنــت بحاجــة إىل مســاعدة ألنــزل مــن عــىل ســلم الطائــرة، وأدركــت حينهــا مــاذا 

يعــين فعــاًل أن تخــرس أحــد أطــراف جســدك. لــم يفارقــين هــذا القلــق، فحــني جــاءت يل الممرضــة بمولــودي األول لــي 

أراه عــام 2013، كان أول مــا فعلتــه -قبــل حــى أن أتمعــن يف وجهــه- هــو التأكــد مــن امتالكــه ســاقني.

بعــد إجــراء عمليــة البــرت بفــرتة وجــزية، زرت مركــز األطــراف الصناعيــة والعــالج الطبيعــي بالعاصمــة صنعــاء، حيــث 

بوســع المــرىض احلصــول عــىل أطــراف صناعيــة وخدمــات إعــادة التأهيــل، كنــت آمــل بــأن أحّســن قــدريت يف المــي. 

وأنــا هنــاك، شــعرت بأنــه ال بــد مــن الغــوص يف المأســاة لننســاها.

رأيــت مئــات المــرىض، مــن بينهــم أطفــال، فقــدوا أطرافهــم بســبب احلــرب واحلــوادث. تقلّصــت مأســايت أمــام مأســاة 

الطفــل عبدالرحمــن ذي الثمانيــة أعــوام الــذي فقــد ســاقيه إثــر ســقوطه يف منحــدر بينمــا كان يرعــى أغنامــه. أحــره 

والــده إىل المركــز يف صنعــاء مــن محافظــة حجــة، أحــد أكــر مناطــق اليمــن فقــرًا، يف أقــى شــمال غــريب البــالد. ســأل 

ــة  ــه مجــدًدا، ســاد الصمــت يف صال ــه العــودة إىل المدرســة واللعــب مــع أصدقائ ــده إن كان بإمكان عبدالرحمــن وال

االنتظــار، وانهمــرت دموعنــا جميًعــا. 

حينهــا، كان تعــداد ســكان اليمــن يبلــغ 30 مليــون نســمة، ولكن ال يوجد فيه ســوى مركز واحد أللطــراف االصطناعية. 

عــام 2017 وحــده، زار المركــز مــا بــني 200 و500 مريــض يوميًّــا. )ُفتح مركزان آخــران منذ ذلك احلني(.

ُســنت عــدة قوانــني بهــدف تســهيل حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، أهمهــا قانــون رقــم )61( لســنة 1999، وأُنــئ 

صنــدوق رســمي مــن المفــرتض أن يلــي احتياجــات هــؤالء األشــخاص، مثل الكــرايس المتحركــة الكهربائيــة واألطراف 

الصناعيــة، كمــا مــن المفــرتض أن يعمــل الصنــدوق عــىل تأمــني المنــح الدراســية، ولكــن، كغــريه مــن القوانــني، ظــل 

هــذا التريــع حــربًا عــىل ورق إذ لــم يطبــق بشــكل كامــل، وجــاءت احلــرب لزيــد الطــني بلــة، فالدولــة عاجــزة عــن 

تأمــني المتطلبــات األساســية، ناهيــك عــن تقديــم اخلدمــات لــذوي اإلعاقــة.

تنامــت أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بســبب احلــرب. أســفر القصــف اجلــوي للتحالــف بقيــادة الســعودية عــام 2015 

عــىل جبــل عطــان وعــام 2016 عــىل الصالــة الكــربى عــن إصابــة حــوايل ألــف شــخص، بعضهــم بـُـرتت أطرافهــم. شــهد 

اليمــن آالف الهجمــات اجلويــة خــالل الســنوات الماضيــة. ال نهايــة تلــوح يف األفــق، وكلمــا مــر يــوم جديــد مــن احلــرب، 

تــزداد أعــداد مبتــوري األطــراف.

أنشــأت منظمــي – منظمــة هــوب لــذوي األطــراف المبتــورة – كجهــد صغــري لتأمــني األطــراف االصطناعيــة والعــالج 

الفزييــايئ لمبتــوري األطــراف. كنــت محظوًظــا كــوين تمكنــت مــن تلقــي العــالج األويل خــارج اليمــن، واحلصــول عــىل 
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طــرف صناعــي يســاعدين عــىل المــي ولــو ألمتــار معــدودة. اآلن معظــم عمــل المنظمــة توقــف نتيجــة الصعوبــات 

بســبب احلــرب وقلــة فــرص التمويــل. 

لــم يســلم النظــام الصــي يف البــالد مــن احلــرب إذ تدهــور بشــدة، فيمــا انخفضــت قيمــة العملــة المحليــة وانقطعــت 

الرواتــب. ال يســتطيع األشــخاص المبتــور أطرافهــم تحمــل تكاليــف األطــراف االصطناعيــة، ويف بعــض األحيــان ال 

تتوفــر حــى لمــن يســتطيع تحمــل كلفتهــا، أمــا مــن يحظــى بطــرف اصطناعــي أو كــريس متحــرك، فــإن حياتــه مليئــة 

بالتحديــات إذ ال يوجــد مصاعــد يف معظــم المبــاين، وال ممــرات آمنــة أو منحــدرات للكــرايس المتحركــة يف الشــوارع. 

ــا نتيجــة  ــوا يتنقلــون بســهولة يف الســيارات ولكــن حــى هــذا أصبــح صعبً ــا، كان الكثــري مــن اليمنيــني، مــن بينهــم أن

نقــص الوقــود، ويف بلــد تمزقــه احلــرب، تتفاقــم معانــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

ليــس بوســع أحــد كســب لقمــة عيشــه. ارتفــع عــدد مبتــوري األطــراف الذيــن يتســولون يف الشــوارع للحصــول عــىل 

ــا يف  ــا عــن الطعــام أو المــال أو المســاعدة. هــذا حالن ــواع مختلفــة مــن النــاس يف الواقــع تتســول بحًث الطعــام، أن

اليمــن، مبتــورو األطــراف يف وطــن تنهشــه األطــراف المتصارعــة. وطــن البــرت فيــه ســيد الموقــف، ولكــن مــن دون 

مخــدر، فضــاًل عــن أننــا لــم نوافــق عــىل هــذا البــرت مســبًقا، ولكننــا مــا نــزال عــىل قيــد احليــاة. أنــا مــا زلــت عــىل قيــد 

احليــاة. لقــد خــرست ســايق، ولكنــين أصــارع الفقــدان باألمــل. 
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عبد النارص عقالن هو مؤسس منظمة هوب لذوي األطراف المبتورة. تخصص يف 

المحاسبة يف جامعة صنعاء، كما أكمل عدة دورات يف التنمية البرشية والمنارصة. هو أيًضا 

أحد المشاركني يف منتدى سالم اليمن، مبادرة لمركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية تسعى 

إىل تمكني اجليل القادم من الشباب وناشطي المجتمع المدين اليمين وإرشاكهم يف القضايا 

الوطنية احلرجة.



s a n a a c e n t e r . o r g

ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات االس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر اإلنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن واإلقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م


