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رئيس اللجنة الوطنية لتحرير األسرى عبدالقادر المرتضى لـ"ٹ":

07 تعار

ــدي ــي والجس ــوأ أنواع التعذيب النفس ــًا بهم اس ــارات ملحق ــعودية واإلم ــرانا إىل الس ــل أس ــدوان ينق ¶ الع

ــرى ــاوض يف ملف األس ــة التف ــات عملي ــرز معوق ــن أب ــم م ــة واقتتاله ــات المرتزق ــدوان وصراع ــت الع ¶ تعن
بداية  هال اعتطيتمونا صورة • 

ــة  اللجن دور  ــن  ع ــرصة  مخت
الوطنية لتحرير األرسى..؟!

ــوم اللجنة بجمع  املعلومات والبيانات  - تق
عن أرسى الجيش واللجان الشعبية يف جميع 
سجون العدو وتوثيق هذه البيانات وحفظها.

وبناء عىل املعلومات املتوفرة تقوم اللجنة 
ــل الوسائل  ــر األرسى بك ــىل تحري بالعمل ع
ــات  ــك وساط ــا تحري ــة ومنه ــرق املمكن والط
ــة  اجتماعي ــات  وجاه ــن  ع ــارة  عب ــة  محلي
ــات  ــراء عملي ــدو بإج ــاع  الع ــخ إلقن ومشائ
التبادل يف مختلف الجبهات كما تقوم اللجنة 
ــل  ــالل التواص ــن خ ــدو م ــىل الع ــط ع بالضغ
ــة والدولية  ــة املحلي ــات اإلنساني ــع املنظم م
ــل عىل  ــايل األرسى والعم ــع أه ــل م والتواص

إتمام عمليات التبادل.
ــات •  ــادرات عملي ــبة ملب بالنس

ــادل األرسى.. من هو صاحب  تب
املبادرة لهذه العمليات؟! وماذا 

يعني ذلك..؟
ــت بمبادرة  ــات التبادل كان ــع عملي - جمي

ــدوان أن تقدم بأي  ــن اللجنة ولم يسبق للع م
ــادل واحدة  ــة تب ــو عملي ــراء ول ــادرة إلج مب
ــدوان  ــة دول الع ــي انتهازي ــذي يعن ــر ال ،األم
واسرتخاصها ملن يقاتلون يف صفها، بل يؤكد 
ــدوان بأرساها يف  ــوى الع ــدم اهتمام ق ذلك ع
ــض الظروف  ــا أن اللجنة يف بع ــون. كم السج
ــراء عملية  ــا بإج ــر ارسان ــىل تحري ــل ع تعم
ــهر رمضان  ــة كما حدث يف ش ــة نوعي عسكري

املايض.. 
ــات لكم •  ــر املباحث وما هي آخ

مع الطرف اآلخر؟
ــن -مارب -  ــدة وساطات يف كل م ــاك ع - هن
ــا رغم تعنت  ــوب ،ونحن كما أكدن ــز - الجن تع
ــات  ــال الوساط ــوم بإرس ــا نق ــة الزلن املرتزق
ــخصيات اجتماعية  ــات -من ش ــو الوساط تل
ــة إلحداث تقدم يف امللف. ومشائخ -يف محاول

ــاك اآلن عدة عمليات  ــارة إىل أن هن وأود اإلش
معلقة بسبب تعنت الطرف اآلخر.

ــدد •  لع ــة  اإلجمالي ــة  الحصيل
ــم؟  ــم تحريره ــن ت األرسى الذي
ــرون إىل اهتمام قوى  وكيف تنظ

العدوان واملرتزقة بأرساهم..؟
ــرتة  ــالل الف ــررت خ ــة ح ــة الوطني - اللجن
السابقة وخالل مراحل املفاوضات ما يقارب 
ــش واللجان  ــن أرسى الجي ــري م (2000) أس
ــات ، وال تزال  ــف الجبه ــة ومن مختل الشعبي
هناك أعداد كبرية من األرسى ومن الطرفني..

ــدوان بأرساها  ــام قوى الع ــة الهتم بالنسب
ــك سابقا..  ــا أرشت ل ــرى أي اهتمام كم ــال ن ف
ــايس وحكومة  ــس السي ــا يجعل املجل وهو م
ــني واآلخر  ــان بني الح ــي يعلن ــاذ الوطن اإلنق
ــرج عن أرسى قوى  ــن مبادرات إنسانية تف ع
ــم خصوصا  ــني املغرر به ــن اليمني العدوان م
ــادة  ــم إىل ج ــوا عودته ــن أعلن ــاب الذي الشب
ــم بجرم ما  ــا منه ــن إدراك ــواب واىل الوط الص

كانوا يمارسونه مع املعتدي ضد الوطن...
ــادل التي •  ــات التب ــرز عملي أب

قمتم بها؟
ــة  ــن 40 عملي ــرث م ــرت أك ــد أج ــة ق - اللجن
تفاوض عن طريق وساطات متعددة لتحرير 
ــرث من 1800 أسري ، منها عملية تبادل كبرية  أك
مع عدد من املجموعات املسلحة يف محافظة 

الجوف تم بموجبها اإلفراج عن 58 أسرياً من 
ــش واللجان الشعبية ، وأخرى يف  أرسى الجي
ــع الجانب السعودي بإطالق رساح  الحدود م
ــر 50 معتقًال  ــة إىل تحري ــرياً باإلضاف 150 أس
عىل قضايا أخرى.وأن من تم إطالق رساحهم 
ــدود ، بل تم  ــم يكونوا من أرسى جبهات الح ل
ــام املرتزقة  ــة وق ــات داخلي ــن جبه أرسهم م
ــذه القضية  ــة ه ــة. وألهمي ــم للسعودي ببيعه
ــق  ــث والثوثي ــة والبح ــوم باملتابع ــا نق فإنن
ــني  ــع األرسى واملخفي ــن جمي ــري ع والتح
ــان الشعبية وإعداد  ــن الجيش واللج قرسا م
ــة عنهم والتفاوض عن  قاعدة بيانات متكامل
جميع األرسى من الجيش واللجان الشعبية 
ــوم باالهتمام  ــات كما أننا نق ــع الجبه يف جمي
ــع أرسانا يف سجون العدو  والتواصل الدائم م
ــم بجميع  ــالق رساحه ــر إلط ــل املستم والعم
ــى جاهدين لكشف  ــل والطرق ونسع الوسائ

مصري املخفيني. 
ــات التي تواجهكم •  وما املعوق

ــكل حجر عرثة امام إنجاح  وتش
عملية التبادل؟ 

ــن املعوقات  ــاك العديد م ــة هن - يف الحقيق
ــدوان ورفضها إجراء  ــت قوى الع أبرزها تعن
ــن واالختالف يف  ــادل.. والتباي ــات التب عملي
ــع أن نجد  ــة بحيث لم نستط ــاط املرتزق أوس
ــا صالحيات البت  بهذا  ــة معنية لديهم له جه
ــل الكثري من األرسى  ــف  أضف إىل ذلك نق املل
من جبهات الداخل إىل السعودية واإلمارات. 

ــف •  كي ــرى  أخ ــة  زاوي يف 
ــدوان -  ــع أرسى الع تتعاملون م
وكيف يتعاملون هم مع أرسانا؟

ــدو  ــا ألرسى الع ــق بمعاملتن ــا يتعل - فيم
ــم الدينية  ــق التعالي ــن منطل ــة م ــي معامل فه
ــان  بمك ــام  االهتم ــالل  خ ــن  م ــة  واإلنساني
ــة  الصحي ــات  الخدم ــم  وتقدي ــم  احتجازه
ــن تقديم  ــم فضال ع ــرىض منه ــى وامل للجرح
ــوى  ــم باملست ــس  له ــرشب واملالب ــل وال األك

املناسب.
ــات الدولية  ــة بدعوة املنظم ــوم اللجن و تق
ــن أوضاعهم داخل  ــم ورفع تقارير ع لزيارته
ــاح ألرسى  ــك السم ــف إىل ذل ــن. أض السج
ــم وذويهم بصورة  ــل مع أهله ــدو بالتواص الع

مستمرة وحتى السماح لذويهم بزيارتهم إىل 
ــوب التعذيب  ــدم استخدام أسل ــن. وع السج
أثناء التحقيق مع أرسى العدو. أما بخصوص 
ــون العدو فهي لألسف  معاملة أرسانا يف سج
ــة جدا من خالل منع أرسانا من التواصل  سيئ
ــة إخفائهم بصورة  ــاً ومحاول ــع أهلهم تمام م
ــي.  ومنع  ــن العالم الخارج ــة وعزلهم ع عام
ــة من   ــوق اإلنساني ــط الحق ــن أبس ــا م أرسان
ــئ وغري  ــرشب السي ــل وال ــم  األك ــث تقدي حي
ــارس  ــث يم ــون. حي ــل السج ــب داخ املناس
العدو ضد أرسانا أسوأ أنواع التعذيب النفيس 
ــل أرسانا من  ــوم املرتزقة بنق والجسدي.ويق

أماكن احتجازهم إىل السعودية واإلمارات. 
كلمة أخرية لكم؟• 

- أدعو الجميع ألن يتعاملوا مع هذه القضية 
من منطلق إنساني خالص ، وابتعاد العاملني 
يف هذا املجال عن املناكفات السياسية وغريها 
ــذا العمل  ــرك يف ه ــع من يتح ــل جمي ويتحم
ــري األرسى  ــة عن ربط مص ــة الكامل املسؤولي

بالخالفات السياسية املعقدة.

حررنا حررنا ٢٠٠٠٢٠٠٠ أسري من سجون املرتزقة واالحتالل أسري من سجون املرتزقة واالحتالل
عبدالقادر املرتىض رئيس اللجنة الوطنية لتحرير األرسى أن اللجنة حّررت ما يقارب (2000) أسري من أرسى الجيش واللجان الشعبية أوضح 

من مختلف الجبهات..
ــادل والتباين و االختالف يف أوساط املرتزقة ونقل الكثري من  ــىض يف حوار صحفي لـ "الثورة" أن تعنت قوى العدوان ورفضها إجراء عمليات التب ــح املرت وأوض

األرسى من جبهات الداخل إىل السعودية واإلمارات شكل أبرز العوائق التي تعيق عملية التحرير..
وتطرق الحوار إىل جملة من القضايا ذات الصلة بدور اللجنة الوطنية يف تحرير األرسى والتحديات التي تواجه اللجنة ومفارقات التعامل مع األسري: حوار/

أسماء البزاز
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