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بداية .. هناك من يتهم اللجنة • 
ــا  ــادل ألرسان ــة تب ــذ عملي بتنفي
ــا ردك عىل  ــني م ــني مدني بمعتقل

ذلك االتهام؟
ــكر  ــم أوال نش ــن الرحي ــه الرحم ــم الل - بس
ــة لنا  ــىل إتاحة الفرص ــورة" ع ــة "الث صحيف
ــف  ــذا املل ــف األرسى، ه ــول مل ــدث ح للتح
ــن  ــاة م ــو مأس ــذي ه ــائك وال ــاني الش اإلنس
مآيس هذا العدوان الظالم عىل بلدنا، ما يشاع 
ــوم بمبادلة  ــة من أننا نق ــروج له املرتزق وما ي
ــه من  ــاس ل ــني ال أس ــني مدني األرسى بمعتقل
ــا أرسى حرب  ــودون لدينا إم ــة، املوج الصح
ــة كانوا  ــة قضايا أمني ــون عىل ذم ــا معتقل وإم
ــة املتفجرات  ــوم بزراع ــا تق ــارة عن خالي عب
ــوم بتنفيذ االغتياالت تقوم بأعمال إخالل  تق
باألمن واالستقرار يف مناطق سيطرة الجيش 
ــخاص كذلك يقومون  واللجان الشعبية وأش
ــات والتعاون مع العدو بجميع  برفع اإلحداثي
ــتى أنواع التعاون، وهؤالء نحن  األوجه وبش
ــم يف صف العدوان وجزء  نعتربهم أرسى ألنه
من معركته ويقومون بتنفيذ أنشطة عسكرية 
ــة للعدوان بل هم اخطر ممن يواجهوننا  خدم
ــون بزعزعة األمن من  ــات ألنهم يقوم بالجبه
الداخل وهؤالء من نقوم بمبادلتهم مع أرسى 
ــاف املدنيني من  ــوم باختط ــن يق ــرب، وم الح
ــون ايضا  ــرف اآلخر ويقوم ــات هم الط الطرق
ــجون  ــجون ، بعضهم يف س ــم يف س باحتجازه
ــب الهوية  ــم حس ــم يختطفونه ــة ، أنه مخفي
ــب اللقب وأمثلة عىل  ــب املنطقة وحس وحس
ــرا الدكتور أمري  ــن قمنا بتحريره مؤخ ذلك، م
الدين جحاف هذا طالب كان مسافرا إىل مرص 
ــه واحتجازه  ــم اختطاف ــته وت ــال دراس إلكم
ــني تفاوضنا معهم طوال فرتة  ملدة عامني كامل
اختطافه ورفضوا رفضا قاطعا إطالق رساحه 
ــد قياداتهم ، وأيضا  ــا بمبادلته بأح حتى قمن
ــىل ذلك الدكتور مصطفى املتوكل كان  مثال ع
ــرب العربي دعي إليها  ــدا من ندوة يف املغ عائ
ــذه الدعوة وعند  ــة دولية وحرض ه عرب منظم
عودته تم اختطافه وإخفاؤه قرسياً واىل اليوم 
ــا حصلنا  ــريه إال أنن ــة مص ــتطع معرف ــم نس ل
ــبه مؤكدة بأنهم قاموا ببيعه  عىل معلومات ش
ــات  ــب معلوم ــعودي واآلن حس ــام الس للنظ
أكدت انه موجود يف سجون اململكة السعودية 
ــات مختطفون من  ــك املئات ، هنالك املئ وكذل
الطرقات لم يشاركوا بأي حرب ولم يشاركوا 
ــكرية،  ــطة عس مع الجيش واللجان بأي أنش
ــب  ــب الهوية وإما حس تم اختطافهم إما حس

ــب  ــا حس ــب وإم ــب اللق ــا حس ــة وإم املنطق
ــبهة وتم زجهم يف السجون واآلن نفاوض  الش

عليهم كسائر األرسى.
ــني •  ب ــال  االتص كان  ــل  ه

ــارص  ون ــه  وأرست ــي  الصبيح
ــاء  بن ــه  وأرست ــادي  ه ــور  منص
ــة ام  ــانية بحت ــادرة إنس ــىل مب ع

ــات  ــار مفاوض ــك يف إط ــاء ذل ج
ووساطات دولية وأممية؟!

- هناك مفاوضات كبرية ومفاوضات جارية 
ــم املتحدة فيما بيننا  ــاق عرب األم عىل قدم وس
وبني تحالف العدوان ومن يقاتلون تحت لوائه 
ــهيل  ــل وكانت خطوة تس ــة الداخ من مرتزق
ــور  ــارص منص ــي ون ــني الصبيح ــال ب االتص
بأرستيهما قد أتت ضمن الجهود التي تبذلها 
ــم املتحدة لتقريب وجهات النظر وتذليل  األم
ــام الطرفني وطلبوا منا أن نقوم  الصعوبات أم
بمبادرة لرتغيب الطرف اآلخر يف أننا جادون 
ــة  ــهيل عملي ــالل تس ــن خ ــات م يف املفاوض
االتصال بني هذين القياديني وأرستيهما حيث 
ــال يف ان تمهد هذه  ــني الخطوتني أم ــا بهات قمن
ــول يف عملية مفاوضات جدية  الخطوة للدخ
إلنهاء ملف األرسى ألننا راغبون بشكل كبري 
ــادل كامل  ــف ويف إجراء تب ــذا املل ــاء ه يف إنه
ــني من  ــع األرسى واملعتقل ــني جمي ــامل ب وش

الطرفني يف الداخل والخارج.
ــول •  ــات ح ــم معلوم ــل لديك ه

إىل  ــم  نقله ــم  ت ــن  الذي األرسى 
ــف  وكي ــارات  واإلم ــعودية  الس
ــالق  إلط األرسى  ــة  لجن ــل  تعم

رساحهم ؟
ــام  ــرية ، إذ ق ــات كث ــا معلوم ــا لدين - طبع
ــات ببيع عدد كبري  ــة يف مختلف الجبه املرتزق
ــعودية فمثال يف  ــارات وللس ــن األرسى لإلم م
ــع عدد من  ــام املرتزقة ببي ــاحل ق معارك الس
االرسى لإلمارات حيث تقوم اإلمارات بنقلهم 
ــجون رسية يف قواعدها بالبحر وأما  إما إىل س
ــجون مخفية لم نستطع إىل اآلن معرفة  إىل س
ــجون التي  ــتطع معرفة الس مصريهم ولم نس
ــجون لألرسى ، بعضهم  تتخذها اإلمارات كس
ــم منذ  ــنوات وبعضه ــالث س ــون منذ ث مخفي
ــتطع معرفة أماكنهم وال معرفة  سنتني لم نس
ــن  ــم نتمك ــم ول ــة أحواله ــجونهم وال معرف س
ــتعنا بجميع املنظمات  ــن التواصل بهم، اس م
ــتطع أي منظمة ال  ــة ولم تس ــة واملحلي الدولي
ــة وال محلية أن تأتي بأي خرب عن هؤالء  دولي
ــة يف تعز حيث تفاجأنا  األرسى كذلك املرتزق
ــن ارسوا قبل  ــود أرسى مم ــى يف تعز بوج حت
ــم نقلهم إىل  ــة جبل صرب انه ت ــنتني يف معرك س
ــجون السعودية   ــعودية وهم حاليا يف س الس
ــبوة ومن  ــم أرسهم يف ش ــن ت ــك أرسى مم كذل
ــم أرسهم يف الجوف  ــم أرسهم يف مارب ومن ت ت
ــة  ــى أن الصفق ــعودية حت ــم إىل الس ــم نقله ت
ــعودية يف  ــدة التي تمت بيننا وبني الس الوحي

ــم بيعهم  ــا خاللها أرسى ت ــام 2016م حررن ع
ــة  ــا يف جبه ــوا إطالق ــم يكون ــعودية ول للس
ــات مارب  ــم من جبه ــل كانوا  كله ــدود، ب الح
ــوف، مؤخرا أصدرنا بياناً "قبل  وجبهات الج
ــهر من اليوم" أدنا من خالله ما أقدم  حوايل ش
ــادات قبيلة مراد وبالخصوص  عليه بعض قي
ــان مفرح بحيبيح  ــمى محور بيح قائد ما يس
ــر صفقة من  ــة وآخ ــع آخر دفع ــذي قام ببي ال
ــعودي وتأكدنا من ذلك  ــام الس األرسى للنظ
ــأن هؤالء  ــبة مائة باملائة ب ــكل قاطع بنس بش
ــة بيحان ويف  ــن تم أرسهم يف جبه األرسى مم
ــجون  ــة البيضاء تم نقل معظمهم اىل س جبه

السعودية. 
ــات حول •  ــد مفاوض ــل توج ه

ــات  ــواء مفاوض ــف األرسى س مل
ــات داخلية  ــة أو مفاوض خارجي
ــذه املفاوضات  ــي نتائج ه وما ه

إن وجدت ؟
ــم  ــي ل ــة ه ــات املحلي ــبة للمفاوض - بالنس
ــعودي والتدخل  ــل الس ــوال التدخ ــع ل تنقط
ــذه  ه ــام  ام ــا  عائق ــف  يق ــذي  ال ــي  اإلمارات
ــذا لم نيأس عىل اإلطالق،  املفاوضات ورغم ه
ــاطات إىل  ــال عرشات الوس ــوم بإرس نحن نق
جميع الجبهات واىل جميع املناطق للتفاوض 
عىل تبادل األرسى وهذا امللف لم ينقطع وهو 
ــر صفقة قبل  ــت آخ ــكل دائم كان ــتمر بش مس
ــبوع تم خاللها تحرير 32 أسرياً من  حوايل أس
ــاطات كثرية يف مارب  الطرفني وهناك اآلن وس
ــز ، يف الجنوب  ــبوة ويف تع ــوف ويف ش ويف الج
ــالق وهي  ــىل اإلط ــاطات ع ــف الوس ــم تتوق ل
ــاطات محلية إما  ــم وس ــكل دائ ــتمرة بش مس
ــائخ  ــخصيات اجتماعية وإما عرب مش عرب ش
ــاطات حتى من  ــرث نجاحا من أي وس وهي أك
ــاك مفاوضات  ــة، ايضا هن ــاطات الدولي الوس
عرب األمم املتحدة سيكشف عنها قريبا يمكن 
ــل املبعوث  ــل أن يتوص ــام وهناك أم خالل أي
ــف، هناك  ــذا املل ــول ه ــج ح ــي إىل نتائ األمم
ــكل كامل  ــاء هذا امللف بش ــاوض حول إنه تف
ــون له نجاح خالل  ــامل ونحن نأمل ان يك وش

األيام املقبلة إن شاء الله.
ــب من •  ــم أرسى أجان ــل لديك ه

ــعودية  ــيات أخرى غري س جنس
وكم عددهم؟ 

ــن عدد من  ــب م ــا أرسى أجان ــا لدين - طبع
ــم  ــدوان وه الع ــف  ــاركة بتحال ــة املش الدول

كثريون.
ــعوديني •  ــدد األرسى الس كم ع

ــش واللجان إىل جانب  لدى الجي
األرسى األجانب؟

ــعوديني  ــدد كبري من األرسى الس - هناك ع
ــيات الدولة  ــم من جنس ــودانيني وغريه والس
ــىل اليمن وهذا  ــاركة بتحالف العدوان ع املش
العدد كفيل بتحرير جميع أرسانا املوجودين 
يف سجون العدو سواء يف الداخل أو يف الخارج 
ــا مصممني  ــه دائما وما زلن ــا نطالب ب ــذا م وه
ــه حتى اآلن وأن تكون هناك صفقة تبادل  علي
ــعودية أرسلت إلينا أكرث  ــاملة حتى أن الس ش
ــاطات مابني محلية ودولية وعرب  من عرش وس
ــاوض معهم حول  ــد منا ان نتف ــات تري املنظم
ــاص ورفضنا  ــكل خ ــعوديني بش األرسى الس
ــية  ذلك رفضا قاطعا رفضته القيادة السياس
ــد أبلغناهم  ــال إطالقا وق ــم املج ــم نفتح له ول
ــط تماما  ــعوديني مرتب ــري األرسى الس ان مص
ــواء  بمصري جميع أرسى الجيش واللجان س
ــل أو يف جبهات الخارج ألن  ــات الداخ يف جبه
ــعودية هي قائدة العدوان وهي املسؤولة  الس
ــي تقاتل  ــلحة الت ــع الفصائل املس ــن جمي ع
ــن ليس  ــم نح ــا، إذا أرادوا أرساه ــت لوائه تح
لدينا أي مانع ومستعدون للتبادل يف أي وقت 
ــامال  ــة لكن عىل أن يكون تبادال ش وبأي لحظ

كامال ال يستثني أحداً.
ــة •  بعملي ــم  وقمت ــدث  ح ــل  ه

تبادل أرسى من قبل بينكم وبني 
هذه الدول ؟

ــف الخارجي  ــدث أي تبادل يف املل ــم يح - ل
ــتثناء عملية تبادل وحيدة  عىل اإلطالق باس
ــل عام  ــهر ابري ــعودي يف ش ــع الجانب الس م

2016 م.
ــن ملف املخفيني قرسيا •  ماذا ع

ــج  ــدن ولح ــق يف ع ــدة مناط يف ع
ــد األخبار  ــا خصوصا بع وغريه
ــرا حول  ــم تداولها مؤخ ــي ت الت
ــود مقابر جماعية يف لحج ؟  وج

ومن تحملون مسؤولية ذلك ؟!
ــاء القرسي التي  ــبة لجرائم اإلخف - بالنس
ــي  ــه ه ــدوان ومرتزقت ــف الع ــا تحال يرتكبه
ــق األرسى الن  ــي ترتكب بح ــن الجرائم الت م
ــة حرب بحق  ــرسي يعترب جريم ــاء الق اإلخف
ــش  ــن أرسى الجي ــات م ــاك املئ ــري، هن األس
ــني إىل اآلن  ــعبية ال زالوا مخفي ــان الش واللج
ــا عىل  ــتطع معرفته ــم نس ــة ل ــجون رسي يف س
ــر قدمت له  ــى أن الصليب األحم اإلطالق حت
ــكاوى تظاهر األهايل أمام مقرات عدد  عدة ش
ــات أمام مكتب األمم املتحدة وأمام  من املنظم
ــتطع الصليب  مكتب الصليب األحمر ولم يس
ــيئا  ــر وهو املعني باألرسى ان يفعل ش األحم
ــتطع الصليب األحمر  ــم يس ــنوات، ل خالل س
ــارب أو أن يزور الجوف أو ان يعرف  أن يزور م
ــدن  فضال  ــجون  يف تعز أو يف ع ــن الس ــدداً م ع
عن ان يزور سجون يف السعودية أو اإلمارات، 
ــمح له مرة فقط بزيارة سجن يف السعودية  س
ــيط ، والتقى ما يقارب  ــة خميس مش يف منطق
ــرياً ، والبقية لم يستطع أن يفعل شيئا،  50 أس
ــني لم نعرف  ــات من األرسى املخفي هناك املئ
ــر  ــن مقاب ــاع ع ــا يش ــى اآلن ، م ــم حت مصريه
ــيئاً ، والطرف  ــن ال نعلم عنها ش جماعية نح
ــن هؤالء  ــؤولية ع ــل كامل املس ــر يتحم اآلخ
ــه أن يأتينا  ــهداء علي ــان كانوا ش ــني ف املخفي
ــم أحياء  ــهداء فه ــم يكونوا ش ــم وإن ل بجثثه
وموجودون لديه وهو املسؤول األول واألخري 

عن مصريهم.
رسالة أخرية تودون إيصالها • 

ــايل  أله ــورة  الث ــة  صحيف ــرب  ع
األرسى ولبقية األطراف ؟!

ــالتنا ألهايل األرسى موضوع أبنائكم  - رس
ــة تهم  ــي قضي ــني وه ــوع كل اليمني ــو موض ه
ــني  ــام وكل اليمني ــكل ع ــي بش ــارع اليمن الش
ــم  ــؤالء األرسى باعتباره ــع ه ــون م متعاطف
ــل الوطن ومن  ــوا تضحيات كبرية من اج قدم
ــن أجل  ــعب وم ــذا الش ــزة ه ــة وع ــل كرام أج
ــه أهايل  ــي وما يعاني ــعب اليمن ــتقالل الش اس
ــتقبل  ــه ثمار كبرية يف املس ــتكون ل األرسى س
ــاء الله ستكون ثمرته النرص املؤزر بإذن  إن ش
ــى برعاية وعناية كبرية  الله وهذا امللف يحظ
ــية ومن قيادة الثورة  جدا من القيادة السياس
والكل متفاعل مع هذا امللف ومتعاون معنا يف 
هذا املوضوع ونحن نبذل قصارى جهدنا ولن 

نرتك أرسانا ولن ننساهم مهما كان الثمن. 
ــري  مص ــوا  ترهن ال  ــة  للمرتزق ــالتنا  ورس
ــرارات الضباط  ــن لدينا بق ــم املوجودي أرساك
السعوديني واإلماراتيني كونوا أحرارا إلنهاء 
ــاني ليس فيه خارس  هذا امللف، هذا ملف إنس
عىل اإلطالق ، ومهما كان وجه التبادل وكيفما 
ــا، الكل  ــم التبادل به ــة التي يت ــت الطريق كان
ــرف خارس  ــح ليس هناك ط ــف راب ــذا املل يف ه
ــتعداد وجهوزية  ــح ونحن عىل اس وطرف راب
كاملة إلجراء عملية تبادل جزئية مع الداخل 
ــا نطلبه وما نكرره  ــة مع الخارج وهذا م أو كلي

بشكل مستمر.

حوار/
مجدي عقبه 

ــىض إن عدد قال  ــادر املرت ــؤون األرسى عبدالق ــة لش ــة الوطني ــس اللجن رئي
ــعبية كثريون  ــة الجيش واللجان الش ــن يف قبض ــعوديني الذي األرسى الس
جدا، وأضاف ان النظام السعودي أرسل عرشات الوساطات من اجل اإلفراج عنهم، 
ولكننا رفضنا تلك الوساطات، وأكدنا لهم أن مصري األرسى السعوديني مرتبط تماما 
ــل أو يف جبهات الخارج  ــواء يف جبهات الداخ ــري كل أرسى الجيش واللجان س بمص
ألن السعودية قائدة العدوان واملسؤولة عن جميع أدواتها وفصائلها املسلحة التي 

تقاتل تحت لوائها، وعملية التبادل تكون شاملة وكاملة.
ــي إىل اليمن يقوم  ــوث األمم ــورة" أن املبع ــوار مع صحيفة "الث ــىض يف ح ــد املرت وأك
ــكل كامل ونأمل  ــف األطراف إلنهاء ملف األرسى بش ــتمر مع مختل بالتواصل املس
ــاعي اإلنسانية ويغلق هذا امللف بشكل كامل خالل األيام املقبلة  ان تنجح هذه املس

إن شاء الله.
ــار إىل أن عملية تسهيل االتصال بني الصبيحي ونارص منصور وأرستيهما أتت  وأش
ــن الجهود األممية لتقريب وجهات النظر وتذليل الصعوبات أمام الطرفني ومن  ضم
ــب طلب األمم املتحدة  اجل ترغيب الطرف اآلخر يف أننا جادون يف املفاوضات حس

ــدا للدخول يف عملية مفاوضات جدية إلنهاء  ــن اجل أن تكون هذه الخطوة تمهي وم
ملف األرسى.

الفتا إىل أن ما يروج له املرتزقة من ان اللجنة الوطنية لشؤون األرسى تقوم بمبادلة 
األرسى بمعتقلني مدنيني ال أساس له من الصحة، مؤكدا أن املوجودين لدى الجيش 
ــة، عبارة  ــة قضايا أمني ــون عىل ذم ــرب وكذلك معتقل ــعبية أرسى ح ــان الش واللج
ــاالت أو رفع اإلحداثيات  ــرات وتنفيذ جرائم االغتي ــوم بزراعة املتفج ــن خاليا تق ع

والتعاون مع العدو وهؤالء نحن نعتربهم أرسى ألنهم يف صف العدوان.
ــم الطرف اآلخر  ــاف املدنيني من الطرقات ه ــب املرتىض فإن من يقوم باختط وحس
ــجون مخفية ويقومون باختطافهم حسب  ــجنهم ، بعضهم يف س ويقومون ايضا بس

الهوية وحسب املنطقة وحسب اللقب.
ــاء إىل تفاصيل مهمة  ــذا اللق ــرق يف ه ــؤون األرسى تط ــة الوطنية لش ــس اللجن رئي
ــف بعد ولم تتطرق إليها وسائل اإلعالم ، كما تحدث عن أن مشائخ  وملفات لم تكش
ــعودي، وغريها من جرائم  من قبيلة مراد قاموا ببيع أرسانا يف صفقات للعدوان الس

وحشية بحق األرسى واملخفيني .. نتابع:

رئيس اللجنة الوطنية لشؤون األسرى عبدالقادر المرتضى لــ"ٹ":

هناك املئات من املخفيني 
قسريا وال نعرف مصريهم 

ولم يسمح للصليب 
األحمر واألمم املتحدة 

البحث عنهم يف السجون 
اإلماراتية والسعودية

املرتزقة يقومون ببيع 
أسرانا للسعودية 

واإلمارات وتأكدنا من 
وجود الكثري من أسرانا 

لدى تحالف العدوان

اكتشفنا أن جميع أسرانا 
الذين تم تحريرهم يف 
صفقة تبادل األسرى 

الوحيدة مع السعودية عام 
٢٠١٦م كانوا أسرى من 

الجوف ومارب وليس من 
جبهات الحدود

املبعوث األممي يقوم 
بالتواصل مع مختلف 
األطراف إلنهاء ملف 
االسرى بشكل كامل 

ونأمل ان يكون ذلك خالل 
األيام املقبلة

تسهيل اتصال الصبيحي 
وناصر منصور بأسرتيهما 

أتى ضمن الجهود األممية 
لتقريب وجهات النظر 

وتذليل الصعوبات أمام 
الطرفني

غري صحيح أننا نقوم بعملية 
تبادل ألسرانا بمدنيني، 

وال يوجد لدينا أسرى 
مدنيون أساسا، ومن 

يعتقل املدنيني يف الطرقات 
حسب الهوية واملنطقة هم 

املرتزقة
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