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الطيار:

ســجون  يف  القابعون  هم  كثري 
وزنازين مليشــيا الحويث من أرسى 
الحــرب واملختطفــن، الذين تتفنن 
وتتلــذذ تلــك العصابــة اإلجرامية 
مبامرسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم 
تتنوع بن العذاب الجسدي والنفيس 

وامتهان الكرامة ليل نهار.
أفِرج عن النــزر القليل منهم يف 
عمليات تبادل لــأرسى ومات خلف 
القضبــان تحت التعذيــب عدد ليس 
بقليــل، وبقي هنــاك يف الرساديب 
والزنازيــن اآلالف منهــم ميــارس 
ضدهم صنوف التعذيب دون أن يعلم 

مصريهم وحالتهم وما يالقونه أحد.
أبو الحزم بديع العاقل أحد األرسى 
الذين أفرج عنهــم يف عملية التبادل 
األخــرية بــن الحكومــة الرشعية 
طويلة  فرتة  بعد  الحويث،  ومليشيات 
قضاهــا يف معتقــالت وزنازيــن 
مليشــيات الحــويث اإلرهابية تحت 
وطــأة التنكيل والتعذيب الجســدي 

والنفيس والفكري..
ويعد أبو الحــزم بديع العاقل أحد 
القيادات البارزة والذي ملع اسمه خالل 
تحرير العاصمة عدن من مليشــيات 
الحوثين ويف لحــج وأبن ودوفس 
والعلم وجعولة وصالح الدين وغريها 

من مناطق الجنوب.
أبو  عنه  املفرج  إقناع  اســتطعنا 
الحــزم بديــع العاقل بعمــل حوار 
صحفي مقتضــب، متكنا خالله من 
ما  حول  املعلومــات  بعــض  انتزاع 
تعرض له من تعذيب جسدي ونفيس 
التي  املدة  خالل  تعسفية  ومامرسات 
قضاها يف معتقالت املليشيا الحوثية 

اإلجرامية.. فإىل تفاصيل الحوار..
بداية.. ما هو شــعورك وأنت   *  
طويلة  مــدة  بعد  طليق  حــر  اليوم 
قضيتهــا يف معتقــالت وزنازيــن 

مليشيات الحويث؟
- أســتطيع أن ألخص شــعوري 
بوصفه ميالدا جديدا كتب يل، وعمرا 

ثانيا ظهر يل، والحمد لله".
* يف أي جبهة تم أرسك؟

- تــم أرسي مــن قبــل عنارص 
املليشــيا الحوثية اإليرانية يف إحدى 
جبهات الســاحل الغريب، واقتادوين 
إىل مكان رسي بعد أن قاموا بعصب 
عينّي، وكل مــا عرفته فيام بعد أنني 

أتواجد بداخل زنزانة انفرادية..
بدايــة أرسي يف معتقل  أودعت 
ثم نقلوين إىل  الحديدة  يف محافظة 
صنعــاء ثم ســجون ومعتقالت يف 

مناطق أخرى.
* ما الذي تعرضت له يف معتقالت 

املليشيا الحوثية؟
لدى  أرسي  فرتة  خالل  تعرضت   -
وبشكل  اإلجرامية  الحويث  مليشيات 
يومي ألفظع وأشد التعذيب الجسدي 
والنفــيس والفكــري، لــن متحى 
تفاصيل تلك املشاهد املرعبة واألليمة 

من ذاكريت ما حييت.
مــن  كبــرية  املعانــاة  كانــت 
التحقيقات  وكــرة  املعاملة  حيــث 
والرضب والتعذيــب املتواصل النتزاع 
االعرتافــات، إىل جانــب الشــتائم 
والتهديد  واملهن  الفاحش  والســب 
والتكفــري والســجن االنفرادي يف 
زنازين متأها الحرشات والقاذورات، 
األمر الذي بانتشار األمراض واألوبئة 
غياب  املعتقلن بسبب  أوســاط  يف 
الناقلة  الحرشات  وانتشــار  النظافة 

لأوبئة.
مليشــيا الحويث عصابة إرهابية 
متــارس إجــرام وفنــون تعذيب ال 
يتخيلهــا عقل، وأهــوال وجرائم ال 
تخطر بعقل بــرش.. فهي جامعة ال 
او  كرامة  أي  البرشيــة  النفس  تعري 

اعتبار.
مع  املليشيا  تتعامل  كانت  كيف   *
األكل  مثل  الرضوريــة،  احتياجاتكم 

والرشب وغري ذلك؟
- تتعامــل املليشــيا الحوثية مع 
األرسى واملعتقلن بصورة ال إنسانية، 
حتــى أنها تتخذ مــن األكل والرشب 
رديء  فالطعــام  تعذيب،  أســاليب 
ويسء للغايــة وميــاه الرشب غالبا 

ملوثة.
الطعام كنا ال نســتطيع بلعه إال 
قوانا وحياتنا  للحفاظ عىل  اضطرارا 

من املوت جوعا.
* كيف كان حالكم كأرسى حرب 

يف معتقالت املليشيا الحوثية؟
- كان حالنــا يرىث لــه.. خوف 
ومرض وقلــق، كنا نعيش املأســاة 
بــأدق تفاصيلهــا، واآلالم واألوجاع 
التي ال تتوقف من أجسادنا بسبب ما 
ميارســونه بحقنا من أنواع التعذيب 
وربط  املــربح  كالرضب  الوحــي 
البعض  وأرجل  أيدي  وتقييد  القدمن 

بالسالسل والكلبشات..

أيام مؤملة وعصيبة واجهتنا خالل 
فرتة األرس يف ســجون املليشــيات 

الحوثية ال ميكن نسيانها أبدا.
إىل  أخــرى  مرة  * هل ســتعود 

جبهات القتال؟
- نعــم، وبعزمية أقــوى من ذي 
قبل، ألننا كنا فقط نسمع عن جرائم 
ذقنا  حتــى  الحوثين  وانتهــاكات 
ســيزيد  ما  وهو  األليمة،  تفاصيلها 
الرشذمة  هــذه  ملواجهة  حامســنا 
الخبيثــة والداء العضــال الذي يجب 
القضــاء عليه واقتالع جــذوره من 

األرض.
* وماذا لو تم أرسك مرة أخرى؟

- ال يلدغ املؤمن من جحر مرتن.. 
فال ميكن تكرار الخطــأ الذي وقعنا 
أن  فيه سابقا ولن نســمح ألنفسنا 
العصابة اإلجرامية  لهذه  نقع فريسة 
مرة أخرى، ولو قدر الله وتم حصارنا 

فلن نرىض حينها بغري الشهادة.

* هل من شكر وإشادة ألحد كان 
له الفضل بعد الله تعاىل يف خروجك 

من األرس؟
- نشــيد بالــدور الذي قــام به 
أعضــاء لجنة الصليــب األحمر بدءا 
مبتابعة أوضاعنــا يف األيام األخرية 
املفــرج عنها  لأســامء  والتحضري 
نقلنا  والرتتيب واإلرشاف عىل عملية 
إىل عــدن، نثمن جهودهم عاليا، كام 
نشــكر كل من قام باســتقبالنا من 
السلطة املحلية يف عدن ممثلة بوكيل 
أول محافظة عدن محمد نرص شاذيل 
الرابعة  وقائــد املنطقة العســكرية 
اللواء فضل حســن وقيادات الساحل 
الغريب، والقائد الشيخ حمدي شكري 
والشــيخ  املشــويش  نبيل  والعميد 
محســن الوايل ومدير مكتب القيادة 
وغريهم  املسعودي،  د.غسان  العامة 
الكثري ممن ال تســتحرضهم ذاكريت 

كال باسمه وصفته..
كام أتوجه بالشكر والعرفان لكل 
من اهتــم بقضية األرسى واملعتقلن 
منهم األستاذ يارس الحدي أبو صهيب 
الطرف  يتابــع ممثلنا يف  كان  الذي 
أبو هارون  لـ  اآلخر، وشــكر خاص 
اللذين  الســعدي  بالل  وأبو  العامري 
كانا يهتمون بأرسنا أثناء توجدنا يف 

األرس..
* كلمــة أخــرية أو رســالة تود 

توصيلها..
لفخامة  أوجه رســالتي  نعم..   -
الرئيــس عبدربه منصور هادي وإىل 
القائد العام لجبهة الســاحل الغريب 
وكافة  املحرمــي  زرعه  أبــو  العميد 
والجنوب  املقاومة  أبناء  من  الرشفاء 
مليشــيات  عىل  للضغط  والوطــن 
الحويث لفك باقي األرسى واملعتقلن 
واملختطفــن الذيــن يعانون ويالت 
واملعتقالت  الســجون  يف  العــذاب 
القيادة  رأســهم  وعــىل  الحوثيــة 
الجنوبية ممثلة باللواء الركن محمود 
اللواء  ورفاقه  الدفاع  وزير  الصبيحي 
واللــواء نارص منصور  فيصل رجب 
هادي، الذين نتمنــى أن يكونوا بيننا 

يف القريب العاجل.
كام أدعو األمم املتحدة ومبعوثها 
اإلنســان  حقوق  ومنظامت  األممي 
اإلنسانية  بالتزاماتهم  للوفاء  الدولية 
الحويث  مليشــيات  والضغط عــىل 
إلطــالق رساح إخواننــا من األرسى 
واملعتقلــن واملخفين قرسًا ليعودوا 

إىل أبنائهم وأرسهم..
وأيضــا أدعو كافــة الصحفين 
الوقوف  أطيافهم  بــكل  واإلعالمين 
صفــا واحدا مــع قضيــة األرسى 
واملختطفن لدى مليشــيات الحويث 
الذين يفقدون حياتهم بشــكل يومي 
جيدًا  يصغــوا  بأن  التعذيــب،  تحت 
ألنينهــم داخــل الســجون وأماكن 
للرأي  جرامئهم  وينــرشوا  االحتجاز 

العام.

ملي�شيا احلوثي متار�س يف �شجونها فنون تعذيب ال يتخيلها عقل واأهوال وجرائم ال تخطر بعقل ب�شر
�شنعود اإىل جبهات القتال وبعزمية اأقوى من ذي قبل القتالع تلك ال�شرذمة من جذورها


