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أهــدي هــذا الكتــاب إىل قــدويت وملهمــي ،إىل املتفــاين الصابــر املكافــح ،إىل مــن مل
يهنــأ بعيشــه ويغمــض جفنــه وأنــا خلــف قضبــان املعتقــل ،والــدي العزيــز الدكتــور/
عبدامللــك جحاف.
وإىل والــديت الغاليــة عــى قلبــي ،مــاك الرحمــة املتجســدة بصــورة إنســان ،املربية
الفاضلــة (أمي).
إىل أخي األصغر محمد وإىل اخوايت من تجرعوا مرارة غياب أخيهم.
إىل روح جــدي الطاهــرة ،العــامل الزاهــد /عبداللــه بــن نــارص جحــاف ،الــذي طاملــا
متنيــت أن أمتــع ناظــري برؤيتــه ،فــات كمــدا ً وحــرة عنــد معرفتــه نبــأ اعتقــايل.
إىل جــدي وجــديت يف أوكرانيــا ،مــن عاشــوا أصعــب فــرات حياتهــم ،بذلــوا فيهــا
جهودهــم إلخراجــي وانتظــروا دون كلــل أن يســمعوا خــر خروجــي مــن املعتقــل
ومواصلتــي للحيــاة وطموحــايت.
إىل أهــي واصدقــايئ وكل مــن انتظــر عــوديت ،وســاءه أمــر اعتقــايل ،إىل األوفيــاء
الذيــن تضامنــوا معــي يف هــذا املعتقــل القــذر ،إىل األرسى واملعتقلــن املغيبــن
قرسي ـاً ،إىل كل ســجني مظلــوم يف هــذا العــامل.
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املقدمة:

ســأروي قصــة اختطــايف وســجني ألكــر مــن عامــن ،دون وجــه حــق
ودون أي مــرر ،فلــم أذكــر يومـاً أننــي قــد آذيــت أحــدا ً أو أن والــدي أذى
ـدي عــى خدمــة النــاس وأن الحيــاة
أحــدا ً أو ســجن أحــدا ً ،فقــد ربــاين والـ ّ
رسهــا العطــاء لآلخريــن وإســعادهم ،كان والــدي يصحــو مــن نومــه يف
آخــر الليــل ليذهــب لينقــذ املــرىض الذيــن يطرقــون بــاب منزلنــا بعــد
منتصــف الليــل وقبــل الفجــر مــن مختلــف فئــات املجتمــع دون متييــز
ويعــود مــرورا ً إذا توفــق ويتعكــر مزاجــه إن عــاد وقــد تــويف املريــض ،مل
نــرب يومـاً عــى االنتقــام مــن أحــد أو النيــل منــه بــأي طريقــه مهــا فُعــل
بنــا .خــال فــرة الســجن عانيــت مــرارات التعذيــب الجســدي والنفــي
واملــرض والحرمــان مــن الدراســة ومل يتوقــف الحرمــان مــن التعليــم
بالســجن ،بــل عندمــا خرجــت مــن الســجن وجــدت أن منحتــي الدراســية
التــي حصلــت عليهــا بتفوقــي الــدرايس قــد تــم إيقافهــا ألحقــاد وضغائــن
كتربيــر لســجني ،حــن تنفســت الحريــة مل أركــض خلــف تلــك النزعــات
الجهويــة واملذهبيــة ،وكل مالــه عالقــة بالكراهيــة ورغبــة الثــأر واالنتقــام.
ـدي روح التســامح والشــعور باملســئولية الوطنيــة عــى الشــعور
تغلبــت لـ ّ
بالغــن ،وينتــر اإلنســان املرتفــع عــى كل تلــك الضغائــن ويســخر جهــوده
يف محاولــة إخــراج أولئــك املظلومــن يف الســجون والرغبــة يف التجــاوز
واســتمرار الحيــاة والقبــول بالتعايــش .تعلمــت مــن الســجن أن أرفــع
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رأيس وال أنحنــي أمــام األمل ..تعلمــت أن أوقــره وأتعلــم أبجدياتــه فلقــد
وســع األمل ذايت ..فكلــا اشــتدت ريــح األمل ..أشــتم ريــح يوســف!
ّ
األمل يف الســجن مينحنــا قــوة فــوق قوتنــا فبــاألمل تصبــح أقــوى مــن
الســجان واملعــذب ..تصبــح حــرا ً بعــد أن كنــت عبــدا ً لذاتــك بالخــارج،
التــي تحــب اللــذة والرفاهيــة والراحــة ..األمل يعيــد صقلنــا مــن جديــد..
يجعــل رأســك بــرأس الجــاد ..أقــوى منــه تــأىب الذلــة والخنــوع مــن بعدما
عشــت مــرارة األيــام وقســوتها لــن تعــود الحيــاة لــك شــيئاً مهـاً بعــد أن
حرمــت مــن ملذاتهــا.
ففــي الســجن ال تتعــرف عــى ذاتــك فقــط ،بــل تصبــح قــادرا ً عــى
التعــرف عــى مــن حولــك ،واكتشــاف املبهــم فيهــم ،تكتشــف أمزجتهــم..
أخالقهــم وحقــول الخــرة واليابــس بهــم ..متتلــك أدوات وتتعــدى
مســافات مــا كنــت تحلــم أن تتعداهــا .الســجن يكشــف لنــا ذاتنــا فــرى
أشــياء مل نكــن نراهــا مــن قبــل ونحــس بأمــور مــا كانــت لتخطــر عــى
بالنــا ،ويتكــون جنــن أقــوى مــن ذاتنــا الحقيقيــة ..ثــم ال يلبــث حتــى يولــد
بــن أيدينــا ..نتأمــل مالمحــه التــي تشــبهنا وننبهــر بــه وال نصــدق أننــا كنــا
نحمــل هكــذا جنين ـاً تل ّقــح عــى حــن غفلــة مــن قســوة الســجن!
فــا بــن روســيا وتحديــدا ً أوكرانيــا واليمــن وتحديــدا ً حجــة توزعــت.
فأنــا مــن أب مينــي وأم أوكرانيــة .ولــدت يف حجــة عــام 1994م وبهــا
درســت االبتدائيــة ويف ســنة  2006م ذهبــت وكل أفــراد األرسة إىل أوكرانيا
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ـر رســالتي املاجســتري والدكتــوراه ،وهنــاك وتحديدا ً
حيــث كان الوالــد يحـ ّ
يف مدينــة لوجانســك درســت املرحلــة اإلعداديــة مــن عــام  2006م حتــى
نهايــة عــام 2009م أثنــاء ذلــك كان يل يف أوكرانيــا نشــاط متعــدد ومتنــوع،
ثقافي ـاً ورياضي ـاً وعلمي ـاً وقــد أحــرزت العديــد مــن شــهادات التفــوق يف
تلــك املجــاالت كــا حصلــت عــى العديــد من شــهادات التفــوق الدراســية.
بعدهــا عــدت إىل اليمــن ملواصلــة املرحلــة الثانويــة مبجمــع النــر الرتبوي
مبدينــة حجــة انهيــت الثانويــة مبعــدل  % 94يف عــام 2012م ألصبــح مــن
أوائــل محافظــه حجــة .أثنــاء إجــازة الثانويــة عملــت عــى تكثيــف دورات
متتابعــة _معهــد يــايل بصنعــاء_ متكننــي مــن إجــادة اللغــة اإلنجليزيــة
التــي كنــت أجيدهــا يف مســتويات متقدمــة إىل جانــب إجــاديت اللغــة
األوكرانيــة مبســتوى معــن واللغــة الروســية كاللغــة األم الثانيــة بالنســبة
إ َّيل بعــد العربيــة .وكان طبيعيــاً اســتحقاقي الحصــول عــى منحــة مــع
أوائــل الجمهوريــة لدراســة الطــب البــري بجمهوريــة مــر العربيــة يف
فــرة حكومــة الوفــاق الوطنــي ،ويف ســبتمرب 2013م ســافرت مــن صنعــاء
رفقــة أوائــل املحافظــات عــى مــن طائــرة اليمنيــة وكان عددنــا  39طالبـاً
يف مختلــف التخصصــات مــن الهندســة والطــب وبرمجــة الحاســوب،
وعنــد وصــويل تــم قبــويل بجامعــة القاهــرة كليــة الطــب القــر العينــي،
أنهيــت ســنة أوىل بتقديــر جيــد جــدا2013م -2014م،وعــدت إىل زيــارة
األهــل ،وســنة ثانيــة بتقديــر امتيــاز 2015-2014يف هــذا العــام كانــت
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قــد اندلعــت الحــرب عــى اليمــن ووصلــت تذاكــر الطــران مــا يزيــد
عــن ألــف دوالر باإلضافــة إىل حالــة مطــار صنعــاء الــذي كان يــراوح
مــا بــن الفتــح واإلغــاق وهــو مــا شــكل عــدم االطمئنــان بالنســبة إلينــا
واملســافرين جميع ـاً مــا جعلنــا نبقــي عــى أنفســنا بالقاهــرة وواصلــت
دراســة ســنة ثالثــة وأنهيتهــا بتقديــر جيــد جــدا .2016-2015ومبناســبة
حــوار الكويــت الــذي انعقــد بــن املتفاوضــن آنــذاك تــم تخفيــض تذكــرة
الطــران إىل  700$ذهابــاً وإيابــاً وظننــا ذلــك التفــاوض ســيمثل عمليــة
تقــارب قــد تفــي إىل إنتــاج عمليــة سياســية تعمــل عــى إنهــاء الحــرب
أو عــى األقــل تخفــف مــن حــدة املعــارك العســكرية وحــدة التوتــرات
السياســية مــا أغرانــا بالتفكــر يف العــودة إىل الوطــن بعــد غيــاب عــن
األهــل لعامــن دراســيني وعــى إثــر ذلــك حجزنــا تذاكــر الســفر وكانــت
ليلــة العيــد والرحلــة عــر مطــار بيشــة الــذي وصلنــا إليــه بعــد معانــاة يف
مطــار القاهــرة ،متثلــت يف إهــدار كثــر مــن الوقــت ننتظــر خاللــه اإلذن
مــن (التحالــف) وضمننــا عــدد مــن املــرىض العائديــن إىل الوطــن لتُســلمنا
تلــك املعانــاة ملعانــاة أخــرى تنتظرنــا (يف بيشــة) ورغــم قســوة اإلجــراءات
املشــبعة بالتعنــت ،وكانــت تأخــذ ســاعات مــن قبــل الســلطات الســعودية،
وضمــن تلــك اإلجــراءات مــا يدمــي القلــب حيــث جــرى تفتيــش حتــى
جثامــن مينيــن ترقــد داخــل توابيتهــا رغــم مــا عشــناه إال أننــا كنــا نــردد:
(البــد مــن صنعــاء وإن طــال الســفر) وتــم الوصــول إىل صنعــاء.
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ما قبل بدء الرحلة ..لحظات الوداع
أيــام قالئــل مــع األهــل ال نســتطيع أن نقــول اســتمتعنا خاللهــا إذ عــادت
دوامــة القلــق تلفنــا كقشــة يف مجــرى (ســيل الســفر) مختصمــة جــل أيــام
تلــك اإلجــازة -أكــر مــن شــهرين -يف متابعــة مكتــب طــران اليمنيــة الذين
كانــوا مينوننــا بفتــح مطــار صنعــاء الــذي كان قــد أغلــق كليـاً كــردة فعــل
مــن قبــل (التحالــف) إثــر تشــكيل املجلــس الســيايس األعــى بصنعــاء وبعد
أن ســئمنا مــن حــاالت وعــود فتــح مطــار صنعــاء خضنــا رحلــة معانــاة
أخــرى -وكيــف لهــا أن ترتكنــا وتــرىض بنــا بدي ـاً ونحــن اليامنيــن مــن
أقامــت وأقمنــا معهــا عالقــة اإلخــاص ..رحلــة التفكــر يف العــودة ملواصلــة
الدراســة .كيــف ســنعود؟ ومــن أي طريــق؟ فاتجهنــا للتواصــل بالزمــاء
واألصدقــاء مــن كانــوا يدرســون يف القاهــرة و يف الجزائر وعــدة دول أخرى
وســبق لهــم أن مــروا مــن عــدن وســيئون أخربنــا البعــض ممــن مــروا مــن
طريــق عــدن أن املعاملــة ســيئة يف النقــاط األمنيــة يف الطريــق إىل عــدن،
ونصحونــا بأفضليــة الطريــق مــن ســيئون ،وأكــد مــن مــر مــن مــأرب أن
الطريــق بالفعــل آمنــة وعــى ضــوء ذلــك حجزنــا التذاكــر ،وكنــا ســبعة
أشــخاص (أمــر الديــن جحــاف و باســم أبــو زاهــر ومنــر املوشــي وحســن
حلبــوب وجــال الديــن املوشــي وعــارف الجشــاري وبشــار الشــجاع).كلنا
نــدرس يف تخصــص واحــد ويف كليــة واحــدة عــدا جــال الديــن املوشــي
يف جامعــة عــن شــمس .يف هــذا التاريــخ 2016/9/26م كان قــد مــر عــى
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بــدء الدراســة أســابيع وكان هــذا بالنســبة ا ّيل ميثــل أمــرا ً مقلق ـاً إذ كــا
رويــت لكــم ســابقاً أن شــغفي بالدراســة يســيطر عــى جــل مشــاعري
وهــو العامــل املحــرك لقــرارايت أضــف إىل أنــه مل تكــن أمامــي أي تجربــة
ـت لخطــف أو منــع أو احتجــاز مــا جعلنــي أبــدو مطمئن ـاً
ســابقة تع ّرضـ ْ
إىل حــد مــا ومصغيـاً لقــراري أكــر مــن اصغــايئ لنصائــح املقربــن ..عزمــي
شــديد انطلقــت أحــزم أمتعتــي وأســتعد .ودعــت والــديت وأخــي وأخــوايت
وجــدي وعمــي وعــايت .كلهــم كانــوا يبكــون وإن اختلفــت قــراءيت لدمــع
مــن دمــع ودمــع أمــي يختلــف كان دمعهــا حــارا ً كــا لــو أنــه يتقطــر مــن
فلــذة قلبهــا أو كأين أرى قلبهــا قــد تحــدر يف مآقيهــا ســألتها مــاذا يجــري
ي ثقــي ســأكون
هــل تحســن أن شــيئاً مــا ســيحدث؟ أمــي ال تقلقــي ع ـ ّ
بخــر ..أمــأت صــدري بهــا وقبلــت جميــع أخــويت وأطلقــت قُبـاً خاصــة
عــى جبــن وخــدي محبوبتــي الصغــرة بنــت العامــن ..آيــة هــذه كانــت
تنحــب مــع أمنــا ،ومــن ثــم ذهبــت إىل وداع جــدي عبداللــه نــارص جحــاف
ـت لــه.
الــذي كان قــد تجــاوز الـــ 90ســنة ..قتلــه خـ ُر مــا تعرضـ ُ
حينــا دنــوت أصافحــه وأحضنــه كانــت نظراتــه عميقــة ومؤثــرة وكأنهــا
تقــول أي بنــي هــو اللقــاء األخــر بينــي وبينــك ..ولكننــي أرصرت وقــد
أخربتكــم عــن الدافــع .ودعتهــم جميع ـاً متحــركاً مــع والــدي ظهــرا ً مــن
حجــة إىل صنعــاء ..يف الطريــق دار حديــث بينــي وبينــه ومــن أطــراف
ذلــك الحديــث أن قــال يل معــرا ً عــن قلــق يســكنه :مــا رأيــك أن تجلــس
هــذا العــام معنــا وســرى كيــف نتدبــر وقــف قيــدك الــدرايس ويف الســنة
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القادمــة تكــون األمــور عــى غــر مــا هــي عليــه وتعــود ملواصلــة دراســتك.
وكالعــادة حاولــت الهــروب قائ ـاً :يــا أيب لقــد بــدأت الدراســة ســأذهب
وأكمــل طموحــي وهــديف وقــد أوكلــت أمــري إىل اللــه ومــن تــوكل عــى
اللــه فهــو حســبه.
حــن وصلنــا إىل صنعــاء ذهبنــا لتنــاول وجبــة الغــداء بأحــد املطاعــم..
تلــك الوجبــة التــي كثــرا ً مــا كانت تحــرين يف الســجن وكأين أشــم رائحتها
لعــل ذلــك اإلحســاس منبتــه أنهــا كانــت مــع والــدي .بعدهــا أخذنــا تجواالً
يف أســواق صنعــاء القتنــاء بعــض األغــراض كالــن اليمني والشــاهي وأشــياء
أخــرى نفتقدهــا هنــاك يف القاهــرة .بعــد ذلــك ذهبنــا إىل بيــت عمــي
وعنــد املســاء تواصلــت مــع باســم بعــد أن جهــزت كل أغــراض الســفر
مــع تلــك األغــراض املرســلة مــن أهــايل الزمــاء إليصالهــا إليهــم بالقاهــرة.
بــدوره أخــرين أن الزمــاء اآلخريــن ينتظروننــا يف ذمــار فهــم كانــوا قــد
حجــزوا عــى نفــس حافلــة (رشكــة النــور).

بدء االنطالق
اســتيقظت باكـرا ً فجــر 2016/9 /27م أيقظــت والــدي وتحركنــا معـاً تجاه
موقــف الحافــات شــارع تعــز .هنــاك التقينــا بباســم رفقــة بعــض أصدقائــه
وأهلــه ،قبــل االنطــاق كانــت رشكــة النــور تأخــذ أســاءنا قبــل الصعــود
وهــو إجـراء مثــر للريبــة حتــى أن بعــض الزمــاء رمــى تهمــة رشاكتهــا فيــا
جــرى يل الحق ـاً ،يف األثنــاء أخــذين والــدي بحضنــه .يف حالــة إميانيــة تليــق
13

رحلة خلــف القضبان

بتلــك اللحظــة ســلمني مصحفـاً مــرددا ً :إنــه كتــاب اللــه حتـاً ســيحفظك
مضيف ـاً بعــض النصائــح متــى مــا شــعرت بخطــر قــلَ ( :وأُفَ ـ ِّو ُض أَ ْم ـرِي إِ َل
اللَّـ ِه ◉ إِ َّن اللَّـ َه بَ ِصـ ٌر بِالْ ِع َبــا ِد) قــال وإذا أحسســت بضيــق فعليــك :بــــ( َل
ـت ِمـ َن الظَّالِ ِمـ َن) .كان حضنــه دافئــا أشــعرين
ـت ُسـ ْب َحانَ َك إِ ِّن كُ ْنـ ُ
إِلَـ َه إِلَّ أَنْـ َ
بــي ٍء ال أقــوى عــى تفســره ..كأن اإلنســان مهــا كــر يف لحظــات الشــدائد
والضيــق والكــرب يعــود لذلــك االحتيــاج إىل الحضــن األول .أعــرف اآلن
ـتطعت الســفر لذلــك
ـت ومــا اسـ
ُ
أين قــد فــررت منــه ولــو مكثــت لخضعـ ُ
ـت أودعــه .تــكاد عينــاه
ـت نفــي هنــاك قــرب نافــذة الحافلــة ،ول َّوحـ ُ
ج َّمعـ ُ
املرتعشــتان أن تنتزعنــي مــن ذلــك الكــريس لــوال تدخــل الحافلــة بتحركهــا.
يف حــدود الســاعة التاســعة تقريب ـاً وصلنــا إىل ذمــار هنــاك كان ينتظرنــا
بقيــة الزمــاء وبعدهــا بقليــل تحركنــا وبــدأتْ معهــم الرحلــة .وقــت
الظهــرة وصلنــا إىل مدينــة رداع محافظــة البيضــاء وتناولنــا وجبــة الغــداء
مبطعــم حــرض الــدويل .بالســوق أخــذ بعــض الزمــاء القــات .بعــد الغــداء
واالس ـراحة انطلقــت الحافلــة ويف الســوادية تواصلــت بوالــدي وطأمنتــه
عــى نفــي.
كانــت النقــاط األمنيــة عــى امتــداد الطريــق مــن صنعــاء إىل قانيــة قبــل
الدخــول حــدود مــارب توحــي بــيء مــن الطأمنينــة ،إذ كانــت األمــور
تجــري بسالســة وكلــا صعــد أمنيــو تلــك النقــاط خاطبونــا( :مــن هــو
ذاهــب لقتالنــا إىل مــارب فنحــن نقاتــل الســعودية فنحــن جميعنــا اخــوة
مينيــون ال يغركــم حفنــة املــال الســعودي لتبيعــوا وطنكم.اللــه يوفقكــم).
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ال أدري ملــاذا كنــا نفــرض أننــا ســنلقى نفــس املعاملــة مــن كل النقــاط
القادمــة .ولفنــا قــاش الطأمنينــة يف ذلــك االفـراض .بعــد دخولنــا إىل أول
نقطــة مــن حــدود مــارب وكان ذلــك مــع غــروب الشــمس كانــت املعاملــة
عاديــة مــا أكــد ذلــك االنطبــاع وذلــك االف ـراض .يف النقطــة الثانيــة كان
األمــر مامثــا .أســتمر السفر(..واســتمرت بطيخــة مــر الصيفيــة متــأ
بطوننــا) ولهفتنــا تــزداد للوصــول إليهــا.

دخول حدود مارب نقطة مختلفة
بدأنــا بالدخــول حــدود مدينــة مــارب وكان الليــل يدخــل شــيئاً فشــيئاً
وبعــد أن تخطينــا النقطتــن و وصلنــا إىل منطقــة بهــا مطعــم وحاممــات
وحــن نزلنــا أخربنــا الســائق أنــه مل يتبــق اال القليــل حتــى نصــل إىل
املدينــة .واصلنــا الســر وكأن لهفتنــا هــي ال اإلطــارات مــن تقودنــا غــر
أن شــعورا ً مل أكــن أعــرف مصــدره خامــرين ســيام قبيــل وصولنــا النقطــة
الثالثــة وكان منســوب القلــق أحســه يتصاعــد .يف تلــك اللحظــات تحديــدا ً
توقفــت الحافلــة يف (نقطــة الفلــج) -عرفــت فيــا بعــد أن هــذه النقطــة
األمنيــة تتبــع املدعــو أبــو محمــد عبدالغنــي شــعالن كــا عرفــت أيضــا أنــه
املســؤول األول عــن اختطــاف الكثــر من املســافرين  -ومــع توقفها ال أدري
مــا الــذي حصــل بالضبــط؟ أحسســت أن أمــرا ً مــا ســيحدث ..لقــد انتابنــي
ـدي توتــرا ً .رحــت أردد ( َوأُفَ ـ ِّو ُض أَ ْم ـرِي إِ َل اللَّ ـ ِه ۚ
قلــق شــديد خلــق لـ ّ
إِ َّن اللَّـ َه بَ ِصـ ٌر بِالْ ِع َبــا ِد) .صعــد أحــد جنــود النقطــة كان حــاد املــزاج فرحـاً
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بنفســه ظهــر هائج ـاً وصارخ ـاً عنــد قيامــه بالتفتيــش وأخــذ الجــوازات
وبطائــق الهويــة ،ال أظــن أن ذاكــريت ســتغيب عنهــا تلــك الصــورة وتلــك
الترصفــات الهمجيــة لذلــك الشــخص .كــا لــو أن مزاجيــة خاصــة تتحكــم
فيــه فهــو يــكاد ال ينظــر يف بعــض الهويــات فيــا يتصلــب أمــام هويــات
البعــض متقصــدا ً مناطــق وألقــاب بعينهــا وكنــت أنــا وباســم ضمــن مــن
أبقــى عــى جوازينــا يف جيبــه .نــزل مــن البــاص وراح بعــض ســكان الحافلة
يطمئنــون بعضهــم بعضـاً :ال تقلقــوا دقائــق فقــط ويرجــع لكــم جوازاتكم.
مضــت ربــع ســاعة وعــاد قائ ـاً مــن هــو أميــن؟! أميــن ..أنــزل يــا أميــن مل
يكــن أحدنــا يحمــل اســم أميــن وتســاءلت نظرات ُنــا إىل بعــض مــن املقصــود
بأميــن!! وتبــن حــن أعــاد الهويــات إىل أصحابهــا باســتثنايئ أين املقصــود
بأميــن .آنئـ ٍـذ تبعتــه ،بعــد أن نــزل ،الســرجاع جــوازي وهنــا أخــذ زمالئــه
الجنــود باإلمســاك يب مــن كتفــي يهزوننــي كــا لــو أننــي مجــرم وقعــت
يف أيديهــم .كانــت ترصفاتهــم مراهقــة وأصواتهــم تعلــو حــادة :انزلــوا
أغراضــه؟ أيــن هــي أغراضــه؟ هيــا انــزل أغراضــك؟ كانــت تلــك الجلبــة
والفــوىض مبثابــة األمــر بالنســبة إىل الســائق الــذي ذهــب وفتــح لهــم مكان
األغــراض لكننــي مل أحــدد أيــن هــي أغــرايض مــن ركام األغــراض األخــرى
هنــا نــزل زمــايئ حاولــوا إفهامهــم أننــا طــاب وعرضــوا عليهــم بطائقنــا
الجامعيــة مبــا فيهــا بطاقتــي ،لكــن مل نجــد شــخصاً منهــم ممكــن التفاهــم
معــه أو مخاطبتــه عــى العكــس وجهــوا تســاءالً إىل الزمــاء الذيــن يبــدو
أنهــم اســتنكروا عليهــم وقوفهــم معــي :هــل أنتــم معــه؟
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هكــذا ..كأنهــم معــي يف (جرميــة) .أعلــن الزمــاء وقوفهــم وتضامنهــم
معــي وعــى إثــر هــذا أخذوهــم معــي .تركنــا أغراضنــا ومالبســنا يف
الحافلــة مــع أحــد الــركاب املســافرين إىل القاهــرة ..كنــا تعرفنــا عليــه
يف الطريــق ،طلــب منــه الزمــاء يف حــال اعتقالنــا وتعــذر رجوعنــا إىل
الحافلــة تســليمها إىل شــقيق أحــد زمالئنــا بســيئون .اقتادونــا إىل ســجن
النقطــة .بعــد أن جــردوين مــن هاتفــي والحقــوا األخــذ بجــوازات و
هواتــف زمــايئ أدخلونــا غرفــة توقيــف بــا بــاب تشــبه غــرف املــوايش،
مبنيــة مــن حجــار فــوق بعــض ..معتمــة ومليئــة بالقــاذورات ،كان داخلهــا
يقيــم أحــد أبنــاء املحويــت منــذ العــر ..نحــن اآلن عنــد الســاعة التاســعة
لي ـاً .برهــة ودخــل الشــخص نفســه مــن قــام بالحافلــة بالتفتيــش وأخــذ
جــوازي شــاهرا ً بندقيتــه نحــوي قائ ـاً :إذا تحــرك أحدكــم (أدق رأســه).
أصابنــا بالذهــول ورحنــا نتســاءل مــا الــذي يحصــل؟ مــا الــذي يجــري؟
نحــن مجــرد طــاب ملــاذا يتــم التعامــل معنــا بهــذا الشــكل .مل نكــد نخلــص
مــن إشــهار البندقيــة وتهديدنــا حتــى دخــل آخــر ملث ـاً وأخــذ يــرخ
مــس شــيطاين ،ركل أحــد الزمــاء واســتمر يــوزع رصاخــه:
كأنــه مســه ٌ
ال أريــد أن اســمع كلمــة واحــدة ..خــرج هــذا ..قليــاً ونــادى آخــرون:
اخرجــوا .خرجنــا ســلمنا أحدهــم ،ويبــدو أنــه ضابــط النقطــة ،تلفوناتنــا
وجوازاتنــا كانــوا قــد وضعوهــا يف أكيــاس حراريــة وحــن خاطبنــاه نحــن
بأننــا طــاب ونــدرس عــى نفقــة الحكومــة منــذ ســنني .قــال لنــا :ال عليكم،
ســتذهبون إىل املحكمــة .هــذه الجملــة الوحيــدة العاقلــة التــي ســمعناها
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منــذ بدايــة املشــكلة .والحــق لقــد تفاءلنــا بهــا كثــرا ً كوننــا ســنذهب إىل
القضــاء .صعدنــا خلفيــة ســيارة هيلوكــس ُحــددت لنقلنــا إىل (املحكمــة).
كان ســائقها يســر برسعــة جنونيــة ومــا بــن مســافة الطريــق إىل (املحكمــة
) مررنــا بنقطتــن ،بالنقطــة األوىل تــم توقيفنــا ســألوا الســائق :تتبــع مــن
أنــت ؟ ومل نتمكــن املواصلــة اال بعــد أن جــرى التواصــل مــع عملياتهــم
والســاح باملــرور ،وكذلــك كان األمــر يف النقطــة األخــرى .مــا يــدل عــى
أن هنــاك أكــر مــن جهــة وأن كل جهــة متــارس ســلطتها.

محكمة بال حاكم..
أبناء مارب يحتفظون بقيمهم
وصلنــا إىل املحكمــة ومل تكــن محكمــة ..كانــت عبــارة عــن ســجن يتــم من
خاللــه توزيــع املســاجني إىل ســجون أخــرى .عــاد ديــدن أخــذ التلفونــات
والجــوازات مــن جديــد ورغــم ذلــك إال أن األمــر ســيبدو مختلف ـاً إىل حــد
طيــب مــع البعــض من أبنــاء مــارب املوجوديــن داخل هــذا املرفــق إذ أبدوا
تعاطفهــم بعــد أن علمــوا أننــا طــاب وكان مــن مثرة ذلــك أن تفهمــوا طلبي
التواصــل بــأرسيت فأعــادوا إ ّيل تلفــوين ومكنــوين مــن ذلــك .اتصلــت بوالــدي
ردت عــى التلفــون والــديت أخربتهــا بأننــي قــد تــم حجــزي وأنــا اآلن بقســم
املحكمــة يف مدينــة مــارب ،هنــا ســمعت رصاخ والــديت بــدوري أحسســت
أين قــد تســببت يف أملهــا وقلقهــا وواضــح أن والــدي قــد أخــذ التلفــون وبــدأ
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يكلمنــي وأخربتــه بالخــر نفســه يف محاولــة منــه لتطمينــي قــال :ال تقلــق
ســأحاول أن أعمــل شــيئاً ..ال عليــك ســنتواصل ببعــض األصدقــاء يف مــارب
وهــم بالتأكيــد ســيتفهمون وضعــك كطالــب .الصــورة غــر واضحــة ال لــه و
ال يل وال للكثــر حينهــا .الوقــت مــا بعــد العــارشة ليـاً ومل نكــن قــد تناولنــا
وجبــة العشــاء .ســألونا أصحــاب مــارب هــل تعشــيتم؟ أجبنــا بالنفــي .قالــوا
ســيذهب معكــم أحــد الجنــود لتأكلــوا هنــا بأحــد املطاعــم القريبــة منــا
وتعــودوا .ذهبنــا وعنــد إحضــار العشــاء كنــت أشــعر مبانــع فلــم أتنــاول
إال قلي ـاً .وقبيــل رجوعنــا إىل القســم مبســافة أمتــار اتصــل يب ابــن عمــي
رشــاد الــذي تســيطر الفكاهــة والدعابــة عليــه يف غالــب األوقــات .وحــن
ي يف مــارب .مل يصــدق وكعادتــه أخــذ
أعلمتــه أننــي قــد تــم القبــض ع ـ ّ
ميازحنــي كمــن وضــع يــده عــى تناقــض رآه يف كالمــي وتســاءل :كيــف
تقــول مســجون وأنــت تكلمنــي مــن التلفــون؟!
قلــت لــه :بعــد قليــل ســيأخذونه منــي .لعلــه قــد بــدت لــه يف نــرة صويت
جديــة األمــر .فتغــرت نــرة صوتــه هــو أيضــا وقــال يل :هــل عمــي يعــرف؟
نعــم قلــت لــه فذهــل وأغلــق الســاعة .بعــد دقائــق مــن دخولنــا قســم
الرشطــة اتصلــوا بالعمليــات وذكــروا أســاءنا جميع ـاً ثــم قالــوا :الجميــع
يغــادر ويبقــى أمــر.
رفــض الزمــاء املغــادرة ومتســكوا بالبقــاء معــي ..ويف جــدال الزمــاء معهم
قالــوا :تواصلنــا بالقيــادة قالــت لنــا تغــادروا كلكــم ويبقــى أمــر الديــن
فهــو مطلــوب للتحالــف هــو وكذلــك والــده أمــا أنتــم عملتــم الواجــب
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معــه ويجــب عليكــم مغــادرة مــارب إىل مطــار ســيئون .أجابهــم زمــايئ:
هــذا زميلنــا ونحــن نعــرف عنــه كل يشء ولــن نرتكــه يف هــذه الحالــة.
قــال لهــم أحــد الجنــود  :بكــرة ســيأيت أبــو راصع الضابــط الكبري املســؤول
عــن املحكمــة وتفاهمــوا معه.
منــت تلــك الليلــة أنــا والزمــاء يف غرفــة واحــدة كانــت مــن أصعــب
الليــايل ويف الصبــاح الباكــر أخذنــا بعــض النقــود وأرســلنا زميلــن بعــد أن
تــم االســتئذان لهــا مــن الجنــدي املنــاوب ل ـراء وجبــة اإلفطــار ،عــادوا
إلينــا واســتيقظ الجنــود وفطرنــا جميع ـاً ،بعدهــا كنــا منتظريــن املســؤول
ابــو راصــع ،مــا هــي اال دقائــق حتــى دخــل أحدهــم ليــس مــن أصحــاب
مــارب كان يبــدو مــن لهجتــه أنــه مــن صنعــاء وهــو يعمــل بالقســم ،وكان
يخفــي مالمحــه بواســطة لثــام ..دخــل موجهـاً بندقيتــه إلينــا متســائالً :أيــن
هــم طــاب مــر؟ أيــن هــم الذاهبــون إىل مــر؟ هيــا تحركــوا رسيع ـاً
هنــاك توجيهــات بإخفائكــم يف ســجون.
قــال الزمــاء ،وقــد انتابهــم خــوف شــديد ،نحــن نقــف اآلن متضامنــن
مــع زميلنــا أمــر الديــن.
فقال :إن أمري الدين هو املطلوب لدينا.
فــرد :اآلن قمنــا بتجهيــز ســيارة هيلوكــس لكــم تدفعــون  60ألــف ريــال
وتتحركــون عــى متنهــا إىل ســيئون ويبقــى أمــر الديــن وبــدت حالــة
االرتبــاك علينــا جميعـاً وخــاف عيــال املوشــي مــن أن يتــم الرتكيــز عليهــم
إذ أن احدهــم كان والــده ضابط ـاً يف الجيــش بصنعــاء .منــذ تلــك اللحظــة
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عرفــت فعـاً أن هنــاك مــا ينتظــرين .قــال يل منــر املوشــي :أمتنــى لــو كنــت
مكانــك فجميعنــا ســندرس الطــب ونصبــح أطبــاء أمــا أنــت فهنــاك يشء
مختلــف ينتظــرك هنــاك تجربــة ســتخوضها ال يخوضهــا ســوى القليــل.
حــن رأى أصحــاب مــارب مالمــح الهلــع والحــرة عــى وجــوه الزمــاء
قالــوا  :ال تقلقــوا عليــه هــو يف مــكان آمــن وســيبقى هنــا ال ميســه يشء،
فقــط هــي إج ـراءات بســيطة .ودعنــا بعضنــا البعــض وغــادر زمــايئ ومل
يبـ َـق معــي أحــد ،ملــن أبــث بعــض مــا أنــا فيــه.
بعدهــا أىت ذلــك الضابــط (أبــو راصــع) فأدخلنــي إليــه فقــال يل :أمــر
الديــن جحــاف؟
ـ  :نعم.
ـ  :أنــت أبــوك قيــادي حــويث ،وأخــذ يقلــب جــوازي بــن يديــه .ثــم
ســألني كــم مــرة زرت لبنــان؟
فقلت له مل أذهب يوماً إىل لبنان؟
قال :وال إيران؟ قلت وال إيران.
كان مــازال جــوازي يف يــده وكنــت ألحظــه ينظــر إىل تأشــرة الدخــول
والخــروج.
ســألني :مــا هــي التأشــرة األخــرة املوجــودة يف جــوازي ،فأجبتــه بأنهــا
اإلقامــة الدامئــة يف أوكرانيــا.
قال :خريا ً إن شاء الله.
وكان إىل جانبــه الشــخص الــذي دخــل ملثــاً يهددنــا وأخــرج زمــايئ.
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ســألته ملــاذا صنعــت بنــا كل هــذا؟
قــال يل :لســت أنــا ..مــن قــال لــك أن مــن فعــل ذلــك هــو أنــا؟!! عــى
مـرارة مــا أنــا فيــه ‘إالّ أين كــدت انفجــر مــن الضحــك .قلــت لــه باإلضافــة
أنــك لــو مل تكــن أنــت ملــا احتجــت لــكل هــذا النفــي فــإن الشــال الــذي
عليــك نفســه الــذي تلثمــت بــه ! والثــوب نفــس الثــوب ،هــل تظننــي لــن
أســتطيع معرفتــك؟! فســكت.
وحــدي عــدت إىل تلــك الغرفــة ،لحظــة معتمــة ووحــده الســجن رفيقــي
وليــس يل ســوى أولئــك الطيبــن مــن أبنــاء مــارب الذيــن  -كثـرا ً مــا كانــوا
ي .وبعضهــم يــردد مواســياً
مــا بــن حينــة وأخــرى  -يدخلــون لالطمئنــان عـ ّ
ومتضامنـاً ومطمئنـاً :ال قلــق ليــس هنــاك مــا يدينــك ..ســوف تخــرج قريبـاً.
والبعــض يتســاءل :ال نعلــم ملــاذا أنــت محتجــز لدينــا؟ وكنــت أشــكر أولئــك
واردد مــع هــؤالء حتــى أنــا ال أعلــم ملــاذا محتجــز.
وكان هنالــك خمــس غــرف :الغرفــة األوىل داخلهــا مجموعــة مــن
املســاجني والثانيــة التــي أنــا فيهــا وكان بابهــا مفتوح ـاً وتقــع بــن غرفتــن
األوىل والثالثــة والرابعــة عبــارة عــن مخــزن ويســتخدم كمطبــخ والغرفــة
الخامســة مواجهــة للغرفــة األوىل مخصصــة للتحقيــق ويف نهايــة املمــر
حــام وغرفــة صغــرة تســتخدم كمخــزن أيضــا ُخصــص جــزء منــه للســاح
والجــزء اآلخــر ألدوات الطبــخ مــا بــن تلــك الغــرف صالــة .أخــرين الجنــود
أن داخــل الغرفــة األوىل مجموعــة مــن املســاجني ضمنهــم شــخص مــن آل
جحــاف قالــوا إنــه قيــادي حــويث.
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جحاف؟
نعم جحاف.
مل أكــن أعــرف مــن هــو بالضبــط .وتشــوقت ملعرفتــه .وكان ســجناء الغرفة
األوىل عندمــا يخرجــون إىل الحــام ينظــرون اتجــاه غرفتــي ويلوحــون يف
ى :ال
إرســال التحايــا إ ّيل .لكــن بعــض الجنــود كانــوا يقولــون يل ،خوف ـاً ع ـ ًّ
تــرد عليهــم فقــد يتهمونــك بأنــك مــن املليشــيات وســوف تتــرر كث ـرا ً.
وبالفعــل توقفــت عــن الــرد عليهــم.
يف اليــوم الثــاين اســتيقظت مــن النــوم وإذا يب أرى رجـاً مســناً إىل جــواري
عرفــت منــه أنــه كان مســافرا ً إىل األردن يف رحلــة عالجيــة .كــا عرفــت
منــه أيضـاً أنــه كان يتقلــد رتبــة عميــد يف لــواء العمالقــة وقــد جــرى إطــاق
رساحــه يف نفــس اليــوم ألن أحــد زمالئــه كان رفيقـاً للمقــديش رئيــس هيئــه
األركان املتواجــد مبــارب آنــذاك وأن معرفتــه بعــي محســن وثيقــة كــا
أخــرين هــو بذلــك وقــد تلقــى زيــارات كثــرة مــن قبــل ضبــاط وقيــادات
خــال ســاعات مكوثــه .بعدهــا أىت شــخص مــن أهل مــارب مــن رصواح من
بيــت (ربيــع) قتــل شــخصاً بالغلــط وســلم نفســه كان يــأيت لزيارتــه أهلــه
وعشــرته فكانــوا يســتنكرون ســجني معــه وأنــا مجــرد طالــب عابــر ســبيل،
كان مجــرد موقــوف ،وكان العديــد مــن أهلــه وأصدقــاؤه (يخزنــون عنــده)
وأثنــاء تبــادل أط ـراف الحديــث يحدثوننــي بــأن هــذه حــرب كالعاصفــة
تعصــف بــكل يشء رمبــا تربيـرا ً ملــا جــرى معــي ،وتخفيفـاً لبعــض معانــايت.
ومــن ذلــك أن تحــدث أحدهــم أنــه يف منطقتهــم قصــف الط ـران عــى
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منــزل عمــه وقــى عــى جميــع أفـراد األرسة بالكامــل واســتطرد مضيفـاً :مل
يرحــم قصــف الطـران أحــدا وكان يعــد مثــل هــذه الجرائــم مجــرد غلطــات
ويقــول يجــب أن يدفــع الجميــع مثــن هــذه الحــرب .وهــو جنــدي يقــف يف
صــف الطـران ويــرر لــه حتــى رضب (جميــع أفـراد أرستــه).
ويف اليــوم الثالــث عـرا ً أىت لزيــارة ابــن ربيــع شــخص آخــر يف الثالثينــات
مــن عمــره ،وكان ذا لحيــة ويبــدو عليــه التشــدد فجلــس مــع صديقــه مــن
آل ربيــع وتحــدث معنــا فرغــم تشــدده إال أنــه أبــدى اســتغربه واســتنكاره
حــال معرفتــه قصتــي بــل وأعلــن تضامنــه وقــال هــذا ال يجــوز رشعــاً..
وأخــرين أن عمــه قيــادي كبــر يف مــارب وهــو يعــرف (أبــو محمــد)
عبدالغنــي شــعالن قائــد أمنيــات مــارب وســيذهب إليــه ويطلــب منــه
اإلفــراج عنــي .ذهــب يف املغــرب وحتــى الســاعة العــارشة ليــاً اتصــل
بصديقــه ،كان تلفونــه معــه ويتصــل يف أغلــب األوقــات اتصــل وكان رده
أنــه ذهــب إىل( أبــو محمــد) فــرد عليــه :أبــوه يعمــل يف املاليــة ،يقصــدين،
ويجــب أن نتخــذ إجـراءات الزمــة تجاهــه ،رديــت عليــه :طيــب أيب يعمــل
هنــاك وأنــا مــا هــي عالقتــي باملوضــوع فالبــاري جــا وعــا يقــول (التــزر
وازرة وزر أخــرى) .ثــم أن أيب مجــرد موظــف وطبيــب وصاحــب أعــال
إنســانية وليــس قائــدا ً ألي جبهــة.
قال :سيفرجها الله.
منــت تلــك الليلــة وقــد تبــن يل إىل حــد مــا أن األمــر ليــس بيــد أحــد مــن
هــؤالء الطيبــن الــذي يعلنــون تضامنهــم معــي ويحاولــون فعــل يشء دون
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قدرتهــم .وأن األمــور تأخــذ ســياقاً غــر واضــح.
اليــوم الرابــع هــو يــوم الجمعــة وكان وقــت االغتســال فســمح يل مســؤول
األمانــات بالســجن/صالح طيــارة مــن أبنــاء منطقــه م ـراد .أن أخــذ بعــض
النقــود وخرجــت لـراء بعــض األغـراض ذهبــت تقريبـاً بضــع أمتــار عــن
املحكمــة ،وكنــت يف نفــس الوقــت أرى أن هنالــك إمكانيــة للهــروب ولكنــي
احتملــت أن يكــون ذلــك فخــاً واين مراقــب ثــم أننــي ال أعــرف مــارب
نهائي ـاً ،وإذا افرتضــت نفــي الفــخ وإمكانيــة الهــروب ســيكون اصطيــادي
ســهالً ،ذلــك أن املدينــة تــكاد تكــون مدينــة عســكرية بامتيــاز ،وأن مالمحي
ي حتــى األعمــى ،أضــف بأننــي ينطبــق
مــن حيــث امللبــس املــدين تــدل عـ ّ
ي متــام االنطبــاق (مصطلــح الغريــب) إذ ال أعــرف أحــدا ممكــن اللجــوء
عـ ّ
إليــه ميكننــي مــن تغيــر امللبــس ويعرفنــي الطريــق ،عــدت إىل صالــح .قــال
يل :ســنذهب نصــي يف الجامــع الكبــر مبــارب أنــا وأنــت اســتغربت ثقــة
صالــح تجاهــي ،وركبنــا عــى بــاص صغــر حتــى وصلنــا املســجد ،واســتمعنا
للخطبــة ،حيــث كان يشـ ًّبه الخطيــب مدينــة مــارب بأنهــا املدينــة املنــورة
وســكانها هــم األنصــار ومــن أتــوا إليهــا هــم املهاجــرون وصنعــاء ش ـ َّبهها
بقريــش وأن الفتــح ســيكون قريبـاً ضــد مــريك صنعــاء.
هنــا عــاد هاجــس الهــروب وكنــت مــا بــن ظنــي أن صالح ـاً يحــاول أن
مينحنــي فرصــة للنفــاذ بنفــي وبــن أنــه يلعــب معــي لعبــة مضــادة يف
لحظــة يســاورين أن بإمــكاين الضيــاع يف االزدحــام والهــروب مــن مــأرب
ســيام أين وجــدت أن طيبــة أهــل مــارب وشــهامتهم ســتلعب دورا ً يف ذلــك
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وأخــرى تقــول إنــه الفــخ وانتــر األخــر .ألعــود مع صالــح لقســم املحكمة.
عــر الجمعــة أرســلت رســالة إىل والــديت مــن تلفــون أحــد جنــود مــارب
بالــر ،وكان الجنــود املاربيــون يحدثوننــي بأننــي مــا زلت يف منطقــة األمان
لديهــم ،ويــرون أن املشــكلة إذا تــم تحويــي إىل مــكان آخــر .كانــت هنــاك
مشــكلة بشــأن الغــذاء وازدحــام املســاجني مــا جعــل مســؤول األمانــات
صالــح طيــارة يذهــب للعمليــات شــاكياً إليهــم وضــع املســاجني وأنــه مل
يعــد يحتمــل أن يســتلم املزيــد مــن الســجناء إىل (البــدروم) باإلضافــة أن
هنــاك نقصــاً يف األكل وأنهــم منــذ أيــام مل يوفــروا شــيئاً للمســاجني وأن
أغلــب املســاجني ســيتناولون الغــداء عــى حســابهم ،مل يبــق ســوى طعــام
الجنــود .وهــي نفــس الشــكوى يف مــا يتعلــق بنقــص الطعــام التــي ذكرهــا
الطبــاخ يل حــن جــاء باألمــس وحدثنــي عــن ذلــك ،وكيــف أنــه قبــل بــدء
الحــرب كان مرتاح ـاً وكان اإليجــار رخيص ـاً والوضــع هادئ ـاً ،و بــدا متأث ـرا ً
نفســياً إزاء كل ذلــك باإلضافــة إىل كــرة املســاجني الذيــن ال توجــد بحقهــم
أي تهمــة ومــع ذلــك ال يقومــون بإطالقهــم.
ويف الليــل أىت أبــو شــداد الــذي كان نائبـاً ألبــو راصــع وطلــب تلفــوين مــن
صالــح طيــارة مســؤول (األمانــات) وأدخلنــي إىل مكتبــه مغلقـاً البــاب قائـاً
ســأحدثك بأمــر بينــي وبينــك ....لــن أكــذب عليــك أنــت لــن تخــرج مــن
عندنــا إال إذا انتهــت الحــرب وحصــل صلــح أو إذا حصلــت صفقــة تبــادل
ألرسى اســتغربت مــن كالمــه .أي أرسى وأنــا أخــذوين مــن الطريــق!! قــال:
هكــذا أكلمــك بوضــوح وشــفافية .ســأعطيك تلفونــك ونتصــل بوالــدك مــن
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خــارج املبنــى وتخــره كل مــا قلــت لــك ،وتعطيــه اســم اثنــن مــن األرسى
هــا مــن أبنــاء قبيلتــي ال يعلــم بهــذا إال أبــو راصــع وأنــا وأنــت .ســنبادل
بــك فــورا ً إذا قــام والــدك وتابــع ذلــك لــدى قيــادات صنعــاء.
مل يكــن أمامــي مــن خيــار إزاء هــذا الطلب..اتصلــت بوالــدي وأخربتــه مبــا
ي :يــا ابنــي مــن أيــن أخرجهــم؟ أنــا لســت ســجاناً
طرحــه أبــو شــداد رد عـ َّ
وال أعــرف أيــن هــم؟ ذكــرت لــه أســاءهم .قــال :ســيتواصل وينظــر مــاذا
ســيكون الــرد وانتهــت املكاملــة.
يف اليــوم التــايل _وهــو اليــوم الخامــس _ عنــد الســاعة  9صباح ـاً .قــام
مبنــادايت وحــن أجبتــه قــال يل :تعــال نتصــل بوالــدك.
قائالً :تعال نتصل بوالدك
قلت له :مازال الوقت مبكرا ً نتصل به ليالً.
قال :ال اآلن.
اتصلــت بوالــدي فقــال :أنــا يف عيــاديت اآلن ..مــن أيــن آيت لهــم بــأرسى
ي حتــى اآلن أحــد.
وأنــا طبيــب .لقــد تواصلــت بالبعــض ومل يــرد ع ـ ًّ
قــال أبــو شــداد :قــل لوالــدك أن ينضــم إىل الرشعيــة هنــا وأن ينــزل إىل
مــأرب .أخــرت والــدي.
قــال والــدي :أي رشعيــة ؟!أال توجــد رشعيــة إال يف مارب وبقيــة املحافظات
ليســت فيهــا أي رشعية؟
صمت أبو شداد وأغلق السامعة.
ذلــك اليــوم مل يكــن هنــاك غــداء فقــد تعــذر الطبــاخ عــن الطباخــة
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لعــدم وجــود (مــواد غذائيــة) وأنبوبــة الغــاز نفــدت .وكان هنــاك مســاجني
بالبــدروم مل يصلهــم يشء مــن األكل نهائيــاً منــذ الصبــاح .أمــا نحــن يف
الــدور األول فتــرع محمــد ســلبة (ســنذكر قصتــه الحق ـاً) بقيمــة الغــداء
للجنــود واملســاجني وتناولنــا الغــداء مــع الجنــود واملســاجني.
شــعر حينهــا الجنــود ومســؤول األمانــات بالحــرج .واســتغربت عــدم
توفــر طعــام بســيط لنــزالء الســجون رغــم اإلمكانــات الكبــرة التــي متنحهــا
عــدة دول كالســاح واملرتبــات وغريهــا.
ي ومل
بعــد االتصــال األخــر بوالــدي ومــا تضمنــه رده بــدأ الرتكيــز عــ َّ
يعيــدوين إىل نفــس الغرفــة التــي كنــت فيهــا وحــدي ،أدخلــوين غرفــة
الســجناء األوىل.
وقــت العــر جــاء أبــو راصــع واســتدعى املســاجني واحــدا تلــو اآلخــر
إالّ أنــا .البعــض أفــرج عنهــم ،واثنــان آخــران جــاءت ســيارة وأخذتهــا
ونقلتهــا إىل مــكان مجهــول ،غدونــا يف الغرفــة ســبعة أشــخاص تفاءلنــا
كث ـرا ً بــأن دورنــا قــادم وذهبنــا نتجهــز للنــوم.

أساليب داعش
عنــد الســاعة العــارشة ليــاً فتــح صالــح البــاب مناديــاً :فــان وفــان
عليهــم الخــروج .كنــت ضمنهــم ،شــعرنا بقلــق؟ ملــاذا اآلن؟ بالتأكيــد لــن
يكــون هــذا الوقــت وقــت إفــراج عــن أحــد .خرجنــا إىل الصالــة ،كان أمامنا
مســلحون ملثمــون .ســلم لنــا صالــح متعلّقاتنــا الشّ ــخص ّية ،وكان هنــاك
رجــل كبــر مــن الحديــدة أحــروه مــن البــدروم بغــرض نقلــه معنــا.
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أصعدونــا يف مؤخــرة ســيارة (طقــم) ثــم قامــوا بربــط أعيننــا وتغطيتنــا
بالبطانيــة ،كان شــخص معنــا يبــي مــن شــدة الرعــب وهــم يرصخــون:
اصمــت ويضغطــون عــى رأســه .ظنناهــم ســيذبحوننا ..كان املشــهد أشــبه
مبشــاهد تلــك األفــام التــي ينتجهــا
داعش..
ال فرق:
ملثمون مسلحون.
رصخات حادة.
ونحن موضوعون يف مؤخرة الطقم.
أعيننا مربوطة وأجسادنا تحت بطانية.
وإذا ســمعوا صــوت أحــد منــا رصخــوا فيــه ضاغطــن عــى رأســه
ببندقيتهــم.
ظل (الطقم) يدور حول نفسه يك ال نعرف إىل أين نتجه.
رغــم أن معرفــة وجهتنــا تصعــب علينــا يف الوضــع الطبيعــي كوننــا لســنا
مــن ســكان مــارب أصـاً.

سجن األمن املركزي
بعــد أن وصلنــا إىل املــكان املقــرر نقلنــا إليــه أنزلونــا بشــكل مســتفز إذ
ظلــوا يجرجروننــا وأعيننــا مغطــاة ال نــرى شــيئاً .وحــن فتحــوا الغطــاء عــن
أعيننــا وجدنــا أنفســنا يف بــدروم ال يصلــح لعيــش الحيوانــات .ثــم قامــوا
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بإدخالنــا إىل غرفــة داخلهــا (ترمــس مــاء) كان ذلــك املــاء ثقيل جــدا ً وطعمه
كالزيــت ،وهنــاك العديــد مــن القواريــر لصــق البــاب الحديــدي املغلــق
علينــا تحتــوي عــى بقايــا بــول .وهنــاك نافذتــان أو ثــاث بأعــى الزنزانــة،
ال يوجــد مروحــة أو حتــى فــرش للنــوم ،ومل يكــن داخلهــا ســوى شــاب مــن
آل العــودري ،مــن بنــي الحــارث يعمــل مــع والده كتاجــر مشــتقات نفطية،
وهــو مختطــف منــذ شــهرين عــى خلفيــة أنــه يدفــع رضائــب ألنصــار اللــه
يف صنعــاء و البــدروم هــذا عبــارة عــن زنازيــن يف كل زنزانــة عــدد مــن
األشــخاص .عرفنــا الحقـاً أن هــذا الســجن الــذي نقلنــا إليــه هــو ســجن يف
معســكر األمــن املركــزي مبــارب وهــو يتبــع قائــد أمنيــات مــارب املدعــو
أبــو محمــد شــعالن ،والزمــاء الذيــن تــم نقــي معهــم مــن ســجن املحكمــة
مل أكــن قــد تعرفــت عليهــم مبــا فيــه مــن الكفايــة.
و أذكــر منهــم :محمــد عبــده ســلبة وخالــد ســلبة وعبدالغنــي جحــاف و
وضــاح أبــو دنيــا والحــاج ردمــان ،ولــكل فــرد قصتــه املؤملــة ،وقــد تعرفــت
و رصــدت بعضــاً مــن تلــك الحــاالت التــي تعرضــوا لهــا ،وكيــف تــم
إلقــاء القبــض عليهــم وهــي تفاصيــل صارخــة يف مجــايل انتهــاك الحقــوق
وغرائبيــة تكتــظ باألســاليب البدويــة والهمجيــة فمثــاً كان *عبدالغنــي
جحــاف مــن محافظــة حجــة مديريــة مبــن يحدثنــي عــن قصتــه ،فهــو آىت
إىل مــارب يبحــث عــن أخيــه خالــد جحــاف الــذي يبلــغ مــن العمر42عامـاً
ويصغــره بســنتني ولــه زوجتــان والعديــد مــن البنــن والبنــات وهــو مالــك
شــاحنة نقــل خاصــة بــه .كان خالــد عائــدا ً مــن اململكــة العربيــة الســعودية
30

رحلة خلــف القضبان

محمـاً بأغــراض حيــث يعمــل كناقــل أغــراض لبعــض اليمنيــن من رســائل
وتلفونــات وأجهــزة وأثــاث منــزيل ومتــور ســعودية وقــد تــم اختطافــه
هنــا مبدينــة مــأرب قبــل أكــر مــن 42يوم ـاً وال يعــرف عنــه شــيئاً حتــى
اللحظــة ،وبعــد أكــر مــن شــهر نــزل إىل مــارب يســأل بعــض الجهــات
وهنــاك التقــى مبــن أرشــده بــأن عليــه البحــث يف ســجن األمــن املركــزي
وقــال لــه أنهــم يقومــون بتحويــل بعــض املســاجني إىل هنــاك ،ذهــب إىل
ســجن األمــن املركــزي أو إىل املعســكر باألصــح ،ووجــد أحــد مرافقــي
أبــو محمــد شــعالن فقــال لــه :عــد مــن حيــث أتيــت وأحــر تزكيــة مــن
حــزب اإلصــاح تفيــد بــأن أخــاك ليــس لــه عالقــة بأنصــار اللــه وأنــه مالــك
ناقلــة يبحــث عــن رزقــه وســنقوم باإلفــراج عنــه.
عــاد عبدالغنــي متحمس ـاً وأخــذ اإلفــادة مــن أحــد قيــادات (اإلصــاح)
التــي كانــت ومازالــت متواجــدة مبديريــة مبــن يف حجــة ،وزاد عــى ذلــك
أن أخــذ معــه شــخصاً مــن أبنــاء منطقــة (بنــي الشــومي) وانطلقا بســيارته
يحفــه األمــل لكنــه حــن وصــل إىل أول نقطــة تــم احتجــازه.
كان عبــد الغنــي يقــول يل أن لديــه إحساســا قويـاً بــأن اخــاه هنــا بهــذا
الســجن .وهنــا املفارقــة واملصادفــة العجيبــة ،إذ اكتشــف الحقـاً أن الجدار
الفاصــل بيننــا والزنزانــة املجــاورة يتســم جــزء منــه بفــراغ داخــي ،يســهل
إيصــال الصــوت عــره وذات مــرة تحكــم ذلــك اإلحســاس بعبدالغنــي فقام
بالــرب عليــه حتــى ســمعوه مــن الزنزانــة املجــاورة.
رد أحدهــم مــن خــال الجــدار بصــوت منخفــض :انتــم جــدد؟ مــن أيــن
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انتم؟
قال عبدالغني :جحاف ..من حجة.
قــال الرجــل معنــا هنــا خالــد جحــاف .اقــرب خالــد جحــاف إىل الجــدار
وراح يحــادث عبدالغنــي ويتســاءل يف حرقــة واســتنكار ملــاذا تركــت
األهــل ونزلــت تبحــث عنــي؟ أال يكفــي أن يكــون أحدنــا مخطوف ـاً .بــى
عبدالغنــي وكان املوقــف مؤثــرا ً جــدا ً علينــا جميع ـاً .اســتعاد عبدالغنــي
بعــض قــواه وتابــع الحديــث :جئــت أبحــث عنــك ..كيــف ميكــن أن يهــدأ
لنــا بــال ونحــن ال نعــرف لــك طريقـاً؟ ومنــذ ذلــك الحــن ظــا يتواصــان
عــر الجــدار وســمينا ذلــك الجــزء مــن الجــدار بالكابينــة.
*محمــد عبــده ســلبة مــن محافظــة حجــة مديريــة بنــي العــوام يســكن
ِ
(شــحن) مبحافظــة املهــرة منــذ ســنني مبكتــب
بصنعــاء يعمــل يف منفــذ
تخليــص جمــريك هــو وولــد عمــه خالــد ســلبة ،محمــد تجمعــه عالقــة
طيبــة بقيــادات مــن التجمــع اليمنــي لإلصــاح وقــد كان لــه الكثــر مــن
الفضائــل عــى تلــك القيــادات ومنهــا مــن انفــق عليــه أثنــاء أزمــات مــروا
بهــا ،بــل إن البعــض قــد أعتمــر إىل بيــت اللــه عــى نفقتــه ،فظنونــه بهــم
كانــت خــرة ،عــى أنــه يف محنتــه مل يجــد أحــدا ً منهــم.
محمــد تــم القبــض عليــه وابــن عمــه خالــد وهــا عائــدان مــن صنعــاء
إىل شــحن عنــد مرورهــم مــن مــارب ،تعــرض محمــد ســلبة ألســاليب
تعذيــب وابتــزاز مشــينه بســجون مــارب منهــا أنــه تــم تعريتــه مــن
مالبســة الداخليــة أثنــاء التحقيــق واالســتهزاء بــه وهــو ســجني أعــزل لــدى
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وحــوش ال ميكنــه فعــل يشء ،وعنــد خروجــه مــن الســجن تــم نهــب مبلــغ
 300ألــف ريــال ســعودي كانــت بحوزتــه ألغــراض تجاريــة بحكــم عملــة،
وتــم تهديــده بــان ال يتحــدث عنهــا.
*وضــاح أبــو دنيــا مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة مبــن ،يعمــل
كجنــدي يف محافظــة املهــرة منــذ ســنني ويســكنها برفقــة عائلتــه عندمــا
قــرر أن يــزور والدتــه يف حجــة تــم القبــض عليــه (بنقطــة الفلــج) وإنزالــه
مــن وســيلة النقــل وهــو بجانــب زوجتــه دون مراعــاة لوجــود عائلتــه.
كنــت أنــام إىل جــوار عبدالغنــي ومحمــد ســلبة ،أضــع حــذايئ تحــت
رأيس وكان غطــايئ قميــي ،ننــام عــى البــاط ،ال نســتطيع النــوم لكــرة
البعــوض والذبــاب فاملــكان مقــرف جــدا ً ،كنــا نــرى العقــارب متــر قــرب
رؤوســنا ،وأحيانــاً تيقظنــي الرصاصــر بعــد أن تكــون عــرت قميــي
ووصلــت إىل جســدي ،مل أكــن أتخيــل هــذا الوضــع املــزري فع ـاً .فأنــا ال
أســتطيع يف منزلنــا أن أنــام مــن ذبابــة واحــدة أو مــن بعــوض واحــد ،أمــا
هنــا تنوعــت الحــرات ،والزواحــف التــي تنــام معنــا كنــت أحــس بنعمــة
الوســادة التــي يضــع اإلنســان رأســه عليهــا وأعرف قيمتهــا وقيمــة البطانية
والفــرش الــذي ننــام عليــه ،كان الطعــام طعــام جنــود ألننــا مبعســكر .كان
الحــام يفتــح لنــا مرتــن :مــرة وقــت املغــرب واألخــرى صباحــاً عنــد
اإلفطــار فقــط ،فيــا بقيــة الوقــت نقــي حاجاتنــا يف القواريــر وعندمــا
يفتحــون لنــا نذهــب لتفريغهــن بالحــام الــذي ال يوجــد فيــه حتــى ملبــة
ضــوء وأحيانــا ال وجــود للــاء داخلــه ،نصــي أغلــب صلواتنــا بالتيمــم
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واملســح يف الجــدران ،كنــا ســبعة أشــخاص بالزنزانــة (خالــد ســلبة ومحمــد
ســلبة وعبدالغنــي جحــاف ومحمــد العــودري و وضــاح أبــو دنيــا ورجــل
مــن بــاد الــروس ورجــل مــن تهامــة كبــر الســن أســمه الحــاج ردمــان
مــن جبــل رأس محافظــة الحديــدة).
* كان الحــاج ردمــان يعــاين حالــة مــن ضيــق التنفــس وعــدم القــدرة
عــى البقــاء ممتــدا ً وتشــتد بــه ليــاً ويــرخ ويقــوم بتوصيتنــا وهــي
حالــة قلــب مرضيــة مالزمــة لــه منــذ فــرة وتســتلزم تعاطــي األدويــة
بشــكل مســتمر .واملشــكلة أنــه مل يكــن معــه أي دواء داخــل الســجن.
وقصتــه غريبــة عجيبــة فهــو عامــل مجــاري ومواســر ويف منزلــه عــدة
أنابيــب حديديــة فاتهمــوه بأنــه يصنــع منهــا الصواريــخ هــل هنــاك مــا هــو
مضحــك مبــي أكــر مــن هــذا!
مــرت األيــام حتــى اليــوم الثالــث يف (األمــن املركــزي) أىت إلينــا أحدهــم
يدعــى أبــو إبراهيــم يقــول بأنــه محقــق يف القضايــا ،كان ملثـاً وكل مــن
صادفنــا تلــك الفــرة يف الســجن كانــوا ملثمــن ،الــكل حدثــه عــن قضيتــه.
وكان يــرد :ال يوجــد يشء إجــراءات بســيطة ويتــم اإلفــراج عنكــم .ســألته:
مــاذا عنــي أنــا؟ فقــال :أنــت ال يوجــد يشء عليــك إمنــا موضوعــك مــروك
لنظــر القيــادة العليــا .يف اليــوم الرابــع ادخلــوا إلينــا شــخصني أحدهــا
عمــاق ذو بــرة ســوداء مــن محافظــة الحديــدة كان مختــاً عقليــاً،
يقــول أن أســمه عبدالرحمــن محمــد واآلخــر يبــدو عليــه الضعــف
واملعانــاة اســمه يحيــى مــن محافظــة عمــران منطقــة ثــا ،كان ينظــر إىل
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الســقف ويرمــي قبعتــه تعبــرا ً عــن ضجــره وضيقــه صائح ـاً :يــا رب إذا
بقــي عــذاب وســجن اجعلــه يف اآلخــرة ..تعبــت مــن هــؤالء الظلمــة.
سألناه :يف أي سجن كنت؟
قــال لنــا :كنــت يف ســجن املعهــد الصالــح .وقــص علينــا كــم كان هنــاك
يتعــرض للــرب والتعذيــب خصوص ـاً أثنــاء التحقيــق.
سألناه أيضاً :كم هي الفرتة التي مرت عليك يف السجن؟
قــال :ســتة أشــهر .أول مــا ســمعنا (ســتة أشــهر) انتابنــا الرعــب والخــوف
والقلــق والبعــض بــى .مل تكــن توقعاتنــا أننــا ســنقيض أكــر من شــهر.
أمــا عــن التهامــي فــكان مجنونـاً بالفعــل وقــد تهجــم عــى محمــد ســلبة
وقامــوا بتقييــده وكان يحــدث نفســه دامئــاً ،ورائحتــه مقرفــة جــدا ً .مل
أتخيــل يوم ـاً أن أعيــش مــع مجنــون يف غرفــة واحــدة.
يف اليــوم الخامــس واألخــر يف ســجن األمــن املركــزي وبعــد وقــت العرص
كان عبدالغنــي جحــاف يحدثنــي أن لديــه إحساس ـاً بــأن شــخصاً ســيخرج
اليــوم ،يجــزم أن إحساســه عــادة ال يخيــب وبالفعــل مــا هــي إال دقائــق
حتــى دخــل أحــد الجنــود امللثمــن الــذي كان يدعــى أبــو لــؤي فنــادى:
نــور الديــن
قلت :أمري الدين وليس نور الدين.
قــال :انهــض ..خــذ مالبســك وضــع الغطــاء عــى عينيــك .خرجــت مــن
الزنزانــة إىل الصالــة وجــدت أمامــي أربعــة ســجناء يقفــون خلــف بعــض،
أعينهــم مربوطــة .قــام بربــط عينــي وضمنــي إليهــم .وضعــت يــدي عــى
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كتــف األخــر وتحركنــا ،صعدنــا ســيارة مغلقــة أشــبه بســيارة إســعاف.
أقلتنــا إىل املــكان املقــرر نقلنــا إليــه كان ذلــك املــكان هــو الــذي حدثنــا
عنــه يحيــى الســجني الجديــد .وصلنــا خــال دقائــق بســيطة.

السجن املخفي عن األنظار
أنزلونــا برسعــة وبأصــوات عاليــة كانــوا يصيحــون (:رسيــع رسيــع)
ويقومــون برضبنــا عــى أكتافنــا حتــى وصلنــا إىل درج جعلونــا نصطــف
كقطــار ومــرة أخــرى عــادوا يقودوننــا وأعيننــا ال تــرى شــيئاً وبنفــس
الرسعــة ونفــس الــراخ حتــى وصلنــا أدوار عليــا ال أعلــم كيــف صعدنــا
هــذه األدوار ممســكني ببعــض وأعيننــا مغمضــة؟! أدخلونــا غرفــة وكان
عددهــم حولنــا تقريبــا  10اشــخاص هــؤالء قامــوا بتقييدينــا بسالســل
حديديــة يف أرجلنــا وأيدينــا بالكالبــش ووضعــوا رؤوســنا باتجــاه الجــدران.
ال أعلــم ملــاذا كل هــذا الرتهيــب وهــذه األســاليب إزاء مواطنــن مينيــن
مدنيــن؟ كانــوا يفعلــون كل مــا يفعلونــه وهــم ملثمــون فــا أدري أيض ـاً
ملــاذا هــذا الخــوف مــن رؤيتنــا إياهــم؟ وملــاذا كلــا كنــا نــرح ونغفــو
قليــاً يــأيت أحدهــم ويقــوم بالطــرق عــى البــاب بقــوة حتــى يرعبنــا؟
هــذا اليــوم مل أتنــاول شــيئاً منــذ الصبــاح شــعرت بهبــوط شــديد ورعشــة
ي وبعــد أن اســتيقظت أعطــوين قــارورة مــاء رشبتها.
فســقطت وأغمــي عـ َّ
وبــدأ أحدهــم كان يبــدو كبريهــم -عرفــت اســمه بعــد أيــام اســمه (أبــو
فيصــل) -يســأل عنــي :أيــن ابــن جحــاف؟
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قلت له :أنا
قال :وملاذا شكلك هكذا؟ غري صورك يف تلفونك!
قلت له :أنا سجني لديكم منذ أسابيع كيف يجب أن يكون شكيل؟
قــال :ال تقلــق نحــن لســنا مليشــيات أو عصابــة نصنــع مــا يصنعــه
الحوثيــون يف صنعــاء ،يقومــون باختطــاف وســجن مــن ينتمــون إلينــا
ملــدى ســنني ،ال تقلــق نحــن ســنأخذ أقوالــك وســتذهب لتكمــل دراســتك.
فجــأة ســمعنا أذان املغــرب وقــال أعطوهــم حــاوة وقشــطة لــي يتعشــوا
جميعهــم فهــم مرهقــون ،قــام بأخــذي أحــد الجنــود وأنزلنــي إىل أســفل
العــارة حيــث يوجــد الحــام دخلتــه وأنــا مغمــض العينــن.
وقال يل :افتح عينيك بالداخل وعند خروجك اربطهام جيدا ً.
كان ذهــايب للحــام مبثابــة نزهــة فهنــاك فقــط أســتعيد بــري .عــدت
مبــارشة وتناولنــا العشــاء ال نــرى شــيئاً مــن الطعــام ،كنــا مغمــي األعــن
مل أتخيــل حيــايت ألربعــه أيــام ال أســتطيع أن أرى شــيئاً ،ال أســتطيع أن
أتصــور حقيقــة ،مــا أنــا فيــه ..يف حــاالت أتســاءل هــل أنــا أحلــم؟ هــل
أنــا نائــم أم أنــا صاحــي؟ ومــا أراه هــل هــو عبــارة عــن كابــوس رهيــب.
فقــدت طعــم الحيــاة مــن دون نعمــة البــر أليــام ،وتخيلــت كيــف هــو
شــعور اإلنســان لــو فقــد نعمــة البــر وحــرم مــن لــذة النظــر وفقــد رؤية
كل املرئيــات وكل جــال الحيــاة؟
تذكــرت تلــك املناظــر الخالبــة باإلســكندرية غــروب الشــمس مــن خلــف
املنــارة ،وجــال طبيعــة أوكرانيــا وألــوان البحــر ومنظــر املــد والجــزر
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،فبــدأت أعيــش عــى مخــزون الصــور مــن أرشــيف الذاكــرة التــي رأيتهــا
ســابقا.
خــال تلــك الفــرة كانــوا ينــادون كل مــن كان معــي ويســتدعوهم
للتحقيــق معهــم ويعــودون خــال ســاعات .تكلمــت يف هــدوء مــع أحدهم
وكان مــن محافظــة حجــة اســمه محمــد حمــزة االدبعــي جنــدي يف
ســيئون التقيــت بــه مــرة أخــرى بعــد عــام يف ســجن آخــر .والبقيــة جنــود
لديهــم تــم التشــكيك بهــم أحدهــم تعــارك مــع طبــاخ املعســكر واألخــر
اشــتىك بــه الضابــط ،أمــا محمــد حمــزة فــكان لديهــم قضيــه مقتــل عمــه
يف 2011م للمقايضــة حســب كالمــه ،مكثنــا أربعــة أيــام عــى هــذا الحــال.
كنــا نــأكل مغمــي العينــن ال نعــرف مــاذا نــأكل إال عــر التــذوق ونذهــب
لنتفقــد برصنــا بالحــام مرتــن باليــوم فقــط .دخــل أحــد الجنــود يف أحــد
األيــام ونحــن عــى وجبــة العشــاء وقــال يل :يــا دكتــور اللــه يظلــم مــن
ظلمــك لقــد ظلمــك والــدك وأرستــك ،هــذه حبــة كدمــة (عيش)زيــادة..
ال نريــد بعــد فــرة تخــرج وتتكلــم يف القنــوات عــن املعاملــة .انظــر نحــن
نعاملــك معاملــة جيــدة .وتســاءلت يف نفــي عــن أي معاملــة يتحــدث
هــذا؟ معاملــة (وجيــدة أيض ـاً) وأنــا الــذي ال أرى شــيئاً وأذهــب للحــام
مرتــن فقــط ومقيــد الرجلــن واليديــن حتــى يف األكل مقيــد.
كنــت خــال تلــك األيــام أرى يف منامــي أننــي أجــري مســافات طويلــة
وفجــأة أفــز مــن نومــي عــى أمل قيــود قدمي كنــت أحلم مــا كنــت محروماً
منــه .بتوتــر كنــت أنتظــر متــى ســينادونني للتحقيــق ؟ ملــا مل ينــادوين؟ يف
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الصبــاح أىت أحدهــم ،لهجتــه عدنيــة ،ســألني عــن أســمي فأخربتــه وفجــأة
خــرج وأجــرى اتصــاالً هاتفي ـاً كان يســأل مــن هــذا؟ وعــن مــاذا أحقــق
معــه؟ عــاد وأمرهــم بنقــي إىل غرفــة تحقيــق أخــرى ،وأمرهــم بربــط
غشــاء آخــر عــى عينــي وشــده بالحبــل حتــى أملنــي .قلــت لــه :لــن أراك..
ال تقلــق ســأنزل رايس.
قال :ال ،النظر عندنا خط أحمر.
جلست عىل األرض.
قال :هل تعلم ما يف رجلك؟
قلت له :سالسل!
قال :لكيال تهربوا من هنا.
وسألني عن والدي وعن اسمه.
ثــم تطــرق للســؤال عــن حيــايت الشــخصية ومســريت الدراســية وأرسيت
عرفــت أنــه تحقيــق أويل معــي وهنــاك مــا ينتظــرين يف القــادم مــن
األيــام ويف آخــر التحقيــق قــال :اجعــل والــدك يتصــل مببخــوت بــن عبــود
الرشيــف الــذي يعتــر زعيــم التجمــع اليمنــي لإلصــاح مبــارب وســيطلقك
برسعــة فأنــت طالــب ليــس عليــك يشء.
وقال للجندي :أرجعه ملكانه وعاملوه معاملة جيدة.
عدت ملكاين وأنا مقيد ومغمض العينني.
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بداية السجن بمعهد الصالح
يف املســاء أىت الجنــود وقامــوا بأخــذ مــن كان إىل جانبــي وبعــد دقائــق
عــادوا إ ّيل فتفاءلــت ،قلــت رمبــا ســأعود ألصدقــايئ الســابقني جحــاف
وســلبة وغريهــم باألمــن املركــزي.
قــال يل الجنــدي :أنــت ضيفنــا اليــوم .أنزلنــي أســفل العــارة وأدخلنــي
ـي وإذا يب يف غرفــة داخلهــا ثالثــة ســجناء ملتحــون
مــن بــاب وفتحــت عينـ َّ
يبــدو أنهــم قــد قضــوا أشــهرا ً يف الســجن وكان هنــاك أيضـاً شــاب وشــائب
ذو بــرة ســوداء باإلضافــة إىل طفلــن يبــدوان يف الرابعــة عــرة مــن
عمريهــا.
قال :ادخل هنا.
وكان هنــاك بــاب مغلــق يفصــل هــذي الغرفــة عــن غــرف األرسى مــن
خلفــه .دخلــت الغرفــة وكنــت مرهقـاً إذ أننــي مل أنــم طيلــة فــرة األيــام
الســابقة .فقــد كنــت أشــعر بتعــب ونعــاس شــديد .طلبــت منهــم بعــد
توجيههــم إ َّيل بعــض األســئلة أن نتحــدث غــدا ً.
ويف اليــوم التــايل تعرفــت عليهــم جميع ـاً وهــم اثنــان يف األربعــن مــن
عمرهــا مــن آل النعيمــي وآخــر يف نهايــة العرشينــات وكان راعــي غنــم
يدعــى العنــي وطفــل يف الصــف الثامــن يــدرس يف مدرســة املكفوفــن
بصنعــاء يعــاين مــن مشــاكل يف الرؤيــة .واثنــان يف الثانويــة ســألت عــن
ســبب ســجنهم جميع ـاً أخــروين أن املعــارك وصلــت إىل قريتهــم ملــح يف
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نهــم ،وتــم أخذهــم بتهمــة أنهــم جواســيس .قلــت مســتفرسا ً و مــاذا عــن
الطفــل الصغــر املكفــوف؟.
فــرد هــو قــال :إنــه أىت لزيــارة أخوالــه هــو وأمــه وعندمــا وصلــوا إىل
املنــزل خــرج منــه وأخــذوه معهــم بتهمــة أنــه حــويث ،مكثــوا ثالثــة شــهور
وغــادروا الســجن بعــد مراحــل ،كان إىل جانبهــم رجــل مــن (األرشاف) يف
الســتينات مــن عمــره مختـاً عقليـاَ طويــل القامــة ،يدعــى أحمــد الرشيــف
كان يســي علينــا عندمــا تضييــق بنــا الدنيــا يف الســجن.
كان ينكــر وجــوده يف مــارب ويقــول بــيء مــن التأكيــد (نحــن يف
الفرضــة يف صنعــاء) .ملــاذا؟ ألن برأيــه :يف مــارب ال يخطفــوا أحــد.
كان عائــدا ً إىل مــارب مــن صنعــاء وأوقفــوه يف النقطــة وغطــوا عــى
عينيــه حتــى وصــل الســجن .كان يحدثنــا بــأن الحــرب انتهــت وأنــه تــم
توقيــع اتفــاق الســلم والرشاكــة وكــوين أتيــت مــن صنعــاء ســألني البعــض
عــن صحــة الخــر.
فأخربتهــم أن الحــرب مازالــت مشــتعلة .كان ينتظــر كل يــوم الخــروج
ليــاً ليحدثنــا عــن الرياضــة وعــن ماردونــا .ويبــدو أن حالتــه النفســية
مضطربــة .كان رغــم مرضــه دامئـاً مــا يتعــرض للشــتم والــرب مــن قبــل
الجنــود مل يســتحوا مــن كــر ســنه و بيــاض ذقنــه وكانــت تؤملنــي قســوة
هــذه املعاملــة معــه كونــه مختــاً عقليــاً وامللفــت أنــه ال يصنــع شــيئاً
مزعجـاً ســوى أنــه يســتوعب كالمهــم متأخــرا ً أو يتأخــر يف الحــام لدقائــق
عنــد إخراجنــا.
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يف الصبــاح يعطــى لــكل فــرد لإلفطــار (كدمتــن) واحيانـاً كدمــة ونذهــب
إىل الحــام مرتــن باليــوم ،وقــت اإلفطــار ووقــت العشــاء ،وأحيان ـاً مــرة
واحــدة فقــط يف اليــوم .خلــف البــاب كانــت قواريــر نتبــول داخلهــا كان
مــن الصعــب التأقلــم عليهــا يف بدأيــه األمــر ،ليــس هنــاك فــرش ننــام
عليــه ،بعــد تلــك الفــرة أحسســت بــأمل وتورمــات يف جوانــب مــن فخــذي
بســبب طــول فــرة النــوم عــى البــاط ،كانــوا يحدثــوين عــن أنــاس كانــوا
معهــم وغــادروا قبــل مجيئــي.
ســألتهم عــن إمكانيــة االتصــال قالــوا :لقــد مــي عليهــم أشــهر ومل
ميكنــوا مــن االتصــال بأحــد و ال يعتقــدون أحــدا ً يعــرف عنهــم شــيئاً أو
يعــرف أيــن هــم؟ .كنــا أحيان ـاً لي ـاً ،نســمع رصاخ وعويــل األرسى وهــم
يعذبــون يف املمــر الداخــي ،كانــوا يقولــون يل هــذا أحــد امللثمــن كالعــادة
يــأيت ليعذبهــم ويرضبهــم ،مل يكونــوا يعرفــون اســمه ،وبعــض األيــام كنــا
نســمع رصاخ تعذيــب مــن فوقنــا وعندمــا يشــتد الصــوت يقومــون بفتــح
املســجلة للتغطيــة عــى أصــوات املعذبــن .أخــروين أنهــم مــرة وقعــوا
يف الفــخ مــن قبــل امللثــم ذي الشــعر الرتكيبــة الــذي يعــذب األرسى عنــد
خروجهــم إىل الحاممــات بعــد العشــاء .إذ دخــل فجــأة وتلقــوا مــن اللكــم
مــا يتلقونــه األرسى .لقــد كان الحــام مشــركاً بيننــا وبــن األرسى ،كان
يفصلنــا عــن ممرهــم بــاب حديــدي.
مــرت األيــام وأنــا أفكــر يف األيــام التــي عشــتها ســابقاً .افتقــدت أشــعة
الشــمس التــي كنــا محرومــن منهــا حيــث حرمــت منهــا طيلــة  12شــهرا
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مل أرى ضوءهــا حيــث كنــا يف غــرف مغلقــة نوافذهــا بالطــوب ،ال تدخــل
أشــعة الشــمس إالَّ عــر الشــفاط الهــوايئ املوجــود يف الطــوب .بــدأت اقلــق
أكــر فأكــر بشــأن دراســتي ومســتقبيل الــدرايس؟ ومتــى ســأخرج؟ وهــل
ســألتحق بالــرم الثــاين أم ســألتحق بالــرم األول يف نهايتــه؟ مل أكــن أتصــور
أن تــؤول األيــام إىل مــا آلــت اليــه ،يف يــوم مــن األيــام أىت أحــد الجنــود
بالعشــاء وطلبنــي فخرجــت ألتحــدث معــه ،عرفتــه مــن صوتــه إنــه ذلــك
الجنــدي الــذي أعطــاين كدمــة زيــادة قبــل أســبوع تقريب ـاً عندمــا كنــت
مقيــدا ً.
سألني :هل تحتاج إىل يشء؟
قلــت لــه :لــدي نقــود أخذوهــا منــي بالســجن الســابق ،لــو تتفضــل أريــد
أن أشــري يل ولزمــايئ أي يشء لنغــر مــا نأكلــه ألســابيع.
قــال يل :حــارض وغــادر ومل يعــد بــيء .فــكان كلــا يدخــل ال يتكلم معي
بــيء ،وأنــا أيض ـاً تجنبــت الــكالم معــه لإلحــراج .بعــد أيــام أىت أحدهــم
يدعــى أبــو آيــة إىل غرفتنــا فقــال يل الزمــاء هــذا أحــد مســؤويل الســجن
ايضـاً .خرجــت تكلمــت معــه .قــال يل :نحــن نتابــع تحــركات والــدك فهــو
مــع املليشــيات هنــاك ،وأنــت رهينــة لدينــا وال ميكــن إخراجــك .وال أريــد
أن أعطيــك أم ـاً فهنــاك مــن األرسى مــن مــى عليهــم أكــر مــن ســنة
بالداخــل مل يبادلــوا بهــم .كنــت أســتقبل هــذا الــكالم مــرة بعــد أخــرى
مــن أكــر مــن شــخص وعلمــت مغزاهــا إنهــا الحــرب النفســية .ويف يــوم
الجمعــة قامــوا بإخراجنــا إىل الصالــة كــا أخرجــوا األرسى أيضـاً وهــي أول
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مــرة أقابــل فيهــا األرسى الذيــن بالغــرف أو الزنازيــن الداخليــه ،كنــت أرى
فقــط الجرحــى الذيــن يف الصالــة ،كنــا نقــف خلــف الخطيــب واألرسى
مــن أمامــه وكان الخطيــب مــن جنودهــم ،ذهلــت إذ ألول مــرة أشــاهد
خطيب ـاً ملث ـاً يخطــب يف النــاس وكان يتحــدث عــن الخالفــة اإلســامية
وعــن محمــد مــريس بوصفــه خليفــة اإلســام وأن بقــاء األرسى يف الســجون
لصالحهــم يك ال يشــاركوا بالحــرب ،كنــت أتســاءل هــل هــذه هــي الخالفــة
اإلســامية؟ وهــل هــذه املعاملــة متثــل أي قيمــة مــن قيــم اإلســام؟ أي
إســام!

االنتقال إىل جانب االسرى
مــرت األيــام ويف مســاء يــوم نــادوا علينــا جميعــاً عــدا الشــائب ذا
البــرة الســوداء الــذي ظــل يف تلــك الغرفــة ،وعنــد خروجنــا .رجــوت
كثــرا ً أن يحمــل هــذا الخــروج خروجـاً نهائيـاً ..إفــراج .دخلــت إىل الصالــة
وكان عــن ميينــي ثــاث غــرف :األوىل بــا بــاب واألخــرة كانــت عبــارة
عــن حاممــات لالســتحامم (ترويــش) داخلهــا أرسى وعــن يســاري ثــاث
غــرف كلهــا مغلقــة .تــم إدخــايل أول غرفــة عــى يــدي الشــال ،دخلــت
وتفاجــأت إذ أن كل مــن فيهــا شــديدو الشــحوب والصفــار وكان يبــدوا
عليهــم التعــب واملعانــاة الشــديدة وكأنهــم قــد مضــت عليهــم ســنوات
عديــدة داخــل الســجن .جلســت قــرب البــاب مصعوقـاً فأفســحوا يل مكانـاً
وأعطــوين بطانيــة.
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كان عددهــم  18فــردا ً يف غرفــة مســاحتها  3× 4مــرا ً ليــس هنــاك مــكان
للوقــوف ومــع ضــم مــن عــادوا مــن املشــفى إلينــا أصبــح عددنــا 23
شــخصاً ،وحــن ســألوين وأخربتهــم عــن قصتــي تفاجــؤوا كثــرا وتأملــوا.
وبــدوري ســألتهم مــن هــو صاحــب أطــول فــرة داخــل الســجن.
فــكان أحمــد الكبــي الــذي قــى 10أشــهر والبقيــة تــراوح مددهــم
مــا بــن ثالثــة أشــهر إىل تســعة أشــهر ،كان إىل جانبــي أميــن العميــي مــن
ذمــار .وراح كل أســر يحدثنــي عــن قصتــه:
*أميــن العميــي أصيــب يف صــدره بطلقــة رشــاش (معــدل) وكانــت
عــى مســافة بنانــة تقريبــا مــن ارتفــاع القلــب وخرجــت مــن ظهــره،
تــم أرسه بشــبوة ،وعندمــا كان باملشــفى أخــرين أنــه دخــل عليــه مــن
يدعــى أبــو القســام (أبــو قعشــة) الــذي يــأيت لتعذيبهــم يف الســجن ،وقــام
برضبــه عــى صــدره يف مــكان إصابتــه وكان يصيــح :ملــاذا ال متوتــون؟ فيــا
أصحابنــا ميوتــون مــن طلقــة يف اليــد .أســتمر يف رضبــه حتــى أغمــي عليــه
وأفــاق يف اليــوم األخــر .تعجبــت ملــا يحصــل وهــل معقــول هــذا باملشــفى!
وأخــروين بــأن لديهــم جناح ـاً معــن باملشــفى لــأرسى و مــن حــن إىل
آخــر يــأيت هــذا مــن يدعــى أبــو قعشــة (أبــو خطــاب) أو (أبــو القســام)
ويقــوم برضبهــم وهــم جرحــى لدرجــة أنــه يف مــرة مــن املــرات كانــت
تدافــع عنهــم املمرضــة الهنديــة وكانــت توبخــه صارخـ ًة :تــرب جرحــى
بعكازاتهــم وتقــوم بصفعهــم هــذه ليســت رجولــة ،أنــت لســت إنســاناً،
انــت ال متلــك قلــب .ولكنــه يعــاود املجــيء إليهــم حتــى أنــه يقــوم بــرب
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أحــد الجرحــى اســمه مــروك مــن مشــايخ يف وادي عبيــدة مــارب أصيــب
يف مشــكلة بــن قبيلتــه وجنــود أبــو محمــد شــعالن وتلقــى الــرب معهــم
فقــال لــه :أترضبنــي يــا لقيــط وأنــا يف بــادي؟.
*أحمــد الكبــي مــن محافظــة ذمــار مديريــة عنــس أصيبــت أعصــاب
يــده اليمنــى وأصبحــت مشــلولة.
*حمــر االكــوع مــن ذمــار كان مصابــاً بطلقــة يف رأســه وكانــت قــد
أعاقتــه عــن الحركــة نهائي ـاً وكان مشــلوالً لفــرة وبــدأ يتحــرك اســتطاع
املــي وإن بإعاقــة مبينــة رغــم الظــروف ورغــم ســوء الغــذاء وعــدم توفــر
األدويــة إال أنــه قــدر عــى املــي.
*هيثــم املوجــاين أخــروين عــن قصتــه (هــذا كان معجــزة) كان مصاب ـاً
بطلقتــن ناريتــن دخلتــا مــن أعــى جبهــة رأســه واســتقرتا برأســه ،وقــد
كان منســياً أمــره مــن ضمــن الجثــث إال أنــه عنــد نقلهــم لثالجــة املــوىت،
فجــأة ظهــرت منــه حركــة فنقلــوه رسيعاً ليســتفيدوا منــه يف تبــادل أرسى،
وكان يعــاين كثــرا ً يف الســجن يأخذونــه إىل حــام وال يســتطيع الحركــة
واألكل ولكــن حالتــه تحســنت نوعـاً مــا ،وعنــد خروجــي تفاجــأت برؤيتــه
يف لقــاء وهــو طبيعــي ال يعــاين إال مــن إعاقــة بســيطة.
*عبدالقــادر الوادعــي مــن محافظــة عمــران منطقــة وادعــة الــذي كان
فاقــدا ً لنصــف لســانه واســنانه.
*بــدر الكليبــي مــن ذمــار مديريــة الحــدا فقــد عينــه وإحــدى أذنيــه ال
يســتطيع أن يســمع بهــا ،عنــد أرسه أغمــي عليــه ،وحــن فــاق وهــو معهــم
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تفاجــأ فقامــوا برضبــه عــى وجهــه مبؤخــرات البنــادق حتــى كــروا
فكــه األســفل ،وكان ال يســتطيع أن يفتــح فمــه ،فيــأكل بإدخــال الطعــام
بصعوبــة مــن بــن أســنانه ،كان يقــول لــه أحــد الجنــود باســتهزاء :أنــا أُقّ ِبـ ُـل
يــد ذلــك القنــاص الــذي خلــع عينــك .إنــه مثــاب عــى تشــويهك وكل مــا
فعلــه معــك.
*محمــد نــارص ميــاس مــن محافظــة صنعــاء خــوالن الــذي كان يعــاين
مــن متــزق يف أمعائــه وظــل يتــرز لفــرة مــن خــال بطنــه إىل كيــس
خارجــي ،وبعدهــا تحســنت حالتــه إىل حــد مــا.
*محمــود الوادعــي مــن محافظــة عمــران منطقــة وادعــة الــذي كان
يعــاين مــن عــدة طلقــات يف يــده ورجلــه وكان معاق ـاً.
*الشــاب األســمر غالــب العنــي مــن الجــوف كان صــدره مصــاب
بجــروح متقيحــة ،أرس يف الجبهــة وكانــوا يقومــون بتعليقــه ويرضبونــه
بأســواط حديديــة وكيبــات حتــى تقــرش جلــده ثــم يصبــون عــى جروحه
امللــح لــي يشــعلوا آالمــه أكــر فأكــر كانــوا يتلــذذون بتعذيــب االخريــن.
والكثــر ممــن يف تلــك الغرفــة يف أول يوم تعــارف كانوا مصابــن والقليل
منهــم مل يصــاب بجــروح بالجبهــة ،أخــرين بعضهــم أنــه عندمــا جــرح
يف بدايــة األمــر تأثــرت جروحهــم وبــدأت تســوء ،جــرى ابتــزاز وطلــب
مــن بعضهــم إجــراء مقابلــة يذكــرون خاللهــا بأنهــم تلقــوا تدريبــات عــى
أيــدي أفــراد مــن حــزب اللــه و تقديــم نصيحــة لألخريــن بعــدم الذهــاب
للجبهــة ،مقابــل إخراجهــم للمشــفى ومعالجــة جروحهــم وعالجهــم كــا
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فعلــوا مــع األســر أكــرم املحفــدي!.
ملاذا أذكر حاالتهم هنا؟
ألن ما تعرضوا له يشء يفوق الخيال.
جرحــى ..هــذا مصــاب بطلقــات ناريــة يف الرأس وهــذا فقد عينــه ..وذاك
متزقــت أمعــاؤه ،ال غــذاء ال دواء وفــوق هــذا ينالهــم التعذيــب والــرب
واملعاملــة الســيئة .إال أنهــم أصحــاب إرادات فوالذيــة فقــد تحــدوا كل
يشء وتعافــوا .ال أعــرف إنســاناً خــارج الســجن أصيــب ببعــض مــا أصابهــم
ولــه بعــض إرادتهــم.
كان أغلــب األرسى يصومــون يف الســجن يف األيــام العاديــة .وكان
الفطــور عبــارة عــن أربــع حبــات (كــدم) نغمســها يف مــاء الفــول ومــاء
البزاليــا .وكان يومــا الخميــس والجمعــة ميثــان عيــدا ً بالنســبة إلينــا حيــث
نحصــل عــى ثالثــة قوالــب مــن الجــن األبيــض لذلــك العــدد الــذي يفــوق
 90شــخصاً والقليــل مــن الحلــوى الطحينيــة بحيــث يصبــح نصيــب كل
شــخص تقريبـاً ثلــث بنانــة األصبــع مــن الحلــوى ،ومــن الجــن مــا يعادلهــا.
كنــا نســتخدمها كتغيــر للنكهــة ،نضعهــا يف الكدمــة لنغــر طعمهــا .كان
الكــدم أحيانــا يــأيت برائحــة القــاز أو الديــزل بالتعمــد ونضطــر ألكلــه،
ألنــه ليــس أمامنــا مــن بديــل لســد الجــوع ،واألرز أيض ـاً ،يــأيت ورائحتــه
ريحــة إطــارات حارقــة وغــر ناضــج أو مطبــوخ أحيانـاً وأحيانـاً كان داخــل
األرز ديــدان .وكانــوا يعطــون كل عــرة أشــخاص كيسـاً أحمــر حراريـاً مــا
يســاوي نفريــن لذلــك العــدد .تحصــل عــى ثالثــة قبضــات اليــد مــن األرز.
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وكانــوا يف بدايــة األيــام يعطوننــا نصــف قــارورة  75مــل شــاي وتخيلــوا
كيــف نــرب الشــاي؟
 18شــخصاً أو  23شــخصاً ننقســم إىل ثالث مجموعات لألكل والشــاي كل
يــوم يكــون عنــد مجموعــة ،ويف مــرات يحصــل الفــرد عــى نشــفة وليســت
جرعــة مــن الشــاي وأحيانـاً ال يصــل الشــاي إىل الشــخص األخــر ليأخذ أول
نشــفة يف املــرة القادمــة ،شــهرين فقــط مــن مجيئــي إليهــم بعدهــا انقطــع
الشــاي ،كان لــدى الجميــع مجموعــة مــن القواريــر الفارغــة ميألونهــا
باملــاء بعضهــا للــرب والبعــض للوضــوء ،وذلــك ألزمــات املــاء املفتعلــة
واملتكــررة حيــث ال نجــد رشبــة مــاء ليــوم أو يومــن وكان لــكل شــخص
قــارورة مغشــاة بقــاش مــن مالبــس ويقــوم برشــها باملــاء مــن الخــارج يك
يكســبها قلي ـاً مــن الــرودة .وقواريــر الوضــوء التــي نحملهــا إىل الحــام
كنــا نصنــع لهــا ثقبـاً يف غطائهــا بحيــث يكــون اســتخدامها اقتصاديــا جــدا ً.
تخيلــوا أن نصــف قــارورة  75مــل تكفــي لثــاث مــرات وضــوء أحيان ـاً،
وكان لــدى البعــض مســابح مصنوعــة مــن نــواة التمــر ،عندمــا حصلــوا عىل
التمــر يف رمضــان ،وبعضهــا مصنــوع مــن قــر الربتقــال ،عندمــا أعطونــا يف
موســم الربتقــال ثــاث مــرات ،فــكان نصيــب كل شــخصني أو ثالثــة برتقالة
واحــدة ،فــكان ألحدهــم غطــاء أحــد املراهــم العالجيــة التــي أىت بهــا مــن
املشــفى فــكان بالغطــاء يصنــع الدوائــر للمســبحة ،وخيــط املســبحة يأخــذ
مــن املعــاوز و املالبــس ،تفاجــأت لوجــود شــطرنج تقليــدي يخفونــه خوفـاً
إذ أنهــم حــال العثــور عليــه ســيتلقون الــرب ،كان عبــارة عــن قطعــة
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قــاش مــن أحــد املالبــس التــي لونهــا مربعــات ســوداء وبيضــاء وجنــود
الشــطرنج مــن نــواة التمــر وبعــض قطــع الشــطرنج مــن أزرار القمصــان
مختلفــة االشــكال واأللــوان ،وكانــت غرفتنــا مغلقــة دامئــا تفتــح يف
أوقــات الصــاة فقــط وكان لــكل شــخص عندمــا أصبــح عددنــا  23شــخصاً
مســاحة بالطتــن للنــوم (بالطــة مربعــة عرضهــا  70ســم)،ال تســتطيع أن
متــد قدميــك ،ازدحــام شــديد ،وال تدخــل أشــعة الشــمس ،شــفاط بالجــدار
فقــط ومروحــة يقومــون بتشــغيلها أيــام الــرد ويف الحــر يقومــون أغلــب
األوقــات بإيقافهــا عمــدا ً ،كنــا يف مبنــى يدعــى املعهــد الصالــح مصمــم
كفصــول تــم تحويلــه اىل ســجن.
يف أول األيــام كنــت أتحــدث مــع أغلــب األرسى عــن الســجن وعــن
حلــم الحريــة الــذي راودنــا طوي ـاً كلــا غادرنــا بخيالنــا عتمــة الزنازيــن
إىل أنــوار الخــارج ،وكانــوا يحدثوننــي عــن (أبــو القســام) أو (أبــو قعشــة)
الــذي يــأيت ويقــوم بتعذيبهــم مــا بــن يــوم واخــر ،ويف يــوم عاشــوراء
أىت ،وكانــوا صامئــن فتلقــوا رضب ـاً مريع ـاً وإهانــات لفظيــة ،وقــام بــركل
عبدالقــادر الوادعــي وهــو مــازال راكعـاً يصــي النافلــة بعــد املغــرب ،وكان
أكــر مــن يحدثنــي عنــه عــاد الوعــي ،ويف ثــاين يــوم إذ ســمعنا فتحــة
بــاب غريبــة وقويــة عــرف الجميــع أنــه هــو أبــو قشــعة ،انحــدر جميعهــم
باتجــاه الجــدران بوجوههــم ،وراحــوا يتحركــون طلوعـاً ونــزوالً وايديهــم
مرفوعــة ،فجــأة فتــح البــاب فاخــروين أنــه إذا دخــل قــف معنــا ،وملــا
دخــل وقفــت ،وبــدأ باملــي يف الغرفــة وأمرنــا بااللتفــات إليــه جميع ـاً
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ألتفتنــا وتوجــه إ ّىل وقــام بلكمــي عــى صــدري ،قائـاً مــا الــذي جــاء بــك
عندنــا؟
قلــت لــه :أنــا طالــب كنــت مســافرا ً للدراســة ،أشــار إ َّيل بالخــروج مــن
الغرفــة وأتجــه إىل عبــد الرحمــن الــذي كان حديــث األرس مــن مديريــة
القاعــدة محافظــة إب قــام بلكمــه ،وجهــت وجهــي اتجــاه الجــدار يف
الصالــة أىت إ ّيل أحــد الجنــود وكان يدعــى أبــو عمــران كان مــن تعــز.
وسألني بصوت منخفض :هل رضبك؟
قلت :لكمني.
خــرج مــن الغرفــة أبــو القســام وأمــرين بااللتفــات إليــه وامــر الجنــدي
بتفتيــي.
ثم قال :أدخل.
دخلــت وكنــا نســمع أصــوات رضب يف غــرف أخــرى عــاد إلينــا وقــال:
(نظــام وال نعســط أبوهــا)
اجابوه :نظام.
فخرج وغادر.
ي ألنــه مــن يقــوم بإخراجــه
أخــرين األرسى أنهــم كانــوا قلقــن عــ َّ
يتعــرض للــرب .فحمــدت اللــه أنــه مل يحصــل يشء مــن ذلــك.
كان أبــو قعشــة أو مــن يدعى(أبــو الخطاب)أو(أبــو القســام )ملقــب لدى
األرسى بأبــو قعشــة كونــه يدخــل بشــعر تركيبــة نســائية يلبســه عــى
رأســه ،ويتلثــم لــي ال يعرفــه أحــد وكان طــول انفــه يبــدو بــارزا ً مــن
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خــال اللثــام ويــده اليمنــى مصابــة .وأبــو الخطــاب كان ينادونــه الجنــود
ويدعــى خــارج الســجن أبــو القســام البيضــاين ،كان طويــل القامــة بنيتــه
رياضيــة ،كان هــو مســؤول التدريــب لقــوات األمــن املركــزي مبــارب،
ويبــدو مــن لهجتــه أنــه مــن ســكان صنعــاء ،مــرت األيــام يف تلــك الغرفــة
مل أتعــود عــى ذلــك االزدحــام.
وذات مــرة يف الليــل دخــل أحــد الجنــود يريــد إدخــال أحــد األرسى
الجــدد وإخــراج واحــد مــن الغرفــة .فرفعــت يــدي فأخرجنــي إىل الصالــة،
وتحديــدا ً جــوار الحاممــات حيــث كان مــكان الجرحــى ،مكثــت ألســبوع
تقريبــاً .كان فــريش مقابــاً للحــام وكان إىل جانبــي أحــد األرسى وهــو
املســؤول عــن املــاء وتوزيــع االكل لــأرسى يدعــى عمــرو عاليــة مــن أبنــاء
القــاع مدينــة صنعــاء ،كانــت قيادتهــم وجنودهــم يحاولــون بــكل الطــرق
زرع جواســيس يخربونهــم بتفاصيــل كل مــا يحــدث بالســجن ،وإىل حــد مــا
نجحــوا إذ وجــدوا اســتجابة لــدى بعــض العنــارص التافهــة .وهــذا أمــر لــه
صــور مشــابهة يف أزمنــة وأمكنــة كثــار .وتصــوروا يف حالتنــا أنهــم ينفــذون
ذلــك مقابــل مــاذا؟
مقابــل أشــياء تافهــة مثــل زيــادة كدمة(عيــش) ،ويف األخــر يتلقــون
الــرب كاألخريــن ،كان غ.أ و ع.ب يرفعــان للجنــود أخبــار الســجن
وكانــا يســتخدمان هــذه الوظيفــة ألغــراض تتعلــق بعــدم تفاهمهــا مــع
زمالئهــم ،فكانــا يرفعــان تقاريــر و يبيعــان أخاهــم األســر الــذي يقاســمهام
كل تفاصيــل الوجــع لشــخص ال يعرفــون حتــى شــكله!! يعدونهــم
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بالخــروج كذبـاً فيــا هــم يتمســكون بهــا أكــر لهــذه األغــراض ،شــأنهام
شــأن العديــد مــن مــرىض النفــوس الذيــن يعتــدون باألصابــع غرضهــم
االســرزاق.

ليلة القلم
كان إىل جانبــي يف الصالــة قيــس الــذري مــن ذمــار وشــاكر النعيمــي وبعد
أيــام ضــم إلينــا راعــي العكبــاري مــن مديريــة حــراز صنعــاء ،وكان راعــي
ممــن عــادوا مــن املشــفىى ،كان قبــل املشــفى يف ســجن األمــن الســيايس
وحــى لنــا قصــة تشــيب لهــا الــرؤوس حصلــت يف األمــن الســيايس مــع
(و.ش) مــن محافظــة عمــران و (ا .م) مــن محافظــة صعــدة و (س .ر) مــن
محافظــة صنعــاء و (ف .ذ) مــن محافظــة ذمــار واطلــق عليهــا األرسى
أســم ليلــة القلــم وفحواهــا أن (م .ر) بائــع (دوم) تــم اختطافــه مــن
أحــد أســواق مــارب ،مــن بــاد الــروس ،كان بحوزتــه قلــم جــاف يكتــب
بــه قصائــد وبعــض األدعيــة مثــل دعــاء مــكارم االخــاق وكان االرسى
ميســحونها بعــد كتابتهــا عــى جــدران الزنزانــة باللعــاب أو باملــاء .وحــن
تــرب لـــ أبــو قعشــة خــر القلــم ،جــاء هــو وحاشــيته ،يزبــد معربــدا ً
ومهــددا ً تنجــرف مــن فمــه ســيل مــن األلفــاظ التــي يرتفــع عــن قولهــا
حتــى املجرمــون الالأخالقيــون محــاوالً إرعــاب الجميــع النتــزاع االعــراف
بصاحــب القلــم وملــا مل يعرتفــوا بزميلهــم ،أســتخدم أحــط و أعنــف أشــكال
وأســاليب التعذيــب اإلرهابيــة فقــام بتعريتهــم مــن املالبــس ورضبهــم
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فدحــرج أربعــة فــوق أربعــة والعكــس ،وأمــر بعــض األرسى باملــي عليهم
وهــم مســتلقيني عــى األرض ،ثــم قــام بتعريتهــم ليعيــد الكرة .كيــف ينظر
زميــل إىل زميلــه وهــو عريــان ومســتلق عــى األرض وهنــاك مــن يأمــره
باملــي عــى جســده ،بــل كيــف يضــع بعضهــم فــوق بعــض بعــد تعريتهــم.
مل يعــرف أحــد .فقــام الوحــش الــذي يبــدو أنــه مطابقــاً متامــاً لشــواذ
املعذبــن يف أزمنــة العبيــد .بســل خنجــره وإشــعاله بالوالعــة حتــى أحمـ َّر
الخنجــر ..تصــوروا مــاذا فعــل بــه؟ أدري أنــه ال ميكــن ألحــد أن يتمكــن
مــن مجــرد االحتــال والتصــور حتــى لــو انفتحــت أمامــه كل فضــاءات
اإلحتــاالت ملعرفــة أيــن ســيكون حــظ ذلــك الخنجــر مــن جســد األســر
األعــزل .لقــد وضعــه الوضيــع عــى ذكورهــم و أدى إىل إحراقهــا .ملــاذا؟
ســؤال ال يجيــب عليــه إال أبــو قعشــة وامثالــه ،ممــن تجــردوا مــن كل
القيــم واألخــاق اآلدميــة البدائيــة ،بــل لــن نجــد مهــا بحثنــا مثــل هــذا
يف ســلوك عــامل الحيــوان.
هــذه القصــة مل يقتــر ذكرهــا وكميــة االشــمئزاز مــن فعلهــا هنــا بــن
الزمــاء يف ســجن الصالــح بــل ظــل تداولهــا كفعــل تعذيبــي خــارج الســياق
اإلنســاين فحتــى عندمــا وصلــت األمــن الســيايس ظلــت مبــا هــي فعــل
اســتثنايئ يف عــامل القبــح راســخة يف ذاكــرة الزمــاء الذيــن وجدتهــم هنــاك
كشــهود عــى ذلــك الفعــل ،الــذي حــدا ببعــض الجنــود مــن أبنــاء مــارب
والجــوف أن يستشــنعوا و يســتنكروا بشــدة تلــك األفعال الشــاذة ويتصدوا
ملنــع فاعلهــا مــن الدخــول مــرة أخــرى إىل ســجن األمــن الســيايس.
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أيام قالئل بصالة املعهد
مــرت أيــام وأنــا يف الصالــة كانــت هنــاك ســاعة رقميــة يدويــة ألحــد
األرسى تــم أخذهــا منــه وتعليقهــا بالجــدار لــي يتــم التعــرف عــى أوقــات
الصــاة وأوقــات احضــار الوجبــات كنــت أتابــع تلــك الســاعة يومياً بشــغف
واســتعجال وأمتنــى للزمــن ميــر برسعــة متنيــت لــو امتلكــت آلــة تحريــك
للزمــن ألســبق األحــداث وأنــا اتتبــع التاريــخ بالســاعة يومــاً بعــد يــوم،
وقلبــي يشــتعل حرقــة عــى دراســتي وعــى والــدي ومــاذا يجــري بالخــارج؟
كان املمــر بجانــب الحاممــات أفضــل نوعـاً مــا مــن الغرفــة لالزدحــام رغــم
الروائــح الكريهــة ،مــر يومــان عــى جلــويس يف الصالــة ،كان يزورنــا أحيانـاً
ذلــك الضابــط املدعــو أبــو ايــة وأنــا أحدثــه عــن دراســتي وأن مــا يجــب
ي هــو اللحــاق بالــرم األول ،مل يخطــر ببــايل أن األمــور ســتصل إىل هــذا
عـ َّ
الحــد .وأننــي ســأمكث ألكــر مــن ســنتني داخــل الســجن.
ي أن أتواصل
طلبــت منــه أن أوقــف القيــد مــن أجــل منحتــي وأنه يجــب عـ ّ
بأحــد مــن الزمــاء ،كان يقــول :نحــن نريــد إخراجك ونعــرف أنك طالــب ولكن
األمــر ليــس بأيدينــا ،وإذا اخرجنــاك ســتكون مشــكلة كبــرة بــن قياداتنا.
عــاد أبــو قعشــة ،وكنــت قــد نويــت الصيــام يف ذلــك اليــوم مــع الجرحــى
جــاء املغــرب فطرنــا فطــورا ً بســيطاً كدمة(عيــش) وصليــت املغــرب حتــى
دخــل كعادتــه املزعجــة ..خلفــه بعــض الجنــود ،مـ ّر عــى كل الغــرف يــركل
هــذا ويصفــع هــذا وحــن وصــل إىل الصالــة قــام بخنــق قيــس الــذري،
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وهــو جريــح ال يســتطيع الوقــوف ،حتــى أغمــي عليــه ثــم صفعــه لــي
يصحــوا .ثــم اتجــه إ َّيل وأمــرين بالطلــوع والنــزول كنــوع مــن أنــواع العقــاب،
ســألني عــن اســمي؟ فأجبتــه .فقــال :قنديــل.
وأثنــاء مــا راح يكيــل ألفاظــه البذيئــة جــدا ً ،لكمنــي مرتــن عــى صــدري،
صافعـاً مــن هــو بجانبــي ثــم اتجــه ناحيــة غرفــة داخلهــا أكــرم املحفــدي،
كان أكــرم جريحـاً و مصابـاً يف يــده بطلــق نــاري وال يســتطيع أن يبســط
ذراعــه ،وأكــرم شــاب يف العرشينيــات مــن عمــره مــن مدينــة صنعــاء ،طالب
هندســة نفــط يف محافظــة شــبوة بســبب الحرب مل يســتطع إكامل دراســته،
اتجــه إليــه أبوقعشــة ورضبــه رضبــا شــديدا ً ،وامــره أن يقــف عــى رأســه
وحــن مل يســتطع أن ينفــذ مــا أمــره أخــذ عــكازايت أحــد الجرحــى وانهــال
بهــا عــى رأســه ويف نواحــي مختلفــة مــن جســده و اســتمر يف رضبــه ملــا
يقــارب نصــف ســاعة وهــو يصيــح مــن شــدة األمل حتــى انكــرت العكازتان
وســال دم رأســه .ثــم قــام بإخـراج اآلخريــن مــن نفــس غرفتــه منهــم بشــر
الزبــري مــن محافظــة عم ـران وأبــو عــي دغــر مــن محافظــة صعــدة،
وكانــت تلــك الليلــة الداميــة مــن نصيبهــم ثــم التفــت إ َّيل وقــال تأخــرت
ولكنــي ســأعود إليــك أيهــا قنديــل.
بعــد قليــل رجــع أحــد حاشــية أبــو قعشــة وطلــب (ع.ب) فخــرج وقــام
برضبــه وهــو يــردد قائــا :مــاذا تســتفيد يــا منافــق عندمــا ترفــع أخبــار
عــن زمالئــك؟ (ع .ب ) .هــو مــن أوصــل بالغــاً إىل أبــو قعشــة بســببه
تعــرض املحفــدي و زمــاؤه لتعذيــب أبــو قعشــة.
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كان غــازي البخيتــي مــن أبنــاء محافظــة إب مديريــة جبلــة ،يســمح لــه
مبراقبــة الســاعة ورفــع أذان الصلــوات ،ذات مــرة أتــم غــازي صــاة العشــاء
ودخــل للحاممــات ،وكان يرتنــم ويغنــي بالحــام وفجــأة دخــل أبــو قعشــة
وتوجــه إىل الحــام وفتــح عليــه الحــام وقــام برضبــه يف الحــام ،بعدهــا
توجــه إىل غــرف األرسى الشــباب وقــام بخنقهــم ورضبهــم ،ثــم خــرج
نحــوي وقــام بــريب بعــكاز أحــد الجرحــى ثــم عــاد إىل تلــك الغرفــة وقــام
برضبهــم ،فــكان بتلــك الغرفــة أســر صغــر يف الســن أســمه أســعد مــن
صعــدة رد عليــه قائـاً :لــو كنــت رجـاً لذهبــت إىل الجبهــة لــي تســتعرض
عضالتــك أمــا نحــن هنــا أرسى ســندير ظهورنــا للــرب حتــى للحريــم.
وفجــأة نــاداين و ادخلنــي إىل تلــك الغرفــة وأخــذ يــرب بيــده عــى
ي بعــض األســئلة أمامهــم:
صــدري وهــو يطــرح عــ ّ
أين امسكنا بك؟
يف طريقي وانا مسافر إىل القاهرة.
وماذا تدرس هناك؟
قلت له :طب برشي
قال :هل سمعتم؟ طب برشي.
يدفعــون املاليــن لــي يدرســوا طــب بــري وأنتــم يســوقونكم للجبهــات
ليتخلصــوا منكــم وهــم يدرســون ليعــودوا للســيطرة عــى كل يشء .أمــا
ســمعتم بغــره ممــن يذهبــون لالنحــال و االنح ـراف يف مــر وغريهــا.
ثم عاد ا ّيل
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كم وجدنا معك من النقود؟
اجبته 300 :دوالر ،كانت مرصويف للطريق.
قال :يكذب.
لقــد أمســكناه ومعــه  300دوالر والبقيــة تــم تحويلهــا لــه عــر البنــك
وهــي آالف الــدوالرات ،قبضنــا عليــه بفضــل لجاننــا األمنيــة بعــد أن كان
ي ،تعجبــت مــن
يحــاول الهــروب مــن مــارب ،وتلفــظ بألفــاظ ســيئة ع ـ ّ
كذبــه وافرتائــه أمــا مــن الفاظــه فقــد كان دامئـاً مــا يتلفــظ عــى الجميــع
بألفــاظ قبيحــة تبــن طينتــه ومســتواه األخالقــي.
قــال يل :تقريــرك مل يصــل بعــد عندمــا ســيصل ســرى مــاذا ســأصنع بــك
ســتندم أنــك ولــدت.
بعدهــا بيومــن كانــت مازالــت بعــض آثــار رضبــه بالعــكاز عىل جســدي.
دخــل أبــو آيــة وكان يتجول بالســجن.
سألني :هل يعاملونك معاملة جيدة؟
قلت له :نتلقى الرضب والتعذيب غالباً.
بدا وكأنه متفاجئ.
قال :من يعذبك؟
قلت له :أبو خطاب أبو قعشة يدخل ويقوم برضبنا
قــال :نحــن نســتدعيه فقــط لــي يتعامــل مــع الفوضويــن وليــس معــك،
ســأتكلم معــه .مل يتغــر يشء بعــد هــذا الحديــث.
أصيــب غــازي ،عــى آخــر أيامــه يف الســجن ،بــورم يف حلقــه .مل يســتطيع
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األكل حتــى ضــاع صوتــه ،وأصبــح يتقيــأ دمـاً أخــذوه إىل املشــفى واعــادوه
وقالــوا انــه يعــاين مــن ورم وال يوجــد عــاج لــه ،ومل يتبــق يف حلقــه ســوى
فتحــة صغــرة يســتطيع رشب املــاء مــن خاللهــا وتحويــل األكل إىل ســائل،
بــدأت تســوء حالتــه أكــر فاكــر ،أتفــق األرسى عــى اإلرضاب عــن األكل
،وأرضب الجميــع حتــى قامــوا بإخــراج غــازي والتواصــل مــع أهلــه ،وحس
مســؤولو الســجن أنهــم ســيفقدون أســرا ً بــا فائــدة فادخلــوه يف صفقــة
تبــادل ألرسى بعــد أســبوع مــن اإلرضاب وغــادر ،وبعــد اإلرضاب بيــوم أىت
الجنــود وقامــوا بــرب بعــض األرسى وخصوص ـاً مــن كانــوا لهــم دور يف
تحفيــز النــاس لــإرضاب ،وتــم رفــع التقاريــر عنهــم مــن قبــل الجواســيس.
خــال تلــك الفــرة كان همــي ينصــب حــول معرفــة إىل أيــن ســتذهب
األمــور؟
بعــد أيــام تــم منــادايت أنــا وبعــض األرسى بالرتتيــب مــن بينهــم عمــرو
عاليــا الــذي ســيغادر قريب ـاً ،خرجــت وتــم الربــط عــى عينــي وخرجــت
إىل خــارج املبنــى حيــث كانــوا (مخزنيــن) هنــاك وكان أبــو آيــة معهــم.
قال :أتريد أن توقف القيد؟
قلت له :نعم
قال :سرنسل من تلفونك رسالة واتس ألحد زمالئك ،أومن تريد؟
أمليت عليه اسم أحد زماليئ والرسالة وأنا مغمض العينني.
قــال إنــه أرســلها ،ال أعــرف إن كان أرســلها مــن تلفــوين أم ال ،ألن تلفــوين
كان معهم.
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يل بعض األسئلة املكررة من نوع :كيف املعاملة؟
طرح ع َّ
قلت له :أبو قعشة يدخل ثالث مرات باألسبوع وال نعرف ملاذا؟
قال :نحن نجلبه بتوجيهات ليضبط السجن من الفوضويني
قلت :وما ذنب االخرين وأي فوىض وهم سجناء أرسى.
قال :سنكلمه بأن ال تطال يده إليك.
قلت له :واالخرون يُرضبون بتلك الوحشية؟
قــال :ســئمنا منهــم ال نحــرم أولئــك فهــم يكيــدون لبعضهــم البعــض.
فالبعــض دامئ ـاً ألغــراض شــخصيه يرفــع لنــا اخبارهــم.
قلــت يف نفــي صحيــح أن جــزءا ً مــن كالمــه أتســم بطريقــة إطالقية لف
الجميــع يف ســياق واحــد ،لكنــه يف جــزء آخــر أبــان أن الخائــن واملنافــق
حتــى يف نظــر مــن يســتخدمه محتقــر.

لجنة ملثمة
يف أحــد األيــام جــاءت لجنــة يف الصبــاح وكان جميــع أعضائهــا ملثمــن
أدعــوا بـــأنهم “ لجنــة عليــا مــن القيــادة “ يف تلــك الفــرة كنــت مــا أزال
يف الصالــة و كان املدعــو أبــو خالــد وأبــو فيصــل مســؤويل الســجن وهــا
أصدقــاء أبــو الخطــاب (أبوقعشــة) ،دخــل أعضــاء اللجنــة ومعهــم أبــو
خالــد لإلطــاع عــى أحــوال األرسى ،كانــت لحاهــم تبــدو مــن تحــت
اللثــام مفــرودة فكانــوا ميــرون عــى كل غرفــة ويخاطبــون الســجناء :أنتــم
اتبــاع إيــران واملجــوس ..هــل علمتــم أن الحوثيــن أطلقــوا صواريــخ اتجــاه
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مكــة؟ وهكــذا عــى غرفــة غرفــة حتــى وصلــوا إلينــا يف املمــر ،وكنــا كلنــا
شــبابا ،قــال أحدهــم :مــاذا دهاكــم أيهــا الشــباب! ملــاذا ذهبتــم ملحــارق
املــوت؟ لوكنتــم تحملــون مرشوع ـاً لــكان هــذا دكتــورا وهــذا مدرســا
وهــذا مهندســا وهــذا صيدليــا .مــا الــذي ذهــب بكــم معهــم لقــد أوصلتــم
أنفســكم إىل هــذا الحــال! رفعــت يــدي وقلــت لــه :أنــا كنــت أحمــل
مرشوع ـاً كــوين طالــب طــب بــري ،ويفــرض أن أكــون األن يف القاهــرة
إلكــال دراســتي ولكنكــم أوقفتمــوين وأدخلتمــوين إىل هنــا بــدأت عليــه
مالمــح تعجــب!!
قال :ما أسمك؟
قلــت لــه :أمــر الديــن جحــاف قــال ســرى يف موضوعــك ،وخرجــوا
برسعــة مل يتوقفــوا بعدهــا.
هكذا دامئاً كنت اواجه هذا النوع من الوعود الفارغة.

عودتي إىل الغرفة
يف اليــوم قبــل األخــر مــن وجــودي يف الصالــة وبعــد صــاة العشــاء عــى
الســاعة التاســعة ليــاً أىت أحــد الجنــود وقــام مبنــاداة أســاء مســاجني
كان مــن بينهــم عمــرو عاليــا الــذي حــل محلــه كشــاوش للســجن أحــد
املخربيــن التابعــن وهــو (غ.ا) ،حدثــت صفقــة التبــادل لــأرسى وكانــت
اول صفقــة اشــهدها يف الســجن.
يف مغــرب اليــوم األخــر يل بالصالــة قامــوا بإرجاعــي إىل الغرفــة نفســها
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التــي أتيــت منهــا وإخــراج يحصــب الحيــدري ،يحصــب الحيــدري أحــد
األرسى الجرحــى مــن مديريــة يريــم محافظــة إب ،لــي يقــوم بتخييــط
أرقــام للســجناء فهــو لديــه خــرة يف الخياطــة .كانــوا يخيطــون مــن غشــاء
مطاطــي أرقامـاً يلزمــون كل واحــد منــا بــأن يضعهــا عــى يــده وأن يحفــظ
رقمــه.
عــدت إىل الغرفــة وكنــا يف أواخــر شــهر نوفمــر كان برنامجنــا اليومــي
ال يتغــر:
ننام
نأكل
نصيل
نُجلد
وهكذا عشنا .كنا نجهز كل يوم أغراضنا وكأننا سنغادر

طريقة االستحمام ويومياتنا
أىت دور االســتحامم ألرى كيــف يســتحمون؟ إذ كنــا نســتحم مرتــن إىل
ثالثــا وأحيان ـاً مــرة واحــدة يف الشــهر.
وكان هنــاك مــن يقتصــد يف رشبــه ووضوئــه ليدخــر قارورتــن وأحيان ـاً
ثالثــا ( 75مــل) ليســتحم بتلــك الكميــة.
جــاء ذلــك اليــوم وفتــح لنــا البــاب عرصا ً أحــد الجنــود وأمرنــا أن نصطف
ونكــون باملالبــس الداخليــة فقــط .وبدأنــا التحــرك برسعــة اتجــاه الحــام
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حيــث هنــاك مــن ميســك بخرطــوم امليــاه (غ.ا) ويقــوم برشــنا باملــاء رسيعاً
ونحــن واقفــن يف صالــة الحــام نقــوم بتدليــك أنفســنا رسيعـاً ونعــود إىل
غرفنــا ومالبســنا الداخليــة مبللــة ،نســتحم يف دقيقــة أو دقيقتــن فقــط
وكأنــه (رسويــس للســيارات) .يف حــاالت كانــوا يوزعــون علينــا مســحوق
غســيل قبــل االســتحامم لــكل خمســة أشــخاص ،وأحيانــا ســبعة أشــخاص
كيسـاً مــن مســحوق الكريســتال الصغــر كنــا نقــوم بتقســيمه بيننــا .كثــرا ً
مــا حــرت قســمته .كان عبــارة عــن تســعة أغطيــة مــن غطــاء الــدواء
البالســتييك الــذي كان ميتلكــه أحدنــا.
تخيــل أن تحصــل عــى غطاءيــن مســحوق وكأنــك ملكــت الدنيــا ..ال
تعــرف هــل تســتحم بــه أم تغســل أي قطعــة مــن مالبســك.؟
كنــا منــي أيامنــا موزعــة أثنــاء الفــراغ بــن لعــب الشــطرنج وقــراءة
القــران الــذي كان يخفــف عنــا الكثــر وخصوص ـاً ســورة يوســف .كنــت
دامئ ـاً مــا أحــدث األرسى عــن أوكرانيــا وعــن مــر وعــن الــدول التــي
زرتهــا وعــن التطــور والتقــدم العلمــي.
كان يحصــب الحيــدري الــذي اعــادوه مــن الصالــة وصــاح القــايض،
وصــاح مــن أبنــاء محافظــة املحويــت جريــح يعيــش يف صنعــاء كانــا أكــر
اهتاممـاً بالثقافــة واملعرفــة فخصصــت لهــا وقتـاً لتعليمهم اللغة الروســية
واحيانـاً دروسـاً يف اإلنجليزيــة ،وانضــم إليهــا أيضــا محمــد املرهبــي مــن
محافظــة عمــران منطقــة مرهبــة وعــاد الوعــي مــن أبنــاء محافظــة
ذمــار يســكن بصنعــاء ،كان ألحدهــم غــاف قصديــر جبنــة أبــو ولــد،
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ظــل محتفظ ـاً بــه وقلق ـاً مــن أن يــراه أحــد مــن الجنــود ويأخــذه ،فكنــا
نلــوي غــاف القصديــر وأكتــب لهــم الحــروف والكلــات وميســحونها مــن
الجــدران باللعــاب .واســتطاعوا بعــد مــرور عــدة أشــهر تكويــن محادثــات
باللغــة الروســية.

ضرب املسن
خــال تلــك األيــام عــادت دفعــة أخــرى مــن املشــفى ،كان بينهــم رجــل
مســن يبلــغ مــن العمــر 75عامــاً تقريبــاً وقــد تســاقطت أســنان فكيــه
ومل يتبـ َـق منهــا ســوى ثالثــة فقــط اســمه الحــاج عــي الحــداد مــن أبنــاء
الحيمــة وكان ذراعــه األميــن مصابـاً بطلــق نــاري وعظمــه مل يجــر بيــد أن
مناعتــه قويــة .كان مرحـاً معنــا وقــد تــم أرسه يف الجــوف .كان يحدثنــا أنــه
شــارك يف حــرب  94وحــرب املناطــق الوســطى.
وكان يقــول لنــا  :هــم يطعمونــا أســوأ طعــام لنســد جوعنــا وفقــط لــي
ال منــوت،
تخيلــوا إذا أعطــى أحدنــا قطعــة بصــل وفــص ثــوم يعتــر نفســه نــال
شــيئاً مثين ـاً.
مل أكــن أتوقــع أن الحــاج عــي ســيتعرض للــرب يف صبــاح ذات يــوم
وأثنــاء توزيــع اإلفطــار ،مــن قبــل (غ.ا) وكان الحــاج عــي الحــداد مندوبنــا
الســتالم الكــدم (عيــش) فحصــل خــاف بينــه وبــن (غ.ا) عــى حصتنــا ومــا
إن ســمع الجنــدي الــذي كان خلــف البــاب دخــل برسعــة وقــام بجلــده
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بالســوط .ومل يكتـ ِ
ـف بذلــك فقــط بــل قــام بإخراجــه وربــط عينيــه وتقييــد
يديــه مــن الخلــف وتســلمه ثالثــة جنــود وانهالــوا عليــه باألســواط
والكابــات واللكــات وحــن إدخالــه بعــد أكــر مــن نصــف ســاعة مــن
التعذيــب ،أصبنــا بحالــة ذهــول ونحــن نــرى آثــار األســواط والسالســل
والكابــات موزعــة عــى جســده تأملنــا كثــرا ً ومل نســتطيع تنــاول وجبــة
الفطــور ذلــك اليــوم جميعــا ..مل أتوقــع أبــدا ً مــا جــرى معــه .كيــف لهــم
أن يجلــدوا رج ـاً ال يوجــد يف رأســه شــعره ســوداء.
كنــت أســتمع ألحاديــث األرسى عــن مواقفهــم يف الجبهــات وتنــوع
عــادات وتقاليــد كل منطقــة كنــا نســتمتع بالحديــث جميع ـاً كنــا نلقــب
الجنــود بألقــاب نظنهــا تتناســب مــع مــن نطلقها عليهــم ،مــن رضب الحاج
عــي كنــا نطلــق عليــه :عســكري الشــطرنج لصغــر قامتــه ،وأخــر الربزة(أبو
فــاروق) لكــر تكلفــه ومحاولتــه ابــراز نفســه كثــرا ً وثالــث أبــو مطرقــة
كونــه يدخــل حامـاً املطرقــة.

التحقيق
ويف بدايــة شــهر ديســمرب ال أذكــر التاريــخ بالتحديــد دخــل وقت العشــاء
أبــو قعشــة برفقــة أبــو فيصــل ،وقــام أبــو قعشــة بتعذيــب بعــض األرسى
وخنقهــم ،اردت التحــدث مــع أبــو فيصــل عــن قضيتــي.
فقال أنت مشارك يف الجبهة!
فقلت له :أي جبهة ؟
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قــال :الجبهــة الخارجيــة ملواجهــة العــدوان ،ســأخربك بالحقيقــة نحــن
كلنــا ضــد العــدوان وقصــف املدنيــن وقتــل األبريــاء ،ولكــن مشــكلتنا مــع
الحوثيــن تــرر وقوفنــا مــع التحالــف.
وبعــد يومــن مــن زيــارة أبــو فيصــل ،وتحديــدا ً عنــد انتهائنــا مــن الغداء
هجعــت قليـاً فأيقظنــي أحــد رفــاق الســجن قائـاً :يريدونك.
رأيــت الجنــدي أبــو فاروق(الــرزة) واقف ـاً بالبــاب ،وهــو يــردد :أمــر
الديــن انهــض.
نهضت.
عينــي وأخــذين إىل األعــى .تفاءلــت ..وقلــت رمبــا يتــم
قــام بربــط
ّ
يــدي
إطالقــي .ولكــن حــال مــا وصلــت إىل غرفــة التحقيقــات أخــذ
َّ
قدمــي ثــم غــادر ليدخــل
للخلــف وقيدهــا بكالبــش رشطــة وقيــد
َّ
بعــد دقائــق أحدهــم مثق ـاً باللغــة العرقيــة :الســيد أمــر الديــن ..كيــف
حالــك يــا ســيد أمــر الديــن؟ هكــذا بســخرية ثــم راح يســألني عــن بعــض
الزمــاء يف القاهــرة هــل تعــرف فــان؟ وهــل تعــرف فــان وفــان؟ أجبتــه
نعــم هــؤالء زمــايئ( .كانــوا زمــاء نشــاطهم يقتــر يف وســائل التواصــل
االجتامعــي ضــد الجرائــم التــي يرتكبهــا الطــران بحــق املدنيــن يف اليمن)،
ســألني عــن طبيعــة نشــاطي ؟
قلت له :أنا طالب يف مرص.
قال :أنت مشارك يف الجبهة الخارجية ملواجهة التحالف والرشعية؟
قلــت لــه :نعــم .ونشــاطي كان يقتــر عــى نــر الجرائــم التــي يرتكبهــا
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طــران (التحالــف) ضــد املدنيــن ،وإن شــئت راجــع صفحتــي يف الفيــس
بــوك.
مل يعجبه الرد.
ـدي معلومــات أن لديــك مقــرات ولديــك دعـاً
صمــت قليـاً ثُـ َّم قــال :لـ َّ
خارجيــاً وقــام بإرجاعــي إىل الخلــف وربطــي بسلســلة حــول الكالبــش
ـدي خلــف ظهــري ثــم قــام برفعــي إىل األعىل
(القيــود) التــي كانــت عــى يـ ّ
حتــى بقيــت معلقـاً وواقفـاً عــى أطــراف أصبعــي الكبــرة .أبقــاين معلقــا
نصــف ســاعة تقريب ـاً وهــو يســألني وأنــا معلــق ثــم أخــذ عــى غليظــة
وقــام بــريب يف أرجــي يك أعــرف (بأماكــن الجــروح واإلصابــات التــي
تعرضــت لهــا يف الجبهــة حســب إدعائــه) (.)1
أجبته :أي جبهة تتحدث عنها؟
أنــا عــدت منــذ شــهرين ونصــف إىل اليمــن .وتــم اعتقــايل وأنــا ذاهــب
إىل القاهــرة .هــل أنــا قائــد قــوات التدخــل الرسيــع؟ سأحســم املعركــة
يف شــهرين ونصــف وأغــادر وأمــر مــن خــال محافظــة مــارب هــل هــذا
يعقــل!!
قــال :لدينــا معلومــات أنــك مشــارك يف الجبهــة .ثــم ســألني ماهــي
الــدول التــي زرتهــا؟ وأيــن هــي تأشــرات إيــران ولبنــان؟
_ مل أزر إيران أو لبنان يف حيايت قط.
مل تعجبــه اإلجابــة وراح يتلفــظ بألفــاظ قبيحــة ،ومــا إن ســمعنا أذان
 )1مالحق الكتاب  -مناذج التعذيب
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املغــرب حتــى توقــف عــن الســب والشــتم وأنزلنــي مــن األعــى وأنــا
معلــق بالسالســل وقــال نصــي ونذكــر اللــه ومــن ثــم نعــود لنكمــل مــن
حيــث وقفنــا .لقــد طبعــت صوتــه يف عمــق ذاكــريت ومــا أظننــي أنســاه
أبــدا ً.
مل أكــن أتصــور أن الديــن لديهــم يكمــن يف الشــكليات فقــط أمــا مــا
يقومــون بــه فهــو عــادي جــدا ً بــكل بــرود نصــي ونذكــر اللــه ثــم نعــود.
قــام أحــد الجنــود بإكــال إنــزايل وفتــح القيــود وأخــذين إىل األرسى لــي
ـدي وهــي مجروحــة
ـي نظــرت إىل يـ ّ
أدخــل الحــام وعندمــا فتــح عــى عينـ ّ
مــن آثــار الكالبــش ،توضــأت وعــدت مبــارشة انتهيــت مــن الصــاة ثــم
جلســت ومل يعلقنــي مــرة أخــرى ،بــل أحــر مــن يســمي نفســه الدكتــور
الــذي يقــوم أحيانــاً بالدخــول وتعذيــب الســجناء ،وأحيانــاً إعطائهــم
ـي مــن اإلصابــات
حبــوب الربامــول ومســكنات األمل ،دخــل لــي يتفقــد قدمـ ّ
وصــدري وقــام بوضــع عالمــات بالقلــم عــى قدمــي دوائــر ،وجدتهــا
عندمــا كنــت يف الحــام باليــوم التــايل كانــت عبــارة عــن آثــار للصــاة
يف قدمــي كان يقــول أنهــا آثــار شــظايا وجــروح مــن الجبهــة ويقــوم
بتحديدهــا بالقلــم ثــم تطــرق لألســئلة عــن عائلتنــا ولكنــه حــس بالتوهــان
كــون عــدد أرسيت كبــرا ً مــن أحفــاد وأحفــاد االحفــاد لجــدي املرحــوم
عبداللــه ،فتطــرق لألســئلة عــن والــدي وأرسيت الصغــرة اســتمر التحقيــق
معــي  3أيــام حتــى اليــوم الثالــث.
قــال يل :ســرى رأي أصحــاب حجــة فيــك مــن اإلصالحيني ،ورمبا ســنضطر
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لنقلــك إىل البيضــاء لغــرض إخافتــي وترهيبــي كــون البيضــاء فيهــا قاعــدة
أخــرين عــن متعلقــايت الشــخصية .قــال يل :لديــك عندنــا بطائــق وجــواز
ســفر.
أخربته أن لدي نقود .300$
قال يل ال يوجد يشء منها.
وقــام بأخــذ أصبعــي ألبصــم عــى أقــوايل وأنــا مغمــض العينــن ،كــا
يفعلــون مــع مــن يتــم التحقيــق معهــم.
ونزلــت بعدهــا بعــد صــاة العشــاء و وصلــت عــى وجبــة العشــاء،
تفاجــأ الزمــاء ،برجوعــي حيــث توقعــوا أنهــم علمــوا أين أقــوم بتدريــس
الزمــاء اللغــة الروســية واإلنجليزيــة فقــرروا نقــي عقابـاً .أخــرين الزمــاء
أيض ـاً أنهــم بعــد خروجــي للتحقيــق قــد قامــوا بإخفــاء جميــع األشــياء
البســيطة التــي أســتخدمها يف تعليمهــم .وصلــت عــى الحــاوة الطحينيــة
والجبنــة البيضــاء وكانــت عيــدا ً بالنســبة لنــا رغــم قلتهــا الشــديدة ولكننــا
ننتظرهــا فهــي املتــاح الوحيــد لنغــر الوجبــة عــى األقــل بعــد أن ســئمنا
مــن الفــول والبازاليــا .ماهــي إال دقائــق عــى انتهائنــا مــن الوجبــة وإذا
بامللعــون أبــو قعشــة قــد دخــل هــو وجامعتــه وقــام بإخراجنــا تقريب ـاً
15فــردا ً مــن الغرفــة كنــت مــن بينهــم وأمرنــا بالوقــوف عــى رؤوســنا
حتــى تقيأنــا كل الــذي تناولنــاه يف العشــاء وبعدهــا قــام بالــركل بركبتــه
عــى صدورنــا وغــادر.
كان النــوم بالنســبة لنــا كالهــروب مــن الواقــع الــذي نعيشــه ولكــن
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حتــى النــوم مل يكــن بحريتــك حيــث يتــم إلزامــك بأوقــات نــوم محــددة
وســلب حريتــك حتــى بالحــام ،فــا تســتطيع الخــروج إىل الحــام متــى
اقتضــت الحاجــة فكانــت أكيــاس األرز أو الفــول عنــد حــدوث حــاالت
االســهال يقــوم املصــاب بالتغطيــة عــى رأســه بالبطانيــة وقــى حاجتــه
بالكيــس الحــراري ويتــرز عــدة أشــخاص إىل نفــس الكيــس والبــول يف
القواريــر ،نعيــش ،نــأكل ،نصــي ،ننــام ،نقــي حوائجنــا يف نفــس املــكان..
معانــاة مل أر مثلهــا قــط يف حيــايت ومل أكــن ألتوقعهــا.
جــاء عيــد ميــادي األول بالســجن /12ينايــر ذلــك اليــوم الــذي كانــت
تحتفــل بــه أرسيت الصغــرة ،وأتلقــى فيــه التهــاين والتربيــكات مــن أرسيت
بأوكرانيــا جــدي وجــديت وأقــارب أمــي وأصدقــايئ.
تــرى كيــف ســيمر عليهــم وأنــا يف الســجن؟ نــام جميــع األرسى
تلــك الليلــة وبقيــت مــع القــران اقــرأه حتــى قبــل صــاة الفجــر حــن
اســتيقاظهم ،وكانــت مــن أصعــب الليــايل ولكــن الثقــة باللــه والعزميــة
جعــاين ثابتــاً.

وباء يفتك بالسجناء
ظهــر وبــاء وراح يتفــى يف الســجن ،وكنــت أحــد ضحايــاه ،بــدأت
أول األيــام أحــس ببعــض الحكــة وعــدم االســتقرار ،وكنــت يف البدايــة
أظنهــا بســبب عــدم االغتســال ،وظهــر القمــل األســود يف الشــعر حيــث
كنــت أُخـرِج مــن شــعري ،يوميـاً عرشيــن قملــة ،وظهــر قمــل يف املالبــس
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وبراغيــث غريبــة ،وراح حبــوب ينتــر يف االفخــاذ والعانــة والذكــر،
وتطــور األمــر وتحــول إىل صنافــر وقيــح وانتــر يف الســجن بكــرة يف
كل شــخص .كنــا نفتقــد إىل النظافــة وأشــعة الشــمس ،مل نســتطع النــوم
أو حتــى الجلــوس واالســتقرار .الجميــع يعــاين حكــة رهيبــة تنتهــي بالــدم.
تحولــت أجســادنا إىل هيــاكل عظميــة .كنــا بســبب الحكــة نتمنــى غمضــة
النــوم ،بعدهــا أصبــت بحمــى وكان مــن يصــاب بالحمــى نقــوم بالتكميــد
لــه بالكــادات البــاردة مــن بعــض املــاء الــذي نرشبــه تطــورت الحالــة
حتــى كان يدخــل مــن يســمي نفســه (دكتــور) الســجن ويقــوم بتوزيــع
حبــوب مضــاد حيــوي وزنهــا ألــف (م.جــرام) ،ولكــن دون جــدوى .خــال
تلــك الفــرة وأنــا بالغرفــة أحــروا أحــد األرسى يدعــى رسيــع املينــدي
مــن أبنــاء إب مديريــة القفــر أىت بــه مــن املشــفى (دكتــور) الســجن وأبــو
قعشــة وقامــا برضبــه رضبــاً شــديدا ً وهــو ال يســتطيع الوقــوف وكان
أبــو قعشــة بحقــد يــدوس عــى صــدره ووجهــه ،وكان املينــدي جريح ـاً،
أطرافــه الســفىل ال يســتطيع الوقــوف عليهــا .رجــل مصابــة بكــر يف
الحــوض وبــارزة إىل الخــارج واألخــرى مصابــة بكــر يف الفخــذ والســاق،
وقــد أخــذوه للمشــفى ،وقــال لــه دكتــور ســوري يعمــل بهيئــة مستشــفى
مــارب أنــه ال يســتطيع أن يعمــل لــه شــيئاً لرجلــه التــي كرسهــا يف الحوض
وبــارزة إىل خــارج جســمه ،وأنهــا تحتــاج إىل عمليــة يف املانيــا فقــط أمــا
عــن رجلــه األخــرى فقــال لــه إنــه يســتطيع أن يجــري لهــا عمليــة ،ولكنــه
رفــض العمليــة ،وقــال لهــم :أصلحــوا يل رجــي الثانيــة التــي تؤملنــي،
فأغضــب ترصفــه هــذا املســؤولني عــن الســجن ،يبــدو وكأنهــم يتقاضــون
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مبالــغ مــن العمليــات ،وقامــوا باالنتقــام منــه ،ولكــن بعــد أربعــة أشــهر
تجــاوز حالتــه الصحيــة وأســتطاع الوقــوف واملــي مشــية البطريــق ،حتــى
أنهــم أصيبــوا بذهــول بشــأنه وزمالئــه ،أي عزميــة ميتلكــون وأي إرصار
هــذا .إنهــم يتحــدون كل يشء رغــم كل الظــروف الصعبــة.
بعــد فــرة قامــوا بتجهيــز الــدور الثــاين ونقــل مجموعة مــن األرسى إليه،
وتوســعنا وقتهــا قليـاً فنقلــوا ســتة أشــخاص مــن غرفتنــا ،كنــت أحدهــم،
إىل الغرفــة املقابلــة التــي ليــس لهــا بــاب ،وحينهــا ازدادت الصنافــر والقيح
يف جســمي حتــى أصبحــت قعيــد الفــراش .كنــت أنــام وأصحــو والقيــح
قــد امتــأت بــه ســائر أعضــاء جســدي ،وبــدأت أصابــع رجــي بااللتصــاق
والتقييــح وأصابيــع يــدي بالتــورم .مــا أفقــدين قــدريت عــى فــك االلتصــاق،
ولســوء حالتــي تــم اخراجــي مــن الغرفــة إىل الصالــة وكنــت وحيــدا.
جاء (الدكتور) ورأى حالتي وتفاجأ كثريا ً.
قــال :ســأرفع باســمك لــي نخرجــك للمشــفى مــع بعــض الجرحــى
الجــدد ولكنــه عــاد بعــد فــرة ،وقــال بالحــرف الواحــد :اســمك ممنــوع
مــن الخــروج ،رفعنــا بــه أكــر مــن مــرة لكنهــم قالــوا أمــر الديــن ممنــوع
خروجــه ،يجــب أن نتحفــظ عليــه أكــر .هكــذا ممنــوع مــن الخــروج حتــى
إىل املشــفى!!
كان بعــض الزمــاء ينقلوننــي إىل الحــام نقـاً بأيديهــم عنــد الحاجــة إىل
الحــام أو تغيــر مــكان الفراش.
مــرت أيــام وأنــا أقــايس ويــات ذلــك الوبــاء بصــر شــديد حتى اكتســبت
مناعــة ضــد املــرض وقاومتــه مــن شــهر ديســمرب إىل شــهر ابريــل 2017م،
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تــم توفــر كميــات قليلــة مــن بعــض املراهــم التــي أفادتنــا لهــذا املــرض،
وشــيئاً فشــيئاً بــدأ يختفــي القيــح والصنافــر ،ومــرة أخرجونــا بعــد تشــايف
الغالبيــة مــن املــرض لخمــس دقائــق بعــد أن تــم ربــط أعيننــا وصعدنــا
إىل الســطوح بشــكل طابــور ووضعنــا يف غرفــة ليســت مســقوفة وأثنــاء
إعادتنــا تعرضنــا للشــمس ..يشء يبعــث عــى البهجــة أن نتعــرض للشــمس.
ظهــر بعدهــا وبــاء آخــر ،وأخــذ ينتــر ،وهــو ورم يف الرجــل ومعــه
يتحــول لونهــا أســود وتكــون شــديدة القســوة ال تقــدر عــى فردهــا وقــد
نجــوت منــه بينــا أصيــب بعــض الزمــاء بــه.
ذات يــوم دخــل (الدكتــور) وكنــت قــد تعافيــت نســبياً و بينــا كان
يــدور عــى الغــرف ،دخــل غرفتنــا وحــن رآين كانــت مالبــي متســخة
ومقطعــة ،أبــدى شــيئاً مــن الحــزن والتضامــن ،رمبــا يكــون مصــدر تضامنــه
رابطــة الزمالــة.
وقــال :مــا هــذا املنظــر يــا دكتــور؟ تســاءل وكأن األمــر يتعلــق بــإراديت.
صمــت قليـاً ثــم قلــت لــه :ومــاذا ســأصنع؟
تركني وعاد أحد الجنود يحملوا إ ّيل منه قطعتي مالبس.
ُمنــع الجميــع مــن الجلــوس يف صالــة الســجن ،وحــن نقلــت منهــا وجدت
الشــائب مــن آل الرشيــف األســمر الــذي كان بالغرفــة الخارجيــة مــع
آل النعيمــي ،عندمــا دخلــت ألول مــرة الســجن ،كانــوا يدخلــون ســجناء
الغرفــة مــرة بالليــل إىل الحــام املشــرك وكانــت حالتــه متدهــورة كثــرا ً،
فقــد متكــن منــه الوبــاء ،وأصبــح جلــده كلــه أجــرب ،ونقــص وزنــه كثــرا ً،
وظــل يتعــرض للــرب يومـاً بعــد يــوم حتــى اختفــى ومل نعــد نــراه.
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أمــا مــن ناحيــة الجانــب الثقــايف والتوعــوي بالســجن ،مل يكــن لديهــم
برنامــج يهــدف إىل تغيــر بعــض قناعــات األرسى .كان يف فــرة يــأيت إلينــا
بعــض مــن ينتســبون للتوجيــه املعنــوي أيــام الجمعــة وانقطعــوا ،كان
أحدهــم ذا لحيــة تبــدو عليــه مالمــح البــدو يتحدث ويقــوم بتشــبيهنا ببني
إرسائيــل وأننــا نعبــد العجــل يف صنعــاء وأننــا ظلمنــا أنفســنا .أىت يف الجمعة
التاليــة خطيــب آخــر أخربنــا أن مــن خطــب فينــا الجمعــة الســابقة قــد
تــويف يف الجبهــة بــرواح ،فــرح األرسى كونــه كان يهاجمهــم .بعدهــا أىت
رجــل آخــر وكان يــرد أحاديــث مــن نــوع حديــث املــرأة التــي حبســت
الهــرة وكيــف دخلــت النــار بســببها ،وأنهــم يقومــون بإطعامنــا ومعاملتنــا
معاملــة حســنة .بعدهــا مل يحــر أحــد وتوقــف أيض ـاً أبــو قعشــة عــن
املجــيء لفــرة رمبــا دامــت ثالثــة أشــهر ،كنــا نتوقــع أنــه قــد وافتــه املنيــة،
تغــر بعــد تلــك الفــرة مســؤول الجنــود الــذي كان يدعــى أبــو آيــة ،ليحــل
محلــه أبــو رعــد ،جنــدي جديــد ،كنــا نتوقــع أنــه أفضــل ،ولكنــه مــن أول
يــوم قــام بــرب وتعذيــب اثنــن مــن األرسى بأســلوب همجــي ،رضبهــا
بالكابــات ودحرجهــا وأمرهــا بــرب املــاء حتــى تقيئــا مــا بداخلهــا.

سجون املحطوري تكسر الجغرافيا
وبعــد أيــام أدخلــوا إبراهيــم املحطــوري ،وهو شــاب مل يبلــغ العرشينيات
مــن عمــره ،مــن محافظة حجــة مديرية املحابشــة ،تــم أرسه بجبهــة ميدي،
وبقــي يف ســجون خميــس مشــيط ألشــهر طويلــة ،كان يحــي لنــا عــن
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تلــك الســجون وكيــف عاشــوا مقيديــن يف أرجلهــم خلــف شــبك حديــدي،
وترصدهــم كامــرات مراقبــة ،ومينــع الفــرد منهــم مــن التحــدث حتــى
مــع زميلــه ،وإذا تحــدث أحدنــا دخــل الجنــود الســعوديون وانهالــوا عليــه
رضب ـاً .وكانــوا أثنــاء التحقيقــات يف الليــل يقومــون برضبهــم لالعــراف
بأماكــن ونقــاط تابعــة ألنصــار اللــه ،حتى أىت رمضــان 2016م الــذي صادف
خاللــه صــدور قــرار عفــو ملــي لصغــار الســن ،تزامــن معــه صفقــة تبــادل
لــأرسى ،كان إبراهيــم فرح ـاً كثــرا ً كونــه ضمــن مــن سيشــملهم العفــو
وكان عددهــم خمســن فــردا ً أعطوهــم املالبــس وكل شــخص ثالثــة آالف
ريــال ســعودي أخذوهــم عــى مــن حافلــة إىل الوديعــة حيــث ستســتلمهم
هنــاك قيــادة مــن مــارب ويتــم عمــل حفــل بســيط لهــم وتوديعهــم ،كان
برفقتــه أكــرم الحشــييش وهــو شــاب يف الســابعة عــرة مــن عمــره مــن
منطقــة بنــي حشــيش وصلــوا إىل الصالــة الرياضيــة وأىت عبدالغنــي شــعالن
املدعــو أبــو محمــد وقــام بأخــذ مجموعــة مــن بينهــم اكــرم الحشــييش
وإبراهيــم املحطــوري إىل ســجن األمــن الســيايس وكان املحطــوري هــو
الغــرض والهــدف رغــم أن شــعالن واملحطــوري مــن منطقــة واحــدة
وجامعهــم منيــع بحســب العــرف لــدى اليمنــن إال أن مثــل هــذا ليــس
بــوارد لــدى شــعالن الــذي قــال وبرصاحــة اللفــظ :أن املحطــوري مــن
أرسة هاشــمية ونحتاجــه والحشــييش مــن منطقــة بنــي حشــيش وســوف
نبــادل بالواحــد عــرة ،أي أن شــعالن هــو مــن ميايــز بــن اليمنيــن ويقــدر
قيمــة كل فــرد منهــم ،ثــم تــم نقلهــم إىل ســجن األمــن املركــزي ثــم ســجن
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الصالــح ،أصيبــوا بصدمــة إزاء هــذا املوقــف وظــل ســؤال الحــرة يف أن
يصــدر الســعودي قــرار عفــو عنهــم ويســتثنيهم منــه ابــن وطنهــم.
بعدهــا بفــرة أتــت لجنــة ،عــى أنهــا مــن املشــفى ،كان معهــم طبيــب
ملثـاً بــدأ يســأل عن الحــاالت التي انتــرت وكان معــه أبو رعــد والعديد
مــن الجنــود وعندمــا وصــل ا َّيل تكلمــت معــه عــن بعــض الحــاالت وتضمن
حديثــي بعــض املصطلحــات الطبيــة ،فســألني أبــو رعــد هــل أنــت صحــي
يف الجبهــة أخربتــه بقصتــي فقــال مطلــوب منــك بــدالء وســتخرج ،نفــس
ي.
األســطوانة التــي دامئـاً كانــوا يرددونهــا عـ َّ

تعذيب ..نتف أظافر ..صعق بالكهرباء
ويف منتصــف احــدى الليــايل دخــل جنــود مــن بينهــم جنــدي أول مــرة
نــراه قامــوا بحملــة تفتيــش وكانــوا يقومــون أغلــب األيــام بحمــات
تفتيــش لتعكــر املــزاج وتوســيخ أماكننــا وبعــرة مــن لديــه بعــض مالبــس
وهــم يعرفــون جيــدا ً أنــه ال يوجــد يشء ،فــكل يشء يدخــل عــن طريقهــم
ومــن بوابتهــم .قــام الجنــدي الجديــد بعــد االنتهــاء مــن تفتيــش غرفتنــا،
أمرنــا بعــد أن كنــا نيــام تلــك الليلــة باالنبطــاح عــى بطننــا ،ثــم أخــرج
سلســلة حديديــة وقــام بالــرب عــى ظهورنــا وأفخاذنــا وكأننــا حيوانــات،
دومنــا أي متييــز بــن مســن وشــاب ،وال أعتقــد أن أحــدا ً يتعامــل بهــذه
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الطريقــة حتــى مــع الحيوانــات ،ال اعلــم أي قلــوب ميتلكــون؟
تعــرض أحــد األرسى يدعــى محمــد أحمــد اليفاعــي مــن أبنــاء محافظــة
ذمــار مديريــة عنــس اثنــاء التحقيقــات لنتــف األظافــر والصعــق بالكهرباء
يف مــكان األظافــر املخلوعــة ،بعــد حملــة التفتيــش ،كــا قــام أبو ليــث أحد
جنــود حاشــية أبــو القســام (ابوقعشــة) برضبــه عــى رأســه بســيخ حديــدي
غليــظ ملــرات عديــدة حتــى تــورم رأســه ورمـاً كبــرا ً وعــاىن مــن الــرب
ألشــهر ،حيــث كان يغمــى عليــه وهــو يصــي وأحيانـاً وهــو يف الحــام .كام
قــام أبــو قــي أحــد حاشــية اللعــن برضبــه بسلســلة حديديــة يف رأســه
والــركل يف وجهــه بالبيــادة بطريقــة جنونيــة وحشــية .ويف التحقيقــات
جــرى ربــط قــارورة خمســة لــر فارغــة يف خصيتــي (ك .ز) مــن أبنــاء
منطقــة بنــي حشــيش ،وتعليقــه وكانــوا يقومــون مبــلء القــارورة تدريجيـاً
وكان يصيــح مــن األمل ،والبعــض اســتخدموا معهــم أســلوب الشــواية حيــث
يدخلــون مــن خلــف ركبتيــه عصــا ويضعونــه عــى برميلــن ويربطــون
يديــه مــن الخلــف بحيــث يقومــون بركلــه فيــدور كالدجاجــة يف الشــواية.،
بكيــل املدقــة مــن أبنــاء محافظــة صنعــاء همــدان عندمــا أُرس أتــوا بــه
وقــد كان ظهــره مصابـاً بعــدة جــروح بخنجــر مــن قبــل أبــو قعشــة.
كنــت أتســاءل باســتمرار أي امــراض يعــاين هؤالء النــاس الذيــن يتلذذون
ويشــعرون بنشــوة عندمــا يقومون بتعذيــب اآلخرين.
ومــن ذلــك أن أحــد األرسى مــن الــدور الثــاين أخربنــا بــأن أحــد زمالئــه
()2
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مــن األرسى مصــاب بطلــق نــاري يف أســفل دقنــه منــذ أشــهر مل يُجــارح
جر ُحــه حتــى أصبــح تتســاقط منــه الديــدان .وعــن بيــع األرسى كانــوا
مــا بــن فــرة وأخــرى يأخــذون مجموعــة أرسى مــن األمــن الســيايس
ويقومــون ببيعهــم لإلمــارايت والســعودي ويعــود البعــض ويقولــون
اســتلموهم ضبــاط ســعوديون إماراتيــون ونحــن مل يأخذونــا لســنا حســب
مواصفاتهــم .يبيعــون النــاس مقابــل حفنــة مــن املــال! كــم ســيلعن
التاريــخ أمثــال هــؤالء جيـاً بعــد جيــل .بعــض الســجناء بســبب التعذيــب
ووضــع الســجن أصيبــوا بحــاالت نفســية وإعاقــة ذهنيــة .وبعضهــم خــارج
الجاهزيــة ،أي أصبــح مجنون ـاً متام ـاً.

أول رمضان بالسجن
اقرتبــت أيــام رمضــان وكنــا جميع ـاً منتظريــن صفقــة مــا قبــل رمضــان
لــي نغــادر .يف تلــك الفــرة كان املســؤول عــى الســجناء مــن بيننا (شــاوش)
(ع.ب) وكان ينقــل املعلومــات إليهــم وســبق أن وقعــت بينــه وبــن أحــد
الجرحــى خالفــات ال أعلــم خلفيتهــا ،،وفــور وصــول الجنــدي املســؤول أبــو
رعــد بــدأ يرفــع إليــه عــن الجرحــى أنهــم فوضويــون ويطبقــون برنامج ـاً
بالفجــر ،يف غرفهــم فأمــر بإخراجهــم ورضبهــم ،وفــور االنتهــاء مــن رضبهــم
اشــتكوا لــه بعــض األمــور يعرفونهــا عنــه وقــام مبعاقبتــه ورضبــه ثــم أشــتىك
هــو بهــم أنهــم يــؤدون الرصخــة بعــد الفجــر بصــوت ٍ
واط ،أنزعــج كثـرا ً.
بعدهــا اســتدعاين أبــو رعــد وقــال :امســك أنــت املســؤولية بــدالً عــن
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(ع.ب).
قلت له :ال أستطيع لست مناسباً لها.
قال :يجب أن تفعل باألمر.
واســتلمت مــن بعــد كالمــه باألمــر مســئولية ال أطيقهــا وانتقلــت مــن
الغرفــة إىل حاممــات (الرتويــش) رفقــة ســتة أشــخاص ،كانــت تلــك الغرفــة
تعتــر مــن أبــرد الغــرف وكان الحــام يتميــز بالــرود ونحــن يف فصــل
الصيــف ،بعدهــا قمنــا برتتيــب الوضــع نوع ـاً مــا واالهتــام بالنظافــة يف
الســجن ،عندمــا يــأيت املــاء كان عــاد الوعــي ويحصــب الحيــدري واخــرون
يســاعدونني ونقــوم بغســل الســجن.
مــر أســبوع ويف إحــدى الليــايل وبينــا كنــت نامئـاً أيقظنــي أحــد الزمــاء:
برسعــة أبــو قعشــة وحاشــيته .تفاجــأت كونــه مل يعــد يــأيت منــذ فــرة
طويلــة ،مــا الــذي عــاد بــه إلينــا؟ قلــت وأنــا أهــم بالخــروج برسعــة ،حيــث
كانــت مفاتيــح بعــض الغــرف بحــوزيت قمــت بفتحهــا كــا أمــرين .أتجــه
أبــو رعــد ناحيتــي وقــال يل :هــل هنــاك أخبــار ؟
قلت له :ال وأضفت أنا جديد وأنت تعرف.
فقال :اليوم سرني الجرحى كيف يرصخون.
اخرجهــم إىل الصالــة عندمــا كان أبــو قعشــة مشــغوالً بــرب املســن
محمــد الحــداد مــن الحيمــة والــدوس عــى بطنــه وهــو مصــاب مبــرض
حتــى تــرز تحتــه ،وتوجــه لشــائب آخــر عــي حســن الرمــادي مــن أرحــب
فرضبــه حتــى ســال الــدم مــن أنفــه .بعــد ذلــك تفــرغ لــأرسى الجرحــى
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وقــام برضبهــم وســحلهم بأســلوب همجــي والــدوس عــى رؤوســهم حتــى
كــر أنــف ماجــد الوتــاري مــن محافظــة عمــران جريــح يف فخــذه بعــد
أن أمــره باالنبطــاح و كان كأي همجــي ميــارس القفــز عــى رأســه .وكان
يتلــذذ برضبهــم وســحبهم مــن أماكــن اصاباتهــم ،اســتمر رضبــه للجرحــى
لســاعات ( .)3ومــن ثــم أنتقــل إىل ســجناء األدوار العليــا حيــث كنــا نســمع
الــرب عــى الســقف.
أيــام قليلــة فجــاء أحــد الحاشــية ونــادى عــى بعــض األســاء كان مــن
بينهــم صديقــي عــاد الوعــي وبعــد تأكــده مــن وجــود األســاء كلهــا
بهــذا الســجن غــادر.
ذهبــت إىل عــاد الوعــي وأعطيتــه جاكتــي األخــر ليلبســه حــن يخــرج
وطلبــت منــه اللقــاء بوالــدي وإعطــاءه الجاكــت وعــدين وغــادروا بعــد
املغــرب.
بعــد خروجــي وجــدت عــاد بالجاكــت األخــر عــى إحــدى القنــوات
يتحــدث عنــي فــور وصولهــم صنعــاء يف أحــد الفيديوهــات املحفوظــة.
جــاء رمضــان وكان أول رمضــان أقضيــه يف الســجن ،كان الطعــام ســيئاً
للغايــة ..صنــف واحــد مل يتغــر والتعذيــب مســتمر ،يف الليل يقــوم (الربزة)
أحــد الجنــود بإخــراج االرسى ويرضبهــم بالكابــات عــى الظهــور ،حتــى يف
العــر األواخــر مل يتوقــف يشء مــن ذلــك الســلوك.
 )3مالحق الكتاب  -مناذج التعذيب

80

رحلة خلــف القضبان

موجه وباء الكولريا
أصيــب البعــض بوبــاء الكولــرا ،فنقلــوا مــن يعــاين مــن اإلســهال إىل
املشــفى أليــام واعادوهــم أخربونــا أنهــم مل يكونــوا مبشــفى إمنــا مببنــى
وكانــت طيلــة تلــك الفــرة أعينهــم مغطــاة ال يــرون شــيئاً ،يقومــون
برتكيــب املغذيــات لهــم وهــم ال يعرفــون ماهــي الجــرع التــي يجــب أن
تعطــى لهــم؟ وكــم كمياتهــا؟ أيــام ثــم اعادوهــم.
يف الثــاين مــن رمضــان كان األســر محمــد مريــط مــن أبنــاء الجــوف
يعــاين مــن اســهال وأمل يف الــكىل وكان معــه  500ريــال يف جيبــه طلــب
منهــم (زبــادي وثــوم) وســيقوم مبعالجــة نفســه ولكنهــم رفضــوا وتركــوه
حتــى تــوىف.
يف الــدور الثالــث كان قــد أصيــب عــدد كبــر من الســجناء بوبــاء الكولريا
وكان الجنــود يدخلــون ويقومــون بركضهــم وهــم ممتديــن عــى األرض
يعانــون مــن املــرض دون رحمــة .كانــوا يعطونــا  3كــدم فقــط واألكل
نفــس األكل :كدمتــان للعشــاء وكدمــة للســحور ،ويف الســحور يعطوننــا
حليــب نيــدو نســتخدمه مــع الكدمــة ،التمــر كان كل ثالثــة أيــام فقــط.
حصلنــا عــى معونــات مــن مركــز إغــايث عبــارة عــن ،وجبــة إفطــار،
كان بهــا ( كيكــة بــوب) وعصــر ومتريــة .كانــت هــذه املعونــات مبثابــة
عيــد لنــا جميعـاً .كنــا نضــع الكيكــة داخــل الكدمــة كســندوتش ،والبعــض
بعــد تنــاول هــذه األشــياء يعــاين مــن االســهال حيــث كنــا قــد نســينا
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هــذه األكالت ملــا يقــرب الســنة والبعــض أكــر ،أن تتنــاول بعــض الحلــوى
وأشــياء مرطبــة لبطنــك ومختلفــة الطعــم ،احيانــاً كنــا نــرى يف منامنــا
وجبــات رمضــان.
كان اإلفطار املقدم لشخصني ال يسد جوع شخص واحد.
كان مســؤولو الســجن قلقــن مــن الوفيــات التــي حصلــت بــاألدوار
الثالثــة فقــد تــوىف يف الــدور الثــاين شــخص مــن جــراء الكولــرا ،وشــخصان
مــن الــدور الثالــث أحدهــم يدعــى محمــد العــودري صاحــب محطــات
وقــود يف بنــي الحــارث  ،غــر أن جالديــه رفضــوا إعطــاءه دواء أو إســعافه،
ويحيــى الدمــوم مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة كعيدنــة .دخــل بعدهــا
(الدكتــور) فكلمتــه أن يوفــر بعــض األدويــة بحــوزيت يك نقــوم بالواجــب
ســيام ان هنــا جرحــى والبعــض مــرىض ويكفــي مــا قــد حصــل مــن وفيات.
كان غــريض الحصــول عــى بعــض املســكنات وبعــض األدوات واألدويــة
ملجارحــة جرحــى جروحهــم بــدأت تتقيــح ،والحمــد اللــه نجحنــا بإقناعــه
والحصــول عليهــا لفــرة بســيطة ،وقمنــا بالواجب تجــاه الجرحــى واألرسى
مــن عنايــة ومجارحــة وأدويــة ومغذيــات ملــن يعانــون مــن االســهال ،وكان
يــأيت أبــو رعــد ويريــد أخبــار ومعلومــات أخربتــه ان وضــع النــاس ســيئ
للغايــة ومل يعــد يحتملــوا فهــم مــرىض ومنهــم مــن قــد تــويف .مل يطمــن
لهــذا العمــل وأمــر بإرجــاع (ع.ب) معــي وقــال :سيســاعدين ففهمــت انــه
يريــد أخبــار وتقاريــر وكنــت قــد ظننــت أن (ع.ب) قــد تعلــم درسـاً مــا
ســبق ،ولكــن البعــض ُد ّرب ليصبــح ذلــك الســلوك لديــه عــادة.
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سخاء توزيع املوت بتلذذ
وخــال العــر االواخــر مــن رمضــان قامــوا بالليــل قبــل الســحور 21
رمضــان بفتــح البــاب ورمــوا شــيئاً داخــل بطانيــة عــى البــاط.
قالــوا يل :انتبــه لــه ،أتيــت وفتحــت البطانيــة وإذا بــه شــائب ال حركــة
بــه ســوى قليــل مــن حركــة عينيــه ،ونفــس يشــارف االنتهــاء .رصخــت يف
داخــي :إنــه يلفــظ أنفاســه األخــرة .مــن هــذا؟ ومــا قصتــه؟
كان إبراهيــم املحطــوري يعرفــه قــال يل هــذا الحــاج يحيــى احمــد
القحــم مــن محافظــة حجــة مديريــة كحــان عفــار كان معنــا يف األمــن
املركــزي قبــل نقلــه إىل هنــا.
ظللــت أفعــل مــا بوســعي معــه ،وأنــا أتســاءل يف ذهــول مــن فعــل بهــذا
الرجــل العاجــز املســكني كل هــذا.
الحقـاً ســأعرف مــن إبراهيــم ســلبة مــن فعــل باملســكني مــا فعــل ،وهــو
الجــاد املجــرم أبــو قــي والقصة أن عمنــا القحــم كان ذاهباً لرمــي القاممة
التــي كانــت يف صالــة ســجن (الصالــح) الــدور الثالــث قــد صــادف الجــاد
أبــو قــي فقــام بركلــه ببيادتــه بوحشــية منقطعــة النظــر عــدة ركالت يف
كليتــه ومثانتــه حتــى أغمــي عليــه وأخــذوه .ال يــدرون هــل إىل مشــفى أم
إىل مخيــم أم مل يذهبــوا بــه أساسـاً إىل أي مــكان لــه عالقــة مبعالجتــه.
ويف التاســعة صباحـاً كان يف حالــة نــزاع ،وقمــت بقــرع البــاب وناديــت:
يــا فنــدم الشــائب ميــوت.
أجابني :ميوت من قال (ألبوه) ينزل مأرب.
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ظــل املســكني يف ذلــك الوضــع املأســاوي ،وحالتــه مــا بــن دقيقــة وأخــرى
تــزداد ســوءا ً ويف الســاعة 11ظهــرا ً توقــف قلبــه وجــادت روحــه فناديــت:
تــويف يــا عســكري ..يــا فنــدم الشــائب تــويف.
دخــل بعدهــا بربــع ســاعة .قــال :هــذا يعــاين مــن فشــل كلــوي وليــس
لدينــا عــاج للفشــل الكلــوي ،واخــذوه بالنقالــة ،كانــت حــاالت الوفيــات
التــي يف الســجن كثــرة منهــا:
*محمــد ناجــي عســكر مريــط مــن محافظــة الجــوف مديريــة الحــزم
أصيــب باإلســهال وتــويف نتيجــة اإلهــال.
*يحيــى احمــد القحــم مــن محافظــة حجــة مديريــة كحــان عفــار الــذي
تعــرض للــرب حتــى أصيــب بالفشــل الكلــوي.
*محمــد محمــد العــودري مــن محافظــة صنعــاء بنــي الحــارث تاجــر
مشــتقات نفطيــة تــوىف بســجن املعهــد الصالــح.
*الحــاج يحيــى محمــد الدمــوم مــن محافظــة حجــة مديريــة كعيدنــة
املغــرب بالســعودية تــوىف نتيجــة املــرض بالســجن.
*مبخــوت صالــح النعيمــي محافظــة صنعــاء نهــم تــم اعتقالــه مــن منزلــه
وتــم تصفيتــه تحــت التعذيب.
*ويف األمــن الســيايس تــم تعذيــب حســن عبداللــه زايــد الرشيــف مــن
أبنــاء مــارب ولشــدة التعذيــب خرجــت امعــاؤه مــن دبــره وتــويف وزمــاء
الســجن باألمــن الســيايس يشــهدون عــى ذلــك.
*ويف ســجن االســتخبارات مبــارب تــويف ضيــف اللــه هرشــل جنــدي تابــع
للرشعيــة ،نتيجــة التعذيــب (.)4
 )4مالحق الكتاب  -الوثائق صـ 172
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إطعام (الجويع) بالكابل
ويف أحــد األيــام مــن العــر االواخــر كان الســحور قــد تأخــر كثــرا ً وكان
فايــز الرشيــف مــن أبنــاء منطقــة مجــزر الحدوديــة بــن مــارب والجــوف،
جائعـاً بشــدة وكان بــاب الحــام الــذي نحــن مســجونون داخلــه مفتوحـاً
وعندمــا ســمع فتحــة البــاب أخــرج رأســه لــرى هــل أىت الســحور أم ال،
ألن الوقــت متأخــر جــدا ً فــرأه الجنــدي أبــو فــاروق (الــرزة) وصــاح
ونــاداه وقــام برضبــه وأمــره بالدحرجــة وهــو يرضبــه بالكابــل حتــى
أصابــه يف خصيتــه توقــف عــن الدحرجــة أمــام الحــام الــذي نحــن بــه
ونحــن نشــاهد املوقــف وقــام الجنــدي بالــدوس عــى صــدره وهــو يرضبــه
بالكابــل وهــو يبــي مــن األمل والجــوع؟
قال له :ملاذا أخرجت رأسك؟ ماذا كنت تشاهد؟
أجابه بلهجته(:جويع يافندم جويع) وهو يشري إىل بطنه من الجوع.
موقــف جعلنــا نتأثــر كثــرا ً خــاف الجنــدي مــن ذلــك املشــهد وخــرج
برسعــة مــن البــاب وغــادر .كان مشــهدا ً أشــبه بغــرف التعذيــب النازيــة (.)5

أول عيد بالسجن
جــاءت ليلــة العيــد وهــو أول عيــد أعيشــه يف الســجن اعطونــا جعالــة
العيــد غرفــة يــد وبعــض معــاوز كنــا ألول مــرة نحصــل عــى مالبــس
 )5مالحق الكتاب  -مناذج التعذيب.

85

رحلة خلــف القضبان

جامعيـاً ،وزعناهــا واحتفلنــا بالعيــد يف الســجن ،أول أيام العيــد كان الجنود
منشــغلني ومل يدخلــوا انتهــزت فرصــة انشــغالهم وفتحــت أبــواب الغــرف
ليلتقــوا جميعــاً دون علمهــم ،تحــدث بعضهــم لبعــض :الــذي مــع ابــن
قريتــه والــذي مــع ابــن منطقتــه فهــم ســجناء يف غــرف مختلفــة ومتجاورة
ولكنهــم منــذ أشــهر مل يلتقــوا ،طلبــت مــن (الــرزة) االذن لفتــح األبــواب
مبناســبة العيــد بعــد أن فتحتهــا ســمح يل ،لكننــي مل أتطــرق إىل املــدة
فجعلتهــا مفتوحــة .وعندمــا علــم أننــي قــد جعلتهــا ثالثــة أيــام انهــال
ي بالشــتم وقــال :انــا قلــت لــك بعــد صــاة العيــد فقــط .بــدأ الجنــود
عـ َّ
يحســون أننــي ال أفيدهــم بــيء ،وإمنــا أخــدم الســجناء.

منظمة ضد الحقوق
صبــاح خامــس العيــد أخربونــا بــأن هنــاك منظمــة ســتأيت ،أي منظمــة
ســتأيت بعــد هــذه املعاملــة؟ وكان قبلهــا بيــوم تعــرض محمــد خالــد أحــد
األرسى مــن أبنــاء محافظــة حجــة مــن منطقــة الرشفــن للــرب الشــديد
بالسالســل الحديديــة والكابــات والــدوس بالبيــادات عــى وجهــه مــن
قبــل أبــو فيصــل وأبــو قــي وغريهــم (.)6
وصلــت املنظمــة ممثلــة يف شــخصني ،كانــا أول اثنــن يأتيــان الســجن غــر
ملثمــن أحدهــم عــرف بنفســه بأنــه عبداللــه البــازيل ،كانــا ميــران عــى كل غرفة.
 )6مالحق الكتاب  -مناذج التعذيب
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يســأالن األرسى :هــل تتعرضــون للــرب أو املعاملــة الســيئة؟ والجنــود
الذيــن يعذبــون االرسى يقفــون خلفهــم.
يجيبونه االرسى :أفضل معاملة ،كل يشء متام.
قال احدهم :ال تخافوا تحدثوا.
أجاب األرسى :كل يشء متام.
كانــوا يقولــون عكــس مــا يجــري معهــم ،ألنهــم قــد جربــوا ،مــن قبــل،
أن التحــدث عــن الوضــع املأســاوي مــع لجــان ســابقة ومبجــرد مغادرتهــا،
تكــون املعاملــة أســوأ فأســوأ عقاب ـاً عــى كل لفظــة قيلــت.
وصلــوا إىل غرفتنــا قــاال :نحــن (منظمــة شــاهد لحقــوق اإلنســان)
تكلمــوا كيــف الســجن مــن جميــع النواحــي؟ أحدهــم كان يدعــى الراعــي
العكبــاري مــن أبنــاء حــراز تحــدث عــن االكل وإذا بالجنــود تتغــر مالمــح
أعينهــم املليئــة بالتهديــد عــن بعــد ،فتوقــف عــن الحديــث .تحدثــت
معهــم قلــت :أنتــم منظمــة حقوقيــة وأنــا طالــب وحكيــت لهــم قصتــي.
قاال :نعرفها جيدا ً ،ولكن والدك قيادي وعضو مجلس نواب.
سألتهام :أي مجلس نواب؟! والدي ليس يف مجلس نواب؟!
قــاال :ال يريــد إخراجــك باملختــر أنــت صيــد مثــن للرشعيــة التــي
ســمحت لنــا بالدخــول وزيارتكــم ،وهــم ويريــدون مبادلتــك بأشــخاص
يقومــون بتعذيبهــم يف ســجون حجــة وأصحابكــم بحجــة ال يريــدون
اخراجهــم مقابلــك.
قلــت :ومــا هــو ذنبــي؟ إننــي مجــرد طالــب أُخــذت إىل الســجن ،وأنــا
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مســافر إلكــال دراســتي.
راحــا يطرحــان بعــض املــررات ،فعلمــت أنهــم ال يتبعــون منظمــة وال
ميتــون ألي منظمــة بأيــة صلــة فليــس هنــاك منظمــة حقوقيــة تتهمــك
وتــرر ســجنك .وغــادرا بعدهــا.

أحالم وهلوسات..خروج زائف
كان كل مــن يف الســجن يهــرب مــن الواقــع إىل النــوم واالحــام ،وكان
أغلبنــا قــد أصبــح مفــر أحــام يف الســجن مــن كرثتهــا ،فعندمــا يحلــم
أحدهــم باللحــم فإنــه يــأيت يــوم دام لنــا ،مــن الــرب ،وهكــذا.
طيلــة فــرة الســجن كنــت أحلــم دامئـاً والــدي وهــو يقــود ســيارتنا وأنــا إىل
جانبــه ولكــن كنــت أراه يقودهــا ونحــن متجهــون إىل أعــى يف طــرق وعــرة
وببــطء كان والــدي دامئــا يف بــايل ويف أحالمــي .وكنــت أتــأمل بشــدة ملــا تعانيــه
والــديت وأتذكــر اللحظــات األخــرة معهــا ومــع والــدي .وأمتنــى أن أعــرف
كيــف هــو حالهــا ،ولكنــي منعــت مــن االتصــال بهــا ،يف حــن كان بعــض
األرسى يســمح لهــم باالتصــال يف فــرة العيــد .كان أبــو رعــد البــدوي مــن
لهجتــه يــأيت يوميـاً لزيــارة الســجن أو يرســل أحــد حاشــيته يبحــث عــن بعــض
األخبــار فكنــت أقــول لــه :األمــور عــى مــا يــرام ،ليــس هنــاك أي مشــاكل.
قال يل :إنه يريد بعض األخبار من داخل الغرف.
وحني أخربته أنني ال أقدر ،قام بتهديدي مامل أنقل له األخبار.
ال أريــد االفــراء عــى أحــد قلــت لــه .وقلــت يف نفــي :مــن أي عــامل أىت
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هــؤالء؟ يســجنونك ويحرمونــك مــن دراســتك .أمــي هنــاك تــذرف حــار
دمعهــا ،وأيب يعــاين األمريــن مــن أجــل إخراجــي .وهــم مــن أوجــدوا هــذا
املــأزق ،ويريدونــك أن تعمــل معهــم!! وضــد مــن؟ ضــد رفيــق ســجنك
ورشيــكك يف املتاعــب.
مسجون مثلك ويعاين مثلك أما هو ملثم ال تعرف حتى شكله.
أبــدى رغبتــه يف تغيــري وكنــت منتظــرا ً ،بعــد أيــام مــن زيــارة املنظمــة
قبــل وقــت املغــرب أىت أحــد الجنــود ،قــام مبنــادايت :أمــر الديــن جحــاف
خــذ أدواتــك.
قالهــا بنفــس الطريقــة عنــد الخــروج النهــايئ .ظننــت أنــه الخــروج شــعور
رهيــب واحســاس بالبهجــة ،أخــذت بعــض أغــرايض .الجميــع يودعنــي .وأنــا
أعيــش جــو الخــروج ،خرجــت قليـاً وكان نســيم ريــح يــرب عــى صدري،
ويشء مــن الفــرح يتملكنــي .بعــد تغطيــة عينــي أمــرين بالتوجــه يســارا ً وأن
بالسـلَّم أمســكت بــه ،وبــدأت أصعــد تدريجيـاً حتــى وصلــت الــدور
أمســك ُ
الثالــث ،كان يف مخيلتــي أننــي ســآخذ متعلقــايت وأغــادر وحــن فتــح باب ـاً
حديدي ـاً ونــزع عــن عينــي وإذا يب أمــام زنازيــن انفراديــة وغــرف بنفــس
تشــكيلة الــدور األول الــذي أتيــت منــه .صدمــة مل أفــق منهــا إال بعــد أيــام!!
أمــرين بالدخــول الغرفــة الثانيــة عــى يســاري .دخلــت وكانــت هنــا
املفاجــأة ،لقــد وجــدت خالــد جحــاف وعبدالغنــي جحــاف مــن كنــت
معهــا يف ســجن األمــن املركــزي ذُهــا لرؤيتــي ،لقــد كان ظنهــا أننــي
غــادرت ..أطلــق رساحــي.
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أنــا أيض ـاً أصبــت بصدمــة ومل أســتطيع التحــدث معهــا ..إنهــا حــرب
نفســية رضبــت نفســيتي كثــرا ً.
خرجــت بعــد وقــت املغــرب إىل الحــام وهنــاك وجــدت خالــد ســلبة
ومحمــد ســلبة اســتغربا لوجــودي!!
وقاال :ملاذا عدت من هذه الطريق بعد أن خرجت؟
أخربتهــا :أننــي ،أساســاً ،مل أغــادر إمنــا جــرى نقــي .و كوننــي مــن آل
جحــاف ويف الغرفــة اثنــان مــن آل جحــاف ،تــم نقــي إىل غرفة داخلهــا أربعة
أشــخاص فقــط :عمــرو جبــر ،هشــام املــداين ،محمــد املــراين ،محمــد الربيهــي
*عمــرو جبــر أحــد جنودهــم مــن خــوالن بنــي جــر كان مســجوناً معنــا
كان لــدى عمــرو اخ اكــر منــه اســمه عــار جبــر جنــدي ايضـاً تابــع لهــم
ووالدهــم كان ضابط ـاً يف مــارب خريــج كليــة حربيــة بروســيا منــذ ســنني
وهــو يعمــل بأحــد الويــة مــارب العســكرية ،تــم ســجن عمــرو وعــار
حيــث أتهــم عمــرو بالخيانــة كونــه ســافر إىل صنعــاء ،وحــن اعتقالــه جــاء
معــه عــار معرتض ـاً عــى اعتقــال أخيــه فــكان الــرد مــن قبلهــم رسيع ـاً
وجاهــزا ً إذ تــم تلفيــق تهمــة لــه بتفجــر مخــازن .تعرضــا للــرب يف
مراحــل تحقيــق وســجن مختلفــة .ويف إحــدى مراحــل التعذيــب الجامعــي
تعــرض عــار للــرب والتعذيــب الحــاد واملريــر مــن قبــل أبــو القســام
وعــى إثــر ذلــك الــرب والتعذيــب رغــى دمـاً مــن فمــه وتبــن أنــه قــد
اصيــب بالفشــل الكلــوي ألن وقــع الــرب كان يف هــذه املنطقــة مــن
جســده وقــد تــم إخراجــه مــن الســجن وال نــدري مــا مصــره.
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*هشــام املــداين يف الثالثينيــات مــن عمــره وهــو مغــرب بالســعودية،
يعيــل أرستــه املكونــة مــن زوجتــه وابنتــه ليــى وابنــه الحســن اللذيــن
لطاملــا حدثنــي عنهــا بشــوق وشــغف كبرييــن ،ويعمــل كمســوق لــدى
رشكــة مالبــس وتــم القبــض عليــه وهــو عائــد إىل وطنــه يف اجــازة وللمداين
قصــة نذكرهــا الحق ـاً.
*محمــد املــراين أحــد مشــائخ أرحــب رجــل كبــر يف العمــر ذو لحيــة
بيضــاء ،قــام بتحــرك كواســطة إلخــراج بعــض الســجناء يف صنعــاء ،وتطلــب
منــه ذلــك ،اللقــاء مــع رئيــس اللجنــة الثوريــة فتــم أخــذ صــورة لــه
معــه ،ورغــم أنــه كان يف خدمتهــم إال أن تلــك الصــورة كانــت ســبباً يف
ســجنه ورفضــوا إخراجــه وكانــوا يقولــون لــه :مــا عملتــه كان خــرا ً ولكــن
صورتــك تهمــة .وهنــاك مــن كان يرجــع ســجنه لخصومــة نشــأت بينــه
وبــن احــد مشــائخ أرحــب املتواجديــن مبــارب جــراء أحــداث 2011م
ارحــب يف منطقــة بيــت مــران وكان زوج أختــه قياديـاً مبــارب ومل يقــدر
عــى مســاعدته يف إخراجــه مــن الســجن وخــرج مثلــه مثــل أســر حــرب
بعمليــة تبــادل.
*محمــد الربيهــي مــن محافظــة الحديــدة مــن منطقــة املراوعــة ســائق
دراجــة ناريــة اختطــف وســجن بســجن الصالــح بعــد أن اســتلم حوالــة
ماليــة قدرهــا  10آالف ريــال مينــي مــن مــرف مبــارب أىت ليعمــل ويعيــل
أرستــه يعــاين صعوبــة يف الســمع ال يقــدر عــى الســاع جيــدا ً ونقــل إىل
األمــن الســيايس ومــن هنــاك غــادر الســجن بعــد معانــاة أكــر مــن عــام.
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كان وقــت عشــاء ،ســألوين بعــض األســئلة فاختــرت لهــم ،أن يل أكــر
مــن  11شــهرا ً يف األدوار الســفىل ولســت جديــدا ً ومنــت مبــارشة.
*يف اليــوم التــايل اســتيقظت وتحدثنــا مع ـاً وأخــروين بــأن هنــاك مــن
يدعــى أمــر الديــن أبوطالــب طيــار مــدين ،يعمــل يف جــزر املالديــف
لرشكــة طــران مدنيــة بعــد تعطــل طــران اليمنيــة لفــرة عــن رحالتهــا،
وهــو مســجون يف الزنزانــة املقابلــة كان عائــدا ً لزيــارة أرستــه وقبضــوا
عليــه ،ألغــراض عرقيــة وقــد تلقــى الــرب والتعذيــب.
*وهنــاك طــاب أحدهــم عبــد الواحــد الجــايك كان مســافرا ً ليــدرس يف
الســودان لدراســة الطــب البــري ســجن وعرقــل ألشــهر عــن مواصلــة
دراســته.
*عبــد اللــه حمــود عاطــف مــن أرحــب ذاهــب لدراســة الرشيعــة
والقانــون يف ســلطنة عــان.
*اصيــل الحــاج مــن ســنحان ذاهــب برفقــة عبداللــه لدراســة الرشيعــة
والقانــون يف ســلطنة عــان.
*فضــل الجنيــد مــن أبنــاء محافظــة تعــز يــدرس هــو وابــن عمــه يف
جامعــة شــبوة تخصــص هندســة جيولوجيــة تــم القبــض عليهــا حيــث مل
يتبــق لفضــل الجنيــد اال نصــف ســنة تقريب ـاً وســجن معنــا بســبب لقبــه
وحــرم مــن دراســته.
وقــد غــادروا كلهــم ،ومل يتبــق ســوى عبداللــه عاطــف وفضــل الجنيــد يف
تلــك الفــرة.
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*عبدامللــك الحبيــي يف االربعينيــات مــن عمــره بائــع قــات يف ســوق
مــارب تــم اختطافــه وســجنه بســجن الصالــح وظــل فــرة طويلــة يعــاين
يف الســجن.
*محمــد بطيــح مــن حريــب شــبوة ســائق هايلوكــس تــم اعتقالــه
وســجنه بســجن الصالــح تــم ربــط عينيــه و تعــرض لــرب شــديد ومــرح
بالــركل والقفــز عــى صــدره وقــد اصيــب بتورمــات وباألخــص يف صــدره
وتــم اســعافه للمشــفى ،والكثــر مــن ســائقي الشــاحنات املحملــة باملــواد
البرتوليــة واملــواد الغذائيــة ،كانــوا مســجونني بهــذا الــدور وتجــار ومجانــن
كــر مختلــون عقلي ـاً ومغرتبــون يف الســعودية.
*وهنــاك رجــل صومــايل يعمــل دبلومــايس يف الســفارة الصوماليــة اســمه
حســن تــم القبــض عليــه واختطافــه بتهمــة أن الســفارة الصوماليــة مل
تغلــق يف صنعــاء ،وان لــه عالقــة بصنعــاء.
*قبــل نقــي اىل الــدور الثالــث قامــوا بإخــراج الدكتــور األكادميــي
مصطفــى املتــوكل يف الســتينات مــن عمــره تقريبـاً كان عائــدا ً مــن مؤمتــر
أكادميــي باملغــرب وكان يــدرس بجامعــة صنعــاء كليــة التجــارة مكــث
ايامـاً ومــن ثــم ســمحوا لــه باالغتســال وارتــداء املالبــس الجديــدة وقامــوا
بتســليمه للســعودية ،وكان البعــض يظــن أنــه خــرج يف صفقــة تبــادل.
كانــت املعاملــة بالــدور الثالــث ســيئة للغايــة .كان املســؤول عــن الســجناء
يضيــق األمــور أكــر وهــو ســجني مثلهــم وكانــوا يعطونــه القات والســجائر
يوميـاً ،كان مفضـاً تفضيـاً رهيبـاً ،فهــو يرفــع التقاريــر باســتمرار ومــا كان
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يتحــدث زميــل مــع زميلــه إال وطــرق البــاب مهــددا ً ،هــدوء يخيــم عــى
الــدور الثالــث جــراء مــا ميارســه مــن رعــب.
مــرت األيــام يومـاً بعــد يــوم ،فأصبحنــا أقــل عــددا ً ألنهــم نقلــوا العديــد
مــن الســجناء إىل بــدروم ســجن املحكمــة .حكــوا يل كيــف كانــت معاناتهــم
عنــد مــرض الكولــرا يف رمضــان بالــدور الثالــث ،وكان بعــض الجنــود
يدخلــون ويقومــون بركلهــم يف وجوههــم ويف صدورهــم وهــم مســتلقون
يف األرض ،يعانــون املــوت ،وفــوق ذلــك يقولــون لهــم هــذه متثيليــات
نعرفهــا ،ومــع حــاالت الوفيــات تــم الســاح بالخــروج إىل الحــام خمــس
مــرات يف اليــوم الواحــد .كان يف الصالــة التابعــة للســجن أنــاس مضــت
أشــهر وهــم مقيــدون يف أرجلهــم ومغطــاة عيونهــم ال يــرون .وشــعرهم
طويــل والقمــل كان منتــرا ً بشــدة فيهــم ،معانــاة وحصــار شــديد يعانــون
منــه ،األكل نفــس األكل مــاء الفــول والكــدم وحــن كانــوا يعطوننــا دجاجـاً
مثلجـاً فلــكل عرشيــن فــردا ً دجاجــة ونصــف واحيانـاً دجاجة واحــدة ،مثل
الــدور األول الــذي اتيــت منــه فكنــا نحصــل عليهــا  3مــرات يف الشــهر .كان
هنــاك كــا أخربونــا شــخص يدعــى مطلــق املــرادي مــن أبنــاء مــارب ،مــن
شــدة الجــوع تنــاول ورق املصحــف .زارهــم أبــو قعشــة وزبانيتــه مــرة
واحــدة واأليــام الباقيــة كان يتكفــل بهــا جنــدي يدعى(أبــو قــي) كــروا
أضلــع البعــض والبعــض تعــرض لصفعــات بالوجــه والــدوس بالبيــادات
عــى الفــم واألمــر بتقبيــل البيــادات والكثــر منهــم عــى أجســادهم
عالمــات األســواط والكابــات مــن آثــار الــرب ،وعندمــا زارهــم أبــو
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قعشــة قــام بتقييــد أيديهــم والضغــط لفــرة طويلــة عــى أعينهــم حتــى
احمــرت ومل يســتطيعوا الرؤيــة.
كــا تعــرض أحمــد طعيــان ضابــط مــن أبنــاء محافظــة مــارب منطقــة
رصواح ،للــرب الشــديد مــن قبــل أبــو قعشــة.

األمن السياسي
بعــد أيــام قامــوا بتفريــغ أماكــن داخــل الســجن ونقــل املســاجني إىل
الغــرف بعــد أن أصبــح العــدد قلي ـاً .ويف الليــل املتأخــر قامــوا بإطفــاء
الكهربــاء ،عنــد إحضــار بعــض املســاجني وكانــوا أرسى أتــوا بهــم من ســجن
آخــر ،كنــت أحــس أنــه ســيتم نقلنــا لســجن آخــر وبالفعــل تــم مناداتنــا
وأخرجونــا صفـاً واحــدا ً بعــد الربــط عــى أعيننــا ورضبنــا للتحــرك برسعة،
هكــذا كــا يفعــل راعــي غليــظ القلــب مــع مواشــيه ،إىل اســفل العــارة
حتــى وصلنــا إىل شــاحنة تفــوح منهــا روائــح ماشــية قامــوا برمينــا فيهــا
والتهديــد بعــدم رفــع الــرأس وتقييــد أيدينــا بكالبــش بالســتيكية قويــة.
وعنــد وصولنــا امرونــا بالنــزول و كان البعــض يســقط مــن الشــاحنة عىل
وجهــه والبعــض عــى ركبتــه كــون اعيننــا مغطــاة ال نــرى شــيئاً وأيدينــا
مربوطــة للخلــف .طــارق الــريض احــد املعتقلــن ،مــن أبنــاء محافظــة حجة
مديريــة بنــي العــوام تــرر وجهــه بالســقوط عليــه والبعــض يــده ورجله،
بعــد وصولنــا قامــوا بأخذنــا كصــف باتجــاه الداخــل ونحــن مقيــدون مــن
الخلــف حتــى دخلنــا الســجن واســتلمنا جنــود آخــرون .كان شــكل املبنــى
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مخيف ـاً ،الجــدار متقــرش طــاؤه واالبــواب الحديديــة غليظــة ،وكتابــات
عــى الجــدران لســجناء مــن تنظيــم القاعــدة يظهــر مــن كتابــة التواريــخ
املثبتــة عليهــا عودتهــا إىل مــا قبــل  2005م و 2004م و 2003م.
قامــوا بصفنــا وفــك قيودنــا وادخالنــا الزنازيــن االنفراديــة مســاحتها مــر
ونصــف ×مرتيــن ،وتــم حــر حــوايل مــن ســتة إىل خمســة أشــخاص يف
كل زنزانــة ،مل نكــن نعــرف كيــف منــد أرجلنــا وكانــت الكهربــاء مطفــأة،
كانــت النافــذة يف الزنزانــة مرتفعــة إىل الســقف وفيهــا حديــد عمــودي
ملنــع الهــروب ،تذكــرت وقتهــا وصــف األســر ( الراعــي عكبــاري) فعرفــت
أننــا يف زنازيــن االمــن الســيايس.
فجــأة ســمعنا برقـاً ورعــدا ً وبــدأ املطــر يهطــل ..إحســاس رهيــب ..زخــات
مطــر مل نعــد نتعــرض لهــا منــذ فــرة طويلــه.
كان ببــاب الزنزانــة التابعــة لنــا نافــذة صغــرة ميكنــك مــن خاللهــا
مشــاهدة الصالــة ،اقــرب رجــل إلينــا وبــدأ يحدثنــا :ال تقلقــوا نحــن
أخوتكــم يف الســجن وأنتــم االن بســجن األمــن الســيايس.
أنــا مســجون هنــا منــذ عــام وتســعة أشــهر أســمي املحامــي عبــد اللــه
عبدالكريــم املحطــوري مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة املحابشــة
أســكن مدينــة مــارب ألكــر مــن عرشيــن ســنة .كان يبــدو يف األربعينيــات
مــن عمــره كان ممــن وجدناهــم قبلنــا يف الســجن ومنهــم:
*محمــد الوشــي مــن أبنــاء محافظــة ذمــار يعمــل كجنــدي يف لــواء
صافــر قبــض عليــه وهــو ذاهــب ملقــر عملــه.
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*رمــزي الجنيــد مــن أبنــاء محافظــة تعــز جنــدي بالرشطــة العســكرية
مبــارب تــم القبــض عليــه بســبب لقبــه.
* محمــد العــزي مــن صعــدة مغــرب بالســعودية قبــض عليــه وهــو عائــد
لبالده.
*نصار الخوالين من محافظة صنعاء،جندي مبارب.
*حســن الســدايس أســر مــن الجــوف ،ابــن عمــه محمــد ناجــي مريــط
الــذي تــويف يف الســجن الســابق ،ومل يكــن يعــرف بوفاتــه وحــن أخربتــه تــأمل
كثـرا ً.
*بالنســبة للمحامــي عبداللــه املحطــوري ،كان مــن أكــر الشــخصيات
جذب ـاً لإلنتبــاه لثقافتــه الواســعة جمعتنــي بــه عالقــة طيبــة فــكان مبثابــة
مرجــع يل بالســجن الجديــد وكأخ كبــر ،كان يعمــل يف مدينــة مــارب منــذ
ســنني طويلــة يف هيئــة الزراعــة ومحامي ـاً يف املحكمــة مبــارب ،كان ميلــك
منــزالً مبدينــة مــارب مبنطقــة اســمها الكامــب ،وكان متزوج ـاً وليــس لــه
أوالد ،وعندمــا متــت ســيطرة الرشعيــة عــى مــارب اقتحمــوا منزلــه بعــدة
أطقــم وتــم نهــب محتوياتــه وأثاثــه وتســكني حاشــيتهم باملنــزل ،وكذلــك
نهبــت ســيارته أيضـاً بتهمــة أنــه زعيــم خليــة حوثيــة واقتــادوه إىل ســجن
يف آل شــبوان بــوادي عبيــدة يف مــارب ،وكان هــو الســجن األول قبــل
ســجن الصالــح واألمــن الســيايس وكانــت متــارس فيــه أبشــع الجرائم حســب
وصفهــم لنــا .جــرى أيضــاً اعتقــال أحــد زمالئــه وأصدقائــه عبدالكريــم
العنــي كان يعمــل معــه يف محكمــة مــارب ،بتهمــة أنــه مشــرك معــه،
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وتــم تعذيبهــا بطريقــة وحشــية ،وقــد رضب املحطــوري عــى جبهتــه
باملطــارق حتــى تورمــت جبهتــه وحجبــت عنــه الرؤيــة ،وحتــى عندمــا كنــا
بالســجن ،ظــل متأثـرا ً يعــاين مــن صعوبــة يف الرؤيــة ،تــم اســتخدام الصاعق
الكهربــايئ معــه وتعليقــه أليــام وربطــه ونتــف اظافــره ثــم صعــق مــكان
االظافــر بالكهربــاء واســتخدام النــار معــه يف التعذيــب وقامــوا بإشــعال
بوتاجــاز كهربــايئ وتســخينه وكويــه بــه يف مؤخرتــه وظهــره ،وبعــد ســتة
شــهور أىت إليــه أبــو فيصل(مســؤول الســجن ســابقاً) وقــال لــه نحــن نعتــذر
ملــا حصــل لــك مــن تعذيــب ولكــن ال نســتطيع إخراجــك فأنــت محطــوري
وهنــاك مــن أقاربــك يف صنعــاء ويجــب أن يخرجــوا مقابلــك أس ـرا ً لــي
تخــرج ،كانــوا يف فــرة التحقيــق يقومــون بفتــح حقيبتــه الخاصــة وق ـراءة
قصائــد كتبهــا أيــام الثانويــة ،وابتــزازه بصورتــه هــو وزوجتــه -أســلوب
قبيــح ورخيــص -والتعــدي عــى خصوصياتــه يف منزلــه .عندمــا أخربنــا أنــه
قــد مــى عليــه ســنة وتســعة شــهور وكذلــك رمــزي الجنيــد وغــره ممــن
قضــوا ف ـرات طويلــة أُ ِصبنــا باليــأس.
ويف أول يــوم مــى علينــا باألمــن الســيايس انتظرنــا وقــت بــزوغ الفجــر
لــي نــراه مــن النافــذة بعــد  11شــهر بالنســبة إ ّيل شــخصياً وألول مــرة
رأينــا الضــوء الحقيقــي مــن الشــمس وأصــوات العصافــر التــي تصــل إلينــا
مــن شــجرة نراهــا مــن نافــذة زنزانتنــا ،انتظرنــا الفطــار وكان الفطــار يف
أوانٍ حديديــة بعــد أن كنــا نــأكل يف أكيــاس حراريــة ،طيلــة الفــرة الســابقة،
كان األكل مطبوخـاً أفضــل نوعـاً مــا مــن الســجن الســابق يف بدايــة األمــر،
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ثــم أصبــح أســوأ فأســوأ وكانــت األواين قــد تــرع برشائهــا أحــد االرسى كــا
أخربنــا البعــض مــن مالــه الخــاص بعــد أن زاره أحــد املقربــن لــه واعطــاه
املــال.
وكان أبــو عيــاش برفقــة أبــو ثريــا و قائدهــم أبــو الحســن جنــود بالســجن
وبعــد فــرة تــم تغيــر القائــد وجــيء بشــخص جديــد يدعــى أبــو محمــد،
كانــت املعانــاة قــد خفت نســبياً عــن املســاجني مقارنة بالســجون الســابقة،
عــى أن الــرب وإن مل يعــد بشــكل مســتمر إال أنــه ظــل موجــودا ً.
كنــت يف الزنزانــة الصغــرة و مــع بدايــة شــهر أغســطس 2017م واقـراب
عيــد األضحــى ،ازداد الحــر أكــر فأكــر ،كنــا ســتة اشــخاص بالزنزانــة وهــم:
*توفيــق أحمــد معصــار ريــاش مــن املحويــت ،كان مســافرا ً إىل شــبوة
للعمــل كصيــديل وهــو خريــج كليــة الصيدلــة وتــم القبــض عليــه بتهمــة
أنــه كان يعمــل كصيــديل يف مديريتــه مــع أنصــار اللــه.
*واثنــان مــن آل الذيــب مــن مديريــة يريــم محافظــة اب كانــا بائعــي
قــات ،وقــد تــم أخذهــا مــن الســوق ،وكان أحدهــا مكســورا ضلعــه مــن
التعذيــب يف الســجن الســابق.
*وهشــام املــداين مغــرب مــن  2011م يف الســعودية كان عائــدا ً لزيــارة
زوجتــه وأوالده ولكــن ألســباب عنرصيــة عرقيــة ســجن.
*وعرفــات شــعيب مــن مديريــة ثــا محافظــة عمــران صغــر يف العمــر،
ذهــب ملــارب بحثـاً عــن رزقــه ويعمــل كحــال للغــاز تــم القبــض عليــه وهــو
ميــي ليـاً يف أحــد الشــوارع ،واملــرر عــدم امتالكــه بطاقــة شــخصية تعريفيــة.
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كنــا جميعـاً يف مســاحة صغــرة (مــر ونصــف × مرتيــن) مغلــق بابهــا كنا
نتصبــب عرقـاً ورفعنــا البطانيــات التــي تحتنــا وكانــت أرضيــة البــاط متتلــئ
مــاء مــن شــدة العــرق ،وجدنــا كرتــون بالغرفــة وكنــا نحــرك بــه الهــواء
وقطعنــاه ِقطعـاً ،وكنــا حــن منلــك كرتــون وكأننــا منلــك مكيفـاً ،كان الهــواء
مــن حولنــا ســاخناً ال نســتطيع التنفــس ،فــارب جوهــا صح ـراوي ،ذات
يــوم نــام متعــب الذيــب ووضــع الكرتــون عــى صــدره لدقائــق ،اســتيقظ
والكرتــون قــد انتهــى ،تبلــل بالكامــل وكأنــه رمــاه يف حــوض مــاء ،حــزن
حزن ـاً شــديدا ً لفقــدان كرتونــه ،وكنــا ال نقــدر عــى حمــل املالبــس عــى
أجســادنا مــن شــدة الحــر ،أمــا النــوم فكنــا ننــام بالتنــاوب لشــدة االزدحــام،
كان عنــد فتــح البــاب للخــروج إىل الحــام يدخــل نســيم بــارد مــن الصالــة
ليخفــف علينــا الحــر ،فــكان مــن يف الصالــة أيض ـاً مــن الســجناء يعانــون
مــن الحــر الشــديد ،كنــا نحــس عنــد فتــح البــاب ودخــول التيــار الهــوايئ
أننــا نتنفــس قلي ـاً يف تلــك اللحظــة .كان الســجن عبــارة عــن جزأيــن أو
ســجنني يفصلهــا جــدار كبــر فــكان يف الجهــة املقابلــة مجموعــة مــن
األرسى ،تــم نقلهــم بعــد فــرة وبقــي مجموعــة مــن املعتقلــن يف تلــك
الجهــة كان يبلــغ عددنــا خمســة وســتني شــخصاً تقريب ـاً وكان يف ســجننا
مثــان زنزانــات انفراديــة بــكل واحــدة مــن خمســة إىل ســتة وأكــر ،أمــا
البقيــة فكانــوا يف الصالــة ســأتحدث عــن بعــض مــن عرفتهــم بالتفصيــل
عــن قضاياهــم.
*كان هنــاك فــرض أبــو طالــب حيــث ذهــب فــرض للبحــث عــن لقمــة
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عيشــه يعيــل بهــا أرستــه يف صنعــاء بعــد توقــف املرتبــات كان مســافرا ً إىل
املهــرة للعمــل كمــدرس ملــادة االجتامعيــات ،حيــث نصحــه أحــد زمالئــه
أنــه بإمكانــه ان يتقــاىض مبلغــاً محرتمــاً لقــاء دروس خصوصيــة ،وفــور
وصولــه عــى مــن حافلــة ،يف (نقطــه الفلــج) تعــرض لالختطــاف واالخفــاء
القــري وقــد خــرج بعــد فــرة خــال عمليــة تبــادل .واآلن هــو مصــاب
بحالــة نفســية بســبب مــا تعــرض لــه مــن تعذيــب وضغوطــات نفســية
حــادة ،مــن قبــل أولئــك املتوحشــن.
*كان معــه بالغرفــة مجنــون مختــل عقلي ـاً يدعــى عــي أبــو ســت رجــل
أســمر مــن الجــوف مــن مديريــة الزاهــر ،تــم القبــض عليــه وإيداعــه
بالســجن وتعــرض للــرب والتعذيــب ،وكونــه مختـاً عقليـاً كان يعــاين مــن
معــه لعــدم نظافتــه حيــث تنبعــث منــه ريحــة نتنــة.
*كان معهــم ايضـاً رجــل يبلــغ مــن العمــر حــوايل األربعــن اســمه هاشــم
الشــمريي مــن تعــز كان مســجونا يف الســعودية ألكــر مــن خمــس عــرة
ســنة بحكــم صــدر عليــه ،وعنــد ترحيلــه مــن الســعودية تــم القبــض عليــه،
واملــرر أنــه ليــس لديــه أي بطاقــة تعريــف وايداعــه يف الســجن معنــا ،وقــد
وضعــت (الفلكــة) يف قدميــه وتعــرض للــرب بالكابــل الحديــدي.
*كان معهــم أيضــاً يف تلــك الزنزانــة ضيــف اللــه الوهبــي مــن أبنــاء
محافظــة البيضــاء ،كان يلبــس لبــس أفغــاين ،ذا لحيــة كبــرة ،ال يجيــد
الكتابــة والقــراءة ،ولكنــه يجيــد الخطابــة.
*ومعهــم أيضــا صالــح أبــو نـران مــن مديريــة أرحــب ،ذهــب لزيــارة
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أحــد اصدقائــه ،يف مــارب ،وتــم القبــض عليــه هنــاك.
*يــارس املجهــدي شــاب يف العرشينيــات مــن عمــره مــن أبنــاء مديريــة
حــزم العديــن محافظــة إب ،يســكن مبــارب منــذ ســنني ،لديــه أصدقــاء
مــن منطقــة األرشاف مبــارب ،تجمعــه بهــم عالقــة طيبــة ،يعمــل يف محــل
مالبــس ،تــم أخــذه إىل الســجن .وقــد أتــت أمــه إىل ســجن األمــن الســيايس
لزيارتــه م ـرات عديــدة ولكنهــا منعــت مــن رؤيتــه ،وعندمــا تواصــل بهــا
عــر الهاتــف أخربتــه أن والــده ،الــذي يعــاين مــن مــرض بالقلــب ،تــويف بعــد
ســجنه بخمســة أشــهر قلق ـاً عليــه وأنهــم أخــذوا منهــا مبالــغ ماليــة لــي
يســمحوا لهــا بزيارتــه .ومل تتمكــن مــن زيارتــه إال بعــد أشــهر تــم خاللهــا
ابتزازهــا مالي ـاً وتعذيبهــا نفســياً.
*فــؤاد أبــو راس مــن أبنــاء محافظــة إب كان جندي ـاً يف لــواء العاملقــة
غــرر بــه أحــد أصدقائــه مشــجعاً إيــاه بالنــزول وحــن نــزل تــم ســجنه.
*الحــاج نــارص مــن أبنــاء محافظــة صعــدة مــن منطقــة متاخمــة ملحافظة
الجــوف ،يف الســبعينيات مــن عمــره ،يعــاين مــن مــرض الســكر ،تــم ســجنه
يف نقطــة بالجــوف بعــد أن كان ذاهبــاً للحصــول عــى قمــح ألرستــه،
وكانــت حجتهــم أن ابنــه يعمــل مــع أنصــار اللــه ،انتــرت الصنافــر
بوجهــه وجســمه و كان يصــاب برعشــة شــديدة .فقــد عــاىن كثــرا ً مــن
مشــكلة صحيــة :الســكر ،وبــاء الصنافــر ،تقــدم العمــر مــا جعلــه يتكــئ
عــى الجــدار حــن ميــي ..ال أعلــم أي قلــوب ميتلكــون تجعلهــم يســجنون
رجـاً كبـرا ً كالحــاج نــارص .قــال لــه مــن قبضــوا عليــه ،أنــه ســيمكث ســنة
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يف الســجن وفع ـاً مكــث ســنة وخــرج بعــد معانــاة شــديدة.
*أبــو بكــر العرشــاين شــاب يف العرشينيــات مــن عمــره ،بعــد أن غــرر بــه
أحــد أصدقائــه ذهــب إىل مــارب غــرض الحصــول عــى عمــل هنــاك ،وتــم
ســجنه بتهمــة أن والــده خطيــب جامــع الشــعب (الصالــح ســابقاً).
*محمــد الجمــرة مــن أبنــاء منطقــة بنــي حشــيش صنعــاء ،يعمــل بائــع
قــات ،ذهــب بحث ـاً عــن رزق أرستــه ،عمــل لفــرة أســبوع يف ســوق قــات
مبــارب ،بعــد فــرة تشــاجر مــع أحــد الزبائــن وكان الزبــون لــه عالقــة ببعض
أصحــاب األمــر مبــارب ،فاســتقوى بهــم عليــه وتــم ســجنه لفــرة طويلــة.
*طــارق الــريض مــن محافظــة حجــة مديريــة بنــي العــوام ،مغــرب منــذ
ســنني يف الســعودية يعيــل أرسة كبــرة ،عــاد إىل اليمــن لزيــارة أهلــه ،وعنــد
رجوعــه للســعودية تــم القبــض عليــه بتهمــة أن عمــه عضــو مجلــس النواب.
*محمــد البيــايض وابــن عمــه قاســم البيــايض تاجـران مــن صنعــاء منطقــة
همــدان ،لديهــا ناقــات نفــط تقــوم بجلــب الديــزل والبــرول إىل صنعــاء،
تــم القبــض عليهــا مــع ناقلتهــا ،وكان الســبب أن عمهــا مــع انصــار
اللــه ،وبقيــت ناقلــة الديــزل التابعــة لهــا محتجــزة ألكــر مــن ســنة إىل
أن تــم االفـراج عنهــا .والعديــد مــن أصحــاب الشــاحنات والبضائــع كانــوا
مســجونني ،وكانــت شــاحناتهم محتجــزة لســنني يف منطقــة املطــار مبــارب.
وهنــاك مجموعــة مــن التجــار كانــوا يقبضــون عليهــم وهــم مســافرين،
البعــض إىل كوريــا والبعــض إىل الصــن بتهــم باطلــة منهــم تجــار مــن آل
الســواري تــم القبــض عليهــم وغريهــم العديــد.
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*ابراهيــم ســلبة مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة بنــي العــوام ،جنــدي
يف جزيــرة ســقطرى ال ميتلــك غــر راتبــه ولديــه أطفــال باإلضافــة أن زوجتــه
مصابــة مبــرض الــرع ،أخــروه بــأن هنــاك لجنــة لــرف املرتبــات يف مــارب
تابعــة ملعســكره ،فقــرر أن ينــزل الســتالم املرتــب نــزل يف املــرة األوىل ومل
يتعــرض لــيء ،ويف املــرة الثانيــة تــم القبــض عليــه.
*يونــس عاطــف مــن أبنــاء محافظــة عم ـران منطقــة ثــا ،ســائق بــاص
ذهــب بحثــاً عــن رزقــه وكان أحــد جريانــه وليــد عبــاد يعمــل ســائق
شــاحنة ،قــد ســجن قبــل فــرة ،وكان يعمــل ويســأل عــن جــاره ،ومــكان
ســجنه؟ فأخــروه أنــه موجــود هنــا يف ســجن املحكمــة ،ووعــدوه أنهــم
ســيفرجون عنــه ،طالبــن منــه أن يــأيت إليهــم ،وحــن أىت قامــوا بإدخالــه
ســجن املحكمــة ،وكان املســؤول عــن ســجنه أحمــد حنشــل (أبــو أســامة)،
مكــث يونــس يف الســجن فــرة ،وقــد ولــدت لــه زوجتــه طفلــة ومل يعلــم
عــن والدتهــا شــيئاً ،يف فــرة ســجن األمــن الســيايس جــاء أحمــد حنشــل
(أبــو أســامة) فأخــر يونــس أن أســمه ليــس موجــود يف كشــوفات الســجناء
وأنــه مســجون طيلــة هــذه الفــرة مضيعــه للوقــت ،هكــذا وبــكل صالفــة
و وقاحــة يخــره حنشــل بأنــه يعلــم أن ال مســوغ قانــوين لســجنه وإمنــا
(مضيعــة للوقــت) نــوع مــن العبــث بالنــاس.
*بائــع البطــاط مطهــر الهتــار مــن يريــم محافظــة إب ،ذهــب إىل مــارب
لــراء البطــاط بســعر أقــل ،ليتــم زراعتــه مبنطقتهــم يف موســم البطــاط،
تــم القبــض عليــه بتهمــه أن اخــاه الــذي أصغــر منــه يف الســن ينتمــي
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ألنصــار اللــه وتــم ســجنه معنــا.
*فــواز املــراين مــن أبنــاء مديريــة بنــي مطــر ســائق شــاحنة ،تــم احتجازه
وســجنه لفرتة.
*حمــود عبــاد ،يف الثالثينيــات مــن عمــره ،مــن أبنــاء منطقــة ثــا
محافظــة عمــران يعمــل ســباكاً وكهربائي ـاً ،ذهــب إىل مــارب للعمــل يف
إحــدى املبــاين الحديثــة ولــه فــرة يعمــل مبــارب وعنــد خروجــه لصــاة
العــر يف الجامــع تــم القبــض عليــه وكان يعــاين ،نفســياً كثــرا ً يف الســجن.
*محمــد الرساجــي مــن أبنــاء محافظــة صنعــاء منطقــة ســنحان ،يســكن
مبنطقــة التحريــر ،يعمــل كجنــدي تابــع لقــوات النجــدة يف املهــرة ،تــم
القبــض عليــه وهــو عائــد إىل صنعــاء يف اجــازة لزيــارة أهلــه ،أصيــب
باألمــراض وعــاىن كثــرا ً مــن التعذيــب ،فهــو أحــد األشــخاص الذيــن
تعرضــوا للــرب والضغــط عــى أعينهــم ،حتــى فقــدوا الرؤيــة لفــرة.
*عبدالفتــاح الدجــرة مــن محافظــة املحويــت شــاب يعمــل بائعــاً
لآليســكريم ،تــم ســجنه يف الغرفــة املعزولــة بالــدور األول بســجن الصالــح
الســابق ونقــل معنــا إىل األمــن الســيايس ومكــث معنــا فــرة طويلــة ،ال
ميلــك ســوى االيســكريم وجهــاز ونــان ملنــاداة الزبائــن.
*كــال الحيســة ،مــن أبنــاء محافظــة ذمــار يســكن بصنعــاء ،مصــاب
بحالــة نفســية ،وســاءت حالتــه أكــر مــع الســجن كان جنديــاً وزميــاً
إلبراهيــم ســلبة يف جزيــرة ســقطرى ،نــزل مــن أجــل مرتبــه وتــم ســجنه
وتعذيبــه ،وكان يعــاين مــن صعوبــة يف الفهــم واالســتيعاب ،وبســبب هــذا،
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تعــرض للــرب والتعذيــب وبقــي مقيــدا ً يف رجليــه ومل يتــم نــزع ذلــك
القيــد إال بعــد فــرة.
*منــر املرشعــي مــن أبنــاء محافظــة الحديــدة يعمــل مــع عمــه شــقيق
والــده مبطعــم يف مــارب كمحاســب ،ولديهــم مطعــم يف الحديــدة يســمى
مطعــم الحديقــة اثنــاء زيــارة رئيــس اللجنــة الثوريــة آنــذاك للحديــدة
التقــط صــورا ً معــه ،تــم القبــض عليــه لهــذا الســبب وقامــوا بتعذيبــه
تعذيب ـاً شــديدا ً وكــرت أســنانه األماميــة.
*عبداللــه العبــي مــن أبنــاء مديريــة خبــت النويــرة محافظــة املحويــت
يســكن بصنعــاء متــزوج ولــه طفــان ،يف عــام  2006م ،ســافر إليــران
ألغــراض تجاريــة ولديــه بجــوازه تأشــرة إليــران ســجن يف صنعــاء آنــذاك
لســنة بتهمــة (ايــران ) وبعدهــا تــم العفــو فشــمله ضمــن مــن أطلــق
رساحهــم ،وبعدهــا دخــل بســبب قضيــة جنائيــة الســجن املركــزي ســجن
هنــاك  5ســنني ،عنــد خروجــه مــن الســجن املركــزي بصنعــاء بعــد تعرفــه
عــى أحــد األصدقــاء مــن آل عوشــان مبــارب دعــاه للعمــل مبحطــة بــرول
لديهــم يف مــارب ،مل يكــن يحمــل بطاقــه شــخصية بــل كان لديــه جــوازه
الــذي ظــل محتفظــا بــه ،وعنــد وصولــه إىل مــارب تــم القبــض عليــه بتهمة
(تاشــرة إيــران عــام  2006م).
وكان عندمــا يــأيت أحــد املســؤولني يقــوم بإخبارهــم :لقــد عفــي عنــي
بقــرار لرئيــس الجمهوريــة يف  2006م-2007م ،واالن ملــاذا أنــا يف الســجن
يجيبونــه دامئـاً :أنــت زرت ايــران وال يعفــى عنــك .بالرغــم أنــه مــن مواليد
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الســعودية الطائــف وليــس لــه أي عالقــة بــأي طــرف إال انــه مل يســلم مــن
الســجن.
*عــي الــريف مــن محافظــة حجــة مديريــة الشــاهل ســاكن بصنعــاء،
يعمــل يف منفــذ الوديعــة كمخلــص جمــريك ،واملعيــل الوحيــد ألرستــه
كــون والــده كبــرا يف الســن ،تــم القبــض عليــه أثنــاء عبــوره الطريــق وهــو
مســافر باتجــاه عملــه بســبب لقبــه.
*خالــد معيــاد تاجــر عقيــق يســافر للخليــج والعــراق يف مواســم معينــة
لبيــع العقيــق اليــاين ســجن ألكــر مــن ســنة بتهمــة زيــارة العــراق وبيــع
العقيــق هنــاك.
*محمــد الــراري شــاب صغــر يف العمــر تقريب ـاً يبلــغ مــن العمــر 17
ســنة مــن تعــز مــن مديريــة ماويــة ،ميلــك والــده وأعاممــه محــل مالبــس
مبديريــة القاعــدة يف إب ،دخــل الســعودية قبــل فــرة بطــرق تهريــب
ليعمــل كراعــي غنــم ،عمــل لفــرة ســنة ،وعــاد بعدهــا إىل بــاده ،وبعــد
الحــرب ســاء وضعهــم املــادي فاتخــذ قــرار العــودة إىل الســعودية للعمــل،
كان عابــرا ً مــن طريــق مــارب إىل الوديعــة ،ومل يكــن يحمــل بطاقــة ،تــم
ســجنه ورضبــه وتهديــده ،يف البدايــة قامــوا بتخويفــه وإيهامــه بأنهــم
يتبعــون انصــار اللــه وطلبــوا منــه قــول( :الرصخــة) فخــاف ونفــذ مطلبهم.
كانــوا يبتزونــه ،وذات مــرة حــاول الهــروب فخلعــوا ذراعــه وظــل لقبــه
الــراري حتــى أســتوعب ،وعلــم أنــه ليــس لــدى أنصــار اللــه فأفصــح عــن
لقبــه الحقيقــي( :محمــد الجـ َّـايل) وعــاىن كثــرا ً حتــى أفــرج عنــه بعــد
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أكــر مــن ســنتني ســجن وتعذيــب.
*عــي الخــوالين مــن محافظــة صنعــاء منطقــة خــوالن ،كان لوالدتــه
أقــارب يعملــون كجنــود مبــارب ،وكان هــو قــد شــارك بالجبهــات مــع
انصــار اللــه لفــرة بــرواح وتــرك أنصــار اللــه ،فطلبــت منــه أمــه الذهاب
إىل مــارب وأكــدت أنهــا ســوف تنســق لــه األمــر مــع أقاربهــا ،وبعــد إلحاح
مــن أمــه أىت إىل مــارب ،وعنــد وصولــه ،التقــى أحــد أقــارب أمــه ،فأخــذه
معــه يف الســيارة حتــى وصــل إىل نقطــة أمنيــة وأمــره بالنــزول.
قال ملن يف النقطة :هذا حويث ،وقد تاب ،خذوا اجراءاتكم معه.
مكــث بالنقطــة ســاعات حتــى أىت مجموعــة ملثمــن واخــذوه حســب
كالمــه إىل مزرعــة وهنــاك أثخنــوه رضبــاً مربحــاً حتــى تــورم وجهــه
وشــفتاه .وجهــزوه للذبــح فقامــوا بربطــه وحــد الســكني ثــم وضعهــا عــى
رقبتــه وبــدأوا الذبــح مســتمتعني بإرعابــه وإرهابــه تاركــن عالمــة الذبــح
عــى رقبتــه .وقــد تنقــل مــن ســجن املحكمــة إىل ســجن الصالــح ثــم ســجن
األمــن الســيايس معنــا .عشــنا تلــك الفــرة مــع هــؤالء وغريهــم ممــن
ذكرتهــم ســابقاً ممــن تــم نقلهــم معنــا مــن ســجن معهــد الصالــح ،حتــى
أىت العيــد وكان ثــاين عيــد أقضيــه يف الســجن واألمل يعــر قلبــي جــراء
هــذه املعانــاة.
بعــد العيــد بأيــام أىت أحدهــم يشــبه صوتــه صــوت ذلــك املحقــق ذي
اللكنــة العدنيــة الــذي حقــق معــي يف املــرة الســابقة .قــام مبناداتنــا كالً
ي واقرتبــت
باســمه ،ومــن يناديــه عليــه االقــراب منــه .وحاملــا نــادى ع ـ َّ
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منــه وقبــل أن أنطــق حرف ـاً،
قال ،مبارشة ،أنت أمري الدين ابن عبد امللك أعرفك جيدا ً.
ورجعنــا حينهــا إىل غرفنــا ،بعــد أيــام جلبــوا متعلقاتنــا مــن الســجن
الســابق لــي نوقــع عــى وجودهــا ،وقــد فتشــت متعلقــايت ومل أجــد
التلفــون والشــاحن ،بينــا وجــدت النقــود.

مر العام األول
مــرت أيــام حتــى اســتكملت ســنتي األوىل يف ســجن األمــن الســيايس،
متكنــت مــن الجلــوس مــع رمــزي الجنيــد وعبداللــه املحطــوري وغريهــا
وكانــوا يحدثوننــي عــن حكايــات ســجناء عديديــن ،ومنهــا قصــة الشــيخ
محمــد املنــدي املطــري ،الــذي تــم اعتقالــه وهــو راجــع مــن الحــج ومعــه
أرستــه عــى مــن ســيارته ،وأنــه تعــرض مبنفــذ الوديعــة لالختطــاف
بأســلوب همجــي ألكــر وأســتمر ألكــر مــن مثانيــة شــهور دون مراعــاة
ملــن معــه يف الســيارة ،وتعــرض للتعذيــب والحــرب النفســية ،كانــت
حجتهــم يف ســجنه وتعذيبــه ،أن أخــاه يعمــل مرشفـاً يف صنعــاء مــع أنصــار
اللــه ،رغــم عالقتــه الطيبــة بقيــادات كثــره مــن حــزب اإلصــاح (وخــرج
بصفقــة تبــادل أرسى حالــه حــال أي أســر) .كانــوا يحدثوننــي عــا تعرضوا
لــه مــن التعذيــب مــن قبــل أبــو قعشــة وحاشــيته وعــن ليلــة القلــم ومــا
تعرضــوا لــه يف ســجن آل شــبوان املخفــي بــوادي عبيــدة.
بعــد شــهر تقريبـاً مــن اســتالم نقــودي ،تــم الســاح لنــا باإلرســال ألول
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مــرة ،عــر الشــاوش الجنــدي امللثــم (أبوعيــاش او أبــو ثريــا) ،لــراء بعــض
األغــراض التــي كانــوا يســمحون بدخولهــا إلينــا ،وكان مبثابــة فرحــة لنا ،كل
مــن لديــه نقــود قــام بســحبها وإرســال مقــايض وكانــوا يأخــذون مــن كل
الــف ريــال أو خمســائة ريــال مائــة ريــال مقابــل خدمــة وكنــا نســتغرب
مــن قيمــة الســلع املبالــغ بهــا جــدا ً ،وكان يختلــف الســعر كل مــرة لــكل
صنــف حتــى أخربنــا الجنــدي أن الســلطة املحليــة وادارة أمــن مــارب غــر
قــادرة عــى ضبــط التالعــب باألســعار مــن قبــل التجــار .فــكان الشــاوش
يــأيت يبحــث عــن االرســاليات مــن أجــل أن يجمــع لــه قيمــة القــات ،وكان
عبداللــه عاطــف أول شــخص أرســل يف رشاء كرتــون (بســكويت أبــو ولــد)
وقــام بتوزيعــه للنــاس جميع ـاً ،أصيــب معظــم الســجناء باإلســهال بعــد
تنــاول البســكويت وكأن ِم َع َدنــا ترفــض أكلنــا بعــض األشــياء كالبســكويت
والتمــور والكيــك وأشــياء أخــرى ،بعــد أن تكيفــت بيولوجيـاً ملــدة طويلــة
عــى وجبــة الســجن .وكنــا يف هــذه الفــرة نشــعر بحريــة نوعـاً مــا ،لكــن
رسعــان مــا انقلبــت األمــور رأس ـاً عــى عقــب لتعــود كــا كانــت عليــه،
ويف حــاالت ألســوأ ،وذلــك بأمرنــا بالنــوم متــى مــا يريــدون ويقومــون
بالتجــول حــول الغــرف واالنصــات ملــن يتكلــم أو حتــى يتحــدث بصــوت
خافــت يأمرونــه بالخــروج ويتلقــى الــرب ،وكان الجنــدي إذا رأى أحــدا
يتكلــم مــع أحــد أومــن يحــاول بعــد عودتــه مــن الحــام الذهــاب إىل
غرفــة أخــرى يتعــرض للــرب بالعصــا يف يــده وعــى رأســه.
بعــد فــرة توقــف عــن رضب الــرأس واســتمر الــرب عــى اليــد دون
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متييــز بــن كبــر وصغــر وكأننــا يف مدرســة ،حيــث نقــوم بإخــراج أيدينا من
الشــباك املفــي إىل الصالــة متــى مــا رغــب أبــو عيــاش يف جلدهــا .أحيانـاً
كان يقــوم بإخــراج بعــض الســجناء ويأمرهــم بالزحــف عــى بطونهــم يف
ســاحة مليئــة بالحــى والحجــار الصغــرة الخليطــة بالــراب ،ومــن ثــم
يجــري رضبهــم بالعصــا والكابــل وصعقهــم بالكهربــاء حتــى يدخلــوا
وأيديهــم وركبهــم ملطخــة بالدمــاء .ويف يــوم جلبــوا عــددا ً كبــرا ً مــن
ســجناء (املحكمــة) وســجناء (الصالــح) وضموهــم إلينــا ،يف ســجن األمــن
الســيايس ،وكان مــن ضمنهــم عبــد الغنــي جحــاف وخالــد ســلبة ومحمــد
ســلبة ،وبعــد أيــام قامــوا بجلــب ســجني يعــاين مــن حالــة نفســية يدعــى
طــارق ســلبة تــم ســجنه بســبب لقبــه .وبعــد يومــن تــم إدخــال فهــد أبــو
عــادل مــن أبنــاء محافظــة صنعــاء خــوالن ،وقــد فرقــوا بينــه وبــن أخيــه
غــاب أبــو عــادل الــذي كان يف الجهــة األخــرى ،كان فهــد أحــد أبنــاء تجــار
قطــع غيــار الســيارات تويوتــا بصنعــاء ،وكان يعيــش يف تايالنــد بعــد أن
أكمــل دراســته يف أمريــكا تخصــص تجــارة عــاد إىل اليمــن وتــزوج ومل ميــر
عــى عرســه أكــر مــن شــهر ونصــف حتــى أصبــح ســجيناً معنــا ،كانــوا قــد
اتفقــوا مــع أحــد اصدقائهــم عــى فتــح فــرع ملؤسســتهم لبيــع قطــع الغيــار
يف مــارب ،وعنــد نزولهــم إىل مــارب تــم القبــض عليهــم بتهمــة ان والدهــا
عضــو مجلــس نــواب وملــاذا هــو يتواجــد بصنعــاء؟
ماهــي اال أيــام ودخــل جنــود برفقــة املدعــو (أبــو أســامة) أحمــد حنشــل
الــذي كان مســؤوالً عــن الســجن طبعـاً كان هــو الوحيــد ليــس ملثـاً ،مــر
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عــى جميــع الزنازيــن وعنــد وصولــه إىل زنزانتنــا ،تحدثنــا إليــه بالرتتيــب:
ي وأنــا
هشــام املــداين قــال لــه :أنــا مغــرب يف الســعودية وتــم القبــض عـ َّ
عائــد إىل موطنــي لزيــارة أوالدي.
تــم تلفيــق تهمــة لهشــام املــداين وايصالهــا إىل أقاربــه بأنــه قتــل شــخصاً
مــا وســيتم محاســبته ومل يكــن يعــرف هشــام شــيئاً عــن تلــك التهمــة إال
بعــد أن قــال لــه أبــو اســامة :أنــت متهــم بقضيــة قتــل وقــد قتلــت شــخصاً
وســيتم البــت يف قضيتــك يف (البحــث الجنــايئ).
هنالــك كانــت صدمــة هشــام كبــرة غــر أنــه ظــن بأنــه مجــرد كالم
وحــرب نفســية ،ولكــن اتضــح لــه بعــد أن أتصــل لعمــه (والــد زوجتــه)
عبــد القــوي القيــي بعــد فــرة ،فأكــد لــه أنــه فعـاً تــم اتهامــه بأنــه قاتــل،
ـام لقضيته ،ولكــن دون جــدوى .كله كان اســتدرارا ً
وقــام عمــه بتكليــف محـ ٍ
للنقــود مــن قبــل أرستــه .وامللفــت أن عمــه عبــد القــوي القيــي يعتــر من
املقربــن لقيــادات حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح وعــى رأســهم املؤســس
الشــيخ عبــد اللــه بــن حســن األحمــر وقــد تقلــد مراكــز هامــة آخرهــا أنــه
كان مديــر مكتــب الشــيخ صــادق األحمــر ،ولعــل هشــام كان أملــه كبــر ،يف
أن يلعــب عمــه دورا ً مــا لــدى هاشــم األحمــر بوصفــه قائــدا ً عســكريا كبــرا ً
وكذلــك لــدى قيــادات الحــزب ســيام انــه كان لــه أدوار دفاعيــة يف 2011م
مــع الحــزب وأوالد األحمــر إال أن شــيئاً مــن ذلــك مل يحصــل .ومل يخــرج
هشــام إال بعــد أن ذاق مــرارة التعذيــب عــى مــدى أكــر مــن عــام ونصــف
وجــرى خروجــه شــأنه شــأن أي أســر عــن طريــق املبادلــة!
112

رحلة خلــف القضبان

ومل يكــن هشــام املــداين أول شــخص يتعــرض لالبتــزاز والرسقــات
محــام أيضــاً لغــرض
باختــاق قضيــة مفربكــة ضــده ،فقــد تــم تكليــف
ٍ
ابتــزاز املختطــف مــن الطريــق عــي الــريف ،وكذلــك العديــد ممــن قامــوا
بإرســال نقــود عــن طريــق اشــخاص مل يكــن يصــل يشء إليهــم ،رغــم
أن أهاليهــم كانــوا يرســلون لهــم الحــواالت ،مــن بينهــم عمــر العباهــي
مــن محافظــة إب ،الــذي كان قــد تعــرض لرسقــة حواالتــه وأنــا كذلــك
قــام والــدي بإرســال مبالــغ ماليــة ،ومل يصــل يشء مــن مبالــغ كبــرة ،كان
يرســلها طيلــة فــرة ســجني وصلتنــي مــرة واحــدة فقــط أربعــون ألــف.
وعندمــا جــاء دوري للحديــث مــع أبــو اســامة حكيــت لــه أننــي طالــب
وتفاصيــل قصتــي.
قــال يل :سنســمح لكــم باالتصــال جميعــاً بأهاليكــم لتجهيــز بديــل
وســتخرجون نحــن ال نريدكــم لدينــا.
ويف اليــوم التــايل أىت مــرة أخــرى يف الصبــاح وقــام بتســجيل اســائنا كلنــا
لالتصــال وتســجيل الرقــم الــذي ســنتصل بــه ،دخــل حينهــا أحــد الجنــود
امللثمــن معــه .وبــدأ بالحديــث معــه توفيــق ريــاش وأخــره بأننــا نعــاين
مــن شــحة يف البطانيــات والــرد قــد بــدأ ،وإذا بأبــو عيــاش يتجــه نحــوي
ويقــوم بــريب بسلســلة بهــا مفاتيــح يف يــده عــى صــدري ،ويف الليــل تــم
نقــل العديــد منــا إىل الجهــة املقابلــة مــن الســجن .وهنــاك تعرضــت أنــا
ومــن معــي للــرب مــن قبــل أبــو عيــاش بالعــى ،يف انحــاء متفرقــة مــن
أجســادنا ،وكان الســبب طلــب أحــد الزمــاء يف الزنزانــة بطانيــة.
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سنة وثالثة أشهر ..االتصال األول
اليــوم التــايل بعــد أن تــم وضــع  11شــخص يف غرفــة ( 3أمتــار× 2مــر)
 ،وكانــت  4غــرف يف الجهــة التــي انتقلنــا إليهــا اثنتــان واســعتني واثنتــان
ضيقتــن ،وكنــا يف إحــدى الضيقتــن ،وعنــد الســاعة العــارشة صباحـاً تقريبـاً
تــم منــادايت بعــد أن نــادوا توفيــق ريــاش باألمــس اتصــل بوالدتــه .كنــت
أنتظــر تلــك اللحظــة لــي أســمع صــوت أهــي بلهفــة وشــغف ،خرجــت
إىل البــاب الحديــدي وتــم ربــط عينــي بقطعــة قــاش ،وبــدأت باملــي
حتــى وصلــت غرفــة ،هنــاك تحــدث معــي أحدهــم:
قال :ما أسمك؟
اجبته :أمري الدين عبد امللك جحاف
قال :مبن ستتصل؟
قلت له :بوالدي
قال وماذا ستقول له؟
أجبته :ما أميل علينا باألمس
قــال :تحدثــه أنــك بحاجــة لبديــل ولــن تخــرج مــن دون بديــل ،وال تخربه
يف أي ســجن أنــت ،تقــول لــه أنــك يف مدينــة مــارب لــدى الرشعيــة فقط.
ادخــل الرقــم وفتــح امليكرفــون وأنــا مغمــض العينــن ،كان يــرن التلفــون
ونبضــات قلبــي تــدق وتتشــوق لســاع صــوت والــدي بعــد ســنة وثالثــة
أشــهر مــن غيــايب عنــه وعــن جميــع أفــراد األرسة
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والدي :الو
أنا :الو نعم ..كيف أنت يا والدي؟
والدي :من معي؟ كان يبدو غري مصدق.
انا :أنا ولدك أمري الدين
والــدي ،بصــوت عــايل :أهــاً يــا ولــدي كيــف حالــك؟ وكيــف هــي
صحتــك؟ كيــف أنــت أخــرين؟
ي أنــا بخــر ولــدك
أنــا :الحمــد اللــه أنــا بخــر يــا والــدي ،ال تقلــق ع ـ َّ
كالجبــل صامــد ،فقــط طلبــوا منــي أن أخــرك أن تزيــدوا مــن املتابعــة
إلخراجــي ببديــل يف تبــادل أرسى ،مــاذا صنعتــم مــن أجــي؟؟
والدي :أجابني بربود ال يشء حتى اآلن مل نتمكن من يشء
أحسست أنه يخفي الكثري
انا :كيف والديت وأخويت؟
والــدي :الحمــد اللــه ،كلهــم بخــر هــم بصنعــاء يدرســون يف املــدارس
وأنــا بحجــة
تكلمت معه لدقائق وأنهى املكاملة.
عــدت إىل زنزانتنــا بالســجن وأنــا أمــي وأتعــرض للشــمس وكأننــي
أتعــرض لــيء غريــب مل أكــن أقــدر نعمــة هــذه الشــمس مــن قبــل،
دخلــت غرفتــي وأنــا مبتهــج ال أعــرف ملــاذا؟ فقــط ألين أطأمنــت بــأن
أرسيت جميعــاً بخــر .كان األســبوعان مــن االتصــاالت للجميــع مبثابــة
فــرح ورسور بعــد ســاع أصــوات أهالينــا والبعــض صــدم لبعــض األخبــار
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غــر الســارة ،مثــل :يــارس املجهــدي (مختطــف مــن مدينــة مــارب) الــذي
أصيــب والــده بجلطــة بعــد ســجنه بشــهر وتــويف وأمــه تبحــث عنــه يف
حالــة مأســاوية ،وعبداللــه بــذال طفـ ٌـل مــن الحديــدة تــويف والــده أيض ـاً.
كان يف ذلــك املــكان الجديــد مــن الســجن أشــخاص جــدد تعرفنــا عليهــم
وعــى قصصهــم ،منهــم مــن نــزل إىل مــارب لالنضــام إليهــم ،مــن بينهم
رجــل يدعــى املستشــار /محمــد القــايض مــن أبنــاء محافظــة عمــران،
أخربنــا بأنــه مستشــار تنميــة مســتدامة وعنــد دخــول أبــو أســامة كان
يقــول لــه :اجلــس هنــا بالســجن فانــت هنــا تعتــر قــد انضممــت إلينــا
بالســجن ،ودرهــم أبــو لحــوم يعمــل يف أمانــة العاصمــة نــزل لالنضــام
مكــث فــرة بســيطة يف مــارب وبعدهــا تــم ســجنه مبــارشة عــاىن كثــرا ً
ومل يقدمــوا لــه شــيئاً حتــى كاد أن ميــوت فقــد أصيــب بذبحــة صدريــة
مكــث يعــاين منهــا فــرة وبعدهــا أخرجــوه ،وعبداللــه الصباحــي خريــج
كليــة حربيــة نــزل لالنضــام وتــم ســجنه لتســعة شــهور معنــا ،و (أ.د
) مــن أبنــاء مديريــة بنــي مطــر نــزل لالنضــام مــع أخيــه ولكــن تــم
ســجنهام لفــره طويلــة ،ورجــل مســن مــن أبنــاء تهامــة لقبــه ســكينة ،نــزل
لالنضــام كان اعــرج يعــاين مــن مشــكلة يف قدمــه حيــث قدمــه مصابــة
بضمــور ،تــم ســجنه لفــرة معنــا.
أمــا عــن مراســل قنــاة اليمــن اليــوم عبدالوهــاب منــران الــذي كان يغطي
جبهــات الجــوف ومــارب ســابقاً مــع قنــاة اليمــن اليــوم وهــو مــن أبنــاء
قبيلــة مــراد ،فقــد ســجن لفــرة بســيطة باألمــن الســيايس وخــرج.
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فالذيــن نزلــوا لالنضــام للرشعيــة بعــد أحــداث  2ديســمرب يف صنعــاء
تــم ســجن الكثــر منهــم.

كبار السن
*أحمــد املطــري يف الســتينيات مــن عمــره ،ذهــب للبحــث عــن عمــل يف
مــارب بعــد توقــف املرتبــات وتــم ســجنه.
*عــي أحمــد العنــي رجــل كبــر يف الســتينيات مــن عمــره ،تاجــر
إطــارات وبطاريــات يف صنعــاء لديــه عــدة محــات ولــه معــرض ســيارات
ســابقاً مبدينــة ذمــار ،تــم القبــض عليــه برفقــة زوجتــه وابنتــه التــي تبلــغ
مــن العمــر ثالثــة أشــهر إســمها (تتــى عــي العنــي) تــم ســجنهم لســتة
شــهور ،وبعدهــا قــرروا إطالقهــم ،وقالــوا لــن نســلم لــك الجــوازات إال
بعــد ســاعات ،عــاد وحيــدا ً بعــد ســاعات حيــث كان مســافرا ً لزيــارة
والدتــه بالســعودية ،وتــم ســجنه مــن دونهــم.
*فهــد الطبيــب مــن محافظــة عمــران يف الســتينيات مــن عمــره ،مغــرب
يف الســعودية يعمــل يف مــزارع الدواجــن تــم ســجنه بســبب لقبــه وهــو
عائــد لليمــن.
*أحمــد الخالــدي رجــل ســتيني العمــر مــن أبنــاء محافظــة ذمــار
منطقــة آنــس يســكن بصنعــاء ،كان ذاهبــاً للمهــرة للبحــث عــن رزقــه
وعنــد مــروره مبــارب تــم إيداعــه الســجن ،وهــو املعيــل الوحيــد ألرستــه،
وليــس لديــه أوالد ذكــور ســوى بنــات حســب كالمــه.
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*راشــد دعكــم مــن أبنــاء محافظــة صعــدة يف الســتينيات مــن عمــره
يعمــل يف مــارب منــذ ســنني يف قطــع األحجــار وبيعهــا يف الجبــال املوجــودة
حــول مــارب تــم ســجنه بســجن املحكمــة ،ثــم نقلــه إىل ســجن األمــن
الســيايس تهمتــه أنــه مــن صعــدة ،مكــث بالســجن أكــر مــن ســنة ونصــف،
كان معــه عنــد ســجنه مبلــغ  3000ريــال ســعودي و مبلــغ مــن املــال
اليمنــي ،طلــب هــذا املبلــغ مــن أبــو محمــد املســؤول األمني لســجن األمن
الســيايس أعطــاه جــزءا ً بســيطاً والجــزء املتبقــي أخــره بأنــه عنــد نقلــه من
ســجن املحكمــة إىل الســيايس ضاعــت نقــوده ،وكاد أن يجــن الرجــل وهــو
يقــول :هــذا املبلــغ حصيلــة أيــام وليــال انفقــت خاللهــا ضنــى روحــي،
فــكان يعــده بأنهــم ســيعاقبون مــن رسق املبلــغ ويف النهايــة خــرج بعــد
فــرة طويلــة وال نعلــم هــل أعطــوه املبلــغ أم ال؟ واملرجــح أنــه مل يحصــل
عــى يشء.
*الحــاج نــارص يف الســبعينيات مــن عمــره ،مــن محافظــة صعــدة ،كان
مصاب ـاً بأمــراض مزمنــة ،تحدثــت عنــه ســابقاً
*عــي العدينــي مختــل عقلي ـاً يف الســتينيات مــن عمــره مــن محافظــة
إب ،ســأتحدث عنــه الحق ـاً

مآس
ٍ

*بشــر الفضــي بائــع قــات مبــارب مــن محافظــة ذمــار منطقــة آنــس،
أتــت والدتــه مــن آنــس تبحــث عنــه وتحــاول زيارتــه ونجحــت ألكــر مــن
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مــرة وبعدهــا أخــروه بــأن عليــه أن يخــر أمــه بــأن تغــادر مــارب -تعبــت
أمــه كثــرا ً مــن أجــل إخراجــه لكــن دون جــدوى.-
*ماجــد قــوارة مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة املفتــاح ،مهنــدس
مــدين ورجــل مســامل مســافر للتشــيك للهجــرة إىل أخيــه ،تــم القبــض عليــه
بتهمــة أن والــده عضــو مجلــس نــواب ،وتعــرض للــرب والتعذيــب
بالســجن.
*نــر الديــن الرغــواين ،مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة الشــاهل،
مســافر لالغــراب مــع أخيــه يف الســعودية ذهبــا لقطــع جــوازات لهــا
مــن مــارب ،وأرادا بــأن يتواصــا مــع أحــد أبنــاء منطقتهــا قيــادي مبــارب
لتســهيل معاملتهــا ،وبــدالً مــن أن يفيدهــا يف قطــع الجــوازات ،أمــر
بالقبــض عليهــا وإيداعهــا الســجن.
*لطــف الحشــيربي مــن أبنــاء منطقــة الزيديــة محافظــة الحديــدة ذهــب
إىل مــارب للعمــل ،وبعدهــا تــم ســجنه ألكــر مــن ســنة ،وذات مــرة تواصل
مــع أرستــه وقــد ســاءت حالتهــم كثــرا ً لغيابــه ،كونــه املعيــل الوحيــد لهــم،
أصبحــت زوجتــه وأطفالــه يتســولون يف الطريــق بحثـاً عــن الطعــام لغيــاب
أبيهــم ،وكان الســجانون يســمعون مــا يقــول لــه أهلــه ،كان يبــي ليــاً
ونهــارا ً عــى أوالده ،ويــردد أوالدي يتســولون! طبعــاً مــن ســيطعمهم
ومــن سيكســيهم؟
الحشــيربي نشــأ يتيـاً و وحيــدا ً وزوجتــه مثلــه نشــأت يتيمــة و وحيدة،
ليــس لهــا أحــد تلجــأ إليه.
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*مجاهــد الجــايل مــن أبنــاء محافظــة املحويــت ،طلــب منــه أحــد أبنــاء
منطقتــه املوجــود مبــارب بــأن يقــوم بتهريــب أرستــه إليــه ويكــون لهــم
كمحــرم يف الطريــق مــع الســائق ،وافــق مجاهــد وأنــزل لــه أرستــه ،غــر
أنــه مــا إن وصــل مــارب حتــى قبضــوا عليــه ومل يســتطع صديقــه فعــل
يشء مــن أجلــه.
*عبدالســام الحصــن ،مــن أبنــاء محافظــة حجــة ســائق بــاص حصــل
عــى مشــوار إىل الوديعــة مــع أحــد املغرتبــن يف الســعودية (فــؤاد لقــان)
مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة مبــن ،تــم القبــض عليهــا وإيداعهــا
الســجن ،وقــد غــادر فــؤاد لقــان الســجن بعــد عــدة شــهور ،وبقــي العائل
الوحيــد ألرستــه الســائق عبدالســام الحصــن بالســجن ،وهــو الــذي جــاء
يبحــث عــن الــرزق إلطعــام أطفالــه الثالثــة وزوجتــه ،وهــم يعانــون
معانــاة شــديدة لعــدم وجــوده معهــم.
*عبــاس املهــدي مــن أبنــاء صنعــاء ،مهنــدس خزنــات ماليــة يعيــل أرسة
كبــرة ،ووالــده كبــر الســن ولديــه طفــان صغــران ،طُلــب منــه النــزول
إىل مــارب مــن أجــل تركيــب خزنــة يف أحــد فــروع الرصافــات التابعــة
لرصافــة األكــوع ،وعنــد مــروره بإحــدى النقــاط األمنيــة تــم إختطافــه
وســجنه وتعــرض للتعذيــب الشــديد.
*بنــدر املهنــدي مــن أبنــاء محافظــة املحويــت مديريــة الطويلــة ســاكن
بصنعــاء ،ســائق بــاص يعمــل إلعالــة أرستــه تــم إيداعــه بالســجن ونزلــت
أمــه إىل مــارب ومكثــت لفــرة طويلــة للبحــث عنــه ومحاولــة إخراجــه.
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*بشــر العمــري مــن أبنــاء محافظــة صنعــاء منطقــة خــوالن ،يعــاين مــن
ضمــور يف إحــدى كليتيــه ،يســافر لبيــع العقيــق اليــاين للعــراق وإيــران يف
موســم محــدد بالســنة لــي يطعــم أوالده ،تــم ســجنه ألنــه يســافر لتلــك
األماكــن لبيــع العقيــق.
*محمــد فتحــي األعــور (الضبيبــي) مــن أبنــاء محافظــة رميــة ،رجــل
أعــال يف بدايــة شــبابه ،وهــو نجــل محمــد صالــح األعــور رجــل االعــال
الــذي ميلــك العديــد مــن محطــات البــرول برميــة ،كان يف طريقــه للســفر
إىل الخــارج ألغــراض تجاريــة وأثنــاء مــروره مبــارب تــم اختطافــه وســجنه
معنــا.
*يوســف الســامدي مــن أبنــاء محافظــة رميــة مديريــة الجعفريــة ،لــدى
يوســف واخوتــه ورشــة الومنيــوم مبــارب رشاكــة مــع شــخص مــن رميــة
لــه أقــارب قيــادات مبــارب ،وبســبب خــاف بــن يوســف ورشيكــه قــام
األخــر باختطــاف يوســف مــع ســيارته وســجنه معنــا.
*محمــد بــادي مــن أبنــاء محافظــة املحويــت مديريــة الطويلــة ســاكن
بصنعــاء ،ذهــب للعمــل مبــارب يف فنــدق بلقيــس ألعــال ترميــم ،يعــاين
محمــد بــادي ،مــن ضيــق يف التنفــس وكان عندمــا تســوء حالتــه يتــم
إعطائــه حقنــه ال يعرفهــا ،ولكنــي عرفــت إنهــا حقنــة” كــوريت زول” حتــى
بــدأ يثخــن ويتــورم ،لكرثاســتخدامه تلــك الحقنــة حيــث وهــي ممنوعــة
طبي ـاً ،إال يف الحــاالت الحرجــة فقــط ،كانــوا يحقنونهــا لــه هــم بأيديهــم
عنــد إحساســهم بأنــه ســيفقد حياتــه ،و بعــد خروجــي قمــت بزيــارة
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والدتــه ووالــده املســنني اللذيــن يعانيــان مــن أمــراض مزمنــة تحتــاج
للــدواء بصــورة مســتمرة ،ووجدتهــا يبكيــان عليــه وعلمــت ايضـاً ممــن
كان معــي يف الزيــارة أنهــا يبكيــان عليــه لي ـاً ونهــارا ً منــذ تــم ســجنه،
فهــو املعيــل الوحيــد لهــا.

أطفال يف سجون األمن السياسي
*فهــد بــن زبــن اللــه مــن منطقــة األرشاف مبــارب ،يف الصــف الــدرايس
الثامــن ،ســجنوه مــع أقاربــه بســجن االمــن الســيايس.
*عبدالســام النزيــي يف الســابعة عــرة مــن عمــره ،مــن أبنــاء محافظــة
املحويــت يف الصــف الثــاين الثانــوي ،نــزل مــع خالــه لتقــايض بعــض ديــون
خالــه يف مــارب وتــم ســجنه.
*عاصــم البوكــري يف السادســة عــرة مــن عمــره ،مــن أبنــاء الوازعيــة
 تعــز جــرى ســجنه هــو وأوالد عمــه بعــد أن تــم التغريــر بهــم للمجــيءملــارب للتجنيــد.
*ســلطان قايــد الــدار يف السادســة عــرة مــن عمــره ،مــن أبنــاء محافظة
إب ســاكن مبــارب ووالــده ضابــط يف مــارب بلغنــا الحقـاً انــه تــم نقلــه إىل
ســجن أخر.
*محمــد ســليامن مخمــل يف الســابعة عــرة مــن عمــره ،مــن أبنــاء
محافظــة إب ســاكن مبــارب ،والــده جنــدي قتــل وهــو يقاتــل يف الجبهــات
مــع (التحالــف) ،مل يشــفع لــه هــذا ،ومل يرحمــوا وحشــة أمــه التــي تعــول
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طفلتــن معاقتــن وطف ـاً صغــرا ً.
*محمــد الرشجــي يف الســابعة عــرة مــن عمــره ،مــن أبنــاء محافظــة
إب ســاكن مبــارب ووالــده يعمــل باملشــفى الحكومــي مبــارب.
*إبراهيــم محمــد الخــوالين يف الســابعة عــرة مــن عمــره ،مــن أبنــاء
محافظــة صنعــاء ســاكن مبــارب ،أخوانــه األكــر منــه ســناً جنــود مبــارب،
مســجون هــو وشــقيقه األكــر نصــار.
*محمــد الجــايل (الــراري) يف الســابعة عــرة مــن عمــره ،مــن أبنــاء
محافظــة تعــز منطقــة ماويــة ،تحدثــت عنــه ســابقاً.
*عرفــات شــعيب يف الســابعة عــرة مــن عمــره ،مــن أبنــاء محافظــة
عمــران منطقــة ثــا ،تحدثــت عنــه ســابقاً
*أنــور الحــوري يف الســابعة عــرة مــن عمــره مــن أبنــاء محافظــة رميــة،
نــزل ملــارب بعــد أن تــم التغريــر بــه للتجنيــد مــع الرشعيــة والحصــول
عــى راتــب ،وتــم ســجنه.
*عمــر مــزمل يف الســابعة عــرة مــن عمــره مــن أبنــاء محافظــة رميــة،
ذهــب ملــارب للتجنيــد وتــم ســجنه.
*صقــر الرصــاص مــن أبنــاء محافظــة البيضــاء يف الثامنــة عــرة مــن
عمــره ،كان مســافرا ً إىل البيضــاء عــر مــارب وتــم ســجنه.
*عبداللــه بــذال يف الســابعة عــرة مــن عمــره مــن أبنــاء محافظــة
الحديــدة ،ذهــب مــع أبــن عمــه للبحــث عــن رزق يف اإلجــازة الصيفيــة
مبــارب ،وتــم ســجنهم فــور وصولهــم .وغريهــم ممــن عرفــت أســاءهم
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عــن طريــق بعــض الســجناء مثــل:
*عــارف الجــري يف الثالثــة عــرة مــن عمــره ،مــن أبنــاء محافظــة ذمــار
مغــرب عنــس ،كان هــذا الطفــل يف الســجن يفتقــد لطفولتــه التــي حــرم
منهــا فــكان يصنــع األلعــاب مــن قواريــر امليــاه ويلعــب بهــا كســيارة.
*محمــد الغويــدي يف الثانيــة عــرة مــن عمــره ،مــن محافظــة صنعــاء
منطقــة بنــي حشــيش ،كان مثــل عــارف الجــري ،يفتقــد طفولتــه ويصنــع
لنفســه ألعابــا.
*أحمــد الزرغبــي يف السادســة عــرة مــن عمــره ،مــن محافظــة صنعــاء
منطقــة خــوالن .والعديــد مــن األطفــال الذيــن مل أتعــرف عــى أســائهم
كانــوا بالســجن ،ومل يســلم هــؤالء األطفــال مــن التعذيــب الجســدي
كغريهــم مــن الكبــار.
ذات مــرة كان هنــاك اســتعداد الســتقبال لجنــة ،فجــاء أبــو أســامة وقــال
مخاطبـاً الجنــود :شــوفوا لنــا حــل مــع هــؤالء األطفــال ،احلقــوا لهــم لــي
يظهــر شــنبهم ،قاصــدا ً األطفــال جميعـاً .وبعــد مغــادريت الســجن ،بلغنــي
أنــه جــاءت لجنــة فقامــوا بإخفــاء األطفــال كــا أخــرين زمــاء الســجن
ممــن خرجــوا بعــدي.

املجانني واملختلون عقلياً
*أبــو جعفــر ،كــا كان يســمي نفســه ويقــال إنــه مــن محافظــة حجــة،
يبــول عــى نفســه والقمــل منتــر بــه ورائحــة كريهــة تنبعــث منــه..
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معانــاة يف األكل والــرب معــه لقذارتــه..
مجنون متسول كام يبدو عليه من ترصفاته.
*أحمــد عــي مجنــون ،مــن مديريــة وصــاب محافظــة ذمــار ،كان يرشب
املــاء الــذي عــى أرضيــه الحــام ويكلــم نفســه ويضحــك ويتلقــى الرضب.
*عبدالله حسني كام كان يسمي نفسه ،نفس حالة أحمد عيل.
*نبيــل الشــاوري مــن أبنــاء مديريــة حفــاش محافظــة املحويــت ،أتــوا
بــه الينــا مجنونـاً ذا شــعر طويــل ممتلــئ بالقمــل حيــث مــن الواضــح عــى
عقليتــه أنــه مثقــف ،عندمــا أتكلــم معــه يجيــد القليــل مــن اإلنجليزيــة
وأخربنــا أنــه درس باملعهــد الصحــي  -بالحديــدة  ،ولكنــه يعــاين مــن بعــض
االختــال العقــي واضطرابــات نفســية ،ويتعــرض للــرب املتواصــل مــن
قبــل الجنــود.
*محمــد الكــرايب يبــدو عليــه أنــه يف العرشينيــات مــن عمــره ،مجنــون
مــن ذمــار مصــاب بحالــة نفســية.
*طــارق ســلبة مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة بنــي العــوام ،يعــاين
مــن حالــة نفســية ،تــم الــزج بــه يف الســجن بســبب لقبــه.
*عــي العدينــي مســن مختــل عقليــاً مــن أبنــاء محافظــة إب ،أىت إىل
مــارب كونــه يجيــد الخياطــة حســب قولــه ،وتــم ســجنه ،وتعذيبــه حتــى
إزدادت حالتــه الصحيــة ســوءا ً أكــر فأكــر.
*عيل أبو ست من الجوف مديرية الزاهر ،تحدثت عنه سابقاً
*مســاعد الحــرازي مــن أبنــاء حــراز محافظــة صنعــاء ،يضحــك دون
125

رحلة خلــف القضبان

ســبب وأغلــب أيامــه ال يتكلــم مصــاب بحالــة توحــد.
يعــاين هــؤالء املجانــن ونعــاين منهــم نحــن ،بســبب تعاملهــم وريحتهــم
وقذارتهــم حيــث البعــض يتــرز عــى نفســه ويبــول كذلــك وال يغتســلون
إال بصعوبــة ،مل أكــن أتخيــل أين ســأعيش يف مــكان ضيــق مــع مجانــن وأن
ي تقبــل هــذا الوضــع والتأقلــم معــه عــى كل يشء ،الذبــاب والقاممــة
عـ ّ
والروائــح والحــرات مل أكــن -يف بيتنــا -أطيــق صــوت البعــوض ،أصبــح
كل يشء طبيعــي بعــد أن مننــا مــع جميــع أنــواع الحــرات مــن رصاصــر
وذبــاب  ،وحــرات الحاممــات املنتــرة ،.كانــت الحــرات الخارجــة
مــن مــكان قضــاء الحاجــة ،فقــط هــي التــي تومــض لنــا أنــه ال زالــت
هنــاك حيــاة خلــف األســوار ،أمــا الســجانون فهــم أمــوات بلبــاس أحيــاء،
أخربناهــم عــدة مــرات بــأن عــدد املجانــن كثــر ملــاذا ال تخرجوهــم ؟
أجابونــا :لــو ســيضحك علينــا هــؤالء املجانــن أو يفكــروا خداعنــا ســنضطر
إلغــاق ســجوننا  -يف اعتقادهــم أن هــؤالء خاليــا نامئــة أو اســتطالعيني-
ال أعــرف أي غبــاء وصــل إليــه هــؤالء ،فقــد حولــوا بعــض األشــخاص
يف الســجن إىل مجانــن وحــاالت نفســية أصبحــوا يعانــون منهــا ،بســبب
التعذيــب مثــل* :شــاب يدعــى فيصــل الربوعــي ،مــن منطقــة خــوالن -
بنــي شــداد تأثــر بســبب الســجن كثــرا ً.
* فهــد حيــدر الســفياين مــن أبنــاء محافظــة عمــران منطقــة حــرف
ســفيان ،نــزل لزيــارة أحــد أصدقائــه مبــارب ،ولكنــه ســجن وأختطــف
وتــم تعذيبــه حتــى ســاءت حالتــه النفســية كثــرا ً وأصبــح مجنونـاً وتظهــر
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بــه حــاالت غريبــة بالتهجــم عــى أحــد زمالئــه بالســجن ومحاولــة قتــل،
وذلــك بعــد أن تعــرض للتعذيــب ثــم قامــوا بتقييــده بالسالســل يف يديــه
ورجليــه وتــم إخراجــه مــن الســجن الــذي نحــن فيــه بعــد فــرة ال نعلــم
إىل أيــن.
*زيــد الجــويف شــاب يف العرشينيــات مــن عمــره ،أحــد أبنــاء منطقــة
وادي ســلبة مديريــة خــب والشــعف محافظــة الجــوف ،كان مصابـاً بحالــة
نفســية ،ويســتخدم بعــض األدويــة ،ومــع الســجن وظلمــه ســاءت حالتــه
أكــر فأكــر لعــدم توفــر الــدواء ،وبــدأ بالتهجــم عــى زمالئــه ومحاولــة
قتــل ،ثــم قيــد بالسالســل لفــرة وتــم إخراجــه مــن الســجن الــذي كنــا
فيــه مــع عبداللــه ريشــان يف عــام  2018م بعــد عيــد األضحــى وال نــدري
إىل أيــن.

مهمشني بالسجن
*شــامي أحمــد جــون مــن أبنــاء منطقــة ســعوان محــوى املهمشــن ،كان
قــد نــزل إىل مــارب للبحــث عــن عمــل ،وكان احــد عيــال عمومتــه قــد
استشــهد جــراء قصــف (التحالــف) عــى مدينــة املهمشــن بحــي ســعوان،
وكان محتفظ ـاً بصــورة ابــن عمــه يف محفظتــه والصــورة باللــون األخــر
كصــور الشــهداء بصنعــاء ،حــن وصــل إىل مــارب بعــد أيــام قــام بالعمــل
كمغســل للســيارات فأتــت ســيارة تابعــة لجنودهــم يف مارب(طقــم) وقــام
(شــامي) بغســلها بعــد أن طلــب منــه وعنــد االنتهــاء أعطــاه أجــره قليلــة،
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رفضهــا شــامي منــه ألنهــا قليلــة ،طلــب منــه الســائق الجنــدي بطاقــة
هويتــه ،فعنــد فتحــه املحفظــة رأى الصــورة ،وقــام بالقبــض عليــه هــو
وجنــوده واقتيــاده إىل ســجن ادارة األمــن وأمرهــم أن يأخــذوا إجراءاتهــم
معــه ،وتــم تحويلــه إلينــا لألمــن الســيايس بعــد أن ذاق أنــواع العــذاب.
*عبداللــه املعــويض وقريبــه محمــد مــن مهمــي تعــز ،تــم اختطافهــم مــن
ســوق قانيــة ،واخذهــم الينــا بعــد أن تلقــوا حصتهــم مــن التعذيــب املعهــود.

جنسيات أخرى بالسجن
*حســن الصومــايل ،الــذي كان يعمــل بســفارة بــاده بصنعــاء ،بقــي
بســجن معهــد الصالــح.
*أتــوا مــرة بســجناء ســوريني ،ســائقي شــاحنات ،وتــم إخراجهــم بعــد
فــرة.
*زكريــا العيــدروس مــن مديريــة الشــعر محافظــة إب لديــه الجنســية
األمريكيــة ،تــم ســجنه لشــهور دون معرفــة الســبب حيــث مل يكــن يجيــد
التحــدث بلغتنــا جيــدا ً ،كــون أغلــب حياتــه كانــت بالواليــات املتحــدة
االمريكيــة.
*وعلمنــا مــن البعــض عــن وجــود مواطــن عــاين (عــي عبداملحســن
الشــيخ) مــن واليــة صحــار ،تــم اختطافــه مــن ســيارته عنــد نقطــة تفتيــش
مبــارب ،وبقــي بالســجن قرابــة عــام كامــل بــدون ذنــب حتــى تــم االفــراج
عنــه.
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*ماجــد مجاهــد الجيــاين شــاب ،مــن أصل مينــي ،يعمــل بــوزارة الداخلية
مبملكــة البحريــن ،خــرج لليمــن برفقــة أرستــه الصغــرة يف إجــازة لزيــارة
والــده وبعــض أقاربــه ،وحــن انتهــت اإلجازة قــرر العــودة للبحريــن مرورا ً
مبــارب تــم اختطافــه وســجنه مــع زوجتــه ســندس الجــويف وطفلهــا البالــغ
مــن العمــر ســنة بأســلوب همجــي ال ميــت لإلنســانية بصلــة ،وبعــد أيــام
تــم إخــاء ســبيل زوجتــه وولــده ،وقامــوا بتســليم ماجــد لقيــادة التحالــف
وبقــي مصــره مجهــوالً (.)7

الفوضى والحظ السيئ
ومــن بعــض الطرائــف التــي حصلــت يف طريقــة الســجن ،ألحــد الســجناء
يدعــى بســام الســاوي ،مــن أبنــاء عتمــة محافظــة ذمــار كان يعمــل
كـ”جنــدي” يف ألويــة الحــرس الجمهــوري ،وبعــد هيكلــة الجيش تــم تحويله
ليعمــل يف الســجن املركــزي بصنعــاء وكان يعمــل كشــاوش وهــو ليــس ملثم،
فــكان هنــاك مــن املســجونني مــن خرجــوا وأصبحــوا يف مــارب كجنــود
وقيــادات تابعــة لهــم ،فعنــد توقــف املرتبــات تــرك بســام الســاوي العمــل
بالســجن ،وذهــب إىل مدينــة مــارب ليعمــل كبائــع قــات ،أســتمر لفــرة
وعندمــا شــاهده أحــد الســجناء الســابقني يف الســجن املركــزي قــام باإلبــاغ
عنــه واقتيــاده لســجن املحكمــة ،ومكــث يف الســجن ثالثــة شــهور وخــرج،
 )7مالحق الكتاب  -الوثائق صـ .173
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ويــوم خروجــه كان ذاهب ـاً لتنــاول الغــداء ،وإذا بــه يلتقــي بشــخص آخــر
كان يف الســجن املركــزي بصنعــاء فقــام باإلبــاغ عنــه واقتيــاده مــره أخــرى
وإعادتــه إىل ســجن املحكمــة حتــى تــم تحويلــه إىل ســجن األمــن الســيايس.

املغرتبون
أمــا عــن املغرتبــن الذيــن يرتكــون أقاربهــم ،ويتجرعــون مــرارة الغربــة
مــن أجــل إعالــة أرسهــم ،فإنهــم مثــل غريهــم تعرضــوا للســجن وقطــع
األرزاق منهــم:
*عــادل الوشــي مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة مبــن ،يتيــم األب
واألم متــزوج ولــه طفلتــان ،طفلتــه األخــرة مل يرهــا بســبب الســجن.
يعمــل عــادل ليـاً ونهــارا ً يف مــزارع الســعودية مــن أجــل إطعــام أرسته،
بعــد أن عــاد لليمــن وقــى إجازتــه ،قــرر العــودة للعمــل واثنــاء مــروره
مبــارب تــم اختطافــه وســجنه.
*حمــود أبــو دنيــا مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديرية مبــن ،قــرر االغرتاب
بالســعودية مــن أجــل تحســن وضــع أرستــه املــادي وعنــد وصولــه مــارب
تم ســجنه.
*عبدامللــك النهــاري مــن محافظــة ذمــار مديريــة وصــاب ،صاحــب
القصــة املأســاوية مغــرب بالســعودية ويســكن مبدينــة جــدة يعيــش بهــا
منــذ طفولتــه ،ال يعــرف اليمــن ســوى يف اإلجــازات ،كان عائــدا ً لليمــن
لزيــارة أقاربــه ومعــه ولــده الصغــر( )8-7ســنوات ،وتــم ســجنه مــع ولــده
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الصغــر أليــام ،ومــن ثــم تــم اإلفــراج عــن ولــده وتســليمه ألحــد أقاربــه
مبــارب ،وبقــي هــو بالســجن ال يعــرف شــيئاً عــن وضــع اليمــن وإىل أيــن
ســتأخذه األيــام بالســجن بعــد تلقيــه أســاليب مروعــة مــن التعذيــب منهــا
أنهــم كانــوا يضعــون عــى جســده مــا يشــبه الثعبــان وهــو مغطــى العينــن
حتــى كان يغمــى عليــه مــن الخــوف وأســوأ أنــواع الســخرية واالزدراء
التــي مل يكــن يتخيلهــا.
*عــز الديــن الشــجاف شــاب مــن أبنــاء محافظــة املحويــت مديريــة
ملحــان ،مغــرب بالســعودية دخــل بطريقــة التهريــب للبحــث عــن رزقــه،
وعندمــا توفــر لــه مبلــغ عــاد لليمــن ليدخــل مــرة أخــرى إىل الســعودية
بطريقــه رشعيــة بالفيــزا ،فتــم القبــض عليــه ووضعــه بالســجن معنــا
وتعــرض لإلهانــات.
*مصطفــى عــي املطــري مــن أبنــاء محافظــة صنعــاء مديريــة بنــي
مطــر ،والدتــه مــن مــر ،قــرر الذهــاب لزيــارة أخوالــه والعمــل لديهــم،
عنــد وصولــه إىل مــارب تــم القبــض عليــه وإيداعــه يف الســجن ،ومل يفرجــوا
عنــه إال بعمليــة تبــادل.
*محمــد الديلمــي مــن أبنــاء محافظــة صنعــاء منطقــة بنــي حشــيش،
مغــرب بالســعودية منــذ ســنني ولديــه محــل تجــاري هنــاك تــم ســجنه
أيض ـاً معنــا.
والعديــد مــن املغرتبــن الذيــن يعيلــون أرسهــم ممــن تــم ذكرهــم
ســابقاً ،وممــن مل نتعــرف عليهــم بالســجن كانــوا متواجديــن معنــا.
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زوار بيت اهلل
زوار بيــت اللــه الح ـرام ايض ـاً مل يســلموا مــن هــذه األفعــال املشــينة،
فقــد تــم اختطافهــم وســجنهم وتلقــوا التعذيــب بالســجون.
*الشــيخ محمــد املنــدي املطــري مــن محافظــة صنعــاء مديريــة بنــي
مطــر الــذي ذكــرت قصتــه ســابقاً.
*وكــا اخربونــا عــن قصــة عبدالغنــي رشف جحــاف مــن أبنــاء محافظــة
حجــة مديريــة مبــن ،عــامل زيــدي ليــس لــه أي انتــاء ســيايس هكــذا يعرفه
أبنــاء منطقتــه ،قــرر الذهــاب لزيــارة بيــت اللــه الحـرام برفقــة عــدد مــن
النســاء منهــن زوجتــه ووالــدة أحــد أبنــاء مديريــة مبــن املتواجــد مبــارب،
وعنــد عودتــه مــن بيــت اللــه الحـرام اثنــاء عبــوره مــن مــارب تــم اختطافه
وســجنه دون مراعــاة حرمــة النســاء معــه وحرمــة الطريــق املســبلة ،مل
يكــن يف حســبان عبدالغنــي أن مــن اختطفــوه بتلــك الطريقــه تجــردوا مــن
القيــم واألعـراف.
*خالــد عبداللــه جحــاف مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة مبــن،
اختطــف وهــو برفقــه ابــن عمــه عبدالغنــي جحــاف عائديــن مــن بيــت
اللــه الح ـرام.
وأخربونــا الحقـاً أنــه تــم اختطــاف العالمــة /يحيــى الديلمــي أحــد علــاء
الزيديــة ،وخطيــب جامــع النهريــن بصنعــاء القدميــة ،وتــم إيداعــه يف
زنزانــة انفراديــة باألمــن الســيايس دون تقديــر لعمــره.
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*فــؤاد فاخــر الــذي تــم ســجنه برفقــة العالمــة يحيــى الديلمــي اثنــاء
عودتهــم مــن الحــج.
*عــي الصــويف يف الســتينيات مــن عمــره ،مــن محافظــة املحويــت يســكن
بصنعــاء ،ذهــب للعمــرة وعنــد عودتــه مع زوجتــه وابنتــه ،قامــوا بإختطافه
وسجنه.

حتى األوفياء معهم لم يسلموا
أخــرين بعــض األرسى عنــد خروجــي ،أن أحــد الضبــاط التابعــن لهــم
بجبهــة قانيــة بعــد ســجنه معهــم يف ســجن الصالــح وتفاجئــه واســتغرابه
مــن املعاملــة ،أنتحــر وبعدهــا أتــت لجنــة للتحقيــق يف هــذا الــيء.
*أحمــد الدغبــي ،مــن مديريــة حفاش محافظــة املحويت أحــد األوفياء
معهــم منــذ  2011م ،شــارك يف معــارك الغيــل قبــل  2015م ،كان ضابط ـاً
يف إحــدى الكتائــب بالجــوف بعــد  2016م ،ومــن املقربــن ألمــن الوايــي
قائــد املنطقــة بالجــوف ،قــام باســتقطاب أحــد أصدقائــه للتجنيــد لديــه،
الــذي قتــل بعــد فــرة أحــد الجنــود ورسق ســاحه وســيارته (حســب كالم
أحمــد الدغبــي) ،وتــم اتهــام أحمــد بهــذا الــي وســجنه ،كانــت أم أحمــد
لهــا فضــل كبــر عــى الســجناء فبحكــم عمــل عمــه محمــد الدغبــي (أمــن
عــام للتجمــع اليمنــي لإلصــاح بالحديــدة) ومكانــة أحمــد ،كانــت تدخــل
لــه األكل املنــزيل وكنــا نــأكل معــه ،وكان الســجناء يســتبرشون بطعــام أمــه
ويفرحــون كثــرا ً ،وذلــك بســبب األكل الســيئ جــدا ً بالســجن ،وبعــد نقــل
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أحمــد الدغبــي أوقفــوا إدخــال األكل ملــن كانــوا يحصلــون عــى زيــارات.
*هاشــم الذهــب ســاكن مبــارب ،وجنــدي باألمــن املركــزي مبــارب،
تعــرض للســجن والــرب والتعذيــب الــذي حصــل بعــد فــرة مــن قبــل
عدميــي اإلنســانية مل يشــفع لــه أنــه معهــم.
*عبداللــه ريشــان ،مــن الجــوف منطقــة بــرط ،جنــدي مناضــل معهــم،
حــارب يف عــدة جبهــات حتــى فقــد إحــدى رجليــه ،وكان لديــه رجــل
صناعيــة عــاىن الكثــر معنــا كونــه جريحــا ،تــم ســجنه ألكــر مــن ســنة
بتهمــة أنــه رسق طقــا مــن الجبهــة مــع عيــال عمــه ،كان يقــول لهــم:
أال يكفــي أين أعطيتكــم يف الجبهــات أغــى مــا أملــك؟ فأنــا أقاتــل معكــم
منــذ 2011م يف جبهــات عــدة جبهــة كتــاف وجبهــات الرشعيــة أال يكفــي؟
ولكــن دون جــدوى.
*طــه حمــود إســكندر مــن أبنــاء محافظــة إب مديريــة حــزم العديــن،
كان يعمــل يف جلــب الســواك مــن وادي حريــب ويبيعــه للســعودية يف
فــرات املواســم.
مــن املنتمــن املتشــددين لإلصــاح ،منــذ نعومــة أظافــره وهــو يــرىب
عــى أيديهــم ،شــارك معهــم بأنشــطة وأعــال كثــرة جــدا ً تابعــة للحــزب،
وقــد جنــد لهــم العديــد من األشــخاص ،وعمــل كمنســق إعالمي ومســؤول
حلقــات التنظيــم مبديريــة الحــزم وعضــو لجنــة اإلرشاف التابعــة لحــزب
التجمــع اليمنــي لإلصــاح مبحافظــة إب ،كان زمــاؤه قــد أصبحــوا قيــادات
مقربــة مــن الصــف األول ،ذات يــوم مكــث بأحــد الفنــادق مبــارب ،وبعــد
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ســاعات جــاء العتقالــه بعــض الجنــود و أوصلــوه إلدارة األمــن ،و كان رد
املنــاوب أن هــذا ليــس املطلــوب بالقبــض عليــه.
فقــال الجنــدي للمنــاوب  :قــد اســمه وصــل عليــك اســتالمه ،فادخلــوه
الســجن .كان مطمئنــاً كثــرا ً بأنــه ســيخرج ،بعدهــا قامــوا بتحويلــه إىل
األمــن الســيايس ،وكان يســتغرب مــن املعاملــة ويقــول مســتحيل أن هــذا
الســجن تابــع لإلصــاح هــذا تابــع لجهــة أخــرى ،فنحــن مل نــرب عــى هذه
األشــياء منــذ أن درســت باملعاهــد ،مكــث فــرة طويلــة وتعــرض للتعذيــب
الشــديد والــرب املــرح والحصــار مــن التــرز والتبول(ســأتحدث عنــه
الحقـاً) ،وبعــد ســنة وشــهر أطلــق رساحــه وغــادر مــارب عائــدا ً إىل صنعاء.
عنــد خروجــه اعتــذروا لــه واعتربوهــا غلطــة ،تحــت مــرر أن هــذه
املرحلــة مرحلــة حــرب وتتطلــب تضحيــة.
أجابهــم كيــف مرحلــة حــرب خــذوا إجراءاتكــم بســجني لشــهر ،شــهر
ونصــف ،ولكــن أكــر مــن ســنة كيــف هــذا؟
غــادر هارب ـاً مــن مــارب ،بعــد أن انكشــفت لــه الحقيقــة وتــأمل عــى
الســنني التــي افناهــا بخدمــة حزبــه.
كانــوا قــد احتجــزوا لفــرة أحــد املنتمــن ألصحــاب الدعوة مــن املحويت
مديريــة ملحــان ،يدعــى توفيــق ،كان مســافرا ً إىل باكســتان للدعــوة تــم
ســجنه معنــا بتهمــة أنــه شــارك بــدورة ثقافيــة باملحويــت.
*وعــن محمــد صالــح الرداعــي ،الــذي ذهــب برفقــة محمــد العــوايض
جميعهــم مــن محافظــة البيضــاء ،حيــث محمــد الرداعــي يعتــر جنديــا
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تابعــا لهــم بجبهــة قانيــة وولــد عمــه قائــد أيضـاً ،طلــب محمــد العــوايض
املســاعدة مــن محمــد الرداعــي للذهــاب معــه إىل مــارب ،للبحــث عــن
زوج أختــه املختفــي ألكــر مــن خمســة أيــام ،وعنــد وصولهــم إىل مــارب
والبــدء بالســؤال عــن زوج أخــت العــوايض تــم إدخالهــم الســجن معنــا.
* وكــا عرفنــا مــن البعــض عــن املــازم ضيــف اللــه هرشــل مــن أبنــاء
منطقــة مــراد محافظــة مــارب ،جندي تابــع للرشعية تــم اختطافــه وتعذيبه
بســجن االســتخبارات مبــارب حتــى تــوىف جــرأء التعذيــب الوحــي.

املرضى
*عبدالكريــم العفــري مــن أبنــاء محافظــه ذمــار يف الثالثينيــات مــن عمــره
يعمــل جنديــاً يف قــوات النجــدة يف حرضمــوت منــذ ســنني ،وهــو يســتلم
راتبــه كونــه يعــاين مــن مــرض مزمــن وهــو الــرع وتنتابــه نوبــات شــديدة
تــؤدي يف حــاالت إىل غيبوبتــه وهــو يف العــادة يعــاين مــن عجــز يف النطــق،
تــم ســجنه معنــا لفــرة دون مراعــاة لحالتــه التــي كانــت تــزداد ســوءا ً.
*عبداملجيــد مبــارك الرازحــي مــن أبنــاء محافظــة صعــدة مديريــة رازح ،أحــد
ضحايــا طـران التحالــف تــم نقلــه والتكفــل بعالجــه عــن طريــق منظمــة أطبــاء
بــا حــدود للســفر إىل األردن للعــاج ،كانــت قدمــه بــدأت تضمــر وجســمه متأثر
بحــروق ،ســافر األردن عــى نفقــة املنظمــة ،وعنــد العــودة تــم القبــض عليــه يف
مــارب بتهمــة أنــه مــن صعــدة ومل تســتطع املنظمــة أن تصنــع لــه شــيئاً (.)8
 )8مالحق الكتاب  -الوثائق صـ 175 - 174
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*خالــد العميــي مــن محافظــة إب موظــف مبصلحــة الجــارك ،يعــاين
مــن مــرض تجلــط يف الــدم ويســتخدم ُحقنــا ً كانــت بحوزتــه كل شــهر
حقنــة ،ويعــاين مــن فتــاق يف بطنــه تــم ســجنه لفــرة معنــا.
*وأحــد جرحــى جرميــة الصالــة الكــرى بصنعــاء ،كان ضابــط بالحــرس
اســمه محمــد البلبــول مــن أبنــاء محافظــة ذمــار مديريــة آنــس ،تعــرض
لكســور وجــروح وتــم نقلــه عــر طائــرة مــن صنعــاء للعــاج بســلطنة عامن،
وعنــد االنتهــاء مــن العــاج بعــان ،قــرر العــودة لليمــن ،وتــم القبــض عليــه
وهــو مريــض وتعــرض للــرب و االهانــات والســجن االنف ـرادي.

األكاديميون
*الدكتــور خليــل الخطيــب مــن أبنــاء محافظــة إب يعمــل يف وزارة
التعليــم العــايل ،تــم ســجنه معنــا بســبب لقبــه وهــو متجــه إىل القاهــرة.
*عثــان العنــي مــن أبنــاء محافظــة ذمــار ،مســافر لدراســة القضــاء
العســكري بــاألردن ،تــم ســجنه معنــا .وغريهــم ممــن ســبق ذكرهــم،
وأشــخاص مل نتعــرف عليهــم بالســجن.

مسرحية الخروج
ذات يــوم وبالتحديــد بعــد أحــداث  2ديســمرب بصنعــاء ،جــاء أحدهــم
يدعــى أبــو إبراهيــم كان يعمــل كمحقــق ،لكنتــه مــن عــدن ،إىل نافــذة
الســجن وتجمــع النــاس مــن حولــه (وفتــش عــن لثمتــه) وقــال :هــذا دليــل
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عــى صــدق النوايــا -عندمــا فتــش عــن لثمتــه -ســيتم إخراجكــم جميعـاً حتــى
املتشــددين مــن الحوثيــن ســنخرجهم ماعــدا مــن شــاركوا يف الجبهــات وهــذا
الــكالم أنــا مســؤول عنــه فنحــن كلنــا مينيــون ،وقــال أن الحــرب أوشــكت عــى
االنتهــاء .بــدأ الجميــع بالفــرح والبعــض بالبــكاء مــن بشــارة أبــو إبراهيــم،
وفتحــت األبــواب وتجمعــوا حــول النافــذة وبــدأ كل شــخص يتحــدث وهــل
انــا ســأخرج ومــن أجابــه نعــم يفــرح ،تقــدم أحــد الســجناء (توفيــق ريــاش)
الصيــديل باتجــاه النافــذة وســأله :هــل ســأخرج أنــا مــع العفــو؟
اخربه :ال ،أنت مطلوب منك بديل وبدأ باالنهيار والبكاء
وكان الحاج عيل أحمد العنيس ،يبيك من الفرح بأنه سيخرج.
قلت فألجرب حظي وأسمع الرد عني.
وصلت إليه أخربته :أنا أمري الدين جحاف
قــال :أعرفــك جيــدا ً أنــت يف ذمــة والــدك لــن تخــرج مــن هنــا ،عرفــت
املغــزى مــن هــذه الدرامــا التــي صنعوهــا بانهــا نــوع مــن الحــرب النفســية
وبقــي الجميــع ينتظــر متــى ســيغادر ومل يغــادر أحــد بعــد أشــهر.

بعض أساليب تضييق الخناق
خــال تلــك املرحلــة بــدأ أبــو عيــاش بزراعــة جواســيس لــه بــن الســجناء
ورفــع تقاريــر عــى زمالئهــم مــن قبــل ضعيفــي النفــوس ،فتخيلــوا أنــه
حتــى ق ـراءة الق ـران كان البعــض يتجنــب الق ـراءة بعــد صــاة الفجــر ألن
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مــن يقــرأه بعــد الفجــر يتــم الرفــع بــه بأنــه يطبــق برنامــج انصاراللــه،
وســيتم إدخالــه يف قامئــة ســوداء يف التعامــل والــرب ،مل أعــد أتحــدث عــن
حريــة التعبــد كاإلســبال يف الصــاة ،وقـراءة آيــة الكــريس التــي منعــت بهــذا
الســجن والســابق (املعهــد الصالــح) ،فقــد تعــرض األرسى للــرب ذات مــرة
بســجن معهــد الصالــح بســبب آيــة الكــريس وقالــوا بأنهــا زوملــة.
يف يــوم مــن األيــام بــدأ الســجناء باألمــن الســيايس برتديــد الصــاة
اإلبراهيميــة بعــد صــاه الجمعــة ،فــأىت أبــو عيــاش وكان يــرخ  :أوقفــوا
هــذه املهزلــة وبــدأ بالشــتم .يف رمضــان كان الرتكيــز عــى صــاة الرتاويــح
وشــكلياتها ،فكانــوا يأمرونــا إجبــارا ً بالخــروج مــن الزنازيــن لصــاة الرتاويــح
بالصالــة ،ومــن مل يخــرج فــكان يتعــرض للــرب بالعصــا ،وكان يتجــول
العســكر حــول نوافــذ الزنازيــن لســاع هــل هنــاك أحــد بالغــرف مل يخــرج
لصــاة الرتاويــح .ال يعــرف هــؤالء بــأن الديــن هــو املعاملــة قبــل كل يشء
وليــس شــكليات وفــرض بالقــوة.

زيارة مفاجئة
قبــل رمضــان تقريبـاً بشــهرين قامــوا مبنــادايت أنــا وعبــد الغنــي جحــاف
وخالــد جحــاف ومحمــد حمــزة ،ظننــا أنــه خــروج ،ربطــوا عــى أعيننــا
وخرجنــا مشــياً عــى األقــدام ونحــن نــدوس الرملــة ،ال نعــرف إىل أيــن نســر
متمســكني ببعضنــا كقطــار ،رؤوســنا منحنيــة والجنــود مــن حولنــا ،وكأنهــا
لقطــة مــن لقطــات ســجون غوانتنامــو التــي كانــت تبــث يف القنــوات،
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وصلنــا إىل غرفــة وســمح لنــا برفــع الغطــاء عــن أعيننــا ،أنتظرنــا قليـاً ،وإذا
بشــخص دخــل يدعــى عزيــز الحمــدي مــن مديريــة مبــن أىت لزيارتنــا.
وبــدأ بالقــول :بأننــا ســنخرج قريبــاً بعــد تســعة أيــام وأن البــدالء
جاهــزون ،وطلــب منــي بديــل لقبــه الــردوة.
قال الحمدي :أنه هرب من الحوثيني بعد  2ديسمرب.
سألته :عن والدي؟ وعن أحواله؟
قــال :ان والــدي مكــث مــع والــده وســاعد يف عالجــه عندمــا كان مرقــدا ً
باملشــفى ،إىل إن تــويف ولــن ينــى هــذا الجميــل لوالــدي ،أخــرين أن بديــي
تقريبــاً جاهــز وســنخرج األربعــة ،مــرت األيــام وبعــد أســبوعني غــادر
عبدالغنــي جحــاف فقــط ،ومل يتحقــق شــيئاً مــا قالــه.

قيود بسبب النظافة
كان العيــد لدينــا يف ســجن األمــن الســيايس ،عندمــا يــأيت دور غرفتنــا يف
االســتحامم وغســل مالبســنا ،فــكان يشء ال يوصــف مــع بســاطته وكأنــك
أنجــزت شــيئاً كبـرا ً ،بالرغــم أننــا كنــا نعــاين مــن شــحة امليــاه و قطعهــا أحيانـاً
ليــوم أو يومــن مــن دون رشبــة مــاء  -عــدة دول يف (التحالــف) ال تقــدر
عــى توفــر مــاء وغــذاء للســجناء -عندمــا كنــا نغســل مالبســنا كان يســمح
لنــا بتعليقهــا يف نافــذة زنزانتنــا للخــارج يك تتعــرض للشــمس ،ويف يــوم كان
الــدور عــى فــرض أبــو طالــب أن يعلــق املالبــس فصعــد عــى كتــف عرفــات
شــعيب وعلــق املالبــس ،فســقطت قطعــة مــن الجــص املكســور بالنافــذة
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قطعــة حجمهــا ثــاث أصابــع يــد إىل األســفل مــن الخــارج ،ويف الليــل عنــد
اســتعدادنا للنــوم قامــوا باســتدعائنا جميع ـاً مــن بالغرفــة ،وقامــوا بتجهيــز
سالســل حديديــة قيــود ،وبدأنــا نشــاهد حالــة طــوارئ رفــع لهــم أبــو عيــاش
تقريـرا ً بــأن غرفتنــا حاولــت الهــروب مــن النافــذة .وطلب املســؤول عنــه (أبو
محمــد) و باقــي الجنــود ،ومصدقــن أنفســهم بأنهــم أفشــلوا محاولــة هــروب
مــن الســجن ،قامــوا بإخراجنــا إىل الســاحة يف الســجن وأمرونــا بالزحــف عــى
األحجــار والرملــة والشــوك ورضبنــا بالعــي ،ونحــن نزحــف تقريبــا  40مـرا
وأكــر ونعــود بالدحرجــة والصعــق بالكهربــاء ،ثــم أمرونــا بالصعــود والنــزول
وقامــوا بتقييــد السالســل لفــرض أبــو طالــب وعرفــات شــعيب لثالثــة أيــام.
بعــد فــرة قامــوا بإخراجنــا للتشــميس يف الســاحة الخارجيــة وخــال
فــرة سجني(ســنتني وشــهرين) خرجنــا  4م ـرات فقــط للتشــمس بالصبــاح
لخمــس دقائــق.
بعــد مــرور ســنة وتســعة أشــهر ،جــاء عيــد الفطــر ســمحوا لنــا باالتصــال
مــرة أخــرى وكنــت قــد ندمــت كثـرا ً ألين مل أســتطع التحــدث مــع والــديت
يف االتصــال الســابق ،اتصلــت بوالــدي وكان تلفونــه مغلــق ،بعدهــا أتصلــت
بوالــديت وكان تلفونهــا مفتوحــا وبــدأ يــرن كان التلفــون بيــد أخــي ،أجابنــي
و بــدأت بالحديــث معــه ثــم مــع والــديت بــدأت بــدون قصــد بالحديــث
معهــا باللغــة الروســية بعــد أن بــدأت تحدثنــي هــي ،كانــت والــديت تبــي،
لســاع صــويت ألول مــرة ولكنــي تلقيــت رضبــة عــى بطنــي.
وقال أحدهم :تكلم عريب وإال سننهي املكاملة.
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ـي،
مل أعــرف مــن لكمنــي تلــك اللحظــة! حيــث كنــت مغطــى عــى عينـ ّ
بــدأت بالحديــث مــع والــدي كان يبــدو عــى والــدي مــن خــال كالمــه أنــه
تعــب كثـرا ً مــن أجــي.
ســألته هــل التقيــت باملحطــوري الــذي خــرج برمضــان؟ وفهــد أبــو عــادل
أحــد األصدقــاء املقربــن يل؟ بعــد أن غــادر يف رمضــان ايض ـاً ،أخــرين إنــه
التقــى بهــا ،كان يوصينــي والــدي باالرتبــاط باللــه والتمســك بــه ،ســألتهم
عــن جــدي ،أخــروين أنــه بخــر ،مل أكــن أعلــم أنــه تــويف بعــد ســجني
بأســابيع .وأنهيــت املكاملــة.

مرض يصيب السجناء ويعاقب الطبيب
جــاءت فــرة وأصيــب مــن يف الســجن باملــرض ،حمــى شــديدة حتــى
بــدأ بعــض الســجناء يفقــد وعيــه مــن الحمــى ،منهــم رمــزي الجنيــد،
قــام أحــد فاعــي الخــر مــن الســجناء ممــن لديــه نقــود بالتــرع لــراء
عــاج للمــرىض وطلــب منــي أن اذهــب للزنزانــة املجــاورة لــرب الحقنة
لبعــض املــرىض هنــاك ،منهــم رمــزي الجنيــد وفــور ســاع صــويت بالزنزانــة
األخــرى مــن قبــل أبوعيــاش ،وهــو يتجــول حــول الغــرف مــن الخــارج قــام
مبنــادايت :ملــاذا خرجــت مــن غرفتــك؟ وبــدأ بالشــتم
أخربته :خرجت ألجل عمل إنساين ويف يدي الحقنة.
قال :ضع الحقنة وأخرج
خرجــت للســاحة وبــدأ بــريب بالعــى والتهديــد بالصاعــق الكهربــايئ
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والدحرجــة وأمــرين بــأن ال أتدخــل إلنقــاذ أحــد بعــد اليــوم ،حيــث كان
مــن يصــاب باملــرض أحــاول أن أقــدم لــه شــيئا مــن خــال خــريت.
بعــد فــرة جــاء أبــو ثريــا ينادينــي بالعــر خرجــت مبــارشة ،ربــط عــى
عينــي وأخرجنــي إىل ســيارة ،نقلنــي بهــا إىل مــكان حيــث كان هنــاك أبــو
عيــاش أخــذ بيــدي وأدخلنــي غرفــة وإذا بأحدهــم يدخــل يدعــى حســن
الدبــا (ضابــط يف النجــدة مبــارب) مــن أبنــاء خــوالن قــال يل إنــه كان
بالقاهــرة ،ويعــرف زميــي صالــح الغيــي وجــال صيفــان وهــو مرســل
مــن صالــح الغيــي زميــي يف القاهــرة بالكليــة أخــرين إنــه يبلغنــي الســام
الكثــر ،وأنــه مل يكــف عــن مســاعديت ،ولكــن والــدي ال يســتجيب لــه مــن
بصنعــاء إلخراجــي وأنهــم مل يطلبــوا بدي ـاً عنــي ســوى مــدرس وشــاعر،
ولكــن مل يخرجوهــم مــن أجــي.
قال :عليك أن تتصل بوالدك يك يرسع يف األمر.
أجبتــه :الزيــارة الســابقة قــال يل عزيــز الحمــدي تريــدون بديــل واحــد
وكان لقبــه الــردوة ملــاذا اآلن أصبحــوا إثنــن ،عرفــت بعدهــا مــن أيــن
التعنــت والتصعيــب.
ثــم قــال يل :نحــن نتأســف لســجنك هنــا كونــك طالــب ورجــل مــدين
نعتــذر منــك  -كــم هــو ســهل االعتــذار -أعطــاين بعــض األغــراض مــن
زميــي مــن فنيــات داخليــة وفواكــه وثالثــة كتــب منهــا قامــوس طبــي،
وبعدهــا مل تصلنــي زيــارة نهائيـاً إىل أن خرجــت من الســجن .كان الســجناء
فرحــن بالكتــب وكنــا نوزعهــا عــى الزنازيــن للقــراءة بالــدور النعدامهــا.
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تغريات بالسجن
مــرت أيامنــا بالســجن كســائر األيــام الســابقة ،وكان أبــو عيــاش وأبــو ثريــا
قــد عينــا علينــا شاوشــا مــن الســجناء اســمه (ع .خ) ،كان هــذا الشــخص مــن
املقربــن لديهــم حيــث يرفــع التقاريــر واألخبــار عــن كل شــخص مقابــل
يشء رخيــص يحصــل عــى عــدد زائــد مــن (الكــدم) و يحصــل عــى ســيجارة
واحــدة مــرة باألســبوع ،ويقــوم ببيــع كل يشء عــن زمالئــه مقابــل هــذه
امليــزات ،بعــد فــرة بــدأ أبوعيــاش وأبــو ثريــا بتوفــر مــادة التمبــاك (الشــمة
املاربيــة) وإعطائهــا لـــ (ع.خ) ،و ســمح لـــ (ع.ب) و لـــ (س.د) برشائها أيضاً،
كونهــم يحصلــون عــى زيــارات متعــددة مــن أهاليهــم مبــارب ،فــكان هؤالء
الثالثــة يصنعــون مصيــدة لبعــض النــزالء الجــدد ،ممــن كانــوا مدمنــن عــى
القــات والشــمة قبــل الســجن ،وذلــك بإعطائهــم كميــة بســيطة مجانـاً حتــى
يتعــودوا عليهــا ،ثــم بعــد فــرة يقــوم ببيــع الكيــس التمبــاك الــذي يشــريه
ب 50ريــال ،بألــف ريــال مينــي ،واســتمر (ع .خ) باالســتفادة مــع أصدقائــه يف
هــذا الــيء ،حتــى نشــبت خالفــات بينهــم وأتضــح أنهــم كانــوا يرسقــون
النقــود عــى بعــض األشــخاص يف الســجن ويقومــون بإخفــاء بعــض الرســائل
مــن األهــايل كالطعــام ألبنائهــم ،وكان املســؤولون عــن الســجن متواطئــن
معهــم ،حتــى كــرت الشــكاوى واملشــاكل بالســجن ،وعنــد مغــادرة بعــض
األشــخاص للســجن ،كانــوا يشــكون ألبــو محمــد( مســؤول عــن األمنيــات)
بســجن األمــن الســيايس عــن هــذا الــيء ،فــكان يســألهم :مــن ترشــحون
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نضــع مــكان (ع .خ)
فكانوا يخربونه :أمري الدين
ومــن بينهــم أنــاس مثــل عبــد اللــه ريشــان وأحمــد الدغبــي ،كانــوا
يزكوننــي لتــويل األمــر لنحقــق نوعــاً مــن االســتقرار والعدالــة يف توزيــع
املــأكل واملــرب بعــد أن تحــول الســجن إىل عصابــات ال يســتفيد مــن املــاء
إال جامعــات معينــة.
وبعــد عيــد األضحــى أىت أبــو محمــد وجنــوده ،يف الصبــاح الباكــر وطلــب
منــي الخــروج وكنــت حينهــا نامئـاً ،تفاجــأت ظننــت أن هنــاك شــيئاً جديــدا ً،
أســتجد يف التحقيــق ،أخرجنــي وقــام بالحديــث معــي إنــه يريــد أن أســتلم
زمــام األمــور يف توزيــع األكل واملــاء ،بعــد أن تحــول الســجن إىل هــذا الحــال،
اســتلمت زمــام األمــور عنــد رغبــة زمــايئ وحاولــت بقــدر املســتطاع أن
أفيــد الســجناء ،كانــت أوعيــة املــاء ( 20الــرا) التــي نســتخدمها لتعبئــة املــاء
مــن حنفيــة الحــام ،بداخلهــا طحالــب وال تنفــع للــرب ،قمنــا بجمــع نقــود
ورشاء أوعيــة جديــدة ،وتــم وقــف دخــول التمبــاك .بعــد أيــام بــدأ يــأيت إ ّيل
أبــو محمــد ويخــرين بأنــه يريــد أخبــار عــن الســجناء أخربتــه أننــي لــن أقــدر
عــى هــذا الــيء فــا أجيــد تتبــع النــاس ،وبعــد شــهر بــدأ ينزعــج منــي
لعــدم رفــع أي يشء لــه ،كان دامئـاً يــأيت ويقــول :أنــت متعــاون مــع الســجناء
كثــرا ً وتحــاول أن تريحهــم أكــر أثنــاء غيــاب الجنــود وهــذا ال يعجبنــي.
تســاءلت مــع نفــي ومــع مــن يريــدين أن أتعــاون مــع مــن ســجنوين
وعذبــوين وحرمــوين مــن تعليمــي !!
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املطالبة بالحقوق قد تسلب حياتك
كان أحــد املنتمــن لإلصــاح طــه إســكندر ومعــه بعض الســجناء بالســجن
ضجــوا مــن التعامــل الســيئ ومــن عــدم توفــر االتصــاالت وأبســط الحقــوق
للســجناء ،وكان يقــول لســنا مســجونون عنــد اإلصــاح نحــن يف ســجن تابــع
لجهــة أخــرى .بــدأت الصــورة تتضــح لديــه أكــر فأكــر ،عــرف أن مســؤويل
الســجن مــن حــزب اإلصــاح ،وكانــوا قــد أخرجــوه برمضــان وأعــادوه
مــن بوابــة الســجن كحــرب نفســية ،كان ســبب ســجنه أن طــه مل يعــد
يديــن بالــوالء لبعــض القيــادات بالشــكل املطلــوب ،وبعــد فــرة قــرر هــو
ومجموعــة بــأن يقومــوا بــإرضاب عــن الطعــام للمطالبــة بالتحقيــق يف
قضاياهــم وتوفــر أبســط الحقــوق كســجناء.
بعــد أن قــرر اإلرضاب وســانده أغلــب الســجناء ورفضــوا الطعــام جــاء أبــو
ثريــا وامرهــم بأخــذ الطعــام فقــد جــن جنونــه ،بســبب اإلرضاب وكان قــد
تزامــن اإلرضاب مــع عــدم توفــر املــاء ليومــن ،نــادى أبــو ثريــا أليب محمــد،
وحــر أبــو محمــد.
فتخاطب معه طه إسكندر وغريه.
قالــوا :لــن ندخــل زنازيننــا حتــى يــأيت املســؤول أبــو أســامة للســجن
ليخربنــا ملــاذا نحــن يف الســجن؟ ونريــد أبســط الحقــوق مــن اتصــال ومــأكل
ومــرب وزيــارات.
أجابــه أبــو محمــد  :بــأن عليــه أن يخــرج للســاحة ليتــم معاقبتــه ،دخــل
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أبــو محمــد باتجاهــه ،ولكنــه رفــض الخــروج مــع أصدقائــه.
بعدهــا قــام بالتواصــل مــع فريــق مكافحــه الشــغب ،وأتــوا يف نفــس
اليــوم.
كان ذلــك التاريــخ ال ينــى مــن ذاكــرة أحــد لــآن  29ســبتمرب 2018م
مــن شــاهد ذلــك اليــوم لــن يصــدق أنهــم ميتــون لإلنســانية بــيء بســيط،
(بســبب حقــوق يطالبهــا ســجناء بســطاء ،يطالــب بتحســن مــأكل ومعرفــة
ســبب ســجنه وتوفــر االتصــال والســاح بالزيــارة) ،فجــأة أىت جنــود وكانــوا
يرتــدون زي منشــآت وملثمــون كالعــادة وبعضهــم واضــع أقنعــة ،بــدوا مــن
البــاب حــن فتحــه وقامــوا بالجــري باتجــاه األرسى برفقــة جنــود حاميــة
الســجن كان عددهــم كبــر جــدا ً ،كانــوا يحملــون عصي ـاً غليظــة وسالســل
حديديــة وبعضهــم قفــازات حديديــة للكــم ،كان الســجناء يهربــون منهــم،
البعــض دخــل الحــام والبعــض الغــرف والبعــض تجمعــوا بزاويــة الصالــة،
اتجهــوا نحوهــم وانهالــوا عليهــم بالــرب املــرح دون متيــز ،البعــض رضب
يف عينــه والبعــض يف رأســه وبــدأت الدمــاء تتطايــر عــى جــدران الســجن يف
مشــهد مرعــب ،ثــم دخلــوا الغــرف واخرجــوا طــه إســكندر ومــن كان معــه
مــن املتضامنــن أخرجوهــم للســاحة حيــث هنــاك كان أخــرون بانتظارهــم
وكان الــرب بطريقــة وحشــية للكبــر والصغــر لقــوي البنيــة وضعيفهــا،
قامــوا بــرب محمــد الرميــي ســجني جديــد ،مثانيــة أشــخاص انهالــوا عليــه
وبأســلوب اســتهزاء يغــردون ويقولــون (:صــي عليــه صــي) وهــم يرضبونــه
ويدوســونه بالبيــادات رضب عــى عينــه بكابــل حتــى ورمــت عينــه ومل
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يســتطع فتحهــا لفــرة ،مل يســلم أحــد منهــم يف ذلــك اليــوم ســوى القليــل،
بعــدد أصابــع اليــد الواحــدة ،وبعــد فــرة إذ بطــه إســكندر يزحــف مــن
جهــة بــاب الخــروج ومالبســه ممزقــة ووجهــه مملــوء بالدمــاء يزحــف ،مل
أســتطيع متييــزه مــن وجهــه فقــد كان مغســوالً بالدمــاء وهو يزحــف ويقوم
الجنــود بركلــه يف وجهــه بأســلوب اســتحقاري وهمجــي ،وبعــده زمــاؤه
يزحفــون ال يقــدرون عــى الوقــوف يزحفــون للداخــل وهــم ينهالــون عــى
رؤوســهم بالــرب بالعــي ووجوههــم مملــوءة بالدمــاء مثــل طــه ،كميــة
الدمــاء التــي رأيتهــا ذلــك اليــوم رهيبــة ،تلقيــت بعــض الرضبــات بالعــى
حيــث كنــت متخفيــا مــن قبــل العصابــة اإلجراميــة التــي دخلــت ،ســاعات
وخرجــوا.
بــدأت اتفقــد املســاجني وهــم يف حالــة يــرىث لهــا مــن النزيــف وآثــار
الــرب ،كانــت جلــود البعــض ســوداء حارقــة مــن الــرب والبعــض ال
يقــدر عــى التنفــس للــركالت بالبيــادات التــي تلقوهــا يف صدورهــم ،كان
أكــر مــن تلقــى الــرب طــه ومــن أخــرج معــه للخــارج ،فُتــح جــرح كبــر
يف راس طــه ومل يتوقــف النزيــف منــه إال بصعوبــة كان يغمــى عليــه كل
دقيقــة ،بعــض مــن تلقــى الــرب ذلــك اليــوم يف الــكىل كانــوا يبولــون دمـاً.
ظننــت أن الحق ـراء لــن يعــودوا مــرة أخــرى.
ولكــن يف الليــل دخلــوا مــرة أخــرى وقامــوا بــرب الســجناء رضبــاً
شــديدا ً وقلبــوا الســجن راسـاً عــى عقــب ،ذلــك اليــوم وتلــك الليلــة تســمع
ال ـراخ والعويــل وصــوت الرضبــات ليلــة ســوداء داميــة لــن متحــى مــن
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الذاكــرة ألولئــك املتوحشــن عدميــي اإلنســانية ،قامــوا بإخــراج البعــض
للســاحة ووضعهــم بشــكل دائــري واالنهيــال عليهــم بالــرب ومــن ثــم
االســتعراض عليهــم بعــد االنتهــاء مــن الــرب ،أمــروا بــأن يأخــذ كل فــرد
زميلــه عــى كتفــه ويرميــه عــى رأســه ،ويعيــد الكــرة إن مل يرمــه جيــدا ً
ويتعــرض للكــم والــرب ويعــود الزميــل لرمــي زميلــه اآلخــر ،تأثــرت قــدم
عــي الــريف التــي أصبحــت منتفخــة وكأنهــا مكســورة ومل يقــدر عــى
املــي عليهــا لفــرة بســبب ســقوط أحــد زمالئــه عليهــا ،وتعــرض البعــض
للــرب يف الخصيتــن.
بعــد هــذا الــرب تحــدث زعيــم العصابــة جالسـاً عــى كــريس والســجناء
أمامــه يقفــون بعــد أن انتهــوا مــن رضبهــم ،قائــا( :إمنــا جــزاء الذيــن
يحاربــون اللــه ورســوله أن يصلبــوا أو يقتلــوا) هــذا جزاؤكــم فأنتــم تعيثــون
يف األرض فســادا ً وتقومــون بالفــوىض ،تفكــرون يف اإلرضاب أنتــم اليــوم لــوال
رحمتــي بكــم لكنتــم يف ثالجــات مستشــفياتنا ،ألنــه ليــس لكــم قيمــة لدينــا
فأنتــم أتبــاع ميليشــيات.
بقيــت حالــة الســجناء تلــك الليلــة ،يرصخــون ويبكــون ،وينحنــون عــى
الــدوام خوفً ـاً مــن بطــش الجــاد .والواح ـ ُد ِمن ُهــم يُ َســلط عليــه وحــوش
يف شــكل بــر يصفعونــه متــى مــا أرادوا عــى وجهــه وقفــاه ،وينهالــون
عليــه باله ـراوات والكابــات ،ويأمرونــه أن ينحنــي فينحنــي ل ُيــرب عــى
رأســه وظهــره كالدابــة ،ويؤمــر أن يخلــع مالبســه فيخلعهــا ،ويأمرونــه أن
يــدور وهــو محنــي الظهــر خالــع املالبــس فيــدور كــا تــدور النحلــة وهــم
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وســبابًا
ينهالــون عليــه رضبًــا ولكـ ًـا ً
وركل عــى وجهــه ويوســعونه شـ ً
ـتم ُ
وســخرية.
ُ
بعــد ذلــك اليــوم أزداد الحصــار يف الخــروج للحــام واملعانــاة يف الحريــة،
وازداد الــرب والتعذيــب وأســتمر منــع الزيــارات ومنــع إرســال الطلبــات
وســاءت األمــور كثـرا ً.
بعدهــا بأيــام أتــوا بشــاوش جديــد يدعــى أبــو قــي بــدالً ألبوعيــاش،
كان شــاوش بالســجن الســابق الصالــح بالــدور الثالــث الــذي كان يعــذب
الســجناء ويــدوس عــى وجوههــم بالبيــادات ،عــاد قائـاً مــن النافــذة :أنــا
ليــس لــدي أب وال أم وال أخــت ،وبــدأ بالســب عــى الســجناء .كان أغلــب
املتعرضــن للــرب الشــديد يعانــون مــن آالم شــديدة كان أكرثهــم تــررا ً
مــن طالبــوا بالحقــوق ،كانــت حالــة طــه إســكندر خطــرة كان يغيــب عــن
وعيــه وكان رأســه بحاجــة لجراحــة وكان صديقــه هاشــم الذهــب متأثــر
أيض ـاً ،بســبب الــركل بالوجــه ،وكانــت ظهــور اآلخريــن ســوداء مــن شــدة
الــرب وبعدهــا تحولــت إىل اللــون األزرق.

مسؤول السجن مع رئيس النيابة
بعــد أيــام مــن اليــوم الدامــي ،جــاء أبــو أســامة (أحمــد حنشــل) برفقــة
شــخص يدعــى عــارف املخــايف رئيــس النيابــة االســتئنافية مبــارب ،دخلــوا
الســجن ومــروا عــى الزنازيــن ،حيــث كنــت أنــا بالصالــة تلــك الفــرة ،بــدأ
باملــرور املخــايف والســؤال عــن اســم كل ســجني وســبب ســجنه ،وصــل إ ّيل
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وبــدأ بســؤايل قائــا :مــا أســمك؟ أجبتــه عــن أســمي وأخربتــه إننــي طالــب
تــم حرمــاين مــن دراســتي.
أجابني قائالً :كلنا مل نكمل دراستنا إىل اآلن بكل برود.
مل يكــن هنــاك فائــدة مــن زيارتهــم لنــا ،وبحضــور رئيــس النيابــة مل يقــدر
أن يصنــع شــيئا بــل وأســلوب كالمــه الــذي يــدل عــى تشــدده وعدامتــه،
وفــروا فقــط لنــا االتصــاالت مــرة أخــرى بأهالينــا.

بعد مرور سنتني وشهر
تــم اســتدعايئ لالتصــال ،وكنــت عــى قلــق أريــد أن أســمع كل يشء طيــب
عــن أرسيت وأهــي وعــن أحوالهم.
أعطيــت مســؤول االتصــاالت الرقــم ،بــدأ التليفــون بالرنــن ،وفتــح املايــك
ي
كالعــادة وأنــا مغطــى العينــن تحــدث معــي أنهــا فرصتــي األخــرة وأن عـ ّ
أن أضغــط عــى أرسيت إلخـراج بديــل وإال ســأبقى بالســجن لفـرات أطــول.
أجابني والدي وكأنه مشغول يف عمل يبدو عليه
قائال :من معي؟
أنا :ولدك أمري الدين
أيب ،كيف حالك؟ يا إبني ،طمني عنك؟
أنــا :أنــا الحمــد اللــه بخــر ال تقلقــوا! مــاذا صنعتــم مــن أجــي لقــد خــرج
النــاس كلهــم ،هــل وصلتــم إىل نتيجــة ؟
أيب :لقــد طرقنــا كل األبــواب يــا ولــدي ،ولكــن مــن أنــت بحوزتهــم
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كاذبــون ،لقــد صنعنــا كل يشء ،مــن أجــل البديــل ولقــد قدمــت اســتقالتي،
ولكنهــم يرفضــون إخراجــك.
أنا :وكيف خرجوا من قبيل يف صفقات تبادل؟
والــدي :لــن أســتطيع إخراجــك أنــا وال أحــد ،فقــط هــو اللــه مــن
ســيخرجك مــن هــذا الســجن أرتبــط بــه ،مــن أنــت لديهــم ليــس لهــم أي
مبــادئ هــم كاذبــون
أنــا :بعــد أن دمعــت عينــي ال ترتكنــي والــدي أمــي فيكــم بعــد اللــه أيــن
والديت؟
أيب :اتصل بها ولكن ال تقلقها.
أنا :بالتأكيد.
أنهيــت االتصــال واتصلــت مبــارشة بوالــديت ســمعت صــويت وبــدأت
بالبــكاء أخربتهــا اننــي بخــر وأال تقلــق أبــدا.
والــديت :أخــرين يــا ولــدي ،مــاذا ميكننــي أن أصنعــه ســامحني يــا ولــدي،
فلــم أعــد أســتطيع أن أصنــع شــيئاً ألجلــك ســامحني لقــد فقدتــك.
أنا :سامحوين أنتم ألين أتعبتكم معي.
والــديت :إىل أيــن أتوجــه مل أعــد أعــرف لقــد تضامنــوا معــك زمالئــك
بالخــارج مــن خــال فديوهــات ومــن خــال هاشــتقات دون جــدوى.
أنا :أشكريهم نيابة عني.
والــديت :لقــد طرقــت أبــواب جميــع املنظــات ،ولكــن دون جــدوى بــا
فائــدة فمــن أنــت بحوزتهــم ليســوا بـرا ً ،ليــس لهــم قلــوب ،لقــد راســلت
الخارجيــة األوكرانيــة والروســية مــن أجلــك ومل يصلنــي أي رد عــن قضيتــك.
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قــال مســؤول االتصــاالت  :أخربهــا إن أرادت أن تــزورك فلتــأيت وتنســق
هنــا وسنســمح لهــا بالدخــول.
أجبته :وهل ستسجنونهم بجانبي هي وأخي إذا نزلوا.
قــال :اللــه املســتعان ،ال لــن يحصــل يتواصلــوا عــى هــذا الرقــم وسنســهل
لهم
تحدثت مع ا ُختي الصغرية ومحمد أخي وأنهى املكاملة.

األيام االخرية
بعــد أيــام مــن االتصــال ،جــاء ملثــان إىل الســجن وســأال عــن الطعــام،
أجبتهــم بــكل حقيقــة ،صــادف أن الغــداء قــد ســلم لنــا ،ولكنــه مل يــوزع،
أريتهــم الطعــام وبعدهــا اســتدعيا الطبــاخ دخــل ملث ـاً وقالــوا :لــه هــل
تســتطيع أن تــأكل هــذا الطعــام؟ ال يأكلــه بنــي أدم.
تغــر بعدهــا الطعــام ملــدة أســبوع كطباخــة ،ولكنــه عــاد كــا كان ذلــك
الطعــام الــذي ال تأكلــه الحيوانــات.
يف اليــوم التــايل جــاء أبــو محمــد (مســؤول االمنيــات) وبــدأ يكلمني إنني
يف ذمــة والــدي وهــو ال يريــد إخراجــي ،وأن مــا قالــه يف االتصــال األخــر يل
عــن تقديــم اســتقالته كان مجــرد تقيــة وكــذب ومراوغــة يعرفونهــا جيدا ً.
وبــدأ يســألني عــن الســجن ويريــد أخبــار عنــه ولكــن مل يكــن لــدي يشء
ألقولــه فقــال :أنــت مـراوغ ومتعــاون مــع الســجناء كثـرا ً وأنــا أعلــم ذلــك
أعــرف كل يشء.
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عرفت أساليب الحرب النفسية التي مل ميلوا منها معي.
بــدأت تلــك الفــرة بالتفكــر كثـرا ً متــى ســيأيت خروجــي ،ويف يــوم حلمت
نفــس األحــام التــي أحلمهــا برفقــة والــدي كان والــدي يقــود الســيارة وأنــا
بجانبــه ويقودهــا برسعــة كبــرة جــدا ً ،يف طريــق ضيــق مســفلت ،وكانــت
هنــاك شــاحنات كبــرة تتجــه لصدامنــا ،ولكــن والــدي كان يتعداهــن مبهارة
ورسعــة .كنــت متفائـاً بذلــك الحلــم كثـرا ً.
بتاريــخ  4نوفمــر وبالليــل تــم اســتدعايئ للتحقيــق ،يف وقــت متأخــر مــن
الليــل تفاجــأت بنــدايئ ،خرجــت وتــم ربــط عينــي ودخلــت غرفــة جلســت
عــى الكــريس وقــام أبــو ثريــا باالتصــال قائــاً :يــا فنــدم ،لقــد أحرضتــه
للغرفــة.
دخل وجلس أمامي وكان بيني وبينه طاولة تفصلنا.
قال :أمري الدين كيف حالك؟
أنا :الحمد الله
قال :كيف السجن معك؟
أجبته :الحمد الله .متام
قال :ال تكذب فهو سجن .وأنا أعرف كيف السجن.
قــال :أريــد أن أخــرك بــيء أنــت مســجون لدينــا لفــرة طويلــة ،وقــد
حاولنــا اســتثامر ســجنك لدينــا ،كونــك طالــب طــب بــري ولديــك ثــاث
لغــات ،ولكــن وصلنــا لطريــق مســدود مل نســتطع اســتثامر ســجنك معنــا،
أريــدك أن تعــرف أننــا أكــر مــن بادرنــا إلخراجــك مــن الســجن ،ولكــن
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أولئــك يرفضــون دامئ ـاً خروجــك كونــك لســت مــن جبهــة معركــة ،هنــاك
مــن لجنــة الوســاطة ال أخفــي عليــك يتابعــون مــن أجــل إخراجــك ،ونحــن
نتعــاون معهــم.
أنا :هل سأخرج قريبا؟
قال :أمتنى ذلك!
قــال :إذا خرجــت مــا هــو مرشوعــك القــادم؟ بعــد الخــروج ،هــل ســتعود
للدراســة؟ إذا أردت العــودة سنســهل لــك الطريــق حتــى مــع أرستــك
ونســمح لكــم باملــرور ونوصلكــم إىل مطــار ســيئون.
أنا :وهل ستمسكون يب مرة أخرى؟
قــال :مســتحيل هــذا ،إذا خرجــت وعــدت إىل صنعــاء مــارس حياتــك
طبيعي ـاً واذهــب مــع الحوثيــن ،ولكــن كــن حــذرا ً هنــاك! فأنــت إنســان
واعــي ومثقــف وال متيــل إىل الرصاعــات والنزاعــات ،وأخــر مــن ســتجدهم
يف صنعــاء بأننــا أخــوة وعلينــا طــي صفحــة املــايض ويكفــي دمــاء وســلب
ملؤسســات الدولــة.
ثــم أخــذين بيــدي وســلمني إىل أبــو ثريــا وقــال لــه :عاملــوه معاملــة
جيــدة ،وربــت عــى كتفــي قائــاً :ســنلتقي قريبــاً إن شــاء اللــه.
سألته عن اسمه؟ قال :ناديني أبو محمد.
مل يكن صوته صوت أبو محمد مسؤول األمنيات.
عــدت وأنــا أتســاءل هــل هــي لعبــة جديــدة كتلــك التــي انصدمــت بهــا
عنــد نقــي مــن الــدور األول بســجن معهــد الصالــح إىل الــدور الثالــث!!
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رحــت أحــدث زمــايئ نــر الرغــواين وعــي الــريف وإبراهيــم ســلبة
وغريهــم عــن الحــوار الــذي دار بينــي وبينــه فأعتــره البعــض أمــرا ً
عادي ـاً ،كســائر امل ـرات املعتــادة والبعــض تفــاءل معــه وقــال يبــدو أنــك
ســتخرج اليــوم فيــا بــدا البعــض متأكــدا ً  ،100%كان الغالبيــة يودعوننــي
ويوصوننــي بإبــاغ تحياتهــم إىل أرسهــم وأال أنســاهم أيضــاً.
وكنــت قلق ـاً متخوف ـاً مــن صدمــة أخــرى فلــم أنــم تلــك الليلــة حتــى
الفجــر .وبعــد صــاة الفجــر جلســت مــع خالــد جحــاف الــذي طلــب منــي
أال اتركــه وحيــدا ً وأنســاه بالســجن.

لحظات املغادرة
بعــد رشوق الشــمس عنــد الســاعة السادســة والنصــف صباح ـاً ســمعت
هــزة فتحــة البــاب ونــاداين أبــو محمــد (مســؤول االمنيــات عــن الســجن)
قائـاً :نــاد إبراهيــم ســلبة!
ذهبــت وناديــت إبراهيــم ســلبة ،وصــل إىل البــاب وقــال يل أخــرج معــه،
خرجــت وتأكــدت أننــا ســنخرج ســجدت مبــارشة عــى األرض قبــل الربــط عــى
عينــي ،لحظــة لــن تتكــرر ابــدا ً يف حيــايت ،شــعور الخــروج مــن الســجن إحســاس
ال أســتطيع وصفــه ،كنــت أردد يف نفــي ماهــي إال دقائــق وأكــون حـرا ً طليقـاً.
ربطــوا عــى أعيننــا ،واقتادونــا إىل غرفــة ،وهنــاك ازالــوا الربــاط عــن أعيننــا،
وأعطونــا ورقــه قالــوا يجــب علينــا وضــع البصمــة عليهــا والتوقيــع ،مضمونهــا
تعهــد وإلتــزام بعــدم العــودة لالنضــام للمليشــيات االنقالبيــة التخريبيــة
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والعمــل معهــا وعــدم زعزعــة األمــن مبــارب ،وعــدم العمــل ضــد الرشعيــة،
وبعــد أن فعلنــا ،أخذنــا متعلقاتنــا مل أجــد هاتفــي ،وإبراهيــم ســلبة كذلــك.
قــال لنــا أبــو محمــد مســؤول االمنيــات :ســوف نلحــق لكــم تلفوناتكــم،
يبــدو أنكــم ســتذهبون مثــل صديقكــم الــذي لقــي مرصعــه باألمــس
واذاعــوا خــره بالقنــوات عبداللــه املحطــوري لقــد قتلنــاه بغــارة للتحالــف
وهــو يقاتــل بالحديــدة ،وانتــم ســتذهبون بعــده.
صمتنــا ومل نجبــه كان الخــر كالصدمــة علينــا ،املحامــي صديقنــا واخونــا
عبداللــه املحطــوري إستشــهد! قلــت يف نفــي لقــد ذهــب إىل الجبهات بعد
مــا فعلــوا فيــه مــا فعلــوا وهــو املــدين الــذي ال عالقــة لــه بالحــرب واطرافهــا
وتذكــرت مــا كان يقــول يل بالســجن مــن أنــه قــد حــدد موقفـاً منهــم بعــد
مــا عانــاه مــن ويــات وتعذيــب قبيــح واعتــداء عــى خصوصياتــه املصونــة
قانونـاً ودســتورا ً يف آخــر فــرة لــه بالســجن.
صعدنــا عــى ســيارة (طقــم) وتــم أخذنــا إىل البوابــة وابعــدوا لنــا أعيننــا،
كنــت بــا أحذيــة ،كان ينتظرنــا هنــاك ضابــط داخــل ســيارة صالــون النــد
كــروزر ومعــه الســائق ولــده ســلمنا عليــه وتأكــد مــن أســائنا .تــم اقتيادنــا
اىل منــزل داخلــه أرسى ضمنهــم محمــد أحمــد اليفاعــي زميــي بســجن الصالح
الــذي تعــرض لنتــف اظافــره و الصعــق بالكهربــاء و الــرب بســيخ الحديــد
عــى رأســه ،رأيتــه وكنــت مســتغرباً ،إذ ظننــت أنــه خــرج منــذ فــرة طويلــة.
تناولنــا الفطــار وتحركنــا عــى ســيارة فورشــر وســيارتني صالــون النــد
كــروزر أمامنــا ،كان يقعــد إىل جانــب الســائق فايــز الجــريب مــن محافظــة
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ذمــار وهــو جنــدي مبــارب ،أىت معنــا الســتقبال أخيــه (األســر لــدى أنصــار
اللــه) الــذي ســيتم التبــادل بــه.
وحــى لنــا :أنــه عــى اتصــال دائــم بأخيــه وأنــه يرســل لــه عرشيــن الــف
ريــال مينــي ،عــى انــه بــدا متذمـرا ً مــن معاملــة أنصــار اللــه ألخيــه األســر
وهــو يحــي لنــا ذلــك.
فقلنــا لــه :أحمــد ربــك ،أنــك كنــت عــى تواصــل بــه ،وأن مــا ترســله مــن
نقــود يصــل إليــه.
وحــن حكينــا لــه بــعض مــا كنــا نعانيــه يف ســجونهم ،وراح إبراهيــم
ســلبة يريهــم آثــار التعذيــب األخــر.
قالوا :هل معقول هذا؟!.
باتجــاه الجــوف ،حيــث نقطــة التبــادل ،تحركــت الســيارة وفيــا كنــا
نراقــب ســيارة ضبــاط لجنــة الوساطــة أمامنــا انفجــر إطــار الســيارة
الخلفــي نتيجــة الرسعــة العاليــة جــدا ً ،ولكــن الســائق كان محرتفـاً فتــوازن
وأســتطاع إنقــاذ املوقــف .انتظرنــا لدقائــق حتــى تبديــل اإلطــار وتحركنــا
بعدهــا إىل أن وصلنــا إىل منطقــة متــاس ،نزلنــا مــن الســيارة وإذا (بطقــم)
يســوقه الشــيخ ناجــي مريــط عضــو لجنــة الوســاطة املحليــة وعــى متنــه
مجموعــة مــن أرساهــم نزلــوا مــن الســيارة وبحــوزة بعضهــم تلفونــات
وكمبيوتـرات محمولــة عــى عكســنا إذ كنــا حفــاة مبالبــس رثــة وتلفوناتنــا
مصــادرة ،نــزل مــن الســيارة الشــيخ وســألنا عــن أســائنا وأخذنــا إىل الجهــة
األخــرى مــن حيــث أىت ،حتــى وصلنــا إىل ســيارة بانتظارنــا ،صعدنــا عليهــا
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واتصلنــا بأهلنــا وطأمناهــم بــأن عمليــة التبــادل متــت بســام ونحــن يف
الطريــق.
وبعــد قطــع كيلــو مــرات مرينــا بأحــد الغيــول مبحافظــة الجــوف
اســتحمينا بــه والتقطنــا بعــض الصــور التذكاريــة ،إحســاس فعــي بالحريــة
إنــه يــوم الخامــس مــن نوفمــر تاريــخ ميــاد جديــد بالنســبة إ ّيل ويــوم
انتهــاء رحلتــي خلــف القضبــان.
كانــت الحقيقــة التــي توصلــت إليهــا ،أن كل مــن حــويل خلــف القضبــان
أو خارجهــا مينيــون ،نفــي ال تحمــل نحوهــم أي ضغائــن أو أحقــاد،
يجمعنــي بهــم ديــن واحــد ووطــن واحــد ،ومنــذ نعومــة أظافــري كانــت
هكــذا تربيتــي ،فكنــت الحــر الــذي يقــف خلــف القضبــان ونفســه الحــرة
متجــردة مــن األحقــاد والضغائــن ومل تلوثهــا املطامــع الرخيصــة أو تترسب
إليهــا مهــرة بيــع األوطــان ،لتظــل مســتعبدة للغــر.
وكنــت أرى يف مــن هــم خــارج القضبــان من الســجانني والشــوش وجالوزة
التعذيــب بأنهــم هــم الســجناء واملعتقلــون الحقيقيــون ،فهــم عبيــد حبيســة
األحقــاد والضغائــن الطائفيــة والعرقيــة ،يعيشــون يف أرض ويف بقعــة
جغرافيــة باعوهــا مــع أنفســهم بثمــن بخــس فتملكهــم الغــر وأســتعبدهم.
الحمد الله الذي أعانني وألهمني لهذا.
الحمد الله عىل نعمة الحرية.
والدي.
الحمد الله الذي عصم عىل قلوب
ّ
نسأل الله السالمة لجميع االرسى واملختطفني.
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