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بيان صحفي

فلتكن صفقة تبادل األسرى نهاية للحرب في اليمن
أوردت صحيفة الثورة الصادرة في اليمن بتاريخ 2020/10/17م إتمام صفقة تبادل األسرى بتبادل
 670أسيراً مقابل  400من أتباع هادي .فقد جرى يومي األربعاء والخميس  14و2020/10/15م تبادل
األسرى بين أطراف الصراع المتحاربة في اليمن منذ ست سنوات .فيما ظهر الحقا ً أن الحوثيين أطلقوا سراح
أمريكيين أخفوا ظروف اعتقالهما ،حيث كشف "مستشار األمن القومي األمريكي ،روبرت أوبراين ،في بيان
إن بالده ترحب بإفراج الحوثيين عن ساندرا لولي ومايكل غيغادا ،وأضاف أنه سيتم أيضا إعادة جثمان بالل
فطين ،الذي توفي في األسر" (الجزيرة" ،)2020/10/15 ،ورحّ بت وزارة الخارجية األمريكية في بيان
باإلفراج عن الرهينتين لولي وغيغادا ،وأرسلت تعازيها إلى عائلة الجندي فطين ،كذلك شكر مستشار األمن
القومي األمريكي روبرت سي أوبراين ،السلطان هيثم بن طارق والملك سلمان على تعاونهما" (بي بي سي،
 .)2020/10/15فال ندري أنهنئ أهالي المعتقلين بعودة أبنائهم إليهم ،أم نتساءل مقابل ماذا أطلق سراح
األمريكيين الذي يجلجل شعار الموت لهم صباح مساء؟ ولماذا استثني بعض األسرى من عملية التبادل وقد
تمت عشرات المبادالت لألسرى بحسب مكانتهم لدى كل طرف؟!
لقد بدا من خالل الصور واألخبار سوء معاملة الطرفين لألسرى؛ من التجويع والضرب والتعذيب ،وأن
الطرفين لم يراعيا أحكام األسرى في اإلسالم من اإلكرام وكفاية الطعام ومداواة الجرحى وكف األيدي بعدم
اإليذاء!
إن اإلسالم ليحرم أشد التحريم سفك المسلمين دماء بعضهم وتغييب اآلالف منهم في السجون وإذاقتهم
صنوف العذاب بغيا ً وتعدياً.
لقد بدا أن عملية تبادل األسرى ليست سوى نقلة على رقعة الشطرنج التي ال يملك الحوثيون وال عبد ربه
من أمرها شيئاً ،فطرفا الصراع الدوليان الحقيقيان في اليمن  -أمريكا تقف وراء الحوثيين وبريطانيا تقف
وراء عبد ربه  -هما من يعمالن على تحقيق مصالحهما في اليمن؛ فبريطانيا تسفك دماء أهل اليمن لتبقي على
نفوذها السياسي في أرجاء اليمن بعد تمدد الحوثيين من صعدة إلى صنعاء ،وكف أذرع الحراك األمريكي في
الجنوب ،فيما تبذل أمريكا قصارى جهدها بالدماء نفسها لتثبيت وتوسيع نفوذها السياسي في اليمن وإخراج
نفوذ اإلنجليز منه ولو بتفتيته!
يا طرفي النزاع المحليين في اليمن :كما أدخلتم الفرح على قلوب أهالي األسرى أدخلوا الفرح إلى قلوب
أهل اليمن بوقف االقتتال فيما بينكم فوراً وأخرجوا نفوذ بريطانيا وأمريكا من أرضكم الطيبة بتحكيم اإلسالم
وإقامة دولته؛ دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة.
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