
أحرار العالم، الجريمة التي ارتكبها آل سعود وحلفاؤهم ضمن سلسلة جرائم 
مستمرة بحق الشعب اليمني.

وقالت: "اليوم نحيي ذكرى جريمة راح ضحيتها أكثر من 150 شهيدًا ومئات 
الجرحى والتي امتدت خسائرها البشرية لتشمل كل أبناء الشعب اليمني وأدخلت 

الحزن واأللم إلى كل بيت".
وأضافت كلمة أبناء الشهداء: "أن معاناتنا كأبناء وأسر وذوي الشهداء والجرحى 
كانت ومازالت أكبر وأعمق وكانت خسارتنا ال توصف وان آثارها النفسية المؤلمة 
مازالت مسيطرة على الجميع وال يمكن نسيانها أو تجاوزها بأي حال وستظل 

راسخة في أذهان جيلنا الحاضر واألجيال القادمة".
وأكدت أن هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي تنظم تأتي للتأكيد على 
أنها ستظل راسخة في أذهان ووجدان الشعب اليمني وباألخص اسر وذوي 

الشهداء وانها لن تسقط عقوبة مرتكبيها طال الزمن أم قصر.
ولفتت إلى أن جرائم العدوان المستمرة كانت وما زالت سببًا في إحداث جراح 
ومآٍس جمة عانى ويعاني منها الشعب اليمني الصامد والصابر ولم يشهد لها 

تاريخ البشرية مثياًل وتعد جرائم حرب يندى لها جبين اإلنسانية.
وأضافت كلمة أبناء الشهداء: "إال أن ما ينكئ تلك الجراح ويعمق تلك المآسي 
هو ذلك الصمت المعيب للمجتمع الدولي ومنظماته المختلفة والتي أثبتت 

األحداث أن المال السعودي المدنس كان له وقعه الشديد عليها".
وناشدت األمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وكل دول وشعوب العالم الحر 
تحمل مسئولياتهم اإلنسانية واألخالقية والقانونية تجاه معاناة الشعب اليمني 
وما يتعرض له من عدوان وحصار وما يرتكب بحق أبنائه من جرائم حرب 
وإبادة جماعية تجرمها المواثيق واألعراف الدولية واإلنسانية والقانوني الدولي 

اإلنساني، والعمل على إيقاف العدوان الغاشم ورفع الحصار الجائر.
كما أكدت كلمة منظمة مناضلي الثورة اليمنية التي القاها خالد الثور، أن 
شهداء اليمن عامة وشهداء الثورة اليمنية كانوا نبراسًا أضاء الطريق نحو 

المستقبل في تجاوز كل التحديات التي اعترضت مسار الثورة اليمنية الخالدة 
26 سبتمبر و14 اكتوبر.. مشيرة الى أن الوطن من أقصاه إلى أقصاه قد عاش 

معاناة الصراعات والحروب وحاالت نزيف الدم.
وطالبت بسرعة ايقاف العدوان واالحتكام إلى العقل والمنطق.. داعية 
المجتمع الدولي الى القيام بمسئولياته إليقاف هذه الحرب التي دفع ثمنها 
الشعب اليمني من سفك الدماء واالستهتار بحياة المواطن في كل مناطق 

الجمهورية.
كما أكد بيان صادر عن وزارة حقوق االنسان واللجنة التحضيرية إلحياء 
الذكرى السنوية االول��ى لجريمة القاعة الكبرى، أن إحياء ذكرى مرور عام 
على جريمة قصف القاعة الكبرى من قبل طيران تحالف العدوان بقيادة 
السعودية يأتي لتذكير العالم اجمع بالجرائم والمجازر التي ارتكبها ويرتكبها 
تحالف العدوان بحق اليمنيين والتي تمثل جرائم حرب وانتهاكًا صارخًا لكل 
الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين اإلنسانية.. وكذا وفاء لتضحيات الشهداء 

والجرحى الذين سقطوا في هذه الجريمة.
وطالب البيان المجلس السياسي األعلى وحكومة االنقاذ الوطني باتخاذ 
ات الكفيلة بتحويل مقر القاعة الكبرى وكل المواقع التي شهدت  االج��راء
ارتكاب جرائم ومجازر من قبل طيران العدوان إلى معالم حية وذاكرة توثيقية 
للعالم ولألجيال اليمنية القادمة تمثل أدلة وشواهد ال تمحى عن حجم وبشاعة 

ما ارتكبه العدوان بحق اليمنيين.
داعيًا إلى توثيق جريمة القاعة الكبرى وكل الجرائم التي ارتكبت من قبل 
العدوان باألدلة والوثائق والمعلومات وترجمتها بمختلف اللغات لتكون بمثابة 

ملفات تقدم إلى المحاكم الدولية لمحاسبة مرتكبيها.
كما دعت وزارة حقوق اإلنسان المنظمات الدولية ووسائل االعالم االقليمية 
والدولية إلى زيارة اليمن واإلطالع عن كثب على الجرائم التي ارتكبها تحالف 
قوى العدوان بقيادة السعودية وفي مقدمتها جريمة القاعة الكبرى ونقل 

صورة حقيقية للرأي العالمي بعيدًا عن المغالطات والتضليل الذي يمارسه 
تحالف العدوان ووسائل إعالمه.

وجدد البيان الصادر عن الفعالية إدانته واستنكاره بشدة استمرار صمت 
المجتمع الدولي وفي المقدمة األمم المتحدة ومجلس األمن والدول الدائمة 
العضوية إزاء ما يرتكبه تحالف ال��ع��دوان بحق الشعب اليمني من جرائم 
وانتهاكات لحقوق اإلنسان .. معتبرًا أن ذلك الصمت مشاركة للعدوان في 

المسئولية عن كل جرائمه.
وطالب األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق االنسان بتشكيل لجنة 
تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كل جرائم الحرب واالنتهاكات 

التي ارتكبها العدوان.
ودعا البيان المجلس السياسي األعلى وحكومة االنقاذ إلى إيالء اسر شهداء 
محرقة القاعة الكبرى وكل الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان كل الرعاية 
وتقديم المساعدة لجرحى مجزرة القاعة الكبرى وكل الجرحى بسبب العدوان.. 
معبرا عن الشكر والتقدير لدور االشقاء في سلطنة عمان على ما بذلوه من 

جهود في سبيل نقل ومعالجة جرحى تلك الجريمة.
وأكد البيان أن دماء وتضحيات الشهداء والجرحى الذين سقطوا في هذه 
المجزرة وكل التضحيات التي قدمها الشعب اليمني في مواجهة العدوان 
ستظل محفورة في ذاك��رة األجيال وأن الشعب اليمني وق��واه السياسية 
سيكونون أوفياء لتلك التضحيات وسيواصلون بإيمان ال يتزعزع مهمة الدفاع 

عن الوطن ووحدته.
وكان األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف الزوكا ورئيس الوزراء 
الدكتور عبدالعزيز بن حبتور قد وضعا إكلياًل من الزهور على النصب التذكاري 
لجريمة القاعة الكبرى، وترحما على أرواح جميع الشهداء الذين قضوا في 

تلك الفاجعة.
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5االثنين: 

دماؤهم الطاهرة ه��درًا، فكلما ارتكب العدوان 
م��ج��زرة ج��دي��دة بحقهم يجعلون منها وق��ودًا 
للتصعيد الشديد في مواجهة العدوان ومرتزقته.

وقال المحامي البكولي: ونحن امام هذا الصمود 
االسطوري النستغرب التواطؤ الدولي ازاء جرائم 
حرب وإبادة وحشية يرتكبها تحالف "17"دولة.. 
ومع ذلك نقول: دم��اء اليمنيين ستالحق كل من 
تورط في سفكها، والشعب عاجاًل ام آجاًل سيأخذ 
بالثأر.. وعلى المنظمات الحقوقية العمل على جمع 
وتوثيق كل مايحدث والعمل المحلي وال��دول��ي، 
لتحريكها على مستوى العدالة الدولية والمحاكم 

الجنائية.
 ثالثة 

ُ
أما المحامي احمد السماوي فقال: ما نراه منذ

أعوام من عدوان وحصار وقتل وتشريد وتدمير 
ليمنيين، يمثل قمة االنحطاط  ليمن وا بحق ا
واالن���ح���دار ال���ذي وص��ل��ت إل��ي��ه األن��ظ��م��ة العربية 
والمجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته التي عجزت 

عن اتخاذ قرار بإيقاف هذا العبث.
مشيرًا الى ضرورة اتجاه المنظمات والكيانات نحو 
الضغط لمواجهة المال السعودي الذي يتدفق على 
المنظمات الدولية والدول المتورطة في العدوان 
على اليمن..وعلينا االتجاه ايضًا صوب طرق ابواب 
الدول غير المشاركة في العدوان وايجاد وعي شعبي 
في تلك ال��دول للضغط على حكوماتهم والتأثير 
لتحريك ملف الجرائم المرتكبة في اليمن خاصة وأن 
األمم المتحدة لن تنفع طالما والدول اإلمبريالية التي 
تسترزق من إشعال الحروب في المنطقة تهيمن 
ات لبيع األسلحة  عليها وتستغل ه��ذه االع��ت��داء
وكسب األموال مقابل سفك دماء الشعوب الفقيرة 

والضعيفة.

1
آخ��ر تواصل بيني ان��ا وال��وال��د »رحمة 
الله عليه« ك��ان ليلة المجزرة طمأنته 
ليلتها ع��ل��ى دراس��ت��ي ح��ي��ث ك��ن��ت في 
فترة اختبارات ثم تكلمنا عن منشور 
اللواء جالل الرويشان الذي تحدث فيه 
عن وال��ده وعن مكان وموعد استقبال 
العزاء.. ايضًا عن منشوري الذي عزيت 
فيه آل الرويشان والذي كان لديه بعض 
ك فيما 

َ
المالحظات واختتمها بقوله: »ول

تراه وتقتنع به ان تعمله«.
لم اطلب منه عدم الذهاب للعزاء كوني 
اع��رف ان��ه لن يثنيه طلبي عن تقديم 
واجب العزاء وأعلم يقينًا انه سيرد رده 
المعتاد: »قل لن يصيبنا إال ما كتب الله 

لنا«.
2

بسبب فارق التوقيت بيني وبين اليمن أضف الى ذلك ليلة 
المذاكرة طويلة وصلني خبر قصف القاعة وان��ا كنت نائمًا 

كالصاعقة..
كنت متأكدًا ان أبي بداخل القاعة فهرعت الى المصحف ألدعو 

الله والتلفون ألتصفح االخبار ..
االخبار بها صورة القاعة مشتعلة وفيديو ضربة الصاروخ 

الثاني.. اخبرت نفسي ان من المستحيل ان ينجو احد..
مجموعات الواتساب تتكلم ان والدي وأخوالي عبدالوهاب 

وعبدالملك الدرة بالقاعة.. 
هلع لم اعش مثله طيلة حياتي.. الثواني تمشي كالساعات 
بل كااليام.. ولو وصلني خبر االستشهاد لكان أرحم لي من تلك 

الدقائق التي تشيب الرأس..
المصحف كان يهّدئ من هلعي ويهيئ نفسيتي لتقبل ابشع 

االخبار..
حاولت التواصل مع تحويلة البيت وكانت دائمًا مشغولة، 
اخوالي ارقامهم مغلقة ومشغولة، وارقام المرافقين اغلبها 

مشغولة او خارج نطاق التغطية 
واول ات��ص��ال ي��رد علي ك��ان احد 
ابناء عمي "اسامة هالل" وهو احد 
سكرتارية الوالد وقبل ان اسمع 
ص��وت��ه س��م��ع��ت اص����وات ص��راخ 
رجال واطالق رصاص ومجرد ان 
عرف صوتي قال لي بصوت ينهل 
"ال��ف��ن��دم داخ��ل القاعة والقاعة 
تحترق بالكامل واألمنيات تمنعنا 
من دخ��ول القاعة وتطلق علينا 
النار خوفًا من ص��اروخ ثالث وقد 
تمكن خيرالله )وهو احد الضباط 
القدامى معنا( من الدخول واحنا ما 

زلنا نحاول الدخول"..
ثاني اتصال يرد علّي كان َبزّينا 
علي جمعان وه��و يقول االخبار 
متضاربة ولكن هنالك خبرًا ان الفندم وجالل الرويشان وبعض 
المسؤولين تم اخالؤهم الى مكان آمن وأنا اآلن ابحث عن الفندم..

3
مر ما يقارب الساعة وان��ا لم استطع التواصل مع احد من 
جهتنا بمن فيهم اسامة هالل وعلي جمعان، فبدأت التواصل 
مع احد اق��ارب اللواء جالل الرويشان واك��د لي ان اللواء بخير 
وكذلك وال��دي ولكن اصيب بجروح وتوجهوا به ال��ى احدى 
المستشفيات ولكن ابلغه احد ان الضابط خالد علي يحيى 
الحاضري قد استشهد. عندها بدأت اجهز اغراضي للسفر كون 
الشهيد خالد كان دائمًا مالصقًا لوالدي فاستشهاده يعني ان 
والدي اصيب اصابة خطيرة او قد استشهد.. وفي كلتا الحالتين 

البد من سفري الى صنعاء..
اتصلت بالدكتور عبدالله ال��داع��ري م��دي��ر المستشفى 
السعودي األلماني الذي اخبرني انه الى تلك اللحظة لم يصل 

اليه والدي.
كانت االتصاالت تنهال علّي كون بعض المواقع تتحدث عن 
نقل والدي الى المستشفى اثر اصابته والبعض تتحدث عن 

استشهاده وكنت اجيب على بعض وأواصل االتصال بصنعاء.
اتصلت ب� علي جمعان مجددًا واجاب وقال: »احنا عند الفندم 
انتظر بارجع اتصل بك« وت��رك الخط مفتوحًا وكنت اسمع 
أصواتًا كأنها داخل بيت او مستشفى وهناك كثير من اصوات 
الحركة الصامتة واصوات ناس كثيرة بعيدة وقريبة وفي آخر 
االتصال تردد صوت متألم عاٍل وكان قريبًا من التلفون يردد 
»يا الله.. يا الله.. يا الله« كم افرحني وآلمني ذلك الصوت حيث 

انه تهيأ لي انه صوت ابي حيًا ولكنه يتألم.
4

عبر اح��د مجموعات االس��رة بالواتسب اتضح لي ان خالي 
عبدالملك الدرة كان في القاعة وغادر قبل ان يضربها الطيران، 
حمدت الله على ذلك ولكن مازلت اريد االطمئنان على ابي وخالي 

عبدالوهاب الدرة..
استمررت باالتصال بجميع االقارب دون فائدة الى ان أجاب 
التلفون ابن عمتي "علي المحفدي" وكان يكلم التلفون اآلخر 
وبدا لي انه يعلم اني اسمعه وكان يحدث أخاه احمد بصوت 
قوي ومتحشِرج يقول: )يا احمد قل لالهل ان يدعو لعبدالقادر 
.. خالك تاعب قوي.. هو عندنا واحنا بالمستشفى.. قله تدعو 

له ما معاها اال الدعاء هو تاعب قوي( واقفل الخط..
ما اطولها من ث��واٍن اصبحت ك��االع��وام .. اب��ي تاعب يتألم 

وحياته على المحك..
اعدت االتصال جاوبني "علي المحفدي" قلت له ال يصح ان 
تخفوا عني حالة أبي وال يحق لكم ذلك وسألته بالله ان يقول 
لي كيف ابي الن قلبي قد ينفجر قال "احمد الله واشكره" ايش 

يعني؟ يعني مات؟ قال "احمد الله واشكره" وقفل التلفون..
بالرغم من كالمه الواضح اال اني اردت ان يخبرني احد بصريح 

العبارة ان ابي قد توفي ليصدق عقلي..
أعدت االتصال بأحد ابناء عمي واجاب التلفون عمي حسين 
علي الدبب سألته عن ابي قال ان شاء الله خير قلت له احنا 
مؤمنين بقضاء الله وقدره وهذه الساعة قد توقعناها الكثر 
من عشر سنوات ماضية.. إن توفي فالله يرحمه وإن مازال حيًا 
فطمئنونا عليه.. قال حسبنا الله ونعم الوكيل.. نعم توفي قلت 

الله يرحمه ويغفر له .. وطمأنني ان خالي عبدالوهاب بخير.

»الميثاق«: حسين عبد القادر هالل يروي الساعات األخيرة الستشهاد والدهحقوقيون  لـ
م الجرائم ويجب تحريك القــــــــــضية دوليًا

ُ
محرقة القاعة الكبرى.. أ


