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”األمناء” القسم السياسي:

حلت أمس األول األحد 21 فرباير 

الثامنــة  الذكــرى  2021م،  / شــباط 

ملجــزرة )21 فربايــر( املروعــة التي 

كانت يف عام 2013م، والتي ارتكبها 

نظــام صنعــاء وعصاباته ضــد أبناء 

الجنوب يف العاصمة الجنوبية عدن.

وارتكبــت قــوات األمــن املركزي 

وعنارص مسلحة تابعة لنظام صنعاء 

يف 21 فرباير / شباط 2013م، مجزرة 

فظيعة بحق مظاهرة ســلمية للحراك 

الجنــويب، وأطلقت آنــذاك النار عىل 

املتظاهرين، مام أســفر عن استشهاد 

)9( وجــرح )55( آخرين يف يوم داٍم 

يتذكره كل جنويب وجنوبية.

جنوبيون يتحدثون عن جرائم 
عصابة صنعاء

وتذكــر أكادمييــون وإعالميــون 

جنوبيون مجــزرة )21 فرباير( املروعة 

التي ارتكبها نظام صنعاء وعصاباته.

واعتربوا تلــك املجزرة جرمية تؤكد 

صنعاء،  نظام  إجرام  وبشــاعة  دموية 

الذي خلع حينهــا لباس عفاش لريتدي 

لبــاس اإلخوان، قبــل أن يلبس مؤخرا 

لباس الحويث.

واإلعالميون  األكادمييــون  وأكــد 

الجنوبيون أن هذه الجرائم لن تســقط 

بالتقادم.

بشاعة إجرام اإلخوان
الكبري يف  الشــعبي  الرفض  ورغم 

الجنــوب ملرسحية انتخابات الرئاســة 

2013م، والتي كانت  اليمنية يف عــام 

كذبة؛ ألن املرشح فيها واحد هو الرئيس 

اليمني عبد ربه منصــور هادي، إال أن 

نظام صنعاء الذي انتقل من عفاش إىل 

اإلخوان أرص عــى محاولة مترير تلك 

االنتخابات بالقــوة يف الجنوب، إال أنُه 

فشل فشاًل ذريًعا.

وللرد عى إفشــال الجنوبيني لتلك 

االنتخابات، ارتكبت الســلطات األمنية 

يف العاصمــة عــدن - التابعــة آنذاك 

لنظام صنعــاء املحتل - مجزرة فظيعة 

بحق املتظاهرين الســلميني الجنوبيني 

راح ضحيتهــا العرشات من الشــهداء 

والجرحى.

وارتكبــت املجــزرة قــوات األمن 

املركزي، وعنارص تابعة ملليشيا اإلخوان 

نظمها  تظاهرة  حينها يف عدن، ضــد 

الحــراك الجنويب يف ســاحة الحرية 

مبديريــة خــور مكــرس يف عاصمة 

الجنوب )عدن(.

نظام  لجرائم  امتداًدا  املجزرة  وتأيت 

عصابات صنعاء بحق أبناء الجنوب.

بدوره، لفت اإلعالمي جامل حيدرة، 

وهو يتذكر مجــزرة )21 فرباير( بحق 

يف  الجنوبيني  الســلميني  املتظاهرين 

عدن، إىل أن إجرام تنظيم حزب اإلصالح 

اإلخواين أشد إجراما.

أشــد  كان  “اإلصالح  حيدرة:  وقال 

بربرة من نظام صالــح تجاه الجنوب، 

وخالل عــام فقط من الحكم قتل مئات 

الجنوبيني، ليك ال ننىس نعيد ما حدث 

يف هذا اليوم يف العام 2013م«.

“األمنــاء” تنرش أســامء الشــهداء 
والجرحى

الثامنة  وتزامًنا مع حلــول الذكرى 

ملجزرة نظام صنعاء بحق أبناء الجنوب 

يف عــدن، وتحديــدا يف يوم إفشــال 

أعاد  اليمنيــة،  االنتخابات  مرسحيــة 

أستاذ التاريخ املعارص يف جامعة عدن 

الســاملي نرش قامئة شهداء  د.محمود 

وجرحى تلك املجزرة الدامية.

وقال عرب حســابه يف )فيسبوك(: 

»للتذكــري: حصيلة مجــزرة 21 فرباير 

األمن  قــوات  ارتكبتها  التــي  ٢٠١٣م 

املركزي وعنارص مســلحة حزبية ضد 

يف  الجنويب  للحراك  ســلمية  مظاهرة 

املحافظ وحيد رشيد،  قيادة  أثناء  عدن، 

وهي بحســب الحصيلــة األولية التي 

قدمها نشطاء يف ذلك اليوم«.

الشهداء  أســامء  »األمناء«  وتنرش 

والجرحى بحســب ما نــرشه الدكتور 

الساملي:

الشهيد صالح  الشــهداء:  أسامء   -

مثنى عبيد، من أبناء ردفان حبيل جرب، 

والشهيد  الضالعي،  عبدالله  والشــهيد 

مراد هيثم ســعيد، والشهيد سيف عيل 

العمودي،  عبدالله  والشــهيد  شــيخ، 

والشــهيد خالد أبو بكــر البغدادي من 

الروضــة بشــبوة، والشــهيد ذو يزن 

محســن عيل الضالع، والشهيد عبدالله 

فضل  نارص  والشــهيد  الجحيش،  عيل 

رشاد.

- أســامء الجرحى: محمد الصغري 

اليمني،  الرجل  إصابة  سنة،   27 عبدالله 

من عدن، وأمين خالد حبييش 18 سنة، 

إصابة بيده اليمنى من عدن، ومراد هيثم 

سعيد 25 سنة اختناق مبسيالت الدموع 

من ردفان، وعارف عبــده الحاريث 47 

الدموع من  اختناق مبســيالت  ســنة 

ردفان، وعيل محســن الحدي 40 سنة 

اليمنى  الجهة  بالصــدر  مبارشة  طلقة 

50 سنة،  من يافع، وعيل فريد مساعد 

إصابة بالركبة اليرسى بشــظية دشكا 

 17 عبدالســالم  ومحمد  الحبيلني،  من 

ســنة من خــور مكرس عــدن إصابة 

 40 مانع  محمد  وعبداللــه  البطن،  يف 

ســنة، إصابة بالرقبة من أبناء ردفان، 

ونارص عبدالله عمــر، وبكيل عبد نرص 

وثابت عيل  البطن،  27سنه يف  الحاملي 

ســعيد اليافعي، ونجمي زيد راشد من 

ابناء ردفان اصابــة يف القدم، ومحمد 

الصغري عبدالله 27 ســنه اصابه الرجل 

اليمني من عــدن، وعامر عيل بن عيل 

الضالع، وصــالح محمد عبد  ابناء  من 

35 سنه  الرب، وعبدالسالم محمد غانم 

الحبيلني،  مــن  اليرسى  باليــد  اصابه 

وشالل ســعيد مقبل الشاعري 25 سنه 

الضالع، وصالح نارص ســعيد من ابناء 

العند، وياســني عيل محمود الشعيبي 

من ابنــا ردفان، وخالد جــامل عامر، 

الخليفي من شــبوه اصابة يف  وهدي 

القدم، وثابت عبده نارص اصابة بالفخذ 

االمين وشظايا ونزيف بالبطن من حبيل 

جرب، وعامد حســني اليهــري، وجالل 

 24 ســعيد عيل، وزياد عبدالله عثامن 

سنه اصابه بالفخذ من الحبيلني، وعمر 

بانافع30 سنه اصابه باليد اليرسى من 

شبوة، وغسان طالب اختناق مبسيالت 

الدموع من شبوة، ومحمد نارص هادي 

اختناق مبســيالت الدمــوع من لحج، 

وصربي عيل محمد 40 ســنه من خور 

مكرس عدن اختناق، وعيل ادم عيل 48 

سنه اختناق مبسيالت الدموع من خور 

مكرس عدن، واحمد نارص سامل 18 سنه 

ابناء موديه  اليرسى من  بالرجل  اصابه 

ابــني، وعبدالله محمــد احمد 45 عام 

تأثر بانفجــار قنبله يف الرقبه ومخرج 

رصاصة بالظهــر، وبكيل عيل اليافعي 

18 عام االصابــة بالصدر، واكرم احمد 

عيل 19عام من ابنا عدن طلق ناري يف 

الحجييل  نرص  حســان  وهاين  القدم، 

22 عام غازات ســامه اختناق، وطاهر 

ســفيان صالح الشــعيبي 42 عام من 

الضالع اختناق غازات مســيلة الدموع، 

وعمــر بن عمر احمــد الهاليل 65عام 

االصابة اختناق غــازات من ابناء يافع 

مشألة، ومحمود محمد عبدالله 50 عام 

من ابناء يافع االصابة اختناق مسيالت 

عام  الربيزي30  ســامل  وهادي  دموع، 

غازات ســامة واختناق شديد، ومحمد 

الظهر من  الســقاف اصابة يف  حسن 

ابنــا لحج الوهط، وفهد ثابت ســعيد، 

ومحمد حريب هريــش، ومنصور عبد 

كلثوم، واحمد سامل مرس، ونارص ناجي 

عبادي الجحايف 25 عام اصيب بشظية 

بكريرت، وفضل حسني نرص  الرأس  يف 

راجح من ابناء يافــع يهر مورة اصابة 

وسليامن  العروض،  بساحة  الفخذ  يف 

الحســني 22 عــام من أبــني مصاب 

برصاصــة يف البطن، وأســامة أنيس 

الهندي، وحســني أبو بكــر كرامة من 

كريــرت 40 عام طلقــة يف فخذ الرجل 

اليــرسى، ونجاة عــوض 33 عام من 

السامة، وعبد  الغازات  عدن اختناق من 

صالح جلهوث من تنُب لحج اختناق من 

الغازات السامة، ونارص جعبل أحمد من 

أبني اختناق من الغازات السامة، ومازن 

محمد صالح من املــالح ردفان اختناق 

من الغازات الســامة، وعبدالله الخرض 

واكرم  ابــني،  مكرياس  مــن  الربكاين 

محسن مقبل العلوي من ردفان لحج(.

الجدير ذكره أن اســامء الشــهداء 

والجرحــى هي حصيلــة أولية يف ذلك 

اليوم، ومل نحصل عى اســامء جميع 

الشــهداء والجرحى الذين راحوا ضحية 

تلك املجزرة الفظيعة.

جرائم ال تسقط بالتقادم
من جانبــه، أكد الباحــث واملحلل 

السيايس د.حســني لقور بن عيدان أن 

العفايش اإلخواين  جرائم نظام صنعاء 

الحويث بحــق الجنوبيني لن تســقط 

بالتقادم.

وقال يف ذكــرى مجزرة 21 فرباير 

2013م: “جرائم حرب اليمنيني حوثيهم 

ال  الجنوب  وإخوانهم وعفافيشهم عى 

تســقط بالتقادم، فمن يعتقد بأن من 

قادوا جحافل املوت سينســاهم أهايل 

الضحايا فهو واهم”.

تقريــــر

يف ذكراها الثامنة..)21 فرباير(.. جمزرة فظيعة الحتالل غا�شم يتذكرها كل جنوبي

كيف كشفت املجزرة بشاعة إجرام اإلخوان؟
ماذا قال اجلنوبيون عن جرائم عصابة صنعاء؟

”األمناء” تنشر أسماء شهداء وجرحى مجزرة )21 فبراير(

اأكادميي: جرائم �شنعاء �شد اجلنوب لن ت�شقط بالتقادم


