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تقرير

»األمنــاء« تقريــر/ محمد وليد 
السبعي:

 

ســاٌم عــى أولئــك الذيــن 

تربوا عى عنفــوان ثورة جعلوا 

فيهــا أرواحهــم لوحة رســمت 

عــى مامحهــا مســرة حافلــة 

ساٌم  والبطوالت..  باالنتصارات 

عى مثل هــؤالء الذيــن خلدوا 

وكتبــوا التاريــخ الذي ســيقرأه 

أبناؤنا يف مدارســهم، وعن كل 

تلــك الســطور التي ســطورها 

يف ســبيل التحرر مــن كل تلك 

املســميات التــي هدفهــا إركاع 

الجنوبيني.
 

سالٌم عىل أســود املجد الذين جعلوا 

لهم، وسطروا  الحويث متارساً  من جثث 

البطولية  املالحم  أروع  الطاهرة  بدمائهم 

انطالقا من أعايل وشوامخ جبال الضالع 

وصــوالً إىل ما نحــن عليــه اليوم من 

انتصارات سياسية وعسكرية.

القائد  الرئيــس  عن  نتحــدث  وهنا 

عيدروس الُزبيدي الذي يُعد علم من أعالم 

النرص الجنويب الذي أرشقت بتضحياتهم 

نور النرص وُقرب االستقالل للجنوبيني.

بداية حياة الُزبيدي
ولد عيدروس بن قاسم بن عبدالعزيز 

مبحافظة  ُزبيــد  منطقة  يف  الُزبيــدي 

تعليمه  وتلقــى  1967م،  عــام  الضالع 

حسن  الشــهيد  مدرســة  يف  االبتدايئ 

الثانوي  ُزبيــد، وتعليمه  محمد عيل يف 

يف مدرســة الشــهيد )أبو عشيم( يف 

مدينة الضالع، وكان منوذجاً يف السلوك 

واألخالق ومــن الطالب املتفوقني علمياً، 

وانتقــل بعدها إىل مدينة عــدن ليكمل 

تعليمه الجامعي يف كلية القوى الجوية، 

وتخرج منهــا برتبة مالزم ثاين وبتقدير 

أوائل الخريجني يف عام  امتياز وهو من 

1988م.

بالدفاع  ضابطــاً  تخرجه  بعد  وعني 

الجوي ويف نهاية عام 1989م تم تحويله 

من إطار وزارة الدفاع إىل وزارة الداخلية، 

والتحــق بالقوات الخاصــة حتى حرب 

بالقتال يف جيش  1994م وشارك  صيف 

الدميُقراطية الشــعبية  اليمن  جمهورية 

يف جبهــة دوفس بأبــني، وحني أعلن 

الجنوب،  الحرب عىل  عيل عبدالله صالح 

غادر الجنــوب قرساً مع عدداً من قيادات 

الجنــوب السياســية والعســكرية إىل 

جيبويت بعد الســيطرة عىل مدينة عدن 

يف 7يوليو 1994م.

تأسيس حركة حتم
القرسية  الُزبيدي  إقامة  فرتة  وخالل 

يف جيبويت ظــل متواصالً مــع قيادة 

الجنوب السياســية والعســكرية وعىل 

رأســهم الرئيس عيل سامل البيض، حيث 

للهزمية، والقبول  الُزبيدي  مل يستســلم 

العودة إىل  الواقع، وظلت فكــرة  باألمر 

املحتلة همه  القــوات  الجنوب ومحاربة 

الوحيــد، وفعــالً اســتطاع ومن خالل 

التواصل مع الضباط والقيادات الجنوبية 

العودة إىل الجنوب يف عام 1996م، وبدأ 

الضباط  بتجميع  رسية  وبطريقة  العمل 

الجنوب،  والشــباب من مختلف مناطق 

وأسس حركة تقرير املصري »حتم« تحت 

قيادتــه عام 1996م، والتــي تهدف إىل 

اســتعادة دولة الجنوب العــريب والتي 

انتهجت العمل املسلح الرسي.

بــدأت حركة »حتم« عملها بشــكل 

عام  ويف  اليمنــي،  النظــام  ضد  رسي 

1997م أديــن بقيادة حركــة حتم التي 

تدعو إىل فك االرتبــاط ومتت محاكمته 

محاكمة عســكرية وُحكم عليه باإلعدام 

غيابيا برفقة زمالئه منهم صلحي وعيل 

قايد املعكر.

ضد  وقتاله  الثوري  منهاجه 
االحتال اليمني

ارتكاب نظام عفاش اإلحتاليل  وبعد 

جرمية بشــعة بقصف مخيــم عزاء يف 

فناء مدرسة حكومية يف سناح مبديرية 

حجر يف الضالع بالقذائف، وأســفر عن 

مقتل 15 شــخصاً بينهم صبيان ترتاوح 

أعامرهــم بــني )3-11(، وإصابة )23( 

شــخصاً عىل األقل، وهذا األمر الذي أدى 

إىل اندالع اشتباكات مسلحة بني مسلحي 

الزبيدي  الرئيس  بقيادة  الجنويب  الحراك 

وقوات الجيــش اليمني املوالية للمخلوع 

عيل عبدالله صالح.

واســتمرت االشــتباكات لفــرتات 

متقطعة خالل عدة أشهر، ويف الرابع من 

ديســمرب 2014م دعا الرئيس عيدروس 

الزبيدي إىل اجتامع موســع يف منطقة 

زبيد ملشائخ وأعيان الضالع واتفق معهم 

الجيش  القتال ضد  االســتمرار يف  عىل 

اليمني، ال ســيام بعد االنقالب العسكري 

عىل الرئيس هادي بصنعاء.

ويف 30 مارس قتل ما ال يقل عن 22 

شخصاً وجرح 50 آخرون باشتباكات بني 

الحراك والقوات املوالية للحوثيني وصالح 

يف الضالــع، وبتاريخ 1 أبريل فر العميد 

عبداللــه ضبعان وجنوده من معســكر 

اللــواء 33 مدرع بالضالــع، ويف الثاين 

من أبريل ســيطرت املقاومــة الجنوبية 

بقيادة الزبيدي عىل مدينة الضالع بشكل 

اليمني  الجيش  انسحاب قوات  بعد  كامل 

ويف  املدينة،  أطــراف  إىل  والحوثيــني 

الخامــس والعرشين مــن مايو 2015م 

انهارت قوات الجيش اليمني املتمردة يف 

الضواحي الشــاملية ملدينة الضالع عىل 

الجنوبية  املقاومــة  مقاتيل  زحف  وقع 

تُنتزع  محافظــة  أول  الضالــع  لتصبح 

من قبضة قوات الجيــش اليمني املوالية 

للحوثيني وعيل عبدالله صالح.

وبعــد تحرير الضالــع توجه القائد 

عيــدروس الزبيــدي عــىل رأس قوات 

الثقيلة  باألســلحة  معــززة  جنوبيــة 

النخيلة  الصواريخ إىل منطقة  وراجامت 

بلحج لقطع طريق  املسيمري  يف مديرية 

العند،  الرابط بني كــرش ومثلث  اإلمداد 

ومن ثم إىل منطقة كرش والسيطرة عىل 

الجبال املطلــة عىل الخط العام ملحارصة 

وتضييق الخناق عىل معسكر لبوزة.

وشارك بالقتال يف جبهة بلة بردفان 

2015م  اغسطس  من  الرابع  يف  واقتحم 

قاعدة العند العســكرية االســرتاتيجية 

برفقة عدد من القيادات العسكرية، وبعد 

تحرير أغلــب املناطــق الجنوبية توجه 

إىل العاصمة عــدن والتقى بقيادات من 

املقاومة الجنوبية.

والعرشون من سبتمرب  السابع  ويف 

الســعودية  العاصمة  إىل  غادر  2015م 

الريــاض ومن ثــم إىل دولــة االمارات 

العربية املتحدة.

تعيينه محافظاً لعدن
2015م  ديســمرب  من  السابع  ويف 

أصــدر الرئيس عبد ربــه منصور هادي 

قــرارا بتعيني اللواء عيــدروس الزبيدي 

محافظاً للعاصمة عدن، خلفاً للواء جعفر 

محمد سعد الذي اغتيل بسيارة مفخخة.

إنجازاته كمحافظ
الســلطة يف عدن  وتوىل عيدروس 

وأغلب مديرياتها تحت ســيطرة عنارص 

ارهابية ومسلحني محليني، حيث تعرض 

اغتيال، منها  4 محــاوالت  أكرث من  إىل 

3 بعربــات مفخخة، تبناهــا ما يُعرف 

منتصف  ويف  اإلسالمية،  الدولة  بتنظيم 

بعدن  األمن  أطلقت قوات  2016م  مارس 

عملية عسكرية واســعة لتأمني مديرية 

القتل  أعامل  من  سلســلة  بعد  املنصورة 

واالغتيال الشبه يومي من قبل املسلحني، 

ويف اليوم التاســع والعرشون من نفس 

العملية  األمنية  القوات  استكملت  الشهر 

وسيطرت عىل املديرية بالكامل.

كامالً  انهيار  عدن  مدينة  وشــهدت 

يف الخدمات األساســية، ومنها انقطاع 

خدمة الكهرباء لفرتات طويلة، وعىل إثر 

الحكومة  وصمت  املتسارع  التدهور  ذلك 

اليمنية، غادر عيدروس عدن إىل االمارات 

والتي أمثرت جهوده عن  يف مهمة عمل 

دعم اإلمــارات لكهرباء عــدن مبولدات 

بسعة )50 ميجاوات(.

أول  ويف  عيــدروس،  واســتطاع 

إنجاز من نوعه يف بلد غارقاً بالفســاد، 

النفــط يف منطقة  انتزاع منشــأة  من 

حجيف بعد مــرور أكرث من 16 عاماً من 

خصخصتها ملصلحة رجل األعامل اليمني 

توفيق عبدالرحيم.

دور سيايس
وأظهر عيــدروس مرونة كبرية يف 

مظاهرات  ونظــم  الســيايس،  الجانب 

حاشــدة مؤيدة للرئيس عبدربه منصور 

هادي يف ســاحة العروض بعدن.. حيث 

املتحدة  األمــم  بخطة  املظاهــرة  نددت 

للســالم يف اليمن ورفضــت مقرتحات 

ولد  إســامعيل  لليمن  الــدويل  املبعوث 

الشيخ أحمد.

ويف العــارش من ســبتمرب 2016م 

السياســية  القوى  دعا عيدروس جميع 

واملقاومة يف الجنوب إىل رسعة تشكيل 

للتيارات السياسية يف  كيان سيايس نداً 

شامل اليمن.

وخالل مؤمتــر صحفي دعا الزبيدي 

إىل دعم  التحالف  الرئيس هــادي ودول 

كيانهم  إعالن  يف  الجنوبيــني  توجهات 

السيايس يف محافظات الجنوب املحررة، 

يف  وميثلهم  تطلعاتهــم  عن  يعرب  الذي 

الحكومة ويف أي مفاوضات سياســية 

مستقبلية.

إعفاءه مــن منصبه محافظ 
لعدن

عبدربه  اليمنــي  الرئيــس  أصــدر 

منصــور هادي يف الســابع والعرشين 

بإقالة محافظ  2017م قــراراً  أبريل  من 

الزبيدي مــن منصبه،  عدن عيــدروس 

عنه،  بــدالً  املفلحي  عبدالعزيز  وتعــني 

وعىل إثر هذا القــرار اندلعت يف 4 مايو 

2017م احتجاجات واســعة ومســرية 

ومؤيدة  هادي  لقرارات  معارضة  حاشدة 

لعيدروس الزبيــدي وهاين بن بريك يف 

العاصمة عدن، ورافضة للقرار، كام عملت 

الزبيدي  عيــدروس  اللواء  تفويض  عىل 

عىل تشكيل كيان سيايس جنويب موحد، 

مــع العلم أن املحتجــني توافدوا من كل 

بقاع واصقاع ربوع األرايض الجنوبية.

االنتقايل ونرصه السيايس
ويعتــرب عيدروس الزبيدي رئيســا 

الجنويب  االنتقايل  املجلس  رئاسة  لهيئة 

رغم معارضة الرئيس هــادي لقيام هذا 

الكيان إال أنه مل يصدر اعرتاضا رســميا 

عليه من دول التحالف، وقد حظي الكيان 

الســيايس الجنويب بدعم كبري من دولة 

اإلمارات العربية املتحــدة إذ ان اإلمارات 

الجنوبية  للمقاومة  األكرب  الداعمة  كانت 

منذ بداية الحرب يف 2015م.

االنتصارات  أعظــم  الزبيدي  وحقق 

الواقع  أرض  عىل  والعسكرية  السياسية 

يف محافظــات الجنــوب، حيث أصبح 

ممثل الجنــوب الرئييس، ومحل ثقة كل 

أبناء الجنوب، وأصبح رشيكاً يف حكومة 

وهذا  للجنوب،  رشعي  وممثل  املناصفة، 

بحد ذاته مــن أعظم االنتصــارات التي 

حققها االنتقايل بقيادة الزبيدي.

هكذا كانت مرونة الُزبيدي يف اجلانب ال�سيا�سي
الرئي�س الُزبيدي وتاريخ حافل بالن�سال والت�سحية

يبقى تاريخ العظماء جمدًا خالدا ال يندثر..


