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"األمناء" تقرير/ عبد اهلل قردع:

من خــال متابعتها املســتمرة 
لخطوات الرجل الناجحة املســتمرة 
يف الداخــل الجنــويب والخــارج 
"األمناء"  والدويل، رصدت  اإلقليمي 
القائد  الرئيــس  بني  متبــادًل  حًبا 
عيدروس بن قاسم الزبيدي - رئيس 
املجلس النتقــايل الجنويب، القائد 
الجنوبية،  املســلحة  للقوات  األعىل 
نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس 
– وشــعبه، حيث لوحظ يف اآلونة 
األخرية تزايد شـــعبيته بأوســاط 

الجنوبـيني بشكل ملفت للنظر.
املواطنني عرب   وعربَّ عدد مــن 
"األمنــاء" عن إعجابهم بشــخص 
إياه  واصفــني  الزبيدي،  الرئيــس 
الله  بفضل  وأنــه  املحنك،  بامللهــم 
الداخل  النرص يف  ســيكون مفتاح 
وكارًسا للحواجز عابر للحدود رافًعا 
الجنوبيني  إخوانه  وأصوات  رؤوس 
وقضيتهــم العادلــة يف املحافــل 
أن  مؤكدين  والدوليــة،  اإلقليميــة 
الرجل يحظى بقبول واحرتام وتقدير 
يف  كبري  وشــخيص  دبلومــايس 

الداخل والخارج.

من هو الرئيــس الزبيدي؟

هو عيدروس بن قاســم بن عبد 
وســيايس  قيادي  الزبيدي،  العزيز 
باملرونة  يتميــز  مخرضم،  جنويب 
السياســية  والعبقرية  والحنكــة 
محليني  مراقبني  شــهادة  بحسب 
زبيد  منطقــة  يف  ولد  ودوليــني، 
مولده  وصادف  الضالع،  مبحافظة 
من  اســتقالها  الجنوب  دولة  نيل 
الحتال الربيطاين يف عام 1967م، 
نفس عام مولده، وعقب استكامله 
مرحلــة الثانوية العامة مبســقط 
رأسه الضالع ســافر إىل العاصمة 
عدن والتحــق بكلية القوى الجوية 
وتخرج منها يف عام 1988م برتبة 
مازم ثاين، وتم تعيينه ضابًطا يف 
عىل  تفوقه  ونتيجة  الجوي،  الدفاع 
العالية  نفســه وانضباطه وأخاقه 
تــدرج يف عدة مناصب عســكرية 
عليا، وكان يف مقدمة املدافعني عن 
الجنــوب والعاصمة عدن يف حرب 
1994م ضمــن املرابطني يف جبهة 
دوفس مبحافظة أبني، عاد إىل عدن 
جيبويت  يف  عامني  دام  لجوء  عقب 
)حتم( يف  أســامها  وأسس حركة 
تقرير  اختصــار )حق  1996م  عام 
املصري( ومارست نشاطها يف الرس، 
وبســببها تم محاكمته عســكريا 
وحكم عليــه باإلعــدام غيابيا يف 
عــام 1997م، ولكن حركته عاودت 
اليمنية  القوات  املسلح ضد  نشاطها 
يف عــام 2011م مبدينــة الضالع 
وضواحيها، حيــث درب وجند عدًدا 
عام  ويف  الجنوب،  شباب  من  كبرًيا 
2013م خــاض ومقاتلــوه معارك 
رشســة ضد القــوات اليمنية للثأر 

للشــهداء الذي سقطوا جراء قصف 
قوات الهالك عفاش ملجلس عزاء يف 
قرية سناح مبحافظة الضالع  أسفر 
عنه مقتل وإصابة 40 شخصًا بينهم 
أطفــال، ويف عــام 2015م خاض 
قوات  ضد  طاحنة  معارك  ومقاتلوه 
عفاش والحويث التي حاولت اقتحام 
من  متكنوا  ومقاتليه  ولكنه  الضالع 
الغازية  القوات  وتكبيد  الهجوم  صد 
خســائر كبرية يف العتاد واألرواح، 
كام متكن من اســتعادة معســكر 
لبوزة ثم اقتحام واســتعادة قاعدة 
العند الجويــة وصول إىل العاصمة 
عدن بدعم وإسناد من قوات التحالف 

العريب الجوية والربية.

 نجاح مســتمر أبهر األشقاء 

وكرس أنوف األعداء

ويف 7 ديســمرب 2015م أصدر 

الرئيــس هــادي قــراًرا جمهورًيا 
بتعيني الزبيــدي محافظًا للعاصمة 
غارقه  املدينة  حينهــا  وكانت  عدن، 
السياسية  والغتيالت  الفوىض  يف 
جهوًدا  بذل  املســلحة،  والعصابات 
وخاطر بنفسه وإىل جانبه مدير أمن 
عدن شــال عىل شائع يف مواجهة 
تلك الفوىض املســلحة. ويف مارس 
املنصورة  2016م نجــح يف تحرير 
اإلرهابية  الجامعــات  قبضــة  من 
املسلحة والقضاء عىل ظاهرة القتل 
والغتيــالت التي كانت متفشــية 
بشــكل مرعب، خصوصا بشــارع 
آنذاك بشارع  التسعني، )حيث سمي 
املوت( كام متكــن من إعادة تطبيع 
الحياة وإعــادة بعض الخدمات التي 
ووضع  كيل  شــبه  لتدمري  تعرضت 
الفســاد ومتكن من  حد ألخطبوط 
استعادة عدة منشآت حيوية استوىل 
مقربون  مينيــون  نافــذون  عليها 
من الهالك عفاش قبل عقود باســم 

الخصخصة.
أسس  2017م  عام  مطلع  ويف   
من  الجنويب  النتقــايل  املجلــس 
واستمد  الجنوب  شــعب  أوســاط 
رشعيته منهم، ويف 7 أبريل 2022م 
ُعــنيَّ نائًبا لرئيس مجلــس القيادة 
الرئايس، ويف 27 أغسطس 2022م 
أصدر قــراًرا بتشــكيل لجان حوار 
جنويب جنــويب نجحت يف تقريب 
الجنوبيني  شمل  وملِّ  النظر  وجهات 
وردم فجــوة الخصــام وتدشــني 
عهد جنويب جديــد مبني عىل مبدأ 
التصالــح والتســامح الجنــويب. 
ويف شــهري يوليــو وأغســطس 
حمات  بإطاق  قراًرا  أصدر  2022م 
عسكرية أطلق عليها سهام الجنوب 
يف  نجحت  حيث  الرشق،  وســهام 
تطهري محافظتي شــبوة وأبني من 
التنظيامت اإلرهابية يف مدة وجيزة، 
كام أصدر مبطلع العام 2022م قرارًا 
نص عىل هيكلــة املجلس النتقايل 

الجنــويب وكان مبثابة رضبه قوية 
وطنية  يف  للمشــككني  وجههــا 
نواياه  وحســن  الجنويب  النتقايل 
تجاه أبناء الجنوب قاطبة من املهرة 

حتى باب املندب.

 أنجز الكثــر وال يزال أمامه 

الكثر

مراقبون أشــاروا إىل أن الرئيس 
القائد عيــدروس الزبيدي وبتوفيق 
من الله أنجز الكثري ل يتســع املجال 
لذكرهــا أو حرصها جميًعا، وتحقق 
للجنوبيني يف عهده طموحات كانت 
دولة  رجل  وأنه  باملســتحيلة،  أشبه 
بامتياز تفوق عىل نفسه وبات أكرب 
من املنصــب الذي ناله، منوهني بأن 
ل منصب ول مال أثر فيه سلبا وكان 
قلبه الكبري ورحابة صدره وسامحته 
وتواضعــه هي الحارضة مبشــوار 
مع  اليومي  تعاملــه  ويف  حياتــه 
واألب  املرجعية  مبثابة  وكان  رعيته، 
الروحــي لجميــع الجنوبيني، وأن 
أفعاله تدل عىل أنه يحب شعبه كثرًيا 
إىل  مشريين  أكرث،  يحبه  شعبه  وأن 
أنه ل يزال أمامه الكثري ويعول عليه 
الجنوب يف اســتعادة دولته  شعب 

املسلوبة املنهوبة منذ عام 1994م.

 نجا من 4 محــاوالت اغتيال 

واإلرهاب والفساد ألد أعدائه

وأكد املراقبون أن "ألد اعدائه هو 
اإلخونجي  أشــكاله  بكافة  اإلرهاب 
والقاعدي والداعيش والحويث، وكذا 
الفساد بكافة أشكاله اإلداري واملايل 
والقتصادي  واألمني  والعســكري 
وغريهــا، منوهني إىل أنــه كاد أن 
أقدام  البســاط من تحت  يســحب 
دولة عفــاش العميقة وأوشــك أن 
يدفع حياته مثًنا لانتصار للعاصمة 
وقضيته  وللجنوب  عــدن  الجنوبية 
العادلة، حيث نجا من أربع محاولت 
اغتيــال منها 3 بســيارات مفخخة 
اإلرهايب،  داعــش  تنظيم  تبناهــا 
ولكــن ذلك مل يثِنه بــل زاده إرصاًرا 
النضال  وقوًة وعزميًة عىل مواصلة 
ألجــل النتصار للجنــوب وقضيته 

املرشوعة.
 ونــوه املراقبــون، يف ختــام 
أحاديثهم لـ"األمنــاء"، بأنه بفضل 
اللــه الرئيس الزبيدي مســتمر يف 
حصد النتصــارات والنجاحات غري 
ناظر ول منتظــر للثناء أو املديح أو 
أو مقابل مادي،  طامع يف جائــزة 
شهدتها  التي  املليونيات  أثبتت  ولقد 
مؤخرا  الجنوب  محافظــات  عموم 
احتفــاًء بثــورة 14 أكتوبر 2022م 
مدى الحب الكبري املتبادل بني القائد 
عيــدروس الزبيدي وشــعبه، حيث 
الزبيدي  الرئيــس  صور  شــوهدت 
حارضة بشــكل ملفــت اىل جانب 

الهتافات املؤيدة له.

هكذا تفوق الزبيدي واأبهر الأ�سقاء وك�سر اأنوف الأعداء؟

• جنوبيون يعبرون عن حبهم للرئيس الزبيدي ويصفونه بـ"الملهم"

• أنجز الكثير وال يزال أمامه الكثير

• كيف نجا من )4( محاوالت اغتيال؟ ولماذا اإلرهاب والفساد ألد أعدائه؟

كيف تزايدت شعبية الرئيس الزبيدي بني أوساط اجلنوبـيني؟


