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»األمنــاء« إعــداد/ د. اخلضر 
عبداهلل:

ترسد »األمنــاء« يف عدة حلقات 
أهم املراحل واملنعطفات من مســرة 
الرئيــس القائد عيدروس بن قاســم 
الُزبيــدي، رئيس املجلــس االنتقايل 
الجنــويب، القائــد األعــى للقوات 
املسلحة الجنوبية، نائب رئيس املجلس 

الرئايس.
بالكفاح  وبعد مســرة حافلــة 
أصبــح الرئيــس عيدروس قاســم 
الزبيــدي، رئيس املجلــس االنتقايل 
الجنويب، ونائب رئيس مجلس القيادة 
الرئايس، وأبرز أعضاء مجلس القيادة 
الذي أعلــن عنه فجر يــوم 7 إبريل 

2022م.
الزبيــدي حامل مرشوع  ويعترب 
»قضية الجنــوب« وأبرز وأهم وجوه 
»الحراك الجنــويب« الذي طالب بفك 
ارتبــاط الجنوب عــن اليمن وعودة 
دولــة الجنــوب »جمهوريــة اليمن 
دخلت  التي  الشــعبية«  الدميقراطية 
يف وحــدة مع جارتها يف الشــال 
 22 اليمنية« يف  العربية  »الجمهورية 

مايو عام 1990م.
الزبيدي،  ويرتأس حالًيا عيدروس 
الرافعة  الجنويب،  االنتقــايل  املجلس 
السياســية للقضية الجنوبية، وقائد 
التي  الجنوبيــة  املســلحة  القــوات 
خاضت معارك بطولية رشسة لهزمية 
الجنوب  وتطهر  الحويث  مليشــيات 
وحظي  املتطرفــة،  الجاعــات  من 
)الزبيدي( بحضور قــوي وبارز بعد 
الرئايس  املجلس  يف  عضــوًا  تعيينه 
الرئيس  عنه  أعلــن  الذي  البالد  إلدارة 
عبدربه منصور هادي يف السابع من 

أبريل 2022م.

من هو عيدروس الزبيدي؟
ُولَِد الرئيــس القائد عيدروس بن 
ُزَبْيد  منطقة  قرية  يف  الُزبيدي  قاسم 
الضالع حاليا )محافظة لحج  مديرية 
تلقى  1967م، حيــث  عام  ســابقا( 
تعليمه االبتدايئ والثانوي يف الضالع، 
ثــم انتقل بعدهــا إىل العاصمة عدن 
الجنوبية، ثم التحق بكلية الطران يف 
نفس املدينة، وتخرج منها برتبة مالزم 

ثاين وبتقدير امتياز يف عام 1988م.
وبعــد تخرجه ُعــن ضابطًا يف 
العام  نهايــة  ويف  الجــوي،  الدفاع 
1989م تحول مــن إطار وزارة الدفاع 
إىل وزارة الداخلية، وُعن أركان كتيبة 
حاية الســفارات واملنشآت بصنعاء 
اليمنيــة، والتحق بالقــوات الخاصة 

حتى حرب صيف 1994م.

إىل  ومغادرتــه  94م  حــرب 

جيبويت
وحــن اندلعت الحــرب يف عام 
1994م، كان )الزبيــدي( من الضباط 
املدافعــن عن الجنــوب، وكان قائًدا 
يف جبهــة دوفس وظــل يقاتل إىل 
جانب رفاقه حتــى اللحظات األخرة 

ودخــول قوات صالــح إىل العاصمة 
الجنوبيــة عدن واحتاللهــا بالكامل 
باهًضا  مثًنا  ودفع  7/7/1994م،  يف 
املغادرة إىل  ملوقفه ذلك وأُجرب عــى 
جيبويت واســتقر هناك لتفتح اليمن 

أول صفحــات الحــرب 
زالت  مــا  التي  املؤملة 
حتى  سارية  تداعياتها 

اليوم.

الزبيدي  تواصل 

بقيادات الجنوب
إقامتــه  وأثنــاء 
جيبويت  يف  القرصية 
الزبيدي  عيدروس  ظل 
قيادة  مــع  متواصاُل 
الجنــوب السياســية 
وعــى  والعســكرية 
رأســها )عيل ســامل 
مل  حيــث  البيــض( 

باألمر  للهزمية والقبــول  يستســلم 
الواقع واحتالل وطنــه، وظلت فكرة 
القوات  ومحاربة  الجنوب  إىل  العودة 

املحتلة هّمه األول واألخر.

العودة إىل الوطن

ويف العام 1996م استطاع الرئيس 
القائــد عيدروس بن قاســم الُزبيدي 
العودة إىل محافظته )الضالع( وعمل 
هناك عى تشكيل حركة مسلحة أطلق 
)حتم(،  املصر  تحريــر  حركة  عليها 
الدولة  استعادة  هدفها  كان  والتي 
الجنوبية التــي كانت قامئة قبل 
قيام الوحدة اليمنية عام 1990م 
العمل املسلح  التي دشنت مرحلة 
الحركة  وبــدأت  الجنــوب،  يف 
عملها املســلح الرسي ضد قوات 
)نظام صالح( يف الفرتة -1997

1998م.
صالح  نظام  شــعر  وعندما 
بعمل ونشاط الحركة لجأ الغتيال 
عنارصها، حيث تم اغتيال محمد 
5/6/1998م  يف  الزبيدي  ثابت 
يف نقطة نقيــل الربظ مبنطقة 
ومالحقة  الضالــع،  يف  زبيــد 
أعضاء حركة )حتم( وتتبع من له 
عالقة بهم أو مشــتبه بعالقتهم، 

2002م  عام  حتى  السجون  وإيداعهم 
عندما توقف نشــاط الحركة ألسباب 
أمنية وتم قطع مرتبات قيادة الحركة 
وفصلهم مــن الجيش ومن وظائفهم 
الحركة  رجــال  من  العــرشات  وقتل 

)حتم(.

الحكم بإعدام الزبيدي
نظام  الســلطات يف  وأصــدرت 
صنعــاء اليمنيــة أحكاًمــا باإلعدام 
الزبيدي(  )عيــدروس  بحــق  غيابيًا 
القيادات  وشــقيقه محمد وعدد من 
واســتمرت  الحركة،  ضمــن  األخرى 
قيــادات  مبالحقــة  الســلطات 
 الحركــة حتى توقف نشــاط الحركة 
أواخر العام 2002م، لكن املخلوع عيل 
عبد اللــه صالح أصدر عفًوا عنه فرتك 
)الزبيــدي( العمل العســكري واتجه 
للعمل الســيايس كجــزء من معركة 
لها  واسعة لالنتصار لقضية سياسية 

شعبها وكيانها وحضورها.

تقرير تاريخي

• الرئيس الزبيدي.. من المقصلة إلى الرئاسة

• بعد مغادرته لجيبوتي إبان حرب 94م استطاع العودة وتشكيل حركة )حتم(
• ُيعد الزبيدي حامل مشروع قضية الجنوب وأبرز وجوه الحراك الجنوبي

• أصدرت سلطات نظام صنعاء حكًما باإلعدام غيابًيا بحق الزبيدي

رحلة الزبيدي من جبال ال�سالع اإىل �ساحة الكفاح ال�ستعادة الوطن
الرئيس عيدروس الُزبيدي يف الذاكرة السياسية )1(..


