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إعــداد/  »األمنــاء« 
د.اخلضر عبداهلل:

حلقات،  عدة  يف  »األمناء«،  تواصل 
رسد أهــم املراحــل واملنعطفــات من 
بن  عيــدروس  القائد  الرئيس  مســرة 
االنتقايل  املجلس  رئيس  الُزبيدي،  قاسم 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الجنويب، 
الرئايس  املجلس  رئيس  نائب  الجنوبية، 
- فبعــد أن تحدثنا يف الحلقــة الثانية 
عن تبنــي الزبيدي للتســامح الجنويب 
الكاملة لقصة  وحق املصر، والتفاصيل 
محاولة اغتيال الرئيس الُزبيدي، وإعالن 
الزبيــدي عن عودة النشــاط املســلح 
لحركة »حق تقريــر املصر« بالجنوب، 
للمقاومة  األوىل  النواة  تشكيل  وكيفية 
الحويث  ميليشــيا  ومحاولة  الجنوبية، 
اغتيــال الزبيــدي عرب كمني مســلح 
ومحكم باملسيمر ونجاته منه بأعجوبة، 
سنتحدث يف الحلقة الثالثة عن تأسيس 
الزبيدي لألحزمة األمنية، وأهم ما أنجز، 
وقيادة الزبيدي باقتدار القوات الجنوبية 
وحروب  ومؤامــرات  عواصف  وســط 
متعددة، ودعوته جميع القوى السياسية 
واملقاومة بالجنوب لرسعة تشكيل كيان 

سيايس، وغرها...

تأسيس األحزمة األمنية
والعاصمة  لحــج  تحريــر  عقب 
من  بقيــادات  التقى  عــدن  الجنوبية 
املقاومــة الجنوبيــة، لبنــاء القوات 
املسلحة الجنوبية من الصفر وتأسيس 
قوة عســكرية عريضة، فكانت قوات 
األحزمة األمنية والدعم واإلسناد وقوات 
العاصفة والنخب أهم قوة ضاربة داخل 

القوات الجنوبية التي تنترش يف جبهات 
ن مختلف  عدة أبرزها الضالع ولحج وتؤمِّ

محافظات الجنوب وأهمها عدن.

تعيينه محافًظا لعدن
يف الســابع من ديســمرب 2015م 
أصدر الرئيس الســابق عبد ربه منصور 
هادي قــراًرا جمهورًيــا يقيض بتعيني 
محافظًا  الزبيــدي  عيــدروس  اللــواء 
للواء جعفر محمد  للعاصمة عدن، خلفًا 

سعد الذي اغتيل بسيارة مفخخة.
ويف 27 من سبتمرب يف نفس العام 
غادر القائــد )الزبيــدي( إىل العاصمة 
السعودية الرياض ومن ثم دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
  

إنجاز مع محاوالت اغتيال
تــوىل القائد )عيــدروس الزبيدي( 
السلطة يف عدن وأغلب مديرياتها تحت 
ومســلحني  إرهابية  عنارص  ســيطرة 
محليني، وتعرض ألكرث من أربع محاوالت 
تبناها  مفخخة،  بعربات   3 منها  اغتيال، 

ما ُيعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية.
ويف منتصف مارس 2016م أطلقت 
قــوات األمن يف عدن عملية عســكرية 
واســعة لتأمني مديريــة املنصورة بعد 
سلســلة من أعــال القتــل واالغتيال 

شــبه اليومي من قبل املســلحني، ويف 
الشــهر  من  والعرشين  التاســع  اليوم 
العملية  األمنية  القوات  استكملت  نفسه 

وسيطرت عىل املديرية بالكامل.

انتزاع منشأة النفط
وشهدت مدينة عدن انهيارًا كاماًل يف 
الخدمات األساسية، ومنها انقطاع خدمة 
الكهرباء لفــرات طويلة جدًا، وعىل إثر 
الحكومة  وصمت  املتسارع  التدهور  ذلك 
اليمنية، غادر عيدروس عدن إىل اإلمارات 
العربية املتحــدة يف مهمة عمل وأمثرت 
جهوده عن دعــم اإلمارات لكهرباء عدن 
مبولِّدات وتجهيزات الزمة بخمسني ميجا 

وات.

أول إنجاز من نوعه
القائد )الزبيدي( ويف أول  واستطاع 
إنجاز من نوعه يف بلد غارق يف الفساد، 
النفــط يف منطقة  انتزاع منشــأة  من 
حجيف بعد مــرور أكرث من 16 عامًا من 
خصخصتها ملصلحة رجل األعال اليمني 

توفيق عبد الرحيم.

دوره يف السياسة
وأظهر )عيدروس( مرونة كبرة يف 
الجانب السيايس، ونظم مظاهرة حاشدة 
مؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادي يف 

ســاحة العروض بعدن، املظاهرة نددت 
بخطــة األمــم املتحدة للســالم باليمن 
ورفضت مقرحات املبعوث الدويل لليمن 

إساعيل ولد الشيخ أحمد.
2016م  ســبتمرب  من  العارش  ويف 
السياســية  القوى  دعا عيدروس جميع 
واملقاومة يف الجنوب إىل رسعة تشكيل 
كيان سيايس ندًا للتيارات السياسية يف 

الشال.
الزبيدي  دعا  صحفي  مؤمتر  وخالل 
الرئيــس عبدربه منصور هــادي ودول 
التحالف إىل دعم توجهات الجنوبيني يف 
إعالن كيانهم الســيايس يف محافظات 
الجنوب املحررة، الذي يعرب عن تطلعاتهم 
وميثلهم يف الحكومة ويف أي مفاوضات 

سياسية مستقبلية.

إقالته من املحافظة
مبنصب  الزبيــدي  شــغل  ظل  يف 
محافظ العاصمــة الجنوبية عدن، ويف 
نفس الوقت كان يعمل جاهًدا لتأســيس 
لكن  الجنــوب،  لقضة  حامل ســيايس 
الســابق عبدربه منصور هادي  الرئيس 
أقاله يف 27 أبريل 2017 وعينه مبنصب 
ســفر يف وزارة الخارجية قبل أن يعلن 
العام نفسه تأســيس املجلس االنتقايل 

عىل خطى االنتصار للقضية الجنوبية.

النجاح وسط املؤامرات
واقتدار  بجــدارة  )الزبيــدي(  وقاد 
املســلحة  والقوات  االنتقــايل  املجلس 
الجنوبية وشعب الجنوب وسط عواصف 
ومؤامــرات وحــروب متعددة شــنتها 
عصابات ومليشــيا الحوثيني واإلخونج 

والفساد.
وخالل املشــاورات اليمنية - اليمنية 
التعاون  الرياض تحت مظلة مجلس  يف 
يف  ورفاقه  الزبيــدي  أظهــر  الخليجي 
األطراف  كل  عــىل  انفتاحه  االنتقــايل 
للسالم  مسارات  أي  لدعم  وجنوبا  شاال 

تراعي خصوصية القضية الجنوبية.
ويف لقــاءات عقــدت عىل هامش 
الحوار يف الريــاض أظهر الرجل موقًفا 
موحــًدا للجنوبيني يف خطوة عكســت 
رســائل سياســية عدة ألطاع الخراب 
الرامية إىل ابتالع محافظات الجنوب التي 
لفظت باكًرا مليشيات الحويث ونظرتها 

اإلخوانية.
وكان أبرز ذلك تبــادل اللقاءات بني 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، الحامل 
وصاحب  الجنوبية  للقضية  الســيايس 
القــوة الفاعلة عــىل األرض عيدروس 
الزبيــدي، مع رئيس االئتــالف الوطني 
العييس،  أحمد  األعــال  الجنويب، رجل 
فضــال عن انخــراط قيادات سياســية 
بهذه  الرشعية  يف  بارزين  ومســؤولني 

اللقاءات.
وعىل مســتوى املعركة الســتعادة 
الشال اليمني الخاضع غالبيته لسيطرة 
صنعاء  فيه  مبا  الحويث  مليشــيات  من 
االنتقايل  املجلس  أكد  بالحرب  أو  بالسلم 
دعمه ألي مسار  متكرر  الجنويب بشكل 
عىل أن يتم ذلك بعــد االعراف بالقضية 
شــؤون  الجنوبيون  يدير  وأن  الجنوبية 

محافظاتهم.

السري يف طريق آمن
القائد )الزبيــدي( الذي أصبح فيا 
الجنويب،  االنتقايل  املجلــس  بعد رئيس 
قــال ذات يــوم وهو يخاطب شــعب 
طريق  يف  بكــم  »ســنميض  الجنوب: 
آمن« مؤكدا أن الطريق ميلء باألشــواك 
ومحفوف باملخاطر، ولكنه سوف يكرس 
وقته وجهده للســر بشعب الجنوب يف 
طريــق آمن للوصــول إىل تحقيق آماله 
االرتباط  دولته وفك  باستعادة  وتطلعاته 

عن الجمهورية العربية اليمنية.
وبعد ميض ست ســنوات منذ أعلن 
شعب الجنوب تفويضه للقائد )الزبيدي( 
لقيادة ســفينة الجنــوب صوب تحقيق 
الجنوبيون يف  قدم  الذي  املنشود  الهدف 
ســبيل تحقيقه آالف الشهداء والجرحى، 
تحقق الكثر من الخطوات نحو استعادة 

دولة الجنوب كاملة السيادة.

الرئيس عيدروس الُزبيدي يف الذاكرة السياسية )3(..

 •  قاد الزبيدي باقتدار القوات الجنوبية وسط عواصف ومؤامرات وحروب متعددة

 •  دعوة لجميع القوى السياسية والمقاومة بالجنوب إلى سرعة تشكيل كيان سياسي 

 • الزبيدي مخاطًبا شعب الجنوب: سنمضي بكم في طريق آمن

الزبيدي.. م�ؤ�س�س الأحزمة الأمنية


