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د.  إعــداد/  »األمنــاء« 
اخلضر عبداهلل:

يف  »األمنــاء«،  تواصــل 
عدة حلقــات، رسد أهــم املراحل 
الرئيس  مســرة  من  واملنعطفات 
القائد عيدروس بن قاسم الُزبيدي، 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئيس 
املســلحة  للقوات  األعىل  القائــد 
الجنوبيــة، نائب رئيــس املجلس 
يف  تحدثنا  أن  فبعــد  الرئــايس، 
الحلقــة الثالثة عن أن الزبيدي هو 
ومام  األمنية،  األحزمة  مؤســس 
وقيادته  الجانــب،  هذا  يف  أنجزه 
باقتدار القوات املســلحة الجنوبية 
وسط عواصف ومؤامرات وحروب 
شعب  الزبيدي  ومخاطبة  متعددة، 
بكم  »ســنميض  بالقول:  الجنوب 
دعوته  وكــذا  آمــن«،  طريق  يف 
واملقاومة  السياسية  القوى  جميع 
بالجنــوب لرسعة تشــكيل كيان 
ســيايس، ســنتحدث يف الحلقة 
الرئيس  الرابعة واألخرة عن قيادة 
إىل  الجنــوب  قضيــة  الزبيــدي 
الكثر  وتحقيق  الدوليــة،  املحافل 
بقيادته  واستطاعته  املنجزات،  من 
الحكيمة واملتزنة اســتعادة قضية 
الجنوب املســلوبة، وكــذا التحاق 
القيــادات الجنوبيــة وانضاممها 
تحت قيادة الرئيس الُزبيدي وعودة 
القيادات الجنوبية للصف الجنويب، 
وكيــف كان تفويــض الرئيــس 
الُزبيدي أحــد مقومات قوة قضية 
الرجل  أن  خاصة  الجنوب  شــعب 

اتبع سياسات حكيمة، وغرها...

للمحافل  الجنــوب  قضية  قيادة 

الدولية وتحقيق املنجزات
وعىل مــدى خمس ســنوات 
استطاع القائد )الزبيدي( وبقيادته 
الحكيمة واملتزنة ومبشاركة طابور 
طويل من قيادات املجلس االنتقايل 
الجنــويب، إيصال قضية شــعب 
بل  الدولية،  املحافــل  إىل  الجنوب 
ونقاشات  لقاءات  تتصدر  وجعلها 
باإلضافة  والعاملية،  الدولية  القوى 
إىل تحقيق الكثــر من النجاحات 
عىل كافة املستويات رغم األوضاع 
التي مير بها  الصعبة واالستثنائية 
الجنوب خصوًصــا، واليمن ككل، 
يف ظل الحــرب القامئة واملتعددة 
ضد الجنــوب والتــي وصلت إىل 
محاربــة املواطــن الجنويب حتى 
املهمة  أطفاله والخدمات  يف قوت 

والرضورية.

استعادة الدولة املسلوبة
لتفويض  الســنوية  الذكرى 
الرئيس الُزبيــدي تأيت والجنوب 
مسبوقة  غر  انتصارات  يشــهد 
عّضــدت جميعها مســاره نحو 
من  املســلوبة  دولته  اســتعادة 
الذي  فالجنوب  اليمني،  االحتالل 
لتهميش  يتعــرض  أن  له  ط  ُخطِّ

وإقصاء منذ سنوات طويلة، كأحد 
صنــوف الحرب والعــدوان عىل 
مقومات  اليــوم  ميلك  الجنوب، 
دولة وبنية مؤسســاتية قامئة، 
صناعة  أطراف  أحد  أصبح  بعدما 
واتخاذ القرار بعد تشكيل مجلس 
القيادة الرئايس الذي يحرض فيه 

الجنوب بقوة.
تفويض الرئيس الُزبيدي كان 
أحد مقومات قوة قضية شــعب 
الجنوب، ال ســّيام أن الرجل اتبع 
سياســات حكيمة أمثــرت تلك 
النجاحات العديــدة التي حّققها 
الجنــوب عــىل مــدار الفرتات 
إزاء  بــاب  أي  وتغلق  املاضيــة، 
محاولة اســتهدافه بأي حاٍل من 
األحوال، ويف الوقت نفسه وّثقت 
رشاكات الجنــوب مــع املحيط 
مع  وتحديًدا  والعــريب  اإلقليمي 

السعودية واإلمارات.
وفيام تعــزز اإلنجازات التي 
ُيحققها القائــد )الُزبيدي( وهو 
فإّن  الجنوب،  شعب  قضية  يقود 
اســتكامل هذه املكاسب تتطلب 
مزيًدا من التكاتف والتالحم وراء 
أوارص  لتقوية  الجنوبية،  القيادة 
الجنوب وقضية شعبه مبا ُيسهم 
يف تعزيــز حضــوره أكرث عىل 
األرض ومن ثم تحقيق العديد من 
استعادة  حلم  لتحقيق  النجاحات 

الدولة.
ويرتجم هذا الحضور الجنويب 
شهدتها  التي  النوعية  النقلة  يف 
قضية الشعب يف الفرتة املاضية، 
وهي نقلة تجــاوز فيها الجنوب 
إثبات عدالة  البحث عــن  مرحلة 
املؤسساتية  البنية  وبناء  قضيته 
التي  الندية  لقيادته إىل مرحلــة 
الشــامل  نظام  يجابه  جعلتــه 
عن  ومدافع  راســخ  موقف  من 
حق مســلوب، وأحد أسباب هذه 
القوة يتمثــل يف حجم الحاضنة 
الشــعبية التي يتمتع بها الرئيس 
القائد )الُزبيــدي( يف كل أرجاء 

الجنوب.

الزبيدي يف املجلس الرئايس
)الزبيدي(  الرئيــس  وحظــي 
تعيينه  بعد  وبــارز  قوي  بحضور 
عضــوًا يف املجلس الرئايس إلدارة 
البــالد الــذي أعلن عنــه الرئيس 
يف  هادي  منصور  عبدربه  السابق 

السابع من أبريل 2022م.

الوطنــي  والحــوار  الُزبيــدي 

الجنويب
2022م  أغســطس   27 ويف 
أصــدر الرئيس القائــد عيدروس 
قاســم الُزبيدي- رئيــس املجلس 
 8 رقم  القرار   - الجنويب  االنتقايل 
فريقي  تشكيل  بشأن   ،2022 لعام 
الحوار الوطنــي الجنويب )داخيل 
14 شــخصًا برئاسة  ويتكون من 
وخارجي  الحاج،  محسن  د.صالح 
يتكون من 7 أشخاص برئاسة أحمد 
ُعمر بن فريــد(، ويكلّف الفريقان 
مع  وحوارات  مشــاورات  بإجراء 
واملكونات  والشــخصيات  النخب 

الجنوبية.
وقــى القــرار بــأن يعمل 
الفريقان وفــق خطة عمل يقرها 
رئيــس املجلس، ويرفعــا تقارير 
دوريــة عــن نتائج املشــاورات 
املجلــس،  لرئيــس  والحــوارات 
يروه  مبن  االســتعانة  وللفريقني 
مناسبًا من الشخصيات االعتبارية 
الجنوبيــة، أو من أعضاء الجمعية 

الوطنية.

اللحمة الجنوبية تتجدد
مراقبــون قالــوا: »تجــددت 
اللحمة الجنوبيــة وبدأ عهد جديد 
من التالحــم الجنويب الذي يقوده 
الرئيس القائد عيــدروس الُزبيدي 
وبدأ عهد جديد من الرتابط والتآخي 
بني أبناء الجنــوب وتوحيد الصف 
الجنويب ونبذ الخالفات والرصاعات 
التي مل يســتفد منها سوى أعداء 
الجنوب  قيــادات  وبدأت  الجنوب، 
تلتحم وتلتحــق بالرسب الجنويب 

والركوب يف ســفينة النجاة التي 
يقودها املجلس االنتقايل الجنويب 
الُزبيــدي، وكام  الرئيس  بقيــادة 
التحاق  القريب  باألمس  شــاهدنا 
القيــادات الجنوبيــة وانضاممها 
تحت قيادة الرئيس القائد عيدروس 
الجنوبية  القيادات  الُزبيدي وعودة 

للصف الجنويب«.

*املصادر:
-1ويكبيديا )املوسوعة الحرة(.

-2 أخبــار الرئيــس عيدروس 
الزبيدي 12 مارس 2018م.

-3وكالة األنباء اليمنية سبأ 27 
أبريل 2017م.

-4 العــني اإلخباريــة 9 أبريل 
.2022

-5 صفحــة الرئيس عيدروس 
الزبيدي عــىل الفيس بوك 2 أبريل 

.2022
-6صحيفة األمناء.
-7صحيفة االتحاد.

تقرير

• تفويض الُزبيدي كان أحد مقومات قوة قضية شعب الجنوب خاصة أن الرجل اتبع سياسات حكيمة

ا�ستطاع الزبيدي بقيادته احلكيمة واملتزنة ا�ستعادة ق�سية اجلنوب امل�سلوبة
الرئيس عيدروس الُزبيدي يف الذاكرة السياسية )4( األخيرة..

• كيف قاد الزبيدي قضية الجنوب إلى المحافل الدولية؟ 

• التحاق قيادات جنوبية وانضمامها تحت قيادة الُزبيدي وعودة قيادات للصف الجنوبي
• هكذا تجددت وتعززت اللحمة الجنوبية في عهد الزبيدي


