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 اليمن سبتمرب يف 26البعث وثورة 

 الرفيق عبد هللا احلماطي 
 

 :  مقدمة
سيس حزب البعث العريب أالسابع من نيسان ت يفو 1947رشهد الوطن العريب عام

نظمه حاكمة أالعريب من استعمار وختلف وجهل و  يعاىن الوطن االشرتاكي بسب ما
ري لتغري الواقع بني اجلماهسلوب الثوري طريقه للعمل نه اختذ من األأكما ،  عميلة 

سوريا والعراق ولبنان ومصر سيس أبعد الت فكان جماله النضايل ا  تغري ثوريا قطعي
علمني العرب ه لليمن بداية اخلمسينات عن طريق املهداف احلزب ونضالأوصلت 

 ة العربية سوريا والعراق . ير مشال اجلز  جنوب اليمن والطالب الدارسني يف يف
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جنوب اليمن  الشعب االشرتاكي كواجهة للحزب يف العمايل وحزبمتر ؤ سس املأوت
زب هنا  ضد املستعمر الربيطاي الوحدة واحلرية واالشرتاكية وناضل احل ههدافأب
نت حتمل شعارات حزب البعث وكا 1955صحيفة البعث يف بداية عام  أتنشأ  و 

ل احلزب يف مشال وظهر بعد ذلك بقلي، باجلنوب  متر العمايلؤ الناطقة باسم امل يوه
مامي الكهنويت فرضة النظام الرجعي اإل ياليمن ولكن بسبب واقع التخلف الذ

ات ضد حكم ضوشهد مشال اليمن ثورات وانتفا ، ظهر بعد جنوب اليمن بقليل
 1955وعام 1948سري البغيض املذهيب الطائفي الرجعي الساليل عام مامة األاإل

حر  لذكرها هنا ولكن بسبب فشل هذا الت داعي سباب الومل يكتب هلا النجاح أل
ملناضلني على مستوى مشال لكثري من اعدم ونكل باأالثوري حتر  النظام الرجعي و 

ملهادنة مع قبل بات من املناضلني الثوريني بفكر قومي ال ةكوكب  توعلية ظهر ، اليمن 
لوطن ا ىعلى مستو  االستعمار وال الرجعية وكان هلم شرف تفجري ثورة عظيمة جدا  

من ظالم احلكم الرجعي  طن اليميناخرجت املو أواليمن خاصة  موما  العريب ع
 ة اخلالدة .يىل نور الثورة واجلمهور إمامي اإل
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 :  البعث وثورة سبتمرب
وساط الطالب أ يفو لعريب االشرتاكي يف مشال اليمن فكار حزب البعث اأانتشرت 

لطالب انتكاسات الء اؤ وشاهد هدرسة العلمية والثانوية يتام واملمدرسة األ يف
حنو الكليات العسكرية  هالء الطالب التوجؤ الثورات السابقة فقرر الكثري من ه

شاء تنظيم عسكري نإي ضد نظام قاسي جمرم متخلف ومنه لتحقيق الفعل الثور 
 . حداث ثورة شاملة ضد هذا النظام املتخلفإومدي من خالله 

 
 : بعثحرار وعالقته بالتنظيم الضباط األ

بفكر  صال  أعي بني عدد من الضباط املرتبطني جاء هذا التنظيم عن طريق فكر مج 
ولية أصحاب مراتب أن ضباط جاءت هذه الفكرة مو ثوري هو فكر حزب البعث 

بداء تكوين هذا  1960عام  يفف، خرجني جدد من الكليات العسكرية مالزمني و 
سسي تنظيم ؤ حد م، أحومي محد الر أظيم العسكري كما ذكر ذلك الرفيق التن

بتمرب س26شهادته يف كتاب ثورة  املغين يف علي عبد هحرار مع رفيقضباط األ
سيسية يراعون يف أاء اهليئة التضعأكان  ) لنصدراسات وشهادات للتاريخ با

سرية التنظيم وقد  ىعل ها البعض حرصا  ضل اخلاليا عدم معرفة اخلاليا لبعتشكي
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قبل هذا  يوجود تنظيم فعل كدؤ مما ي،  ( 1960وائل أ ت عملية تشكيل اخلالياأبد
ال كما  ( حزب البعث بتوجيه من ) التاريخ يعمل بشكل سري وهو مكون فعليا  

انتقل  املغين ن الرفيق علي عبدأبل ،  1961خر عام او أ أنشأ  ه نأيذكر البعض 
مام جد اإلالتنظيم فيها كوهنا مقر توا ئنشي   يتعز بعد تشكيل التنظيم بصنعاء لكل

 . ذلك محد محيد الدين وقد وفق يفأالرجعي 
سبتمرب دراسات وشهادات لتاريخ 26كتاب ثورة   الكايف الرحيب يف كما ذكر عبد

ب كلية الطريان الشهيد املالزم عبدالرمحن احملبشي كان من طال ) نأب ثالثالاجمللد 
.  ( حرارالضباط األ تنظيم يف هولوال هذا االنتماء ما مت تنظيم ثومنتمي حلزب البع

وائل أ هفرادأ ىتكوين تنظيم عسكري سري ومغلق عل استطاع ثن حزب البعإ
مراتب  يحرار ضباط ذو دخل الضباط األأ  لثورة ل ةولكن ولظروف التهيئ 1960
خر كان حلزب البعث آ جناح الفعل الثوري والثورة ومبعىنمان ضالتنظيم ل عليا يف

لقسم الذي  ويتضح من ا، حرار الشامل األ نظيم عسكري داخل تنظيم الضباطت
قسم باهلل أ ارتباطهم القومي فلقد كان القسم ) ىحرار مدكان يقسم به الضباط األ

 يف خملصا   كون جنديا  أن أدين به وبكل املقدسات الوطنية أذي سالم الالعظيم وباإل
كثر أكان  ن حزب البعث العريب االشرتاكي قدأكما   ، ( ........ جيش العروبة
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اره وشعاراته كانت فكأكون و  قدمهاأبالساحة اليمنية و  ا  املنظمات احلزبية وجود
تلك املرحلة فقد اخنرط فيه العديد من الشباب  الفكري الشباب مشبعة للتعطش

حرار هذه العبارات نشاء وميالد تنظيم الضباط األإ حىت وطالبا   العسكري ضباطا  
التاريخ كد وجود احلزب قبل هذا ؤ اليمنية مما ي رار ووثائق الثورةسأكتاب   جاءت يفو 

حرار هو حزب صبح تنظيم الضباط األأ هحرار وعلياملكون لتنظيم الضباط األ
من العسكريني  حزبيون ونلؤو ناضلني كان هلم مسن بعض الرفاق املأبل  ث ،البع

ي عمل وهو الذي أنه مل يكن يتحر  بأالوهاب جحاف  حيث ذكر الرفيق عبد
 . املغين رمحة هللا علي عبدالرفيق وهو  هعة صنعاء دون الرجوع ملسئولاذإيعمل ب

هليكل ن ا، وأشروط وبتزكية عضوين من التنظيم تنظيم كان بلن االنتساب لأكما 
 ثبق مع اهليكل التنظيمي حلزب البعحرار كان يتطاالتنظيمي لتنظيم الضباط األ

فراد أيتبع قيادة مكونة من مخسة  ( الفرقة مترؤ م سيسية )أفهو يتكون من قاعدة ت
دراهتا لة عن تشكيل اخلاليا وقيادهتا وتطوير قؤو مس يخاهبا كل فرتة زمنية وهيتم انت

عضاء التنظيم دفع مبلغ مايل كاشرتا  شهري أمجيع  ىالفكرية والثقافية كما عل
من مجيع النواحي  ثن مل يكن هو حزب البعإن التنظيم يشابه أوهبذا يتضح لنا 
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حرار تتالئم هداف تنظيم الضباط األأن أكما ،   هو من يقوم بتوجيهه ثر البعوفك
 : وفكر البعث وهي

 .  قامة حكم مجهوريإالتحرر من االستبداد و  .1
 بناء جيش وطين .  .2
 الشعب .  ىرفع مستو  .3
 .  نشاء جمتمع دميقراطيإ .4
 .  نطاق الوحدة العربية الشاملة حتقيق الوحدة الوطنية يف .5
 .  جيايبيق الدولية والتمسك باحلياد اإلام املواثاحرت  .6

ثوري هذا الفعل ال يف هاجلناح املدي للحزب مشاركة رفاقولقد استطاع 
 ذاعة منهم الرفاق الدكتور عبدعماهلم باإلأواملسامهة الفعالة من خالل 

حممد الفسيل و هللا محران  عبدو الوهاب جحاف  عبدو العزيز املقاحل 
 . وغريهم

الرتب الدنيا مت التواصل  يحرار من ذو تنظيم الضباط األ ن يفكثر مأن أوبسبب 
 الرتب العليا ليشاركوهم ثورهتم ومت التواصل بكل من عبد يمن ذو  ينر آخبضباط 

قد و ، كليات العراق العسكرية   ل ومحود اجلائفي وهم من درسوا يفهللا السال
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مان جناح ضرية لبالقيادة املصاملغين  تواصل التنظيم من خالل الشهيد علي عبد
تنجح الثورة  يليل توجه التنظيم بفكر البعث ولكديتضح ك كما، و ومساندة الثورة 

يقودها البعث ومبساندة من احلزب مت االتفاق مبوعد يوم الثورة وهو يوم  ا  مينيو  ا  عربي
) متر العمايل وحزب الشعب االشرتاكي ؤ مرب ومت التواصل جبنوب اليمن باملسبت 23

 تأبد وفعال   ( للعمل السياسي واجلماهريي جبنوب اليمن ثت حزب البعاواجه
 يت بعدن ضد املستعمر الربيطاي لكضراب ومظاهراإهذا التاريخ لعمل  الدعوة يف

مام ضد جنيب نظام اإليساعد األ ال عن ما سيقوم به ثوار صنعاء وحىت النظريصرف 
 سبتمرب . 26 الثورة ولكن بدل التاريخ بيوم

د القيادات البعثية حلزب يتضح من خالل عدن مستوى عالقة التنظيم باأ كما
 :  لتايلكا  يمن خالل االنتخابات الدورية وه هاملسيطرة علي

 محد الرحومي )أمالزم ( 2 ، ( مستقل شول )مالزم صاحل األ( 1االجتماع االول : 
 ، (ث بعال مالزم محود بيدر )( 4 ، ( بعثال ) مالزم علي اجلائفي( 3 ، ( بعثال
 .  (ث بعال ) شولناجي علي األ( 5
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 رئيسا  ، عبداللطيف ضيف هللا ( 1 : هجري 1381 شوال 5االجتماع الثاي 
( 4 ، (ث بعال محد الرحومي )( أ3 ، ( بعثال املغين ) علي عبد( 2 ، ( بعثال)

 .  ( مستقل شول )صاحل األ( 5 ، (ث بعال شول )ناجي علي األ
 ) رئيسا  ، اللطيف ضيف هللا  عبد( 1 :هجرية  1382رم حم 5 ثاالجتماع الثال

( 4 ، ( مستقل ) شولصاحل األ( 3 ، (ث بعال املغين ) علي عبد( 2 ، (ث بعال
 . (ث بعال محود بيدر )( 5 ، (ث بعال محد الرحومي )أ

، املغين  علي عبد( 1 : 1382ول أربيع 5يف خري قبل الثورة وىف االجتماع األ
 محد الرحومي( أ3 ، ( بعثال يف ضيف هللا )طالل عبد( 2 ، ( بعثال ) رئيسا  

 .  (ث بعال ) حممد مطهر زيد( 5 ، ( مستقل شول )صاحل األ( -4 ، )بعت(
سبتمرب بيوم واحد تشكل جملس قيادة الثورة من تسعة ضباط  26وبعد تفجري ثورة 

 هم : 
 . ( مستقل ) رئيسا  ، هللا السالل  عبد .1
 . ( بعثال ) نائبا  ،  اللطيف ضيف هللا عبد .2
 . (ث بعال املغين ) علي عبد .3
 . ( بعثال شول )سعد األ .4
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 . (ث بعالالرحومي ) محدأ .5
 . (ث بعال ) صاحل الرحيب .6
 . ( مستقل ) محود اجلائفي .7
 . ( مستقل هللا جزيالن ) عبد .8
 . ( حركة القوميني العرب حممد مفرح ) .9

سبتمرب كما  26ثورة  يفالسابق يتنب حجم مشاركة احلزب  من خالل االستعراض
العمالقة وجلهم من رفاق حزب الثورة  ههذ ن احلزب قدم شهداء عظام يفأ

 . كيا العريب االشرت  ثالبع
 

 :  اخلامتة
تفجري ثورة  مات حزب البعث وفكرة الثوري يفسهاإمهية وحجم أسبق يتضح لنا  مما

بني مصر جرمية االنفصال  ىعل طبيعيا   فلقد كانت ردا  ،  1962 سبتمرب 26
 هو البعث دائما   الكلمة كما هتعني خالقية مباأتزال ثورة  هنا كانت والأكما ،  وسوريا 

سف هنا  الكثري من ولكن لأل، مة العربية بالنهوض لصاحل األ يخالقية تنادأثورة 
 وال  أولكن ، سباب كثري ذلك ألو  ة البعث هباوعالق يتعمد تشوية تاريخ هذه الثورة
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احلقائق عن قائد هذا الثورة الفعلية وهو الشهيد الرفيق علي  بعض ذكرالبد من 
سبتمرب كما ذكر  26نه املدبر واملفجر لثورة أشهد له اجلميع ب ياملغين الذ عبد

كما شهد له   ه ،كتاب  محيد الدين يفالبدر بن  خر حكام اليمن امللكيني حممدآذلك 
نه كان املتحدث الرمسي أما ك، و ول نه رجل الثورة األأهللا السالل ب الرئيس عبد

حزاب السياسية الناصر واأل ول العالقات العامة يف احلوارات مع عبدؤ لتنظيم ومسل
 . مستوى الساحة اليمنية ىعل

 :  سبتمرب 26بثورة  ثعالقة حزب البع هسباب تشويأ
الناصر  جعل عبد بعد االنفصال مما ثعداء القيادة املصرية حلزب البع .1

 . البعث هديقو  هحيارب كل توج
حرار ن الضباط األأب الرتب العليا وتوجسهم خيفة من صحاأالضباط  .2

ا لذ، الثورة املصرية  عادهم بعد جناح الثورة كما حدث يفاستبب سيقومون
 يحرار من ذو الكثري من الضباط األ ىمر علآعمد البعض منهم على الت

 دليل كربأو ،  الرتب الصغرية واغتيال البعض منهم مبساعدة مصرية طبعا  
 . الثورة من عشر يوما   ةربعأاملغين بعد  شهد الرفيق على عبدتن يسأ
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ي أ 2/1/1963والعمل احلزيب بتاريخ  صدور قانون بقرار منع احلزبية .3
يتم تقليص عمل حزب  حىت ىمصر  هشهر من قيام الثورة بتوجيأبعد ثالثة 

 . اليمن الشمايل العريب االشرتاكي يف ثالبع
ث بسبب عدم مشاركة ب السياسية املناهضة حلزب البعحزانقمة بعض األ .4

 . الثورة هصنع هذ الكثري منهم يف
متر حرض ؤ نصار النظام القدمي بعد مأسبب مساندة الرجعية العربية عمل ب .5

 .اليمن الشمايل  ان للمصاحلة لتشوية صورة احلزب يفوعمر 
ة للعيان هر جليظتو  أن ختبأميكن  مثل ضوء الشمس ال ولكن احلقيقة دائما  

 املستوي الوطين ىقدم والزال يقدم الكثري عل يحزب البعث حزب ثور ف
ة عظيمة سبيل ثور   اليمن قدم الكثري من الشهداء يفيف، و والقومي 

هنا ثورة نقلت اليمانيني من العصور احلجرية أعمالقة شهد هلا اجلميع ب
 رفاقمث فكر ونضاالت  ه ،هللا وفضل للعصر احلديث وكل ذلك كان بعد

 . زب البعث العريب االشرتاكيح
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