ال كرامة ..وال وطنية وال شخصية سوية ملن يشكك
في واحدية الثورة اليمنية..
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قـائد الثــورة

¿ «كل الشعوب التي تناضل من أجل حريتها تفتخر بتاريخها النضالي ..ونحن اليمنيين
نعتبر الثورة مفخرة لنا وألجيالنا ومدى الحياة».
بهذه الكلمات يستهل الشهيد المناضل علي عنتر ذكرياته عن هموم مسيرة الثورة في
الكتاب الذي صدر قبل عشرين عاماً ..وقد أكد فيه على واحدية الثورة اليمنية ،فقال :عندنا
إيمان مطلق بأنه بدون بقاء ثورة  26سبتمبر ال يمكن أن تنتصر ثورة  14أكتوبر ،وكانت
المهمة األولى هي الدفاع عن ثورة سبتمبر ،والمهمة الثانية النضال من أجل طرد االنجليز
والسالطين ..كما قال في محاضرة له :إننا هنا نعطي األفضليات ،دائماً يكون عندنا أخالق
االعتراف بنضال الناس اآلخرين ..ألنه يوجد بعض الناس االنتهازيين الذين يقولون لك:
«هذا اتركه ..أنا أحسن منه» ..أقول هذا الكالم الفضل بالنسبة لنا كمناضلين قدنا النضال
من البداية وفجرنا النضال في  14أكتوبر 1963م».

¿ اليوم نحتفل بالذكرى الـ 48إلطالق أول رصاصة من
مارد الثورة لتنهي حكم اإلمامة الكهنوتي الرجعي إلى األبد
وتعلن ميالد عهد يمني جديد صنعه الثوار بالتضحيات
والنضال الوطني الشاق من أج��ل الحرية واالستقالل
والتخلص من اإلمامة واالستعمار..
تفجرت الثورة بفضل كوكبة من المناضلين على رأسهم
مناضلو تنظيم حركة الضباط األحرار في المدرسة الحربية
وكتائب المدفعية والمدرعات والتي كانت تضم عدداً من
الضباط الذين كان لهم الدور األكبر في تفجير الثورة ودحر
النظام اإلمامي البغيض ،وفتحوا أمام الشعب اليمني صفحة
مشرقة من التاريخ بعد تحطيم األغالل التي كبل بها نظام
االستبداد الشعب والوطن..

إعداد/نجيب علي

أكد أن «الصعاليك» سوف ينتهون

الشهيد علي عنرت :الثورة يف الشمال
والجنوب ثورة يمنية واحدة
نقول نحن املنا�ضلني« :الف�ضل يعود
اىل الرواد الأوائل الذين قدموا �أنف�سهم
يف � 26سبتمرب 1962م لتفجري الثورة
يف �صنعاء ،هذا ال�ضوء ،هذا ال�شعاع،
هذا الأمل الذي �أعطى لنا ،انطلقنا بعده
للن�ضال وكنا كلنا ثقة :طاملا �صنعاء
وراءن���ا �سننت�صر يف ع��دن ..وه��ذا ما
قاله �أي�ضاً املنا�ضل الكبري عبدالنا�صر:
«ما مع بريطانيا �إ ّال �أن ترحل وت�أخذ
ع�صاها وتخرج من اليمن» ..ولهذا
حتية و�ألف حتية للذين اتخذوا القرار
ع�شية � 26سبتمرب 1962م وحملوا
�أ�سلحتهم وتقدموا را�ضني للموت من
�أجل حياة ال�شعب اليمني ودك �أوكار
الإمامة والذين حينها �أعلنوا انطالق
امل��ارد اجلبار يف � 26سبتمرب 1962م
من �صنعاء ال��ث��ورة ،ونحن نقول �إن
االنت�صار العظيم ال��ذي حققته قوى
الثورة اليمنية �-شمالها وجنوبها-
يعود الف�ضل فيها -بالدرجة الأوىل-
لرجال � 26سبتمرب �أينما كانوا ،يجب
�أن نكتب عنهم الكثري والكثري ويجب �أن
نبني لهم متاثيل و ُن�صباً لأننا ال نفخر
يف احلياة ب�شيء كما نفخر مبن قدموا
�أنف�سهم من �أج��ل حياة و�سعادة هذا
ال�شعب وبقاء هذا ال�شعب ورفعة هذا
ال�شعب وتطوره ..هذا ما نريده ..وال
ن�سمح لأي �أحد �أن يجرجرنا لأن نخرج
عن �أخالقنا كيمنيني ولنا تاريخ.
�إننا يجب �أن نكون �صادقني وكل واحد
منا ي�ضع نف�سه يف املكان احلقيقي..
نعرتف بهذه ا لأ�شياء لأنها هي التي
تعطي لنا الأ�سا�س لأننا اذا كذبنا على
بع�ضنا البع�ض ال �أح��د منا �سيحرتم
الثاين.
نعم للثورة
وحينما ُ�سئل ال�شهيد علي عنرت يف
�إحدى املقابالت التلفزيونية عن :هل
هناك م�ساعدة من قبل ال�شطر ال�شمايل
من الوطن وكيف كانت؟ �أجاب:
�إن ال���ث���ورة اليمنية يف ال�شمال
واجلنوب مرتابطة وهناك حركة وطنية
موجودة يف ال�شمال كانت عالقتها قوية
باحلركة الوطنية يف اجلنوب و�ساهمت
احل��رك��ة الوطنية يف ث���ورة �سبتمرب
و�ساهمت احلركة الوطنية يف ثورة
�أكتوبر ،والن�صر الذي حققناه يعود
ف�ضله بالدرجة الأوىل للحركة الوطنية
الثورية يف �شمال الوطن التي �ساهمت يف
دعم ن�ضالنا يف مرحلة حرب التحرير..
احل��رك��ة الوطنية اليمنية واح��دة
والقتال بالدرجة الأوىل ل�صالح ال�شعب
اليمني ولهذا نقول :نعم� ..إنه يوجد
دع��م بالدم وباملال للثورة يف ال�شطر
اجلنوبي.
واحدية الن�ضال
تو�ضيح �أكرث لهذه احلقيقة جندها
يف مو�ضع �آخر من ذكريات ال�شهيد علي
عنرت حيث يقول :ال يفهم �أننا كنا وحدنا
يف ال�شطر اجلنوبي ننا�ضل ..قلت لكم �إن
الطليعة ال�سيا�سية موجودة منذ بداية
الثورة �سوا ًء �أكانت يف � 26سبتمرب
�أو ث��ورة � 14أك��ت��وب��ر ..منذ البداية
نا�ضلنا يف«ح��ر���ض» ويف «���ص��رواح»
و«املحاب�شة» يف ال�شطر ال�شمايل ويف
كل جبل من جبال اليمن ..نا�ضلنا �ضد
امللكيني يف الدفاع عن ثورة � 26سبتمرب
1962م ،ونا�ضل اليمنيون من ال�شطر
ال�شمايل هنا يف ع��دن وال�شيخ عثمان
واملعال وال�ضالع ويف كل جبل من جبال
ال�شطر اجلنوبي من الوطن.
و�أ�ضاف :على �أن هذه الثورة كانت
بداية حقيقية لوحدتنا احلقيقية و�أنا
�أقول لكم �إننا �سنتوحد و�إذا كان هناك

ناضلنا ضد امللكيني يف
حرض واملحابشة دفاعاً عن
ثورة سبتمرب
اختار الثوار املوت
ليحيا الشعب
لن نسمح ألحد بأن يخرجنا
عن أخالقنا كيمنيني
اخواننا الشماليون ناضلوا
يف الشيخ عثمان وعدن
والضالع ضد االستعمار
بع�ض «ال�صعاليك» يغالطوننا� ..سوف
ينتهون لأن هذه االرادة موجودة يف
�شعبنا اليمني ،ي�ؤمن بها وقدم من �أجلها
الدم والذي هو �أغلى �شيء يف احلياة..
�سوف نتوحد� ..أينما تواجهنا العقبات
والأعداء؟
ويخاطب ال�شهيد علي عنرت اجلميع
يف كلمة �ألقاها باملهرجان ال�شعبي الذي
�أقيم عام 1968م مبدينة كريرت :عليكم
�أن تعرفوا �أن ال�شهداء الذين �سقطوا
يف «�صرواح» هم من �أجل عزتكم هنا،
وال�شهداء ال��ذي��ن �سقطوا على هذه
ال�ساحة يف مدينة «كريرت» هم من �أجل
عزة املواطن يف «�صنعاء».
حقيقة الثورة
وحول ق�ضية حتمية الوحدة اليمنية
يقول ال�شهيد عنرت :يف عامي 1948م
و1956م كانت احلركة الوطنية مينية
ويف �سبتمرب 1962م ك��ان��ت ال��ث��ورة
مينية ،وكلنا يتذكر �أن �أبناء اجلنوب
ذهبوا للذود عن ثورة �سبتمرب �آنذاك
و�سقط منهم الكثري يف جبال �صرواح
وحجة ويف مناطق «�أق�صى ال�شمال».
وثورة �أكتوبر 1963م مينية وكلنا
يعرف �أن��ه ل��وال ث��ورة � 26سبتمرب ما
كانت ث��ورة � 14أكتوبر وال انت�صرنا
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عدد مكرس
بمناسبة العيد
الـ 48لثورة الـ 26من
سبتمبر الخالدة

كتب /محمد قائد العزيزي

ودحرنا اال�ستعمار وركائزه ،وعندما
جت��ور ال��ظ��روف ي�صبح اليمني هو
ملج�أ �أخ��ي��ه اليمني و �أو���ض��ح دليل
على ذلك هو ال�شعار الذي رفعناه يف
م�ؤمترنا الأول للحزب وامل�ستمر حتى
الآن وه��و «لننا�ضل من �أج��ل الدفاع
ع��ن ال��ث��ورة اليمنية وتنفيذ اخلطة
اخلم�سية وحتقيق الوحدة اليمنية»
ومل نقل لننا�ضل من �أجل الدفاع «عن
ثورة � 14أكتوبر» فقط ،ومازلنا حتى
ا لآن مطالبني بتنفيذ اجل��زء الثالث
م��ن ال�شعار وه��و «حتقيق الوحدة
اليمنية».
كما يعرب ال�شهيد علي عنرت عن
ق��ن��اع��ات��ه بحتمية ال��وح��دة يف �آخ��ر
ح��دي��ث ل��ه قبيل ا�ست�شهاده يف عام
1986م بالقول� :إن الوحدة اىل جانب
جذورها العميقة جت�سدت والتزال يف
وح��دة ن�ضال �شعبنا يف ال�شطرين يف
عوامل حركاته وانتفا�ضاته الثورية
يف �صلب انت�صار ثورتيه املجيدتني
يف � 26سبتمرب 1962م و� 14أكتوبر
1963م ويف جوهر طموحاته وتطلعاته
نحو امل�ستقبل ..لقد رف�ض �شعبنا
يف ال�شطرين ونا�ضل بال كلل �ضد كل
امل��ح��اوالت االنف�صالية واالجتاهات
اال���س��ت��ع��م��اري��ة ال��رج��ع��ي��ة لتق�سيم
ال�شعب والأر���ض عرب ابتداع احلدود
امل�صطنعة بني �أجزاء الوطن الواحد،
وكانت �إرادته �أقوى من االمرباطورية
والعر�ش امللكي االقطاعي املتحجر..
وع����دا ذل����ك ف�����إن ح��ت��م��ي��ة ال��وح��دة
اليمنية تتج�سد يف املعايري الأ�سا�سية
املتبعة على النطاق ال�شعبي العام
عند الت�صنيف النوعي بني الوطني
والالوطني ،بني املخل�صني لل�شعب
وال���وط���ن واخل����ون����ة ..وم���ن خ�لال
املوقف من الثورة ..الثورة اليمنية
ب�أهدافها ومكت�سباتها يف ال�شطرين..
ال��ث��ورة اليمنية باملفهوم الوحدوي
ال�سرتاتيجيتها ..وب��ن��ا ًء على هذا
املقيا�س ف�إنه البد �أن جن�سد اخال�صنا
الوطني ومبدئية ن�ضالنا عرب تكري�س
اجلهود املخل�صة على كافة الأ�صعدة
لتحقيق وح���دة �شعبنا و �أر���ض��ن��ا..
وعلى طريق ن�ضالنا هذا يتوجب علينا
احلذر والت�صدي احلازم لكافة ا�شكال
الدعاية املغر�ضة واجتهادات التنظري
التحري�ضي واملمار�سات ال�سلوكية
واالنتهازية لأع���داء ال��وح��دة ب�شتى
�أ�صنافهم و�أقنعتهم وم�شاربهم۹.

يف هذا اال�ستطالع الذي �أعددناه مبنا�سبة العيد
الـ 48لثورة � 26سبتمرب �سنتناول �أحد �أهم قادة هذه
الثورة وحمركها احلقيقي� ..إنه املالزم ال�شهيد علي
عبداملغني �أحد �أبرز قادة تنظيم ال�ضباط الأحرار
فجر الثورة..
الذي َّ
> ت�شكل تنظيم ال�ضباط الأح��رار من جمموعة
من ال�ضباط يف املدر�سة احلربية �أو الكلية احلربية
يف العر�ضي والتي كانت خا�ضعة للإمام وظل يعمل
�سر ًا يف املدن وبني الوطنني ال�شرفاء وبعد �أن ت�أكد
لل�ضباط موت الإمام �أحمد اجتهوا �إىل البدر ويل العهد
الذي �سيخلف �أبيه وبعد �أن �ألقى خطابه مبنا�سبة
توليه املن�صب خلفاً لوالده وت�أكيده ب�أنه �سينتهج
نهج �أبيه راف�ضاً حتقيق �أية �إ�صالحات يف البالد ت�أكد
لل�ضباط الأح��رار �سالمة و�صحة توجههم بالقيام
بالثورة وا�سقاط النظام الإمامي وذلك بعد ف�شلهم
ب�إقناع الإمام ال�شاب البدء بالتغيري وت�صحيح م�سار
نظام الدولة ..عندها �صمم قادة الثورة على حتديد
�ساعة ال�صفر للقيام بالثورة �ضد الظلم واال�ستبداد
اجلاثم على �صدور ال�شعب ولأن ري��اح التغيري
وارتفاع رايات الثورات يف العامل وخا�صة يف الوطن
العربي كانت تهز وجدان ال�شارع العربي وتيق�ض
ال�شعوب ..كل ذلك �ساعد يف دعم الثورة بعد �أن
�ألقت هذه الثورات بظاللها على ال�ساحة الداخلية يف
اليمن �آنذاك ،ومثلما جنح تنظيم ال�ضباط الأحرار
يف �صنعاء بتفجري ثورة � 26سبتمرب بعد عد ٍد من
الرتاكمات الن�ضالية لعدد من قادة الثورة من حركة
التنوير داخل وخارج ال�ساحة اليمنية كانت �أي�ضاً
املناطق اجلنوبية اخلا�ضعة لال�ستعمار هي الأخرى
مت�أثرة مبا يجري من حولها حيث ب��د�أت القوى
الوطنية والنقابات العمالية تت�شكل على �صورة
جتمعات �أدبية وثقافية ونقابية قبل �أن تتحول �إىل
�سيا�سية وحركة م�سلحة تقاوم اال�ستعمار الربيطاين.
أول من فكر يف التنظيم
> يقول الدكتور �سعيد حميد ال ُغلي�سي ا�ستاذ
التاريخ احلديث واملعا�صر امل�ساعد بجامعة �صنعاء
يف ر�سالة لنيل الدكتوراه ح��ول «ث��ورة �سبتمرب
اليمنية ..قادتها و�صراعاتها الداخلية واخلارجية
1970-1962م)� :إن ال�شهيد علي عبداملغني هو
�أول من فكر يف التنظيم الع�سكري الثوري -تنظيم
ال�ضباط الأحرار -حيث بد�أ املالزم علي عبداملغني
ب�إقناع نفر قليل من رفاقه الع�سكريني املعتنقني للفكر
التحرري بالفكرة وعمل على م�ساعدتهم يف ا�ستقطاب
ال�ضباط الوطنيني ال�صغار ومت ت�أ�سي�س تنظيم
ع�سكري �سري عرف بتنظيم ال�ضباط الأح��رار يف
بداية الن�صف الثاين من العام 1961م وكانت قيادته
يف معظمها بعثية و�أما منت�سبوه فقد كانوا خليطاً من
البعثيني واحلركيني «�أي حركة القوميني العرب»
واملارك�سيني ،ف�ض ًال عن العديد من ال�ضباط الذين مل
تكن لهم �أية انتماءات حزبية ح�سب الباحث.
السيطرة على القيادة
وي�ؤكد الباحث الغلي�سي يف درا�سته التي نال
مبوجبها درجة الدكتوراه و�أ�شرف عليها الدكتور
�صالح علي با�صره وزير التعليم العايل والبحث
العلمي :لقد توىل قادة التنظيم بزعامة ال�شهيد علي
عبداملغني عملية الإعداد للثورة ب�سرية تامة ويف
نهاية العملية ات�صلوا -بحذر -بالقوى الوطنية
التقليدية ومت االتفاق على م�شاركة تلك القوى يف
عملية تفجري الثورة ،وعلى هذا الأ�سا�س �شاركت
العديد من ال�شخ�صيات الوطنية كعبداهلل ال�سالل
وعبداهلل جزيالن وبع�ض امل�شائخ.
وي�ست�شهد امل�ؤلف يف درا�سته على �أن ال�صراع بني
اجلمهوريني على ال�سلطة والنفوذ قد بد�أ منذ اليوم
الأول لقيام اجلمهورية وبالذات �أولئك الذين ا�ستعان
بهم واحتاج �إليهم تنظيم ال�ضباط الأحرار مل�ساعدته
يف عملية تفجري الثورة �إىل ال�سيطرة على قيادة تلك
الثورة م�ستغلني ترك قادتها الفعليني «قادة التنظيم»
املقر القيادي ب�سبب ان�شغالهم يف معاجلة التطورات
املفاجئة التي ظهرت منذ اليوم ا لأول لتحركهم
لإ�سقاط النظام الإم��ام��ي والتي ك��ادت �أن ُتف�شل
الثورة ،وبالرغم من �أن الدخالء على التنظيم الذين
ا�ستعني بهم ون�صبوا �أنف�سهم على ر�أ���س القيادة
الع�سكرية للثورة.

26سبتمرب ..
انتصارات تتجدد

وخل�ص الباحث الغلي�سي من خالل
ال��وث��ائ��ق وامل��ع��ل��وم��ات اجل��دي��دة �إىل �أن
علي عبداملغني �إ�ضافة �إىل كونه قائد تنظيم
ال�ضباط الأح��رار ف�إنه �أي�ضاً كان قائد ثورة
�سبتمرب و�صاحب القرار يف قيادتها منذ
ال��ي��وم ا لأول لقيامها وحتى
ت��اري��خ ا�ست�شهاده،
وترجح الدرا�سة ب�أنه
قد �أغتيل يف � 4أكتوبر
1962م يف وادي
الأ���ش��راف امل��ح��اذي
لل�سد مبحافظة م�أرب
لأهداف �سيا�سية ،و�أن خروجه �إىل م�أرب مل يكن لقتال
امللكيني كما تقول �أغلب الآراء ال�سابقة و�إمنا كان
بهدف الو�صول �إىل حممية بيحان املال�صقة مل�أرب
على ح��دود اجلمهورية و�إب��رام اتفاق مع �أمريها
ال�شريف الهبيلي لي�ؤمن الثورة من �أي خطر قد ي�أتيها
من تلك الثغرة احل�سا�سة وليقطع الطريق على �أية
حماولة قد يقوم بها الإم��ام الفار من تلك املنطقة
اال�سرتاتيجية.
توزيع األدوار
�أم��ا اللواء �صالح الدين املحرزي قائد الكتائب
امل�صرية يف اليمن فيقول يف مذكراته التي ر�صدها
يف كتابه «ال�صمت احلائر وثورة اليمن» ق�صة قيام
الثورة ال�سبتمربية �ضد حكم الإمامة واال�ستبداد:

د .الغليسي :الشهيد
علي عبداملغني أول من
فكر بالتنظيم
الشامي :قال عبداملغني لنقم
بالثورة وليكتب التاريخ أن
املالزمني هم من فجروها
كان قرار الإ�سراع بالثورة قبل �أن ت�ستتب الأمور
للبدر وعمه احل�سن وكان قرار الثوريني قد دخل
ف�صله الأخري وحني قرروا �إعالن الثورة يف يوم 26
�سبتمرب 1962م وتوزيع الأدوار على �ضباط الكلية
احلربية ومدر�سة الأ�سلحة وفوج البدر وخمتلف
الوحدات الع�سكرية يف �صنعاء وقاد ال�شهيد علي
عبداملغني الهجوم على ق�صر البدر بعدد حمدود
من الدبابات قادها �ضباط مدر�سة الأ�سلحة و�ضباط
ال�صف وحتت وط�أة النريان الكثيفة وعندما خاب
�أم��ل ال��ب��در يف توقف ن�يران ال��دب��اب��ات واملدفعية
وتزايدت قوتها مع اقرتابها من الق�صر حينها قرر
البدر الهروب حتت نريان الثورة من �صنعاء �إىل
حجة ومعه نفر قليل من حر�سه اخلا�ص ،وا�ستمر
الثوار يف مطاردته بقيادة ال�شهيد علي عبداملغني
وع��دد من ال�ضباط الأح���رار حتى غ��ادر احل��دود
وت�صدر ال�سالل قيادة الثورة وا�ستتب الأمر يف كل
مدن اليمن.
محاولة فاشلة
وعن قرار قادة التنظيم بتنفيذ الثورة يقول
اللواء �صالح الدين امل��ح��رزي :بعد �أن عرف
الثوار �أنه ال فائدة من البدر يف تغيري �أ�سلوب
احلكم ب��د�أت ال�شرارة الأوىل مبحاولة فا�شلة
الغتيال ال��ب��در يف �صنعاء ع��ن طريق امل�لازم
عبدالكرمي الع�سكري عندما قرر الثوار وعلى
ر�أ�سهم ال�شهيد علي عبداملغني وباقي الف�صائل
الثورية الأخ��رى وقادتها �أن الإم��ام البدر هو
الإمام �أحمد وهو الإمام احل�سن و�أن �أي �إمام

¿ يف �أجواء من الأف��راح واالنت�صارات حتتفل بالدنا بالذكرى الثامنة والأربعني لثورة
ال�ساد�س والع�شرين من �سبتمرب املجيدة ..الثورة التي �أعادت للتاريخ اليمني اعتباره وفتحت
�أمام الوطن بوابة املجد والرقي والتقدم ..بعد �أن �أزاحت كابو�س النظام الكهنوتي املتخلف
الذي ظل يعيث يف الأر�ض ف�ساد ًا وينهب اخلريات ،ويزرع ال�شرور وميار�س �ضد ال�شعب �أق�سى
�صنوف القهر والظلم االجتماعي .
لقد �شكلت ثورة �سبتمرب نقطة انطالق وانعتاق للوطن وال�شعب من براثن �أكرث الأنظمة
الكهنوتية ظلماً وتخلفاً �..إذ فتحت الباب على م�صراعيه �أمام �أبناء ال�شعب اليمني �شماله
وجنوبه ليدخلوا زمناً وعهد ًا جديدين لرف�ض الواقع املزري الذي كانوا يعي�شونه ..وكما
د .قاسم محمد لبوزة *
انت�صرت الثورة ال�سبتمربية و�أقامت نظامها اجلمهوري على اجلزء ال�شمايل من الوطن ،ف�إنها
كذلك قد انت�صرت بالإرادة ورغبة �أبناء اجلزء اجلنوبي من الوطن للتحرر من اال�ستعمار
الربيطاين البغي�ض الذي ظل لأكرث من قرن وربع القرن ينهب ثروات الأر�ض وخرياتها ويقتل و�أكتوبر ،ما كان للأخرية �أن تقوم �أو تنت�صر على �أعتى قوة ا�ستعمارية يف ال�شرق الأو�سط .
وي�شرد �أبناء الوطن دون رحمة� ،إذ وفر انت�صار الثورة ال�سبتمربية ال�سد واحل�صن املنيع �إن االحتفال بذكرى قيام وانت�صار ثورة ال�ساد�س والع�شرين من �سبتمرب هذا العام يكت�سب
لقيام وانت�صار الثورة االكتوبرية اخلالدة التي قامت من على قمم وجبال ردفان الأبية بقيادة �أهمية وخ�صو�صية يف �أكرث من اجتاه� ،أهمها انه ي�أتي يف ظل حتقيق اجنازات هائلة �سيا�سية
وتنموية حتققت للوطن يف ظل قيادته التاريخية الفذة ممثلة بفخامة الرئي�س املنا�ضل الرمز
ال�شيخ املنا�ضل راجح بن غالب لبوزة �شهيد الثورة االكتوبرية الأول.
�إن عظمة وقيمة الثورة ال�سبتمربية الأم لي�ست حم�صورة بانت�صارها يف ذلك اليوم التاريخي علي عبداهلل �صالح حفظه اهلل ،وهي اجنازات ي�صعب ح�صرها والإحاطة بها يف حيز وبعجالة
من العام 1962م ،يوم �أنْ دك ال�ضباط الأحرار ق�صر الب�شائر و�أعلنوا قيام الثورة على ذلكم كهذه .
اجلزء العزيز من الوطن  ..و�إمنا مكانتها تكمن اي�ض َا يف كونها حا�ضنة الثورة االكتوبرية �أما ثاين اخل�صو�صيات التي متيز احتفاالت هذا العام فتتمثل يف جملة التحديات التي تواجه
و�سندها القوي �،إذ ت�ؤكد الوقائع واملنطق �أنه لوال الرتابط اجللي والعميق بني ثورتي �سبتمرب م�سرية الثورة من قبل جهات و�أطراف عدة ظلت تنا�صب الوطن وثورته العداء والبغ�ض

منهم لن يكون �إ ّال �سوطاً يلهب ظهور �أهل اليمن
بالظلم والعبودية فكان القرار تنفيذ الثورة
وحتقيقها و�إ�سقاط ذلك النظام.
قام بها املالزمون
وي��روي الأ�ستاذ املنا�ضل عبدالوهاب جحاف
الإعالمي املعروف و�أول من �ألقى بيان الثورة يف
�إذاعة �صنعاء �أن جمل�س قيادة الثورة الذي كان
ي�سمى باللجنة القيادية للتنظيم الع�سكري قام �أفراد
التنظيم ب�إجراء ات�صال بعدد من ال�شخ�صيات فكان
معهم �سلبياً حينها قال علي عبداملغني كلمة يف ذلك
الوقت ب�أن تقوم الثورة ويكتب التاريخ �أن املالزمني
هم من قاموا بها يف اليمن فخلقت هذه الكلمة ربكة
للثوار خا�صة و�أن عدد ًا من النقباء وا�صحاب الرتب
العليا ت�أثروا منها فذهب �صالح الأ�شول وحممد مطهر
�إىل علي عبداملغني وطلبوا منه االعتذار عما بدر منه
من كالم واعتذر بالفعل لكن ال�ضباط الكبار مت�أثرون
وهذه كانت من �ضمن اخلالفات بني ال�ضباط الأحرار
ومع ذلك قامت الثورة وحتول اجلميع �إىل جنود لهذا
التنظيم و�سلموا جميعاً الأمر للقائد عبداهلل ال�سالل
واجلماعات ال�سيا�سية الأخرى �أمثال عبدالرحمن
الإري���اين وعبدال�سالم �صربه وع��ب��داهلل جزيالن
وغريهم من رجال ثورة 1948م.
وك��ان ه��روب البدر قد �أج�بر ال�ضباط املفجرين
للثورة �أن يتحولوا �إىل جنود ملطاردته فاجتهوا
�إىل عمران و�صنعاء وتعز واحل��دي��دة و�إىل بقية
املحافظات وكان القائد علي عبداملغني قد توجه �إىل
م�أرب وا�ست�شهد هناك.
خطاب البدر
وحول اال�سراع يف الثورة من قبل قيادة التنظيم
�أجاب جحاف قائ ًال :عندما مات الإمام �أحمد يف 19
�سبتمرب 1962م و�ضع هذا احلدث الثوار �أمام حتول
جديد ي�ستدعي �أن يبادر التنظيم الع�سكري ب�شيء قبل
�أن يتمكن البدر من ال�سيطرة على الو�ضع �أو ايجاد
عالقة خا�صة مع الدول العربية الأخرى وبالدنا يف
و�ضع �سيئ ج��د ًا والب��د من التغيري والثورة و�أنه
ال حمو للتخلف واال�ستبداد والت�سلط �إ ّال بالثورة
وهنا �سهل البدر الثورة عندما �ألقى �أول خطاب له
يف اجلامع الكبري وقال �إنه �سوف يخطو خطى والده
و�أجداده يف احلكم مما عجل بالثورة و�أعطى الثوار
فر�صة التخل�ص من النظام البائد وقيام الثورة يف ليلة
اخلمي�س  26من �سبتمرب 1962م.
أخرياً
�إذا مما ال�شك فيه -وبح�سب امل�صادر والدرا�سات
وال�شهادات التي ح�صلنا عليها -ف�إن ال�شهيد املالزم
علي عبداملغني كان القائد الفعلي و املحرك لثورة
� 26سبتمرب مع بقية �أفراد تنظيم ال�ضباط الأحرار
وا�ستطاع من خالل حما�سه وحنكته وذكائه وقيادته
الفذة من ا�ستقطاب عدد من ال�ضباط ال�شباب وبع�ض
ال�شخ�صيات من ال�ضباط الكبار واملدنيني لتكوين
التنظيم والبدء بالتفكري بتفجري الثورة التي تكللت
بالنجاح وق��دم روح��ه الطاهرة ف��دا ًء لهذا الوطن
وحلريته وتقدمه وازدهاره.
وم��ا ال�شك فيه �أي�ضاً �أن ث��ورة � 26سبتمرب
1962م وجناحها قد لعبت دور ًا مهماً يف جناح
و�إطالق �آلة الن�ضال �ضد اال�ستعمار والذي بد�أ
العام 1838م وا�ستمر لأكرث من قرن من الزمن
حيث �أدى جناح الثوار يف ال�شمال �إىل اندفاع
اخ��وان��ه��م يف املحافظات اجلنوبية وتالقت
ن�ضاالت الثورتني ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد حقيقة
واحدية الثورة اليمنية۹.

و�أبرزها حتديات �أزالم النظام الكهنوتي البائد الذين ق�ضى عليهم �شعبنا يف يوم الثورة
ويف ح�صار ال�سبعني يوماً� ..إ�ضافة �إىل الذين يحاولون اليوم �أن يطلوا بر�ؤو�سهم ودعواتهم
ال�شيطانية احلاملون بعودة الكهنوت والإمامة ،املدعومون من بع�ض اجلهات اخلارجية التي
ت�ضمر ل�شعبنا ووطننا حقد ًا كبري ًا .
كما �أن من التحديات الأخرى خطر �إرهاب القاعدة الذي يحاول ا�ستغالل االو�ضاع املحلية
لإثارة القالقل والزوابع الأمنية �..إ�ضاف ًة �إىل حتدي العنا�صر اخلارجة على النظام والقانون
ودعواتهم الرجعية املناوئة للوحدة والدميقراطية ممن يحلمون بعودة عجلة التاريخ لي�س
�إىل ما قبل الثاين والع�شرين من مايو 90م ولكن اىل ماقبل انطالق الثورة اليمنية (�سبتمرب
و�أكتوبر)� ،إذ نراهم ينكرون عن اجلنوب مينيته وعن ثورة اكتوبر �صلتها الوثيقة ب�سبتمرب
وين�صبون من �أنف�سهم �أو�صياء على اجلنوب و�أهله وهم يف حلم واهم ب�أنهم �سيحققون م�آربهم
ّ
باال�ستفادة من الظروف اال�ستثنائية التي مير بها الوطن ،فنجدهم ميدون �أياديهم �إىل �أيادي
�أعدائهم من املت�شددين واملتطرفني يف عالقة غريبة وم�شبوهة هزيلة.
�إن الوطن وهو يحتفل بعيد ثورته البا�سلة و�إن كان ي�ست�شعر حجم املخاطر املحدقة به �إال
�أنه ي�ست�شعر �أي�ضاً ثقته بحتمية انت�صاره وبف�شل جميع املراهنات وامل�ؤامرات التي ت�ستهدفه ..
فال�شعب يع ّول الكثري على املخل�صني من �أبناء هذه الأمة وعلى حنكة و�شجاعة وعظمة القيادة
احلكيمة ممثلة بالزعيم الف ّذ املنا�ضل علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية ۹.
* رئي�س فرع امل�ؤمتر ال�شعبي العام -ع�ضو اللجنة الدائمة -وكيل حمافظة حلج

