
الحرب العدوانية التي تقودها اليوم السعودية ومعها اعداء شعبنا ضد الجمهورية 
ليست جديدة فقد ظل راس الجمهورية مطلوبا للنظام السعودي الكهنوتي منذ 
يوم 26 سبتمبر 1962م وحتى اليوم، السيما بعد ان فشلت من احتواء هذا النظام 
او تحويلة الى نظام صوري فاشل وعاجز على مواكبة التطور السياسي في العالم..
وبرغم كل االساليب القذرة التي استخدمتها الرياض طوال نصف قرن اال ان النظام 
الجمهوري ظل يحقق انتصارات في مختلف الجوانب كانت وماتزال تثير هلع االنظمة 
الكهنوتية المستبدة في المنطقة ،خاصة بعد ان تحققت لشعبنا مكاسب سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية في ظل نظام جمهوري ديمقراطي كفل للمواطن 
اليمني حق انتخاب ممثليه للسلطة التشريعية والمحلية بعد ان طوت الثورة اليمنية 
عقود من الجهل والتخلف والحكم الفردي المطلق الذي استخدم حكم اإلمامة أساليب 
البطش واالرهاب والتجويع والقتل واالفقار والتجهيل وغيرها من األساليب التي 
فاقت ما كان معروفا في ظالم العصور الوسطى؛ منها ترويج الخرافات واألساطير 
عن قدرة اإلمام وكراماته والحق االلهي في حكم الشعب ونهب اموال المواطنيين 
ومنها أنه "ال يغلب وال يقطع السيف رقبته أو يخترق الرصاص جسده، وتسخير 
الجن لمراقبة المواطنيين، وأن من ينتقد اإلمام منافقا ومن خرج عليه فهو كافر 

وعدو الله واالسالم .
وبرغم سياسة التجهيل وسجن الشعب داخل سجن كبير اسمه اليمن وعزله عن 
العالم، اال ان  ارادة شعبنا في الثورة انتصرت  على قوى الظلم والتسلط واالستبداد 
اإلمامي الكهنوتي في شمال الوطن، لتتفجر بعد عام شرارة ثورة 14 اكتوبر عام 
1963 م من على قمم جبال ردفان الشماء معلنة الكفاح المسلح ضد االستعمار 

البريطاني وتحرير جنوب الوطن الغالي.
لقد خرج الشعب اليمني ثائرا ضد الحكم االمامي الكهنوتي الذي حكم اليمن بالحديد 
والنار والظلم والقهر، وبلغ األمر ذروته في عهد اإلمام يحيى وولده اإلمام أحمد، 
فثار الشعب مرة بعد مرة، فاغتيل اإلمام يحيى عام 1948مـ ولم يتعظ ولده أحمد 
فمشى على نهج أبيه وبالغ في العدوان والطغيان والتنكيل بالموطنيين ،فانتفض 
عليه ابناء الشعب في عام 1955م وعام 1959 م وفي عام 1961تعرض لمحاولة 
اغتيال في الحديدة وهي المحاولة التي اسقطت الطاغية احمد صريعا في سبتمبر 
1962م ليتولى مكانه ابنه البدر الذي أكد أنه سيسير على نهج أبيه، وكانت البالد 
محتقنة والشعب ثائر فلم يمض على توليته اإلمامة سوى أسبوع واحد، وفي يوم 
الـ26 من سبتمبر 1962م سقط الى االبد اعفن نظام كهنوتي استمر يحكم البالد 
عقود من الزمن ذاق خاللها شعبنا مرارة الحياة ومارس الحكم اإلمامي الرجعي المتخلف 
تسلطه الفردي والقهر والظالم واالستبداد بوحشية وقسوة ضد ابناء الوطن وصادروا 
من خالله ابسط حقوقه االنسانية في العيش الكريم وحريته الشخصية والعامة في 

التعبيرعن الرأي والمشاركة في الحياة السياسية.
حول الحكم الكهنوتي الساحات والميادين العامة على امتداد الوطن الى مقاصل 
لقطع وتعليق الرؤوس وسفك الدماء البريئة ألبناء الوطن االحرار الذين لم يرضخوا 
لحكم الطغاة االستبدادي الكهنوتي ولم يرعبهم تسلط وجبروت اإلمامة او تثنهم 
معتقالته الرهيبة وسجونه المخيفة وسيوفه الوحشية عن االستمرار في كفاحهم 
ضد أعداء الحياة االنسانية ومن اجل المساواة والعدل االجتماعي والتقدم الحضاري 

والديمقراطي.
واذا كان النظام الكهنوتي يرفض انشاء جيش قوي حتى ال يشكل مصدر خطر عليه 
في يوم من األيام ،ولجأ إلى استخدام أساليب الدس والوقيعة بين مشايخ القبائل وجرها 
لقتل بعضها البعض، حتى ال تطالبه بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية في 
البالد.. فانه  استخدم نظام )الرهائن( إلذالل واخضاع اقيال اليمن، حيث كان يأخذ 
طفال من ابناء المشايخ واالعيان والعلماء، كرهينة لديه ، لمنع أى منهم من التمرد 
عليه، وتتكفل القبيلة بنفقات الطعام والملبس للرهينة، وكان عدد الرهائن يتراوح 

ما بين األلف واألربعة آالف رهينة.

التخلف االداري  
كان الحكم االمامي الفردي البغيض اليؤمن بدولة مؤسسات وال دولة نظام وقانون 
ودستور، فاإلمام حول اليمن إلى سجن كبير، وكان همه األكبر هو اإلمساك بمفاتيح 
السجن فى جيبه، ومن ثم فقد حرم الشعب اليمنى من أية إطاللة على العالم الخارجى 
أو التفتح على علوم العصر، ولكنه كان فى الوقت نفسه فى حاجة إلى جهاز إدارى، ولما 
كان ال يوجد فى اليمن أية هياكل تعليمية أو تدريبية إلمداد هذا الجهاز بالكوادر 
الضرورية؛ من ثم فقد عمد إلى إيفاد بعض عناصر الشباب من فترة ألخرى إلى مصر 
ولبنان وإيطاليا لتلقى الحد األدنى من التعليم المتوسط ثم العودة لممارسة وظائفهم 
تحت عيون جواسيس اإلمام، وكان غالبية من أبناء زعماء القبائل مما حولهم إلى رهائن 

فى قبضة اإلمام .
الحق االلهي.. كذبة كبرى

ادعى النظام الكهنوتي الحق االلهي في السلطة وهذه الكذبه الكبرى اعتاد الطغاة 
االعتماد عليها لترهيب الناس اذ ال يوجد في االنظمة السياسية منذ الخليقة االولى من 
يدعي انه يمتلك هذا الحق المزعوم..هذه الفرية مارسها الطغاة مستغلين الظروف 
الناجمة عن سياسة تجهيل الشعب اليمني وتجميد حياته في حين ان كل الطغاة 
في التاريخ كما يقول »الزبيري« ال يستطيعون التربع على عروشهم إال على أساس 
عصبية أو طبقية يكسبونها في قومهم ويشركونها في مكاسبهم ويضطرون إلى 
إسترضائها بضروب من الزلفى واالصالح، حتى في أشد عصور التاريخ ظالمًا إال أئمة 
اليمن فلم يشعروا بالحاجة الى شيء من هذا فقد استطاعوا أن يقنعوا الشعب بأاّل 

ينتظر من وراء نصرتهم وخدمتهم أي جزاء وشعارهم المأثور:
من أحبنا أهل البيت فليستعد للبالء جلبابًا حسب الواحد منهم أن يتربع على العرش 
ثم يقول للناس أن الله هو الذي واّله، أن الله هو الذي أمر الناس أن يطيعوه وأن يخدموه 
وأن يقدسوه وأن يموتوا في سبيل نصرته.. إن حكمه ليس مستمدًا من الشعب وال من 

فضل الشعب بل هو منحة من السماء، إنه ظل الله ونائب الله وخليفته.
وبهذه النفسية المريضة والماكرة مارس اإلمام منصبه في نهب ثروة الشعب باسم 
الزكاة، وقمع االنتفاضات الشعبية باسم الجهاد وقتال البغاة، ثم بناء مسجد باسم 
اإلمام تضاف الى جواره غالبًا قبة الضريح لهذا اإلمام تمد نفوذه الروحي حتى وهو في 
القبر، ثم تركة ضخمة من األراضي يخلفها ألوالده وأحفاده بعد أن يبتزها من الشعب.

ثورات ضد الطغيان
في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي قامت ثورتي 1948 و1955م بعد 
ان برزت الحاجة الماسة الى التخلص من النظام الفردي الكهنوتي من خالل تأزر 
الضباط األحرار مع مجموعة من الجنود والعلماء والمثقفين والمشايخ الذين خططوا 
في ظروف قاسية وصعبة للثورة السبتمبرية االم يوم ال 26 من سبتمبر 1962م 
باستماتة وإصرار على القضاء على اشد حكم مستبد في التاريخ حكم اليمن عقب 
الحرب العالمية األولى )1914-1918م( عقب استقالل اليمن عن الحكم التركي 

بنظام ملكي وحكم إمامي كهنوتي أسدل دياجير الظالم وكوابيس التعسف واالنتقام 
من الشعب وجعله يعيش اسوأ من حياة ديدان القبور، إذ ضرب التخلف اطنابة في 
كل األصعدة السياسية واالجتماعية والصحية وحتى األمور العقائدية تداخلت فيها 

الخرافات والخزعبالت وليس هناك مايحفظ الحقوق والحريات.
ولذلك دوت صيحات الرفض الوطني في وجه الحكام المستبدين، وتعالت اصوات 
الحق المنادية بتحرير الشعب وتخليص الوطن من االستبداد وكانت طلقة المارد 
التي أقضت مضاجع أئمة الحكم اإلمامي وزلزلت االرض تحت اقدامهم المرتجفة من 
غضب الشعب الذي تحول الى بركان ثائر سرعان ما انفجر معلنًا عن ميالد اول ثورة 
وطنية شعبية تحررية في اليمن ضد حكم اإلمامة الظالم ونظامه القمعي االستبدادي 
المتخلف والتي اشعل فتيل شرارتها الثورية وقاد مسيرتها التحررية البطولية 

بشجاعة كوكبة من ابناء الوطن ورجاله الشجعان وثواره االبطال.
ولذلك مثلت ثورة 26سبتمبر الخالدة والمباركة ثورة وطنية وشعبية انسانية 
أعادت للوطن اليمني وجهه التاريخي االصيل وحضارته العريقة ومكانته الطبيعية 
التي عرف بها والتي حولها النظام اإلمامي الكهنوتي البائد خالل عهده البائد الى 
بالد منسية ووطن معزول وارض مهجورة اال من اشباه االحياء ودولة مجهولة على 

خارطة العالم.
لقد تجسدت عظمة انطالقة ثورة 26 سبتمبر بأنها كانت الضربة القاصمة التي 
حطمت قيود األمامة وحررت الشعب بكل فئاته من براثن الجهل والفقر والمرض 
بهذا الحدث التاريخي الجبار الذي هز كل أركان الجزيرة العربية ووصل صداه إلى 

العالم العربي الذي هلل بالسقوط المدوي للملكية في اليمن.
ورغم ان النظام الجمهوري الوليد واجه منذ االيام االولى النتصار ثورة 26سبتمبر 
الخالدة العديد من التحديات التي ورثها عن النظام اإلمامي الكهنوتي البائد اال ان 
الثورة استطاعت مواجهة االخطار والمؤامرات العسكرية والسياسية والتخريبية 
)داخلية وخارجية( والتي سعت إلى اجهاض الثورة ووأد الجمهورية من قبل بقايا 
النظام اإلمامي الكهنوتي وزبائنه العمالء واتباعه المأجورين من الخونة والمرتزقة 
الذين سعوا في محاوالت يائسة الى اخماد وهج الثورة الخالدة وإعادة عجلة التاريخ 
الى الوراء، اال ان محاوالتهم باءت بالفشل امام صمود شعبنا اليمني البطل الذي يقف 
في خندق واحد للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة مجسدا ابلغ معاني الفداء 
والتضحية وااللتفاف الوطني الشعبي العظيم حول الثورة والجمهورية والوحدة 
واهدافها ومبادئها العظيمة، فكانت بذلك ملحمة السبعين يومًا التي انتصرت 
فيها إرادة الشعب وتعمدت فيها الثورة بدماء الشهداء االبرار لتنتصر بذلك الثورة 

والجمهورية.
وتعاقب على قيام الجمهورية خيرة أبنائها في سدة الحكم ممن نذروا أنفسهم 
في مواصلة مسيرة النضال وركب الصعاب لنيل الحرية وتسنم التحوالت المشرقة 
ة في تاريخ الوطن ولتحقيق المبادئ واألهداف الستة من اجل اإلنسان اليمني  والوضاء
والتطلعات الوطنية الكبيرة من بناء الوطن وتعميق أواصر الوحدة الوطنية وتطوير 

الممارسات الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات الخاصة والعامة وكفل حرية 
الرأي والتعبير وحرية الصحافة وترسيخ وتطوير البناء المؤسسي ألجهزة الدولة 

التنفيذية والقضائية والمحلية.
يوم النصر العظيم

وبفضل هذه الثورة حقق شعبنا آماله وطموحاته والتي توجها بتحقيق أغلى أهدافه 
الوطنية لثورة 26 سبتمبر و 14 اكتوبر المجيدتين وشكل المحطة االخيرة في 
انتصارات ونجاحات الثورة السبتمبرية المباركة التي وضعت إعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية هدفًا وطنيًا استراتيجيًا مهمًا ال خيار وال بديل عنه، فكان الـ22 من مايو 

المجيد 1990م هو يوم النصر العظيم في حياة شعبنا اليمني.
وتجلت ابداعات ابناء اليمن الواحد بوضوح بتظافر جهود الشرفاء بقيادة فخامة 
األخ الرئيس علي عبدا لله صالح الذي اعاد للوطن اعتباره بتحقيق الوحدة اليمنية في 
الثاني والعشرين من مايو عام 1990م وثبت جذورها في األرض اليمنية على صعيد 
الدولة والمجتمع وأثرى الحياة اليمنية بالمزيد من اإلصالحات لترسيخ أسس الدولة 
اليمنية الحديثة فمنجزات عهد الوحدة كبيرة وعمالقة كاستراتيجية المالحة البحرية 
وتطوير الموانئ اليمنية وتعزيز قيم الديمقراطية الحرة والشفافية والمصداقية 
وربط التعليم بالتنمية وتفعيل دور المرأة وتمتعها بالحقوق والواجبات التي كفلها 

الدستور والقوانين النافذة في البالد.
 وقد ركزت السياسة اليمنية في العهد الوحدوي الحديث على بناء اإلنسان وتنمية 
قدراته وتاهيلة للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف جوانبها السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وقد أحداث التطور والتنمية فشجع اإلبداعات 
الفكرية للشباب واألنشطة والفعاليات الرياضية وعزز المنشآت الرياضية واهتم بكل 

مامن شانه اإلسهام في خدمة المجتمع والوطن.
شعلة متوهجة

وتؤكد المنجزات الحضارية بشقيها الديمقراطي واالقتصادي في اليمن اليوم أنه 
اليمكن المقارنة أبدًا بين ماكنا عليه في ظل العهد اإلمامي البائد والحكم الكهنوتي 
المستبد وبين مانعيشه ونسعد في ظله بفضل من الله وفضل من ضحوا بأرواحهم 
الطاهرة ودمائهم الزكية في سبيل خالص شعبنا اليمني وتحرير بالدنا من أعتى حكم 
كهنوتي إمامي مستبد عرفته البشرية عامة وعاش في ظله شعبنا اليمني وهذا ليس 
مبالغة فليس هناك شعب في العالم عانى ماعانه شعبنا من عذاب وحرمان وتخلف 
على أيدي أئمة الحكم اإلمامي الكهنوتي التي حرمت شعبنا من كافة الحقوق االنسانية 

وابسطها مثل التعليم والصحة وعاثت في األرض فسادًا وقتاًل وتنكياًل.
وهاهي ثــورة 26 سبتمبر تمضي اليوم شامخة بعد ان سعت تحققت اهدافها 
ومبادئها التي اعادت البناء شعبنا اليمني كرامتهم االنسانية وحريتهم ولذا ال عجب ان 
نرى الشعب يتحول الى جيش جبار لمواجهة العدوان السعودي والمستعمرين الجديد.. 
فهذا الشعب الثائر المدافع عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتعديدة للعام 

الثالث لن يقهر مهما تكالب المتآمرون.

انتقل اليمن من الحكم الكهنوتي إلى الجمهورية والديمقراطية

العدد:  
)1876(

26/ سبتمبر / 2017م  
4/ محرم / 1438هـ

12الثالثاء: 

يحتفل الشــعب اليمني العظيم بالعيد الـــ55 لثورة الـ26 من 
ســبتمبر 1962 م الخالدة.. الثورة التي توجت النضال الشــاق و 
التضحيات العظيمة للحركة الوطنية اليمنية بهدف تحرير الشعب 

من االستبداد واالستعمار..
هــا هو عيــد ثورة 26 ســبتمبر ياتي هذا العام والوطن والشــعب 
يواجه للعام الثالث اخطر وابشع مؤامرة تتمثل بالعدوان واالستعمار 
الجديــد ومخطط فرق تســد الذي يســتهدف اليمــن والقضاء على 
مكاســب الجمهورية والوحدة والديمقراطية بالحديد والنار وبشراء 

الصمت الدولي.

ال للتنكر ألهداف الثورة اليمنية »26 
سبتمبر و14 أكتوبر« وتضحيات الشهداء

وأوضــح األستاذ عبدالرحمن العلفي -المدير التنفيذي 
لمركز مــنــارات- أنــه تزامنًا مع احتفاالت جماهير شعبنا 
قيمت فعالية 

ُ
بالعيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة أ

فكرية استهدفت الوقوف أمام ثورة 26 سبتمبر -الفكرة 
والثورة- اضافة الى إعالن مبادرة شبابية بعنوان »سالمنا 
أعيادنا« والتي انطلقت الثالثاء 19 سبتمبر وستستمر الى 
28 سبتمبر وذلك بإقامة مهرجان شبابي جامع لشباب الـ22 

من مايو العظيم بمشاركة جميع شباب اليمن.
»الميثاق«: إن الفعالية  وقال األستاذ العلفي في حديث لـ
التي نظمها مركز منارات شارك فيها خمسة من عمالقة 
النضال اليمني في صدارتهم البروفيسور عبدالعزيز المقالح 
واألســتــاذ المناضل محمد عبدالله الفسيل والبروفيسور 
عبدالعزيز الترب واللواء احمد قرحش واألستاذة نور باعباد 
اضافة الى »11« باحثًا وأكاديميًا من مختلف التخصصات 

العلمية.
ة  مضيفًا: أن المناضل محمد عبدالله الفسيل قدم قراء
مختصرة مقتضبة حول ثورة الـ26 من سبتمبر وماذا مثلت 
من أبعاد إنسانية قيمية معززة للحرية والعدالة والمساواة 

منتقلة بالمجتمع من واقع النظام الساللي الكهنوتي الى واقع 
النظام الجمهوري الثوري التحرري ولخص أهم المحطات التي 
وقفت أمام الثورة المباركة بدءًا من مناهضة الثورة من خالل 
نظام آل حميد الدين وبإسناد ودعم من السعودية مخافة 
أن تتجه ثورة 26 سبتمبر صوب الثورة العربية الكبرى 
-ثورة مصر الكنانة- منتقاًل الى مرحلة بناء الثورة، ولديه 
اعتقاد بأنه قد وقع خطأ من الثوار إذ أنهم لم يتجهوا نحو 

بناء مؤسسات الدولة.
وأشار العلفي الى أن الحديث بعد ذلك كان لألستاذ الدكتور 
عبدالعزيز المقالح الذي أضفى بحديثه عن الفعالية ُبْعدًا 
وطنيًا قيميًا إبداعيًا متجددًا حيث قال: إن ثورة 26 سبتمبر 
مثلت االنطالقة األولى للشعب اليمني نحو الحرية والعدالة 
ونحو التقدم ونحو البناء وأن المناضلين األوائل قد دافعوا عن 
هذه األهداف وقدموا الغالي والنفيس، ويسجل التاريخ أن 
اكثر من نصف مليون قضوا نحبهم دفاعًا عن الثورة وأيضًا 
في إطار الصراع الذي حدث بين الجمهورية والملكية وفي 
مراحل الصراع المختلفة التي شهدتها الساحة اليمنية.. وقال: 
إن اليمن البد أن يعيش مع مواكب ثورة الـ26 من سبتمبر 

بكل معنى الكلمة.
وقال العلفي: إنه تحدث في الندوة كذلك المناضل احمد 
عبدالرحمن قرحش الذي أشار الى إرهاصات ما قبل ثورة 
الـــ26 من سبتمبر وطبيعة األهــداف التي حملتها، وكيف 
حمل الثوار رايات الحرية وبناء الجيش الوطني والديمقراطية 
السياسية اضافة الــى بناء عالقات متكافئة مع المحيط 
االقليمي والدولي.. وتوج حديث أولئك المناضلين الدكتور 
عبدالعزيز الترب الذي قال: إن بناء الدولة في هذه المرحلة هو 
الخطوة األساسية المعززة لألهداف العظيمة التي جسدتها 
ثورة الـ26 من سبتمبر التي قال إنها ستظل الرافعة الوطنية 
لوطن الـ22 من مايو يوم إعادة تحقيق الوحدة المباركة التي 
مثلت المحطة الثانية واألهم بعد ثورتي الـ26 من سبتمبر 

والـ14 من أكتوبر المجيدتين.
واختتم الحديث بمداخلة لألستاذ نور باعباد التي قدمت 
بعض مالمح النضال الوطني في مدينة عدن قبل ثورة الـ26 
من سبتمبر وما اعقبها من تحديات وتحوالت وقالت إن 
عدن كانت محطة النضال الوطني للثورات اليمنية بدءًا من 
ثورة 48م ومرورًا بثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وحتى 
الـ30 من نوفمبر والتي توجت في الـ22 من مايو 1990م 
بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، معتبرة أن للمرأة دورًامفصليًا 

وأساسيًا في كل مراحل الثورة اليمنية.
وقد أثريت الندوة بمداخالت وتعليقات عدة خاصة وأن 

المشاركين من جميع الجامعات اليمنية تقريبًا.

بحضور كوكبة من المناضلين

ثورة 26 سبتمبر.. الفكرة والثورة في ندوة لمركز منارات

الفســيل: الثورة أخرجت اليمن من النظام الســالي إلى العدالة والحرية والمســاواة
المقالح: أكثر من نصف اليمن استشهدوا دفاعًا عن الثورة وال حياة لشعبنا بدونها
قرحش: الثوار حملوا رايات الحرية وبناء جيش وطني وعاقات متكافئة مع الخارج
مايــو مــن  الـــ22  لوطــن  الرافعــة  ســبتمبر   26 ثــورة  ســتظل  التــرب: 
باعبــاد: عدن كانت محطة النضال الوطني للثــورة اليمنية وكان دور المرأة حاضرًا

نظم المركز اليمني للدراســات التاريخية واستراتيجيات المستقبل »منارات« بالتعاون مع عدد من 
منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشــبابية -الثاثاء الماضي- ندوة فكرية بعنوان »26 سبتمبر.. 

الفكرة والثورة« شارك فيها عدد من مناضلي الثورة اليمنية.

»55« عدد مكرس بمناسبة العيد الـ
لثورة 26 سبتمبر الخالدة

شهداء 
تنظيم
الضباط
األحـرار

ولد في قرية الخذالني عام 1938م.. بدأ دراسته في القرية وانهى تعليمه األساسي في 
كشر مركز القضاء، ثم انتقل الى مدرسة وشحة العلمية ومن ثم انتقل الى مدينة صنعاء 
والتحق بالمدرسة التحضيرية.. وفي منتصف عام 1957م انخرط في الجيش مع عدد 
من زمالئه بعد أن قرر اإلمام احمد فتح ابواب الكلية الحربية من جديد.. تميز الشهيد 
المالزم محمد مطهر زيد بخصال حميدة وألمعية في جميع مراحل الدراسة وتخرج برتبة 

مالزم ثاني عام 1960م، ثم التحق بمدرسة األسلحة وتخصص في سالح المدفعية..
تخرج من مدرسة األسلحة في عام 1961م ولتفوقه وحصوله على الدرجة الممتازة 
قررت قيادة الكلية الحربية ومدرسة األسلحة تعيينه مدرسًا وقائدًا لجناح المدفعية 
في مدرسة األسلحة.. عمل بنشاط في مجال تخصصه وحــاز على احترام وتقدير 

جميع الضباط.. وفي عام 1961م انتمى الى تنظيم الضباط األحرار واختارته القاعدة 
التأسيسية عضوًا في اللجنة القيادية ثم أمينًا لسر التنظيم.

تحرك ليلة الثورة على رأس قوة من المدفعية ورابط في موقع بجوار مقبرة خزيمة 
ه بطل الثورة  شرقًا.. وفي اللحظة التي بدأت معالم الهدف »قصر البشائر« تظهر، وجَّ
هذا مع رفاقه قذائف الحق الى هدفها واستطاع بمهارته المتميزة أن يسكت مقاومة 
الحرس الملكي ويدمر الواجهة الجنوبية للقصر واحراقها واجبار اإلمام البدر مع حرسه 
على الهرب، مما رجح كفة الثوار في المعركة.. بعد أن انتهت المعركة بانتصار الثوار، 
كلفت قيادة الثورة المالزم الشهيد محمد مطهر زيد بالتوجه على رأس مجموعة من 
الضباط والجنود لمالحقة اإلمام البدر والقبض عليه أو اذا تعذر ذلك القضاء عليه.. قاد 

هذا البطل العديد من الحمالت العسكرية ضد القوى الملكية أبلى فيها بالًء حسنًا.. في 
شهر نوفمبر 1962م عين عضوًا في مكتب العمليات الحربية، وفي 3 مايو 1963م 

عين عضوًا في مجلس الرئاسة.
في عام 1964م عين رئيسًا ألركان حرب القوات المسلحة.. وبعد فترة وجيزة قرر أن 
يخوض المعارك بنفسه وتوجه الى منطقة المحابشة »لواء حجة« حيث كانت المواجهات 
مع القوى الملكية عنيفة ومكثفة.. وقد استشهد في منطقة الجما ما بين حرض ورازح 
في شهر يوليو من نفس العام وهو يقاتل في سبيل الحق بإيمان قوي ال يتزعزع.. وقد 
خسر الثورة والوطن باستشهاده بطاًل حقيقيًا ونموذجًا رفيعًا في أخالقه وصدقه 
وشجاعته ووفائه لمبادئه وقوة شكيمته وسمو نفسه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

الشهيد المازم محمد مطهر زيد:


