
األحد : 26 / 9 / 2010م - الموافق :17 / شوال / 1431هـ - العدد )1523(

Sunday - 26 Sept. 2010 - Issue: (1523)4 وجدت قيم اإلسالم احلقة ترجمتها الصادقة 
بفضل الثورة اليمنية املباركة

ويعد كتاب »اليمن حتت حكم الإمام اأحمد« ملوؤلفه الدكتور 

اأحمد عبيد بن دغيير الأميين العام امل�ساعد للموؤمتر 

ال�سعبي العام من الكتب القليلة التي تناولت 

فرتة حكم الإمام اأحمد بطريقة اأكادميية 

ُيحتذى بها اإذا اأردنا الكتابة التاريخية 

التي تقودنا اىل تاأ�سيل وعينا التاريخي 

ك��ون الباحث قد التزم ب�شروط البحث 

العلمي وبييذل ال�سنوات جلمع املعلومات 

والوثائق، والدوريات واملراجع واملذكرات 

التي تناولت اأو�ساع اليمن يف تلك الفرتة.

وقد ق�شم الدكتور بن دغر كتابه اىل ق�شمني: 

االول وي�شمل درا���ش��ة االأو���ش��اع االقت�شادية 

واالجتماعية والثقافية وقد جعله ثالثة ف�شول.. اأما 

الق�شم الثاين: فقد خ�ش�شه لدرا�شة االحداث ال�شيا�شية 

وقد ا�شتمل على �شتة ف�شول..

ونييظييرًا لأهمية ما احييتييواه هييذا الكتاب ال�سادر عن 

ميييييييين مكتبة »مييدبييويل« بيييي»306« �سفحات يف طبعته الوىل 

معلومات وحقائق واأحداث ارتاأت �شحيفة »امليثاق« االحتفاء مع قرائها 

الكرام بالعيد الي48 لثورة �شبتمرب با�شتعرا�ض ف�شول هذا الكتاب القيم 

الذي نقل الواقع املاأ�شاوي للحكم الكهنوتي البائد وتقدمي ما تي�شر من 

مادته املكثفة والعميقة التي قدمت واقع اليمن حتت حكم االإمام اأحمد.

وقد اأ�شار الدكتور بن دغر يف مقدمته للكتاب اإىل اأن الظروف افتتحت عهد 

االإمام اأحمد ال�شيا�شية واأيام حكمه بنهر من الدماء وبجرعة من العنف 

ال�شيا�شي الذي مل ت�شهد له اليمن مثياًل يف تاريخها فقد ا�شتمر طيلة حياته 

ي�شو�ض ال�شعب اليمني يف خط مت�شاعد من العنف والقمع، فالغاية عنده 

تربر الو�شيلة والأن الغاية هي الدفاع عن العر�ض والنهج »اليحيوي - 

االحمدي« لذلك اأ�شبحت كل الو�شائل عنده م�شروعة ومباحة..

ومن اأج��ل التعرف على واق��ع املجتمع اإب��ان حكم االإم��ام اأحمد فقد 

انطلق املوؤلف من احلقيقة التي تن�ض على »اأن لالأو�شاع االقت�شادية 

واالجتماعية والثقافية الدور االأكرث اأهمية يف �شناعة االحداث« حيث 

خ�ش�ض الف�شل االول من الكتاب لالأو�شاع االقت�شادية وقد ا�شتمل هذا 

الف�شل على:

املوقع والت�شاري�ض وذكر فيه املوقع والت�شمية وامل�شاحة وعدد 

ال�شكان واملناخ وال�شهول واجلبال والقيعان، والوهاد اله�شاب واالودية 

وال�سحارى..

الزراعة
 كما تناول يف هذا الف�شل الزراعة يف تلك الفرتة كونها متثل املجال 

الرئي�ض لن�شاط ال�شكان، فهناك 88.6% من ال�شكان يعي�شون يف االرياف 

منهم 67.3% يعملون بالزراعة.. اإال اأنه كانت تواجههم �شعوبات كثرية 

ناجمة عن التخلف املوروث قرناً بعد اآخر، وهذا التخلف ميكن روؤية 

مظاهره بب�شاطة يف و�شائل االنتاج الزراعي واأ�شاليبه، فاأدوات العمل 

احلديثة غري متاحة، اإال للقليل من ذوي املكانة، وامل��ال من االأم��راء 

وكبار املالَّك، فالغالبية العظمى من الفالحني املالكني وغري املالكني ال 

ي�شتطيعون �شراءها..

واأكد املوؤلف اأن اليمن بلد ميكنه االكتفاء الذاتي زراعياً ولكن ذلك 

ي�شدق نظرياً فقط وخ�شو�شاً الأن اقت�شاد البالد يدار وفقاً الأ�ش�ض 

عار�شة، بل ومتخلفة.. فاالكتفاء الذاتي ممكن اإذا ما مت توزيع املنتج 

على نحو عادل، وهيهات اأن يحدث ذلك يف ظل نظام االأئمة.. حيث كان 

يتم ت�شدير بع�ض من املنتج الزراعي اىل اخلارج بهدف احل�شول على 

العمالت ال�شعبة، دون االلتفات اىل اأن قطاعات وا�شعة من 

ال�شعب حتتاج اىل هذه الكميات املنتجة 

حتى من بني الفالحني 

الذين يحوزون على 

ميي�ييسيياحييات �سغرية 

ق��ل��ي��ل��ة اخل�����ش��وب��ة، 

ف������ه������وؤالء ب���ال���ك���اد 

يح�شلون على ما ي�شد 

رمقهم ويبقيهم على قيد 

احلياة.

واأ�شار الدكتور بن دغر 

دارة  اىل �شوء وتخلف اإ

االأئ��م��ة القت�شاد البالد.. 

حيث كانوا يحر�شون على 

ج��ب��اي��ة ال�����ش��رائ��ب وم��لء 

خزاناتهم بالنقود الف�شية 

والذهبية، دون اأن يلزموا 

ي���ة خدمات  اأنف�شهم ت��ق��دمي اأ

للمجتمع.

كما ا�شتعر�ض املوؤلف يف هذا الف�شل 

ال�شناعات التقليدية وبع�ض احلرف 

ال��ي��دوي��ة وال��ت��ي قو�شتها املنتجات 

امل�شتوردة االقل ثمناً واالجود �شنعاً، 

اأما ال�شناعات احلديثة فقد ا�شطدمت 

بال�شيا�شات االنعزالية لالإمام الذي كان 

قّل  للتجديد مهما  يخ�شى كل حماولة 

حجمها، و�شغر �شاأنها.

التجارة
وبخ�شو�ض ال��ت��ج��ارة ف��ق��د خُل�ض 

املوؤلف الدكتور اأحمد عبيد بن دغر اىل 

اأن ال�شادرات اليمنية انح�شرت يف ب�شع 

�شلع زراعية بينما قائمة الواردات طويلة وتكاد ت�شتمل على كل �شيء، 

وبالن�شبة للتجارة الداخلية وموؤ�ش�شاتها فقد وقف املوؤلف على اال�شواق 

التي كانت منت�شرة يف املدن واالرياف والتي كانت تعج بالب�شائع املحلية 

وامل�شتوردة وكان وا�شطة التبادل اجمااًل هو النقد.. ولكن اليمن يف حقيقة 

االمر لي�ض له نقد معني فيتعامل النا�ض به، ومل يهتم االأئمة بهذه امل�شاألة، 

ولذلك تعامل النا�ض بريال »ماريا تريزا« النم�شاوي وكانت العملة �شبه 

الر�شمية لالأئمة وب�شبب ندرة النقد املتداول منه فاإن النا�ض كانوا يلجاأون 

للمقاي�شة وال حتكم التجارة قوانني ولوائح كما يفرت�ض اأن تكون، اأو كما 

هو معمول به يف بع�ض البلدان العربية واال�شالمية ، ولذلك كات تتحكم 

االهواء وي�شود اجل�شع لدى التجار..

 كما بني املوؤلف اأن االإمام واالأم��راء ال يحتكرون ال�شلطة ال�شيا�شية 

فح�شب، بل انهم كانوا يحتكرون اقت�شاد البالد اي�شاً، واأمنوذج ذلك يظهر 

بو�شوح يف جمال التجارة.. فاالإمام كما يجمع معظم املوؤرخني اليمنيني 

وغريهم هو املالك احلقيقي ل�شركة اجلبلي للتجارة وهي املوؤ�ش�شة التي 

كانت تقوم مبعظم عمليات التجارة الداخلية واخلارجية �شراًء وبيعاً 

وا�شتريادًا وت�شديرًا.

املالية
كذلك بنّي املوؤلف يف الف�شل االأول من الكتاب اجلانب املايل حلكم االإمام 

اأحمد الذي كان التخلف فيه حلقات يرتبط بع�شها ببع�ض، فكما اأنه ال 

توجد عملة ر�شمية يف البالد، ال توجد بنوك اأو موؤ�ش�شات ر�شمية مالية، 

تدير ال�شيا�شة املالية للدولة.

وكانت كل املحاوالت التي ا�شتهدفت اإن�شاء بنك مركزي يف اليمن اأو 

موؤ�ش�شات نقدية قد انتهت اىل الف�شل..

الضرائب
 اأما ال�شرائب فاإيراداتها كانت من اأ�شرار الدولة، التي ال يحق احلديث 

عنها، وحكومة االإمام ال ت�شدر اأي بيانات اإح�شائية اأو �شنوية ميكن 

من خاللها التعرف على  حجم ال�شرائب ونظام حت�شيلها وطرق 

ا�شتخدامها..

 وبخ�شو�ض �شرائب اجلمارك املتمثلة ب�شرائب ال�شادرات والواردات 

فقد اأورد املوؤلف تفاوتاً يف مقدارها بواقع 10 - 30% ح�شب امل�شنوعات 

واملنتجات والنيييواع وح�سب 

موانئ الو�سول.. اأما �سرائب 

االطيان »الع�شور« فكانت على 

النحو التايل:

�شريبة النفو�ض والروؤو�ض

3% �شريبة خريية وكذلك 

�شريبة النحل و�شريبة خا�شة 

للقات..

�شريبة االر�ض التي تروى مبياه االمطار 

بواقع %10.

�شريبة االر�ض التي تروى مبياه االآبار 

بواقع%5.

زكاة املا�شية وهي ال تدفع عيناً بل نقدًا:

- بق�شتان على كل راأ�ض ماعز.

- ع�شر بق�ض على كل بقرة.

-ريال على كل راأ�ض اإبل غري م�شتخدم يف 

النقل التجاري.

- ري���االن ون�شف على ك��ل راأ����ض اإب��ل 

م�ستخدم يف النقل التجاري.

اإ�شافة اىل اأن هناك ن�شباً يقوم املاأمور 

ب��اأخ��ذه��ا لنف�شه، وللملحقني ب��ه مقابل 

اخلدمات التي يقدمها للدولة، ويف تقدير 

هذه الن�شبة جمال وا�شع للحيف والظلم 

بطبيعة احل����ال.. وه��ن��اك �شل�شلة من 

االإجراءات جلمع زكاة االرا�شي واحليوانات والقات وردت يف الكتاب 

»كاملخمنني« و»الكا�شف« وعملية »البدل«.

واأ�شار املوؤلف اىل اأنه يف حال عجز املواطنون عن الدفع اأو رف�شوا 

تقديرات املخمنني والكا�شفني فاإن االإمام ير�شل جنوده ليحتلوا بيت 

امل��واط��ن العاجز ع��ن ال��دف��ع او 

ال��راف�����ض، وي��ن��ه��ب��وا طعامه 

وي��ن��ام��وا ع��ل��ى ف��را���ش��ه حتى 

ولو كان غائباً، وت�شتمر هذه 

احلالة حتى ي�شدد املواطن ما 

عليه.. ويوؤكد املوؤلف على اأن 

نظاماً �شرائبياً  كهذا، ياأخذ من 

املواطنني الكثري وال يعطيهم �شيئاً، عالوة 

على اأنه يف االأ�شا�ض نظام جمحف، وقد دفع 

مبتو�شطي وفقراء الفالحني اىل ترك االر�ض 

والهجرة بحثاً عن ظروف اأف�شل للحياة..

وتطرق الدكتور اأحمد عبيد بن دغر اىل اأن 

حدود العالقة بني مال االإمام ومال الدولة 

كانت غري وا�سحة، فكل ما هو مال للدولة 

هو حق لالإمام، وكانت ال�شرائب ال تذهب 

اىل خزينة الدولة وك��ان االإم��ام ي�شتمتع 

باالحتفاظ باأكرب قدر ممكن من االم��وال 

وخزنها يف ق�شره مهما كانت حاجة البالد 

اليها ما�شة.

 م�شريًا اىل اأن اأمر اإن�شاء وزارة مالية 

ا�شتغرق ثالثني عاماً حتى يقتنع االأئمة 

باإن�شاء هذا اجلهاز املهم الذي يعد ركيزة 

اأ�شا�شية من ركائز الدولة، ومع ذلك فقد 

ظل هذا اجلهاز منذ اإن�شائه عام 1948م 

وحتى قيام ثورة 26 �شبتمرب 1962م اأ�شبه 

باإدارة خا�شة لالأمالك، وقد ترك دون �شالحيات تذكر، اأو اأن �شالحياته 

قد حددت يف جباية ال�شرائب وحفظها يف خزائن االإمام.

القروض واملساعدات

اأما ما يتعلق بالقرو�ض وامل�شاعدات اخلارجية فقد اأو�شح الدكتور 

اأحمد عبيد بن دغر اأن �شراع القوى و�شيا�شة احلرب الباردة بعد احلرب 

العاملية الثانية جعل اليمن حمطة من حمطات هذا ال�شراع بف�شل موقعه 

اال�شرتاتيجي وثرواته املعدنية املرتقبة، و�شوقه التجاري، ولهذا اأدرك 

االإمام حاجته الإقامة عالقات تعاون متوازنة مع اأطراف هذا ال�شراع، 

وحاجة هذه االطراف اىل موطئ قدم يف اليمن، منوهاً اىل اأن االإمام قد 

متكن من ا�شتثمار هذه العالقات يف احلدود التي كان يريدها وباملدى 

الذي ذهبت اليه.

 م�شريًا اىل اأن القرو�ض وامل�شاعدات �شكلت م�شدرًا وحيدًا مل�شاريع 

التنمية التي بداأ الأئمة تنفيذها بعد انقالب 1955م، فقد بلغ حجم 

القر�ض ال�شوفييتي لليمن مائة مليون روبل ا�شتخدم منها 60 مليون روبل 

الإن�شاء ميناء احلديدة.. وقد توج�ض االمريكيون خيفة من امل�شاعدات 

ال�شوفييتية لليمن فبادروا بتقدمي املعونات اىل اليمن وقد بلغت 16.600 

مليون دوالر ر�شدت لتنفيذ طريق و�شد يف تعز ودخل ال�شينيون على 

خط املناف�شة بني ال�شوفييت واالمريكان من خالل قر�ض بلغ حجمه 7 

ماليني فرنك فرن�شي لتنفيذ طريق احلديدة - �شنعاء.

الطرقات
كما قدم الكتاب يف ف�شله االول �شورة وا�شحة عن واقع الطرقات التي 

كانت عبارة عن م�شالك ودروب قدمية ت�شتخدمها قوافل اجلمال والبغال 

واحلمري، وهي طرق وممرات يكاد بع�شها حمفورًا يف ال�شخر، متر على 

حوايف اجلبال، وتتلوى حول �شفوحها، مارة بالكتل ال�شخرية ال�شخمة 

امل�شننة، وهي بقدر وعورتها ت�شيق اأحياناً بحيث ال ت�شمح مبرور اأكرث 

من عربة باال�شافة اىل الطرقات الرتابية التي قدرت ب�600 - 700 كم، 

اأن�شاأها االتراك الأغرا�ض ع�شكرية، وقد كان ال�شفر من تعز اىل �شنعاء 

ي�شتغرق بال�شيارة يومني تقريباً.

واعترب املوؤلف حر�ض االإمام على اإبقاء الطرق بحالتها تلك حتى ال 

ي�شهل ا�شتخدامها عند اأية حماولة لغزو خارجي، وحتى ي�شد عن اليمن 

الزائرين يف اإطار نظرته االنعزالية.

املوانئ واملطارات
واأما املوانئ فقد كانت عبارة عن اأحوا�ض �سغرية ت�ستخدم لأغرا�ض 

ال�شيد وك��ان ميناء احلديدة اأف�شلها رغم حاله ال�شيئ حتى نهاية 

اخلم�شينات وب�شبب حالة املوانئ اليمنية يوؤكد املوؤلف حمدودية ات�شال 

اليمن بالعامل اخلارجي، وكذلك هي حال املطارات التي كانت جميعها 

ترابية ورغم اأنه كان هناك خدمة جوية غري منتظمة بني عدن و�شنعاء 

وتعز واحلديدة وبداأت �شركات الطريان االفريقية تر�شل رحالت جوية 

اىل جدة والقاهرة.. الخ، اال اأن هناك حالة من احلذر ال�شديد لدى االإمام، 

فازدياد حركة الطريان تعني املزيد من االنفتاح على العامل اخلارجي، 

وتعني املزيد من الوفود العربية واالجنبية، وتعني املزيد من احلاجة 

اىل تعليم مينيني ي�شاعدون يف تاأدية املهام اجلديدة يف املجال اجلديد.

االتصاالت
ووقف املوؤلف يف الف�شل االول من كتابه اي�شاً على واقع االت�شاالت 

ال�شلكية والال�شلكية والكهرباء واملياه، فبالن�شبة لالت�شاالت فهي مل 

ت�شهد اأي تطور يذكر منذ رحل العثمانيون عن اليمن حتى 1957م عندما 

جرت عملية ا�شالح ا�شتهدفت حت�شني اأداء ال�شبكة الال�شلكية فربطت 

�شنعاء وبريوت وحمطة تعز بعدن، وهذا ما كان يجعل اليمن معزولة 

عن العامل اخلارجي.. اأما و�شيلة الربيد في�شري املوؤلف اىل اأن الربيد 

كان ينتقل من واإىل عدن بال�شيارات اىل تعز، وهناك يتم الفرز وكثريًا ما 

يتم فتح الر�شائل وفتح حمتوياتها، وهذه العملية كانت ت�شتغرق اأياماً 

اأخرى، ثم يتم نقله اإىل اأرجاء اليمن عن طريق البغال واحلمري وكذا 

احلال بالن�شبة للربيد ال�شادر.. 

الكهرباء واملياه
اأم��ا الكهرباء فقد 

على  تقت�شر  كانت 

دور احل��ك��وم��ة منذ 

عييام 1926م، حيث 

كانت ق�شور الدولة 

يف ت���ع���ز »ال��ن�����ش��ر، 

العر�شي« قد اأ�شيئت 

وك��ان باالإمكان روؤيتها 

ميينييارة لييييياًل وبييعييد ذلييك 

ب�����ش��ن��وات اأخ����ذ بع�ض 

امل��واط��ن��ني ي�شتخدمون 

مولدات كهربائية لغر�ض 

االإن���ارة، ومل يتغري احلال 

كثريًا حتى عندما نقل االإمام 

عا�شمته اليها، ومل يختلف 

ح��ال �شنعاء ك��ث��ريًا ع��ن تعز يف جمال 

الكهرباء، ويف نهاية اخلم�شينيات كانت 

هناك فر�شة لتح�شني اخلدمات، ا�شتغل 

االإم���ام بع�شها ورف�ض بع�شها االآخ��ر 

بحجة اأن لي�ض فيها مك�شب للحكومة اأو 

اأنها باهظة التكاليف.

ويبدو احلال - ح�شب املوؤلف - اأكرث 

�شوءًا يف جمال �شبكة املياه.. حيث 

كانت تنقل عن طريق ال�شواقي اىل 

اخلزانات التي بناها االإمام ال�شتقبال 

املياه ومن ثم ينقل اىل بع�ض البيوت 

عن طريق االأنابيب، اأما غالبية �شكان 

املدينة فكان عليهم احل�شور اىل مكان 

اخل��زان��ات، وي�شبه هذا احل��ال حال 

جتمع الن�شاء يف القرى حول بئر املياه.

الصحة
وبالنظر لكون الو�شع ال�شحي يف اأي بلد يتنا�شب طردياً مع االو�شاع 

االجتماعية واالقت�شادية كما يتنا�شب اي�شاً مع درجة الوعي ال�شعبي 

والتنظيم احلكومي، فاإن املوؤلف يوؤكد اأنه مل يكن لدى االإمام �شيا�شة 

مر�شومة للعناية ب�شحة املجتمع والق�شاء على االمرا�ض التي حت�شد 

االآالف �شنوياً من الكبار وال�شغار.

م�شريًا يف تناوله ملجال ال�شحة يف فرتة حكم االإم��ام اأحمد اإىل اأن 

وزارة ال�سحة التي اأن�سئت يف عام 1957م كان بها ثالثة موظفني فقط 

هم الوزير ونائبه واملحا�شب، ولي�ض بها اأق�شام وال فروع، ويرتبط بها 

جميع امل�شت�شفيات وعددها �شتة اأكربها م�شت�شفى تعز، حيث يقيم االإمام 

يف عا�شمته االإدارية، يليه م�شت�شفيات، �شنعاء، احلديدة، ذمار، اإب، 

حجة اىل جانب مركز �شحي واحد يف العا�شمة، ويقول املوؤلف: قد يكون 

من باب املبالغة و�شف هذه املرافق ال�شحية جميعها بامل�شت�شفيات، الأن 

هذا العدد كان مبثابة عدد من املباين القدمية بني بع�شها يف عهد االتراك 

وبقيت على حالها يف عهد االإمام يحيى، ومل حتَظ اال بالقليل من االهتمام 

يف عهد الإمام احمد.

وبعد اأن قّدم املوؤلف �شرحاً مف�شاًل عن واقع هذه امل�شت�شفيات التي مل 

يكن فيها �شوى 30 طبيباً فقط اأي مبعدل طبيب لكل مائة و�شبعة و�شتني 

مواطناً خُل�ض اىل اأن وزارة ال�شحة مل تكن موؤهلة الأي عمل حقيقي ميكنه 

خلق �شروط اأف�شل لتطوير هذا النوع احليوي من اخلدمات االجتماعية 

وكانت هناك حالة من الفو�شى و�شوء التنظيم، حتى اإن االمر يبلغ 

اأحياناً اىل حد توقف �شرف مرتبات االطباء االجانب فال يجدون و�شيلة 

للح�شول على  حقوقهم �شوى اال�شراب.

العمران
وختم املوؤلف الدكتور بن دغر الف�شل االول من كتابه »اليمن حتت حكم 

االإمام اأحمد« بتناول الواقع العمراين يف تلك الفرتة مركزًا على مدينة 

�شنعاء الأهميتها وجاذبية وجمال عماراتها ثم ا�شتعر�ض املجال العمراين 

يف تعز باعتبارها عا�شمة �شيا�شية للدولة ثم عرج على مدن تهامة..۹

اليمن 
تحت حكم اإلمام أحمد

¿ التزال الحقبة التاريخية التي احتضنت اشكاالت وإرهاصات 
التاريخيين  الباحثين  اليمنية بحاجة الى  الثورة  وقضايا 
الموضوعيين، القادرين على نقل الوقائع واالحداث التاريخية 
من حالة الذكريات والكتابات الصحافية واالنشائية التي تخضع 
للسياسات اليومية والمناسباتية الى مرحلة البحث العلمي 

والدراسة األكاديمية..

افتتح اإلمام أحمد حكمه 
بنهر من الدماء لم تشهد له 

اليمن مثياًل يف تاريخها

كان يصدِّر بعض املنتج الزراعي إىل 
الخارج للحصول على العمالت الصعبة 

رغم جوع املواطنني

الصناعات الحديثة اصطدمت بالسياسات االنعزالية لإلمام
لم تكن التجارة محكومة بقوانني بل تحكمت بها أسرة اإلمام

اقتصرت وزارة الصحة على ثالثة موظفني فقط
لم يعر اإلمام اهتمامًا باملواصالت واالتصاالت ليعزل اليمن عن الخارج

مارس اإلمام سياسة نهب 
بيوت وممتلكات املواطنني 
العاجزين عن دفع الضريبة

استوىل على أموال 
الدولة وحرم الشعب 

والبالد منها

عرض/ توفيق عثمان الشرعبي

تأليف:
د. أحمد عبيد بن دغر

) الحلقة األولى (

عدد مكرس 
بمناسبة العيد 

الـ48 لثورة الـ26 من 
سبتمبر الخالدة


