
ال مكان للخونة والعمالء واإلرهابيني والكهنة 
والعنصريني في وطن الثاني والعشرين من مايو العظيم

الشامي: زيارة برينز تؤكد جدية الدعم األمريكي لبالدنا
¿  قال رئي�س الدائرة الإعالمية للم�ؤمتر ال�شعبي العام طارق 
ال�شامي اإن زيارة م�شاعد وزيرة اخلارجية الأمريكية ت�ؤكد جدية 

الدعم الأمريكي لبالدنا فيما يتعلق بجه�د حماربة الإرهاب وامل�شي 

يف م�شرية الإ�شالحات القت�شادية وال�شيا�شية، م�ؤماًل يف اأن تك�ن 

نتائج الزيارة اإيجابية وملم��شة فيما يتعلق مبجالت التنمية 

ومعاجلة الأعباء القت�شادية الناجتة عن الإ�شالحات القت�شادية 

والتي �شتع�د بنتائج اإيجابية على البالد.

واأ�شاف ال�شامي: اإن الزيارة حملت يف مدل�لتها الكثري من اجل�انب 

اليجابية يف م�شار العالقات بني اليمن وال�ليات املتحدة، وي�ؤكد 

ذلك ما جاء على ل�شان م�شاعد وزيرة اخلارجية الأمريكية باأن قدرات 

الأجهزة الأمنية اليمنية باتت تتعزز على اأر�س ال�اقع، اإىل جانب اإزالة 

ال�شك�ك والتاأكيد على دعم اجله�د الأمنية للدولة يف حماربة الإرهاب 

واأنها لتريد اأن  حتل حمل الأجهزة الأمنية اليمنية.

واعترب طارق ال�شامي يف ت�شريح مل�قع »ني�ز مين« اأن ما ورد على 

ل�شان امل�شئ�ل الأمريكي ي�ؤكد باأن الأجهزة الأمنية قد حققت دورًا 

فاعاًل يف جمال مكافحة التطرف والإرهاب.. قال: نتطلع اإىل مزيد من 

الدعم الأمريكي ل�شيما يف جمال التقنيات الع�شكرية والأمنية احلديثة 

بالإ�شافة اإىل الدعم القت�شادي.

وكان م�شاعد وزير اخلارجية الأمريكية لل�ش�ؤون ال�شيا�شية »وليام 

برينز« قد اأنهى الثالثاء املا�شي زيارته لبالدنا التي ا�شتغرقت ي�مني 

واألتقى خاللها رئي�س اجلمه�رية ووزير اخلارجية.

وتناولت الزيارة اأوجه التعاون بني �شنعاء ووا�شنطن ويف مقدمتها 

م�شاعدة اليمن مل�اجهة التحديات الأمنية التي ي�شكلها تنظيم القاعدة، 

اإىل جانب العمل امل�شرتك لدعم جه�د اليمن لتجاوز التحديات التي 

ت�اجهها.

اإىل ذلك اأفاد بريينز  اأن اأمريكا قدمت لبالدنا خالل هذا العام 300 

ملي�ن دولر ن�شفها م�شاعدات تنم�ية واقت�شادية.۹

¿ كنا قد اأ�شرنا يف احللقة ال�شابقة اإىل اأن  احلياة 
القت�شادية كانت �شعبة يف ظل احلكم الإمامي الكهن�تي، 

لذا من الطبيعي اأن تنتج  جمتمعاً متفردًا تعددت اأمناطه، 

وهذا ما ركز عليه الدكت�ر احمد عبيد بن دغر يف الف�شل 

الثاين من كتابه »اليمن حتت حكم الإمام اأحمد«.

ولعل منط النتاج العب�دي قد برز جلياً يف عهد الأئمة 

الذين ا�شتغل�ا الن�شان وامتهن�ا كرامته الآدمية حتى 

قامت الث�رة لتلغي العب�دية وفق مر�ش�م جمه�ري عقب 

قيامها مبا�شرة.

كذلك وق��ف الدكتور بن دغ��ر على اأمن��اط اقت�صادية 

واجتماعية اأخرى تتعلق بالنتاج اخلراجي »م�شاعي 

بدائي« والنتاج �شبه القطاعي وانتاج برج�ازي ثم 

تطرق اىل اأ�شكال امللكية التي تعددت اإبان احلكم الإمامي 

الذي ك�ن ثروة كبرية لالإمام وعائلته �ش�اًء عن طريق 

ال�شتيالء على اأمالك اخل�ش�م، اأو عن طريق حت�يل اأمالك 

الدولة العثمانية اىل امللكية اخلا�شة لالإمام.. حيث بلغت 

مليكته اخلا�شة وعائلته »10.700« هكتار بال�شافة اىل 

اأن ع�ائد الأوقاف كانت تذهب اىل خزينة الأئمة.

كما اأن املوؤلف الدكتور بن دغر وقف على تعدد الطبقات 

الجتماعية ودر�س احلالة التي كان 

عليها املجتمع اليمني بالتف�شيل ليجد 

اأن »عن�صر الن�صب« ك��ان له الأث��ر 

واملفع�ل يف ت�شكيل حالة املجتمع.. 

حيث كر�س الأئمة ه��ذا العن�صر يف 

كل مناحي احلياة فجعل�ا من ق�شية 

الن�شب الها�شمي حقاً اإلهياً يف امللك 

واحل��ك��م حتى غ��دا وك��اأن��ه ج��زء من 

ثقافة املجتمع اليمني، وه� غري ذلك.

لقد دقق املوؤلف يف كافة التق�صيمات 

وال���ص��ه��م��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ت البناء 

الج��ت��م��اع��ي يف ال��ي��م��ن بتكويناته 

الطبقية.. حتى خل�س اىل اع��ادة 

ت��ق�����ص��ي��م��ه اىل ث�����اث ط��ب��ق��ات: 

ار�شتقراطية عليا.. وجتارية اقطاعية 

و�شطى، وكادحة فالحية وعمالية 

دنيا، وكل طبقة تتك�ن من عدة فئات.

وع��ن��دم��ا ت��ن��اول امل��وؤل��ف الطبقة 

الر�شتقراطية العليا وجدها طبقة 

منغلقة على نف�شها، خلقت �شياقاً ايدي�ل�جياً عاماً كر�شت 

من خالله و�شعها كجماعة حاكمة تنت�شب اىل اآل البيت، 

ومدت نف�شها بن�شيج من املعتقدات لتحتمي بها.. لقد كان 

اأفرادها يتمتع�ن مبراكز يف ال��شط الجتماعي وهذا 

ل من قبل امل�اطن، كما اأن  ما جعل ركبهم واأيديهم تقبَّ

ال�شدقات والهبات والهدايا والنذور كانت تذهب اىل هذه 

الفئة رغم كرث مال اأفرادها..

وبعد التاأمل يف هذه الفئة من قبل املوؤلف - وجدها يف 

واقع الأمر غري متجان�شة وهذا ما جعل اأفرادًا بل واأ�شرًا 

ت�شارك يف مقاومة ذلك ال��شع وترف�شه وتتمرد عليه.

ويف احلديث عن فئة الق�شاة كمك�ن اآخر للطبقة العليا 

وجد املوؤلف بن دغر اأن هذه الفئة مل يكن لها اأ�صل �صايل 

واحد وقد برز دورها اأكرث فاأكرث يف نظام البيعة لالإمام 

ويرى املوؤلف اأنه اإن كان هذا الدور مهماً للق�صاة اإّل اأنه مل 

يكن حا�شماً يف اختيار الإمام فقد دعا الإمام يحيى نف�شه 

باخلالفة لبنه اأحمد وكذلك فعل اأحمد مع ابنه البدر.

اأما فئة التجار التي ك�نت مع فئة ال�شي�خ وكبار املالك 

وكبار امل�ظفني الطبقة ال��شطى فقد برز دورها من خالل 

بع�س التجار امل�شتنريين الذين اأدرك�ا بفعل احتكاكهم 

بالعامل اخلارجي مدى تخلف اليمن عن ركب احل�صارة 

املعا�صرة ومن الطبيعي اأن ي�صطدم هوؤلء مع املوقف 

النعزايل ال��ذي تبناه الإم��ام ولكنهم وا�صلوا دورهم 

ال�شالحي و�شاهم�ا يف الق�شاء على النظام الإمامي.

وبعد اأن قدم املوؤلف �صرحاً مف�صًا عن بقية فئات الطبقة 

ال��شطى انتقل اىل تناول الفئة الدنيا التي تتك�ن من 

الفالحني الذين ميثل�ن 80% من ال�شكان والعمال الذين 

ُقدر عددهم بنح� 12 األف عامل وال�صيادين واحلرفيني 

و�شغار امل�ظفني واجلن�د وه�ؤلء واإن كان لهم دخل ثابت 

فاإنه ل يفي ل�شد احتياجات املعي�شة الب�شيطة، وهذا ما 

اأف�شح جماًل للر�ش�ة والف�شاد..

ثم تناول فئة العبيد والأخدام الذين كان�ا يف قاع ال�شلم 

الجتماعي فقرًا ومرتبة وخل�س املوؤلف اىل اأن العاقات 

بني الطبقات الثاث ات�صمت بالتناق�س احل��اد.. وقد 

ا�صتخدمت الطبقة احلاكمة كل الو�صائل حل�صم �صراعاتها 

مع الطبقتني- املتو�صطة والفقرية- ل�صاحلها با�صتخدام 

ال�صلطة واليديولوجيا ولاأ�صف الدين اأي�صاً.. وا�صتمر 

ال��شع اىل اأن فقد الأئمة كل امكانية لت�ش�يغ اكاذيبهم 

ب��احل��ق الإل��ه��ي يف احل��ك��م والن��ف��راد مب��ق��درات الباد 

وثرواتها.

ويف مبحثه العلمي عن ال�شلطة �شمن الف�شل الثاين من 

الكتاب قدم الدكت�ر اأحمد عبيد بن دغر �شرحاً مف�شاًل عن 

مكانة الإمام اأحمد وعن ادارته ل�شئ�ن البالد، مدققاً يف 

تناوله ل�اقع امل�ؤ�ش�شات والبعثات الع�شكرية وم�شادر 

الت�شليح.

وبعد ال�صتعرا�س الدقيق لذلك و�صل املوؤلف اىل حقائق 

ت�ؤكد اأن الأئمة قام�ا باإلغاء اللبنات الأوىل لإدارة مدنية 

حديثة كان العثماني�ن قد حاول�ا تاأ�شي�شها، بال�شافة اىل 

اأن الإمام كان ملكاً ثي�قراطياً يجمع بني يديه كل ال�شلطات 

الروحية والزمنية ويت�شرف باأم�ر الدولة كحاكم م�شتبد، 

وبالرغم من ت�شكيل عدد من احلك�مات اإّل اأنها مل تكن 

فعلية.. وباخت�شار فاإن الإمام كان ه� الدولة والدولة 

هي الإمام.

كما اأن حماولت الإم��ام اأحمد لتطوير اأجهزة الدولة 

مل تكن �ش�ى ردود فعل على تنامي املعار�شة الداخلية 

ال�شيا�شية.. لقد كان القان�ن غائباً متاماً ولالإمام و�شائله 

العقابية اجلماعية والفردية، ولعل عق�بة الرهائن 

واخلطاط والتنافيذ من خ�صو�صيات العقابية.

زد على ذلك اأن الف�شاد يف الدارة كما يف الق�شاء وبقية 

اأجهزة الدولة اأمرًا �شائعاً وكان الإمام اأحمد من�ذجاً لذلك 

الف�شاد.

اأما الف�شل الثالث من الكتاب فقد خ�ش�شه الدكت�ر 

اأحمد عبيد بن دغر للتعليم واحلياة الثقافية وميكن 

تلخي�س ما اأورده املوؤلف عن التعليم بال�صتنتاج الذي 

يوؤكد اأن ن�صبة الأمية يف اليمن كانت عالية ج��دًا، وهي 

اأعلى بالتاأكيد عند الفئات الأكرث فقرًا يف املجتمع وقد قال 

املوؤلف باأن ما قاله رئي�س وزراء الإم��ام الأمري احل�صن 

متباهياً: »اإن اليمن قد حققت ن�شبة 100% يف التعليم، 

لي�س فقط لدى الذكور بل ولدى الإناث اأي�صاً« كام مردود 

عليه ول يت�شم بامل�شداقية، وه� بعيد عن ال�اقع كبعد 

الأر�س عن ال�شماء لكنها مقت�شيات ال�شيا�شية، لقد حر�س 

الأئ��م��ة على األ ي�صيعوا من 

العلم اإّل ما اأطماأن�ا اىل غياب 

�شرره، ومع املطالب امللحة 

للمعار�شة ا�شطر الأئمة اىل 

القب�ل بار�شال البعثات اإىل 

اخلارج وا�شتقبال بعثات اىل 

الداخل.. ومثلما كان التعليم 

اأحد جمالت ال�شراع، كانت 

بنف�س ال�قت عاماًل من ع�امل 

ال��دف��ع باملجتمع نحو حياة 

اأف�شل.

ويف ع��ر���س رائ���ع للحياة 

الثقافية ق��دم امل��وؤل��ف م��ادة 

خ�شبة عن املذاهب يف اليمن 

يا  وق�شا دب  الأ اىل  لينتقل 

التغيري وب��اأ���ص��ل��وب اخلبري 

التاريخي واملثقف احل�صيف 

اأكد بن دغر اأن ال�شراع الثقايف 

الفكري ال��ذي ي��دور رح��اه يف 

ال�شمال، مل يكن مبعزل عما يجري 

يف اجلن�ب املحتل، وقد اأثبت ال�شعب اليمني اأنه دائماً 

�شعب واحد يف اخلط�ب وامللمات، وكانت اأنات ال�شمال 

ي�شمع �شداها يف اجلن�ب، وكذا العك�س فطاملا كان هناك 

اإح�شا�س م�شرتك مب�شري واحد، وظل اليمن كله �شاحة 

للن�شال �شد الإمام وال�شتعمار معاً.

م�شريًا اىل اأن اإح�شا�س اأدباء اجلن�ب ومنا�شليه مباأ�شاة 

اجلزء املحتل اأكرث عمقاً واأ�شد وقعاً، اإذ اأنهم يعان�ن من 

ظلم مركب، فاجلن�ب واقع حتت الحتالل الربيطاين، ويف 

نف�س الوقت فهو ممزق اىل م�صيخات و�صلطنات، يحكمها 

�صاطني واأمراء ل يختلفون كثريًا عن الأئمة يف ال�صمال، 

بل اإنهم اأكرث �ش�ءًا لرتباطهم املبا�شر باملحتل الأجنبي.

وبالنظر اىل ما اأورده الدكتور بن دغ��ر عن الع��ام 

وال�صحافة يف ذلك العهد �صنجد اأن حال اليمن كان ككهف 

حتر�صه اأ�صباح التخلف وتتنف�س يف جنباته بقايا ثقافة 

تقليدية ل تغني ول ت�شمن ول متت اىل ما�شي ال�شالم اأو 

حا�صره ب�صلة.. فال�صحف املوجودة كانت تعرب عن منهج 

النظام وت�شدر بالطريقة والأ�شل�ب الذي كان ير�شي 

الإمام الذي كان يطلع على اأعدادها قبل الطبع وياأمر بعد 

ذلك بطباعتها، ك�شحيفة »الإميان، و�شباأ« الأوىل ر�شمية 

والثانية اأهلية.

اأما �صحف املعار�صة فكانت ت�صدر باخلارج واأ�صهرها 

»�ش�ت اليمن« التي كانت ت�شدر من عدن ثم من القاهرة.. 

اأما ال�صحف العربية التي كانت تاأتي اىل اليمن فقد حاول 

الإمام اأحمد منعها كما حاول منع الرادي� الذي كان دخ�له 

ا1ىل اليمن تاأكيدًا اآخر على تاآكل �شيا�شة العزلة التي ط�ق 

بها الإمام ال�شعب اليمني.

وباملقابل جند اأن فئة رجال الدين حتارب نزوع الإن�شان 

اليمني لكت�صاف ذات��ه والتعبري عنها فحرمت الفن 

وامل��شيقى والر�شم والنحت والغناء والرق�س وغريها من 

املحرمات املغلظة.. كما كانت الألعاب الريا�شية خروجاً 

�شارخاً على الدين و�شرًا م�شتطريًا، وكان دعاة اجلم�د 

ي�صفونها باأنها حركات �صيطانية.. و�صاة على م�صرح 

الأبال�صة كذلك فال�صينما وامل�صرح من املحرمات.

يف نهاية هذا الف�صل من الكتاب اأ�صار املوؤلف اإىل حماولة 

الأئ��م��ة اإق��ن��اع الأغلبية من ال�صكان بالوقوف خلفهم 

ا�شتنادًا اىل فهم واحد وم�شرتك للقيم الدينية، لكن الأدباء 

وال�شعراء ب�ش�رة عامة لعب�ا اأدوارًا تن�يرية غاية 

يف الأهمية، حيث حمل�ا على اأكتافهم مهمة التعبري عن 

اجلديد الراف�س لذلك النظام.

االستقالل الضائع
اأف��رد الدكتور اأحمد عبيد بن دغر ف�صًا كامًا حتت 

هذا العن�ان ليمهد به للق�شم الثاين من كتابه الذي ق�شمه 

اىل ق�شمني كما اأ�شرنا يف احللقة املا�شية.. و»ال�شتقالل 

ال�صائع« حوى الأحداث التي �صبقت و�صول الإمام اأحمد 

اىل �شدة احلكم، حيث كان واحدًا من رم�ز تلك املرحلة.. 

وقد ك�صف املوؤلف يف هذاالف�صل حقيقة الأو�صاع التي اآلت 

اإليها اليمن بعد ال�شتقالل الذي �شادقت عليه الدول يف 24 

ي�لي� 1923م بعد اأن رحلت الق�ات العثمانية عن اليمن 

يف بداية 1919م، وبعد اأن دخل الإمام يحيى �شنعاءمعلناً 

قيام اململكة اليمنية، �شعى اىل ت�حيد اأجزاء اليمن حتت 

راية الإمامة فخا�س من اأجل ذلك حروباً حملية عدة، 

ا�شتمرت زهاء عامني ارتكبت فيها ق�ات الإمام جمازر 

وانتهكت حرمات وا�شتباحت حق�قاً.. لكنها اأدت اىل ب�شط 

نف�ذ الدولة املركزية، يف تلك املناطق النائية خ�ش��شاً 

»املقاطرة« التي ج��رت فيها واح��دة من اأك��رب معارك 

الإمام..

ووقف الدكتور اأحمد عبيد بن دغر يف هذا الف�صل - 

على احلملة الع�شكرية التي وجهها الإمام يحيى للق�شاء 

على »ثورة« نا�صر مبخوت الأحمر وحم�صن �صيبان 

اأمري ل�اء حجة- وكانت احلملة الع�شكرية بقيادة 

ابنه احمد يف اأول ظه�ر له وقد حا�شر حجة حتى انتهى 

احل�شار باتفاق �شمح لبن الأحمر باخلروج من قاهرة 

حجة اىل حا�شد مع رجاله واأ�شلحته ودخل اأحمد املدينة 

واأ�شبح اأمريها، وبزغ جنمه من ي�مها.

كما وقف املوؤلف على اأكرث احلروب القبلية �صراوة 

واأطولها عمرًا والتي كانت بني الإم��ام يحيى وقبيلة 

الزرانيق يف تهامة وبالتحديد بني احلديدة وزبيد اأي يف 

»بيت الفقيه« وكان عدد اأفرادها »90.000« ن�شمة تقريباً 

احتفظ�ا با�شتقالليتهم ط�ال فرتة ال�شيطرة العثمانية 

على اليمن.. وكان الإمام قد ترك هذه القبيلة و�شاأنها بعد 

اأن ا�شت�ىل على تهامة.

ويف عام 1926م قام بع�س اأفراد القبيلة بقتل اأعداد من 

جنود الإمام، فاأر�صل لهم حملة قوامها األف جندي تقريباً 

ولكن القبيلة اأبادتها عن اآخرها.. فاأدرك الإمام خط�رة 

املوقف فاأر�صل حملة بقيادة ابنه اأحمد 

الذي ا�شتغل الفر�شة لي�ؤ�ش�س �شمعته 

فيما بعد..

 وبعد اأن حاربت القبيلة طيلة عامني، 

مت اقتحامها يف اآخ��ر معقل لها »بيت 

الفقيه« واأ�شر �شي�خها ورجالها وزج 

بهم يف �شج�ن حجة الرهيبة حتى ق�ش�ا 

نحبهم وقد قدرت اأعدادهم بنح� 700 

�صخ�س وهناك مقربة قرب حجة تدعى 

مقربة الزرانيق..

وتناول املوؤلف الدكتور بن دغر حرب 

الإمام مع الدباغ يف مدينة البي�شاء الذي 

اأدعى الإمامة لنف�شه.

كما تناول املوؤلف �صيا�صة الإمام يحيى 

جتاه الق�شية اجلن�بية مع الربيطانيني 

وك��ذل��ك الأدار���ص��ة واحل���رب اليمنية 

ال�شع�دية.

ولأن �صيا�صة الإم��ام يحيى انعزالية 

بال�شافة اىل ف�شله يف م�اجهة الأخطار 

التي ظهرت يف ثالثينيات  والتحديات 

واأربعينيات القرن الع�شرين فقد اأدى كل ذلك اىل ظه�ر 

معار�شة وطنية فر�شها تق�قع الإمام وانعزاله واإغالقه 

لأب�اب التغيري.

يقول املوؤلف الدكتور اأحمد عبيد بن دغر: كان لاإمام 

يحيى فل�شفته يف احلكم ونهجه يف ادارة الأم�ر، وكانت 

لهذه الف�شفة وهذا النهج جذوره امل��ش�عية يف تك�ين 

اليمن اجلغرايف ويف تركيبته الجتماعية، اأ�شفى عليها 

الإمام يحيى �شيئاً من ثقافته الدينية وخرباته احلياتية 

- لقد فر�س على اليمن �ش�رًا من العزلة، اأراد به اإبعاد 

اليمن عن اأية م�ؤثرات.. وبالتايل اأ�شبحت اليمن �شمن 

روؤيته اقطاعية خا�شة وال�شعب �شمن فل�شفته قطيعاً من 

خمل�قات اهلل.

اإذًا يت�صح جلياً توفيق املوؤلف يف هذا الف�صل با�صتعرا�صه 

لأحداث تلك املرحلة التي مثلت بداية قيام و�صعود الدولة 

املتوكلية التي ت�صكلت فيها �صخ�صية الأمري اأحمد -الإمام 

لحقاً- كاأحد اأبرز رجالتها فقد خا�س حروباً عدة لخ�شاع 

املناطق القبلية، وب�شبب ذلك اكت�شب �شهرة كبرية، ونظر 

اإليه اأهل اليمن باعتباره الأمل يف حترير اجلن�ب والرجاء 

يف اإ�صاح الأحوال التي �صاءت يف عهد والده يوماً بعد يوم 

فتهياأ للزعامة، وطلب الإمامة و�شعى اإليها رغم اأنه مل يكن 

م�ؤهاًل لها وهذا ما �شيت�شح يف تناولتنا القادمة للق�شم الثاين 

من كتاب »اليمن حتت حكم الإمام اأحمد« مل�ؤلفه الدكت�ر 

اأحمد عبيد بن دغر الذي وقف على تلك احلقبة وتناولها 

مب��ش�عية ومنهجية وحيادية قلَّما جندها يف الكتابات 

واملذكرات وامل�ؤلفات التي تناولت فرتة عانت فيها اليمن 

اأ�شد املعاناة، ولزالت ب�شببها ت�اجه الكثري من املتاعب، 

واآثارها لتزال يف كافة مناحي احلياة.۹

اليمن 
تحت حكم اإلمام أحمد

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

الى مرحلة البحث العلمي والدراسة األكاديمية..
ويعد كتاب »اليمن تحت حكم اإلمام أحمد« لمؤلفه الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام من الكتب القليلة التي تناولت فترة حكم اإلمام 
أحمد بطريقة أكاديمية يُحتذى بها إذا أردنا الكتابة التاريخية التي تقودنا الى تأصيل وعينا 
التاريخي كون الباحث قد التزم بشروط البحث العلمي وبذل السنوات لجمع المعلومات 

والوثائق، والدوريات والمراجع والمذكرات التي تناولت أوضاع اليمن في تلك الفترة.
ونظرًا ألهمية ما احتواه هذا الكتاب ارتأت صحيفة »الميثاق« االحتفاء مع قرائها الكرام 
بأعياد الثورة اليمنية باستعراض فصول هذا الكتاب القيم الذي نقل الواقع المأساوي للحكم 

الكهنوتي البائد وتقديم ما تيسر من مادته المكثفة والعميقة..
تأليف:

د. أحمد عبيد بن دغر

) الحلقة الثانية (

عرض/ توفيق عثمان الشرعبي

اليمن ظلت ساحة واحدة للنضال ضد اإلمامة واالستعمار
اإلمام هو الدولة والدولة 

هي اإلمام
بسط اإلمام على »10.700« هكتار 

واستوىل على عائدات  األوقاف
األئمة استغلوا املواطن 

وامتهنوا كرامته االنسانية

أثبت الشعب أنه شعب واحد 
يف الخطوب وامللمات

اليمن كانت ككهف تحرسه 
أشباح التخلف

األلعاب الرياضية اعتربوها حركات 
شيطانية وصالة على مسرح األبالسة
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