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ؼٍطحْ ٔحؾٟ  

َ  1981ػسْ، ٌُ ٠ٕشط ، 
 

 ** نموذج مثالي لتهافت النقد في اليمن: تهافت التهافت
 

ِطوع ٔسٚز " ئٌٝ ػسْ ذؼس ِشحضوطٟ فٟ ِإضّط٠ٓ ػ١١ٍّٓ ّ٘ح 1981َذؼس ػٛزضٟ فٟ أٚجتً ِح٠ٛ      

ضؿطذس " حٛي 1981َ ِحضغ 26ـ  23ِٓ جٌّٕؼمسز فٟ ذ١طٚش فٟ جٌفططز " زضجؼحش جٌٛحسز جٌؼطذ١س

ِٟ ٌٍحعحضز جٌؼطذ١س جإلؼال١ِس جٌّٕؼمس فٟ جي جٌّإضّط جٌغ ٚ، جٌٛحسز فٟ زٌٚس جإلِحضجش جٌؼطذ١س جٌّطحسز

غٍّؼص ػٍٝ ِح ٔشطضٗ أ فٟ ؾحِؼس زِشك، ِرحشطز ذؼس ػٛزضٟ ضٍه 1981َ جذط٠ً 26- 20ِٓ جٌفططز 

زٚض فطحز جٌؿع٠طز ) ِٓ ٔمس حٛي وط١رٟ 1981َ جٌصحزض فٟ ِحضغ 91فٟ جٌؼسز  (جٌحىّس ج١ٌّح١ٔس)ِؿٍس 

 جٌصحزضز زٚ ٘ٛ ِٓ ِٕشٛضجش ِؿٍس زضجؼحش جٌر١ٍؽ ٚ جٌؿع٠طز جٌؼطذٟ، ( ذصٕؼحء1948فٟ أحسجظ ؼٕس 

ٚ ذؼس . ؼُ جٌؽ١س حؽٓ صحٌح شٙحخئٚ لس ظٙط جٌٕمس خ. 1980َ، (5)ػٓ ؾحِؼس جٌى٠ٛص ِٕشٛض ضلُ 

 ألٔٗ ػرحضز ػٓ شطحتُ شرص١س ٚ أذحغ١ً ٚ أوحش٠د ٚ ال ٠مَٛ ٖٔٗ ال ٠ؽطحك جٌطز ػٍٟألطجءضٗ ٚ ؾسش 

: وطف١ص ذحٌصّص ٚ ٌؽحْ ححٌٟ ٠طزز لٛي أذٟ جٌط١دأٚ . ٠س ِٛظٛػ١سَػٍٝ أٞ أؼػ ػً

غ١ع ِٓ ػحزجن ِٓ ال ضشحوً  أ  ٚ                ِٓ ٔحزجن ِٓ ال ضؿ١رٗ أحمـطٚ 

 ي ـي جٌّطؼحقـٌٟ جٌؿحٖض ئذغٟ            ٕٟٔ أٚ ِح جٌط١ٗ غرٟ ف١ّٙٛ غ١ط 
 

ضححز إلٚ فٟ أٚجذط شٙط ِح٠ٛ ؼحفطش ظّٓ ٚفس ذطٌّحٟٔ ِٓ ِؿٍػ جٌشؼد جألػٍٝ ئٌٝ ج     

 جٌٍّحمحش ئحسٜٚ ذؼس ػٛزضٟ ُأذرطش أ٠عح ذحْ ِمحي جٌؽ١س حؽٓ صحٌح لس ٔشط أ٠عح فٟ . جٌؽٛف١طٟ

ٚ ٌُ ٠ػطٟٔ ٘صج جٌررط جٌؿس٠س أٚ ٠غ١ط ِٓ ِٛلفٟ جألٚي ٚ ٘ٛ ػسَ . جألؼرٛػ١س ٌؿط٠سز جٌػٛضز فٟ صٕؼحء

 الًال غ١ٕٓ، فأٚأ شٌه ٌؽرر١ٓ ئْ لٍص ٖحس جٌعِالء ٌّحشج ٌُ أضز ػٍٟأٚ ػٕسِح ؼإٌٟٔ . ٖؼطحمحق جٌطز ػٍٟئ

 ٠حطحؼ ئٌٝ وطحخ أٚ وط١د ٚ شٌه ٖٚ جٌطز ػٍٟأذطٖ،  ئٌٝ أٌٚٗفحٌّمحي وٍٗ أذحغ١ً ٚ أوحش٠د ٚ شطحتُ ِٓ 

 ذأؼٍٛخ جٌررػحء ٚ جٌّحطح١ٌٓ ٚ جٌّسٌؽ١ٓ ِٓ ٖ ضش١ٙ٠ٛحًال ٘ٛ أشدجًال  ضع١ٍٍٟأؼٍٛذحًال ضرغ أْ صححرٕح لس أل

ْ جٌىط٠ُ ٚ ضأ٠ٍٚٗ آُزػحز جٌرحغ١ٕس جٌّشٙٛض٠ٓ فٟ ضحض٠رٕح جإلؼالِٟ ػٕسِح وحٔٛج ٠مِْٛٛ ذطفؽ١ط جٌمط

 ِؼطفس ػٍُ جٌرحغٓ ٟ٘ ؾ١ر١ُٙ ئْلٕحع ِؽصئ ذحغ١ٕحًال ٌرسِس أغطجظُٙ ٚ شٌه ِػال خضأ٠ٚالًال ُ٘ ٌّٞط٠س

ضرغ ٔفػ أ صححرٕح لس ئْ. ْ جٌظح٘ط ذحٌٕؽرس ٌٍرحغٓ وحٌمشط ذحٌٕؽرس ٌٍدألز جٌحم١م١س فضِغجي

فٙٛ ٠ػ١ط . جألؼٍٛخ جٌرحغٕٟ ٌطشى١ىٟ ِغ جٌمحضب ج١ٌّٕٟ جٌصٞ ١ٌػ أِحِٗ جٌىط١د حطٝ ج٢ْ

 ِح ذحي أذٛجخ جٌؿٕس غّح١ٔس ٚ أذٛجخ جٌٕحض الًال ٌسجػٟ جٌرحغٕٟ ٠طؽحءي ِعجالش ٚ جٌشىٛن وّح وحْ ؤجٌطؽح

ٌطعجِحضٟ ال ئْ ٚلطٟ ٚ ئٚ ِٓ ؾٙس غح١ٔس ف، ٘صج ِٓ ؾٙس. ضؽؼس ٚ وػ١ط غ١ط٘ح ِٓ ِػً ٘صٖ جألؼثٍس

 ٚ لس .ٔؿحظ جألػّحي جألؼحؼ١س جألذطٜئضجض جٌؿحٔرٟ ػٍٝ حؽحخ ػسَ ْؼإل٠ؽّححْ ٌٟ ذّػً ٘صج ج

ظطذص ٌصس٠مٟ جٌسوطٛض جألز٠د ذؼط جألِػٍس جٌصحضذس جٌطٟ ٠مٛي صححرٕح جٌؽ١س حؽٓ صحٌح ئٕٟٔ 

.  لٍطٙح فٟ صفحس وصج ٚ وصج ِغ إٟٔٔ ٌُ ألٍٙح جٌرطس
 

ٚ وحٔص ِالحظطٗ ػحذطز، .      ٚ وحْ جٌصس٠ك جٌؼع٠ع ج٢ذط جٌصٞ وٍّٕٟ ػٓ ٔمس جٌؽ١س صحٌح لحظ١حًال ور١طجًال 

فرؼس أْ أذرطٟٔ ذأٔٗ لطأ ٔمس جٌؽ١س صحٌح شٙحخ ٘ع ضأؼٗ . ٚ ٌُ ٠ىٓ غطظٗ ئلٕحػٟ ذٛؾٛخ جٌطز ػ١ٍٗ
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ٚ لس غٍد . ِغ شة ِٓ جإلِطؼحض ِع١فحًال ذأٔٗ ٌُ ٠ؼؿرٗ ٚ أٔٗ ٌُ ٠ؽططغ جإلؼطّطجض فٟ ئضّحَ لطجءضٗ

ِٕٟ ئػطحءٖ ٔؽرس ِٓ جٌىط١د فأػطصضش ٌٗ لحتالًال ذأْ جٌٕؽد جٌم١ٍٍس جٌطٟ ٚصٍطٕٟ ذؼس صسٚضٖ فٟ 

لس أ٘س٠طٙح ؾ١ّؼحًال ٌرؼط جٌعِالء فٟ وً ِٓ صٕؼحء ٚػسْ، ٚ ٚػسضٗ  (1980َ)آٚجذط جٌؼحَ جٌّحظٟ 

غُ أظفص ِرطؽّحًال ٌصس٠مٟ جٌمحظٟ جٌفحظً أٔٗ ال شه ٚ . ذا٘سجتٗ ِح غٍد ححٌّح ضصٍٕٟ ٔؽد أذطٜ

أْ ؼ١ؿس ذٕفؽٗ ذؼس جٌّمحضٔس ذ١ٓ ِح ٠سػ١ٗ جٌؽ١س صحٌح ٚ ِح ٘ٛ ِٛؾٛز ذحٌفؼً فٟ جٌىط١د أْ 

جٌّمحي ١ٌػ ٔمسجًال ٚ ضشى١ىحًال ذفطحز جٌؿع٠طز ٚ صححرٙح ـ ضحّٗ هللا ـ فحؽد ٚ ئّٔح ٘ٛ غؼٓ ٚ لصف 

!!. ٚ إٟٔٔ ٌطذّح أغٍد ِٕٗ ٠ِٛحًال جٌّشٛضز جٌمح١ٔٛٔس ٌٍّححوّس. ؼ١حؼٟ ِرحشط ظسٞ
 

ٚ حطٝ آٚجذط ١ٌٛ٠ٛ ٌُ أوٓ أزضٞ أْ ِؼطوس جٌؽ١س صحٌح لس أٔطمٍص ئٌٝ ذحضؼ ج١ٌّٓ، ٚ ئٔٙح لس ..... 

جٌى٠ٛط١س جٌصحزض فٟ " جٌمرػ"ِٓ ؾط٠سز  (3238)ِػ١طز ٌٍؼسز  (ِٕشؽطحش)وٛٔص ِٛجظ١غ ٚ 

فرؼس أْ . 20/5/1981َجٌصحزض فٟ " جٌط١ٍؼس"ِٓ ِؿٍس  (697)ٚ ذؼس٘ح ذ١ِٛ١ٓ ٌٍؼسز . 18/5/1981َ

ٚضجء جٌّٛظٛع ٚ ئْ صححرٕح جٌّؽى١ٓ  (ؾٛلس صٛجٌح)أغٍؼص ػٍٝ ِحوطرطٗ جٌصح١فطحْ أ٠مٕص أْ ٕ٘حن 

!! ١ٌػ ئال ( H.M.Vصٛش ؼ١سٖ )ٌطذّح ُوٍف جٌم١حَ ِٓ جٌرسج٠س ذسٚض 
 

ٚ  (جٌحىّس)ٌمس ؼرك أْ ذ١ّٕص جألؼرحخ ٌّحشج ٌُ أضز ػٍٝ شطحتُ جٌؽ١س صحٌح جٌّٕشٛضز فٟ .... 

غ١ٍس  (جٌحىّس)وّح إٟٔٔ ٌُ أٔحلش أٚ أػحضد أحسجًال ِٓ جٌعِالء فٟ ١٘ثس ضحط٠ط . ج١ّٕ١ٌط١ٓ (جٌػٛضز)

جٌفططز جٌؽحذمس و١ف ؼّحٛج ذٕشط ٘صٖ جٌشطحتُ ٚ جٌمصف جٌؽ١حؼٟ ظس أحس أػعحء جٌّؿٍػ 

ٌمس فؼٍص وً شٌه . جٌطٕف١صٞ إلضححز جألزذحء ٚ جٌىطحخ ج١١ّٕ١ٌٓ ٚ جٌطٟ ذاؼُ ٘صج جإلضححز ضٕطك جٌحىّس

. ضطفؼحًال ٚ ئشّثعجظجًال ِٓ ِػً ٘صٖ جألؼح١ٌد جٌّطرؼس
 

 

     ٚ ٌّؼ١ٍِٛس جٌمحضب جٌؼطذٟ، فأٔح ِٓ ِإؼؽٟ ئضححز جألزذحء ٚ جٌىطحخ ج١١ّٕ١ٌٓ ِٕص ضى٠ٕٛٗ فٟ 

وّح وٕص ِٓ ١٘ثس ضحط٠ط جٌحىّس فٟ , جٌؽرؼ١ٕحش، ٚ ِٓ أػعحء ِؿٍؽٗ جٌطٕف١صٞ ِٕص شٌه جٌح١ٓ

ٚ وحْ آذط ذحع ٠ٕشط ٌٟ فٟ ػسز٘ح جألذ١ط , ؼٕٛجضٙح جألٌٚٝ ٚ ِٓ وطّحذٙح جٌسجت١ّٓ غ١ٍس ػّط٘ح

ٚ ٌٓ أؾحفٟ . (أٞ ذؼس ٔشط٘ح ٌشطحتُ جٌؽ١س صحٌح فٟ ػسز ِحضغ)َ 1981جٌصحزض فٟ ؼرطّرط 

فمس ٔشطش ف١ٙح حطٝ ج٢ْ . ِٓ أػعحء جإلضححز (جٌحىّس)جٌحم١مس ئشج ِح لٍص ذإٟٔٔ أوػط ِٓ ٔشط فٟ 

ٚ وٍٙح غرؼحًال ذحٌّؿحْ ألْ جٌغطض ٘ٛ ذسِس ٚ ٔشط  ( ضطؾّحش4 ذحػحًال ٚ 16)ػشط٠ٓ ذحػحًال ٚ زضجؼس 

.  جٌػمحفس ج١ّٕ١ٌس لرً أٞ ئػطرحض
 

     ٚ ئشج وحٔص ٌٟ ِرطضجضٟ فٟ ػسَ جٌطز ِح زجَ جٌّٛظٛع وحْ ِحصٛضجًال فٟ جٌؽححس ج١ّٕ١ٌس، فإٟٔٔ 

أؾس ٔفؽٟ ٍِعِحًال أزذ١حًال أْ أضز ػطفحٔحًال ذحٌؿ١ًّ ٌّؿٍس زضجؼحش جٌر١ٍؽ جٌطٟ ٔشطش جٌىط١د ٚ جٌصٞ ؾؼً 

ئٕٟٔ ؼأضز ج٢ْ ٚ ٌؽحْ ححٌٟ ٠طزز لٛي جألؼٛز ذٓ . ِٕٗ ِّط ٌٍٙؿَٛ ػ١ٍٙح ٚ ػٍٝ ؾحِؼس جٌى٠ٛص

:  أذٟ وحً٘

ضخ ِٓ أٔعؿص حمسجًال لٍرٗ                 ٠طّٕٝ ٌٟ ِٛضحًال ٌٛ ٠مغ 

٠ٚطجٟٔ وحٌشؿٟ فٟ حٍمٗ               ػؽطجًال ِرطؾٗ ِح ٠ٕطعع 

ؼحزضجًال ٠شطُ ِحٌُ ٠طٟٔ                   فاشج أؼّؼطٗ صٛضٟ أٔمّغ  
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ٚ ذغط جٌٕظط ئْ ِح حسظ وٍٗ أٚ ؾٍٗ ٘ٛ ِٓ ػًّ صحٌح أٚ ؾٛلس صٛجٌح، فاْ ضزّٞ ـ وّح ؼ١ؿس ..... 

شٌه جٌمحضب ـ ِرحشطز ِٛؾٗ ئٌٝ صححرٕح جٌؽ١س صحٌح، ٚ ٘ٛ شٌه جإلؼُ جٌرشطٞ جٌصٞ ظٙط جٌٕمس ٚ 

!!  شٌه جٌّؼطٚف ذٍٙؿس أغفحٌٕح فٟ ػسْ  (صحٌح)ػُّ زجذً ج١ٌّٓ ٚ ذحضؾٙح ذاؼّٗ، ال 

 ..............................................................................................................................

ٔشطش فٟ " َ ٌؽطحْ ٔحؾ1948ٟٔمس وط١د زٚض ؾط٠سز  فطحز جٌؿع٠طز فٟ أحسجظ " ضز ػٍٝ ِمحٌس ذؼٕٛجْ *

 جٌٕمس ذطؾص ٘صٖ جٌّمحٌس ػٓ حسٚز ج١ٌّٕٙس ٚح١ع َ، 1981 جٌؽٕس جٌؼحشطز ػحَ 91ِؿٍس جٌحىّس ،جٌؼسز 

 .("جألػّحي لحتّس ": ٌٍّع٠س ضجؾغ). ئال أٔٗ ٌُ ٠ٕشط.  ِّح أؼطٛؾد جٌطز ػ١ٍٙح جٌطص١ٓ

 جٌمحظٟ جٌىر١ط جٌصٞ أش١ط ئ١ٌٗ فٟ جٌطز ٘ٛ صس٠ك جٌّإضخ جألؼطحش ٔؿ١د ػرسجٌطحٓ جٌش١ّطٞ ضت١ػ **

 .  أِح ضت١ػ ١٘ثس ضحط٠ط ِؿٍس جٌحىّس ح١ٕٙح ٘ٛ جألؼطحش ػّط جٌؿحٚٞ. جٌّحىّس جٌؼ١ٍح ٌٍؿٙٛض٠س ذؼسْ ح١ٕٙح 

 


