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عيطبُ ّبعٜ  

ً  1981ػذُ، ىٌ ْٝشش، 
 

*  موذج مثالي ألزمة الثقافة في اليمهن: مقرر تاريخ اليمه القديم
 

غيت ٍْٜ ٍؤخشاً ٍشمض اىجح٘س اىزشث٘ٝخ، ثؼذ أُ عيَْٜ ّغخخ ٍِ ٍقشس ربسٝخ اىَِٞ اىقذٌٝ  ـ1

ىيغْخ األٗىٚ صبّ٘ٛ، ٍغ ٍالحظبد ٍذسعٜ اىزبسٝخ فٜ ٍذاسط ٍحبفظخ ػذُ، أُ أثذٛ سأٜٝ ح٘ه 

ٗ قذ ٗ . صحخ اىحقبئق اىزبسٝخٞخ مَب ٗسدد فٜ اىَقشس ٗ فٜ ٍالحظبد ٍذسعٜ اىَبدح أّفغٌٖ

ٗ ػْذ رغيَّٜ اىْغخخ . درٌٖ ثئػطبء اىشأٛ ثؼذ ح٘اىٜ األعج٘ع الّشغبىٜ حْٖٞب فٜ أٍ٘س أخشٙع

غيؼذ فقػ ػيٚ عضء أغيغ ػيٚ اىَقشس ٍِ عبثق ٗ إَّب أٍِ اىَقشس أخجشرٌٖ ثؤّْٜ فٜ اىحقٞقخ ىٌ 

ٗ قذ  (حعبسح ٗ صقبفخ اىَِٞ اىقذٌٝ)ثؼْ٘اُ ـ ً 1981أمز٘ثش  ـ ٍْش٘س ٍْٔ فٜ ٍغيخ اىضقبفخ اىغذٝذح

 ـ عضء ٍِ ٍبدح مزبة اىزبسٝخ اىَقشس ػيٚ عْخ أٗىٚ صبّ٘ٛ ٍِ اىْظبً اىغذٝذ"  :مزت رحزٔ ٍب ٝيٜ

 ـ  ٗ ألَٕٞخ اىَ٘ظ٘ع ّؼٞذ ّششٓ. اىضبّ٘ٝخ اىَ٘عؼخ ٗ اىزٛ ٝؼذ اىَؤىف اىَغبٌٕ اىشئٞغٜ فٜ رؤىٞفٔ

صٌ أظفذ قبئالً ثؤُ ٍَب ىفذ ّظشٛ فٜ ريل اىَبدح اىَْش٘سح عَيزٖب األخٞشح اىزٜ عؼيذ " . اىَحشس

ٍِ اى٘صْٞخ اىَْٞٞخ ٗ اىٖٞ٘دٝخ ٗ ـ حغت رؼجٞشٛ ىٌٖ ـ  (خيطخ ٍيطخ)ٍِ اإلعالً ػجبسح ػِ 

 :ٗ ٕبمٌ ّصٖب . اىَغٞحٞخ

 ٓففٜ أٗاعػ شت .ىقذ رشمذ اىحعبسح اىَْٞٞخ اىقذَٝخ ثصَبرٖب اى٘اظحخ ػيٚ اىحعبسح اإلعالٍٞخ)

ػزَبد إلاىغضٝشح فٜ ثذاٝخ اىقشُ اىغبثغ اىَٞالدٛ ثذأد ثبىظٖ٘س دٝبّخ ر٘حٞذٝخ ٍَٖخ خبصخ ّشؤد ثب

ٗ قذ ، خزالغ اىَ٘ع٘د ثِٞ أشنبه اىذٝبّخ اىقذَٝخ ىيَِٞ اىقذٌٝ ثبىذٝبّخ اىٖٞ٘دٝخ ٗ اىَغٞحٞخإلػيٚ ا

رطّ٘س اىالحق ىٖزٓ اىذٝبّخ اىغذٝذح ٗ اىزٜ رشنو خيٞطبً ٗ رذاخالً ػع٘ٝبً ثِٞ اىٖٞ٘دٝخ ٗ اهأدٙ 

ىَغزقشِٝ اعزَبػٞخ ىيغنبُ إلحزٞبعبد اإلٍنٞفبً حغت ا، اىَغٞحٞخ ٗ اىذٝبّخ اىقذَٝخ ىيَِٞ اىقذٌٝ

 ـ عػ شجخ اىغضٝشح اىؼشثٞخاأدٙ إىٚ ظٖ٘س دِٝ ػبىَٜ عذٝذ فٜ ٍْطقخ أٗ، ٗ اىشحو فٜ اىَْطقخ

 . (اإلعالً 
 

ٗ ىنِ  (اىضقبفخ اىغذٝذح)ٗ قذ فَٖذ ٌٍْٖ أٌّٖ ىٌ ٝنّ٘٘ا ٝذسُٗ ثؤُ اىَبدح قذ ُّششد فٜ ٍغيخ      

اىزٛ  ـ ػيٚ أٝخ حبه فقذ ٗعذّب أُ ريل اىفقشح اىَْش٘سح ٍ٘ع٘دح ثبىفؼو مآخش فقشح فٜ ّغخخ اىَقشس

 . ٗ اىزٛ ُعيٌّ ىٜـ عزْغو إلال ٝضاه ثب
 

 ٗفٜ ريل اىغيغخ األٗىٚ ٍغ األخ٘ح اىَغئ٘ىِٞ ػِ اىزبسٝخ ٗ اىؼيً٘ اإلعزَبػٞخ فٜ ٍشمض اىجح٘س ـ2

اىزشث٘ٝخ، ٗ اىيزِٝ أحعشا ىٜ ٍقشس اىغْخ األٗىٚ صبّ٘ٛ اىَزم٘س أػالٓ، أخجشرَٖب ثؤّٔ قذ عجق أُ 

 (ربسٝخ اىَِٞ فٜ اىؼص٘س اى٘عطٚ)أغّيؼذ قجو أشٖش ػيٚ اىَقشس اىغذٝذ ىيغْخ اىضبّٞخ صبّ٘ٛ ح٘ه 

فؼْذٍب مبّذ رغؤىْٜ . ٗرىل ثحنٌ أُ إثْزٜ ـ أٗعبُ ـ فٜ عْزٖب اىضبّٞخ ٗ ٕ٘ ٍقشس ػيٖٞب ٗ رذسعٔ

ػِ ثؼط اىحقبئق مْذ أعٞت ػيٖٞب دُٗ اىشع٘ع إىٚ اىَقشس ألّْٜ أػزجشٕب ٍِ اىجذٖٝٞبد، ثو ٗ أشؼش 

ٗ ثؼذ أُ أخجشرْٜ أُ . أّٖب ٕٜ أٝعبً رؼشفٖب ٍَب رؼيَزٔ فٜ اىغْخ اىغبدعخ إثزذائٜ ػيٚ األقو

اىَقشس اىغذٝذ ٝق٘ه غٞش ٕزا، قَذ ثقشاءرٔ ٗ ثبىفؼو مذد أّفغش ٍِ اىغعت ٗ أىؼِ مبرت اىَقشس ألُ 

فٖ٘ رحشٝف ٗ حغت فظٞغ . ٍضو ٕزا اىؼَو عشَٝخ ثحق أثْبئْب ٗ ثْبرْب فٜ مو ٍذاسط اىغَٖ٘سٝخ



 

 2 

ٗ قذ أخجشد إثْزٜ ٍب ػيٖٞب إال أُ رقجئ ـ ٕ٘ أٗ غٞشٓ ـ ػيٚ ػالرٔ  . ىزبسٝخْب فٜ ٕزٓ اىؼص٘س اى٘عٞطخ

ٗ قذ أظفذ ىٖب قبئالً إُ اىَقشس ٝحزبط إىٚ مزبة أٗ مزٞت ىزفْٞذ ٍحز٘ٝبرٔ فقشح . إرا أسادد أُ رْغح

( 65)صٌ ظشثذ ىٖب ٍضالً رؼشفٔ ٗ ٕ٘ أّْٜ ٍطيغ ٕزا اىؼبً أظطشسد أُ أػذ دساعخ ٍنّ٘خ ٍِ . فقشح

ً، ٗقذ 1948صفحخ ـ ف٘ىغنبة ـ ىيشد ػيٚ ٍقبىخ صغٞشح ٍْش٘سح فٜ إحذٙ ٍغالرْب ح٘ه أحذاس 

فَب ثبىْب اُٟ ٗ ّحِ ّقف أٍبً  (َّ٘رط ٍضبىٜ ىزٖبفذ اىْقذ فٜ اىَِٞ: ً 1948ص٘سح )أعَٞذ اىذساعخ 

.  قعٞخ رخص آالف ٍِ أثْبئْب ٗ ثْبرْب ٗ مٌ عْحزبط ىيشد ػيٞٔ
 

ـ ٗ مبُ ًٝ٘ خَٞظ ـ أُ عبءّٜ أحذ األخ٘ح  (اىٖبئظ)     ٗ ٍِ اىصذف اىطٞجخ أّٔ فٜ ّفظ رىل اىًٞ٘ 

ٗ فٜ اىًٞ٘ اىزبىٜ مبُ اىَ٘ظ٘ع ٍ٘ظ٘ع ّقبػ أٍبً ٍغَ٘ػخ مجٞشح . اى٘صساء فقَذ أشن٘ ىٔ ٍب حذس

. ٗ قذ أعزغشة ٕٞبعٜ أصْبء اىَقٞو ػْذ ٍغٞئٔ. ٍِ األصذقبء ٗ اىَغئ٘ىِٞ ـ ٗ مبُ ثٌْٖٞ ٗصٝش أٝعبً 

ٗ اىحقٞقخ أُ اىطيجخ !! فيَب ُأخجش ثبىغجت قبه إرُ عْحبٗه دائَبً أُ ّضٞشك حزٚ رزنيٌ أصْبء اىَقٞو

أّفغٌٖ ٝغزطٞؼُ٘ إمزشبف األخطبء ٗ اىزحشٝف ٗ اىْ٘اقص فٜ اىَقشس ٍِ ٍقبسّزٌٖ فقػ ثَب رؼيَ٘ٓ 

فجَْٞب . فٜ اىنزبة اىَّ٘حذ ىَذاسط اىَِٞ فٜ اىصف اىغبدط إثزذائٜ ٗ اىزٛ ٝغطٜ اىؼصش اى٘عٞػ

مبُ ٍِ اىَفشٗض ىٖزا اىَقشس اىضبّ٘ٛ أُ ّٝ٘عغ ٗ ٝطّ٘س ٍب رؼيَ٘ٓ فٜ اىغْخ اىغبدعخ إثزذائٜ، عبء 

.  ػيٚ اىؼنظ ْٝغف ٗ ٝحّ٘س، ثو ٝجزش ٗ ٝحغت ٍب رؼئَ اىطيجخ فٜ ريل اىَشحيخ األدّٚ
 

إّْٜ أسٙ ّفغٜ ٍيضٍبً، ػيَٞبً ٗ أدثٞبً، ػيٚ اىذفبع ػِ مو ٍب َٝظ اىَفًٖ٘ اىَبدٛ، ٗ أػيٌ ....... 

ٗ ٍبٕزٓ اىذساعخ إال . أُ ٕزا ىٞظ عٖالً قػ، ٗ ىنِ، ٗ غبىَب فزحْب اىجبة، فيْ٘اصو اىَش٘اس

. ٍغبَٕخ فٜ رضجٞذ ٕزا اىَفًٖ٘ اىَبدٛ ىيزبسٝخ عززيٕ٘ب دساعبد أخشٙ
 

     ىقذ مبّذ اإلعٖبثخ ظشٗسٝخ ٗ حزٚ ّحذد أِٝ ّقف ٗ أِٝ ٝقفُ٘، ٗ حزٚ َٝنِ إٝقبف اىزبسٝخ 

!  (...ٍقي٘ثبً ػيٚ سأعٔ)اىَْٜٞ ػيٚ قذٍٞٔ ٗ عؼئ ٝغٞش، ثؼذ أُ مبُ 
 

     ٗ ّحِ ّشحت أُ ٝنزت ربسٝخْب اىَْٜٞ ػيٚ أعظ اإلشزشامٞخ اىؼيَٞخ اىصحٞحخ، ٗ أُ ٝ٘عذ ثْْٞب 

َْٜٝ ٝفؼو ٍضيَب فؼو ٍبسمظ ثبىْغجخ ىيفيغفخ اىٖٞغيٞخ ٗ ٝ٘قف ىْب ربسٝخْب اىَْٜٞ ػيٚ قذٍٞٔ 

. ثؼذ أُ مبُ ٍقي٘ثبً ػيٚ سأعٔ مَب ٝضػٌ
 

     إال أُ اىغؤاه ٝجقٚ ٕو صحٞح أُ ٕزا اىَقشس قذ ُمزت ػيٚ أعظ اإلشزشامٞخ اىؼيَٞخ أً ػيٚ 

اىْقٞط ٍِ رىل ٗ خبصخ ثؼذ أُ ٗظّحْب ثؼط اىَْبرط ـ ٗ ٕٜ غٞط ٍِ فٞط ـ ٗ ثبىزاد ٍب ٝزؼيق ثَب 

فؼئ ٗاظغ اىَقشس ثبىَبدح اىَْق٘ىخ اىَحشّفخ ٍِ أحذ مجبس ػيَبء اإلشزشامٞخ اىؼيَٞخ اىَزخصص 

.  ثبىحعبسح اىَْٞٞخ

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

 ىَب ـ اىضبّ٘ٝخ اىَ٘عؼخاىحذٝش ىيغْخ األٗىٚ صبّ٘ٛ ٍِ اىْظبً " ربسٝخ اىَِٞ اىقذٌٝ"ّقذ ىيَقشس اىذساعٜ * 

 .ٝحز٘ٝٔ ٍِ رحشٝف ٗ حغت ىيحقبئق


