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عيطاُ ّاجٜ 

ً  1981حيقح،  (12) أمت٘تش، 14ػذُ، صحٞفح 
 

*** تحليل المجتمع اليمني
 

عزيزي القارئ  

ست٘ى٘جٞا ُخألثْ٘ى٘جٞا ٗ األجتَاع ٗ اإلخاله اىؼشش اىغْ٘اخ األخٞشج أتذٙ ػذد ٍتضاٝذ ٍِ ػيَاء ا     

 .تَاٌٍٖ تذساعح ٍختيف ٍظإش اىَجتَغ اىَْٜٞ إٓ
 

ٗ عأحاٗه فٜ ٕزا اىثاب، أُ أقذً ىل فٜ ػذج حيقاخ، ُػصاسج أفناس مو ٗاحذ ٌٍْٖ فٜ اىَجاه      

.  عتٞؼاتٖا ٗ ٍْاقشتٖاإ ىل فشصح اًا اىزٛ تطشّق إىٞٔ تاسك
 

عتْتاجاتٌٖ فٜ إعأػشض أفناسٌٕ ٗ ٗجٖاخ ّظشٌٕ ٗ  ٗ اىؼيَاء اىزِٝ تحضشّٜ أعَاؤٌٕ اُٟ ٗ     

: ٕزٓ اىصفحح ٌٕ اىتاىٞح أعَاؤٌٕ

 ٍِ أصو َْٜٝـ جشٙ باىثشٗفٞغ٘س ػثذ هللا  .1

 ٍِ أصو َْٜٝـ اىثشٗفٞغ٘س ػثاط َٕذاّٜ  .2

 ع٘ٝذٛ ـ سٕ٘ىٌجاىثشٗفٞغ٘س تٍ٘اط  .3

 ٍِ أصو ع٘سٛ ر ـ اىثشٗفٞغ٘س ٝ٘عف شيح٘ .4

 ىَاّٜ ـ أاىثشٗفٞغ٘س ٕاّظ مشٗص  .5

 تشٝطاّٜ ـ اىثشٗفٞغ٘س تٞغتُ٘  .6

 ٍشٝنٜ ـ أاىثشٗفٞغ٘س سٗتشخ عت٘مٚ  .7
 

   ٗ الشل أُ ػيَاء آخشِٝ متث٘ا أٝضاًا ػِ اىَجتَغ اىَْٜٞ تيغاخ أخشٙ، فاىصفحح أٝضاًا تشحة   

تإعتٞؼاب أفناسٌٕ إرا قذٍٖا صٍالء آخشُٗ ٗ عتظٖش تأعَائٌٖ فاىٌَٖ ٕ٘ اىتؼاُٗ فٜ ٍؼشفح 

َّشخ اىغ٘اػذ . ٍجتَؼْا اىَْٜٞ ٗ مو ٝغتطٞغ اإلعٖاً فٜ ٍجاىٔ إرا صح اىؼضً ٗ ُش
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.  ألعثاب سقاتٞح فٜ حْٖٞا

 تٌ فٜ اىثحث ػشض ألفناس ٗ ٗجٖاخ ّظش ٗ إعتْتاجاخ ىنتة ٗ دساعاخ صادسج ػِ خَغح ػيَاء  فقظ ٍِ **

:  ٌٕ أصو اىغثؼح اىَزم٘سِٝ فٜ ٍقذٍح اىثحث ٗ

.   اىَغإَح اىَْٞٞح: ـ تشٗفٞغ٘س ػثاط َٕذاّٜ ـ اىتشمٞة اىتْظَٜٞ ىيذػ٘ج اىفاطَٞح

.  ـ تشٗفٞغ٘س ػثذهللا تجشٙ ـ عٞاعح اىْظاً اىطثقٜ فٜ حضشٍ٘خ

.  جتَاػٜ فٜ اىَِٞإلتشٗفٞغ٘س ٝ٘عف شيح٘ر ـ اىتْظٌٞ اـ 

. طثٞؼح اىْظاً اىَينٜ فٜ اىحضاسج اىَْٞٞح اىقذَٝح: ـ تشٗفٞغ٘س  أىفشد تٞغتُ٘ 

. األّظَح اىقثيٞح ٗاىتْظٌٞ اإلجتَاػٜ ـ حاىح اىَِٞ اىشَاىٞح: ـ تشٗفٞغ٘س ٕاّظ مشٗصٓ

  "(.األػَاهقائَح "اىتشاجٌ فٜ  :ساجغىيَضٝذ ) اىنتة ٗ اىذساعاخ ٍ٘ض٘ع اىثحث ميٖا تاإلّجيٞضٝح  ***


