
 

 ـ رشعّخ  سٍطبْ ٔبعٟ

َ  1975، (2144) أوزٛثش، اٌؼذد 14ػذْ، صح١فخ 
 

* نجليز من جنوب اليمنإلإجالء ا تأمل في السياسة البريطانية التي أدت إلى
 

ٚ لذ رشعُ ، (٠بَ فٟ ثالد اٌؼشةأ)  ِٓ وزبة دٚس٠ٓ أغشاِض155ـ  149صفحبد اي٘زٖ ٟ٘ رشعّٗ      

 .اٌغبٔت اٌشؼشٞ إٌٝ اٌؼشث١خ شؼشاً اٌشبػش ِحّذ سؼ١ذ عشادح
 

ٌمذ وبْ اٌزطّٛس اٌس١بسٟ ٌغٕٛة اٌغض٠شح ٠شغً ثبي ٚصاسح اٌّسزؼّشاد ٌجضغ س١ٕٓ، ٚ فٟ أٚاخش      

اٌخّس١ٕبد أصجح ِٓ اٌضشٚسٞ أْ ٠زُ ػًّ فٟ طش٠ك رٕظ١ُ اٌى١بٔبد اٌّزجب٠ٕخ اٌزٟ رىّْٛ إٌّطمخ 

عالً أسٛح آٚ ٘ٛ األِش اٌزٞ ال ثذ أْ ٠حذس ػبعالً أَ ، سزمالٌٗإفٟ و١بْ ٚاحذ ِؼمٛي لجً 

إال أٔٗ . رحبد ٘ٛ اٌطش٠ك اٌطج١ؼٟ ٌزى٠ٛٓ حىِٛخ ِٕظّخإلٚ لذ ظٙش ٌُٙ أْ ا. ثبٌّسزؼّشاد اٌسبثمخ

ٔضّبَ اٌحىبَ إٌٝ إفٍُ ٠زُ ، (ا٠زٙٛيٚاي)خزالف ػم١ٍبد اٌغٕٛث١١ٓ ػٓ ػم١ٍبد ِٛظفٟ إثسجت 

ٚ ٘ىزا فغأح ٚعذ وً حبوُ ِٓ . اً  ٚاحذاً ٔضّبُِٙ ٚاحذإرحبد إال ثؼذ إغشاءاد ِب١ٌخ وج١شح ٚ رُ إلا

وٛاٖ اٌصغ١شح ةاٌّح١ّخ اٌغشث١خ ٔفسٗ ٚ لذ أصجح ٚص٠شاً، ثؼذ أْ رشن حصٕٗ اٌىبئٓ ػبدح فٛق لّخ عجً 

 ح ِٓ ٔسخاً رحبد٠خ لشة ػذْ ح١ش أػطٝ ٕ٘بن ث١ذإلاٌزٟ ٠طٍك ِٕٙب ا١ٌٕشاْ، ٚ رحّٛي إٌٟ اٌؼبصّخ ا

ْ رغ١١ش إٌّظش إ. ِّبصٍخ ٌجم١خ ث١ٛد اٌٛصساء صُ ِٕضذح ١ِٙجخ فٟ ِىزت ثغبٔت ِسزشبس ثش٠طبٟٔ ٌٗ

ٌؼجٗ إٌٝ ٔٙب٠زٗ اٌحز١ّخ فٟ عٕٛة  ِٓ رٌه اٌذٚس اٌزٞ رُ ح ٌٙٛ أوضش ٚالؼٟحٞئفٟ أ٠ٗ ِسشح١ٗ إ٠ّب

.  اٌغض٠شح
 

اٌىض١شٞ  فمذ سفض وً ِٓ سٍطبٟٔ اٌمؼ١طٟ ٚ، ٚ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اإلغشاءاد اٌىج١شح اٌزٟ ُلذِذ     

ٌمذ وبْ ٠ؼزمذ آٔزان ثأْ اٌجزشٚي . ْ شؼج١ّٙب ال ٠ش٠ذاْ رٌهألرحبد ٚ رٌه، وّب لبال، إلٔضّبَ إٌٝ اإلا

س١ٛعذ فٟ اٌصحبسٞ اٌشّب١ٌخ ٌحضشِٛد ٚ ػ١ٍٗ ٌُ ٠شغت أحذ أْ ٠شبسن ػبئذارٗ ِغ اإلِبساد 

 .األخشٜ

     إٕٟٔ ِٓ أٌٚئه اٌز٠ٓ ٠شؼشْٚ ثأٔٗ وبْ ػ١ٍٕب أْ ٔخشط ِٓ عٕٛة اٌغض٠شح اٌؼشث١خ لجً ػشش 

. سٕٛاد ِٓ خشٚعٕب ِٕٙب وّب حذس ٚ رٌه ألْ ِسزمجً إٌّطمخ وبْ ٠غت أْ ٠مشسٖ شؼجٙب ثٕفسٗ

.  أْ ثمبءٔب ف١ٙب أطٛي ثحغخ رشر١ت اٌّسزمجً ٌُ ٠ضد إال فٟ اإلسثبن ٚ إفسبد اٌٛضغ
 

     إْ س١بسزٕب ٌُ رىٓ رحىّٙب اٌشغجخ فٟ ِسبػذح شؼت عٕٛة اٌغض٠شح ٚ إّٔب فىشح اٌّحبفظخ ٚ 

.  اٌذفبع ػٓ ِصبٌحٕب اٌجزش١ٌٚخ فٟ اٌخ١ٍظ، ٚ وبٔذ لبػذح ػذْ عضء ِٓ رٍه اإلسزشار١غ١خ

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

أ٠بَ فٟ ثالد : ) ثؼٕٛاْ، رشعّخ خبرّخ وزبة دٚس٠ٓ إٔغشاِض، صٚعخ اٌّسزشبس اٌس١بسٟ اٌّم١ُ فٟ حضشِٛد *
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