
 

عهطبٌ َبجٙ  

 و 1971 انحبد٘ ٔ انخًغٌٕ، انقبْشح، يجهخ انكزبة انؼشثٙ، انؼذد
 

 

 *  اليمن على مطابع الجمهورية العربية المتحدة
 

 

ٚغش يجهخ انكزبة انؼشثٙ أٌ ركشف نقشائٓب ػٍ جبَت يٍ جٓذ سائغ نألعزبر عهطبٌ ػجذِ      

 أحذ انًؼٍُٛٛ ثشئٌٕ انكزبة ٔ أحذ انًثقفٍٛ انجبسصٍٚ ثجًٕٓسٚخ انًٍٛ انجُٕثٛخ انشؼجٛخ، ٔ َبجٙ،

 .ثبنزجًؼٛبد انججهٕٛجشافٛخ فٙ انًٍٛ انجُٕثٛخ
 

  يشجغ ثٍٛ يخطٕط 2500ٔرضى حٕانٙ  ٔ، ٔجشافٛخ انًُٛٛخْ٘زا انجٓذ انشائغ ْٕ ػجبسح ػٍ انججم     

 .األنًبَٛخ اإلٚطبنٛخ ٔ انفشَغٛخ ٔ  يشجغ ثبنهغبد اإلَجهٛضٚخ 1700ٔيُٓب . يطجٕع
 

قذ رفضم األعزبر عهطبٌ َبجٙ فأرٌ نٓزِ انًجهخ ثُشش يب طجغ يٍ يبدح ثجهٕٛجشافٛخ ػهٗ  ٔ     

انًجهخ رشكش  يغبًْبرٓى فٙ خذيخ ربسٚخ انًٍٛ، ٔ انًطبثغ انًصشٚخ، رقذٚشاً نجٕٓد انًصشٍٚٛ ٔ

 ".انججهٕجشافٛخ انًُٛٛخ"رُٓئّ ػهٗ يب ثزل يٍ جٓذ فٙ رجًٛغ  نألعزبر َبجٙ ْزا انزفضم انكشٚى ٔ
 

 

. انقبْشح .. سئٛظ رحشٚش يجهخ انكزبة انؼشثٙ / انغٛذ 

،  ثؼذ انزحٛخ

األثحبس انًُٛٛخ انًطجٕػخ فٙ انقبْشح  حغت طهجكى ٚغشَٙ أٌ أسفق قبئًخ ثأعًبء انكزت ٔ     

انز٘ عٛصذس " Index Yamanicusثجهٕٛجشافٛب  ... انًٍٛ "أعزخشجزٓب يٍ انقغى انؼشثٙ يٍ كزبثٙ 

أَٙ أثقٛذ أٚضبً  قذ أثقٛذ ػهٗ أعًبء ثؼض انكزت كًب عٛظٓشْب انكزبة رارّ، كًب ٔ ْزا ٔ، قشٚجبً 

ػهٗ أعًبء ثؼض انشعبئم انجبيؼٛخ انزٙ نى رطجغ ثؼذ حٛش أٌ ٔضغ أعًبئٓب ضشٔس٘ إلظٓبس يذٖ 

 .يغبًْخ انجبحثٍٛ انًصشٍٚٛ فٙ دساعخ ربسٚخ انًٍٛ ْزًبو انقبْشح ٔإ
 

: يؼهٕيبد ػٍ انكزبة

انجبيؼخ األيشٚكٛخ  أعزفذد يٍ فٓبسط يكبرت جبيؼخ نُذٌ ٔ و 1963ٔثذأد انؼًم ثّ عُخ  .1

ثبنُغجخ نهًخطٕطبد انزبسٚخٛخ )انجبيغ انكجٛش ثصُؼبء  داس انكزت انًصشٚخ ٔ فٙ ثٛشٔد ٔ

 .، ْزا ثبإلضبفخ إنٗ جٕٓد٘ انخبصخ فٙ انًٕضٕع(انًُٛٛخ

ثحثبً ػٍ انًٍٛ ثًخزهف انهغبد كبإلَجهٛضٚخ   كزبثبً 1700ٔٚحزٕ٘ انقغى األجُجٙ ػهٗ حٕانٙ  .2

 . فصالً حغت انًٕاضٛغ22قذ قّغًذ انًصبدس إنٗ  ٔ، األنًبَٛخ االٚطبنٛخ ٔ انفشَغٛخ ٔ ٔ

اٜخش نهًخطٕطبد انزبسٚخٛخ انًُٛٛخ  قغى نهًطجٕػبد ٔ: ٚحزٕ٘ انقغى انؼشثٙ ػهٗ قغًٍٛ .3

 .يخطٕطخ   كزبة 700ٔيجًٕػّ حٕانٙ  فٙ يكبرت صُؼبء ٔ

 يغ رقذٚش٘

                                                                                                  عهطبٌ ػجذِ َبجٙ 

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

 ."(األػًبلقبئًخ : "نهًضٚذ ساجغ)". رفغٛشٚخ ػٍ انًٍٛ ٔجشافٛب يخزبسح ٔ٘ثجم" ْزا انجحش ْٕ قغى يٍ كزبة  *



 

 


