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مسألا سفنب مليفل تلوحت ةياور  1952ويلوي ةروث لبق ىعامتجالا و يسايسلا داسفلا ةصق ىكحت ةياور
نأب ىسايسلا سيلوبلا سيئر اشاب ىمزع نئمطي  1952،رياني يف ةرهاقلا قيرح دامخإ مت نأ دعب ثادحالا ادبت
،ةقلطملا ةحيدم هتديحو عم هرصق يف شيعي اشاب ىمزع ،رطخ ىأ كانه سيل هنأو هيلع ةرطيسلا مت فقوملا
شيعت نأ اهنكمي اهنأ ةحيدم روصتت ،رصقلا لخادب ناميقيو ،ناجوزتيو )ريمس( يندم رايط ىلع فرعتت
ديعب
ً
.كلذ ضفري اشاب ىمزع نأ الإ ،رصقلا ناردج جراخ امهدرفمب اشيعي نأ اهجوز نم بلطت اذل ،اهدلاو ةرطيس نع ا
للملا نم ةلاح ةحيدم باتنت .رصقلا نم جورخلاب بألا عنقي نأ عطتسي مل هنأل اهجوزو ةحيدم نيب ةرجاشم ثدحت
هئاقدصأ دحأب لاصتالاب موقت ،هتالحر ىدحإ يف اهجوز رفس ةجيتن
يفتاه
ً
للملل رييغتلا نم عون هنأ ىلوألا ةلهولل روصتتو ةريثك ةيئاسن تارماغم هل هنأ هنع فرعت يذلا ماصع هنإ ،ا
ةرايس نكل ،تيبلا مزاول ضعب ءارشل ماصع اهكرتي ،هتقش يف هيلإ بهذت .اهتايح ىرتعت يتلا ةباترلاو
همامأ دجي الو ،هتقش لخادب يتلا ةأرملا ذاقنإل هئاقدصأ دحأ نع ثحبيو ،ىفشتسملا ىلإ اهرثأ ىلع لقنيو ،همدصت
لزنملا يف ،هتجوز اهنأ ىردي نأ نود ،ةأرملا هذه حارس قالطإ هنم بلطيو ثدح امب هربخيو لصو يذلا ريمس ىوس
تقولا ىفو ريمس لتقل ثداح ريبدتب موقي يذلا ،اهدلاو مامأ اهيلع مجهتي نأ دعب اهقلطي ،هتجوزب ريمس أجافي

ريبدتب موقي يذلا ،اهدلاو مامأ اهيلع مجهتي نأ دعب اهقلطي ،هتجوزب ريمس لتق ةمدصب ءاقدصألا رعشي يذلا
ىلع طغضلا ةلواحم يف اشاب ىمزع أدبي ،ريمس لتق ةمدصب ءاقدصألا رعشي يذلا تقولا ىفو .ريمس لتقل ثداح
ةحيدم هتنبا هجوزي نأ لجأ نم ماصع
بنجت
ً
ةيفيك يف ةينطولا رصانعلا ضعب نم هفيظوت متي اشاب ىمزع رصقب ماصع دجاوت ءانثأ ،ةحيضفلل ا
يذلا ىنطولا ميظنتلا ىلإ اهملسي .اشابلا ةنازخ نم ةمهملا قئاثولا ضعب ريوصتب موقي اذل ،كلذ نم ةدافتسالا
،هتلاقتسا هميدقت ةرورض ىارسلا بلطتو ،اهعيزوت ىرجيو .اشاب ىمزع تاركذم لكش ىلع اهتعابطب موقي
ءانثأو ،اشاب ىمزع ىلع ضبقلا متي ،حلفي ال هنكل ماصع لالخ نم هل ةءوانملا رصانعلا برض اشاب ىمزع لواحي
.دبألل اقرتفي نأ بلطت اهنكل ،اهل هبح ىدمب ةحيدم ماصع ربخي عادولا

