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��12 ����� 1974  

��� ا���	�� ا���م ، 	�������� ��� أر�
� 	����ه�ة ، ��
�ر��  �!"  �#
��آ� ا�23	� ا�1ى "/&.�ن #�- ا���, ��� "�+�  ا����ون 	�) ا'"&�دات"5� 
# ��� ا�23	�� #� أ#����� و"�78�9ن دورآ� #� "6��  ا�&�آ�ت ا�.�ر�� وا��&�ر
اAم و"5آ ون "@�#� أ	�9ء ا���رة ا�<��� 'س�>2ل ث�وا"
� و���#&�  �8ر"��

 ف إ�� ا�!��3ة ��� ه1ا  ا��>�>, ا��
��ن������� وا�1ى �/�E�	 �� �ا�

  ا�FGء ا�&��ى ا�
�م �) ا�����

��ق ����Aا (� �

� اA	�9ء �) +2ب أ#����� ن����وان�� "�.��ن  و��ح/� 	�� أ

�دآ� 	�, ر���� و"� ��+K�2 ا�7/� (��	��� ، L�.���� ا��#Aب ا�  .  �
وأن

 (��<�ص� +�/� أن "Fوروا و+�99 ا����#O ا�1ى ���د أش�ف آ<�ح وأ8 س- 

�  أ�,�اس���2- و"&��� أ�Fاء �) أرا��- ، ح�ول ا���سK ا'س�ا���� �

  ا�� وان وا�>�Q 	>�� س9  إ'

����� ا���/�Eر وا��
���  ن�ص� ا'س������ � وان اس�ا��ل �19 أ�8��   �
���	
وا'ره�ب ��� أن��ض ش�Q #�!�3) و#�ق أر�- وواص�R اس�ا��ل ��� 

ا������ � وان
� ��V أ�Fاء ا�Uى �!�T<� 	�, ا��/�دىء  � ار ا�!�9ات
�G" ن!�ن��E�9 ا��  ا� و��� وا���� ا�Wاب وا� ول ا�Tر وا���ا����� إ�� ا� 

��ا�
�ت �!�&� د#��� �)�
وآ��ن
� وه� �� #���- �8ا"�9 ا��!�&�   اس���2
ا�� وان ا�>�در ��&���   ح�9�� "� ت �
1ا١٩٧٣ا�/�س�� #� أآ��	� س�9 

ا�!����  أرا�� و+�99 	�  ان R�7# آ, �&�و'ت �/[ ا�9<\ وآ, ا��س��,
ن���G ا���L وا�>�ور ا'س�ا���� 	�  أن أ	R اس�ا��ل أن "��., ���ارات 

��Aا  &��8
� ا�1ى �V�� ^9 � م �� اAرا�� 	����ة و��V ا��.��ة و�
واث/�R �8ا"�9 ا��!�&� وش�/
� أن
� �8درة ��� رد  . اح��ام اس��2ل ا� ول

ا���7و�� آ�� أث/�R ز�L ا� ���� ا'س�ا�����  ا�� وان و��� اس���دة ا�&��ق
V زال ش�/�9 ا����#O و���97 �� و8 رة ا�&` ��� ا'ن���ر دا��� ، و'

ا���7و�� و��&�ر آ, �Fء  اس�� اد ��� �� آ, ا��@&��ت ح�� ن!��د ح���98
�) أ�Fاء ا��+)  
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ا�&�س��  و��  آ�نR و8<� ش��ب ا���رة ا'#����� آ�
� را��� 2Uل هa1 ا�<��ة
�
"�82� �
���� وه1ا ا��<�ح ا���7وع و�38�Eه� ا ���) #��ات ن@�� �9	�6 

� ا�� وان�� ��� �Fء �) أ�Fاء هa1 ا���رة اAم ��F9� س�ا��لE س����ا� 	��
5�   و��cه���!�9  ا�� ا�&` وا��/�دىء Aن-  L8���) ا�/2د ا���	�� وه� 
-��T��)  ��<�ح ��7وع  O#����/�دىء ا��� ن��, و' زال ��	 (�d Qش�

19 �8�R ث�ر"�9 #� � �
�����٢٣ا��  1952  

��� ا���	� �� ��ن�- أ#����� ، و"��ن ا'س����ر #��V  ��ن� ا��   \>9	 (���G�ا�
' (���ع ا����� ا���	� ح�� � ,�� ��� Qس���Aن<\ ا K/"ان ، وا��Aا 

����7ن "&R س��ء �8ر"�9 اAم ��"/�3ن 	�, ش��ب أ#����� و��33Tن إ�� 
� 	�� �� ا'���8دى #� ��G'ت آ.��ة ��9
�ض 	��ر ا�&��ة #� أ#���� ا����ون

��ن�  واAرض ا���	����� وا'ح���رات ا���	�� ا��!�
� ا��<�!�ا��� آ�ن 
��  	�ح ة اAه اف وو#�ء ���7ب�@�� �
���� إزاء "6�� ه� و��9ص�"�#Aا���رة ا

��ا�
� ا�� وان V# �	ن��  ا�&` ا�����
�K ا�� ]3U ا'س�ا���� ا�1ى
� ����!�Qوا'ح���رات ا������� ، ���>�>, #V أ#� �� را"
� ص�رة �) ص�ر  


� ا���ر�f �2س����ر ا�!��س� وا'���8دى وه� "��ن�G!�	�ت ���7#�  ا����ن 
�) ا��
� و	 أت �
���� ا����#&� 	�  ان "&�رت إراد"�#A�9 ا	م ش����"�K�3  أ

���ن
� #� ا�&��ة Vا�  

"��L8 ' إن أح ا �) �!�K�3 أن ���  ���رب ا�!��� إ�� ا��راء و�!��ة ا�&��ة
��3 ���� ا���م وا��!��/, س�ف �U ��� �������ن� ا#� ,G!��/ أ  f�وا���ر

 
7� �

� وا���Uء ���7	� �"  


� اA	�9ء ��) ���2U أو�- ا��� �� وا'���9ن �&����"�� ���: أ   �
9��@"
�) أ�, "&��� أرا���9 واس���دة ح���98 وا� #�ع �
�K 	2دي #� آ<�ح Kا��ا� 

��ا�
�-�) اس��9�2 V# �9/ش� K� �
6�� ه� و"��+<�� ���iا�� ��	وإ�� ش�� ، �  

 �����#A ����� وا����� دا� aس�1آ� ���� ���ى ا��7 وا�� وان وه� ����ا�
���iا��  


� اA	�9ء �) �9  اj ، وا��G  ���ر"�9 اAم�  ا#����� 	����#�` ��� أ

 




