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                                                             ) 1( 
  

 : ا;�0"!*:9
�� ��د أن ���ن         ��د  ا��	�� ا���وض أن أ�
	� ه��      آ�ن��	� ا��$�ة  ه�� !"!� أ �� 

 أ��8:  ا��ى� �8رت إ�7ه، إ5 أن ا34��ط         +د أآ-�1 .�%0 %/ .-�ه�، و+د �*�رت إ& %          
7��ت .�C ا���B ا�*���� ا�A �$�@� ?"ل ا=س��7;             	�
5�3ت  "  F ��ب  ا�����7Dدرة ا�


	سP7"��ا��8 سداد د�:    ) أو أL�M ا��$�ة  ( أ��J أن أس
�I ا��$�ة      ��H:" وأ�3ال���" ،
   R
 A3وا=ر���ء �د5 %/ .�ض ا5�Bت،        ا�V"!�ء   ��%C  %س�س��- ا��
�Tة دوره�    -��$� آ

���C أن ُأس
�Vر %/ Hد�د �X ��7ت ا���دة إ����Y ��7�Z�. 
 �ح د��ان  ": "$ ا	,Aج ا	4?س�  : 	�ح�ت -�=���! " ا=ول أ�دأ ��$� ه�ا ا��
�ب      ه�ا��ا

 �� ".س� ا�����" �ح د��ان ")  ��E F ا	س�=����D	��CدراB!"أس�ة ��
�^ ا=ول (س� ا���
��دل %;        "  H� $E,0   ا	�0ر#G"وأ_: أن ��ا�8 ��ب        ه�ا
 ح�&ت"8دور� ��م ا=3د ���

��م ا=!�0           "وأح�ال C�. انaI� �Xص (، ور�cا C.إ�دا (      C%����ر أن 
 ا�V"!�ء��.
 �d� ".  �ح إ�دا.C ا�cص"وا=ر���ء +د أ8

e�
��� !! %�Cأ
�/ %hاآe!	��7،%�ذا أ��J وا=%��� : ��/iوا�د . 
 : ا	=��ب!"�0"

) !4B �Lس�د" M:2003آ� Pو �Q�D0Rم��	ا ( 
  إذ   1dr   +د   ا�����   س�   %q    �ح   ���p   أن ا+
��1  ) 2009 – 1979( �3ا& !"!0 .�%�     ��د

 1H�?   ���%   �%�T�%   ��%��
  .�F e      دراس� " ا��H; آ
�^    هs      Cد�V�� �Hرى      %
 tH���!����7إ.�دة   +�رت   و03  ". ا�س   ;�Y         uا���1   �����%�7 "  ا	U?4   أ�Tار "د
F    آ
  ". أآ�:ه   أن    �"    �Z:4#	   XY?R  !���=	�Q�,   ���ة   إ�V " %	د%
ه 

5   �v?:   أآ�ر   %/   أ�أ  L
  أن   %/   ?��J   5هx   ���د�Jع �73�C     %/   ا��hة   ه�� F     ا��
L   ه��   أآ
 �y   �H=ا   ،   C	ر^   وأ� ��وأ   zآ�     C�  وه�   +���   د�J.�  - س�.
��  -  أ%�|   أ�� .  أ�d8}�   ./  ��د
  ./ %س�و�C�.    A7   اBس�ب   .�ج   إذا   أ+�ل   %�ذا   ��/ ،   %�-{   أz   أن   +��  ا?
�رu ا��ى     ه�   أ�ه 
 L7���   ���    t؟أو��


ه ا��ى     ا��+1   ./   أسZل   س�ف أ�:     أ.
	د�Dأ     F ���
وF  ،   �$�.�   �س1   وأ��   ا�$��   آ
 ���
.�C    ذاك   أو   ه�ا   أ��J   ، أس�س    %	�ل   آ��L   أو ،   �J.� س�7سC     �س1   وأ��   ����d   ا��

�   �   ?��8   ?�ة   أ�ه   أ.
	د   7J-�   ا��
���   3س�ب �   �.�$�     ،Cأو أوس�7س   L�A3    أو   %	�ل   آ�
 L7�Y   Cس��7دي  �	�  .  

�1   %�   آ�   أن   ه� ،   و%�زال ،   آ�ن  .�رى
  ��ر   �3ل   �دور   آ�ن ،   +��   أو   %	�5   أو    ��ا ، آ
  ا	4?س�! ا[��T !E:!إ�7ه %/   +�L ه�� ا��$�ة ا��7%�7 إ& %� ��1          ا��ى     ه�ا   ه�  ، وا3د 
)   Cس�� LY–    Cس��ج ". –  Cس�� aT���$�ح    ه��وه� ه� ا��ى �س
درH: إ&       )   Cة وه�Yا��� 


-س�ه،J ،��$س�ب  ا�BCا��"ج ا���س . 
  �Xه�   ه�ا   آ�ن   ر   L�  ZJ�� ،   ��ا�ه )  �Z ���ه (ا=د^     ا�4داع F   أ_�دى     ��H 5:   ا��ى     ا�س

7��   �س1 �Y   L
��   �س1 أu     آ-� ،   �JاtM   أو+�ت F     آ��ا��   ا=دب   أآ�  �ه   =د.e   ا�*L   أ%�رس   أد
 L��*%   �$ة   و��و%�7ت ،   ا�����Vإ�� .  ا�   ��
��و�F �1،     ��/   %�   آ�   �3آ�M ،  1%�ة   رؤJ    أى
  آ��ءة   3سL   ا��ؤ��   ه��   %/ &     �7س�   %�    ���   ?"��   %/   أ�� ،   �دي F     و+�1   أ��   ���دف   أداة 
  . اس
�-��� F   و%��ر�C   ، ا=داة 
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:�Hا��  أ.-�ل   !"!� )  ا�س��0  ا�س���� و    وأ���    ��ر   �	17 ����    ( ا�س/   ه�� F     ا�ن  

��   أن   دون  - �
�را -  أر�3   أن   ��ز   5 )  ا=د�t   وا��	د   ا=دب   ./   ��7دا (�  ا=%�   ��-ه   �/   أ!
���   ��7��   أ�D�J   أن   ا�ن  .��C   . ��دي � �"ف %� z �$�� %/ أس�س�7ت ��Jى %�V           ه�ا،   =ر
  " و�7�pت ا�4داعا���Hد،�3آ�7 "

  ) ا���س�7   ا=%�اض   و."ج  (?��8  ا���سC   ا��"ج  F  : ا^ول
  )  ��� ا=%�اض ا��	��7 وا���س�7ا��رى ا��ه�  .�دى وه� ( ا	?�aم   "�ه�!  : ا	��5_
b	�5	س " : ا�B^ا^"�اض  ا F    !4?س�	ب  " ا�
 %س�دا��Cو+د ا�17 %�ه      ) ا��C���! �I     ا��

  ̂�
 ".ا	��4a("و" ا^�Eاض"آ
eا��	ا :  F       :��ى	د ا�C��	 !#ر���	ا UB^( ا  ��د،    : 8در %��H�7ت�3آ�7 ا���pو 
  ¡ ) 1972  %��   أس�س�7@�   و1�D  (  "ا	�0Cان   "�ه�!" آ� %/    ا=و& F %س�دا�ه    و�	C  ")ا�4داع

 " !#�f4	ا   !�E��#ر#   ا����	ا!  :   F �g4	4?س�    ا	وا�"�اض ا .  
، و%��� %� +�رب ا��4ء     )ا��Iا��( و���%C و Hد��7 ��ا%¢ ا��-� ا���7H���7        %س�ر) د(
�V%: 

 ""$ ا	�=��D إi ا	��ا9h" ا[4س�! ا	Y#�Zة )1(
 ""$ ا	��9 إi ا��0اع "ا	,0وانY#�Tة )2(
	��E ا	=�X إi وQCه -,�i       ا�#���E! "$ ا[�gد إi ا	�e" �T�4 ا         ا	Y#�Zة) 3(
 ) . ا��kنإiا	Y4وع (
 أ�0أ؟   �g:mذا

 !!! ا	=��ب وأ"�آ� إi اop qا
*** 

  1987 ا	�:,! ا^وi "�0"! أ�0أ �Dw:�ت إه0اء ، �B uف
 1987: إهداء ا�*��� ا=و&    

 إه0اء
��آ�uإ& /� . ?�Jً�أوأ%���، أو %س¤���7، :  ا=8د+�ء ا��

���u�J ه�5ءوإ& � /� .. أو ر��Jإ¦�5،د�J.ً�، أو :  ا��
 .��J�� �7-§��C�. e،: ..  ه�ا ا��-� �$	7هأهدى

 "أ��" �س¤���7 ا?
�7رى %� ه� و�Zآ7دا
  

    �7��Vا� ���2009����7 (إهداء ا�*: ( 
iا إ�:�E $#o	��4ة ا	ا yo0*�ء هhإ $#o	واA:ا، ح�& و"س���:�,# z  

)eه ¨�� eه /%�   )، ه9 &حMf؟!!!!1 إ�7ه ا�*��� ا=و& أهد
  

 ا^وi   ا	�:,!   "�0"!
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   1�
�F   ،C     و3�س
ه  ، %
	*��   hJات .�C     ا=?aة   ا�س��ات F   "  ا��-�   ه�ا  " آ�©��� �-�V%  
 ¨�  ه�� F   رF   A�3   أدوارى     �0   اP�c   %/   ا�cف :  ذ�|   %/ :  �
���   =س��ب   أآ
�ª   L ً   آaVا   أ3
�ZJ   L7�� .  ا�7Bة Y   أ%�رس   ���،   ا� ��ذ   وأ�
،  إ» ..  ا��+L3�8   e�+   ���   1   وأ�� ،   ����%��   أس
  .�F e     دراس� (،  " ا�����   س� "آ
�^   F   ا�Bا F ���     C     إ�7ه   أ �ت   %�   ���   ه�ا   و��� 
أر�دى    %�ز�u= 1   "  �7��3  " ا���س .�C   ��سC     أ.�ض   أن   أ�Hؤ   5 أCH���!�� (  ، /%     uا�س��7 

��Hن   وهH"��  ، e�e وأ��دى    ا�*�L7   +-7ص y   أن    uو��  . ?�ص   �$�� 

�C     ?"ل   %/ (���سC   رؤ��H     A.�   أن   و%�������%   Aأ!�ره� ا�     Fّ ��+أ8د  C tDأآ� &     �دت )  ا��  
�	�ل   أن   %/    ،   A3 ه�أ     uا�$| س�ور     F آ�   a�7   ا�س�  ا��ء   إ5   ���ض   أن   ��5/ ا�A     ا��ا
  J"   ا��ؤ��   زادت   إذا   أ%� ،   �	د��   أ3س/ .�C     ذا�ه   %/   ا�درك   ا��ء   أو ،   3�8���   %/ "  ا�
�ح "
 �7�إ&    ���
���J   3دا   %�   ه�ا   و���  -"  ه��ا  " .�D�� إ&     ا�7��B   ا4�س�ن   �*�ر   F ��3�%     س

�ل   أن   إ5  ، إذن ،   ا��ؤ��   ه��   L3�8   ��|   و5  -  ا��� ��   .��م F     اBد�x   ./   ا��� y   ��7ض�  
  �Hء V% -    F" ا��وا����J     C/ ،   ا���e   أو   ا���س��   ور�X ،   ا��/   ���I   ا�س��د   ��=س��ب   ��سه 
3�8�ه   �س�.د  -  ا=+� .�C     %�ه      F x�
�    ��ص   أ�س��  .�C   دا?�ه %���ى     ���   ./   اBد�  روا
���   روا�� F     �3و�
ه   %�   ���   وه�ا (�Y   Cه" :   C$ا�   C�. 8در "  طا���ا   ��1   ا=ول   ا��ء   %�s  
  ." ا��ا+��  " .��ان 

9g,	ا   iا   "$   أ#|�   ه�  احل�o:�9   ه�	ا  : !��}   !�a~�   !?�4E   ، ت�C     F ص   �ل���   �"��  ،
 Mوا����     �Bر�g�   ،�4Q; 0*و     �-Yو���ا   آ�5ا ه  . M#رأ   $"   ��A�   �"   z   $أن   أح��   أآ   yأرا  
� ،   أ�0ا �g�Eو    F   �4Q" $Eر   "� �?س�     و�h   �#ه�د     ،i ��:5"و*0 ���ا-�،     و   ���     i�,?ا� �p  ،
  "���D   �"�f4   "�-0#! "  ا;��   !#�a	MC�� "  !�"�,   أ�Q��B   أن   أردت   ح� أ��   ،   �� و",�#��   
 ���?|m   �," ،  ادYm    �Cح� )E�|-ددى   و�- .  

  ./   ا�����   ا4ذا.� F   ا�u�V     ا����%¢ F     �دوة F     أ �رك   آ�1   03 ا���J     CDا��  F   3دث   ¡
���7   ا�دآ
�رة   ا=س
�ذ   ا��
�ب   و%����  ا�	�-�وى   س�a   ا�دآ
�رة   ا=س
�ذ   %;   ا�$��   آ
�ب �  
�س�ؤ13�Y   5   أن ،  " وا��ا+��7   ا��و%��س�7   �0 ا�$�R     ا�	�ص  " .��ا�ه   وآ�ن   �-�د      C�. ����%  
�ه   آ-ه   ���+ص   ��د ا�$�R     ��	�ص  ا��Cd   ا��د��   ه�   %�  : " ./   ا��
�ب �$�  وآد�� ،   ؟ " آ�7ه   و
 ¯�
��7��ن   ا4ذا.�   أن   ��
ا�$���J    R	�ص  - ا��اه/   ���D�-�  -  3	7	�7   �د�"   �7س�   وا�
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 e3"�7   وا��إ&    ��4 �رة  ..  ا���¨   أ�Mار   س�   و©��7  -  %�   �در�H   زال   و%�  -  ��   آ�ن   ا�$�

-�   و©��7   ه�� ).  أ�73�� أس*�رى     أو ?�اF     .�ه   �	�ل   +د (J:     �$��   %���   ا�I-�ر   ا��ء �� 
 �{   ��
���	���7   ا�دور   }�ا   �	�م ا�$�R     ا��/   ه�ا   آ�ن   و+د ،   و�Hد��   %/   ا�?�   ���v�L   رؤ  
  - ا�ن  -  ا��/   ه�ا   ه�   أ�/   �د��؟   %/   وه�  ، آ��|   ا=%�   زال   %�   ه� :  �س�ء�1  . �سR   و���vح 
 -  و+
�� -  ا�
�	��C أ3سس1  ا�$�R     ا��/   ذ�|   إ�7ه   ���   آ�ن   %�   .-¯ إ&     ���   أن   ��/ ا��ى   
،  وا�
�L   ا�	��8   و%�*	ه  ا��ا.C   ا��	�   ��Iور   �
�v7 ،   ا�cاD   �Jد   ا����8ة   3س�س7
��   أن 

¢   +د ���ه   .���   �$�وا�"وا.C،  ا��ا.C     �$	7ه اB	7	C     ��-��   وإ.�+�  ا��$�ى   ����Hد   
 �-���J   uس��5  ا4   e
���د±�   أن  إ&   س��7   ��7�-�   و+�ب ،   ا���Hد �H�R     °�   إذا   إ5        F آ�  
،  و3د� ا�
	�7دى     ا���e   ���78   %�|   إذا   أ�ه   �ــ
��ر   �	دم أى     إن .  %
��%� %�C.�D     وا3د 
���ر   ه�   ا����8   ا�
	دم   س�J   |�%   �7	د     ،³Y�? ��   ر   ه����    Fا�? �-�%    C´ �-�. .  

  �:حb   أن   أرد��   إذا  -  احل|�ر#!   ا	��4!   هF yo     دورy   ��ص   ��Cه ا	,�"�     	��,�   أن   أ3سس1
 $E   9#0�     ،���4 ح�����	�4س   ��   	ا     ��Z#و yo?��ة   ه	ا     �	ا �Qا�س�ر   -�آ   �a�	,�    ا�	ا
  . ����   و��	U   ���-�4   "$ "  احل0و-!  " وا��?�ء 

1�Hر   L�+أ     F   C+ه�� "أورا "    Aا� ¯�
��   أن   س�
F    دورا -�دى     *0   أ��   و���رت ،   س��ات   %/   آ
ا�$�R    ا��/   ���   %/   أL�8   �7س1 ،   أ�Hا���   ���   ����8   رeM -  وأ��  ، ا��س���!   ا	U?4   رؤ#! 
�1   %�   ���   أراH;   ر13 .  %�   �$��   و©�7
ه أدى    ا��ى 
  أر�Hزة   ./   س��ات   .$�   %/   أآ�V   %/   آ
  ا��F ��±   �d     و�$� ،  " ا���%�7   ا=%�Vل F     ا���س�7   اCH�%  " ¡   /. "  �7B س�CH     ا��0   وا3د "
�73��� "آ
�^   F     ¡ ،   ا���س�7    L*وا�   tدت "  ا���سH�J   أن     A+". ا��/   }�ا     R�$س  -ا���  aا
��  " ا�$���7�Mµ�   �7   +د%
ه   �?�   ��سaا   ��آ�ت   ¡  ، Hد�دة   �7س1  -  ��73اك    ;��Y   ة�v$ا� " ،
 �$�     F ¯d�%   �%   ��¶   1 .  ا�"ل��H   ;Hhذ�|   آ�   أس   ��أ+�أ   وأ     C+دت  ، ه�� أوراH�J   ه�ا   أن  
�دى     �0 ا��ى    ¯d
  �ه   آ�ن   ر�X ا4ذا.C،     ا��	�ش   ه�ا   أ!��ء &     ?*�  ا��ى ����:     ��$�   أن   �س
  . ?�ص !	�F    دور 

C�Bا  R�$دث  ا�d�̧   �a!Z�    A3 و��   �   /��  . ©�ه��   %���م¹   
�     :�V�F    ا=س
�ذ��   درC�. �H   ��&  3   ��7د   ه�ا   آ�   ���دف   J	د ا���-C،   إ´C�.   C     +د«   �ºف 
  ز%/   %/   أ�
�Tه�   آ�1   �دا��   أ�دأ   أن   أس
*7; أu     ."%�   ه�   اBدث   ه�ا   وآ�ن �J     ،C��ºع 
  أ�
��   أن   +�رت .  ا��©��7   %/   أو   ا��©C�. ��7     ا�cف   +�7د   دون   %�� �ة   ا���س   %;   =��ا�8 
  C�.  ددى�� �-sن   %�   وأ��� .  

 -2-   
F  ه  رؤ#�   أ+دم   أن   �3و�1   ا��-�   ه�اC��	   ج   ا���A,�	   ،4?س�	ق   ذ�|   ?"ل   و%/  اh?أ   �H�3ا  

��   آ-�   =.�D��   ا4�س���7   ا���¨ J�.   C�?دا   ،CHو?�ر ��  ،  ا�$�رع F  ا���ى    ا4�س�ن   ��

أ.:   ..  dJسL ا���سC     ���"ج  " ا���   ا	�Cه "  ���   إ½�   وأ�� ،    ���7   ?�ة   أ��   أؤآد  : !�0ا#
�7�ه �  ودورy   و�mا�y0   ا�����! ا	4?س�     ا	,Aج   و��?!   أ%�  ، و%��.���ه   ����8�ه   و���   س�
���و�ه  F   آ��|   أ��   وس�¦G�  ، 1ا	=   �mه   آـُ�:M ،  )��   ��ن   oQmا  ، ا	:�4ء  .  


dدد   �   ا����8   ا¶
-; JـC   ا���سC     ا�*L   دور   إن�  �7¨   %دارسه   �0   وا���اع ،   ����7   ���رة   
��   �8ا.� �T�   �
�	� ى  ا���د   ا4�س�ن   ���   �Zن   ?�7¯   ا?
"ف  ، د��5   �ه   ا?
"ف   ه�   �� ،   ¾   0��%  
 ���7�ه   �Z?�   أن   +*�%   ��Dا�
 ".  �	�ش   �"   %س�-�ت   ا�

  
  -3-  

  ���   أن A3   "  ا��"م  " �ـ   ا��"ج   أ�73�� �س-C     %�   أ¦��   %/ ،   أ��اع   .دة   �$-�  ا���سC   ا��"ج
 0V3���¯   ./   ا�$��ء  " ا�*��	�   ه�� أ´C     ا��Y   ر ".  ا��"م��
�   ���  �8رة F     ا��"م   ه�ا   ا�
 1��M     C�. �%   t-س� " �7�d
��   �"سhس�ل   روج ا��ى   " ا���سt   ا���
�� وا�
دا.C،   ،   وا��
،  وا�
 ��  . إ» . %���7   �دة   �%  C�. �7$3	C    وا��

  �� " ا��"م " �y   03   ��/ ،  ) ا4�س�ن   ��7   %�   أهe   %/   ه�   أو  (-  ا4�س�ن   ��7   %�   ه�   ا��"م   إن
��   03   أو ،   ا�7Bة ��  وا��-� ا4�س�u     ا�
*�ر   ./   ��
�+� اC�c     ا��ر   ه�   ����"م   ا��"ج   
 ،Cا  ا���س��J   ج   %�   ه��
y   �+��    دى	� ¿	� .  

F  ,:! "  ا��-�   ه�ا   %/   ا=ول   ا����	م   A=	�8ر   .دة   +د%1  " ا   /���   �Y��   ه��   ��ا�A    ا���
�ه   �   إذا 
��   ��   ���ÀJ   aس�     F ¨�.   ��pر   ا�*

�+�   إذ   أ�73ء   ½�ت   آZ��� .  ا��   ، �Xآ�ن   ور  
  ". �4Cزات "  �را��   ��� �س-A7    وراء   ا�س�   ه�   ه�ا 
��J   �D�� ،  " ا	س�=�ت�   	,:! " ا	X�5   ا	?9a   أ%�      �	��Y     أ?�ى   F ا��"ج     ،C03 ا���س   e
�   ���  
ا��F ���3    CD     ه�ا   �L�I .  أ���ظ   �دون   و ،    ��=���ظ  -ا�-�C   ا��"ج F     و?��8  -  ا�
�ا�8 
�7��   و�hاH;   ا��"م   و©��7   ��$�   03 )  ا��cص   وHه .��%     C�e   07ا����%  ( ا��ه��07 J   �8ا�
  ا�
 aM   CTا���  eق ،   وأ?*�   أهhÂو   ���ه   ا���Ã   ا�*�v3   L7ـL   ا���.�Jود   ����"  و�Hد  " ��.�7   و
 L7� و���
�& ،   ا��"ج F     ا��!�   ا���%� هC   ،   ا����¯   ¾دسه   ا���� إ&     ���   آ-� ،  " ا�7Bة F   " ا�*
���ن   ا�
*�ر   %سaة F     اس
-�ار� .��TJ����     C   وا�
�ا%ه ،   أآ�   ���ن   %س7��¤
ه   ÀJن    �Vأآ  
 �B�Bإ .  

1D�.     F ا��ء   ه�ا     u�V/   وآ�7 ،  " ����7ن  " �8را ا���   ��ا+h?ا   
  ا����ء ا��$�ى     �ا���8
�7س�   %� "  ا	,��ن   *�اءة  " ?"ل   %/   وأ.��1 ،   ا���¨   أ�Mار   ه�   %�   ��$� ا��ى        & �ª     :�8و /%  
  . %�� ��سC    و%/   ا�?ـ� 
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  %/   ا�7Bة   %/ �C  ��+   �%�   إ."ن   �H   ���VXء )  احل��ة   	,:! :  ا�x��V   ا����  ( ا��-�   ه�ا   ?
�م
 x73  : 9 ه�     احل��ة "  إنg,	ه�   ",�   ا�g,�	  : ا^رض   U?4	ا��ب   وإن  ،" وا     F 1   ا=���ظs   e.ز  
 ����   ز.�vJ   1s   e   أ�3س7¨   إ�73ء إ&     ا����ص   أو ،   ا�
Zو�B�7ة   %/   �7س�  ، اBا     F ءC   ،
   &�

ed   �   إذا ا���سC     ا��"ج   ÀJن و�����  وه� ،   و����س ،   ا���س   وسP ،   ا���س   %;   ����-�   
 ;H��   ���$�"   5   ا�*"+�  -  ا��ا+;   أرض إ&     ���� -  ���   �%   �-y   ام   %/   ا��ا+;   ه�ا�
  وأ�   ا�
   . %	��   أو   +�ÀJ   �8�ه   ذ�|   ����   �   إذا .  . Hد�د   %/   �Hسه و�:    ��سه �7�:    و%�ارة 

- 4 -  

d	7	ه   أ�Hهد   �M%�   أ%�   J��   وا������   ا��دا�� F   &     ����س��   ا��-�   ه�ا   و©��7   أ%��    F

  A�3ر  F �7ة   ه��Bا�8   أن   وه� :  ا���*�+�ا   أن   دون ،  أ.�ف   %�   أ.�Ji�e   ا���س   %;   أ   t���  .  
  .  �J �د   ا���e  ..  أ�د��e   �0 ��سC    ���   وأ.�ض   .�رهe   وأ�
-¨   أ��ا}e   أ�Yق   هZ��ا

  F23 / 2 / 1977    ا;���   
�1، وHد�: أود أن أ���               ��د :"�ح��!
 ا�
���C %/ آ
��� ا�$�ح ا��d¯، و%�ا��H %� آ

�$�ء¡ ��H; إ& %�   .. آ�ه أوF �¤)q��� " 5 أول %�ة، أى أن ��         �	�أ %�ه  7   أ5ا�	�رىء   
 C ا�Bا /% ..   ��.. ز��داتJ	د أ.��u %/ إ3س�س ?�ص �Zن ه�� ا�Bا C          .. إذا  �ء، ÀJن +

�ه.. أو ±�د ��وف�$� A3 و ��ًا.. أو. 
 )ا�
�1 %	د%� ا�*��� ا=و& دون �a7I �3ف وا3د(
  

  ا	=��ب احل�i اAQ�Bل
 )��ح ��E ا;�(

  
����7 و �ح و��aT %� ه� ."ج ��سC، ه�   �7¨   ا��
�ب   ه�ا   %��Dع  

��	د ا��"ج ا���سC      �����%�7 أ+�ب إ& ���3ت �$��7�7       ه� Cوه ،�� �X: ا��	د     ا���
 ا���س�7  ا4%�ا�7D ��¨ ا��+1 ���ى �Hا�L أ?�ى %/            وF  .�7ه،ا=°�، %� �ه و%�       

��-� آ
�^ ا=و&       )CHا�س����7!���( ����� ،"    e�. F دراس�CH���!����7ا�س "  C�
��وه� 
       ���% �V�7 أآ��� ا��ا��
�ه ا�$� �X"  ةa�7ا�س���ر أ�� ��� ½� ا���Ã ذا�ه      " ا��ا
.��

Cل ا��"ج ا���س"? /%. 

��   ا��ى   ،   ا��tD   و?�ة  ، ?��t   أ.�ض   أن   أ�3ول   س�ف $��. ��7Ä   أ�Vس0   %/   آÅ   �%�.   �  

-" ا���سC     ا��ض   ."ج �س-C     .-�   %س
	" ا���سC     ا��"ج �س-7J   �%     C��   أ%�رس $%   ،   A3 5ت�Bا  
   Aا� �   /��
�ج   s     &إ a+�	. ،  �   ر���
e   %�   أن   أ�
��   ه�   %���   Â   �-.   e
�    F 5تا   ."ج�B    Aا�

��ول �   a+�	ا��   eT�%   ل   أو�Y   1+ج ،   ا��A,m   ���"  U?4	ا   ، �gQ"   Mج   ه� ،   أدوا-ه   آ��AE  
  . �¡��   أو   ��=9 �?س�  

A3أ�3ج  و     Cس�� �r-�   ه��   وأ�ا�   ��
��   أن   +�رت   ا���Jأ   U?�   ¢Q4;ى     اo	ا M4ا-:,�ه   آ   F 
.  ا���ر إ&   "  ا�سF e�.   t��!����7     دراس� " ?�1H   ����ه وا��ى    ، ا	�,:!   �B   "�   ��ح   آ���! 
  : ا�
�J   Æ	�رت 

 %� أ+�� �ه أدا�C وس�اس�7       وا4ر���ء �7س� %/ ��%C ا�V"!�ء        أس��.�7 %�  أ?�ص  ـ 1 
" ��Jى"ا�4/ ا��د�¯      1978س��    أ��%:���
�ام %���ع، ���%: �ه 8د�¯ ا��+;، آ-�           

  .  )ا��%Ç(ا���%� �H%; ا�Bوف 

دJ¯   ا��
���   أ��ك  ـ  2 �  5 ،   ا=وÆ   ا�*���   ه�� F   ،   أرH;   و5 %���$A     ووا+; ?��C     وا+;   %/   
  آ
�ب F     ا�Bل   آ�ن   %�V-�   _�%� .  وs   �7J�3د�دا   ا��اH; إ&     و5   ا= ��Y   %¤�ت   %/   س1�v   %� إ&   
��ك %��م  ا�سF  e�.     CH���!����7   دراس� =   ¯7!�
 & Documentation  وا�
d	7¯   ا�

Verification -  $
إ& %���3 35	�، %*-¤�� إ& %� �$� وس�ف ��$� F آ� %/ ����CÖ                ��دوا5س
"G#0ر�	0ا,� $E "وأح�الح�&ت"، و ." 
�A    �0  -  ذ�|   أ%�/   %�  -  ا���P   أ�3ول   أن  - 3 �T�) �7.�	� Evolutionary  ) ا�
*�ر��   ا4

Rhythmic Theory   Aت ال   وا���©  /% aVآ   ���"%     F   ^�
F  هC     ¡ ،   ا�سtH���!����7   ./ آ
 ���7���د   س�ف   �ª ��سC    ."ج   ه�   %�   و�0 ،  %س
	��   ��T��ر   س    F ب   ه�ا�
  . ا��

  ا��� �   ا�aV   ه�   ��د sد�x ���ه   )  ا���¨   أ�Mار :  �����%�7 (ا�$��ى     ا�q   أ��H   أن  - 4 
 L7�h�   ل��J   ب�
��/   �   �� A3     ا��   ���   ��J   سه��p   ص�cه   %�ض   ��"ج   ا�  ��ع   �	د«   أو ،   ��ا
  . ا��"ج   أ��اع   %/   ��ا�ه 

��H;   ا�سF e�.   CH���!����7     دراس�   آ
��� F   )  ا=و3د   و�7¨  ( ا=ول   ا����   آ�ن   وإذا   ه�ا  
�A     %/   ا��hة   ��| u��3   F     %/   وآ�  ( ���ظ   ر1�J .  د .  وأ ،   L7r   .�دل .  د إ&   �Y  ^در
و%
  �Jز��   وا�س7دة   3س0   أàد .  د إ&     ��H;   ا��-�   ه�ا   آ
��� F   ا�B&     ا����   ÀJن ،  ) و%��Dي 
�A     %/   ا�ن u��y     %/   وآ� (داوود   �Y در^  و
و?�V� �% a�e �7��3 هe ا����C       )  و%��Dى %

       L� ه�ا ا���م، أ%� ه�� ا��$�ة و��ا�8��J ،"         ا�
�ا�8و����C ا���/ ��yوا %�C ا�
در
          eار، أم            %�/��/ أن أذآ� أو أ �� %/ س�ه�B�� اره�، س�اء�-
 +�ب أو ./ ��د F اس

�Äل ا�hآC ر�7¨   . د./ وا��د�¯ أ   وأ?ص ����آ� اh����   �4اض،����	د، أم ���د.�ء، أم      
 ه�� ا��$�ة �sل دوره� .�دى إ& ��¨ ا�دور ا��ى +�م           ا���س�7،ا�$��� ا�����7 �����م    

    �%�. C	� ا	?9aوMد ��
	�H1978 .    ;% C%; ا�Bوف �H Fاج �A7 س��       " ��Jى "ا�*��.��ه 8د
    -0a#� : ا^ول

0��   !Bر�g;0#!   ا����	ا    F G�	4   ا	س_ا? 
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"  وا���دا��d�%�73-�  " –" %درس� ا���اة" 8د ا��ء ا�x��V��J u�V ��د ذ�|، ¡ -
);+�� �T�أ ( F �8�? ،�7��C ا��اa8دار ��� سÀ� ت�%�M |ا��ء، آ�� A7!"! /% x��Vا� 
��5�3ت") "1 ( ¯� )أ��T ا��+;(ذآ� %� 5 ��	�ل ) 3 )   ا��ت وا(0�B 2(ا���س وا�*�
-  F  �-س���	د ا���سL*��     C .�^     %�_�   ��4.داد   ���	�7م &     ز%"ء   %;   آ��1  1978  س��   د    F
  ��در   أن ،   ا���سL*��   t   ا�����   ا�-�F �7     و���د�� ،   ا�����7   ا��%��   %	��   وآ�ن   ا�	�ه�ة 
 ��{   ��  ا��_�   ����%¢   إ8دار   ./   �J"   ، ا���سL*��   t   ا�����   ا¶��   %/   %/   .دد   أول   ا���س
   C-0 ا���
I����   ���7�r4و� ،   وا�����7   ا   /��   L7أس��   �.��  %�رت .  ا�ن هC     آ-�   %7س�ة   ا�*
   C�. ;��*ا�     Aا� ��J�.1 ،   أ��d
�1 .  ا��-�   ه�� F   إس��F     إ%����J   �7سh �3وف   �8دوق   ا  
 ��.���1   8د�	0   .�%�0 إ&     و�Zت   �*�Y-�   و�ا4+�%�   %�     F ة�v3   F" اج�H  "   A7� ��  ا��_�   +
 0.��  ��د   را���   ����v.Z   ا��-�   و_1 .  آ�ن   و+د ،   وا��_�   ا¶��   %�دة   �Zول   أوZ�   ��-v7�   5س
  e�J   ا=�I8   ا���%�   أ%�  ، %��.��ت   دون ا=C�8     .-�ه إ&     ��H;   أن   �ا=آ   ا���%�   �/_   ا��_� 
 ��	�   L3�8   �-ه   ا��.�H3سس1 ،   رZJ     u1�7 أD   ه��	
  ا��-�   �د ��HZ�     A3   �ه   %د�/ وأu     %س
 Lا���س ،  �v?   أن   ا���%�   ه�ا   �?Z��دى    آ�ن   إن   ا�Bوف   �8دوق و.�دى   ،   �áسZ   .-�   دون   أ�Hا   
  و�   �س�.�   ��Jت   .-"   �ه   �د A3     ه�ا   ا�Bوف   �8دوق   ��س
I"ل   �-�ه A3     أ?�Hه   أن   أر�د   آ
�ب 
 /��
ه .  ا�����   س�   %q    �ح   أآ
L   أن   J	�رت   �Hه�    tء .�دى     �Zس   eآ   �d�8   /��   أن   ���-�  
 ��dd����%�7   و     uد�JZJ ه�15،  12  �0   أ  �d�8   دأت   وه��ا�   L
  ه�ا   ��م   آ�   وأ��و�ه   أآ
���ه�             ا��-�  ه�    ووHد   ا��
�ب إ�
�A3   C     ا�	در  �% & ;Ä د أن�� ،Lا��+1 ا���س F Lا���س

 �ح %q د��ان س�     : � e�. F ا�سCH���!����7      دراس "ا=ول   TJ ،�d�8�� ا��
�ب    ا=��
�� " .ا���

 


