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قدػػت أف ١ؽػػّٜٝ ثس٘٪٘ػػة أف اا١ٌٟػػة اٟٛطرؼػػ٪ة      

٦ٞتٟػة   اٛتُٜ٪ٟ٪ة ّ٪ػع ٜٞتغٞػة قح زتػ     قاٟٛؤؼؽةت

ٔةٟٛطارس ٨٥ ٞذّعد  .ثتى٩٧ع ٗطرات٢ة ق٧ٞا٥ج٢ة اٛس٘٪٘٪ة

 اٛ٘ةاٝ، اإلدتٟة٢ٜٛ٨ٌَةـ  ذراع

 

 ٦ٟٞة كةف ٦َ٧١ة، د٢٩٪ة، زك٧ٞ٪ة، 

 ٔتجُةك ٧ٟ٢ٜٛذج اٛؽةاط... اٗتكةد٩ة 

 اٛظي تتج٤ُ اٛـ٧ُب، ١عى أف تُٜ٪ٝ 

ح ٩ت٢ةؼػت   اإل١ؽةف قتُع٤ٕ٩ َٜ  ز٘٪٘ة ٞة ٥ػ٧ َٜ٪ػ٤   

 اٛج٢ػ  إوالٗةك ٍٞ ا٢ٌٛةـ ا٦ٛعٞػ٨ اٛ٘ػةاٝ ثػ٪٠ ٞضتٜػٓ     

... احدتٟةَ٪ة، احٗتكةد٩ة، اٛط٢٩٪ة، اٛسك٧ٞ٪ة، ااكةد٩ٟ٪ة

دٟ٪ٍ ٥ظ٣ اٛؽٜىةت تّٕنٚ أف تؽّ٪ع ٞكةٛس٦ة ثىع٩٘ػة  

ؼ٦ٜة قٞ٪ّؽعة، ق٥ظا ثةٛتػة٨ٛ ٩تىّٜػت دٟػة٥٪ع ٕٞعّػة     

ا٧ُ٘ٛؿ، ّ٪ع ٞ٪ةٛة ٜٛتّٟعد قا٢ٟٛػةداة ثفٔكػةر ّع٩جػة َػ٠     

 .ا٢ٟٛىٖ اٛؽةاط اٛظي ٩ضطـ ٞكةٛس٦ٝ َٜ  أكٟٚ قدػ٤ 

 

إف اُٜٛٝ أق اٛتك٧ٛ٧٢د٪ة ٥ٟة ٧ٞمػ٧ع ٞؽػتٟع قدااػٝ       

اٛتى٧ر ز٪ث أف ٞك١٧ةتػ٤ ٥ػ٨ دااٟػة اٛت٧ؼػٍ قتػغداد      

ٛك٠ إذا اَت٘طت ثف١ٙ تطرؾ كٚ ؿػ٨ء  . ؼعَت٦ة كٚ ٧٩ـ

٠َ ٧ٞم٧ع ُّٞ٪٠ ٟٛذػعد أ١ػٙ ٗػعأت ٢َػ٤ كتةثػةك ٞػة،       

 و٧ٕٛ٪ػةك ٔؽتك٧ف ٞضىبةك تٟةٞةك، ق٥ػظا ؼػ٪تُتجع تٕك٪ػعاك    

٢٥ةؾ اٛكح٪ػع ٞػ٠ اٟٕٛػة٥٪ٝ قا٢ٌٛع٩ػةت     . ٞؽؤقؿقّ٪ع 

أٞػة  . اٟٛسذ٧ثة ٢َٙ ثس٪ث أ١ٙ ٛٝ تٕكع ث٧د٧د٥ة أؼةؼةك

اٛؽجت اٛعا٪ؽ٨ ٧٦ٔ أ٦١ة تُعمت ٢ٜٛجظ قاحؼتجُةد ٞػ٠  

ٗجٚ اٛؽٜىة اُٜٟٛ٪ػة اٛ٘ةاٟػة، ردػةؿ اٟٛػ٦٢خ اُٜٟٛػ٨      

زعاس اٛسكٟة ... اٛعؼ٨ٟ اٛظي ٩ط٨َ ثف٤١ ح ٩ضىئ أثطاك

 .اُٜٟٛ٪ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

اٛس٘٪٘ػة اٛتػ٨   .. اُٟٛعٔػة ا٦٢ٛةا٪ػة  .. إ٤١ ؼّع ااؼػعار     

 .. ٩ؽتس٪ٚ اٛت٧ّقٚ إٛ٪٦ة ٗجٚ اٛتنس٪ة ثةٛكح٪ع اٛكح٪ع

 

ثىج٪ُت٤، قثةٛتػة٨ٛ   ٞةقراا٨.. إ٤١ قاٍٗ ٞضتٜٓ ٠َ قا٢ُٗة

إف اٛك٧رة أكجع ثكح٪ع ٟٞػة ٩ت٧ُٗػ٤   . ثُ٪ط ٠َ اٛتكط٩ٖ

ٔػػةاٞع ٛػػ٪ػ ٞذػػّعد ٞذ٧َٟػػة ٞػػ٠ ااؿػػضةص  . أزػػط

اٛى٧ٟز٪٠ اٛظ٠٩ ٩عّج٧ف ٨ٔ اٛتسكٝ ثةُٛػةٛٝ اٗتكػةد٩ةك   

ق٦ٟٞة زةق٢ٛة ٔال ١ؽػتى٪ٍ اؼػت٪ُةب اٛكػ٧رة    . قؼ٪ةؼ٪ةك

ثكةٞٚ أثُةد٥ة، اف ٢٥ةؾ اٛكح٪ع ٟٞة قدت ُٞعٔت٤ ٗجػٚ  

.. ١س٠ ثسةدة إٛ  كٝ ٥ةاٚ ٠ٞ ا٧ُٜٟٛٞةت.. تس٘٪ٖ ذٛٙ

ثٟة ٔ٪٦ة ا٧ُٜٟٛٞةت اٟٛس٧ٌرة قاٟٛسّعٞة قتٜػٙ اٛجُ٪ػطة   

 .٠َ اٛتكط٩ٖ
 
 

 

ثكٚ ٞعة تجطأ ٔ٪٦ة ثةٛتس٘٪ٖ، َٟة ١ُت٘ط    

ثف٢١ة ٤ٟ٦ٕ١، ٠ٞ أ٠٩ أت٪٢ة قٞة ١ُت٘ػط ثف٢١ػة   

تغداد ٛط٩ٙ اٛعؤ٩ة ثٟة كتظب َٜ٪٢ػة    ٔة٧َٜف،

ٟٞػ٠ ح    ..، ٔ٘ط كتظب َٜ٪٢ة ٠ٞ اٛذٟ٪ٍث٤

ٙ ٩ُ٪عقف أي ا٥تٟػةـ   ّٚ    ٛػ أق ُٛةاٜتػٙ، ٔكػ

ّٟػ٧ا     .. دااٟػةك  ثػ٤ ا٥تٟة٦ٞٝ ٢٩سكػع ثٟػة ا٥ت

 ٝ  .اّٛؽػػػػػػػػ٪ىعة َٜػػػػػػػػ  اُٛػػػػػػػػةٛ

 

ًت٢ّٜٜة ثُ٪طاك ٠َ اٛس٘٪٘ػة قا٧ٛدػ٧د       ١س٠ 

اإل٨٦ٛ ٨ٔ اٛك٧ف، ثُ٪طاك ٠َ ثسػع اٛس٘٪٘ػة   

قٛك٠، أ١ت، كٜٟػة َٜٟػت ١ٕؽػٙ    .. اٟٛىٜٖ

كٜٟة أقػجست أكحػع اؼػت٪ُةثةك ٜٛكػٝ     .. أكحع

ا٦ٛةاٚ ٞػ٠ ااكةذ٩ػت اٛتػ٨ تٟػم اٟٛكػةف،      

قتىٜػت  .. ٩ذت َٜ٪ػٙ أف تُػعؼ اٛس٘٪٘ػة   

 .ق٨٥ ؼتسّعرؾ.. اٛس٘٪٘ة

 

ٛىةٟٛة ٗعأ١ة قاؼت٢ُٟة قؿة٥ط١ة اٛكح٪ع ٞػ٠   

.. أَٟةؿ ردةؿ اٌٛالـ، كٟة قحٞؽ٢ة أُٔة٦ٛٝ

اٛت٨ ت٧٢َت ث٪٠ اٛتكت٪ٝ قاٛت٦ط٩ط قاٛؽعٗة 

ق٥ظا ثؽجت أف ااكحع٩ة ... قاٛ٘تٚ قاإلزتكةر

اٛؽةز٘ة ٠ٞ ؼكةف اُٛةٛٝ ٥ٝ ٞذّعد صعاؼ 

 .تتجٍ اٛ٘ى٪ٍ ثؽُةدة ق٢٥ةء
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تتجُػػ٤ ثـػػكٚ أَٟػػ  دقف أف تؽػػفؿ َػػ٠ 

ّٚ ٞػػة ت٢ـػع٣ قؼػةاٚ اإلَػػالـ    اإلتذػة٣  ، قكػ

٠ٞ ٗجػٚ اٛذٟػة٥٪ع    ث٤قتّط٨َ ثف٤١ ٞع٧ّب 

٩كجر ٔذفة، قثـكٚ ح ٩كّطؽ، ٞع٧ّثةك ٞػ٠  

 !ٗجػػػػػػػػٚ اٛذٟػػػػػػػػة٥٪ع ُٔػػػػػػػػالك  

 

جٝ ّةٛجةك ٞة تفت٨ اٟٛـػةكٚ، ٛكػ٠ ح ثػّط        

٥ظ٣ ٨٥ ؼػ٢ّة  .. ٠ٞ أف تفت٨ ثُط٥ة اٛس٧ٜؿ

ٛك٠ّ اْٛةٛج٪ة اٌُٟٛ  تضتػةر أؼػ٦ٚ   . اٛس٪ةة

اٛس٧ٜؿ قأكحع٥ة ٞكؽجةك، أٞة ااّٜٗ٪ػة اٛجةٗ٪ػة   

اُٟٛةرمة ٦ٛظا ا٧ٛمٍ اٛجةاػ، ٔتطاس تست 

ااٗطاـ صالؿ اٛؽجةؽ اٟٛذ٢ػ٧ف ١سػ٧ ١٪ػٚ    

اٛت٢٘٪ػة   قاٛكػعَةت آصع اٟٛ٘ت٢٪ةت اٟٛح٪عة 

 .اٛؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض٪ٕة

 

ٛ٘ط أقجس٢ة ٞذتُٟةت اؼت٦الك٪ة تٟةٞةك،     

قكٟة اٛضػعاؼ اٛتػ٨ تتجػٍ اٛ٘ى٪ػٍ ثـػكٚ      

٢١٘ةد ٠ٞ  اإلتذة٣أَٟ  قدقف أف تؽفؿ ٠َ 

صالؿ ث٧اثةت اٛغر٩جة ك٨ ١ؽعح قٖٔ ٞػغاج  

اّٛعا٨َ، إٛ  أف تس٪٠ اٛعزٜة ااص٪عة، قّٞعة 

أصعى قثطقف تعدد، قٍٞ ؼُةدت٢ة أ٢١ػة ٞػ٠   

، ١ؽ٪ع َجع اٛج٧اثػةت، ٛكػ٠   "م٠ٟ اٛسـط"

 .اٟٛؽٜشاٟٛعة ٩ك٧ف اٛؽ٪ع ١س٧  ٥ظ٣
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ٛٝ ٩ُط ٢٥ةؾ أد١  ؿٙ ثفف اُٜٛػٝ اٛ٪ػ٧ـ ٞكػةب       

٨ٔ اٛـضك٪ة، ٨ٕٔ ا٧ٛٗت اٛظي تذة٥ط ٔ٪٤  ثإ١ٕكةـ

اٛجس٧ث اٛعؼٟ٪ة ثكٚ ٞة ٢َػط٥ة ٞػ٠ قٗػت قد٦ػط     

قٞةؿ إل٩ذةد قؼػةاٚ ثط٩ٜػة إل١تػةج اٛىةٗػة ث٦ػطؼ      

تذ٢ّت اٛكةرجة اٛج٪ب٪ة اٟٛسّتٟة، قاٛجؤس اٛػظي راح  

٩ؽتـعي ث٪٠ ؼكةف اارض، ١ذط ث٢ٕػ ا٧ٛٗػت أف  

ا٧ٛؼةاٚ اٛجط٩ٜة ٧ٞد٧دة ٢ٞظ ز٠ٞ ثُ٪ط دػّطاك، قٗػط   

تٝ، ٨ٔ َط٩ط ٠ٞ اٛطقؿ ق٨ٔ ز٠ٞ ثُ٪ط، ث٢ةء أد٦غة 

ق١ٌٝ ٞظ٥ٜة ٩ٟك٦٢ة إ١تةج كٟ٪ةت ٥ةاٜة ٠ٞ اٛىةٗة 

 .ا٢ٌٛ٪ٕػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

٦ٟٞة كة١ت اُٜٛجة اٛت٨ ٩ُٜج٦١٧ة َٜػ  اٟٛؽػت٧ى       

، قٛ٪ؽػت كٟػة   ُٞعٔةاٛطق٨ٛ، ٩جطق قامسةك أ٦١ة ُٛجة 

ُٛجة أ٩ط٧ٛ٧٩د٪ةت قأزػغاب قأد٩ػةف   .. د١٧ُٜة ١ُت٘ط

٩ذعي َٜ  اٟٛؽت٧ى  ٞة١عا٣إف كٚ .... قدقؿ قإر٥ةب

اٛطق٨ٛ ٧٥ َجةرة َػ٠ صػطاع ثكػعي، ٩ضٕػ٨ قراء٣     

ٛ٘ط ٗعرت . اٛسعب اٛس٘٪٘٪ة اٛت٨ تتـ٠ّ َٜ  اإل١ؽةف

ٞذ٧َٟة ٠ٞ ااؿضةص اٛ٘ةثُ٪٠ ٨ٔ ٢ٛطف ق١٪٧٩٧رؾ 

ثف٤١ ٧٢ٟٞع َٜ  اٛجـع أف ٩ت٘ط٧ٞا أكحػع ٞػ٠ ٥ػظا    

ٛ٘ط رؼ٧ٟا ٦٢ٞخ اٛس٪ػةة اٛتػ٨   . إٛ  ٢٥ة قثػ. اٛسط

قدت َٜ٪٢ة َ٪ـ٦ة، قثةؿعقا ٨ٔ ت٢ٕ٪ظ اٛضىػة َٜػ    

ااكةد٨ٟ٩، اٛؽ٪ةؼ٨، اٛكػ٢ة٨َ  .. دٟ٪ٍ اٟٛؽت٩٧ةت

 !٢ٟٞػػ٧ع َٜ٪٢ػػة تذػػةقز ٥ػػظ٣ اٛسػػطقد. قاإلٗتكػػةدي

 

اٟٛذ٧َٟةت اٛجـع٩ة اٛت٨ ٨٥ ّ٪ع ُٞتػةدة َٜػ       

اٛتٕك٪ع ث٢ٕؽ٦ة، ح ٩ٟك٠ اي ز٘٪٘ة، ٦ٟٞػة كة١ػت   

قامػػسة ققػػع٩سة، أف ت٢سػػ٪٦ٝ َػػ٠ ُٞت٘ػػطات٦ٝ   

إ٦١ٝ ٞؽتُطقف إل١كةر ٞة ٩عق٤١ . قأزكة٦ٞٝ اٟٛؽج٘ة

تػفج٪ع  "ثػػ إ٦١ٝ مسة٩ة زةٛة ١ٕؽ٪ة تتؽٟ  . ثفَ٪٦٢ٝ

٥ظ٣ اٛكٜٟة دةءت  . lemming effect " اٛال٧ٞؼ٪ة

، ق٧٥ أزػط اٛ٘ػ٧ارض اٛكػْ٪عة اٛتػ٨     "ح٧ٞس"٠ٞ 

َتعؼ ٦٢َة ثف٦١ة تٜسٖ ثُن٦ة اٛجُل، ثـكٚ أَٟػ ،  

٨ٔ ؼجةؽ ٞس٧ٟـ ١س٧ ا٧ٟٛت اٟٛسػّتٝ كػةٕٛ٘غ ٞػ٠    

ٞتعتٕػػٍ أق ٞػػ٠ َٜػػ  زةٔػػة ٦١ػػع ٥ػػةاخ،      ٥ةق٩ػػة 

ٌُٞػٝ   ٨٥ ًة٥عة ١ٕؽ٪ة كة٢ٞػة ٔػ٨  " اٛال٧ٞؼ٪ة"

اٛس٪٧ا١ةت، ق٩ٟك٠ ٞالزٌت٦ػة ث٧مػ٧ح ثػ٪٠ اٛجـػع     

اُٛةد٩٪٠ قكظٛٙ ثػ٪٠ ا٢ٛضجػة اٟٛتُّٜٟػة اٛتػ٨ ٞػ٠      

. اٟٕٛػػعقض أ٦١ػػة ااكحػػع ج٘ةٔػػة قرٗػػ٨ قتسػػعر     

قٛظٛٙ، . ٛ٪ؽت ًة٥عة َٜ٘٪ة، ثٚ ١ٕؽ٪ة" اٛال٧ٞؼ٪ة"

ٟٔة ٠ٞ أزط ٢ٞ٪ٍ أق ٞسّك٠ ٠ٞ اإلقةثة ثتفج٪ع ٥ظ٣ 

اٛسةٛة اّٟٛ٘٪ػطة ٦ٟٞػة كة١ػت ا١تٟةءاتػ٤ اٛىج٘٪ػة أق      

ٔػ٪ٟك٠ ازػط أٟٛػٍ اُٜٟٛػةء     . إٛكع٩ة أق اٟٛظ٥ج٪ة

اٛذةُٞ٪٪٠ اٛػظي ٩الزػٖ ٢ٞسػة أق ٥جػة أق ت٘ػط٩ع      

ٞح٤ٜ ٞحٚ أي ٔتةة ٞعا٥٘ة " ح٧ٞس"ُّٞ٪٠ أف ٩ك٧ف 

 . ٧٦ٞقؼة ثةاز٩ةء

ٔةاّقؿ ٩تجٍ، قثـكٚ أَٟػ ، ٞؽػةر اٟٛػ٦٢خ    

ا٨ُٟٜٛ اٛعؼ٨ٟ دقف أي تؽةؤؿ أق اَتػعاض،  

ااز٩ةء ق٧ٞد٩الت  قعَةتقااصعى تتجٍ آصع 

اٛغ٢٩ة دقف تٕك٪ع، ٟٔة إٛعؽ ث٪٦٢ٟة؟ كال٥ٟة 

 .ح ٩ؽتى٪ُةف ٞ٘ةقٞة ٧ٗى اٛىج٪ُة

 

٧٥ اٛظي كػةف اٛػطأٍ ااؼةؼػ٨ قراء ٔ٘ػطاف     

ؿػػعاار ادتٟةَ٪ػػة كجػػعى ٜٛسكػػٝ اُٛ٘ال١ػػ٨ 

اٛؽٜ٪ٝ، ٔؽةرقا ٨ٔ ت٧د٦ةت صةوبػة ٕٛتػعات   

 .و٩٧ٜػػػػػػػػػػة ٞػػػػػػػػػػ٠ اٛػػػػػػػػػػغ٠ٞ

 

٩ٟك٢ػػٙ احؼػػتٟعار ٔػػ٨ اإل٩ٟػػةف ثتٜػػٙ       

٧٢ّ٘ؾ إ٩ة٥ة إذا كة١ت تؽػةَطؾ   اٛضعأةت اٛت٨ ٛ

ثة٧٢ٛـ ٞعتةزةك ٨ٔ اٜٛ٪ٚ، أق ٩ٟك٢ٙ ٠ٞ ١ةز٪ػة  

أصعى تذ٢٪ػط كػٚ ٞػة ٢َػطؾ ٞػ٠ ؿػذةَة       

أصالٗ٪ة قٔكع٩ة ٛتسع٩ع ١ٕؽٙ ٠ٞ احؼػتُجةد  

اٛظي تٕعم٤ َٜ٪ٙ ا٢ٛضجة اُٛةٟٛ٪ة قَٟالء٥ػة  

٩ٟك٢ػٙ  . ق٧ٞاد٦ة اٛس٘٪٘ة اٛجـُة كٟػة ٥ػ٨  

اٛتكّعؼ ز٪ةؿ ٥ظا ٠ٞ صالؿ ٞـػةركة ٥ػظ٣   

اٛس٘٪٘ة اٛ٘ج٪سة ٍٞ ا٫صع٠٩ ٠َ وع٩ٖ إٗةٞة 

 .ز٧ارات تت٢ةقؿ ٥ظا ااٞع ثذّط٩ة
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٨ٔ ٥ظا ا٧ٟٛٗػٍ، قَػط إٛػ      ؼت٘عأ٣أق ٩ٟك٢ٙ ثكٚ ثؽةوة احثتؽةـ قاٛؽضع٩ة ٠ٞ كٚ ٞة 

د٦ةز اٛتٜٕةز اٛظي ٩ؽ٪ىعقف َٜ٪ٙ ٠ٞ صال٤ٛ قتتّجٍ أصجةر اٛع٩ةمة قااز٩ةء قآصع ٧ٞد٩ػٚ  

ٜٛؽ٪ةرات قثعاٞخ اٛس٧ارات اٛؽ٪ةؼ٪ة اٛتة٦ٔة، أق ٔ٪ٜٝ أد٢ج٨ ّٞذة٨١، قتٌػة٥ع ثػفف ٥ػظ٣    

قاتعؾ ا٫صع٠٩ اٛ٘ةثُ٪٠ ٨ٔ ٞكةف ٞة ٨ٔ ٥ظا اُٛػةٛٝ  . اٛسةٛة اُٛةٟٛ٪ة اٟٛعَجة ّ٪ع ٧ٞد٧دة

 .٩ٕكػػػػػػػعقف ٢َّػػػػػػػٙ ق٩ػػػػػػػط٩عقف ؿػػػػػػػؤق١ٙ ق٩٘ػػػػػػػّعرقف ٞكػػػػػػػ٪عؾ   

 

٥ٚ . ٔةٛتةر٩ش قااد٪ةؿ اٛ٘ةدٞة ؼ٧ؼ تسكٝ َٜ  أُٔةٛٙ، أق َطـ أُٔةٛٙ. ٛٙاٛض٪ةر ٧ُ٩د    

؟ إذا ك٢ػت كػظٛٙ، ٦ٔػظا    اٛال٧ٞؼ٪ةٛط٩ٙ ا٧ٟ٘ٛٞةت اٛكةٔ٪ة ٛتتّٟك٠ ٠ٞ اٛتسّعر ٠ٞ رَةع 

 ..٠ٞ أدٜٙ ةقت٢ُِق٥ظ٣ اٟٛذٜة ا٧ٟٛٗػػٍ 
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، ق٨٥ َجةرة ٠َ ق٢ةد٩ٖ ٞحجت َٜ٪٦ة " اٛعاد١٧٩٪كػ" إ٦١ة ت٢٘٪ة َذ٪جة تطَ  

، ٔ٪جػطأ اُٟٛػةٛخ   9إٛػ    1أق ٞة ؿةث٤، قكٚ ٕٞتةح ٞعٗٝ ٠ٞ  –ٕٞةت٪ر ق٧ت  –

٩تسؽؽ٦ة ٞػ٠ صػالؿ ٩ػط٣ ااصػعى،     " ١جنة # ثتطق٩ع اٟٕٛةت٪ر ثسحة ٠َ إؿةرة 

٠ٞ تطق٩ع اٟٕٛةت٪ر تك٧ف ٗط ججتػت َٜػ  ٞذ٧َٟػة أرٗػةـ تٟحػٚ       اإل١ت٦ةءق٢َط 

ـّ٪ٕعة ـّٕةء ٠ٞ اٟٛعض اٟٛ٘ك٧د ُٞةٛذت٤، وجُة ٥ظا ؿػعح ٞجؽػه    اٛ اّٛعٟٗ٪ة ٜٛ

ٛكػ٠ زثػط اٛكػالـ ٩تٟحػٚ      اٛعاد١٧٩٪كػد٦ةز  إؼتضطاـٛإلدعاءات اٟٛتجُة ٢َط 

 ." تطق٩ع َطة ٕٞةت٪ر ٛتحجت َٜ  أرٗةـ ٞسطدة " :اٛحةٛ٪ةثةُٛجةرة 

 

ها ُٖ العالقت ب٘ي ُزٍ اٙل٘ت ّعول٘ت 0 " ٧٥اْٜٛغ   

 "ذف ؟ ستِالّشفاء هي الوشض الو

ما هً العالقة بٌن هذه اآللٌة وعملٌة الّشفاء من المرض المستهدف ؟: " واللغز هو" تدوٌر عدة مفاتٌح لتثبت على أرقام محددة "   "  
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ثؽ٪ه ٔ٪٤ جالث ٕٞةت٪ر رٟٗ٪ة ٔ٘ه، قث٘عث٦ة ١ذػط   راد١٧٩٪كػد٦ةز 

 "  اٜٟٛؽ٨اٟٛتسؽػ " 

ق٧٥ اٛكٕ٪سة اٛجالؼت٪ك٪ة اٛت٨ ٩تٜٟؽ٦ة اٟٛؽتضطـ ثفقػج٤ُ صػالؿ    

تطق٩ع أزط اٟٕٛةت٪ر اٟٛعٟٗة، ٢َطٞة ٩ـ٪ع إٛ  اٛعٗٝ ا٢ٟٛةؼت تكجر 

ٛغدة ثُط أف  ثةقج٩٤ُتٜٟؽ٦ة اٟٛؽتضطـ  اٛت اٛكس٪ٕة اٛجالؼت٪ك٪ة 

٢٥ػةؾ   اٜٟٛؽ٨اٟٛتسؽػ "قتست . اٛسةٛة اٛىج٪ُ٪ةتك٧ف ٜٞؽةء ٨ٔ 

 ".ّ٪ع ًة٥عة ثةٛك٧رة # د٪ت اٛتسؽػ اٛظي ت٧مٍ داص٤ٜ اُٛ٪٢ةت 

 

٥ظ٣ ااد٦غة ٛٝ ٩ضتع٦َة ؼسعة قٞـ٧ُذقف، ثٚ أوجػةء ق٢٦ٞطؼػ٪٠   

حُٞ٪٠ ثع٧َا ٨ٔ ٢٦ٞت٦ٝ قتعك٧ا ٟٛؽػةت ٥ةٞػة ٔػ٨ ٞذػةؿ اٛىػت      

ٝ . قاٛغراَة قاٛك٪ٟ٪ةء ثس٪ث ٩كُت تذة٦ٜ٥ػة ثؽػ٧٦ٛة   0 كػةف  اؿػ٦ع٥

، اٛػطكت٧ر  ؼتعق١ِ.ؼ.، اٛطكت٧ر ااٟٛة٨١ ٔعدر٩ٙدراقفاٛطكت٧رة رقث 

قٗةاٟػة و٩٧ٜػة ٞػ٠     ٥٪عق١٪٧ٟس ّة٠ٛ، د٩الق٩عأٛجعت آدٞغ، د٧رج 

 .ااؼٟةء ُٟٛت ث٦ظا اٟٛذةؿ

 

ٜٛتسٜ٪ٚ قاُٛالج اٛىجػ٨ اثتكػع٣ دػ٧رج     راد١٧٩٪كػٔ٪ٟة ٨ٜ٩ د٦ةز 

قاؼػتضط٤ٞ ٛتسط٩ػط ١ػ٧ع اٟٛػعض قكػظٛٙ تسط٩ػط اُٛػالج         د٩الق٩ع

 . ا٢ٟٛةؼت ٤ٛ

 

 .اٟٛتُٜ٘ة ثةٛـضف اٛضةمٍ ٜٕٛسف اٛج٪٪ة١ةتقرٗة  -1  

 .د٪٧ب اٛتسؽػ اٛت٨ ت٧مٍ داص٦ٜة اُٛ٪٢ةت -2

ق٥ػ٧ اٛكػس٪ٕة اٛجالؼػت٪ك٪ة اٛتػ٨ ٩تٜٟؽػ٦ة       اّٜٟٛؽ٨اٟٛتسؽػ  -3

اٟٛؽتضطـ ثإقج٤ُ صالؿ تطق٩ع أزط اٟٛؤؿعات اٟٛعٟٗة، ٢َطٞة ٩ـ٪ع 

 إٛ  اٛعٗٝ ا٢ٟٛةؼت تكجر

ٛغدة ثُػط أف   ثةقج٤ُاٛكٕ٪سة اٛجالؼت٪ك٪ة اٛت٨ ٩تٜٟؽ٦ة اٟٛؽتضطـ 

 . اٛسةٛة اٛىج٪ُ٪ة ٔ تك٧ف ٜٞؽةء 

 12ٞؤؿعات ٞعٟٗة ٩تٝ تطق٩ع٥ة ثةٛ٪ط قَطد٥ة  -  4

ٛكػٚ  # ٞؤؿع، ق١ةتخ اارٗةـ اٛت٨ ٩ػتٝ تسط٩ػط٥ة ث٧اؼػىة اٟٛؤؿػعات     

رٗٝ ق٨٥ ثػطقر٥ة   12ٞؤٕٛة ٠ٞ  ؿ٪ٕعةٞؤؿع ٩سطد رٗٝ ُٞ٪٠ ٩ٟحٚ 

تٟحٚ اٟٛعض اٛظي ٩ُة٨١ ٤٢ٞ اٛـضف ٨ٔ اٛ٘ة٧ٞس اٛضةص ٛمٞعاض 

 .قاٛظي قم٤ُ اٟٛضتعع ٦ٛظا اْٛعض
 حق٘قت تاسٗخ٘ت ّجب ركشُا لألهاًت   

ٞتذؽطة َٜ  قٕ٪سة ٧ٔت٧ّعأ٪ة ٔةرّة، ٛذظر اٛنعس  ق٧رة ز٘٪٘٪ة 

تٝ تذؽ٪ط اٛكػ٧رة ث٧اؼػىة   . قٞة ٩ست٤٩٧ ٠ٞ ااَكةب قأقَ٪ة د٩٧ٞة

َ٪٢ة ٠ٞ اٛضعاج اٟٛفص٧ذة ٠ٞ ٔٝ اٟٛع٩ل اٛظي ٩جُط ٞؽةٔة ثُ٪ػطة  

 ". دراقف"٠َ َ٪ةدة اٛطكت٧رة 

اٛػظي ٩ذؽػط ٥ػظ٣    " اٛعاد٩ػ١٧٪كػ "اٛك٧رة َٜ  اٛ٪ؽةر تج٪٠ د٦ػةز  

 ". اْٛ٪٪جة"اٛك٧رة 

اٛظي "  اٛعاد٩٧٩ة ااٛعؤ٩ة"كتةث٦ة اٛـ٦٪ع " دراقف"ثُط أف ١ـعت اٛطكت٧رة 

٩تسطث ٠َ ٞة ت٧قٜت إٛ٪٤ ٠ٞ اكتـةٔةت اؼتح٢ةا٪ة قإ١ذػةزات َالد٪ػة   

رااُة ٞكس٧ثة ثُطد كج٪ع ٠ٞ اٛك٧ر اٟٛفص٧ذة ث٧اؼىة د٦ةز٥ػة اُٛذ٪ػت   

ٔتر َٜ٪٦ة أث٧اب اٛذس٪ٝ قأّٜ٘ت َ٪ةدت٦ة  ـ  1935اٛظي اثتكعت٤ ٨ٔ اُٛةـ 

٨ٔ اٛسةؿ قتٝ تسى٪ٝ قٞكةدرة كٚ ٞة ٩ست٤٩٧ ٠ٞ أدقات ققجةاٖ قات٦ٟت 

 صالؿ ٞسةكٟةت٦ة اٛـ٦٪عة 

ثة٦ٛعو٘ة قاٛطدٚ قا٢ٛكت قاحزت٪ةؿ قكة١ت اٟٛنة٩٘ةت اٛت٨ تُعمت ٦ٛة 

ت٧ٕؽ وةٗة تس٦ٜٟة إٛ  أف ٗعرت اح١تسةر،  ق٢٥ةؾ ٠ٞ ادَ  أ٦١ة أق٪جت 

 .ثؽكتة ٜٗج٪ة

 

   الشادًْٗ٘كسهبذأ عول 
 تأح٘ش العقل فٖ الوادة

 

 ث٦ػة قإَذةب كػٚ ٞػ٠ َع٦ٔػة ز٪ػث تُةٞػٚ       إ٥تٟةـ٥ظ٣ اٛت٢٘٪ة دظثت 

٦ٌُٟٞٝ أوجةء ق٢٦ٞطؼػ٪٠ زراَ٪ػ٪٠   # ا٫كةد٩ٟ٪٪٠اٛكح٪ع ٠ٞ اٛجةزح٪٠ 

قزةق٧ٛا تٕؽ٪ع٥ة ث٢ةء َٜ  اٟٕٛة٥٪ٝ اُٜٟٛ٪ة ا٦٢ٟٛذ٪ة اٛتػ٨   "قك٪ٟةق٩٪٠

ٛك٠ ك٦١٧ٝ َٜٟةء . ٩ُع٦١٧ٔة قٗط ثطت ٥ظ٣ اٛتٕؽ٪عات ٢ُ٘ٞة ثُل اٛـ٨ء

 . ٦٢ٞذ٪٪٠ ح ٨٢ُ٩ أ٦١ٝ أقةث٧ا ٨ٔ تٕؽ٪عات٦ٝ ٦ٛظ٣ اٌٛة٥عة
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ٔػ٨ كتةثػ٤   " تة١ؽػ٨ٜ د٩ٕ٪ط "ٛ٘ط ت٢ةقؿ ٥ظ٣ اٟٛؽفٛة اٛـةاكة اٛجةزث 

، ز٪ػث   َٜٝ أـ ؼسع اٛعاد١٧٩٪كػ"اٛكةدر ٨ٔ أقاصع اٛؽت٪٢ةت ث٧٢ُاف 

قا٢ٟٛػػ٧ذج  اٛعاد٩ػػ١٧٪كػأٛ٘ػػ  اٛنػػ٧ء َٜػػ  اٛت٢ػػةٗل ثػػ٪٠ ٟٞةرؼػػة 

 ٛت٢ؽػ٪ع إٛ٪غ٩ةا٨ اٛظي تٝ تج٢٪ة ٠ٞ ٗجٚ اٛجةزح٪٠ اُٜٟٛ٪٪٠ ك٧ؼ٪ٜة 

ٔػ٨   ٜٛعاد٩ػ١٧٪كػ ٢٥ةؾ ٞكةف  ٛػاَت٘ط ثف٤١ . ٞة ز٣٧٘٘ ٠ٞ إ١ذةزات

٩ـػكٚ قػٜة   "  ٠ٞ ذٛٙ ٧٥  قثط٫ا٧ٌ٢ٟٛٞة إٛكع٩ة ُٜٜٛٝ ا٦٢ٟٛذ٨، 

اَتجػػع ثػػفف ". ققػػٚ ثػػ٪٠ ااثُػػةد اُٜٛ٪ػػة ٧ٜٛاٗػػٍ قاٛػػ٨َ٧ اٛجـػػعي   

٩ـكٚ ٧١ع ٠ٞ اُٛالج ا٨ُٜ٘ٛ ثس٪ػث ح زةدػة ٛمد٦ػغة     اٛعاد١٧٩٪كػ

٦ٔػظ٣  . ٠ٞ أدٚ تسط٩ط قٗ٪ةس تٜػٙ اٛىةٗػةت اٛتػ٨ تٟحػٚ اٟٛػع٩ل     

ااد٦غة ت٘تٚ ثجؽةوة ققالت أق ٕٞةت٪ر اٛطص٧ؿ إٛػ  َٟٜ٪ػة تجػةدؿ    

إف . اٛىةٗة اٛسةقٜة ٔػ٨ ٞؽػت٧ى ٩تذػةقز ا٧ٛاٗػٍ اٟٛػةدي اٟٜٟٛػ٧س      

ٛمد٦غة دقر ُٞ٪٠ تُٜج٤، ٛك٠ ٔ٘ه إذا َٟٜت ككٜة ققػٚ أق َةٞػٚ   

 .تعك٪غ ٧ٜ٘ٛة اُٛالد٪ة اٟٛتذؽطة ٠ٞ َ٘ٚ اٟٟٛةرس ذات٤

 

َةـ ٠ٞ   50قع٩سة ٨ٔ ١ٌعت٤، ز٪ث و٧اؿ ٞطة  "  تة١ؽ٨ٜ" ٛ٘ط كةف 

 ٟٞةرؼة 

٨ٔ تٕؽػ٪ع اُٟٜٛ٪ػة    ٩ضىؤقفقاؼتكـةؼ تفج٪عات٤، كة٧١ا  اٛعاد١٧٩٪كػ

ثةَتٟةد٥ٝ َٜ  ٞكىٜسةت قٕٞة٥٪ٝ وج٪ة قٔ٪غ٩ةا٪ة تٜ٘٪ط٩ة ثطح ٠ٞ 

 ءرؤ٩ة اُٟٜٛ٪ة ث٢ةء َٜػ  ٕٞػة٥٪ٝ تتُٜػٖ ثةؼػت٘جةؿ اٛىةٗػة اٛك١٧٪ػة       

 . قت٧ز٦ُ٩ة قدع٩ة٦١ة

 

قٗكػط  ". ا٫ثُػةد إُٛةٛ٪ػة ج٢ةا٪ػة   "٧٦ٕٞـ  اٛعاد١٧٩٪كٟعٛ٘ط أدصٚ إٛ  

ثظٛٙ اٛجُط اٛظي ٩سك٤ٟ اٛ٘ؽٝ اا٩ؽع ٠ٞ اٛطٞةغ قاٛجُط ا٫صػع اٛػظي   

، اٛضةمػٍ  ا٫قؿأٞة ثضك٧ص اٛجُػط  . ٩سك٤ٟ اٛ٘ؽٝ اا٠ٟ٩ ٠ٞ اٛطٞةغ

٠ٞ اٛػطٞةغ ٔ٪ٟحػٚ َػةٛٝ ا٢ٟٛىػٖ ق١ـػةوةت٢ة       ا٩٫ؽعٛؽ٪ىعة اٛ٘ؽٝ 

أٞة اٛجُط اٛحة٨١ اٛضةمٍ ٛؽ٪ىعة . اٛ٪٧ٞ٪ة، أي ٞؽت٧ى ا٧ٛاٍٗ ا٧ٟٜٟٛس

ز٪ػث   اٛتذػةقزي اٛ٘ؽٝ اا٠ٟ٩ ٜٛطٞةغ ٔ٪ٟحٚ َةٛٝ اإل٦ٛةـ، أي اٛجُػط  

. اٛجُل قٔ٪٤ ٢٩ـه ا٨َ٧ٛ ثىج٪ُت٤ اٛس٘٪٘٪ة ثجُن٤كٚ ؿ٨ء ٧ٞق٧ؿ 

ااص٪ع، ٛػ٪ػ ٢٥ػةؾ قدػ٧د ُٛػة٨ٜٞ اٟٛكػةف       اٛتذةقزي٨ٔ ٥ظا اٛجُط 

قاٛغٞةف، قاُٛالج ٩تذّؽط ٧ٔرا قثـكٚ ٛس٨ٌ، اف ٞذةؿ اٛىةٗة اٛتػةثٍ  

ٛكٚ ٠ٞ اٟٛع٩ل قاُٟٛةٛخ ٩تطاصالف ثـكٚ د٥٧عي ققٟ٪٨ٟ ٞذػعد  

 .أف ٗةـ اٟٟٛةرس ثةؼت٦طاؼ اٟٛع٩ل ٨ٔ تٕك٪ع٣

 

ثةٛعّٝ ٠ٞ أف اٗتعازةت٤ ٛٝ تك٠ ااقٛ  ز٪ث تٝ اٛتىعؽ ٦ٛظ٣ ااٞػ٧ر  

 اٛعاد٩ػ١٧٪كػ اٗتعز٧ا أ٤١ ح ٩ٟكػ٠ تٕؽػ٪ع   #٠ٞ ٗجٚ ثةزح٪٠ ؼةث٘٪٠ 

 ؼ٧ى ثةحَتٟةد َٜ  ٕٞة٥٪ٝ 

كةف أقؿ ٠ٞ أدصٚ ٕٞة٥٪ٝ ٞػ٠ اادث٪ػةت   " ؼتة٨ٜ١"إح أف  قت٪ع٩ة إز

 .اٛك٧ٔ٪ة اٛـعٗ٪ة ث٦طؼ ت٧ٔ٪ع ٧ٟ١ذج ٩ٟك٠ احَتٟةد َٜ٪٤ ٨ٔ اُٟٛٚ

 

ٟٔػحال، أدػعى   . أججت ٥ظ٣ اٌٛة٥عة ثـكٚ ٨َٜٟ ٨ٔ أكحع ٠ٞ ٢ٞةؼجة

ثُل احصتجةرات َٜ  إ١ٟةء ا٢ٛجةتةت ٨ٔ ٞذ٧َٟة ٠ٞ أقَ٪ػة تستػ٧ي   

ٗةؿ ٟٛؽػةَط٤٩ أي ٞػ٠   ". ٠ٞ اٛتعثة  ثط٫" #إٛ٪عٞ٪ك٧ٛ٪ت"َٜ  ٞةدة 

ٜٛتسٕ٪غ َٜ  ٧ٟ١، قأي  ثةٛعاد١٧٩٪كػصنُت ُٜٛالج " إٛ٪عٞ٪ك٧ٛ٪ت"

 .٦٢ٞة ٛٝ تضنٍ ُٜٛالج

ٛك٠ ٨ٔ اٛس٘٪٘ة، ٧٥ ٛٝ ٩ُةٛخ أي ٦٢ٞة أؼةؼة، ٛكػ٠ ٞػٍ ذٛػٙ، ا٢ٛجةتػةت     

. اٛت٨ ٠ً ٞؽةَط٤٩ ثف٦١ة صنُت ُٜٛالج أ٦ًعت ٧ٟ١ا أٔنٚ ٠ٞ ااصػعى 

تٝ إدعاء َطة تذػةرب أصػعى ثػ٢ٕػ اٛكػ٪ْة قدٟ٪٦ُػة أدت إٛػ  ذات       

اٛكج٪عة ٨ٔ ٕٛت " د٩ٜح٧ار"ثٟؽة٥ٟةت " تة١ؽ٨ٜ"قثةُٕٛٚ، اَتعؼ . ا٢ٛت٪ذة

 اٛعاد١٧٩٪كػاح١تجة٣ إٛ  اٛطقر اٛعا٪ؽ٨ ُٜٛ٘ٚ ٨ٔ ٟٞةرؼة 

 

٩ٟك٠ اَتجةر اُٛ٘ٚ ٞعكجة ا٨َ٧ٛ اٛجـعي، ق٥ظا ٩ـٟٚ اإلدعاءات ا٧ٛاَ٪ػة  

اُٛ٘ٚ اٛكػ٨١٧،  كٟػة اٗتعزػت اٛجةزحػة     . قاٛالقاَ٪ة اٛت٨ تؤجع َٜ  اٛؽ٧ٜؾ

، ٧٥ ٞعتجه ٍٞ اٛػ٨َ٧ اٛكػ٨١٧، إذا قدػط ٥ػظ٠٩ اٛك٪ػة١٪٠      "ثة٨ٜ٩أٛ٪ؽع "

ٛك٠ قدػت اإل٩ٟػةف ث٦ػظ٣ اٛسةٛػة صػالؿ ٟٞةرؼػة       . ثةٛك٪ْة اٛت٨ ٦ٟ٦ٕ١ة

ٛك٠ ٦ٟٞة كةف ااٞع  ٥ظ٣ اٟٕٛة٥٪ٝ اٛت٨ ٩ُة٦٘١ػة اٛجػةزح٪٠ ّ٪ػع    . اُٟٜٛ٪ة

 . ثـكٚ د٪ط اٛعاد١٧٩٪كػ ااكةد٩ٟ٪٪٠ تغقد١ة ثة٧٘ٛاَط ا٢ٟٛةؼجة ٦ٕٛٝ 

 

 الشادًْٗ٘كسالذّس الشهضٕ ألجِضة 
كٟػة   ًة٥ع٩فتجطق ٞح٪عة  اٛعاد١٧٩٪كٟعاٛكح٪ع ٠ٞ اادقات اٟٛؽتضطٞة ٨ٔ  

إ٦١ػة تٟحػٚ دػغء    . أ٦١ة تٟحٚ دغء ٠ٞ ا٢ٌٛعة اٛضةقة تذة٣ َٟٜ٪ة اُٛػالج 

ٛك٠ ٢٥ةؾ ؿٙ ؼةاط ث٪٠ كػٚ  . ٠ٞ اٛى٧٘س اٛذةر٩ة ث٦طؼ اُٛالج أؼةؼ 

ّٟٖ ٨ٔ ٥ػظا اٟٛذػةؿ زػ٧ؿ إف كػةف ٛمد٦ػغة أي قً٪ٕػة ت٢٘٪ػة         ٠ٞ تُ

 . ز٘٪٘٪ة

 د٦ػةف ٢٥ةؾ اُٛط٩ط ٠ٞ ااٞحٜة اٛت٨ تكـٓ ٠َ أ١ػ٤ رّػٝ ُٔةٛ٪ػة تػفج٪ع      

إح أ٤١ ٩تج٪٠ ٔ٪ٟة ثُط ثف٤١ ٞذعد ٠ٞ أي ت٧ق٪الت داصٜ٪ػة   اٛعاد١٧٩٪كػ

قثُل اٟٟٛةرؼػ٪٠ تضٜػ٧ا َػ٠    ! أق زت  أ٤١ ّ٪ع ٧ٞق٧ؿ ثٟكطر اٛك٦عثةء 

٥ظ٣ اٛك٢ةد٩ٖ اٛؽ٧داء ثةٛكةٞٚ ثُط اكتـة٦ٔٝ ثف٦١ٝ ٩ؽػتى٪٧ُف تس٘٪ػٖ   

 .١تةاخ ُٔةٛة دقف اٜٛذ٧ء إٛ٪٦ة

ٔػ٨ ٟٞةرؼػة    ا٫دقاتإذا كة١ت اٛسةؿ كظٛٙ، ٟٔة ٧٥ اٛطقر اٛػظي تُٜجػ٤   

؟ ثُل اُٟٜٛ٘٪٠ َٜ  ااٞع ٩ُجعقف ٠َ ١ٌعة ت٧٘ؿ ثفف ٥ظ٣ اٛعاد١٧٩٪كػ

. ت٢ٕ٪ػظ إرادتػ٤   ٔ اادقات تٟحٚ اٞتطادات ُٛ٘ٚ اٟٟٛةرس ثس٪ث تؽةَط 

تـٟٚ اْٛة٩ة  اٛعاد١٧٩٪كػق٢٥ةؾ ٠ٞ ٩ظ٥ت أكحع ٧ٜ٘ٛؿ ثفف ثعقت٧ك٧حت 

ٔةإلرادة ٨٥ اُٛةٞٚ . اٛعا٪ؽ٪ة ٛتكٕ٪ة ٥ظ٣ اإلرادة ٛطردة َةٛ٪ة ٠ٞ ا٢ٛ٘ةء

ق٢٥ةؾ ٠ٞ ٩ُت٘ط ثفف ااد٦ػغة  . اٛذ٥٧عي ٨ٔ ت٘ع٩ع ٞة ؼ٧ؼ ت٢ذغ٣ ااداة

٨٥ ٞذعد أدقات ٕٞ٪طة ثس٪ث تؽٟر ُٜٛ٘ٚ اٛجةو٠ اف ٩ج٧ٜر ا٧ُٜٟٛٞػة  

٦ٔظ٣ ااد٦غة تؽتى٪ٍ تكٕ٪ة َ٘ٚ اٟٟٛةرس . ٔ٪س٦ٛ٧ة إٛ  قاٍٗ ٧ٟٜٞس

اُٟٜٛ٪ة، ق٢٥ة ثةٛػظات   ٔ ز٪ث َةٞٚ اٛتعك٪غ ٧٥ معقري  كج٪عىثـكٚ 

اٟٛفص٧ذة ٠ٞ اٟٛع٩ل دقرا ٦ٟٞة، إ٦١ة اٛعٞغ اٛػظي ٩ٟحػٚ   " اُٛ٪٢ة"تُٜت 

قثةٛتة٨ٛ، كٟة ٩غَٝ اٛجُل، ٛ٪ػ ٢٥ػةؾ زةدػة   . اٛـ٨ء اٟٛؽت٦طؼ ٔكع٩ّة

َطة زةحت تحجت ٥ػظ٣ اٛس٘٪٘ػة،   " تة١ؽ٨ٜ"٧ٛد٧د َ٪٢ة أقال، قٗط قّجٖ 

ٛك٤٢ ٩ُت٘ط ثف٦١ة معقر٩ة ٠ٞ أدٚ إرمةء اٟٛتىٜجػةت ا٢ٟٛى٘٪ػة ٜٛ٘ؽػٝ    

ٍٞ اٟٛؤؿػعات اٛعٟٗ٪ػة قاارٗػةـ     أ٩نفاا٩ؽع ٠ٞ اٛطٞةغ، كٟة ٨٥ اٛسةؿ 

 . قّ٪ع٥ة ٠ٞ ٧َاٞٚ تٟحٚ و٧٘س ٞتجُة ٔ٘ه ٠ٞ أدٚ ٥ظا اْٛعض

قثةُٕٛٚ، ٔإف إرمةء اٛ٘ؽٝ اا٩ؽع ٠ٞ اٛػطٞةغ ٥ػ٧ اْٛة٩ػة اٛعا٪ؽػ٪ة ٞػ٠      

٠ٞ ا٢ٛةز٪ة ا٢ٟٛى٘٪ة ُٟٜٛ٪ة  ٢ُ٘ٞفإ٤١ ٨ٔ٧٩ رٞغا . اؼتضطاـ اٛذ٦ةز أقال

إل٦ٛػةء   أ٩نػف مػعقر٩ة  " إدعاءات اؼتضطاـ اٛذ٦ػةز #٥ظ٣ اٛى٧٘س . اُٛالج

اٛ٘ؽٝ اا٩ؽع ٠ٞ اٛطٞةغ ث٪٢ٟة ٩جةؿع اٛ٘ؽٝ اا٠ٟ٩ ثةُٛالج َٜ  اٟٛؽت٧ى 

ثػفي  " ا٢ٟٛى٘ػ٨ #٩جطق أ٤١ ٠ٞ ا٦ٟٛٝ دطا إ٦ٛةء اٛ٘ؽٝ اا٩ؽػع  . اٛتذةقزي

 . قؼ٪ٜة ٠ٞ ا٧ٛؼةاٚ ٛك٨ ٩تٝ اُٛالج ث٢ذةح
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 الكبشٓ الكًْ٘ت األسشاس
اٛكح٪ع ٠ٞ اٟٟٛةرؼ٪٠ ٩ذطقف ثف٤١ ٞػ٠ ا٦ٟٛػٝ   

إؿْةؿ اٛ٘ؽٝ اا٩ؽع ٠ٞ اٛطٞةغ ثٟؽةاٚ أرم٪ة 

٠ٞ أدػٚ  " كةؼتضطاـ اارٗةـ ٨ٔ اٛذ٦ةز#ُٞ٪٢ة 

اٛؽٟةح ثتذؽ٪ط اُٛالج، قاٛظي ٩سكٚ رثٟة َجع 

ٔجةٛتة٨ٛ اٛكح٪ع ٞػ٠ ٥ػظ٣   . تطصٚ اُٛ٘ٚ اٛجةو٠

ااد٦ػػغة تػػ٧ٔع قؼػػةاٚ ٢ٞةؼػػجة ُٜٟٛػػةٛخ ٛكػػ٨ 

اُٛالدػ٨،  " اٟٛػغاج "٩تٟك٠ ٠ٞ اٛػطص٧ؿ إٛػ    

قذٛٙ قٖٔ ٤ٟ٦ٔ اٛضةص ٜٟٛؽفٛة، ٥ظا ثةإلمػةٔة  

إٛ  أف ا٧ٛؼػ٪ٜة اٛتػ٨ ٩تج٦ُػة تٟحػٚ و٘ػ٧س      

٥ػظ٣ ٛ٪ؽػت   . تؤدي إٛ  اؼت٦٢ةض وةٗة اُٛالج

اٛكح٪ػع ٞػ٠ اٛجػةزح٪٠ أقػجس٧ا     . ٔكعة دط٩ػطة 

٩ؤ٧٢ٞف ثفف أد٦غة اُٛالج ٥ػظ٣ تىٜػٖ ا٢ُٛػةف    

ٛ٘طرة اُٛالج اٛظات٨ اٛكة٢ٞة ٨ٔ اٟٛػع٩ل، قأ١ػ٤   

اٟٛع٩ل اٛظي قدت ا٢ٌٛع إٛ٪٤ صػالؿ ٞسةقٛػة   

٦ٔٝ آٛ٪ة ٥ظ٣ اُٟٜٛ٪ة قٛ٪ػ صكػةاف اُٛػالج   

أقجر إذا احَت٘ةد ؿةاُة ثفف . اٛت٨ قدت ٔسك٦ة

ٞذػعد أدقات إلدػعاء    ٥ػ  أد٦غة اُٛالج ٥ػظ٣  

 ق٨َ اٟٛع٩ل ثىع٩٘ة تؤّدي  ٔ تْ٪٪ع ٞة 

. إٛ  زك٧ؿ تْ٪٪عات َٜ  اٟٛؽػت٧ى اٛذؽػطي  

ث٪٢ٟة آصع٠٩ ٩كعقف َٜػ  أف اٛ٘ػ٧ة اٛس٘٪٘٪ػة    

٦ٛظ٣ ااد٦غة تك٠ٟ ٨ٔ ٞؽػتضطٞ٪٦ة قٛ٪ؽػت   

 . ااداة اٟٛؽتضطٞة

 

رّٝ كٚ ٞة ٦ًع ٨ٔ اٛكالـ اٛؽةثٖ ٞػ٠ ٢ٞىػٖ   

قَ٘ال١٪ة، إح أف اٛجةزح٪٠ ٛٝ ٩ٜٟؽػ٧ا اٛس٘٪٘ػة   

رّٝ اٗتعاث٦ٝ ٦٢ٞة أكحع ٠ٞ ٞعة صػالؿ تٕؽػ٪ع   

. اٛعاد٩ػ١٧٪كػ اٌٛة٥عة اٛت٨ تذؽػط٥ة ٟٞةرؼػة   

صػالؿ اٛتٕؽػ٪ع ٥ػ٧ أف     ثػ٤ ااٞع اٛظي قػط٧ٗا  

د٦ػػةز  ث٦ػػة٩تؽػػٝ  اٛتػػ اٛتُ٘٪ػػطات اٛت٢٘٪ػػة 

ٛ٪ؽػػت مػػعقر٩ة، ثػػٚ اُٛةٞػػٚ    اٛعاد٩ػػ١٧٪كػ

 اٛتػ  أٞػة ا٫ٛ٪ػة   . ٧٥ َ٘ٚ اٟٟٛػةرس  ااؼةؼ 

تضتٜٓ تٟةٞة ٠َ ٞػة   ٦ٔ تذعي ق٦٘ٔة اُٜٟٛ٪ة 

 . اٗتعز٣٧ ٠ٞ أٔكةر ق١ٌع٩ةت ٞتجة٢٩ة

 

٨ٔ ا٧ٛٗت اٛظي ٩جّضع ٔ٪ػ٤ اٛجػةزح٧ف رؤقؼػ٦ٝ    

، اٛعاد٩ػ١٧٪كػ صالؿ ٞسةقحت٦ٝ تٕؽ٪ع ٧ٞم٧ع 

١ذط قؼ٪ٜة ٞـةث٦ة تٟةٞة ٦ٛظ٣ اٟٟٛةرؼة، رّػٝ  

٦ٌٞع٥ة اٟٛتضٜٓ قاٛجػطاا٨، إح أ٦١ػة تػ٧ٔع ٢ٛػة     

. رأس اٛض٪ه ا٢ٟٛةؼت اٛظي ٩ط٢ٛة إٛ  اٛس٘٪٘ػة 

إف ٞة أتكٜٝ ٤٢َ ٧٥ اٛتُةق٩ظ قاٛسذت اُٟٛعقٔة 

ثالد١ػػة ق٥ػػ  اٛ٪ػػ٧ـ وجُػػة ٞػػ٠ اصتكػػةص  ٔػػ 

اٛؽسعة قاٟٛـ٧ُذ٠٩ زكعا، ٛك٠ اا٧ٞر ٛٝ تك٠ 

 . كظٛٙ ٨ٔ اٟٛةم٨ اٛجُ٪ط

 ث٧ُ١٤د ٢ٛؽتظكع َةٞٚ اٛجؽةوة اٛظي اتؽٟت " اٛسذت#صالؿ اٛسط٩ث ٠َ ٥ظ٣ اادقات ا٧ٛرٗ٪ة 

ٔج٢ةء َٜ  اٛكالـ اٛؽةثٖ، اٛظي أججػت َػطـ دػطقى    . ا٧ٛؼةاٚ اٟٛتجُة ٠ٞ ٗجٚ اٛسكٟةء اٛ٘طاٞ 

اُٛ٘ٚ، أقجر ٠ٞ اٟٟٛك٠ تكط٩ٖ ز٘٪٘ة أف ٗىُػة قرؽ قػْ٪عة    ٔ ااد٦غة ز٪ث اٛؽع ٩ك٠ٟ 

وع٩٘ة تٜٙ ااد٦غة اُٟٛ٘طة اٛت٨  ث٢ٕؽعتست٧ي َٜ  وٜؽٝ قر٧ٞز أق كتةثةت ٗةدرة َٜ  اٛتفج٪ع 

 . راد١٧٩٪كػ١ؽٟ٪٦ة 

 

اُٟٛ٘ػطة، ١ػعى أف اٛسذػت    " اٛػعاد ٩ػ١٧٪كػ  # ا٫د٦غة٨ٔ ا٧ٛٗت اٛظي ٩جسث ٔ٪٤ اُٜٟٛةء ث٦ظ٣ 

رّػٝ أف ٦ٌُٟٞػة ا٫ف أقػجر    #قاٛتُةق٩ظ رااذة احؼتضطاـ ٨ٔ اٛكح٪ع ٠ٞ اٛح٘ةٔةت ز٧ؿ اُٛػةٛٝ  

، ٥ػظ٣ ا٧ٛؼػ٪ٜة   "ٞغقرا قح دطقى ٤٢ٞ إوالٗة، ٛك٠ ٥ظا ٛ٪ػ ٞة كةف ٗةاٟة ٔػ٨ اٟٛةمػ٨ اٛجُ٪ػط   

ٞت٧ارجة َجع ااد٪ةؿ ٢ٞظ آحؼ اٛؽ٢٪٠ قتؽت٢ط َٜ  ُٞعٔة َٟ٪٘ػة ث٘ػ٧ا١٪٠ اٛىج٪ُػة قٗػطرات     

ز٪ث اٛجؽةوة كة١ت اٛؽٟة ااؼةؼػ٪ة ٔػ٨    ؼةث٘ف٧ُ١د إٛ  إٛكعة اٟٛىعقزة . اإل١ؽةف اٛس٘٪٘٪ة

، ٛك٠ ٥ظ٣ اٛجؽةوة ح ت٨٢ُ أ٦١ة ٛ٪ؽت ثٟؽت٧ى ااد٦غة اإلٛكتعق١٪ة اُٟٛ٘ػطة  ؼةاطأكٚ ٞة كةف 

 . اٛت٨ تـْٚ اٛجةزح٪٠ اٛ٪٧ـ

 

إذا ك٢ت ٞتى٧را رقز٪ة، أ١ت ثةٛتة٨ٛ ح تستةج إٛ  د٦ةز إٛكتعق٨١ ٩ُٜت دقر اٟٛسٕغ ٧٘ٛة اإلرادة 

 .. كٚ ٞة ٩ستةد٤ ا٫ٞع ٧٥ ٗىُة قرؽ قْ٪عة قؼ٧ؼ تسٖ٘ أكحع ٠ٞ تٜٙ ااد٦غة ثكح٪ع. ٛط٩ٙ

٥ظ٣ ااد٦غة ٛٝ ٩ضتع٦َة ؼسعة قٞـ٧ُذقف، ثٚ أوجةء ق٢٦ٞطؼ٪٠ حُٞ٪٠ ثع٧َا 

٨ٔ ٢٦ٞت٦ٝ قتعك٧ا ٟٛؽةت ٥ةٞة ٨ٔ ٞذةؿ اٛىت قاٛغراَة قاٛك٪ٟ٪ةء ثس٪ث 

، اٛطكت٧ر ااٟٛة٨١ دراقفاٛطكت٧رة رقث 0 كةف اؿ٦ع٥ٝ. ٩كُت تذة٦ٜ٥ة ثؽ٧٦ٛة

 ٥٪عق١٪٧ٟس ّة٠ٛ، د٩الق٩ع، اٛطكت٧ر أٛجعت آدٞغ، د٧رج ؼتعق١ِ.ؼ.ٔعدر٩ٙ

 .قٗةاٟة و٩٧ٜة ٠ٞ ااؼٟةء ُٟٛت ث٦ظا اٟٛذةؿ
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إذا كة١ت اٟٛؤؼؽةت اٛتُٜ٪ٟ٪ة تُتجع ٨ٔ اٟٛةم٨ قؼػ٪ٜت٢ة ا٧ٛز٪ػطة ٦٢١ػٚ ٦٢ٞػة ا٧ُٜٟٛٞػةت،          

قاٛت٨ ك٢ة ١ىٚ ٠ٞ صال٦ٛة َٜ  اُٛةٛٝ، ٔ٘ػط أقػجست قؼػةاٚ اإلَػالـ تُتجػع اادقات اٛتح٘٪ٕ٪ػة       

 .اٛعا٪ؽ٪ة ٜٛذٟة٥٪ع

ٔجٕنٚ اٛت٘طـ اٛتك٧ٛ٧٢د٨ ا٦ٛةاٚ اٛظي وعأ َٜ  اٛجـع٩ة اثتطاءك ٠ٞ اٛ٘عف اٟٛةم٨، أقجر ٞػ٠     

ٛكػ٠  . اٛؽ٦ٚ اٛسك٧ؿ َٜ  كٟ٪ةت ٥ةاٜة ٠ٞ ا٧ُٜٟٛٞةت اٟٛضتٜٕة اٛت٨ تت٢ةقؿ دٟ٪ػٍ اٟٛذػةحت  

٢ّٜٞة ٦ٛظا اٛسطث اُٛكعي اٛكج٪ع، قٗجٚ أف تٟم إٛعزة ٧ٜٗث٢ة ١ت٪ذة ٦ٛظا اإل١ذةز اٛجـػعي   صالؿ تف

 اٌُٛ٪ٝ، 

 

 0 د١٧َة ١تؽةءؿ أقحك

 

 !هي ٗولك ّسائل اإلعالم ُزٍ؟
 

 معالاإل
 

ئلساّ  

http://alfa-sci.org/
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آراء زػ٧ؿ اٛـػؤقف اٛعا٢٥ػة ٩فت٪٢ػة قثـػكٚ       قإف ٞة ١تٜ٘ة٣ ٠ٞ ٧ُٜٞٞةت 

تت٧قػٓ  . زكعي ٠ٞ صالؿ قؼةاٚ اإلَالـ، ٠ٞ قسةٔة قتٜٕغ٩ػ٧ف قراد٩ػ٧  

اٛكسٓ َٜ  أ٦١ة ٞؽتٜ٘ة أق ثف٦١ة ذات ٞ٪٧ؿ ؼ٪ةؼ٪ة ُٞ٪٢ة كٟة ٩ٕتعض 

ٛك٠ ااٞػع ثجؽػةوة ٛػ٪ػ    . ثفف اٟٛسىةت اٛتٜٕغ١٧٩٪ة ٧ٞم٧َ٪ة قٞؽتٜ٘ة

تعد١ة ز٧ؿ ٞػة ٩٘ػٍ ٞػ٠ أزػطاث تفت٪٢ػة َجػع       إف ا٧ُٜٟٛٞةت اٛت٨ . كظٛٙ

٥ظ٣ اٟٛكةدر تُعض َٜ٪٢ة قد٦ة ا٢ٌٛع اٛت٨ تع٩ط ا٢ٛضجة " ٞكةدر رؼٟ٪ة"

أٞة ا٧ٟٛام٪ٍ اإلصجةر٩ة ، ٔتؤصظ ٠ٞ قكةحت إصجةر٩ة ٞعكغ٩ػة  . أف ١تّ٘ج٦ٜة

 ت٧٘ـ " َٜ  ؼج٪ٚ اٟٛحةؿ رق٩تعك٧كةٛة #

 . ثت٧ز٩ٍ ١ٕػ اٛ٘كة َٜ  اٛذٟ٪ٍ

 

ٌُٞٝ ا٢ٛةس ٩ؤؼؽ٧ف آراء٥ٝ َٜ  ٞة ٩تٝ َعم٤ ٨ٔ اٛكسٓ اٛت٨ ت٧أٖ 

إف كٚ ا٢ٌٟٟٛةت اإلَالٞ٪ة ٧ٜٟٞكة ٠ٞ ٗجٚ ؿػعكةت  . ٞ٪٦ٛ٧ٝ اٛؽ٪ةؼ٪ة

ذات ٞكةٛر ٞتٟةجٜة كٟة أف ٥ػظ٣ ا٢ٌٟٟٛػةت ٩ػتٝ ت٧د٪٦٦ػة ٞػ٠ ٗجػٚ       

ا٢ُٜٟٛ٪٠ ق٨٥ أ٩نة تؽت٨٘ ٧ٞام٪٦ُة ٠ٞ ١ٕػ اٟٛكطر، كٚ ذٛٙ ٩ػؤدي  

ـ " اٟٛتجة٢٩ة"ثة٢ٛت٪ذة إٛ  ؼ٧٦ٛة اٛتسكٝ ثػذٟ٪ٍ اٛت٧د٦ةت  . ٜٛعأي اُٛػة

أٞػة  . ق٩ؽتضطـ ذٛٙ ٠ٞ أدػٚ قػعؼ اح١تجػة٣ َػ٠ اٟٛضىػه اٛس٘٪٘ػ٨      

اٛذطد ٨ٔ ٞذةؿ اإلَالـ ٔ٪ت٧دت َٜػ٪٦ٝ أف ٩ؽػ٪عقا زؽػت     اٟٛتجطا٪٠

ا٦٢ٛخ اٛتٜ٘٪طي قإح ٔإف ٞؽػت٘ج٦ٜٝ ا٢٦ٟٛػ٨ ؼػ٧ؼ ٩ت٦٘٘ػع ٔذػفة جػٝ       

اٛكسٕ٪٪٠ اٛظ٠٩ ٩ذعقف تسٜ٪الت٦ٝ اٛضةقػة ق٩ٟتٜكػ٧ف   . ٩تالؿ  ق٦٢٩ةر

وع٩٘ت٦ٝ اٛـضك٪ة ٨ٔ اٛتٕك٪ع ٩ُتجػعقف صىػعقف قٛكػ٦٢ٝ ٔػ٨ ١ٕػػ      

ا٧ٛٗت ٜٗة ٜٗ٪ٜة، ٛظٛٙ ٦ٟٟٔة َال ق٧ت٦ٝ ح ٩ٟك٠ ؼٟة٤َ قؼه ٥ظا اٛكٝ 

 . ا٦ٛةاٚ ٠ٞ اٛججْةقات

 

إف ٞة أقردت٤ ٔ٪ٟة ؼجٖ ح ٨٢ُ٩ ثفف دٟ٪ٍ اٛكسٕ٪٪٠، ٠ٞ أ٦ٟ٥ٝ إٛػ   

ٛك٠ . أ٦ٜٗٝ أ٥ٟ٪ة، ٞت٧رو٧ف ٨ٔ ٥ظ٣ اٟٛؤاٞعة اٛنضٟة ق٥ظا اإلجٝ اٛكج٪ع

٥ظا ا٦٢ٛخ اٛظي تٝ رؼػ٤ٟ  #اٟٛؽفٛة ٨٥ أ٤١ ٢َطٞة ٩تٝ إ١ـةء ا٦٢ٛخ اُٛةـ 

ٔػإف  " صػالؿ اٛ٘ػعقف اٜٛ٘٪ٜػة اٛؽػةث٘ة     قثجىئققم٤ُ قتعؼ٪ض٤ تطر٩ذ٪ةك 

ا٢ٌٛةـ ؼ٪تةثٍ صىة٣ ز٪٦٢ة ٠ٞ تٜ٘ةء ١ٕؽ٤، ذٛٙ ٠ٞ صالؿ احَتٟةد َٜ  

إف إ١ـػةء قػس٪ٕة أق ٞسىػة تٜٕغ١٧٩٪ػة ٥ػ٧ َٟػٚ       ". ٧ٗى اٛؽ٧ؽ"ٞجطأ 

٩تىٜت ٞةح قٔ٪عاك ق٥ػظا ٞػة ٩ػؤدي قثـػكٚ ٞجةؿػع إٛػ  تٜ٘ػ٪ف َػطد         

ق٥ػظا اٟٛـػعقع ؼػ٪ٜ٘     . ٞـػعقع  ث٦كػظا ا٢ٌٟٟٛةت اٛ٘ةدرة َٜ  اٛ٘٪ػةـ  

تٟةؿ  ٍٞ ا٢ٌٛةـ اٛؽةاط، ٛظا  قا٢ٛذةح، ز٪ث اٛعثر اٟٛة٨ٛ، ٔ٘ه إذا ا١كةع 

ٔإف ٠ٞ ٞكٜسة ٥ظا اٟٛـعقع تعؾ اا٧ٞر دقف تْ٪٪ع قإح صعج ٠َ ت٧د٤ّ 

ت٘ط٩ٝ ا٫راء قا٧ٟٛام٪ٍ اٛتػ٨ تسػةقؿ ٞ٘ةرَػة     أٞة . اٛؽ٧ؽ قٔـٚ ٞجةؿعة

ا١ت٘ػػةد٣، ٦ٔػػ٨ َٟٜ٪ػػة ّ٪ػػع ٞؽػػتسجة ٢َػػط اٛـػػعكةت  قا٢ٌٛػػةـ اٛ٘ػػةاٝ 

قاٟٛؤؼؽةت اٛت٨ ٨٥ ٗةاٟة ق١ةدسػة ثٕنػٚ ٥ػظا ا٢ٌٛػةـ أؼةؼػةك، ٛػظٛٙ       

ٔتُتجع ٥ظ٣ ا٧ٟٛام٪ٍ قا٫راء َٜػ  أؼػةس أ٦١ػة أٔكػةر ٞضعثػة ق٥طاٞػة،       

ت٧٘ـ ق٢ةَة . قثةٛتة٨ٛ ٩تٝ ٞسةرثة ذٛٙ اٟٛـعقع اإلَال٨ٞ اٛـع٩ٓ ٞجةؿعة

اإلَالـ أ٩نة َٜ  ت٘ػط٩ٝ اإلَال١ػةت، ٔةٛكػسٓ تجػةع ثفٗػٚ ٟٞػة ٩كٜػٓ        

إف اٛـػعكةت  . ٥ظ٣ اٛضؽةرة ت٧ُّض ٠ٞ صالؿ ر٩ػٍ اإلَال١ػةت   قوجةَت٦ة 

اُٟٛالٗة اٟٛتُطدة اٛذ٢ؽ٪ةت ٠ٛ تطَٝ تٜػٙ اٛذعااػط أق اٟٛذػالت اٛتػ٨     

ق٥ػظا ٞػة ٩ػ٧دي ثةٛكػسٓ     " ٢ٞةقاة ٛمَٟةؿ اٛتذةر٩ػة "ت٘طـ قد٦ة ١ٌع 

. اح١طجةر، إف كٚ ٥ظا ثجؽةوة ٧٥ تىج٪ٖ ٟٛجطأ ٧ٗى اٛؽػ٧ؽ  ا٢ٟٛةقاة إٛ 

 إف ؿعكةت اإلَالـ ا٧ٛدقدة اٛت٨ ٩ٕن٦ٜة ا٧٢ُٜٟٛف ٨٥ تٜٙ اٛـعكةت اٛت٨

 

قذٛٙ ٠َ وع٩ػٖ َػطـ إجةرت٦ػة    " ؿعاا٨"تسةٔي َٜ  ٗعاا٦ة ٨ٔ ٞغاج 

إف ". قػُجة "٢ٜٛ٘ةؿةت قاح١ت٘ةدات، قَطـ ت٘ط٦ٟ٩ة ٟٛ٘ةحت أق ثػعاٞخ  

ص٧ؼ ؿعكةت اإلَالف ٠ٞ ت٧ٗٓ ٢ُٜٞ٪٦ػة ٞػ٠ اإلَػالف ٛػط٦٩ة كػةؼ       

ق رٗةثػة   ثٕٜتػعة ثـكٚ َةـ ٛنٟةف أف ت٧٘ـ ٥ظ٣ اٛـعكةت اإلَالٞ٪ػة  

ٛك٠ إذا ٜٔتت إزػطى تٜػٙ ا٧ٟٛامػ٪ٍ    . ا٧ٟٛام٪ٍ اٛت٨ ت٘ط٦ٞة ثسعص

ق١ـعت ثةٛضىف، ٔإف ا٢ٌٟٟٛةت اٛتذةر٩ة ّةٛجة ٞة ت٧زط ٧ٗا٥ة ٠ٞ أدٚ 

اٛنْه َٜ  اٟٛسعر٠٩ زت  ٩ُ٪طقا ا٢ٌٛػع ٔ٪ٟػة اٗتعٔػ٣٧ ٞػ٠ صىػف      

قتٟةرس ٥ظ٣ ا٢ٌٟٟٛةت مْى٦ة ٠ٞ صالؿ إرؼةؿ اٛعؼةاٚ أق ! دؽ٪ٝ

إٗةٞة اٛطَةقى اٛ٘ة١٧١٪ة أق زت  ٠ٞ صالؿ اٗتعاح تُط٩الت ٗة١٧١٪ة ٨ٔ 

" آٛ٪ػة اُٟٛػٚ اٟٛنػةدة   " ثػػ قكٟحةؿ دٗ٪ٖ َٜ  ٞة ٩طَ  . اٛجعٟٛة١ةت

ق٢ُٞة٥ػة ثةُٛعث٪ػة ٥ػ٧     "٢٥AIM "Accuracy in Mediaػةؾ ؿػعكة   

، قاٛت٨ ٥ػ٨ َجػةرة َػ٠ ٞذ٧َٟػة ٞػ٠ اٛـػعكةت       "اٛطّٗة ٨ٔ اإلَالـ"

، تُٟٚ ٥ظ٣ اٛـعكة "٠ٞ م٦٢ٟة جٟةف ؿعكةت ١ٕه#اٛنضٟة اٟٛتسطة 

َٜ  إث٘ةء قؼةاٚ اإلَالـ ٨ٔ ا٧ٛح٩ةت اٟٛتسػطة قدقدة قٞتُةق١ػة ٞػٍ    

 ق٦ٟٞػة كة١ػت تٜػٙ اٛؽ٪ةؼػةت ٜٞت٩٧ػة      #اٛؽ٪ةؼةت اٛتذةر٩ة اٛ٘ةاٟػة  

 ".صج٪حة

 

 

 التلفضْٗى
. ٩ُتجع اٛتٜٕغ٧٩ف ٨ٔ ٥ظا اُٛكع ٞػ٠ ا١ذػر قؼػةاٚ اٛػتسّكٝ ثػة٧ُ٘ٛؿ     

ٔة٢ٛـعات اإلصجةر٩ة تست٧ي َٜ  رقا٩ػةت قأزػطاث ح ت٢ةؼػت ؼػ٧ى     

ٙ  قاٛػػظ٠٩ ٩سكٟػػ٧ف  أٞػػة . ٩تسكٟػػ٧ف، ٦ٟٞػػة ثػػطا ااٞػػع َكػػػ ذٛػػ

اٟٛؽٜؽالت قاأالـ اٛتٜٕغ١٧٩٪ػة ٦ٔػ٨ قػٟٟت صك٪كػةك ٞػ٠ ادػٚ       

. ٢٩ةؼػت ٞكػٜسة ااؼػ٪ةد   " ٞػغّقر #تك٪٪ٓ ا٢ٛةس ٛعؤ٩ة َػةٛٝ صػةص   

قكظٛٙ ٩ؽتضطـ ٠ٞ ادػٚ تسنػ٪ع اُٛةٞػة ازػطاث َةٟٛ٪ػة ٞ٘جٜػة،       

ٛ٘ػط  . ٔ٪تذةقث٧ف ٍٞ ٥ظ٣ اازطاث ثىع٩٘ة ت٢ةؼت اٛذ٦ةت اٟٛتسكٟة

تجّ٪٠ ثُط اٛتذعثة اٛى٩٧ٜة أف اٛذٟة٥٪ع ٢َطٞة ٧٩اد٧٦ف ت٢ػةٗل ثػ٪٠   

قاٍٗ آصع ٩ك٧ّر٣ ٞكطر ٧ُٜٞٞةت٨ آصع،  قا٧ٛاٍٗ اٛظي ٩ك٧ّر٣ اٛتٜٕغ٧٩ف 

٩عٔن٧ف ا٧ٛاٍٗ اٛظي ٩ك٧ر٣  قٔ٪ضتةرقف ا٧ٛاٍٗ اٛظي ٩ك٧ّر٣ اٛتٜٕغ٧٩ف 

ٔةٛىع٩٘ػة اٛتػ٨ تػٝ ٞػ٠ صال٦ٛػة اٛػتسكٝ       . اٟٛكطر ا٧ُٜٟٛٞةت ا٫صع

ث٧ؼةاٚ اإلَالـ َٟٜت َٜ  اؼتحٟةر اٛ٘ةثٜ٪ة اإل٩سةا٪ة ٢َط اٟٛذ٧َٟةت 

ٔ٪تٝ اٛتسكٝ ث٦ٝ قثفٔكةر٥ٝ ٠َ وع٩ٖ اإل٩سػةءات ا٧ّٟٛد٦ػة   . اٛجـع٩ة

 .اٛت٨ تى٦ٜ٘ة ٥ظ٣ ا٧ٛؼةاٚ اإلَالٞ٪ة

 

ّ٘ٚ ث٪٠ اٟٛسىةت  ؼػ٧ؼ   ق٢َطٞة ٩س٪٠ قٗت ١ـعات ااصجةر، ٗٝ ثةٛت٢

تالزي أف كٚ ٞسّىة ٛط٦٩ة ١ٕػ ا٢ُٛةق٠٩ اٛعا٪ؽ٪ة، دٟ٪٦ُة تتٟس٧ر 

ٍٞ أف ٢٥ةؾ أزطاث كح٪ع تسكٚ زػ٧ؿ اُٛػةٛٝ ،   . ز٧ؿ ذات اازطاث

    ّٚ ٟٛةذا ٢٥ةؾ تْى٪ة ٛمزطاث ذات٦ة، ٞتذة٥ٜ٪٠ أزػطاث أصػعى ح ت٘ػ

١غ٩ػ٤ ثػ٪٠ قؼػةاٚ اإلَػالـ      ق٧ٛ كةف ٢٥ةؾ ت٢ػةٔػ ز٘٪٘ػ٨   . أ٥ٟ٪ة؟

اٜٛ٘٪ٚ ٞػ٠  . اٟٛضتٜٕة ٟٛة كة١ت ٢َةق٠٩ ااصجةر ز٧ؿ اُٛةٛٝ ٨٥ ذات٦ة

ا٢ٛةس ٩طرك٧ف ز٘٪٘ة أف قٞ٪ل ؿةؿة اٛتٜٕغ٩ػ٧ف تؽػت٦٢ل زةٛػة    

وٕ٪ٕة ٠ٞ اٛت٩٧٢ٝ ا٢ْٟٛةو٪ؽػ٨، ز٪ػث ٩ػتٝ تُى٪ػٚ اٛ٘ػطرة َٜػ        

ق٥ظا ٧٥ اٛؽجت اٛظي ٩ذُػٚ اٛكح٪ػع ٞػ٠ اإلَال١ػةت     . اٛتٕك٪ع اٛطٗ٪ٖ

٨ٕٔ ٥ظ٣ اٛسةٛػة  . اٛتٜٕغ١٧٩٪ة ت٦ٌع أم٧اء ؼةوُة، قاٛسعكةت اٛضةوٕة

، ٩كجر اُٛ٘ٚ أكحع إ٩سةءاك "ا٧٢ٛـ ا٢ْٟٛةو٪ؽ٨ اٛىٕ٪ٓ#اُٜٛ٘٪ة اٛضةقة 

 .َعمة ٜٛجعٞذة اُٜٛ٘٪ة ق
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اٛتٜٕغ٧٩ف ٧٥ ٛ٪ػ ٞكطر ٧ُٜٞٞةت، كٟة ٠ٌ٩ ٌُٞٝ ا٢ٛةس، ٧٦ٔ ثكٚ 

ثؽةوة، َجةرة ٠َ قؼ٪ٜة ٔتةكة ٛتطٞ٪ع اٛ٘طرات اُٜٛ٘٪ة ثةإلمةٔة إٛػ   

اٛتسكٝ ثىع٩٘ة تٕك٪ع١ة قاٛتفج٪ع ا٦ٛةاٚ قاٟٛجةؿع َٜػ  أزكة٢ٞػة تذػة٣    

ثةإلمةٔة إٛ  أ١ػ٤ قؼػ٪ٜة ٞضػّطرة    . اا٧ٞر قاازطاث اٛذةر٩ة ٠ٞ ز٢ٛ٧ة

ٛـ٧ُر ا٢ٛةس ق٧َاو٦ٕٝ، ز٪ث ٩ُٟٚ َٜ  تسن٪ع٥ٝ ٛتّ٘جػٚ أزػطاث   

ٛك٨ ٩تذةقث٧ا ٍٞ ٥ظ٣ اازػطاث  " ؼ٧ؼ تسكٚ ٨ٔ اٟٛؽت٘جٚ#ٗةدٞة 

ٙ ١كػ٪ست٨  . ثىع٩٘ة ثةردة ت٢ةؼت اٟٛتسكٟ٪٠ ثٟذع٩ةت اا٧ٞر إذا # ٛػ

٨٥ إٕٗةؿ ٥ظا اٛذ٦ةز قاٛظ٥ةب ٜٛجسػث َػ٠   " ك٢ت ثةزحةك ٠َ اٛس٘٪٘ة

ّ٘ٓ ١ٕؽٙ .. ٞكطر ٧ُٜٞٞةت٨ آصع ّٓ َػ٠ تكػط٩ٖ ٞػة ٩٘ػةؿ      قج ٙ ك  ٛػ

رثٟػة ٩ٟك٢ػٙ   .. رثٟة تُ٪ط ا٢ٌٛع ٨ٔ اا٧ٞر ثن٧ء دط٩ط. ثىع٩٘ة َٟ٪ةء

اُٜٛػ٧ـ، اُٟٛعٔػة،   #قثٟػة أف أ٥ػٝ ٞكػةدر ا٧ُٜٟٛٞػةت     . إدراؾ اٛس٘٪٘ة

إف ٛٝ ١٘ٚ ا٧ٛز٪طة، ٗط أقجست تست ؼ٪ىعة د٦ة قازػطة،  " ااصجةر

 ٍ ٔج٦ػظا اٛؽػالح إٛتػةؾ،    . ٔ٪ٟك٢كٝ ثةٛتة٨ٛ تك٧ّر ٞطى صى٧رة ا٧ٛمػ

 .ا٦ٛطؼ ق٩ٟك٠ ت٧د٪٤ اٛـ٧ُب زؽت اٛعّجة 

إذا راٗجػت أزػط    قٛ٘ط أججتت اٛكح٪ع ٠ٞ ااثسةث اُٜٟٛ٪ة ٥ظ٣ اٛس٘٪٘ة، 

ٞـة٥طي اٛتٜٕغ٧٩ف قرأ٩ت ك٪ٓ ٧٥ ٢ٞؽذٝ تٟةٞةك ٞػٍ ٞػة ٦ٌ٩ػع ٔػ٨     

اٛتٜٕغ٧٩ف ؼ٧ؼ تالزي ث٧م٧ح ٥ظ٣ اٛسةٛة اُٜٛ٘٪ة اٛضةقة اٛت٨ ١تسطث 

ا٢ٛـعات اإلصجةر٩ة اٛ٘ك٪عة قاإلَال١ةت اٛضةوٕة تكّ٪ٓ ا٢ٛةس إٛػ   . ٦٢َة

ق ثةٛتة٨ٛ تػٝ  . اٟٛ٪ٚ ٛت٨ٜ٘ ا٧ُٜٟٛٞةت َٜ  ؿكٚ ٞ٘ةوٍ دغا٪ة قؼع٩ُة

، ق٥ػظا ٩ذ٦ُٜػٝ   "زّ٪غ ز٨٢ٞ قػْ٪ع #ثعٞذت٦ٝ إل١ٟةء ٗطرة ا١تجة٣ ٗك٪عة 

ّٟٖ أكحع ٨ٔ ٧ٞام٪ٍ تىّٜػت قٗػت و٩٧ػٚ قد٦ػط      ّ٪ع ٗةدر٠٩ َٜ  اٛتُ

 . ٨َٜ٘ كج٪ع زت  ٩تٟك٧٢ا ٠ٞ ٥ن٦ٟة قاؼت٪ُةث٦ة
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 القذساث البششٗت الخاسقت

 اإلًساى
 ّفق هفِْم آخش

 ّهي هٌظْس هختلف  

٨ٔ ا٧ٛٗت اٛظي ٢ُ٢٘٩ة ٔ٪٤ اُٜٛٝ ا٦٢ٟٛذ٨ ثف٢١ة كةا٢ةت ٞسطقدة اٛ٘طرات، قأف اُٛ٘ٚ   

قا٨َ٧ٛ ٥ٟة ٠ٞ إ١تةج اٛطٞةغ، قأ٦١ٟة ح ٩ؽتى٪ُةف تذةقز زطقد اٛذؽط، قّ٪ع٥ة ٠ٞ 

ز٘ةاٖ ٞسجىة قٗةُٞة ٛىج٪ُت٢ة ااق٪ٜة، ١ذط أ٤١ ٨ٔ أٞةك٠ أصعى ز٧ؿ اُٛةٛٝ وعؽ 

تُٜٝ ز٘ةاٖ أصعى " أقجست َٜ  زةٔة اح١طجةر#ز٪ةة صةقة، أق ٢ٞة٥خ تُٜ٪ٟ٪ة ٞسطدة 

 .  ز٧ؿ وج٪ُة اإل١ؽةف تٟةٞفٞضتٜٕة 

 ّبذاًل هي اإلطالت فٖ الحذٗج لتْظ٘ح الفكشة،     
 دعًْا ًلقٖ ًظشة علٔ بعط العٌ٘اث هوا أتحذث عٌَ
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ّْف الٌِذٕ    "  بابا دٗفشاُا"الوتص
 !!ؼ٢ة دقف وُةـ   250َةش أكحع ٠ٞ 

 

ٛ٘ط ٞعت أد٪ةؿ قأد٪ةؿ َٜ  اٛ٘عى اٟٛذػةقرة، قك٦ٜػٝ اَتػةدقا         

َٜ  قد٧د ٥ظا اٟٛتك٧ؼ اٛػظي ٩ُػ٪ؾ َٜػ  ٛػ٧ح صـػج٨ ٞحّجػت       

ٛٝ ٩فكػٚ  . ا٢٦ٛط" ٞةج٧را"٨ٔ " ٩ة١٧ٞة"ثفّكةف ؿذعة ثةٛ٘عب ٠ٞ ٦١ع 

. اٛىُةـ أثطاك، ٛك٤٢ ٔ٘ه ٩ـعب اٟٛةء اٛظي ٩ذٜج٤ ٞػ٠ ا٦٢ٛػع اٛ٘ع٩ػت   

". اٛضعقج َػ٠ اٛذؽػط  #٩ؽتى٪ٍ أف ٩ك٧ف ٨ٔ ٞكة١٪٠ ث٢ٕػ ا٧ٛٗت 

ق٨ٔ اٛس٘٪٘ة كةف ٨ٔ كٚ ٞكةف ث٢ٕػ ا٧ٛٗت، ا٤١ ٩طرؾ كٚ ؿػ٨ء  

اٛذٟ٪ٍ ٩ُعؼ ٥ػظا اٟٛتكػ٧ؼ اٛذٜ٪ػٚ    ! قكف٤١ زةمع َٜ  كٚ ؿ٨ء

ٛ٘ط زار٣ . ث٤قوةٗة اٟٛسجة اٛت٨ تـٍ ٤٢ٞ قتْٟع اٛغااع٠٩ اٟٛتجةرك٪٠ 

.  ٌُٞٝ اٛؽ٪ةؼ٪٪٠ قاٛـضك٪ةت اٟٛع٧ٞٗة ٨ٔ ا٢٦ٛط ث٦طؼ ١٪ٚ اٛجعكة

اؼتؽٜٟت رقز٤ اٟٛجةركػة  ". ّة١طي أ١ط٩عا"ق" راد٪ٓ"أؿ٦ع٥ٝ كةف 

 .ـ1  ٨ٔ989 اُٛةـ 

 
 "  ّالٖ بابا تاثسشٕ "الوتصْف الٌِذٕ 

 رّٝ تذةقز٣ اٛضةٞؽة قاٛحٟة١٪٠ ٠ٞ َٟع٣، إح أف ٦ٌٞع٣  

 ٩كـٓ ٠َ ؿةب ٨ٔ اٛحالج٪٢ةت

ٛ٘ط تٝ اّت٪ةؿ ٥ظا اٟٛتك٧ؼ اٛغا٥ط ٨ٔ اٛك٦ٓ اٛظي كةف ٩ؽك٤٢ َةـ    

اٛؽجت ٥ػ٧ أف اٟٛذػعـ   . ـ َٜ  ٩ط أزط أقسةب اُٟٛةثط اٛ٘ع٩جة1  974

" قاٛػ٨ ثةثػة  "قةزت اُٟٛجط ا١٘ىٍ رز٤ٗ ثؽجت تس٧ؿ اٛغقار إٛػ  ك٦ػٓ   

٧ٛ ث٨٘ ٥ظا اٟٛتك٧ؼ َٜ  ٗ٪ط اٛس٪ةة، ٛتذػةقز  . ١ةؿط٠٩ اٛجعكة اٟٛذة١٪ة

 ".ؼ٢ة ٢َط اّت٪ة٤ٛ  85كةف َٟع٣ . #ؼ٢ة قؼ٪ج٘  ؿةثةك اٟٛبةَٟع٣ 

 

 "  جاًٖ بشاُالد"الوتصْف الٌِذٕ 
 !!َةـ   65ث٨٘ دقف وُةـ أق ؿعاب ٟٛطة 

ـ، ثُط َةـ كةٞٚ ٞػ٠ اٛتغٛػٓ قاٛتعدػ٨، ٗجػٚ أص٪ػعاك        ٨ٔ2003 اُٛةـ     

اف ٩تػعؾ ك٦ٕػ٤ ا٢ُٟٛػغؿ قاٛضنػ٧ع     " دػة٨١  ثعا٥الد"اٟٛتك٧ؼ ا٢٦ٛطي 

حصتجةرات َٜٟ٪ة ٩ذع٦٩ة ٔع٩ٖ وج٨ ٞؤٛػٓ ٞػ٠ َـػع٠٩ أصكػةا٨ ثػةرز،      

قثُػػط َـػػعة أ٩ػػةـ ٞػػ٠ اٟٛعاٗجػػة ". ؿػػة٣. ؼ.ؼػػ٧د٥٪ع"٩عأؼػػ٦ٝ اٛػػطكت٧ر 

قةرٞة قإدػعاءات ٞـػطدة، صػعج إٛع٩ػٖ      ٞضجع٩ةاٟٛؽتٟعة ق٨ٔ ًعقؼ 

 !اٛىج٨ ٞـطق٥ةك ٦ٛظ٣ اٛ٘طرة اُٛذ٪جة اٛت٨ ح ٩ٟك٠ تٕؽ٪ع٥ة أثطاك

 

٨ٔ زذعة زدةد٪ة ُٞغقٛة تٟةٞةك ٞػ٠ أي تػفج٪ع   " دة٨١"ٛ٘ط قم٧ُا اٛؽ٪ط 

ٛ٪ػ ٔ٪٦ة زٟةـ قح ١ةٔػظة قح ٩ٟكػ٠ دص٦ٛ٧ػة ؼػ٧ى ٞػ٠ ثػةب       . صةرد٨

قثُػط  . ثةإلمةٔة إٛ  صن٤َ٧ ٟٛعاٗجة ٞؽتٟعة َٜ  ٞػطار اٛؽػةَة  . زدةد٨

ٛٝ ٩فكػٚ قٛػٝ ٩ـػعب    " دة٨١"ا١ت٦ةء اٟٛطة، أكط إٛع٩ٖ اٛىج٨ ثفف اٛؽ٪ط 

ٍٞ اُٜٛٝ ثفف اإل١ؽةف اُٛةدي ح ٩ؽتى٪ٍ اٛج٘ةء ز٪ةك دقف #و٧اؿ ٥ظ٣ اٟٛطة 

ٛٝ ٩فكػٚ قٛػٝ   " دة٨١"ق٠ٞ اُٟٛعقؼ أف اٛؽ٪ط ". أ٩ةـ  4ت٢ةقؿ اٟٛةء صالؿ 

 !!َةـ  ٩65ـعب ٢ٞظ 

 

 ٥٪ػعا "أثسةجة أصعى َٜ  ٞتكػ٧ؼ آصػع ٩ػطَ     " ؿة٣"قٗط أدعى اٛطكت٧ر 

قصالؿ ٥ظ٣ إٛتعة !! ٧٩ٞةك  411ق٥ظ٣ اٟٛعة داٞت ٞطة احصتجةر ". ٞة١ٙ راتةف

٥ظ٣ إزطى ا٧ٌٛا٥ع اْٛةٞنػة  ! ٞةءك ْٜٞ٪ةك ٔ٘ه" ٞة١ٙ"اٛى٩٧ٜة، ت٢ةقؿ اٛؽ٪ط 

 .اٛكح٪عة اٛت٨ ٩ُذغ اُٜٛٝ اٛتٜ٘٪طي ٠َ تٕؽ٪ع٥ة
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 القذساث البششٗت الخاسقت

 الْ٘غٖ سْباٗا بْالفاس
٨ٔ ا٧٦ٛاء قاحؼتعٔةع   

ق٧رة ٞفص٧ذة ٨ٔ . ٞـة٥ط  ٩150عتٍٕ ٨ٔ ا٧٦ٛاء أٞةـ  ث٧حٔةر اٛ٪٨ّ٧

إٛػعص ا٢ٛػةدرة اٛتػ٨ تتػ٧ٔع ٔ٪٦ػة قػ٧ر        ازطى٥ظ٣ . ـ1936اُٛةـ 

٦ٛظ٣ اٌٛة٥عة اُٛذ٪جػة اٛتػ٨ كػةف ٩ؽتُعمػ٦ة اٛكح٪ػع ٞػ٠        ت٧ج٪٘٪ة

 . اٟٛتك٧ٔ٪٠، صةقة ٨ٔ ا٢٦ٛط 

 لقد حرص المصور البرٌطانً 

 ٨ٔ ٩عتٍٕ ث٧حٔةر اٛ٪٨ّ٧ راح اُٟٛ٪ٖ، اٛتفٞٚ ٠ٞ دٗةاٖ َطة ثُط 

   ٧ُ٩د أف ٗجٚ دٗةاٖ صٟػ ٟٛطة ٞسٜ٘ةك قث٨٘ ا٧٦ٛاء

 

 ٩كس٧ أف ٗجٚ ا٧ٛٗت ٛجُل زعاؾ دقف ٞتضـجةك قث٨٘ اارض، اٛ  

   .ا٨َ٧ٛ ّ٪ةب زةٛة ٠ٞ

 " الكشمانجو سوامً´"المتصوف الكشمٌري
ٌّد قوانٌن الطبٌعة   س

٥ظا اٛعدٚ ٩ؽتى٪ٍ أف ٩تسكٝ ثػفي زةٛػة أق ًػة٥عة وج٪ُ٪ػة ثػفَٜ       

ٞؽت٩٧ةت٦ة قَٜ  أقؼٍ ١ىػةؽ، كةٛتػفج٪ع َٜػ  اٛسػةحت اٛذ٩٧ػة ٞػحالك،       

ٔ٪ذٜت ااٞىةر اْٛغ٩عة ٨ٔ ثالد ح تُعؼ اٟٛىع أقالك أق ٨ٔ ٔتػعة ّ٪ػع   

اٛغٛػغاؿ ثـػكٚ ٔػ٧ري     ا٩٘ةؼ، زت  أ٤١ ٩ؽتى٪ٍ "ٔكٚ ق٪ٓ#ٞىع٩ة 

ا٦ٛػغات اارمػ٪ة ؿػةاُة    ! #قٞجةؿع ٞذعد أف معب ردٜػ٤ َٜػ  اارض  

قصالؿ ز٩ةرات٤ ٧ٜٛح٩ػةت اٟٛتسػطة، تٟكػ٠ ٞػ٠     ". اٛسك٧ؿ ٨ٔ كـٟ٪ع

دٜت كٟ٪ةت ٥ةاٜة ٠ٞ ااٞىةر ٨ٔ إزطى اٛؽ٧٢ات اٛ٘ةزٜة ٔػ٨ ٛػ٧س   

، ٞة أدى إٛ  زك٧ؿ ؼ٪٧ؿ دةرٔة، ق٥ظ٣ اٛسةٛة "ـ1969َةـ #أ١ذ٧ٜس 

 . اٛذ٩٧ة اٛـةذة ٧ّٞج٘ة د٪طا ٨ٔ قؼةاٚ اإلَالـ ااٞع٩ك٪ة

 
ُٜٞٝ ثطردة َةٛ٪ة ٠ٞ اٛتى٧ر اٛعقز٨، كّعس كةٞٚ " حكـٟة١ذ٧"كةف 

 اٛـػػ٪ٕ٪ة"ز٪ةتػ٤ ٛطراؼػػة قاٛتجسػػع ٔػػ٨ ١ٌػػةـ ٜٔؽػػ٨ٕ ٗػػط٩ٝ ٩ػػطَ   

٨ٔ ؼ٠ اٛتةؼُة َـع ت٧قٚ إٛػ   .   Kashmir Shaivism" اٛكـٟ٪ع٩ة

٥ظا اٛت٧اقٚ ٍٞ اٟٛ٘طس د٤ُٔ إٛػ  أف  . اتسةد٣ ااقؿ ٍٞ ا٨َ٧ٛ اإل٨٦ٛ

. ٩فصظ َٜ  ١ٕؽ٤ ٦َطا ٛ٪كّعس ز٪ةت٤ اٟٛتجتٜة تس٘٪٘ةك ٜٛس٘٪٘ة ااؼٟ 

ٛ٘ط تٟك٠ ٨ٔ ؼ٠ ٞجكعة دطا، قك٢ت٪ذة ٟٟٛةرؼةت٤ اٛعقز٪ة اٟٛكحٕػة،  

اٛحٟة١٪ة اٌُٛ٪ٟة اٟٛظك٧رة ٨ٔ  siddhi" اٛؽ٪ط٨٥"أف ٩س٧ز َٜ  ٧ٗى 

 .ا٢ٛك٧ص إٜٛؽٕ٪ة ا٢٦ٛط٩ة اٛ٘ط٩ٟة

 

َك٪ة َػ٠ ا٦ٕٛػٝ ٔػ٨ اٛسنػةرة     " ؼ٪ط٨٥"٥ظ٣ ا٧٘ٛى اُٟٛعقٔة ثةٛػػ 

ٍٞ أ٤١ ٨ٔ اٛس٘٪٘ة، قكٟة . اُٛكع٩ة ز٪ث ٩ؽ٧د اٛتٕؽ٪ع اٟٛةدي ٜٛك٧ف

إ١ػ٤  . ؼ٢عى حز٘ةك ٨ٔ أدغاء ٗةدٞة ، أف اٛك٧ف ٛ٪ػ ٞةد٩ػةك كٟػة ٢ٌ١ػ٤   

َجع رٔػٍ ٞؽػت٧ى   " اٛؽ٪ط٨٥"٩تٝ اكتؽةب ٧ٗى . ٞذعد ا١جحةؽ ٨َ٧ٜٛ

، ز٪ث ٩ك٧ف ٔ٪ػ٤ اُٛ٘ػٚ ٥ػ٧    causationق٨َ إٛعد إٛ  َةٛٝ اٛؽجج٪ة 

ّٕظ َٜػ  أرض ا٧ٛاٗػٍ    اٟٛؽ٪ىع ق٢٥ةؾ ثةٛظات تتؽ٠ّ ٧ٗا١٪٠ اٛىج٪ُة ٛتت٢َ

 ".أي ٨ٔ اُٛةٛٝ اٟٛةدي#
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 القذساث البششٗت الخاسقت
ق٠ٞ صالؿ ٥ظ٣ اُٟٜٛ٪ة ٩ؽتى٪ٍ اٛـضف أف ٩سطث تْ٪٪عات اؼتح٢ةا٪ة 

اٟٛعت٨٘  اٛ٪٨ّ٧اُٛ٘ٚ . ٨ٔ اُٛةٛٝ اٟٛةدي ا٢ٟٛجُث أقالك ٠ٞ َةٛٝ اٛؽجج٪ة

٧٥ اٛظي أٗػةـ دؽػع ت٧اقػٚ ثػ٪٠ قَ٪ػ٤ قثػ٪٠ َػةٛٝ         اا٥٧ٛ٪ةٟٛؽت٧ى 

كٚ ٧ٗا١٪٠ اٛىج٪ُة ت٘جٍ ٔػ٨   اٛ٪٧ّ٪٪٧١٠ع ٠ٞ  ٦ٛكظأجة٢ٛؽجة . اٛؽجج٪ة

. إ٤١ ٩ـكٚ ك٪ةف قازػط ٞػٍ اٛىج٪ُػة   . ٤َٜ٘ ا٧ٛا٨َ قتست ؼ٪ىعة إرادت٤

 . ق٦ٛظا اٛؽجت تك٧ف ٧ٗا١٪٠ اٛىج٪ُة تست ؼ٪ىعت٤ دااٟةك

 

ا٢ٛػةدر٠٩ اٛػظ٠٩ ارت٘ػ٧ا إٛػ  ٥ػظ٣       اٛ٪٧ّ٪٪٠ٞ٠ ث٪٠ " حكـٟة١ذ٧"كةف 

ٛط٤٩ ٟٛؽػةَطة اإل١ؽػة١٪ة، قُٔػٚ    " اٛؽ٪ط٨٥"ٛ٘ط اؼتضطـ ٧ٗى . اٟٛعتجة

قٔػ٨  . ذٛٙ دقف اٛجسث ٠َ اٛـ٦عة قاٟٛذط قح أي ٞ٘ةثٚ ٞةدي ٛضطٞةت٤

اٛس٘٪٘ة، ثة٢ٛؽجة إٛ٪٤ كةف اؼتضطاـ ٥ظ٣ ا٧٘ٛى أٞعاك تة٦ٔػةك ح أ٥ٟ٪ػة ٛػ٤    

ثةٟٛ٘ةر١ة ٍٞ اٛس٘٪٘ة اٛعااُة اٟٛتٟحٜة ث٘طرة اٛـضف اٛظي ٩ُ٪ؾ ز٪ػةة  

. زااٜة أف ٩تس٧ّؿ إٛ  كةا٠ ٞت٧٢ر ٞكتـٕةك ز٘٪٘ت٤ ااق٪ٜة كك٪ةف ّٞ٘طس

ٍٞ ٢ٗةَة ذات٪ة ثفف إدراؾ ا٤ٜٛ ٩ّٟحٚ ذرقة اإل١ذةزات اإل١ؽػة١٪ة، قأف ٥ػظا   

اإلدراؾ ٗةثٚ اف ٩ت٧ٔع ٛطى دٟ٪ٍ اٛجـػع، ٦ٟٞػة كػةف ٛػ٦١٧ٝ، َػع٦ٗٝ،      

 . وج٘ت٦ٝ، أق د٢ؽ٦ٝ

 

" حكـػٟة١ذ٧ "٠ٞ أدٚ إ١ذةز ٥ظ٣ اا٥طاؼ اٛعقز٪ة اٛؽةٞ٪ة، ٛٝ ٢٩تٟػ٨  

أق " ٩ػةؿ "أق " أكؽػ٧ٕرد "إٛ  إزطى اٛذةُٞةت اُٛةٟٛ٪ة اٟٛع٧ٞٗػة ٞحػٚ   

أق ّ٪ع٥ة ٠ٞ اٟٛؤؼؽةت اٛتُٜ٪ٟ٪ة اُٛكع٩ة اٛت٨ تُٜٝ اإل١ؽةف " ٥ةرٔةرد"

ثف٤١ كةا٠ مُ٪ٓ ح دطقى ٤٢ٞ، ٩ذُٚ ز٘٪٘ػة ٌَٟتػ٤ ككػةا٠ ثـػعي،     

أق٤ٜ ٗعد، قٛٝ ٩ٟن٨ قٗت و٩٧ػٚ ٗجػٚ صعقدػ٤ ٞػ٠ ٞعزٜػة اٛجطاا٪ػة       

 .قاٛت٧ّزؾ، قثطأ ت٧اك ٩طصٚ ٨ٔ ٞعزٜة اٛتّ٘طـ اٛتطر٩ذ٨ اٛجى٨ء
 

" اٛكـػػٟ٪ع٩ة اٛـػػ٪ٕ٪ة"إ١ٟػػة ا١ضػػعط ٔػػ٨ ١ٌػػةـ ٜٔؽػػ٨ٕ ٗػػط٩ٝ ٩ػػطَ  

Kashmir Shaivism حكـٟة١ذ٧"٩ُتجع . اٛظي ٞك٤٢ ٠ٞ تس٘٪ٖ ٥ط٤ٔ "

آصع ااؼ٪ةد ٠ٞ ؼالٛة و٩٧ٜة ٠ٞ إٛالؼٕة اٛظ٠٩ اَت٢٘ػ٧ا ٥ػظا اٛتٜ٘٪ػط    

 .ؼ٢ة 5000اُٛع٩ٖ اٛظي ٩ت٢٘ٚ ؿ٩٧ٕةك ق٧ُ٩د أق٤ٜ إٛ  أكحع ٠ٞ 

 

 
 الوعّلن الطإّ الوخّلذ

 "ْٗٗي تشٌ٘غلٖ "
 احؼتح٢ةا٪٪٠ اٛتـ٪ك١٧ِأزط أؼ٪ةد 

 

٧٥ أزط اُٛ٪٢ةت اٜٛ٘٪ٜة ٠ٞ أؼ٪ةد اٛغ٠ٞ اْٛةثع اٛظ٠٩ ا١طجعقا تٟةٞةك ٨ٔ ٥ظا 

ٔػ٨  " ٩ػ٠٩٧  تـ٪٨ِٛ٢ "قٛط . اٛط١٪٩٧ة قإ٧ّاءات٤" اٟٛت٧٢ر"اُٛكع اُٜٟٛة٨١ 

، ٔػ٨ اٛؽػ٢ة   ؼ٪ـػ٧اف ثٟ٘ةوُػة   ٥ؽػ٪ةف  د٪ة١ِ ؿ٪٨ـ ٨ٔ 1678اُٛةـ 

كةف ". ٞة١ـ٧ؼالٛة " #تـ٨ كة١ِ"اٛؽةثُة َـع ٠ٞ ٔتعة زكٝ اإلٞجعاو٧ر 

ٞستعؼ، قٗنػ  ٌُٞػٝ قٗتػ٤ ٔػ٨      ك١٧َِةٛٝ أَـةب قؼ٪ط تـ٨ " ٨ٛ"

" ؼػ٠  ٩ة١ِ"ـ دَة٣ اٛذ٢عاؿ ٨ٔ اٛذ٪ؾ اٛك٪٨٢ 1  ٨ٔ927 اُٛةـ . اٛذجٚ

، ز٪ث اٛػت٘ه ٛػ٤   ؼ٪ـ٧افثٟ٘ةوُة " ٥ؽة٠٩قاف "ٛغ٩ةرت٤ ٨ٔ ٢ٞغ٤ٛ ٨ٔ 

ت٨ٔ٧ ثُػط٥ة ثؽػ٢ة، أي ٔػ٨ اُٛػةـ     . ق٧رت٤ اٛـ٦٪عة قا٧ٛز٪طة ٨ٔ ز٪ةت٤

 . ؼ٢ة ٠ٞ اُٟٛع  250ـ، قكةف ٗط ثِٜ  1928

ـ ث٪٢ٟة كةف َٟػع٣  1927أصظت اٛك٧رة ٤ٛ ٨ٔ اُٛةـ  

 ؼ٢ة   249

ثسحةك اؼت٘كةا٪ةك ٜٛتسٖ٘ ٞػ٠ ٗكػة    "٩ة١ِ"ثُط قٔةت٤، أدعى اٛذ٢عاؿ  

ٗكػة  0 "٥ظا اٛعدٚ اُٛذ٪ػت، قكتػت ثُػط٥ة ت٘ع٩ػعاك ٕٞكػالك ث٢ُػ٧اف      

ق١ـػعت٤ إزػطى دقر   ". ؼػ٢ة    250ز٘٪٘٪ة ٠َ ردٚ ٞؽ٧ُد َٟػع٣  

 .، تة٧٩افتة٩ج٨اٛىجةَة قا٢ٛـع ٨ٔ 

 

كٟة أدعى ثُل ااكةد٩ٟ٪٪٠ أثسةجةك ت٢ةقٛت َطة ردػةؿ ٞػ٠ ٧١َ٪ػة    

اٛ٘ةثُ٪٠ ٨ٔ اٛذجةؿ اٛك٪٢٪ة ا٢ٛةا٪ة، ُٔةدقا " ٠٩٧٩ تـ٪٨ِٛ٢ "اُّٟٜٛٝ 

" ٛػ٨ "إف ز٪ػةة اُٟٜٛػٝ   . إٛ  تةر٩ش قحدت٤ قتس٧٘٘ا ٠ٞ قاُٗ٪ة ٗكت٤

إذا "" تـػ٨ "اٛتُةٞٚ ٍٞ اٛىةٗة #تحجت ٞطى ُٔةٛ٪ة اٛت٢٘٪ةت اٛىةق٩ة 

ٛ٘ط ث٨٘ ُٔةحك ٠ٞ ا٢ٛةز٪ة اٛذ٢ؽ٪ة اكحػع  . ٧ٞرؼت ثـك٦ٜة اٛكس٪ر

ؼ٢ة، قٛٝ ٩كت ثضعؼ اٛـ٪ض٧صة أثطاك، قٞةت ث٪٢ٟة أؼػ٢ة٤١   ٠ٞ200 

 . حزاٛت قةٛسة تٟةٞةك قكظٛٙ ٌُٞٝ ؿُع٣

 

كةف ٩ُٜٝ ٧١ع صةص . ؼ٢ة 100اٛكح٪ع ٠ٞ تالٞ٪ظ٣ تذةقزت أَٟةر٥ٝ 

ق٩ـػٟٚ  " ك٧ا ثة"قؼٟة٣ " تـ٨ اٛتةي"ٜٛػػ٠ٞ ١ٌةـ اٛتطر٩ت اٟٛـةث٤ 

ّٕػ، ٧ٌ٢ٞٞة ّظاا٪ة صةقة، قققٕةت َـج٪ة  أق٧ات ُٞ٪٢ة، ر٩ةمة ت٢

قادَ  ثف٤١ زةز َٜ  ؼع ٥ظا ا٢ٌٛةـ اٛتطر٩ج٨ اٛضةص ٠ٞ أزط . ُٞ٪٢ة

اُٟٜٛػٝ   ثػ٤ ا٢ٛةؼك٪٠ اٛغ٥ّةد ٠ٞ ؼكةف اٛذجةؿ ا٢ٛةا٪ة، ز٪ػث اٛت٘ػ    

٠ٞ َٟع٣، قذٛٙ ا٢ٛةؼٙ اُٟٜٛٝ كةف َٟػع٣   130ث٪٢ٟة كةف ٨ٔ " ٨ٛ"

قإٛنٚ ٨ٔ و٧ؿ َٟع٣ ٧ُ٩د إٛػ  ٥ػظا ا٢ٌٛػةـ    ! ؼ٢ة   500ٗط تذةقز

 .اٛتطر٩ج٨ اٛضةص
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اٛسك٧ٞةت ح تع٩ػط ٞػ٧او٢٪٠ ٗػةدر٠٩    

 !َٜ  اٛتٕك٪ع ثـكٚ ١ةٗط

 

أ١ةؼػة َٜػ    ! إ٦١ة تع٩ط َٟةح ٞى٪ُػ٪٠ 

دردػػة ثؽػػ٪ىة ٞػػ٠ اٛػػظكةء ثس٪ػػث   

٩تٟك٢ػػػ٧ف ٞػػػ٠ إدارة ا٫حت قإ٦١ػػػةء 

قَٜػ  دردػة ٞػ٠    ! ااَٟةؿ اٟٛكتج٪ػة 

اْٛجةء ثس٪ث ٩٘ج٧ٜف تٜ٘ةا٪ػة كػٚ تٜػٙ    

ا٧ًٛػػػةآ اٟٛتغا٩ػػػطة، ذات اادػػػ٧ر   

 . اٛغ٥٪طة، قأقٗةت اُٟٛٚ اٛى٩٧ٜة

 
 -كاسل٘يجْسد -
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 Transdimensional اٛجُػػطي٢٩تٟػػ٨ اٛذ٦ػػةز إٛػػ  تك٧ٛ٧٢د٪ػػة ا٢ٛ٘ػػٚ     

Technologies      كٟػة اٛـػكٚ   "، ق٧٥ َجةرة ٠َ جالجػة ٞكحٕػةت ٞنػ٧ٟٞة ثـػكٚ ٞحٜػث

٥ظا اٛذ٦ةز ٗةدر َٜ  اٛتض٨ٜ ٠َ قز٤١ ثةٛكةٞٚ قاحرتٕةع ٠َ ؼىر اارض ٞؽةٔة ". اٛؽةثٖ

اٟٛضػتف ثػةاد٦غة    Townsend Brown ثعاقف تةق١ؽ٢طاثتكع٣  ". زؽت اٛسةدة"ُٞ٪٢ة 

٨ٔ ت٧ٛ٪ط ٧ٗة أؼةؼ٪ة تػطٍٔ اٛذ٦ػةز    ثعاقفػ   ثة٩ٕٜطق٩ُتٟط َٜ  تفج٪ع . اإلٛكتعقك٪٢َت٪ك٪ة

 .تٜ٘ةا٪ةك ١س٧ ااَٜ 

 

 تقٌ٘ت الطاقت الحـــــــــــشة

 

 الغفشٕإبشاُ٘ن 

http://alfa-sci.org/


  ALFA-SCI.org |24| هجلت     العلو٘ـــت ألفا 

 تقٌ٘ت الطاقت الحـــــــــــشة

َٜ  ثعاءة اصتعاع ٠ٞ ا٧ٛح٩ةت اٟٛتسطة، قٗط ؼتػّذَْٜت ٔػ٨    ثعاقف زكٚ 

قتسػت   N°2949550ثػعٗٝ   1960اٛؽةدس َـػع ٞػ٠ آب ٔػ٨ اُٛػةـ     

، ق٩ٟك٢ٙ "Elektrokinetic Apparatus إٛكتعقك٪٢ت٪ك٪ةأد٦غة "٧٢َاف 

إ٩ذةد ا٧ٛقٓ اٛكةٞٚ ٜٟٛجطأ ااؼةؼ٨ ُٟٛٚ ٥ظا اٛذ٦ةز م٠ٟ احٗتجػةس  

 0اٛتة٨ٛ

 

٥ظا احصتعاع إذاك ٩ُٟٚ َٜػ  تس٩٧ػٚ اٛىةٗػة ا٢ٛةدٟػة َػ٠ احؼػتىةَة       

اٛك٦عثةا٪ة ٞجةؿعةك إٛ  ٧ٗة ٞ٪كة١٪ك٪ػة ٢ٞةؼػجة ٛتؽػجت زعكػة ١ؽػج٪ة      

٧٦ٔ إذاك ٧٘٩ـ ثتس٩٧ٚ اٛىةٗة . ثةٛتٕةَٚ ث٪٠ ٥٪كٚ اٛذ٦ةز قا٧ٛؼه اٟٛس٪ه

 .ا٢ٛةدٟة ٠َ احؼتىةَة اٛك٦عثةا٪ة ٞجةؿعةك إٛ  وةٗة زعك٪ة

٥ظا احصتعاع ٩ؽتى٪ٍ أ٩نةك تغق٩ػط ااد٦ػغة اٛتػ٨ تُٟػٚ َٜػ  اٛىةٗػة       

 .اٛك٦عقؼتةت٪ك٪ة ثةٛ٘طرة َٜ  تس٦ٜ٩٧ة ٞجةؿعةك إٛ  وةٗة زعك٪ة

٩ؽتى٪ٍ أ٩نةك تغق٩ط اٟٛعكجةت اٛت٨ تُٟٚ َٜ  اٛىةٗػة اٛك٦عقؼػتةت٪ك٪ة   

ثتٜٙ اٛ٘طرة أ٩نةك ق٠ٞ دقف احؼتُة١ة ثةادغاء اٟٛتسعكة، ٔ٪ؽجت ثةٛتة٨ٛ 

 .اٛسعكة اٛتٜ٘ةا٪ة ٜٟٛعكجة

إف ٞ٪غة ٥ظا احصتعاع ٨٥ إٞكة١٪ة تغق٩ط أي د٦ةز ٞسعؾ ثةٛ٘ػطرة َٜػ    

 .ت٧ٛ٪ط زعكة ١ؽج٪ة ث٪٠ ٥٪كٚ اٛذ٦ةز قا٧ٛؼه اٟٛس٪ه

٩تن٠ٟ اٛذ٦ةز زقج ٠ٞ ااٗىةب اٛك٦عثةا٪ة ا٧ٟٛم٧َة ثةٛـكٚ ا٢ٟٛةؼػت  

 .قم٠ٟ ٞؽةٔةت جةثتة ٔ٪ٟة ث٪٦٢ة، ق٧ْٟٞرة ٨ٔ قؼه َةزؿ

٠ٞ دؽٝ ذق ؿس٢ة قز٪طة، ٢ٕٞكالك ٦٢َػة دؽػٟةك    اٛذ٦ةذإذاك ٩تفٛٓ ٥ظا 

آصع ٩سٟٚ ٗىجةك ٞضتٜٕةك م٠ٟ َالٗة ثُط٩ة جةثتة، قٞكطر ك٦عثةا٨ َة٨ٛ 

 .اٛت٧تع ٩تكٚ ٍٞ اٛذؽٟةف اٛؽةث٘ةف

 .ثعاقف ٛتةق١ؽ٢ط  ٠َN°2949550 ثعاءة احصتعاع 

 
 بٌاء جِاص 

ذق ؼػٟةكة   اٛجةٛؽةٛج٢ةء ٥٪كٚ اٛذ٦ةز، أ١ت ثسةدة إٛ  أ٧َاد ٠ٞ صـت 

، ثجُن٦ةٞٝ، قؼةاٚ ّعاء ٠ٞ أدٚ تحج٪ت اا٧َاد  2ٞٝ، قثُعض  15/10

قؼ٧ؼ تستػةج إٛػ  قرؽ اٛ٘كػط٩ع    . قذٛٙ ٠ٞ أدٚ ث٢ةء ا٦ٛ٪كٚ ااؼةؼ٨

اٛعٗ٪ٖ إلزةوة ا٦ٛ٪كٚ قتكػ٠٩٧ اٜٛجػ٧س ااقؿ ٜٟٛكحٕػةت اٛحالجػة، أٞػة      

 .اٜٛج٧س ا٫صع ٧٦ٔ ؼٜٙ رٗ٪ٖ ٠ٞ ا٢ٛسةس
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كٚ ٞة تستةد٤ ا٫ف ٧٥ ٞغقد وةٗػة  .. اٛذ٦ةز ا٫ف أقجر دة٥غاك ٛالصتجةر

" uA 500ك٪٧ٜ ٧ٔٛت ٢َط ؿػطة ت٪ػةر    40-30#ك٦عثةا٪ة ذق ت٧تع َة٨ٛ 

٥ظا اٟٛغقد ؼ٧ؼ ٩ُى٨ اٛؽػٜٙ  . ٛتك٤ٜ ثةٛذ٦ةز ث٧اؼىة اٛؽٜٙ ا٢ٛسةؼ٨

ؿس٢ة ٧ٞدجة تسعض اٛـس٢ةت اٛؽةٛجة ٨ٔ ؿعاار اا٢ٟٛ٪٧ـ ٔ٪ت٧ٛط ٔعؽ 

 .ك٧ٟف كة٨ٔ ٛطٍٔ اٛذ٦ةز ١س٧ ااَٜ 

 ٩تٝ ت٧ق٪٤ٜ ٨ٔ اٛذ٦ةز.. ك٪٧ٜ ٧ٔٛت 40-30ٞغقد وةٗة ك٦عثةا٪ة ذق ت٧تع َة٨ٛ 

ثـكٚ َةـ، قٛك٨ ٩تضٜ  اٛذ٦ةز ٠َ قز٤١، ٩تىٜت ذٛٙ اؼتىةَة ك٦عثةا٪ة 

أٞػة إذا  . uA ٢َ450ط ؿػطة ت٪ػةر   .. ك٪٧ٜ ٧ٔٛت  ٢َ40ط ت٧تع ..  قاط 18

أردت أف ٩عتٍٕ اٛذ٦ةز ٠َ اارض ثـكٚ ٞت٧ازف ٍٞ ز٧ٟٛة ٩كٚ قز٦١ػة  

٢َػط تػ٧تع   ..  قاط 23.9، ٔف١ت ثسةدة إٛػ  اؼػتىةَة ك٦عثةا٪ػة    غ 1إٛ  

 .uA ٢َ570ط ؿطة ت٪ةر .. ك٪٧ٜ ٧ٔٛت  41.9

تظكع أف ت٘ػ٧ـ ثتحج٪ػت اٛذ٦ػةز َٜػ  اارض أق َٜػ  اٛىةقٛػة       0 ٞالزٌة 

ث٧اؼىة أؼالؾ ١ة٧ٜ٩ف رٗ٪٘ة ذات و٧ؿ ٢ٞةؼت ٜٟٛؽةٔة اٛ٘ك٧ى اٟٛى٧ٜثة 

ٛك٨ ٩عتٍٕ اٛذ٦ةز صال٦ٛة ٠َ اارض، قذٛػٙ ثإٛكػة٦ٗة ٞػ٠ وع٦ٔػة ااقؿ     

، أق أف اٛذ٦ةز "كٟة ٨ٔ اٛـكٚ اٛؽةثٖ#ثةارض، ق٠ٞ وع٦ٔة ا٫صع ثةٛذ٦ةز 

 .ؼ٧ؼ ٩تةثٍ ارتٕة٤َ ٞجةؿعةك إٛ  ؼ٘ٓ اْٛعٔة

 

http://alfa-sci.org/
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