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أظًسٝة كث٦صا اٗدؿ٣ؿ ي٘ى اًٗس٥س ٜٚ اٗٛٮخوةت ا٥٫جةث٦ة خ٣ؿ ػكٖ 

قٚق٣ٛف اًٗسد ا٩قؿ ٜٚ ٚج٘تٞة ق أظًسٝة أكثص اظتٮٚٞة ٗجًـ اٗصظةاٖ اٗت٤ 

إٝٞة  ق٥م٘ت ٢٦ِة كتةث٢ة ا٭ظتٛصار ٤ِ إؾسار اٗٛج٘ة قٝؤكس أٝٞة ٝصخت ثةٗج٦ٛى 

.ي٘ى اظتًساد ٥٫ؿةؿ اٗٛج٘ة ٗكٖ ٜٚ ٥صٍت ٤ِ ٓصاءت٢ة

ثٛٮخوةت٢ٙ ختى ٝتٛكٜ ٜٚ  قٚة ٝتٛٞةٟ ٜٚ ٓصااٞة ٣١ أف ٥زجصقٝة ثآراا٢ٙ 

.أرااكٙ قآتصاخةتكٙ ٢ٚٛة جسا ٗٞة....تم٥٣ص اٗٛج٘ة

.ٝتٛٞى أف ٥ٮ٤ٓ اًٗسد اٗثة٤ٝ ٜٚ ٚج٘تٞة آّٗة ا٦ًٛ٘ٗة اظتدعةٝكٙ



اٗٛؤظعةت ققجت أف ٝع٘ٙ ثد٦ٔٔة أف ا٩ٝوٛة اٗٛسرظ٦ة     

اٗت٦ٛ٦ً٘ة ٦ٍص ٚ٘تضٚة ق٭ ختى ٢ٚتٛة ثتم٥٣ص ٓسراتٞة ق٣ٚا١جٞة

.ِةٗٛسارس ٤١ ٚجصد ذراع ٗ٘ٞوةـ ا٭جتٛةي٤ اٗٔةاٙ. اٗد٦ٔ٦ٔة

٢ٗشا ظ٦ًٞة ٫ٝؼةء ٣ٚٓى يجةرة يٜ لةقٗة كج٦صة تتٔجٖ ج٦ٛى ا٧راء  

ققج٢ةت اٗٞوص ق٦ٍص ٦ٔٚسة ثأٰ إلةرات ِكص٥ة، ٗكٜ ١سؼ 

  قاّٗكصٰ  قاٗع٤ً ٝد٣ اٗتدصر اٗصقخ٤ اٗٛتدةقر٥ٜ قاخس ق٣١ 

.ا٭ٓتؿةدٰ



الكبزى الكونيت األسزار

المؤامزة ضد اإلنسانيت

القدراث البشزيت الخارقت

تقنيت الطاقت الحـــــــــــزة

اٗكصة ا٩رف٦ة كةٝت ٤ِ ٣٥ـ ٜٚ ا٥٩ةـ ٚأ٣١ٗة 

ثدقةرات ٓس٥ٛة ٚتم٣ّرة جساك

ًٚجس خ٣رس ت٦ٞٔة تز٘ك ث٦ٜ اٗؼكٖ 

.ا٢ٗٞسظ٤ قا٣ٗي٤ ا٫ٝعة٤ٝ قاٗمةٓة اٗك٦ٝ٣ة

اٗٛؤاٚصة خ٦ٔٔة قا٦ًٓة قتسرٖ ٤ِ 

.تصك٦جة اٗكةاٜ اٗجؼصٰ

اكتؼةِةت ي٦ٛ٘ة جس٥سة تؼ٦ص إٗى 

قج٣د ٓسرات إدراك٦ة ٣ِؽ لج٦ً٦ة

دقرة ٤ِ تً٘ٙ اٗمةٓة اٗدصة قلصؽ 

ا٦ًٛ٘ٗة قتد٢٘٥٣ة إٗى  ظة٦ٗتاظتزسا٢ٚة ثة٩

لةٓة ك٢صث٦ة

خصر ئٕ٘ 
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ّٛػػْ ِػػ٤ دراظػػة اٗػػس٭اٖ    إف كػػٖ ٚػػٜ ٥تً

ٗس٠٥، رق٥ػساك رق٥ػساك،    ظ٦ت٣ّفحقا٫ثجةتةت اٗتةر٥ز٦ة 

خ٦ٔٔة أف اٗكصة ا٩رف٦ة كةٝت ٤ِ ٣٥ـ ٚػٜ ا٥٩ػةـ   

ٚأ٣١ٗة ثدقةرات ٓس٥ٛة ٚتمػ٣ّرة جػساك اظػتمةيت    

اٗت٣ّؾٖ إٗػى ٢ِػٙ ا٦ّٗض٥ػةء قا٫خػساث٦ةت اٗس٦ٓٔػة      

اٗكةٚٞػػة قراء ا٩خػػساث اٗتػػ٤ ٦ًٝؼػػ٢ة ا٦ٗػػ٣ـ ي٘ػػى 

ـ  ت٘ػٕ  . ا٩رض قاٗٞوةـ اٗؼٛع٤ قاٗك٤ٝ٣ ثؼكٖ يػة

اٗدقةرات جة١ست ثٔسر ا٫ٚكةف ٚػٜ أجػٖ خّػن    

قؾ٣ف إرث٢ة اٗثٔة٤ِ اٗٛتمػ٣ّر ٗكػ٤ ٝػتٛكٜ ٝدػٜ     

٦ِٛة ثًس ٜٚ اكتؼةؼ اٗدٔةاْ اٗك٦ٝ٣ة ا٩ز٦ٗة اٗت٤ 

إف أكثػص  . ت٣ّؾٖ إ٢٦ٗة ١ؤ٭ء ا٩ظٮؼ اٗٔسٚةء جػساك 

ا٧ثةر قف٣خةك اٗت٤ رّ٘ت٢ة ت٘ػٕ اٗدقػةرات قراء١ػة    

٤١ اٗؿصقح اٗجّجةرة اٗٛٞتؼصة خ٣ؿ اًٗةٗٙ، قاٗٛؤّٗة 

ٜٚ أخجةر يٛٮٓة تضف ٚبةت ا٩لٞةف، قاٗت٤ ١ػ٤  

أكثص ت٦ًٔساك قأكجص خجٛةك ٜٚ أف تتًةٖٚ ٢ًٚػة أٰ  

 ٰ .ت٦ٞٔػػة ٚتمػػ٣رة ت٣ؾػػٖ إ٢٦ٗػػة ا٫ٝعػػةف اًٗؿػػص

ٚٞش زٜٚ ث٦ًس جػساك ، ِػإف اًٗٛػةرؼ اٗعػص٥ة     

ٓس تٙ خجج٢ة يٜ أٍ٘ج٦ة اٗٞةس " اٗدكٛة ا٩ؾ٦٘ة"

ق١شٟ ا٣ً٘ٗـ اٗعػص٥ة كةٝػت   . ٤ِ ج٦ٛى أٝدةء اًٗةٗٙ

 قٚػػٜ ثٔة٥ػػة ًٚػػةرؼ اٗدقػػةرات اٗٛتمػػ٣ّرة جػػساك   

اٗٛٞػػسثصة ٚٞػػش زٚػػٜ ظػػد٦ْ، ٚثػػٖ خقػػةرت٤    

. ق راٚة ا٩ظم٣ر٥ت٦ٜ أل٘ٞمط

ِةٗتم٣ّر اٗتك٣ٗ٣ٞج٤ ٢ٗشٟ اٗدقةرات اٗٛٞػسثصة       

كةف أكثص ر٦ٓةك قتم٣راك ٜٚ ٚة ٝؼ٢سٟ ا٣٦ٗـ، ثٛة ِػ٤  

ذٕٗ ٓسرة اٗتَّ٘ت ي٘ى اٗجةذث٦ة، ١شٟ اٗت٦ٞٔة اٗتػ٤  

اظتزسٚت ٗ٪ظػّةر اّٗقػةا٦ة كٛػة ٗصِػى أخجػةـ      

خجص٥ػػة يٛٮٓػػة ٗجٞػػةء اٗؿػػصقح اٗججػػةرة ٚثػػٖ    

ا١٩صاٚةت قا٩ث٦ٞة اّٗٛٔسظة اٗت٤ ٥ٛكٜ ٚؼػة١ست٢ة  

قكةف ٗسٯ ا٩ل٘ٞم٦٦ٜ أ٥قةك، ٣ٝع ٚػٜ  . خ٣ؿ اًٗةٗٙ

اٗت٦ٞٔػػة اٗتػػ٤ قِّػػصت ك٦ٛػػةت ١ةا٘ػػة ٚػػٜ اٗمةٓػػة 

....ٗتؼ٦َٖ ج٦ٛى ا٩ج٢ضة

١ؤ٭ء اٗتةث٣ًف كة٣ٝا خكٛةء قٚتؿ٦ِ٣ٜ كٛػة  

كة٣ٝا أ٥قػةك ٢ِٔػةء، قألجػةء ٥ًٛ٘ػ٣ف ِػ٤ ػػّةء       

اٗػشٰ كػةف كٛػة     ك٦ّثة٣ٍرساٗٞةس، قِٮظّة، 

Druid درق٥س٥ٔةؿ ٚتأثصاك جساك ثدقةرة  culture 

تم٘ػػْ ي٘ػػى اٗك٢ٞػػة ٗػػسٯ ٓػػساٚى     درق٥ػػس)

قتؼ٦ص ٚؿةدر كث٦صة إٗػى أف أِٮلػ٣ف   ".ا٫ٝك٦٘ض

، ثؼػكٖ ظػّصٰ،   أل٘ػٞمط ت٘ٔى ا٣ً٘ٛٗٚةت يٜ 

ٜٚ كجةر اٗك٢ٞة ٤ِ ٚؿص، قٓس أدٯ كؼ٠ّ ٢ٗشٟ 

ا٩ظصار إٗى خؿ٣ؿ رٮؼ كج٦ص ٤ِ أقظةط ١شٟ 

. اٗمجٔة اٗك٣ٞ٢ت٦ة اَٗةٚقة ٤ِ ذٕٗ ا٣ٗٓت

٥ٛكٜ ايتجةر ١شٟ ا٣ً٘ٛٗٚة اٗؿ٦َصة، قاٗت٤ تٙ    

ٝؼػػص١ة ثةٗٞؿػػ٣ص اّٗ٘عػػ٦ّة ِػػ٤ ت٘ػػٕ اّٗتػػصة، 

كّٛتةح أّق٤ٗ ٥ؤدٰ إٗػى خػٖ اَٗ٘ػض اٗجػ١٣صٰ     

رةؾػة كتةثػةت   #قخعت ١ػشٟ اٗٛؿػةدر   . اٗٔةاٙ

، ٥ًُتجػػص ك٢ٞػػة ٚؿػػص ٚػػٜ إخػػسٯ   "أِٮلػػ٣ف

ٙ   #اٗٛج٣ٛيةت اٗؿ٦َصة  " اٗٛٞتؼػصة خػ٣ؿ اًٗػةٗ

قاٗت٤ اّٝؿ٘ت ٜٚ اٗك٦ةف ا٩ظةظ٤ اٗػشٰ كػةف   

ّٜٛ ك٢ٞػة اٗتجػت،    #ٓةاٛةك  ٚج٣ٛيةت أرصٯ تتقػ

ِػ٤ أٚص٥كػة اٗج٣ٞث٦ػة،     قاٗٛة٥ة٤ِ ا٢ٗٞس،  قا٦ّٗسا

اٗكجةر ٤ِ  قاٗؼٛة٣٦ٝف٤ِ أقرقثة،  اٗسرق٥سقك٢ٞة 

، ق١ػػشٟ "كػػٖ ٚػػٜ أٚص٥كػػة اٗؼػػٛة٦ٗة قأِص٦ٔ٥ػػة 

اٗٛج٣ٛيػةت اٗتػ٤ كةٝػػت ٚؤتٛٞػة ي٘ػى خّػػن     

، "اٗؼً٘ة اّٗٛٔسظة اٗٔس٥ٛة"قؾ٦ةٝة ٚة ٥ًتجصق٠ٝ 

ق١ػػشا اٗٛؿػػم٘ح ٥ّٛثػػٖ ا٫ٗٛػػةـ اٗؼػػةٖٚ ثً٘ػػٙ 

اٗك٣ف، ا٦ّٗض٥ةء، قا٣ً٘ٗـ اٗصقخة٦ٝة اًٗةاسة أظةظػةك  

ق٦ٍص١ة ٜٚ خقةرات يت٦ٔػة  " #راٚة"ق ٩ل٘ٞمط

، قاٗتػػ٤ أػػػ٦ص إ٢٦ٗػػة أ٥قػػةك   "٭زاٗػػت ٚج٣٢ٗػػة 

 The" ا٩ظصار"أق ،The Tradition" اٗت٦٘ٔس"ثػ

Mysteries.  قكةٝت ُتت٘ى أٓعةـ قت٢ًسات ؾةرٚة

ثًسـ إِؼةء اٗعّص يٜ ١شٟ ا٣ً٘ٗـ اٗت٤ ظػ٦تًّصؼ  

ي٢٦٘ة اٗٛٞتعػت اٗجس٥ػس إٗػى اٗك٦ػةف اٗعػّصٰ،      

قكةٝت ي٣ٔثة كٖ ٜٚ ٥ٞٔـ ١كػشا ت٢ًّػس ١ػ٤    

ٜٚ اًٗٛصقِة ج٦ساك . ا٣ٛٗت تًش٥جةك قثة٩ٗٙ اٗؼس٥س

ا٦ٗػػ٣ـ ثػػأف اٗك٦ةٝػػةت اٗٛتّّصيػػة ٚػػٜ ١ػػشٟ      

اٗٛج٣ٛيةت اٗعّص٥ة ٤١ ٓةاٛػة ختػى ا٧ف ٚػٜ    

اٗت٤ ٗس٢٥ة تأث٦ص  اٗٛةظ٦ٝ٣ةرٮؿ ٚٞوٛةت ٚثٖ 

كج٦ص ث٦ٜ أرٓى لجٔةت اٗٞزجة ا٭جتٛةي٦ة خ٣ؿ 

.اًٗةٗٙ

قا٧٭ت اٗت٤ كةٝت ثدػ٣زت٢ٙ، ق١ػشٟ اٗمةٓػة    

كةٝت ُتعتز٘ؽ ٜٚ اّٗصاغ اٗج٣ٰ اٗٛدػ٦ك،  

،aether" ا٥٩ثػص "ثػقاٗشٰ أػةر إ٠٦ٗ ا٫ٍص٥ْ 

".ٜٚ إػًةع" #٥ؼّى"قاٗشٰ ًٚٞةٟ 

أٰ " #ث٦صا٦ٚػس "ق٤ِ اٗد٦ٔٔة، ِإف ك٘ٛة      

ٜ   " ١ػصـ ثةَٗ٘ػة ا٫ٍص٦ٔ٥ػة    0 ١ػ٤ ٚػٜ ٓعػ٦ٛ

0 ٚٛػة ٥ًٞػ٤  ،Amid" أ٦ٚػس "قPyre" ثػة٥ص  "

١شا ٤ًٞ٥ أف ١ٞةؾ ٣ٝع .." اٗٞةر ٤ِ ا٣ٗظك"..

ٚػػٜ إٝتػػةج ٗ٘مةٓػػة ِػػ٤ ١ػػشا اٗٞػػ٣ع ٚػػٜ    

ثة٫فػػػةِة إٗػػػى . اٗٛجّعػػػٛةت ا٢ٗٞسظػػػ٦ة

اٗتك٣ٗ٣ٞج٦ة، كةف ا٩ل٘ٞم٦ػ٣ف أكثػص إٗٛةٚػةك    

ثةٗجةٝػػت اٗصقخػػ٤، اّٗمػػصٰ، قاٗصٚػػضٰ ٚػػٜ 

اٗد٦ةة، ق١شا ٚجةؿ أؾجدت خقةرتٞة اٗدة٦ٗة 

.ث٦ًسة كٖ اٗجًس ي٠ٞ

ٗٔػػس تٮػػػت ١ػػشٟ اًٗٛصِػػة اٗٛتمػػ٣ّرة      

تسر٥ج٦ةك ٝت٦جة ٗك٣ارث كج٦صة خّ٘ت ثػة٩رض  

. قٚة ي٢٦٘ة كةٗم٣ِةف اًٗو٦ٙ

قٗكػػٜ ٚػػى ٚػػصقر ا٣ٗٓػػت قيجػػص اًٗؿػػ٣ر     

اٗٛتًةٓجة يةدت ١ػشٟ ا٣ً٘ٛٗٚػةت اّٗٛٔػ٣دة    

ٗ٘جػػصقز ثػػ٦ٜ اٗٛٞتٛػػ٦ٜ ٗ٘ٛػػسارس اٗعػػّص٥ة  

Great Mysteryاٗكجػصٯ   Schools،  ٜاٗػش٥

كػ٤   ٓة٣ٚا ثًضؿ أّٝعػ٢ٙ يػٜ ثػة٤ٓ اٗجؼػص    

٥دةِو٣ا ي٘ى ١ػشٟ اًٗٛػةرؼ قتٞػة٣ٟ٘ٓ يجػص     

.اٗضٜٚ ث٣اظمة تةث٦ًٜ ٚزتةر٥ٜ ثًٞة٥ة

٘دقػػةرات ٗاٗتمػػ٣ّر اٗتك٣ٞٗػػ٣ج٤ 

اٗٛٞسثصة كةف أكثػص ر٦ٓػةك قتمػ٣راك    

ٜٚ ٚة ٝؼ٢سٟ ا٣٦ٗـ، ثٛة ٤ِ ذٗػٕ  

.ٓسرة اٗتَّ٘ت ي٘ى اٗجةذث٦ة

ٗٔس ثسأ ا٩ل٘ٞم٣٦ف ثجصٝػةٚ  ٝؼػص      

قتصظػػػ٦ذ ي٘ػػػ٢ٚ٣ٙ اٗصا٦ٓػػػة ثػػػ٦ٜ  

ّٖ تمػ٣راك، ٚجةػػصة ثًػس     اٗدقةرات ا٩ٓ

أف تٙ تس٦ٚص ٓةرت٢ٙ اٗؿػ٦َصة ٝت٦جػة   

ٗ٘دػص  قاٗكػ٣ارث اٗج٣ٗ٣٦ج٦ػة اٗتػ٤     

، خ٦ػػأ أّدت إٗػػى ٍص٢ٓػػة ث٢ػػةخّ٘ػػت 

. ٓجٖ ا٦ٛٗٮد 9600ثةٗكةٖٚ خ٣ا٤ٗ 
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ٗٔس تٙ ٝؼػص قكؼػُ اٗكث٦ػص ٚػٜ ا٣ً٘ٛٗٚػةت           

قتًة٢ٛ٦ٗػة  " اٗٛجتًٛةت اٗعّص٥ة"ا٢ٛٗٛة خ٣ؿ ١شٟ 

  ٜ قِػ٤  . اٗزةؾة ٤ِ اٗٔص٦ٜٝ اٗتةظى يؼػص قاًٗؼػص٥

 33ذق اٗسرجة  اٗٛةظ٤ٝ٣ـ، ٝؼص ا٠٦ّٔٗ 1928اًٗةـ 

" ثػةٗٛص ١ػ٣ؿ   ٚػة٤٘ٝ "، "اٗٛةظػ٦ٝ٣ة أي٘ى رتجة ٤ِ #

Manly Palmer Hall، كتةثةك ٢ٚٛةك جساك ثًس إٗٛة٠ٚ

ا٣ٗاظى ثة٣ً٘ٛٗٚةت اٗتةر٥ز٦ػة اٗعػص٥ة ٚػٜ رػٮؿ     

، ِةفدةك اٗكث٦ػص ٚػٜ   اٗوٮ٤ٚاٝتٛةؤٟ ٢ٗشا اٗٛدّٖ 

اٗتّةؾ٦ٖ اٗت٤ ظة١ٛت ٤ِ تؼك٦ٖ اٗؿ٣رة اٗؼةٚ٘ة 

١شا . اٗت٤ كةٝت تّٛثٖ َٗضاك ٓةاٛةك يٛصٟ آ٭ؼ اٗع٦ٜٞ

اٗتًة٦ٗٙ اٗعّص٥ة ٗكػٖ  "اٗكتة  اٗشٰ ٥دٖٛ ا٣ًٞٗاف 

The Secret Teachings"اًٗؿ٣ر  of All Ages،

٥ّٛثٖ ٣ٚظػ٣ية كةٚ٘ػة ٚتكةٚ٘ػة تّ٘زػؽ اّٗ٘عػّة      

ّّصة ٗكٖ ٜٚ  ٝعجة ٢ٗصٚض # ا٢ٗصٚض٥ة، اٗٛةظ٦ٝ٣ةاٗٛؼ

ٝعجة ٗج٦ًٛػة  # اٗصقز٥كصقظ٦ة، اٗٔجٮ٦ٝة، "ا٢ٗصاٚضة

، خ٦ػػأ تػػٙ تصجٛػػة اًٗٛػػة٤ٝ  "اٗؿػػ٦٘ت اٗػػ٣ردٰ

اٗد٦ٔ٦ٔة ٗ٘تًة٦ٗٙ اٗعػّص٥ة اٗٛعػتتصة قراء خجػة     

ّّصة، قأظصار ج٦ٛػى   اٗم٣ٔس، اٗٔؿؽ اٗصٚض٥ة اٗٛؼ

. اًٗؿ٣ر اٗٛتًةٓجة

١شا اٗكتة  ٣١ ا٩ػ٢ص ٜٚ ٣ٝي٠ ي٘ػى ا٫لػٮؽ،      

قثسقف ه٣٢رٟ إٗى ا٣ٗج٣د، ٗكةف ٜٚ اٗؿػًت جػساك   

تك٥٣ٜ ؾ٣رة قافدة قػةٚ٘ة يٜ ٚة كةف ظةاساك ٤ِ 

اًٗةٗٙ اٗٔس٥ٙ قك٦ُ تٙ اٗٛدةِوة ي٘ى ١شٟ اًٗٛصِة 

 ٜ .يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص اٗػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضٚ

، قاٗتػ٤  أل٘ػٞمط اٗؿ٣رة اًٗةٚة يٜ ِتػصة ازد١ػةر   

ق٦ٍصٟ ٜٚ اٗٛصاجى ا٩رصٯ، " ٣١ؿ"رظ٢ٛة اٗكةتت 

ـ   . تو٢ص يةٗٛةك ٥زتُ٘ تٛةٚةك يٜ ٚة ًٝص٠ِ يٞػ٠ ا٦ٗػ٣

إخػسٯ اٗدقػةرت٦ٜ اٗٛتمػ٣رت٦ٜ     أل٘ٞمطكةٝت 

اٗصا٦ع٦ت٦ٜ اٗت٦ٜ ظةدتة ًٚةك ي٘ى ك٣كت ا٩رض ٤ِ 

ت٘ػػٕ اّٗتػػصة، خ٦ػػأ اٗدقػػةرة ا٩رػػصٯ كةٝػػت     

.، اٗت٤ كةٝت ٚتٛصكضة ٤ِ ا٢ٗٞس"راٚة"إٚجصال٣ر٥ة 

٭زاؿ ١ٞػػػةؾ ٚزم٣لػػػةت ققثػػػةاْ تًػػػ٣د         

٣ٚجػ٣دة ختػى ا٦ٗػ٣ـ، ق١ػ٤     " راٚػة "٫ٚجصال٣ر٥ة 

ٚت٣ِّصة ٗ٘ج٦ٛى ٬ٗلٮع ي٢٦٘ة قدراظت٢ة، ق٥عػ٢٦ٛة  

قِػ٤ ١ػشٟ اٗٞؿػ٣ص    ،Vedas" ٦ِػسا "ا٢ٗٞػ٣د ثةٗػػ  

اٗٔس٥ٛة ٝجس إػةرات كث٦صة إٗى تك٣ٗ٣ٞج٦ة ٚتٔسٚة 

ّٔػػسة ُتعػػٛى  جػػساك، ثٛػػة ِػػ٤ ذٗػػٕ آ٭ت لػػةاصة ًٚ

قكػػشٕٗ ا٩ظػػ٘دة اٗٛث٦٘ػػة   Vimana" ا٦ّٗٛةٝػػة"

. ٣ٞ٘ٗق٥ة

 ١ةتؼػػػصد٦ّ٥ػػػس "٥ٔػػػ٣ؿ اٗٛػػػؤّرخ قاٗجةخػػػأ     

David Hatcher" تؼػ٦٘سرس  Childress، ِػػ٤

ِػػ٤ ا٢ٗٞػػس اٗٔس٥ٛػػة    ا٦ّٗٛةٝػػةلػػةاصات "كتةثػػ٠ 

"0قأل٘ٞمط

قكٛة ؾصاع اٗدقةرات اٗٔةاٛة ا٣٦ٗـ ي٘ى ك٣كجٞة، 

اٝت٢ى ا٩ٚص ثسر٣ؿ ١ش٥ٜ اًٗٛٮ٦ٜٓ ٤ِ خػص   

ٗٔػس ثػسأ ا٩ل٘ٞم٦ػ٣ف    . فصقس اظتًصت ث٢ٞ٦ٛة

ثجصٝػػةٚ  ٝؼػػص قتصظػػ٦ذ ي٘ػػ٢ٚ٣ٙ اٗصا٦ٓػػة ثػػ٦ٜ  

ّٖ تم٣راك، ٚجةػصة ثًس أف تٙ تس٦ٚص  اٗدقةرات ا٩ٓ

ٓػػةرت٢ٙ اٗؿػػ٦َصة ٝت٦جػػة ٗ٘دػػص  قاٗكػػ٣ارث    

، خ٦ػأ أّدت إٗػى   ث٢ػة اٗج٣ٗ٣٦ج٦ة اٗتػ٤ خّ٘ػت   

. ٓجٖ ا٦ٛٗٮد 9600ٍص٢ٓة ثةٗكةٖٚ خ٣ا٤ٗ 

ٓجٖ ذٕٗ ث٦٘ٔػٖ، ٍػةدر اٗجض٥ػصة ثًػـ ٚػٜ          

اٗش٥ٜ تٞجؤا ثدت٦ٛة ١شا اٗٛؿ٦ص، ققجسقا ٚٮجئ 

ّٖ تم٣راك، ٓعٙ  ٢ٗٙ ث٦ٜ اٗٛجتًٛةت اٗجؼص٥ة ا٩ٓ

ٜٚ ١شٟ اٗٛج٣ٛية اظتّٔص ٤ِ أٚص٥كػة اٗج٣ٞث٦ػة   

قاٗؼٛة٦ٗة، ق١ٞةؾ ٜٚ اظتّٔص ٤ِ أقرقثة، أِص٦ٔ٥ػة  

اٗتًة٦ٗٙ اٗعػّص٥ة  "٤ِ كتةث٠ " ٣١ؿ"كتت . قآظ٦ة

"0ٗكػػػػػػػػػػػػػػػػػٖ اًٗؿػػػػػػػػػػػػػػػػػ٣ر 

تعّ٘ٙ اًٗةٗٙ ٚػٜ ا٩ل٘ٞم٦ػ٣ف، ٗػ٦ط ِٔػك     ".. 

ا٫رث ا٤ّٞٗ قاِٗدصِػ٤، اّٗ٘عػّة قاًٗ٘ػ٣ـ، ي٘ػٙ     

ا٩رٮؽ قا٩د٥ػةف، ثػٖ تعػّ٘ٙ أ٥قػةك إرث اٗكػصٟ      

. قاٗق٦َٞة، اٗٞضاع قِٜ اٗتآٚص، اّٗعةد قا٭ٝدػصاؼ 

كةف ا٩ل٘ٞم٣٦ف ١ٙ اٗجةدا٣ف ٤ِ اٗدص  ا٩قٗى، 

ق٦ٖٓ أف ج٦ٛى اٗدصق  اٗت٤ ت٘ت كةٝت يجػةرة  

يٜ ج٣٢د ٦ٍص ٚجس٥ػة ٗتجص٥ػص اٗدػص  ا٩قٗػى،     

ٓجػػٖ ٍػػصؽ . قتؿػػد٦ح اٗزمػػأ اٗػػشٰ ظػػججت٠ 

، ٍةدر١ة اٗدكٛػةء اٗٛتٞػ٣رقف رقخ٦ػةك،    أل٘ٞمط

اٗش٥ٜ تأّكسقا ٜٚ أف ٚؿ٦ص قلػ٢ٞٙ ١ػ٣ ا٢ٗػٮؾ    

خػة٦ٜ٘ٚ ٢ًٚػٙ   . ٠ٝ٩ اٝدصؼ يػٜ لص٥ػْ اٗٞػ٣ر   

اٗتًة٦ٗٙ اٗعّص٥ة قاّٗٛٔسظة، تٛصكػضقا ِػ٤ ٚؿػص،    

   ٖ إف . خ٦أ أؾجد٣ا خكة٢ٚػة اٗٛٔسظػ٦ٜ ا٩قااػ

ًٚوٙ اٗتٔة٦ٗس اٗكجصٯ اٗت٤ تدسثت يػٜ ٝؼػ٣ء   

اٗك٣ف، قاٗتػ٤ تؼػّكٖ ا٩ظػةس ٗج٦ٛػى اٗكتػت      

اّٗٛٔسظة ٤ِ اًٗةٗٙ تعػتٞس أق٭ك ي٘ػى اٗمٔػ٣س    

.." اٗعّص٥ة ا٩ل٘ٞم٦ة

ظػٞة ًٚصقِػة    15.000كةٝت ا٢ٗٞس ٓجٖ ".. 

ًُٚةؾػػػصة "راٚػػػة"ثإٚجصال٣ر٥ػػػة  ، قكةٝػػػت 

٭زاؿ ١ٞػػةؾ كػػٙ ١ةاػػٖ ٚػػٜ   . ٩ل٘ػػٞمط

اٗٞؿ٣ص قاٗٛزم٣لػةت اٗتػ٤ تؼػ٢س ي٘ػى     

اٗدقةرة اٗٛتٔسٚة جساك قاٗتػ٤، خعػت ت٘ػٕ    

ٗٔس . ظٞة 26.000اٗٞؿ٣ص، ت٣ًد ٩كثص ٜٚ 

ّٚصت ١شٟ اٗدقةرات ٝت٦جة خصق  ػصظػة   ُد

قخؿ٣ؿ ت٦َصات جشر٥ة ٤ِ لج٦ًػة ك٣كػت   

ا٩رض، ٚزّ٘ػة قراا٢ػة ج٦ػ٣  ًٚضقٗػة ٚػٜ      

.." اٗدقةرات اٗؿ٦َصة

إ٠ٝ ٦ٗط ّٚةجبػةك ي٘ػى ا٢ٛٗتٛػ٦ٜ ث٢ػشا          

ا٣ٛٗف٣ع اكتؼةؼ آثةر يٛٮٓة ت٣ًد ٗٛس٥ٞػة  

. ٤ِ ا٢ٗٞػس " ٣ٍجةرات"ٍةرٓة ٚٔةثٖ ظ٣اخٖ 

١ػػشا ا٣ٛٗٓػػى ا٩ثػػصٰ اٗػػشٰ، خعػػت ٝتػػةا   

ا٩ثدةث، ٭ ٥ٛكٜ أف ٥كػ٣ف ِػ٣ؽ ٚعػت٣ٯ    

ظػٞة،   12.000ٓجٖ . ظٞة 9000ا٦ٛٗةٟ ٓجٖ 

" راٚػة "كةف ٚعػت٣ٯ اٗصٓػ٤ قاٗتدّقػص يٞػس     

أرِػػى ثكث٦ػػص ٚػػٜ أف ٝٔةرٝػػ٠ " أل٘ػػٞمط"ق

.ثٛعت٣ٯ اٗدقةرة ا٣٦ٗـ

١شا اٗكتة  اٗشٰ ٥دٖٛ ا٣ًٞٗاف  

 The"اٗتًة٦ٗٙ اٗعّص٥ة ٗكٖ اًٗؿ٣ر "

Secret Teachings of All Ages،

٥ّٛثٖ ٣ٚظ٣ية كةٚ٘ة ٚتكةٚ٘ة تّ٘زؽ  

ّّصة ٗكٖ ٜٚ اٗجٛةيةت اّٗ٘عّة اٗٛؼ

  .اٗعص٥ة ٗٛزتُ٘ اًٗؿ٣ر

٭ ٥ػػضاؿ ٥أٚػػٖ ٣ٚٓػػى أّٗػػة ا٦ًٛ٘ٗػػة أف 

٥تصجٙ اٗجًـ ٜٚ ِؿ٣ؿ ١ػشا اٗكتػة    

ا٤َٞٗ يٜ اٗتًص٥ُ، قإٗػى خػس اٗعػةية    

ِإف اٗج٣٢د اٗٛجشقؿ ٤١ ج٣٢د ِصد٥ػة،  

ٝأٚػػٖ ٚٛػػٜ ٥ج٦ػػس اَٗ٘ػػة ا٫ٝج٦٘ض٥ػػة   

.اٗٛعة١ٛة ق٣ٗ ثٛ٘زؽ ٣ٚجض

...٥تجى
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ٓجٖ أف تتةثى اٗٔصاءة 

أدي٣ؾ ٗ٘تًٜٛ ٤ِ ١شٟ اٗؿ٣رة 

رػػػػػػػش قٓتٕ ق٭ تعتًجػػػػػػٖ 

خػػػػػةقؿ أف تت٣ؾٖ إٗػػػى اٗصظةٗػػػػػة 

اٗجًػػػػـ ثجًق٢ةخػػػػػةقؿ أف تصثك كػػػػػػٖ تّةؾ٦ٖ اٗؿ٣رة 

ق ختى ٭ تشثٖ ٚ٘كة اٗتز٦ٖ ٗس٥ٕ ٭ تعٛح ٩خس أف ٥ّصض ي٦ٕ٘ ٚق٢ٝ٣ٛة قثْ  

.ث٣ج٢ة ٝوصؾ ٢ٝ٩ة ختٛة ظتك٣ف ؾةاجة

http://alfa-sci.org/
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تػػػػػػ١ٞةؾ أٚص ٍص٥ 

ثزؿ٣ص ١شا اًٗٛجس 

.قأيتٔس ثأ٠ٝ ظ٦ث٦ص ا١تٛةٚكٙ 

  أد٣ًِٚجس خ٣رس ٤ِ 

ٚثةؿ ي٘ى ت٦ٞٔة تز٘ك ث٦ٜ اٗؼكٖ ا٢ٗٞسظ٤ 

.قا٣ٗي٤ ا٫ٝعة٤ٝ قاٗمةٓة اٗك٦ٝ٣ة 

http://alfa-sci.org/
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كٛة ٥جسق هة١ص٥ةك، ثٖ تٛثٖ , إف اٗؿ٣رة اٗتة٦ٗة ٦ٗعت ٗسارة إٗكتصق٦ٝة  

تٙ ثٞةء ١ػشا اًٗٛجػس ٚػٜ أجػٖ يجػةدة      . أد٣ِٚزممةك ًٗٛجس خ٣رس ٤ِ 

. أقز٥ص٥طخ٣رس، اثٜ 

قإف كٞت رج٦ػصاك أق ٚ٘ٛػةك ثة٦٘ٔٗػٖ    , ثًس تإٔٚ٘ ٦٘ٓٮك ٤ِ ١شا اٗٛزمك 

ظ٣ؼ تكتؼُ ثأ٠ٝ ٚتمةثْ تٛةٚةك ٚى قخػسة اًٗٛةٗجػة   , ٜٚ ا٫ٗكتصق٦ٝةت

 .CPUاٗٛصكض٥ة ٗ٘كٛج٣٦تص 

٥ٛكٜ ايتجةر ١شٟ اٗوة١صة يجةرة يٜ ؾسِة ٭ أكثص, ختى ١شٟ اٗٞٔمة 

!ٗكٜ اٝتوص قظتصٯ ٚة ظ٦ّةجبٕ. ق٭ أٖٓ

0دي٣ٝة ٝجسأ ثةٗٛٔةرٝة

 

اٗدػصـ  . . ٚٔةثٖ  . . CPUقخسة اًٗٛةٗجة اٗٛصكض٥ة اٗؿ٣رة اٗتة٦ٗة ٤١ ٗػ  

.اٗسار٤٘ ًٗ٘ٛجس

ٗس٥ػ٠ ذات اٗج٦ٞػة اٗسار٦٘ػة    , اٗجةٝػت اٗؼػص٤ٓ  , إف أ١ٙ ٓعٙ ٤ِ اًٗٛجس 

ا٩ٓعةـ اٗؿ٦َصة ٤ِ اٗدػصـ تتػأُٗ ٚػٜ ٚجػصات      .٣ٗCPUخسة اًٗٛةٗجة 

offering  ا٩فػد٦ةت تد٦ك ثٔةيػة   hall,   د٦٘١ض٥ػة قرد١ػة vestibule 

قاٗتػ٤ ِػ٤ اٗتٔة٦ٗػس اٗٛؿػص٥ة اٗٔس٥ٛػة      ،naos"ٝػةقس "قٚٞمٔة تعػٛى  

. تدت٣ٰ ي٘ى أ١ٙ جضء ٤ِ اًٗٛجس، ق٣١ تٛثةؿ ا٠ٗ٫ خ٣رس

اٗدجصات اٗٛد٦مة ثةٗجةٝت اٗؼص٤ٓ ٜٚ اًٗٛجس ٓس تّٛثٖ ٚٞم٦ٔةك أٚػةكٜ   

قثػّٞط  . ٗتزض٥ٜ ا٩ػ٦ةء أق ا٣ً٘ٛٗٚةت اٗٛٞةظجة ٫ٓةٚة اٗم٣ٔس اٗٮخٔة

١ٞػػةؾ ِؿػػ٣ص ؾػػ٦َصة تعػػٛى cpuاًٗٛةٗجػػة  دارػػٖ قخػػسة , ا٣ٗٓػػت

ققه٦ّت٢ة ٤١ تزػض٥ٜ ا٣ً٘ٛٗٚػةت اٗتػ٤ ظػ٦تٙ      ,registersثةٗٛعجٮت 

.ًٚةٗجت٢ة ٭خٔةك

٥سيى , اٗصجٖ اٗشٰ اكتؼُ ١شٟ اٗٛٮخوة اٗٛث٦صة كةف رج٦صاك إٗكتصق٦ٝةك 

ق٣ٗ٭ إٗٛةٚػ٠ ثٛجػةؿ ا٫ٗكتصق٦ٝػةت ٗٛػة اٝتجػ٠ ٗ٘تّةؾػ٦ٖ       ". ث٦ص٥ض دا٦٦ٖٝ"

. اٗٛث٦صة ٢ٗشا اٗٛزمك

٠ّ٘ٚ ٗٛزمك اًٗٛجس ٣١ أف اٗجةٝت اٗؼص٤ٓ ٚػٜ    أقؿ ٚة ّٗت ٝوصٟ رٮؿ تأ

٥ؼػج٠ ثؼػكٖ كج٦ػص ًٚػةٗ      " أٰ اٗٔعٙ ا٩ي٘ى ٠ٞٚ ٤ِ اٗٛزمػك #اًٗٛجس 

قاٗػػشٰ ّٗتػػ٠ أكثػػص ١ػػ٣  .microprocessorاٗج٦ةٝػػةت ِػػ٤ اٗكٛج٦ػػ٣تص أٰ 

أٰ اٗجةٝت ا٥٩عص ٜٚ #اٗزم٣ط اٗٛتٔةرثة ي٘ى اٗجةٝت اٗؼٛةؿ ٜٚ اًٗٛجس 

". اٗٛزمك

تجػ٦ٜ ث٣فػ٣ح أف اًٗٛجػس    , قثًس ا٭لٮع ي٘ى كةٚػٖ ٚزمػك اًٗٛجػس    

ثةٗكةٖٚ ٥ؼج٠ يٞةؾػص قخػسة اًٗٛةٗجػة اٗٛصكض٥ػة ٗ٘كٛج٦ػ٣تص قاٗٛك٣ٝػةت       

. ث٢ةاٗٛد٦مة 

كٖ ٓعٙ قٚٔمى ٜٚ ١شا اًٗٛجس ٥تمةثْ ٚػى إخػسٯ ٚٔػةلى اٗٛٔةث٘ػة      

قاٗٛك٣ٝػةت   CPUا٣ٛٗجػ٣دة ِػ٤ قخػسة اًٗٛةٗجػة اٗٛصكض٥ػة ٗ٘كٛج٦ػ٣تص       

, ٦ٗعص ١شا ِٔك. ا٭ٗكتصق٦ٝة اٗٛد٦مة اٗت٤ ٤١ فصقر٥ة ٗك٤ تًٖٛ ا٣ٗخسة

ثٖ ختى أداء ققه٦ّة كٖ ٓعٙ ٚتؼةث٠ ث٦ٜ قخسة اًٗٛةٗجة قاًٗٛجػس ١ػ٤   

. ٚتمةثٔة أ٥قةك
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ؾػػػةٗة اًٗٛػػػساف . . ٚٔةثػػػٖ  . .  BIOSرٓةٓػػػة اٗػػػّسرٖ قاٗزػػػصج 

Hypostyle hallاٗثة٦ٝة

ِػ٤ ٓػة٣ٚس قثعػتص     Hypostyleثًس ا٭لٮع ي٘ى ًٚٞى ك٘ٛػة          

". ٚعمح ٥عتٞس ي٘ى ؾُ ٜٚ اًٗٛساف" ث٢ةا٫ٝك٦٘ضٰ، تج٦ٜ أ٠ٝ ٥ُٔؿس 

ثٛة ٤ِ ذٕٗ رٓةٓة , إذا ٭خوت ػكٖ أٰ رٓةٓة إٗكتصق٦ٝة, قثّٞط ا٣ٗٓت

ظ٣ؼ تجس أ٢ٝة يجةرة يٜ ٚعػمح ٥عػتٞس ي٘ػى     BIOSاٗسرٖ قاٗزصج 

. ؾُ ٜٚ اٗسثةث٦ط اًٗٛس٦ٝة اٗزةرجة ٜٚ اٗصٓةٓة

 

 

٤١Booting إٓٮع  CPUقه٦ّة رٓةٓة اٗسرٖ قاٗزصج        up   قخػسة

ثمص٥ٔة ؾد٦دة ثٙ ٥تٙ اٗتأكػس ٚػٜ أف كػٖ ا٣٘ٗاخػْ       CPUاًٗٛةٗجة 

ت٣ٔـ ث٢ً٘ٛة، ثٙ ٥تد٣ّؿ اٗتدكٙ ٚصة أرصٯ إٗى رٓةٓػة اٗػسرٖ قاٗزػصج    

BIOS       ٦ٗتٙ تد٦ٖٛ اٗجصٝةٚ  ٗك٤ ٥تٙ اظػتزسا٠ٚ ِػ٤ رٓةٓػة اٗػشاكصة

 .RAMاًٗؼ٣اا٦ة ا٫تةخة 

قثمص٥ٔة ٚٛةث٘ة، ِإف ؾةٗة اًٗٛساف اٗثة٦ٝة ٤١ يجػةرة يػٜ ٚكػةف           

ّٛى ث٢سؼ تج٦٢ض اًٗٛجس قتدق٦صٟ  يجػةدة  "ٚٛةرظػة لٔػ٣س    ٗجسٯتج

إٗى ١شٟ اٗؿػةٗة ٓجػٖ   , ثؼكٖ ٚؤٓت, ق٥ٞتٖٔ ٚصكض إدارة اًٗٛجس, "ا٠ٗ٫

ق٥تٙ اظتزساـ ١ػشا اٗٛكػةف ٗج٘ػت ا٩دقات    . ثسء ل٣ٔس اًٗجةدة ث٦ٖ٘ٔ

إٗى اٗؿػةٗة  " ثصٝةٚ  اٗكٛج٣٦تص#اٗت٦٘ٔس٥ة ٗٛٛةرظة ا٭ختّة٭ت اٗمٔع٦ة 

قاٗت٤ ٥تجٛى ٢٦ِػة اٗٛدتّ٘ػ٦ٜ ثػةٗم٣ٔس     (RAM#ا٢ًٗساف اٗزةرج٦ة 

. ًٗ٘ٛجس اّٗسار٘ىاٗت٦٘ٔس٥ة ٗك٢ٞٙ ٦ٍص ٚؤ٦٘١ٜ ٗ٘سر٣ؿ إٗى اٗدصـ 

ثأ٢ٝة يجةرة يٜ  ,RAM " اٗشاكصة اًٗؼ٣اا٦ة ا٫تةخة"٥ٔؿس ثٛؿم٘ح       

قيٖٛ ١شٟ اٗصٓةٓة ٣١ خّن اٗجصٝةٚ  اٗسارٖ إٗػى  , ذاكصة ٓؿ٦صة اٗٛسٯ

اٗكٛج٣٦تص ثؼكٖ ٚؤٓت ٗك٤ ٥تةح ٗػ٠ اظػتزسا٠ٚ ّٗتػصة ٚدػسقدة ٚػٜ      

outer" أق اٗزةرج٦ػة #قكشٕٗ اٗدةؿ ٚى ؾػةٗة اًٗٛػساف ا٩قٗػى    . ا٣ٗٓت

hypostyle hall,     خ٦أ ٥تٙ اٗعٛةح ثإٓةٚة ا٭ختّةؿ ِػ٤ ١ػشٟ اٗؿػةٗة

, اٗزةرج٦ة ٗ٘ش٥ٜ ١ٙ ٦ٍص ٚؤ٦٘١ٜ ٗ٘سر٣ؿ إٗى اٗدصـ اٗػسار٤٘ ًٗ٘ٛجػس  

ق٥ٛكٜ ايتجةر١ٙ أيقةء ٚؤٓت٦ٜ ق٦ٗط دااٛػ٦ٜ كةّٗػش٥ٜ ٥ٔجًػ٣ف ِػ٤     

.اٗسارٖ

قاٗتػ٤  ،Vestibule اٗس٦٘١ض٥ػة اٗدجصة اٗسار٦٘ة اٗتة٦ٗة ٤١ اٗصد١ػة        

ٕ ثأ٢ٝة ٚٛػّص ٥ػ٣ِّص   " قثعتص ا٫ٝك٦٘ضٰ#٥تٙ تًص٢ّ٥ة ثةٗٔة٣ٚس  . ّٚٞػشّا   ٗػ

arithmetic قاٗص٥ةف٦ةت٤قثّٞط ا٣ٗٓت، ِةٗٔعٙ اٗٛٞم٤ٔ  and logic

٣ٗخسة اًٗٛةٗجة ت٣ِّص ّٚٞشّا ٗ٪جضاء اٗزةرج٦ة ٜٚ اًٗٛةٗ  إٗى اٗٛٞمٔػة  

 .Control Unit" قخسة اٗتدكٙ" ثػاٗصا٦ع٦ة اٗت٤ تعٛى 

اٗشٰ ٜٚ ا٣ٗافح أ٠ٝ ٚصكض اًٗٛجػس ق٥ػتدّكٙ ق٥ًٛػٖ      ,Naos" اٗٞةقس"

, قثؼكٖ ٚٛةثٖ. ث٢ةرٚض٥ةك ثتصادؼ ٚى ج٦ٛى اٗم٣ٔس قاٗتٔة٦ٗس اٗٛتً٘ٔة 

٥ػتدكٙ   CPUاٗتةثًة ٣ٗخػسة اًٗٛةٗجػة    ٣ِControl  Unitخسة اٗتدكٙ 

.ق٥ًٖٛ ٚتصادؼ ٚى ج٦ٛى ا٩ٓعةـ ا٩رصٯ ا٣ٛٗج٣دة ٤ِ اًٗٛةٗ 

.اٗدصـ اٗسار٤٘ ًٗ٘ٛجس. . ٚٔةثٖ  . . CPUقخسة اًٗٛةٗجة اٗٛصكض٥ة   

CPUاٗج٦ٞة اٗسار٦٘ة ٣ٗخسة اًٗٛةٗجة

اٗٛمػةثْ ٣ٗخػسة اًٗٛةٗجػة    #اٗٔعٙ ا٩دٝى ٜٚ اٗدصـ اٗسار٤٘ ًٗ٘ٛجس      

CPU)  ٣٥جػػس ٓعػػ٦ٜٛ ؾػػ٦َص٥ٜ ٥ؼػػج٢ةف رٓةٓػػةت إٗكتصق٦ٝػػة ؾػػ٦َصة

 .٣ٗCPUخسة اًٗٛةٗجة clocksتعتزسـ ٤ِ اٗكٛج٣٦تص أق أٝوٛة ت٦ٓ٣ت 

٤ِ ٚسرٖ ١شا اٗٔعٙ اٗسار٤٘ ٜٚ ًٚجس خ٣رس ١ٞةؾ ٚٞمٔة تعٛى       

offering"  ا٩فػد٦ةت ؾةٗة " hall,       ٜقتدتػ٣ٰ ي٘ػى أػػ٦ةء ج٘جػت ٚػ

اٗتػةثى ٣ٗخػسة   cachاؿٓعػٙ   .Hypostyle hall" ؾةٗة اًٗٛساف اٗثة٦ٝػة "

رةؾة اًٗٞؿػص  , ٥دت٣ٰ ي٘ى ًٚم٦ةت ُج٘جت ٜٚ اٗزةرج ,CPUاًٗٛةٗجة 

.BIOSق٣١ رٓةٓة ٝوةـ اٗسرٖ قاٗزصج, اٗتة٤ٗ ٤ِ اٗكٛج٣٦تص

ؾةٗة اًٗٛساف ا٩قٗى . . ٚٔةثٖ  . .  RAMرٓةٓة اٗشاكصة اًٗؼ٣اا٦ة ا٫تةخة   

Hypostyle hall
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أس اٗتّ٘ض٦ٝ٣٥ػة  . ثػ٤ .ظ٤أٚث٘ة ي٘ى ػًةرات اٗؼصكةت ٚثٖ ػًةر ػصكة   

ٖ "ي٦ٜ خػ٣رس ٗػٙ قػػصكة    # اٗؼػٛط قٗػ٦ط اٗؿػسِة    #اّٗٞم٦ػة  " ػػ٦

٥جػسق ا٢ٗػصـ   " #٭٥ٜ أقفأ٦ٚصكة "اٗٛؼ٣٢رة  ا٫كتصق٦ٝةقاٗجص٥سة " اٗجدص٥ة

"... قافدةك

 

١ٖ كةف تؿ٦ٛٙ رٓةٓة ًٚةٗ  اٗكٛج٣٦تص 

ٚٔؿ٣دا، ت٦ٛٞةك ثًٛجس خ٣رس ِٔك؟  

١ٖ ٥ٛكٜ ايتجةر اٗتصت٦ت ا٢ٗٞسظ٤

يةٚٮك أظةظ٦ةك ٤ِ ٚجةؿ ا٫ٗكتصق٦ٝةت 

ثد٦أ ٭زٗٞة ٝج٢ٖ ٚجسأ ي٠٘ٛ؟ 

١ٖ ٥ٛكٜ أ٢ٝٙ اظتزس٣ٚا ١شا 

اّٗٞةء اٗزةرج٤ ٢ٗشا اًٗٛجس ٚدةط ٜٚ ثٮثة ج٣اٝػت ثًػسة يٛػساف          

ق١شٟ اٗٛٞمٔة ٜٚ اًٗٛجس ٤١ ٚتمةثٔة ٚػى  . ٜٚ دارٖ اٗجسار اٗزةرج٤

-٥COعػػػتزسـ ِػػػ٤ تثج٦ػػػت رٓةٓػػػة ٚعػػػةيسة ًٗ٘ٛػػػةٗ   ٚٔػػػجط

PROCESSOR,    ١شا إذا ايتجصٝة ا٣ًٗا٦ٚس اٗٛد٦مة ثّٞةء اًٗٛجػس ثأ٢ٝػة

قاٗٛعةخة اّٗٛت٣خة ّٗٞةء اًٗٛجس ٤١ اٗٛٞمٔة اٗٛج٣ِة , اٗٛٔجطث٣ٔ  

. ٗ٘ٛٔجط

 

0ا٫ظتٞتةج

٥جسق قافدةك أف ٚزمك ًٚجس خ٣رس ١ػ٣ ٚتمػةثْ تٛةٚػةك ًٗ٘ٞةؾػص          

رٓةٓة  ,CPUقخسة اًٗٛةٗجة اٗٛصكض٥ة #اٗصا٦ع٦ة ٤ِ اٗكٛج٣٦تص اًٗؿصٰ 

 ٚٔػجط   ,RAMرٓةٓة اٗشاكصة اًٗؼ٣اا٦ة ا٫تةخػة  ,BIOSاٗسرٖ قاٗزصج 

 .(CO-PROCESSOR SOCKETٚعةيس اًٗٛةٗ  

إٚػة أف ١ػشا   0 ١شا ظ٣ؼ ٥ؤدٰ ثٞة إٗى يسة تّع٦صات ٚزتّ٘ة أ٢ٛ١ة      

اٗتؿ٦ٛٙ ٣١ يجةرة يٜ ثٔة٥ة ذاكصة راظزة ٤ِ قجػساف اٗك٢ٞػة اٗٔػساٚى    

قاٗت٤ تجّعست ٤ِ اٗكث٦ص ٚػٜ ٣ٔٝػػ٢ٙ   , ٗدقةرات ٍةثصة رةرٓة اٗتم٣ّر

اٗشٰ ٥ؿ٣ّر ثؼكٖ قافح  أث٣د٥طقٚٞد٣تةت٢ٙ كٛة ٤١ اٗدةؿ ٤ِ ًٚجس 

. أ٣ٝاع ٚزتّ٘ة ٜٚ اٗٛصكجةت اٗمةاصة

ٚٔةثػٖ   .. CO-PROCESSOR SOCKETٚعػةيس اًٗٛػةٗ     ٚٔػجط 

COURTYARDاّٗٞةء اٗزةرج٤ ًٗ٘ٛجس ..

أق أف ١ٞػػةؾ ٝػػ٣ع ٚػػٜ اٗمةٓػػة        

 ث٢ةاٗٛج٣٢ٗة ثةٗٞعجة ٗٞةء قاٗت٤ ي٘ٙ 

اٗك٢ٞة اٗٔػساٚى قظػزصق١ة َٗة٥ػةت    

قأ١ساؼ رةؾة أيتٔػس أٝٞػة ٝج٢٘٢ػة    

ٗمص٥ٔػة   أ٥قةك ثعت ج٢٘ٞػة اٗٛم٘ػْ   

قرثٛػة ١ػشٟ اٗمةٓػة    . تّك٦ص اٗٔػسٚةء 

اَٗص٥جػػة ٭ تًٛػػٖ ثؼػػكٖ ؾػػد٦ح  

ظػػ٣ٯ ٚػػٜ رػػٮؿ ١ػػشا اٗتصت٦ػػت   

ا٢ٗٞسظ٤ قاٗتٞو٤ٛ٦، قاٗػشٰ ٥جػسق   

أف اًٗٞةؾص ا٭ٗكتصق٦ٝػة ٗ٘كٛج٦ػ٣تص   

. أ٥قةك ث٠ت٦ٛضت 

ٗكٜ ثةٗٞعجة ٢ٗشا اٗتمةثْ اٗكج٦ص ث٦ٜ اًٗٛجس قاًٗٞةؾص اٗصا٦ع٦ة ِػ٤  

إٚة أف ١شا اٗتمةثْ ١ػ٣  0 ٢ِ٘ة تّع٦صات كث٦صة أ٥قةك أ٢ٛ١ة, اٗكٛج٣٦تص

قاٗش٥ٜ ٚػٜ ا٣ٗافػح   #ٚٔؿ٣د ٜٚ ٓجٖ اٗٛع٦ٓ٣ٜ ٗت٦ٞٔةت اٗكٛج٣٦تص 

أ٢ٝٙ ٥ٞت٣ٛف ٫خسٯ اٗٛدةِٖ اٗعص٥ة اٗت٤ تتجػى ٗؼػجكة ٚٞوٛػةت    

ية٦ٛٗة تع٦مص ي٢٦٘ة ٚج٣ٛية اٗٛت٣ٞر٥ٜ اٗش٥ٜ ٥ًجسقف خ٣رس إٗػ٠  

قثةٗتة٤ٗ ٜٚ اًٗٛػصقؼ يػ٢ٞٙ أ٢ٝػٙ ٥عتًصفػ٣ف رٚػ٣ز١ٙ      , "اٗؼٛط

قثًػػـ ٚوػػة١ص ي٦ٔػػست٢ٙ قرػػ٣اص أرػػصٯ تزؿػػ٢ٙ ٚػػٜ رػػٮؿ   

أق ػًةرات ػػصكةت٢ٙ أق اًٗٛ٘ػة اٗتػ٤ ٥عػ٦مصقف ي٢٦٘ػة       ٚٞت٣جةت٢ٙ

قثةٗتػػة٤ٗ جً٘ػػ٣ا ١ػػشا اٗتؿػػ٦ٛٙ ًٗٞةؾػػص . أق ٦ٍص١ػػة" اٗػػسق٭ر ٚػػثٮك#

". اٗؼٛط#اٗكٛج٣٦تص ث٢شا اٗٛو٢ص ت٦ٛٞة ثة٠ٗ٫ خ٣رس 

اٗؼًةر اٗٛأ٣ٗؼ ي٘ى اٗسق٭ر ا٩ٚص٥ك٤

Magnetج٢ةز اٗمةٓػة اَٗٛٞةل٦عػ٦ة   

Power Apparatus

اٗتصت٦ت ا٢ٗٞسظ٤ ٤ِ اٗٛةف٤  

اٗج٦ًس ٗتعز٦ص لةٓػة ٚزتّ٘ػة   

يػٜ اٗتػ٤ ٝعػتزس٢ٚة    " ك٦ٝ٣ة#

قَٗة٥ػػػةت " إٗكتصق٦ٝػػػة#ا٦ٗػػػ٣ـ 

ٚزتّ٘ة؟ ق١شٟ اٗمةٓػة اٗز٦ّػة   

اٗت٤ ٥دّصك٢ة ١شا اٗتؿ٦ٛٙ ٤١ 

ٚػٜ   ا٫كتصق٦ٝػة ٚؤازرة ٗ٘مةٓػة  

رٮؿ رظٙ تؿػة٦ٚٙ ١ٞسظػ٦ة   

ٗكٞٞػػة ٭ ًٝ٘ػػٙ ي٢ٞػػة  , ٦ًٚٞػػة

ػ٦بةك؟ ٓجٖ اظتجًةد ١شٟ اّٗكصة 

تًص٣ِا ي٘ى ٚثػةؿ ٥ثجػت   , تٛةٚةك

قجػػ٣د يٮٓػػة ثػػ٦ٜ اٗؼػػكٖ    

0 ا٢ٗٞسظ٤ قاٗمةٓة اٗك٢صثةا٦ة



الكبزى الكونيت األسزار
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 كػ٣ٗص رصج اٗٛزتصع ا٩ٗٛة٤ٝ ١ةٝض , ٤ِ اٗثٮث٦ٞةت ٜٚ اٗٔصف اٗٛةف٤    

ثةرتصايةت ٚش١٘ة ٭ ٥ٛكٜ ٩خس اظت٦ًة  ٚجسأ ي٢٘ٛة ٗك٢ٞة رٍٙ ذٗػٕ  

إخسٯ ١شٟ ا٭ثتكةرات ا٭ظتثٞةا٦ة ١ػ٤ يجػةرة يػٜ    . تًٖٛ ثكّةءة ية٦ٗة

٣ِّ٘ٚػة ثأظػٮؾ ٝدةظػ٦ة     َٚػةٝك تصت٦ت ١ٞسظػ٤ ًٚػ٦ّٜ ٚؤٗػُ ٚػٜ     

قك٘ٛة . ٗك٠ٞ ٥ٞت  لةٓة ك٢صثةا٦ة ٓةث٘ة ٗٮظتثٛةر. ِٔك ٭ ٦ٍص.. قٚكثّةت

ٚة لج٦ًة ! ١شا اٗؼكٖ ا٢ٗٞسظ٤ زادت ػسة اٗت٦ةر اٗك٢صثةا٤" ت٣ظى#كُجص 

١شٟ اٗمةٓة اٗت٤ تٞت  ت٦ةرا ك٢صثةا٦ة ث٣اظمة يٞةؾص ثةثتػة ٗك٢ٞػة تتزػش    

! ػكٖ ١ٞسظ٤ ٦ًّٜٚ؟

ًٚصقِػة ج٦ػساك ثػ٦ٜ اٗٛمً٘ػ٦ٜ ي٘ػى اٗت٦ٞٔػةت        ك٣ٗصإف ٓؿة ١ةٝض      

قٓػس  . أٗٛة٦ٝة رٮؿ اٗدص  اًٗة٦ٛٗة اٗثة٦ٝػة  ث٢ةا٭ظتثٞةا٦ة اٗت٤ رصجت 

قكػةف ٚتًةقٝػةك   , ٗ٪ظص ي٘ى ٥س اٗٛزػةثصات اٗجص٥مة٦ٝػة   ك٣ٗصتًصض ١ةٝض 

٢ًٚٙ إٗى أثًس خسقدٟ ٗك٠ٞ رٮؿ ج٘عةت ا٭ظتج٣ا  أذ٢٘١ٙ ثٛة ٗس٠٥ 

. ٜٚ أِكةر ك٢صثةا٦ة ثع٦مة ٗك٢ٞة ٚجس٥ة جساك إذا تٙ اظتثٛةر١ة

١ٖ كةف تؿ٦ٛٙ رٓةٓة ًٚةٗ  اٗكٛج٣٦تص 

ٚٔؿ٣دا، ت٦ٛٞةك ثًٛجس خ٣رس ِٔك؟  

Magnetج٢ةز اٗمةٓػة اَٗٛٞةل٦عػ٦ة   

Power Apparatus

CPUاٗج٦ٞة اٗسار٦٘ة ٣ٗخسة اًٗٛةٗجة

اٗدػصـ  . . ٚٔةثػٖ   . . CPUقخػسة اًٗٛةٗجػة اٗٛصكض٥ػة      

.اٗسار٤٘ ًٗ٘ٛجس

http://alfa-sci.org/
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 ”...إذا ٗٙ تتٮءـ اٗدٔةاْ ٚى اٗٛع٘ٛةت ٦ِجت ٝجش١ة ٤ِ اٗدةؿ...  ”

ا٩كةد٦ٛ٥ةختى ٤ِ يةٗٙ ... ١شا ٣١ قآى ا٣ٚ٩ر دااٛةك 

 

يٞسٚة ٥و٢ص يجٔصٰ خ٤ٔ٦ٔ ٤ِ ١شا اًٗةٗٙ، ٥ٛكٕٞ أف تًص٠ِ ٚػٜ  ...  ”

0 رٮؿ اٗدةٗة اٗتة٦ٗة

  ”..قث٢٘ةا٠خٛٔى اًٗ٘ٙ ا٢ٞٛٗج٤  ٥ٟتدةُٗ فس

ظ٥٣ّتج٣ٝةثةف 

المؤامزة ضد اإلنسانيت

http://alfa-sci.org/
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إف اًٗ٘ٙ أق اٗتك٣ٗ٣ٞج٦ة ١ٛة ٣ٚف٣ع ٚعتٛص 

قدااٙ اٗتم٣ر خ٦أ أف ٚك٣ٝةتػ٠ ١ػ٤ دااٛػة    

ـ    ٗكػٜ إذا  . اٗت٣ظى قتضداد ظػصيت٢ة كػٖ ٥ػ٣

ايتٔست ثإٔٝ تسرؾ كٖ ػػ٤ء يػٜ ٣ٚفػ٣ع    

٦ًّٜٚ ٗٛجصد إٔٝ ٓصأت ي٠ٞ كتةثةك ٚة، ِتك٣ف 

 لّػ٤ٗ٣ ٚزمبةك تٛةٚةك، ق١شا ظػ٦ًُتجص تّك٦ػص   

١ٞػةؾ اٗكث٦ػص ٚػٜ اّٗٛػة٦١ٙ     . ٚعؤقؿق٦ٍص 

قاٗٞوص٥ةت اٗٛدج٣ثة يٞػٕ ثد٦ػأ أٝػٕ ٗػٙ     

أٚػة اٗعػجت اٗصا٦عػ٤    . تّكص ث٣ج٣د١ة أظةظةك

٣٢ِ أ٢ٝة تًصفت ٗ٘ٞجش قا٭ظتجًةد ٚػٜ ٓجػٖ   

اٗع٘مة ا٦ًٛ٘ٗة اٗٔةاٛة، رجةؿ ا٢ٞٛٗ  ا٤ًٛ٘ٗ 

... اٗصظ٤ٛ اٗشٰ ٥ػسي٤ ثأٝػ٠ ٭ ٥زمػئ أثػساك    

.خصاس اٗدكٛة ا٦ًٛ٘ٗة

 

" اًٗ٘ػػػٙ ا٢ٞٛٗجػػػ٤ "اٗج٦ٛػػػى ٥وػػػٜ أف  

١ٛة ٚجػة٭ف ٚت٣أِػةف ٥عػ٦صاف    " ا٭ثتكةر"ق

. ٗكٜ ١شٟ ٦ٗعت اٗد٦ٔٔة. ي٘ى قت٦صة قاخسة

قاٗعجت ٣١ أف اٗٛجتكص٥ٜ اٗت٦٦ٜٞٔ قاًٗ٘ٛةء 

ا٩كةد٦٦ٛ٥ٜ ٦ٗعػ٣ا ٚتؼػةث٦٢ٜ ِػ٤ لص٥ٔػة     

ِةًٗ٘ٛةء ١ٙ ٝوص٣٥ف ي٘ػى ا٩ٍ٘ػت،   . اٗتّك٦ص

أٚػػة اٗٛجػػسي٣ف اٗت٦ٞٔػػ٣ف ٢ِػػٙ ٢ٚٞسظػػ٣ف  

اًٗ٘ٛػةء  . ٦ٚسا٣٦ٝف، أٰ أ٢ٝػٙ ي٦٘ٛػ٣ف أكثػص   

٥ق٣ًف اٗٞوص٥ػةت ثة٭يتٛػةد ي٘ػى اٗٛػ٢ٞ      

ا٤ًٛ٘ٗ اٗصظ٤ٛ ق٥دةق٣ٗف تمج٢ٔ٦ة ثة٭يتٛةد 

ي٘ى اٗٛع٘ٛةت ا٦ًٛ٘ٗة

أٚة اٗٛجسي٣ف اٗت٣٦ٞٔف ٢ِٙ ٥ج٣ٞف . ا٢ٞٛٗج٦ة

ا٩ػ٦ةء ق٥صآج٣ف ٚػة ٥ٛكػٜ أف تًّ٘ػ٠ ١ػشٟ     

قٓ٘ػػ٦ٮك ٚػػة ٥٘تضٚػػ٣ف ثة٣ٔٗايػػػس    . ا٩ػػػ٦ةء 

ِػػػ٦ٛكٜ . قاٗٞوص٥ػػػةت اٗٛعػػػجٔة اٗؿػػػٞى 

ٗ٘ٛجسي٦ٜ أف ٥تٔس٣ٚا ي٘ى اًٗ٘ٛػةء ثأج٦ػةؿ   

. يس٥سة ٜٚ اٗٞةخ٦ة اٗتك٣ٗ٣ٞج٦ة

 

ا٣٦ٗـ تٙ  ث٠ِةٗتّٔسـ اٗتك٣ٗ٣ٞج٤ اٗشٰ ٝتٛتى 

إخصازٟ ثّقٖ اٗٛجسي٦ٜ اٗت٦ٞٔػ٦ٜ اٗػش٥ٜ ٭   

. ٥٘تضٚػػ٣ف ثةٗٛعػػ٘ٛةت ا٦ًٛ٘ٗػػة اٗت٦٘ٔس٥ػػة  

ق١ٞػػةؾ أٚث٘ػػة كث٦ػػصة ي٘ػػى قجػػ٣د ت٦ٞٔػػ٦ٜ 

قٚزتصي٦ٜ ٦ٛٚض٥ٜ ٗٙ ٥تٔػس٣ٚا كث٦ػصا  ِػ٤    

اٗسراظػػة ا٩كةد٦ٛ٥ػػة ٗكػػ٢ٞٙ ٦ٍػػصقا ٚجػػصٯ 

اٗتةر٥ذ ا٤ًٛ٘ٗ ثّقٖ إٝجةزات٢ٙ اٗث٣ر٥ة اٗت٤ 

ٓ٘جت اٗكث٦ص ٜٚ ا٣ً٘ٗـ اٗت٦٘ٔس٥ة رأظة  ي٘ػى  

أٚث٘ة كث٦صة ٭ ٥ٛكػٜ خؿػص١ة ِػ٤    ... ئت 

ظم٣ر ًٚسقدة ، ٗكٜ إٗػ٦كٙ ثًػـ ا٦ًٗٞػةت    

ٜٚ خة٭ت تٙ ٢٦ِة ًٚةرفػة اٗٛجتكػص٥ٜ إف   

0كة٣ٝا أكةد٦٦ٛ٥ٜ أق ٦ٍص ذٕٗ

  

 ٣٦ٗٝػةرد٣٥ ػ ٤ِ اٗٔػصف اٗزػةٚط يؼػص، رظػٙ     

تؿ٦ُٛٛة ٥ّٛثٖ آٗة لةاصة، ِعزص ٚٞػ٠   دا٦ِٞؼ٤

إذا كػةف  .. إٝط  ا٩ٚص0 اًٗ٘ٛةء قٓة٣ٗا ٠ٗ فةخك٦ٜ

ّٞة أّقؿ ٜٚ يصؼ ثشٕٗ .اٗم٦صاف ٚٛكٞةك ٗك

 

ػ اٗٛجتٛى ا٤ًٛ٘ٗ ٣١ أّقؿ ٜٚ تؿػسٯ ٩ِكػةر   

يٞػسٚة أي٘ػٜ   " ك٣ثص٦ٝكػ٣س "اّٗ٘ك٤ اٗج٣ٗٞسٰ 

يٜ ٚؼة١سات٠ اٗت٤ تؼ٦ص إٗى أف ا٩رض ٦ٗعت 

.ـ1540ٚصكض اٗك٣ف، ٤ِ يةـ 

 

ـ ه٢ػػص أٗٛػػة٤ٝ ٥ػػسيى   1608ِػػ٤ اًٗػػةـ    

ٚؤٗػُ ٚػٜ   " ٚٞوػةر #ثج٢ةز ّٚٔص    "٦ٗجصػ٠٦"

قل٣ّرٟ " ٍة٣٦٘٦ٗ"يسظت٦ٜ، ِأرشٟ ٠ٞٚ ا٥٫مة٤ٗ 

ختى ؾٞى ٚة ًٝص٠ِ ا٦ٗػ٣ـ ثةٗت٘عػك٣ ، ققجػس    

ٜٚ رٮ٠ٗ أف اٗٔٛص ٣١ كصقٰ اٗؼكٖ

يػٜ   اٗٛعؤقؿق٦ٗط لجْ ِّق٤، ٗكٜ اٗجصق٦ِع٣ر 

! رِـ ختى اٗٞوص ٤ِ ذٕٗ اٗج٢ػةز   "ثةدقا"جةًٚة 

أٚػػة ٓؿػػة  ....          قاديػػى ثأٝػػ٠ ٥ّٛثػػٖ ١صلٔػػة ي٦ٛ٘ػػة

.ٚى اٗك٦ٞعة، ِٮ تزّى يٜ أخس" ٍة٣٦٘٦ٗ"

 

ػ ظزص رجةؿ ا٩كةد٦ٛ٥ة اٗجص٥مة٦ٝػة ًٗ٘٘ػ٣ـ ٚػٜ    

يٞسٚة ٓسـ تٔص٥ص يٜ اٗٔقػ٦ت   ِصاٝك٦ٜ٘ثٞجة٦ٜٚ 

ق رِقػت ا٩كةد٦ٛ٥ػة   . اًٗٛس٤ٝ قتّةي٠٘ ٚى اٗجصؽ

.ٝؼص ١شا اٗتٔص٥ص اٗٛث٦ص ٗ٘عزص٥ة

 

، راػ٦ط ا٢ٛٗٞسظػ٦ٜ ِػ٤    "ث٦صسق٦ٗةـ "ػ اٗع٦ّس 

ٚكتت اٗجص٥س اٗجص٥مة٤ٝ، ٝعت إ٠٦ٗ أكثص اٗت٦ً٘ٔةت 

. ٍجةءك ٤ِ اٗتةر٥ذ خ٣ؿ ارتصايةت ت٣ٚةس أد٥عػ٣ف 

ِٔةؿ ٤ِ إخسٯ اٗٛٞةظػجةت أف ٚؿػجةح أد٥عػ٣ف    

!.. اٗك٢صثةا٤ ٣١ يجةرة يٜ ِكصة خٛٔةء تٛةٚةك

 

ػ اًٗس٥س ٜٚ اٗجصقِع٣رات اٗٛص٦ٓ٣ٜٚ اٗش٥ٜ يص٣ِا 

١ٞػػصٰ "أد٥عػ٣ف، ثٛػة ِػ٢٦ٙ اٗجصق٦ِعػ٣ر اٗجػةرز      

، ي٣ّٔ٘ا ي٘ى ِكصة اٗٛؿجةح اٗك٢صثةا٤، ٓجٖ "٣ٚرت٣ف

   ٜ ثةظػٙ  0 ".. اظتًصاف٠ أٚةـ اٗٞػةس ث٦٘ٔػٖ، ٓػةا٦٘

ٝؿّصح ثةف تجػةر  أد٥عػ٣ف ١ػ٤ ي٦٘ٛػة     .. اًٗ٘ٙ 

.."!اخت٦ةؿ ت٢سؼ ٗزساع اٗجٛة٦١ص

 

ػ يّْ٘ ي٘ٛةء ٜٚ ا٩كةد٦ٛ٥ة اّٗصٝع٦ة ٣ً٘٘ٗـ، ي٘ى 

ثًػس ظػٛةي٢ة   " اَٗصاٚػة٣ِف #آٗة أد٥ع٣ف اٗؿػ٣ت٦ة  

0 تمْ٘ ا٩ؾ٣ات، ٓةا٦ٜ٘

ِٮ ٥ٛكػٜ ٨ٗٗػة أف   ! إ٢ٝة ي٦٘ٛة رساع قافدة".. 

أٰ #٭ ثس ٜٚ أف ا٩ؾ٣ات تزصج ٜٚ ِٛػ٠  ! تتكّ٘ٙ

.."ثمص٥ٔة ثةرية ٭ ٥ٛكٜ ٚٮخوت٢ة" أد٥ع٣ف

ـ ٚػٜ  1902ظزص ا٢ٛٗٞسظ٣ف ا٩ٗٛةف ٤ِ اًٗػةـ  

ٜ  ٣ِفِصد٥ٞةٝس  اٗك٣ٝت يٞػسٚة أي٘ػٜ يػٜ     ز٥ج٘ػ٦

. ٚٞمػةد ٓةثػٖ ٗ٘ت٣ج٦ػ٠   #ارتصاع قظ٦٘ة ٖٝٔ ج٥ّ٣ة 

ٜ ٗكٜ ثًس١ة ثع٣ٞات ٦٘ٓ٘ة، راخت ٚٞةل٦س   ز٥ج٘ػ٦

تج٣  اٗعػٛةء قتجتػةز اٗٛدػ٦ك ا٩ل٘عػ٤ ٝةٓ٘ػة      

.اٗصكة  ٜٚ ٓةرة ٩رصٯ

 

ـ، تجة١٘ػت اٗؿػدُ اٗصا٦عػ٦ة    1903ػ ٤ِ اًٗةـ 

ذٕٗ اٗدسث اٗتةر٥ز٤ اٗشٰ ٥تّٛثػٖ ثتد٦٘ػْ أّقؿ   

قيّ٘ٔػػت إخػػسٯ . را٥ػػتلػػةاصة ؾػػ٢ًٞة ا٩رػػ٥٣ٜ 

" أٚص٥كػةف  ظة٥ٞت٦ّٕ#اٗٛجٮت ا٦ًٛ٘ٗة اٗٛدتصٚة 

ق١ػشا كػةف   ! ي٘ى ١شا ا٫ٝجةز ثأ٠ٝ رسيػة ق٦ٛ١ػة  

 تػػة٥ٛض ا٦٦ٞٗػػ٣رؾ٣ٚٓػػُ اٗؿػػدُ ا٩رػػصٯ ٚثػػٖ 

ثة٫فػةِة إٗػى ٦ٓػةدة    ! ق٦ٍص١ػة  ٦١صاٗس قا٣٥٣٦ٞٗرؾ

اٗجػػ٦غ ا٩ٚص٥كػػ٤، قا٩كةد٦ٛ٥ػػةت قاٗجةًٚػػةت   

اٗٛزتّ٘ػػة، قرجػػةؿ اًٗ٘ػػٙ اٗجػػةرز٥ٜ، ثٛػػة ِػػ٢٦ٙ  

اٗجصق٦ِع٣ر ِػ٤ ي٘ػٙ اٗص٥ةفػ٦ةت قاّٗقػةء اٗعػ٦س      

جٛػ٢ً٦ٙ  . ق٦ٍصٟ ٜٚ اًٗ٘ٛػةء " ٣٦ٝكٛت ظ٣ٛ٦ف"

قٓ٘٘ػ٣ا ٚػٜ ػػأف ١ػشا      را٥تظزصقا ٜٚ ا٩ر٥٣ٜ 

0 "... ج٢ً٦ٛٙ ي٣ّٔ٘ا ثؿػ٣ت قاخػس  . اٗدسث اًٗو٦ٙ

إ٠ٝ ٜٚ اٗٛعتد٦ٖ ي٦ٛ٘ػةك ٗ٘ٛدصكػةت اٗث٦ٔ٘ػة أف    

ق ٗٛػػّسة رٛػػط ظػػ٣ٞات كةٚ٘ػػة، رِػػـ  ". تم٦ػػص

ِػ٤ اٗج٦ػت ا٩ثػ٦ـ تؿػس٥ْ أف آٗػة       اٗٛعؤق٣ٗف

.٦ٚكة٦ٝك٦ة أثٖٔ ٜٚ ا٣٢ٗاء اظتمةيت اٗم٦صاف

 

، ٚزتػصع كػة٦ٚصا اٗتّ٘ض٥ػ٣ف،    "ثةرد ٤ٍ٣ٗج٣ف "ػ 

تًػػّصض ٢ٗجػػ٣ـ ػػػصس ٚػػٜ ٓجػػٖ رجػػةؿ اًٗ٘ػػٙ  

اٗٛتؼكك٦ٜ ذات ا٣ًٔٗؿ اٗٛتدّجصة، قاٗش٥ٜ يّ٘ٔػ٣ا  

إف ِكصة ٝٔػٖ اٗؿػ٣رة   0 ".. ي٘ى ١شٟ اّٗكصة ٓةا٦ٜ٘

يجػػص ا٩ث٦ػػص ١ػػ٤ يجػػةرة يػػٜ تص١ػػةت قظػػزةِةت 

..".٦ًٚجة

ػ ٤ِ اٗزٛع٦ٞةت ٜٚ اٗٔصف اٗٛةف٤، ؾّصح أخػس  

ا٦ّٗض٥ػػةا٦٦ٜ اٗٛصٚػػ٦ٓ٣ٜ ِػػ٤ جةًٚػػة كةٚجص٥ػػسج 

اٗجص٥مة٦ٝة ثأف اٗكٮـ يٜ اٗعّص إٗػى اّٗقػةء ١ػ٣    

! كٮـ ِةرغ ق٦ٗط ٠ٗ ؾ٘ة ثػة٣ٗآى اٗد٦ٔٔػ٤ أثػساك   

ػ٢صاك خّْ٘ اٗٔٛص اٗصقظػ٤   18ثًس ١شا اٗتؿص٥ح ثػ

٤ِ اّٗقةء اٗزةرج٤، ٚتدس٥ةك ثشٕٗ كةِػة   ظج٣تٕٞ

ق١ػشا ا٫ٝجػةز أخػسث    . اّٗٛة٦١ٙ ا٦ًٛ٘ٗة اٗصاظزة

فّجة كج٦صة أدت إٗى إخصاج اٗكث٦ػص ٚػٜ رجػةؿ    

اًٗ٘ػػٙ، قافػػمّصت اٗٛؤظعػػةت ا٦ًٛ٘ٗػػة اَٗصث٦ػػة،  

اٗٛؿسقٚة ثؼّسة، إٗى ت٦٦َص ٚٞة١ج٢ػة اٗت٦ٛ٦ً٘ػة   

اٗٔس٥ٛة ٤ِ اٗٛسارس قأظعت ٢ٞٚ  ي٤ٛ٘ جس٥س 

قٓػس ِٔػس   . ٥تًةٖٚ ٚى ١شا ا٣ٗآى ا٤ًٛ٘ٗ اٗجس٥س

اٗكث٦ػػػػص ٚػػػػٜ ا٩كػػػػةد٦٦ٛ٥ٜ اٗٛصٚػػػػ٦ٓ٣ٜ   

قٚٞةؾج٢ٙ رٮؿ ١ػشٟ اٗٞٔ٘ػة ا٦ًٛ٘ٗػة      قهةا٢ّٙ

.ا٣ٞٗي٦ة
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اٗسـ اٗدةر 

.اٗٛؼ٣خٞة ثةّٗشرات٤٘ٚء  ا٫ٗكتصق٦ٗت

Arrhenius  أرهينيوس

Robert Bakker  روبزث باكز
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"ا٦ٝ٣٥٧ةاٗك٦ٛ٦ةء "ق Arrhenius  أر٣٦ٞ٦١سـ 

 ثةٗػػّشراتٚ٘ػػ٤ء  ا٫ٗكتصق٦ٗػػتايتجػػصت ِكصتػػ٠ اٗٔةا٘ػػة أف 

كةٝت اٗٞوص٥ّة اٗشر٥ّة جس٥سة . ، ثأ٢ٝة ِكصة ٚج٣ٞٝةاٗٛؼ٣خٞة

٦ٍػص ٓةث٘ػة    اٗشّرات٤ِ ذٕٗ ا٣ٗٓت، قاٗج٦ٛى كةف ٚٔتٞى أّف 

قثشٕٗ ٭ ٥ٛك٢ٞة أف تّٔس أق تكتعت أٰ ػػدٞة  # ٬ٗٝٔعةـ

١شٟ ، خؿػٖ ي٘ػى    ا٢ٛٗصلٔة ٝوص٥تةق ثعجت " . ك٢صثةا٦ّة 

ِّ ا٩ّٝط  .ثًٮٚةت ٚتس٦ّٝة  قػ٢ةدت٠ اٗجة٦ًّٚة ثؼ

 

د٥ٞة٦ٚك٦ّةت اٗجٮزٚة ي٘ى "ق Hans Alfven  ١ةٝط أّٜٗػ 

"ٚعت٣ٯ اٗٛجصات

٥ًتٔس اًٗ٘ٛةء أفَّ اٗجةذث٦ّػة قخػس١ة ١ػ٤ ا٩ٚػص ا١٩ػٙ ِػ٤       

..... ١كػشا   قي٘ػى ٚعػت٣ٯ اٗٛجػّصات     قاٗٞوةـ اٗؼٛعػ٤ ،  

قِكصة أّٜٗ أّف ٦ِض٥ةء اٗجٮزٚة ٚعةق٥ة أق أكجص ٤ِ ا٦ّٛ١٩ػة  

.ٜٚ اٗجةذث٦ّة كةٝت ٣ٚفى ظزص٥ة ٣ًٔٗد ل٥٣٘ة ٜٚ اٗضٜٚ 

" قِكػػصة  Robert Bakker رقثػػصت ثػػةكصػػػ ظػػزص ٚػػٜ 

"اٗس٥ٞةؾ٣رات اٗعص٥ًة ذقات اٗسـ اٗدةر 

#  ا٦٘٦٢ٗػة كةف اٗج٦ٛى ٥ًتٔس أفَّ اٗس٥ٞةؾ٣رات ٚثٖ قخ٣ش 

أق ظ٘دّةة كج٦صة فزٛة، ١ػ٤ ثم٦بػة ق٭   " فزٛة  ُيقة٥ة

.تدتٖٛ اٗجصد ، قج٢ً٦ٛة ذات ٣ٗف ز٥ت٤ ثة١ت 

 

Subrahmanyan ظػػػ٦كةر ػػػػةٝسرا ظػػػ٣ثصاٚة٦ٝةفػػػػ 

Chandrasekhar  ٤ِ1930 يػةـ  " اٗث٣ٔ  اٗع٣داء"قِكصة 

 0  أدَٝت٣فاٗت٤ ظد٢ٔة  ق، 

ٝوص٥ّة اٗث٣ٔ  اٗع٣داء قٝؼص١ة ٤ِ يّسة ؾدُ  ػةٝسرااثتكص 

ٗك٠ٞ تًصض ٢ٗج٣ـ ػصس ٜٚ ٓجٖ ز٠٘٦ٚ اّٗٛٔص  اٗعػ٦ص  . 

ٗٙ تٔجٖ ٝوص٥ت٠ ٜٚ ٓجٖ ٚجتٛى اٗجدأ  ق،  أد٥َٞت٣فآرثص 

ثػصد ًِػٖ    أد٥َٞتػ٣ف ٓػةـ   قٗٔس كة٣ٝا ي٘ى رمأ ، . ا٤ًٛ٘ٗ 

ّٞػةة ٦ٍػص اٗؿػد٦دة     ٗػٙ  . ي٦ُٞ ًٚتٛساك ي٘ى ٝوص٥ت٠ اٗٛتج

أف ٥ٛةرس ٢ٚٞت٠ ٤ِ إٝج٘تصا قٖٝٔ أثدةثػ٠   ػةٝسرا٥عتمى 

ّٖ ٥ًٖٛ ٤ِ اٗو٘ٛة 1937إٗى جةًٚة ػ٦كة٣ٍ ٤ِ يةـ  ، قه

أيػةد آرػصقف اكتؼػةؼ ٝوص٥ػة     . ٣ًٔٗد ث٦ًساك يػٜ ا٩فػ٣اء   

قٓس رثح جةاضة ٣ٝثٖ ٤ِ ي٣٘ـ . يةـ  30اٗث٣ٔ  اٗع٣داء ثًس 

.يةـ ِٔك  50، قجةء ا٭يتصاؼ ثًس 1983ا٦ّٗض٥ةء ًٗةـ 

ُّ ثةٗد٦ٔٔػة اٗتػ٤ ِد٣ا١ػة أف اٗٛجتٛػى اًٗ٘ٛػ٤       ٭ تعتز

ٗػ٦ط اٗد٦ٔٔػة ، أق ٚػٜ ٓػ٣ّة تػأث٦ص       ق٥جدأ يٜ اٗعػ٘مة  

ظػػزص٥ة اٗٞػػةس يٞػػسٚة ٥عػػتزس٢ٝ٣ٚة ٗ٘ت٦٘ٔػػٖ ٚػػٜ ػػػأف 

  أد٥َٞت٣فأخس١ٙ ، ٚث٘ٛة ًِٖ 

S.Chandrasekhar   سيكار شاندرا . س

ٝوص٥ّة اٗث٣ٔ  اٗع٣داءؾةخت 
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 ٤ِ1800 يةـ " ا٦ٞٗةزؾ " قِكصة Ernst Chladni  ػٮد٤ٝػ 

 ث٢ػة ٝوصت راثمة اٗجدأ ا٤ًٛ٘ٗ إٗى ا٦ٞٗةزؾ ثّٞط اٗمص٥ٔة اٗت٤ ٥ٞوػص  

اًٗ٘ٛةء اًٗٛةؾصقف إٗى هة١صة اٗٛز٣٘ٓةت اّٗقةا٦ة أق ا٩ػجةح أق ٦ٍص١ػة  

قج٦ٛػى إِػةدات   .. ٜٚ ه٣ا١ص رةرٓة ٗ٘مج٦ًة ٭ ٥ؿػّس٢ٓة إّ٭ اّٗٮخػ٣ف   

أؾػجدت اٗعػزص٥ة   . اٗؼ٣٢د ا٦ًٗةف ٗٙ تؿسؽ ٜٚ ٓجٖ اٗٛجتٛى ا٤ًٛ٘ٗ

ػس٥سة ٤ِ ِتصة ٚة خ٦أ ّٓصر اًٗس٥س ٜٚ ٚتةخُ ا٦ٞٗةزؾ ٤ِ ٚج٣ٛيةت٢ة 

ٍةٗجػةك ٚػة ٥ػتدّكٙ اٗؼػٕ     . #١شٟ ا٦ًّٗٞةت اٗث٦ٛٞة  ت٢ٖٛاٗج٣ٗ٣٦ج٦ة أف 

يػسـ  "ٓسر ٣ٓ٩ٯ اٗس٭اٖ أف تزقى ٗدةٗػة   قاًٗساا٤ّ ثة٣ٗآى اٗٛأ٣ٗؼ ، 

أر٦صاك ٤ِ أقااٖ اٗٔصف اٗثةٜٚ يؼص ِدؽ أرٝعػت    ""اٗتؿس٥ْ اٗجٛةي٤

قجس أّف ا٦ٞٗةزؾ اٗٛضي٣ٚة ٗٙ تكػٜ   قاٗس٭اٖ ثؼكٖ اختصا٤ِ ،  ػٮد٤ٝ

ق٤ِ ا٣ٗٓت . ٗٔس ٦ٍّصت أثدةث٠ ثًـ ا٧راء. ٚؼةث٢ة تٛةٚةك ٗؿز٣ر ا٩رض 

ٚٛة جًٖ . ّٝع٠ ػ٢س اًٗ٘ٛةء ظ٣ٔط ثًـ ا٦ٞٗةزؾ اٗقزٛة ي٘ى ا٩رض

ٍةٗج٦ّة ٜٚ أؾّص ي٘ى أّف اّٗٮخ٦ٜ اٗجػة٦٘١ٜ ١ػٙ ِٔػك ٚػٜ رأٯ ١ػشٟ      

تجّسؿ ت٦ّةر يػسـ اٗتؿػس٥ْ، إّ٭ أّف ١ػشا    . ا٦ٞٗةزؾ ، ٥زج٣٘ف ٜٚ أّٝع٢ٙ

اٗدسث ا٢ٗةـ ٭ ٥سّرس ٗمٮ  ا٣ً٘ٗـ اٗش٥ٜ ٭زا٣ٗا جة٣٘١ف ٢ٗشا اٗتػةر٥ذ  

٦ً٥سقف ّٝط ا٫رّةؽ ّٚصة ثًس ّٚصة كٛة ٤ِ ا٫ٝكةر اًٗساا٤ّ تجةٟ اٗو٣ا١ص 

.ا٩رصٯ

 

.C.J  دقث٘ص. ج.سػ  Doppler  دقث٘صتأث٦ص "قٝوص٥ة "

٢ّٞة ي٣رفت 1842 اٗجؿصٰ ٤ِ يةـ  دقث٘صتٙ آتصاح ٝوص٥ّة ٣ًّٚؿ  ، قٗك

ِػ٤   ث٢ػة ثؼكٖ ي٦ُٞ ّٗٛسة ئس٥ٜ ٢ّٝ٩ة ٗٙ تتّْ ٚى ا٦ّٗض٥ةء اٗٛعػّ٘ٙ  

Luminiferous" ٝوص٥ػة ا٩ث٦ػص اٗٛقػ٤ء   "ذٕٗ ا٣ٗٓت خػ٣ؿ   Aether

theory . ١ج٦ٞض. ق، يٞسٚة رآت 1868ٗك٢ٞة أثجتت أر٦صاك ٤ِ يةـ W. 

Huggins  ُق ٗع٣ء اٗدن .  اٗٞج٤ٛاٗتد٣ّ٭ت اٗدٛصاء قاٗضرٓةء ٤ِ اٗم٦

. دقث٘صيةـ ٜٚ قِةة 15، خسث ذٕٗ ثًس 

 

"ٚكتؼُ اٗك٢صثةء# Luigi Galvani  جةّٗة٤ٝ ٥٣ٗج٤

ٗكػٜ رٍػٙ   .... ٥ع٤ٞٝ٣ٛ ًّٚ٘ٙ اٗػصٓؽ ٗ٘قػّةدع   ق٤ٞٚ  ٥عزصقفإ٢ّٝٙ "

".ذٕٗ، ِأٝة ي٘ى ٦ٔ٥ٜ ثأ٤ٞٝ اكتؼّت إخسٯ أيوٙ ا٣ٔٗٯ ٤ِ اٗمج٦ًة

 

0قٚجسأ ظص٥ةف اٗسـ William Harvey ١ةر٤ِق٦٘٥ةـ ػ 

أدٯ اكتؼة٠ِ اٗجس٥س إٗى ٝجشٟ ٜٚ ٓجٖ راثمة اٗجد٣ث ا٦ًّ٘ٛٗػة اٗٔةاٛػة   

.٤ِ ذٕٗ ا٣ٗٓت

 

٭ٓػت ١ػشٟ   ". كػصثط دقرة "ق ATPٚكتؼػُ لةٓػة    Krebs كصثطػ 

.اّٗكصة اًٗساء ٚٞش ثسا٥ة ه٣٢ر١ة

ا٢ٗٞسظػػة ٦ٍػػص " ٚكتؼػػُ   Karl F. Gauss اَٗػػةقس. ؼ. ػػػ كػػةرؿ

.non-Euclidean geometery"  ا٦٘ٓ٫س٥ع٦ّة

ظصاك ّٚسة ثٮثػ٦ٜ يػةـ ثعػجت     ا٦٘ٓ٫س٥ع٦ّةأثٔى اكتؼة٠ِ ٢٘ٗٞسظة ٦ٍص 

٭خٔػةك يٛػٮك ٚؼػةث٢ةك قٓػس ٗٔػ٤       ٣ٗثةػّعػك٤ ر٠ِ٣ ٜٚ اٗعزص٥ة، ٝؼص 

، ُٝؼص ي٠٘ٛ أر٦صاك قٗك٠ّٞ ٚػى  ٍةقسثًس قِةة . ٝؿ٦ج٠ ٜٚ ا٭ظت٢ضاء أ٥قةك

ذٕٗ اظتَصؽ ي٣ٔداك ل٥٣٘ة ٗتد٥٣ٖ ر٥ةف٦ةت ا٫ٍص٥ْ قٝوػصت٢ٙ اٗزةؾػة   

.ث٦ٜ ا٭رتؿةؾ٦ٜ اٗصفى٢٘ٗٞسظة، ق٦ٖٞٗ 

قاثتكػةر  Binning/Roher/Gimzewski  ج٦ٛضق٥ضكػ٤ /  رق١ص/  ث٦ٞ٦ٞ  ػ

.scanning-tunneling microscope" ٚٞوةر اٗٛعح اٗق٣ا٤ ا٩ٝج٣ث٤"

، رِـ اًٗ٘ٛةء ا٧رصقف اٗتؿػس٥ْ ثػأّف تد٦٘ػٖ    1982تٙ ارتصي٠ ٤ِ يةـ 

ّٰ كةف ٚٛكٞةك،  ٚٞوةر # STM اٗػٓس ٣ٓثٖ اظتًصاض ١شا اٗج٢ةز  قا٣ٗزف اٗشر

اٗعػزص٥ة ٚػٜ ٓجػٖ     قثةًٗساا٦ّػة   ٤ِ1985 اًٗةـ " اٗٛعح اٗق٣ا٤ ا٩ٝج٣ث٤

ق ٝةؿ ٚزتصي٣ٟ جػةاضة ٣ٝثػٖ ِػ٤    . اٗٛزتؿ٦ٜ ٤ِ ٚجةؿ اظتًٛةؿ اٗٛج٢ص

خ٦أ ٝجد٣ا ٝجةخةك يو٦ٛةك ٤ِ ِصض اٗت٦٦َص اٗعص٥ى ٤ِ يػةٗٙ   1986اًٗةـ 

.ق كشٕٗ ٤ِ ٣ُٚٓ زٚٮا٢ٙ  اٗٛج٢ص٥ةت

 

اٗٛصكجػػةت اّٗقػػةا٦ة اٗٛس٣ِيػػة  "ق ِكػػصة  R. Goddard جػػ٣دارد. رػػػ 

"ثةٗؿ٣ار٥ذ

، يٞسٚة ٤ِ1944 خةٗة تًت٦ٙ كةٖٚ تٔص٥جةك ختى ٢ٝة٥ةت اًٗةـ  ج٣داردث٤ٔ 

ثة٢ٗم٣ؿ ي٘ػى ٗٞػسف رػٮؿ     ثسأت ١شٟ ا٭رتصايةت اٗت٤ ايتجصت ر٦ة٦ٗة 

.ِتصة اٗدص  اًٗة٦ّٛٗة اٗثة٦ٝة 

 

 The Law" اٗمةٓة  ٚؿ٦ٝ٣ةٓة٣ٝف "  Julius R. Mayer ٚة٥ص. ر ج٣٦ٗ٣سػ 

of Conservation of Energy

ا٩ق٦ّٗة ثةزدراء ٜٚ ٓجػٖ اٗؿػدُ ا٦ّٗض٥ةا٦ّػة ِػ٤ ذٗػٕ       ٚة٥صُرِقت دراظة 

.ا٣ٗٓت

 

.B ٚةرػةؿ.  ػ  Marshall  كةف . ق اكتؼة٠ِ ثأف اٗٔصخة تعّجج٢ة اٗجكت٦ص٥ة

اخػت   . ج٦ٛى ا٩لجةء ٭ زا٣ٗا ٥ًتٔسقف أّف اٗٔصخة تدسث ثعجت اٗدٛػـ  

اٗسكت٣ر ٚةرػةؿ يّسة ظ٣ٞات ختػى ٥ٔٞػى اٗٛؤظعػة اٗمج٦ّػة ثػأّف ٦َّ٥ػصقا       

ايتٔةد١ٙ ق٥تٔج٣٘ا خ٦ٔٔة أف ايتٔةد١ٙ كةف رةلئ ، قأّف اٗٔصخة ٤١ ِػ٤  

.اٗد٦ٔٔة ٚصض ثكت٦صٰ 

 

". اًٗٞةؾص اٗج٦ّٞ٦ػة اٗٛتدّصكػة  "قِكصة B. McClintlock ٚةك٘ٞت٣٘ؾ.  ػ 

ظػٞة ٚػٜ    32ثًس ًٚةٝػةة اظػتٛصت    1984خةز ي٘ى جةاضة ٣ٝثٖ ٤ِ اًٗةـ 

.اٗعزص٥ة قاٗصِـ

 

" ك٢صثةء" #أقـٓة٣ٝف " ق George S. Ohm  أقـ. ج٣رج أسػ 

ا٩ظةظػ٦ة ثػةٗت٢ّكٙ قاٗػصِـ، قكةٝػت قرٓتػ٠ ا٦ًٛ٘ٗػة        أقـ٣ٓثٖ ٝؼص ِكصة 

قٚقت يؼص ظ٣ٞات تٔص٥جةك ٓجٖ أف ٥جػسأ  " قرٓة اٗز٦ةؿ اٗٛدـ"ثػُتعٛى 

.اًٗ٘ٛةء ثإدراؾ أ٦ّٛ١ت٢ة اٗكج٦صة

 

قٝوص٥ت٠ اٗٔةا٘ة ثػأف دٚػةغ   Fernando Nottebohm  ٣ٝت ث٣ـ ٦ِصٝةٝسقػ 

.اٗثس٦٥ّةت ٥ٛك٢ٞة رْ٘ رٮ٥ة يؿج٦ّة جس٥سة ثًس ا٣ٗ٭دة 

٣ٔ٥ؿ ا٭يتٔةد ا٤ًٛ٘ٗ اٗعةاس أٝٞة ٝعتم٦ى ٓت٢٘ة إّٝٛة ٭ ٥ٛكٞٞة إ٥جةد رٮ٥ة 

جس٥سة ؟ ثًس يؼص٥ٜ يةـ ٜٚ اٗعزص٥ة ، ُأرش يٖٛ ٣ٝت ث٣ـ ي٘ػى أدَٚػة   

تج٦ّٜ أر٦صاك أف ا٭يتٔةد اٗٔس٥ٙ كةف رةلبةك ، خ٦أ  قل٣٦ر ث٦ًٜ ا٭يتجةر ، 

أّف ا٩دَٚة تجسد اٗزٮ٥ة اًٗؿج٦ّة، قٗٙ تجٌ٘ ثًس ١شٟ ا٣ً٘ٛٗٚػةت ٚجتٛػى   

.اٗج٣ٗ٣٦ج٦٦ٜ ق٭ ختى يةٚة اٗٞةس 

 

ِػ٤ اٗجسا٥ػة يٞػسٚة اكتؼػُ اٗٞوص٥ػة       L. Pasteur ثةظػت٣ر . ؿخػ٣ر   ػ 

.اٗجصث٦ّٚ٣ة ٗ٪ٚصاض

....٥تجى
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كٙ ٚٞكٙ ا٣٦ٗـ ٥ً٘ٙ ثأ٠ٝ ٥ٕٛ٘ ي٘ى ا٩ٖٓ ظجى يؼػصة خةظػة         

ثًػس ًٚصِػة ١ػشٟ     ٣ابظػتتّةج ١ٖ  إفة٦ِة ثس٭ ٜٚ رٛعة ِٔك ؟؟

..اٗد٦ٔٔة ؟

ٗٙ تؼًصقا ٜٚ ٓجػٖ ثػأٝكٙ تٛ٘كػ٣ف أكثػص ٚػٜ ت٘ػٕ اٗدػ٣اس        أ    

 .. اٗت٦٘ٔس٥ة ٜٚ رٮؿ ر٣فكٙ ثةٗؿسِة ٤ِ تجصثة ػزؿ٦ة ٠ٞ٦ًٚ ؟

ًِ٘ٛتٙ ثأ٣ٚر أق أخساث ٭ ٥ٛكٜ أف تسرك١٣ة ٚػٜ رػٮؿ أٰ ٚػٜ    

! ١ٖ ٝدٜ ًِٮ ظجٞةء خ٣اظٞة اٗزٛط ِٔك ؟..خ٣اظكٙ اٗت٦٘ٔس٥ة ؟

.أـ إف ١ٞةؾ ٚة ٭ ًٝص٠ِ ث٢شا اٗزؿ٣ص ؟

حاست 
اللمس

حاست 
البصز

حاست 
السمع

حاست 
الذوق

حاست 
الشم
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 ثزؿ٣ص رةص قفى ١ٞةؾ ، اًٗٛةؾص ا٫ٝعة٦ٝة اًٗٛصِة يةٗٙ ٤ِ       

 إٗى تؼ٦ص تع٦ٛةت ٜٚ ٦ٍص١ة أق ا٦ٛٗتة٦ِض٤ٔ٥ ا٫دراؾ أق اٗزةرؽ ا٫دراؾ

 ٜٚ ا٣ٗفى ١شا قؾُ ٥ٛكٜ . اٗت٦٘ٔس٥ة اٗد٣اس يٜ اٗزةرج ا٫دراؾ

0 را٦ع٦ة ٚوة١ص ثٮثة إٗى تٔع٠ٛ٦ رٮؿ

 

 ثة٫دراؾ ٥عٛى ٚة قاظتجًةد رِـ تٙ , اٗٔص٥ت اٗٛةف٤ رٮؿ 0 أق٭ك     

  . اٗصظ٤ٛ اّٗٞط ي٘ٙ قثة٩رؽ , ا٢ٞٛٗج٤ اًٗ٘ٙ ٚٞو٣ٚة ٜٚ اٗزةرؽ

 ق٣ًٔٚٗة ٚٞم٦ٔة ايتجصت يس٥سة ي٣اٖٚ ي٘ى ا٭ظتجًةد ١شا ٥ًتٛس ق

  اًٗ٘ٛةء ج٦ٛى اٗصِـ ث٢شا ٓجٖ قٓس . اٗٛدتصـ ا٤ًٛ٘ٗ ٗ٘ٛعةر ثةٗٞعجة

. اًٗؼص٥ٜ اٗٔصف ٤ِ ثصزقا اٗش٥ٜ قا٫يٮ٦٦ٜٚ قا٭كةد٦٦ٜٚ

 

 ٣ًٔٚٗة ثأ٢ٝة اًٗ٘ٛة٣٦ٝف اٗصجةؿ ١ؤ٭ء ايتجص١ة اٗت٤ ا٣ًٗاٖٚ أٚة 0 ثة٦ٝةك     

 ِتٙ . ا٫دراؾ هة١صة قاظتجًةد رِـ ٤ِ ي٢٦٘ة قايتٛسقا قٚٞم٦ٔة

 رٮؿ ٜٚ اًٗؼص٥ٜ اٗٔصف ٜٚ ا٩ر٦صة ا٣ًٔٗد ٤ِ قدخق٢ة تجةقز١ة

 ١شٟ ي٘ى ظةيس اٗشٰ اٗت٤ٞٔ اٗتم٣ر ثّقٖ ا٦ٛٛٗضة ا٦ًٛ٘ٗة ا٭كتؼةِةت

 ق . اٗت٦٘ٔس٥ة اٗد٣اس يٜ اٗزةرج ا٫دراؾ قج٣د اثجت خ٦أ . ا٭كتؼةِةت

 ٝٔ٘ة ٥تم٘ت ق١شا ، يةـ رٛع٦ٜ يٛص١ة أؾجح ا٭كتؼةِةت ١شٟ ثًـ

 ا٦ًٛ٘ٗة اٗدٔةاْ ٜٚ اٗكث٦ص ٤ِ ت٦٦ٔٙ قإيةدة ! قظص٥ًة قجشر٥ة ٣ٝي٦ة

.! قا٦ًٓة ٦ٍص ق ثة٦ٗة أؾجدت اٗت٤ اٗعةاسة

 

 قج٣د تثجت اٗت٤ ا٢ٗةا٘ة ا٦ًٛ٘ٗة ا٭كتؼةِةت تٕ٘ ٜٚ ثةٗصٍٙ 0 ثةٗثة      

 ق ا٩كةد٦ٛ٥ة ق ا٦ًٛ٘ٗة ا٩قظةط أف إّ٭ ، اٗكةٚٞة ا٫دراك٦ة اٗٔسرات ١شٟ

 ٣ٗج٣د اٗٛكشثة # اٗٔس٥ٛة ا٦ًٛ٘ٗة ثةّٗٛة٦١ٙ ٚ٘تضٚة ٭زاٗت ا٫يٮ٦ٚة

 ث٣ٔة اٗجة٦ٗة اّٗٛة٦١ٙ ١شٟ تصظ٦ذ ي٘ى قتًٖٛ " اٗكةٚٞة اٗٔسرات ١شٟ

 ا٭كتؼةِةت ي٘ى ثة٭يتٛةد ت٢ٛ٦٦ٔة إيةدة أق تجس٢٘٥ة ٤ِ ٚدةقٗة أٰ دقف

. اٗجس٥سة ا٦ًٛ٘ٗة

 قافح ثةظتٞتةج ظةثٔة  ا٣ٛٗؾ٣ؼ ا٣ٛٗف٣ع ١شا ٜٚ ٝزصج أف ٥ٛكٜ      

 ثة٫دراؾ ٥عٛى ٚة ثةظتجًةد ظٛدت اٗت٤ اٗٛٞم٦ٔة ا٩ظجة  أف 0 ِد٣اٟ

 ػ ا٦ًٛ٘ٗة # اٗثٮثة اٗٞةِشة اٗع٘مةت ث٦ٔت إذا ، اٗٛةف٤ ٤ِ اٗزةرؽ

 ، اٗؼ٣ً  أذ١ةف ٤ِ تصظ٦ز٢ة ي٘ى ي٢٘ٛة ٤ِ " ا٫يٮ٦ٚة ػ ا٩كةد٦ٛ٥ة

 قد٢ًِة اٗجس٥سة ا٦ًٛ٘ٗة ا٭كتؼةِةت ج٦ٛى تجة١ٖ ثةٗتة٤ٗ ٥تٙ ظ٣ؼ

 ا٤ًٛ٘ٗ اّٗكص إٗى إدرة٢ٗة ٥ٛكٜ ٭ , قثةٗتة٤ٗ .! اًٗٛصِة ظةخة يٜ ث٦ًسا 

  . اًٗةدؿ ا٫يٮ٤ٚ اٗتٔس٥ٙ أق ا٩كةد٤ٛ٥ اٗت٦ً٘ٙ أق

، قجست ٜٚ " ٢ٚٛة كةف ٣ٚف٣ي٢ة # ِة٭كتؼةِةت ا٦ًٛ٘ٗة اٗجس٥سة       

اٗصرةء  قتٔس٢ٚة إٗى ا٩ٚةـ خ٦أ اٗص٤ٓ  قأجٖ أف تعة١ٙ ٤ِ ت٥٣ٞص اٗؼ٣ً  

ٗكٜ إذا ث٦ٔت ٚدج٣ثة قٚز٦ّة يٜ اٗؼ٣ً  ِٮ ٥ٛكٜ أف تعة١ٙ ثؼ٤ء . 

!.ألٮٓةك 

قٜٚ أجٖ ١شا ا٣ٗفى اٗٛشك٣ر أيٮٟ ، ٝصٯ أف اٗجٛػة٦١ص ٦ٍػص ّٚمً٘ػة         

# ثةٗكةٖٚ ي٘ى اٗتٔسـ ا٤ًٛ٘ٗ ا٢ٗةاٖ اٗشٰ ٥سيٙ خ٦ٔٔة قجػ٣د ٚػة ٥عػٛى    

ق رٍٙ ٝؼص أقراؽ قتٔةر٥ص ي٦ٛ٘ة كث٦صة تٞةقٗػت  " . ثة٫دراؾ اٗدع٤ اٗزةرؽ 

١شٟ ا٭كتؼةِةت ا٦ٛٛٗضة ، ٗكٜ ا٣ٗفى اٗٛشك٣ر أيٮٟ ٣١ اٗعجت ِػ٤ يػسـ   

اٝتؼةر١ة ا٣ٗاظى قٜٚ ثٙ ذكص١ة ٤ِ ا٩يٛةؿ ا٩دث٦ة أق ا٦ًٛ٘ٗة ا٢ٞٛٗج٦ػة أق  

.ختى ٤ِ ا٩قظةط ا٫يٮ٦ٚة 

ق ٗك٤ ٝسرٖ إٗى ج١٣ص ا٣ٛٗف٣ع ، ٥جت اٗت٣ؾٖ أق٭  إٗى اٗعجت اٗشٰ     

. ٚص٣ِفة  ٜٚ اًٗ٘ٙ ا٢ٞٛٗج٤ ٚٞش اٗجسا٥ة " هة١صة ا٫دراؾ اٗزةرؽ # جًٖ 

ٝكتؼػُ  " ٬ٗدراؾ اٗزةرؽ # ثًس ٝوصة ظص٥ًة ي٘ى تةر٥ذ اٗصِـ ا٤ًٛ٘ٗ     

يةـ  300ثًـ ١شٟ ا٩ظجة  ٣ً٥د تةر٥ز٢ة إٗى . قج٣د اًٗس٥س ٜٚ ا٩ظجة  

.ق٭دة ا٢ٞٛٗ  ا٤ًٛ٘ٗ اٗدة٤ٗ  قخ٦أ ثسا٥ة رظ٣خ اًٗ٘ٛة٦ٝة اٗدس٥ثة 

ٓس ٥ك٣ف ٢ٗشٟ ا٩ظجة  يٮٓة ثأ٣ٚر ثع٦مة ٚثٖ اٗعٛةح ث٣ج٣د١ة أق يػسـ  

إف كةف ذٕٗ" اٗتدص٥ٙ # اٗعٛةح 

ي٘ى اٗٛعت٣ٯ اّٗصدٰ أق ا٭جتٛةي٤ ، ذٕٗ ثعجت اٗتأث٦ص اٗس٤ٞ٥ اٗػشٰ       

.٭ ٥ضاؿ تأث٦صٟ ظةاسا  ختى ا٣٦ٗـ 

ٗكٜ ١ٞةؾ أظجة  ٢ٗة يٮٓة ثة٣ٔٗا٦ٜٝ اٗت٤ قفًت٢ة اٗع٘مةت اٗع٦ةظػ٦ة      

" ا٩كةد٦ٛ٥ة # قا٭جتٛةي٦ة ، قكشٕٗ اٗدسقد اٗت٤ رظٛت٢ة اٗع٘مةت ا٦ًٛ٘ٗة 

قٓػس رظػزت   . ث٦ٜ اٗع٣٘ؾ ا٤ً٘ٔٗ اٗمج٤ً٦ قاٗع٣٘ؾ ا٤ً٘ٔٗ ٦ٍص اٗمج٦ًػ٤  

ق . ١شٟ اٗدسقد اٗٛؿمًٞة ث٣ٔة ٤ِ ا٣ًٔٗد اٗعّتة ا٩قٗى ٜٚ اٗٔصف اًٗؼص٥ٜ 

إذا أردٝة رقا٥ة اٗٔؿة ثةٗكةٖٚ قثةٗتّؿ٦ٖ ، ِع٣ؼ ٥م٣ؿ ا٩ٚص ق٦ٗط ١ٞػةؾ  

.ٗك٤ٞ ظأفى ثًـ اٗٞٔةط ا٢ٗةٚة ثةرتؿةر . ٚعةخة ٗشكص١ة

 

ػ إذا ٝوصٝة إٗى هة١صة ا٫دراؾ اٗزةرؽ ث٦ًٜ اًٗ٘ٙ ا٢ٞٛٗج٤ اٗدس٥أ ، 

ٝٮخن أف ا٣ٔٗة اٗساًِة قراء رِق٠ قاظتجًةدٟ يٜ اٗعةخة ا٦ًٛ٘ٗة ٓس يضزت 

Materialismقثجتت ٚٞش اٗجسا٥ة ٤ِ اّٗٛة٦١ٙ اّٗ٘ع٦ّة ٗ٘ٛش١ت اٗٛةدٰ  . 

.١شا اٗٛش١ت اٗشٰ ظ٦مص ثةٗكةٖٚ ي٘ى اٗت٣ج٢ةت ا٦ًٛ٘ٗة اٗدس٥ثة 
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لقد حرص المصور البريطاني 

سّيد قوانين الطبيعة

ػ كةف ٥ًتٔس ثأ٠ٝ ٜٚ اٗٛعتد٦ٖ أف تعتز٘ؽ ا٣ً٘ٛٗٚةت ث٦َص اٗد٣اس 

قي٘ى أظةس ١ػشٟ اٗٞوص٥ػة تػٙ    . اٗزٛط اٗت٦٘ٔس٥ة ، ٝوص٥ة  ي٘ى ا٩ٖٓ 

رِـ ٚة ٥ًصؼ ثة٣ً٘ٛٗٚةت ا٦َٗج٦ة ، ي٦ٛ٘ة  قِ٘ع٦ّة  

قلةٗٛة ؾصح اٗصجةؿ اٗجةرزقف ٤ِ اًٗ٘ٙ ا٢ٞٛٗج٤ اٗدس٥أ ٤ِ اّٗتػصة   -

هٞػ٣ا  # ـ ، أ٠ٝ ١ٞةؾ ػصط ي٤ٛ٘ ثةثػت  1960 قـ 1845اٗٛٛتسة ث٦ٜ 

أ٠ٝ قجت اكتؼةؼ 0 ١شا اٗؼصط ِد٣اٟ " أف ١شا اٗؼصط ٥عتد٦ٖ ت٘ج٦ت٠ 

جس٥سة ٗك٤ تثجػت خ٦ٔٔػة قجػ٣د ٚػة ٥عػٛى       ثة٦ِ٣٥ض٥ةا٦ةٚعتٔجٮت 

" .أق اًٗ٘ٙ ا٦َٗج٤ # ثة٫دراؾ اٗزةرؽ 

 

ػ قت٣ّخس ١ؤ٭ء اٗصجةؿ ا٩كةد٣٦ٛ٥ف خػ٣ؿ ١ػشٟ ا٦ًٔٗػسة اٗٛؿػمًٞة ،     

" ا٫دراؾ اٗزةرؽ # هٞةك ٢ٞٚٙ أف ٣٢ّٚـ ا٫دراؾ ا٦َٗج٤ ! ٚصتةخ٦ٜ اٗجةؿ 

ذ١ػت دقف   قق ٓ٘ى ٜٚ جشقرٟ ٤ِ ا٩قظةط ا٦ًٛ٘ٗػة  ! ٓس أرٛس تٛةٚةك 

!. رجًة 

 

ػ قراخ٣ا ٥صظز٣ف اّٗكػصة اٗتػ٤ تٔػ٣ؿ إٝػ٠ إذا ٗػٙ ٥ػتٙ اكتؼػةؼ أٰ        

ٚعتٔجٮت خّع٦ة ٦ِض٥ةا٦ة جس٥سة قجت ثةٗتة٤ٗ ايتجةر ا٣ً٘ٛٗٚةت اٗت٤ 

٥تٙ إدراك٢ة رةرج اٗد٣اس اٗزٛط ثأ٢ٝػة يجػةرة يػٜ ق١ػٙ ٚزػةدع أق      

ٚصض ّٝع٤ أق ٣٘١ظة أق ٦ٍص١ة ٜٚ خة٭ت ّٝع٦ة ٦ٍص لج٦ً٦ة قجػت  

......ًٚةٗجت٢ة ٤ِ اٗدةؿ

 

ا٩قااػٖ ، ِمةٗٛػة    قاٗجةراظػة٥ك٣ٗ٣ج٣٦ف ػ أٚة رجػةؿ ا٩ثدػةث اٗصقخ٦ػة    

اٗشٰ اظتٞس إ٠٦ٗ رجػةؿ اٗٛػ٢ٞ     اٗتًج٦ضٰيةرف٣ا ١شا اٗؼصط ا٤ًٛ٘ٗ 

ِصجةؿ ا٩ثدةث ..... ا٤ًٛ٘ٗ اٗصظ٤ٛ ٤ِ رِق٢ٙ ٗوة١صة ا٫دراؾ اٗزةرؽ 

ٚٔتًٞػ٣ف تٛةٚػة  ث٣جػ٣د ١ػشٟ اٗوػة١صة ،       قاٗجةراظة٥ك٣ٗ٣ج٣٦فاٗصقخ٦ة 

رةؾة ثًس ١شا اٗكٙ ا٢ٗةاٖ ٜٚ اٗدة٭ت قاٗٛؼػة١سات قٝتػةا  ا٩ثدػةث    

ِصاخ٣ا ٥عٞسقف ١شٟ اٗو٣ا١ص إٗى ي٣اٚػٖ  . اٗت٤ تثجت٢ة تٛةٚة   اٗٛزجص٥ة

أٰ أ٢ٝػة هػ٣ا١ص   ". ٦ٗط ٢ٗػة أظػةس ٚػةدٰ    # أرصٯ رقخ٦ة أق أث٦ص٥ة 

.  ثة٦ِ٣٥ض٥ةا٤٭ ٥ٛكٜ أف ٥ك٣ف ٢ٗة أظةس يق٣ٰ أق " رقخ٦ة # ّٝع٦ة 

 

ػ ٗكٜ رجةؿ ا٢ٞٛٗ  ا٤ًٛ٘ٗ اٗصظ٤ٛ أؾصقا ي٘ى ٢ّٓ٣ٚٙ اٗثةثػت اٗػشٰ   

٣ٛ٘ٚظػة  #  ثة٦ِ٣٥ض٥ةا٦ة٣ٔ٥ؿ إ٠ٝ إذا ٗٙ ٥تٙ اكتؼةؼ ٚعتٔجٮت خع٦ة 

إذا تػٙ اكتؼػةؼ ػػ٤ء     ... ٗكٜ !... قجت رِـ ١شٟ اٗوة١صة ثةٗٛمْ٘ " 

قثكػٖ ظػصقر    ث٢ةٜٚ ١شا اٗٔج٦ٖ ظ٣ؼ ٥٘تضـ اًٗ٘ٙ ا٢ٞٛٗج٤ ثة٭يتصاؼ 

. ي٠٦٘  اكسقا ق١شا ٚة ٓة٣ٟٗ . قاٚتٞةف 

 

ٚة ٓسٚت٠ ٤ِ ٚة ظجْ ٣١ ٚجّصد تجع٦ك ٗؿصاع ٚص٥ػص داـ لػ٥٣ٮ  ثػ٦ٜ    

١ػشا اٗؿػصاع   .  اٗجةراظ٦ك٣ٗ٣ج٦ةرجةؿ ٚش١ت  قا٢ٞٛٗ  ا٤ًٛ٘ٗ اٗصظ٤ٛ 

اٗٛص٥ص أدٯ ٤ِ ا٢ٞٗة٥ة إٗى تدص٥ُ ثًـ اّٗٛة٦١ٙ اٗتػ٤ خقػ٢ٞة ي٘ػٙ    

ِٔس تٙ اظتجًةد خ٦ٔٔػة قجػ٣د ٚعػتٔجٮت خّعػ٦ة     .  اٗجةراظ٦ك٣ٗ٣ج٦ة

أؾجح ٥ًتجص ١ػشا اٗٞػ٣ع    ق٢ٗة ؾ٘ة ٚجةػصة ثة٫دراؾ اٗزةرؽ  ثة٦ِ٣٥ض٥ةا٦ة

ثأٝػ٠ ي٦٘ٛػة إدراك٦ػة     اٗجةراظػ٦ك٣ٗ٣ج٦ة ٜٚ ا٫دراؾ ا٦َٗج٤ ِػ٤ ٚجػةؿ   

،  ثة٦ِ٣٥ض٥ةا٦ػة ّٝع٦ة أق رقخ٦ة أٰ ٦ٗط ٢ٗة أٰ ؾ٘ة أق يٮٓة ثدةظػة  

ي٘ػى  " ا٫دراؾ اٗزػةرج يػٜ اٗدػ٣اس    # ق١شا ٚة ج٢ً٘ٙ ٥م٣ٔ٘ف اظػٙ  

 . هة١صة ا٫دراؾ ا٦َٗج٤ 

.

ق١شا اٗت٣ج٠ ٥ؤدٰ ثةٗتػة٤ٗ إٗػى يػسـ ايتجػةر هػة١صة ا٫دراؾ اٗزػةرؽ             

كد٦ٔٔة ي٦ٛ٘ة ٣ٛ٘ٚظة ، ٢ٝ٩ة ثكٖ ثعةلة ٦ٗط ٢ٗة أظةس ٦ِض٥ةا٤ ٣ٛ٘ٚس 

ِدةظة اٗٞوص ٣ٚج٣دة ثعجت قج٣د ا٦ًٜٗ ٚػثٮ  قكػشٕٗ اٗعػٛى قاٗ٘ٛػط     !. 

٢ٗة أيقةء .. ج٦ٛى ١شٟ اٗد٣اس ٢ٗة أظط ٦ِض٥ةا٦ة ٣ٛ٘ٚظة . قاّٗؼٙ قاٗتشقؽ 

.ي٢ٞة ٚجةػصة  ٚعؤقٗة

 

أف ا٫ٝعػةف ٭ ٥عػتٔجٖ ا٣ً٘ٛٗٚػةت    0 " ػ ١شا ٤ًٞ٥ ثكٖ ثعػةلة ٚػة ٥٘ػ٤    

اٗدّع٦ة ظ٣ٯ ٜٚ ٚعتٔجٮت خّع٦ة ٣ٛ٘ٚظة خ٦أ تتٛثٖ ثأيقػةء ٚأ٣ِٗػة   

ٗكٜ إدراؾ ا٣ً٘ٛٗٚةت " . كة٦ًٜٗ قا٩ذف قاٗ٘عةف قا٩ُٝ قاٗج٘س # ٤ِ اٗجعٙ 

إٗى أٰ ٜٚ ١شٟ ا٩يقةء قٗػٙ   إٝعةث٠٭ ٥ٛكٜ " أق ا٫دراؾ اٗزةرؽ # ا٦َٗج٦ة 

.٥تٙ اكتؼةؼ أٰ يق٣ جعسٰ جس٥س ٠ٗ يٮٓة ث٢شا ا٣ٞٗع ٜٚ ا٫دراؾ 

 

٦ٍػص اٗدػ٣اس   # ػ ِجةٗتة٤ٗ ، كةٝت اٗٞت٦جة أف ِكصة قجػ٣د خػ٣اس أرػصٯ    

!. إف كةف ذٕٗ ي٦ٛ٘ةك أق ِ٘عػ٦ّةك  ! تٙ اظتجًةد١ة ثةٗكةٖٚ " اٗزٛط اٗت٦٘ٔس٥ة 

ق١شا ا٭ظتجًةد اٗٛمْ٘ اٗشٰ ٚةرظت٠ ، ٣١ اٗػشٰ أدٯ إٗػى رظػ٣خ ٝوص٥ػة     

ق اٗت٤ اٝتؼصت قأدر٘ت إٗى اٗد٦ػةة ا٦ٚ٣٦ٗػة   !. قج٣د اٗد٣اس اٗزٛط ِٔك 

.ٗ٘ٛجتًٛةت اًٗؿص٥ة 

    

ػ ١شا اٗٛجسأ ا٤ًٛ٘ٗ اٗثةثت كةف ا٩ظةس اٗشٰ اظتٞس إ٠٦ٗ اٗٛٞمْ اٗٛأ٣ٗؼ ، 

ّٰ خةظة ٦ٍص اٗد٣اس اٗزٛط اٗت٦٘ٔس٥ّة  ق تٙ تثج٦ػت  . اٗشٰ ٥صِـ قج٣د أ

١شا اٗٛٞمْ قتجص٥صٟ ثًس أف ِٔس اًٗ٘ٛةء ا٩ٖٚ ٤ِ إ٥جةد أٰ خةظة جس٥ػسة  

. تعتٞس إٗى يق٣ جعسٰ ٣ٛ٘ٚس 

   

ػ قجت ذكص خ٦ٔٔػة قافػدة ١ٞػة ، رثٛػة ٗػٙ تزمػص ِػ٤ ثػةؿ اّٗٛكػص٥ٜ          

ِد٣ا١ػة أف   ا٩ٝثصقث٣ٗ٣ج٦ػة ١شٟ اٗد٦ٔٔة اٗتػ٤ ٥ؤّكػس١ة ي٘ٛػةء    . اًٗٛةؾص٥ٜ 

اٗٛجتًٛةت اٗٔس٥ٛة ٗٙ تكٜ تعتزسـ ًٚة٤ٝ تؼ٦ص إٗى قج٣د اٗد٣اس ، كٛة 

ِٔس اظتزس٣ٚا ًٚة٤ٝ قٚؿم٘دةت تسّؿ ي٘ػى اٗدؿػ٣ؿ ي٘ػى    . ٢ٛ٢ّٝة ا٣٦ٗـ 

رؤ٥تػ٠ ، أق ظػٛةي٠ أق ٗٛعػ٠    #اٗؼ٤ء ثس٭  ٚػٜ  " ٥سرك٣ف#ِكة٣ٝا . ٣ً٘ٚٚةت 

كةف ٣٢ّٚـ ا٫دراؾ ٗس٢٥ٙ ٥ًتجص ػػ٦بةك يةٚػةك قٗػ٦ط ٚدؿػ٣راك فػٜٛ      ......". 

٥جسق أف ١شا اٗتد٣ّؿ اٗكج٦ص ٤ِ اّٗٛة٦١ٙ ، ٜٚ ٣٢ّٚـ . خ٣اس رٛط ِٔك 

، ٓػس خؿػٖ ِػ٤ ثسا٥ػة     " اٗد٣اس اٗزٛط"إٗى ٣٢ّٚـ " إدراؾ ا٣ً٘ٛٗٚةت"

.يؿص ا٢ٞٗقة 

إذاك ، ِة٣٢ّٛٗـ اٗشٰ ٣ٔ٥ؿ إٝٞة ًٝتٛس ي٘ى خ٣اظٞة اٗزٛط ِٔك ٣١ ٢ّٚػ٣ـ  

، ث٦ٞٛة ا٣٢ّٛٗـ اٗشٰ ٣ٔ٥ؿ أٝٞة " ه٢ص ٤ِ أقارص اٗٔصف اٗثةٜٚ يؼص # جس٥س 

!.٣١ ٣٢ّٚـ ٥تجةقز يٛصٟ ظتة آ٭ؼ ظٞة " ٝسرؾ"أق " ًٝ٘ٙ"

   

ػ ٗكٜ ٤ِ ج٦ٛى ا٩خ٣اؿ ، قجت اٗتع٦٘ٙ ثد٦ٔٔة أف اّٗصف٦ة ا٦ًٛ٘ٗة اٗت٤ 

ت٣ٔؿ إف ا٫دراؾ ا٫ٝعة٤ٝ ٚدسقد فٜٛ خػ٣اس رٛػط ِٔػك ، كةٝػت ق٭     

كػةف ٥٣ٓػة    . راظزة ٤ِ ٚجةؿ اّٗ٘عّة قاًٗ٘ػٙ اًٗٛةؾػص   قزاٗت ِصف٦ة ٥٣ٓة 

ٗسرجة أف اًٗ٘ٛةء اًٗٛةؾص٥ٜ ٗٙ ٥ت٣ًٓ٣ا أف ٥كتؼػ٣ّا ِػ٤ ٥ػ٣ـ ٚػٜ ا٥٩ػةـ      

.قج٣د أيقةء خع٦ة جس٥سة إٗى جةٝت ا٩يقةء اٗدع٦ة اٗت٦٘ٔس٥ة 
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القدراث البشزيت الخارقت
0إذاك ، تشكصقا ١شٟ اٗد٦ٔ٦ٔة 

قرجػةؿ ا٩ثدػةث اٗصقخ٦ػة ٗػٙ ٥ت٣ًٓػ٣ا قجػ٣د        اٗجةراظ٦ك٣ٗ٣ج٦ةختى أف 

٢ٗػة يٮٓػة ٚجةػػصة ثػةٗو٣ا١ص ا٫دراك٦ػة       ثة٦ِ٣٥ض٥ةا٦ػة ٚعتٔجٮت خع٦ة 

ق ٜٚ ١شا اٗٛٞمْ٘ ثةٗشات تٙ تًص٥ُ كٖ ٚة ١ػ٣  !!. اٗزةرٓة اٗت٤ درظ١٣ة 

ي٘ى أ٠ٝ اٗؼ٤ء اٗشٰ ٦ٗط ٠ٗ يٮٓة ثةٗجعس أق اٗٛةدة أق Psychic رقخ٤ 

.ا٦ّٗض٥ةء أق اٗك٦ٛ٦ةء 

 

ػ ثًس ا٣ًٗدة إٗى اٗؿصاع اٗشٰ كةف دااصا  ث٦ٜ رجةؿ اًٗ٘ٙ ا٢ٞٛٗجػ٤ ٚػٜ   

ٝػصٯ  . ٜٚ ج٢ة أرصٯ  قاٗجةراظ٦ك٣ٗ٣ج٦٦ٜج٢ة قرجةؿ ا٩ثدةث اٗصقخ٦ة 

أ٠ٝ ١ٞةؾ ٚو٢ص ٚث٦ص قجت ا٫ػةرة إ٠٦ٗ ثعجت أ٦ٛ١ت٠ اٗكجصٯ ظػتتج٘ى  

.ث٣ف٣ح ٤ِ اٗتم٣رات اٗٛشك٣رة ٭خٔة  

 

ػ إذا ٓٛٞة ثةٗتس٦ْٓ ج٦ساك ٤ِ تّةؾ٦ٖ ١شا اٗؿصاع ظ٣ؼ ٝكتؼُ أف كػٖ  

قرجةؿ  اٗجةراظ٦ك٣ٗ٣ج٦٦ٜ قأٰ اًٗ٘ٛةء ا٢ٞٛٗج٦٦ٜ # ٜٚ لص٤ِ ا٣ٛٗاج٢ة 

٥ػسيٙ   ثة٦ِ٣٥ض٥ةا٤ٗٙ ٥ت٣ًٓ٣ا ٣٥ٚة  اكتؼةؼ أٰ أظةس " ا٩ثدةث اٗصقخ٦ة 

.ا٫دراؾ ا٦َٗج٤ 

 

٦ٗط ٢ٗػة   ٚةقراا٦ةػ ِصجةؿ ا٩ثدةث اٗصقخ٦ة كة٣ٝا ٥جدث٣ف يٜ تّع٦صات 

، ِكػة٣ٝا ٥جدثػ٣ف يػٜ     اٗجةراظػ٦ك٣ٗ٣ج٣٦ف أٚػة  . يٮٓة ثةٗٛةدة ا٣ٛ٘ٛٗظة 

تّع٦صات كةٚٞة ٤ِ اّٗٞط اٗجؼص٥ة قٗٙ ٥جدثػ٣ا ِػ٤ اٗجعػس اٗجؼػصٰ ،     

ٜ ق٦ٗط ١ٞةؾ أٰ ثدأ أق دراظة ؾةدرة ٚػٜ   تدتػ٣ٰ   اٗجةراظػ٦ك٣ٗ٣ج٦٦

 ثة٦ِ٣٥ض٥ةا٦ػة ي٘ى ٚة ٥ؼ٦ص إٗى أ٢ٝٙ خةق٣ٗا اٗتّك٦ص ٤ِ اٗجدأ يٜ ي٣اٖٚ 

# ٥ٛكٜ ا٭ظتٞةد ي٢٦٘ة ٤ِ تّع٦ص هػة١صة ا٫دراؾ اٗزػةرج يػٜ اٗدػ٣اس     

" .ا٫دراؾ ا٤ٞ٦ًٗ 

 

إف ِكصة قج٣د تّع٦صات تًتٛس ي٘ى 0 ػ ٜٚ أجٖ تجع٦ك ٚة ظجْ ، ٣ٔٝؿ 

١ػ٤ ِكػصة ٚعػتجًسة ي٘ػى كػٖ ٚػٜ اًٗ٘ٛػةء        .  ثة٦ِ٣٥ض٥ةا٦ةٚعتٔجٮت 

ٜ ا٢ٞٛٗج٦٦ٜ قاٗجػةخث٦ٜ اٗػصقخ٦٦ٜ    جٛػ٢ً٦ٙ  ! ًٚػةك   قاٗجةراظػ٦ك٣ٗ٣ج٦٦

.....اظتجًسقا ١شٟ اّٗكصة تٛةٚةك 

 

ػ ث٤ٔ اٗدةؿ كشٕٗ إٗى أف تٙ ثٞةء أّقؿ ٚج٢ص إٗكتصق٤ٝ ِػ٤ أٗٛة٦ٝػة يػةـ    

ق ِػ٤ اّٗتػصة   . ـ ، قتٙ تم٥٣صٟ ٭خٔة  ٤ِ ا٣ٗ٭٥ةت اٗٛتدسة قكٞسا 1932

ي٘ػٙ  # اٗز٥٣٦٘ػة  اٗجة٣ٗ٣٥ج٦ػة اٗت٤ ت٘ت اٗدص  اًٗة٦ٛٗة اٗثة٦ٝػة ، اخت٘ػت   

ذٗػٕ ثّقػٖ اٗٛج٢ػص    .... ا٭١تٛةـ اٗجةرز ِػ٤ ا٩قظػةط ا٦ًٛ٘ٗػة    " اٗزٮ٥ة 

ق . ا٫ٗكتصق٤ٝ ثة٫فةِة إٗى ت٦ٞٔةت أرصٯ تٙ تم٥٣ص١ػة ث٢ػشا اٗزؿػ٣ص    

ٚٞش ذٕٗ اٗد٦ٜ ، ثسأت ي٦٘ٛة ا٭ظػت٦ًة  اٗتػسر٥ج٤ ٗد٦ٔ٦ٔػة جس٥ػسة     

تتٛثٖ ثأف اٗزٮ٥ة ٤١ ٦ٗعت أؾَص اٗكةاٞةت ٤ِ ا٣ٗج٣د كٛة كةف ٥ًتٔػس  

ثٖ كةٝت ٚؤّٗة ٜٚ ي٣اٖٚ د٦ٓٔة جسا  جسا  ٢ٗة قه٦ّت٢ػة اٗزةؾػة   . ظةثٔة  

.قآ٦ٗة ي٢٘ٛة اٗجةَٗة اٗت٦ًٔس 

ػ ٤ِ ِتصة اٗثٮث٦ٞ٦ةت ٜٚ اٗٔصف اٗٛةف٤ أ٥قة  ، خػسث تمػ٣ر آرػص ٝػةؿ     

٦ِٛة ثًس أ٦ٛ١ة كجصٯ ثة٫فةِة إٗى اٗتأث٦ص ا٣ٛ٘ٛٗس ي٘ى لص٥ٔة اٗتّك٦ص 

.ا٤ًٛ٘ٗ 

ما تحت عصبي

    

ظٞة  300ِٛٞش . ١شا اٗتأث٦ص اٗشٰ ٭ زاؿ ٥تجعس ث٣ٔة ٤ِ ٣٥ٚٞة اٗدة٤ٗ 

تٔص٥جة  تٙ اكتؼةؼ قج٣د ٚجةؿ ك٢صقَٚٞةل٦ع٤ ٚد٦ك ثةٗكةاٞةت اٗد٦ة 

ٗكٜ ١شا اٗدٖٔ اٗد٣٦ٰ اٗز٤ّ ايتجص ٤ِ خ٢ٞ٦ة يس٥ٙ ا٦ٛ١٩ة ثعجت , 

رةؾة إذا ٓةرٝةٟ ثةٗتػأث٦ص  . فًُ تأث٦صٟ أق ختى يسـ قج٣د تأث٦ص أظةظة  

ٗكػٜ ِػ٤   . اٗك٦ٛ٦ةا٤ اٗٛكتؼُ خػس٥ثة  قاٗػشٰ ايتجػص ٥٣ٓػة  ق٣ٛ٘ٚظػة       

رؿ٣ؾػة   # اٗثٮث٦ٞ٦ةت ٤ِ اٗٔصف اٗٛةف٤ ، ثسأ اٗجةخث٣ف خ٣ؿ اًٗػةٗٙ ،  

٥ٮخو٣ف أ٠ٝ رٍػٙ فػًُ ١ػشا اٗدٔػٖ     " ٤ِ ا٫تدةد اٗع٦ِ٣ت٤ اٗعةثْ 

 اٗجة٣٥ك٦ٛ٦ةا٦ة، إ٭ أ٠ٝ ٥ً٘ت دقرا  أظةظ٦ة  ٤ِ ا٦ً٘ٛٗة  اٗك٢صقَٚٞةف٦ع٤

!.اٗؼةٚ٘ة ٤ِ اٗكةاٜ اٗد٤ 

 

ػ تأّجٖ ١شا اٗتٔسـ ٤ِ ٚجةؿ اٗك٢صقَٚٞةل٦ع٦ة ، قأٝتوص ِتػصة ل٥٣٘ػة   

ٜٚ اٗضٜٚ ختى تٙ اثتكةر تك٣ٗ٣ٞج٦ة ٚتٔسٚة تعتم٦ى اٗتًةٖٚ ٚى ١شٟ 

ق ثسأت ١شٟ اٗتك٣ٗ٣ٞج٦ػة اٗٛتٔسٚػة   . اٗكتٖ اٗز٦ّة ٜٚ اٗمةٓة اٗد٥٣٦ة 

أٚة ئس اٗعج٦ًٞةت ِجسأ ٥ؼ٢س . تت٣اِص ٤ِ اٗعت٦ٞةت ٜٚ اٗٔصف اٗٛةف٤ 

. ا١تٛةٚةك ٦ٍص لج٤ً٦ ٤ِ ٚة ٥عٛى ثةٗتأث٦ص اٗك٢صقَٚٞةل٦ع٤ اٗد٣٦ٰ 

   

... ػ ٓجٖ اٗع٦ص ٓسٚة  ٤ِ ١شا ا٣ٛٗف٣ع ، ١ٞةؾ ٝٔمة ٢ٚٛة قجت ذكص١ػة  

ٙ "اٗج٦ٛى ٥وٜ أف . خ٦أ إف ًٚوٙ اٗٞةس ٭ ٥ّم٣ٞف ٢ٗة أظةظة   " اًٗ٘ػ

ٗكٜ . ١ٛة ٚجة٭ف ٚت٣أِةف ٥ع٦صاف ي٘ى قت٦صة قاخسة " اٗتك٣ٗ٣ٞج٦ة " ق

"  ق" اٗت٦ٞٔػ٦ٜ  " قاٗعجت ٣١ أف اٗتك٣ٞٗػ٣ج٦٦ٜ  . ١شٟ ٦ٗعت اٗد٦ٔٔة 

. ٦ٗع٣ا ٚتؼةث٦٢ٜ ٤ِ لص٥ٔة اٗتّك٦ص" اًٗ٘ٛةء 

ِةًٗ٘ٛةء ١ػٙ ٝوص٥ػ٣ف ي٘ػى ا٩ٍ٘ػت ، أٚػة اٗت٦ٞٔػ٣ف ٢ِػٙ ٢ٚٞسظػ٣ف         

اًٗ٘ٛةء ٥ق٣ًف اٗٞوص٥ةت ثة٭يتٛػةد  . ٦ٚسا٣٦ٝف ، أٰ أ٢ٝٙ ي٣٦٘ٛف أكثص 

ي٘ى ا٢ٞٛٗ  ا٤ًٛ٘ٗ اٗصظ٤ٛ ق٥دةق٣ٗف تمج٢ٔ٦ة ثة٭يتٛةد ي٘ى ا٩ظػط  

أٚة اٗت٣٦ٞٔف ٢ِٙ ٥ج٣ٞف ا٩ػ٦ةء ق٥صآج٣ف ٚة ٥ٛكػٜ  . ا٦ًٛ٘ٗة ا٢ٞٛٗج٦ة 

اٗٞوص٥ةت اٗٛعجٔة  قق ٦٘ٓٮك ٚة ٥٘تض٣ٚف ثة٣ٔٗايس . أف ت٠ًّ٘ ١شٟ ا٩ػ٦ةء 

٦ِٛكٜ ٗ٘ت٦٦ٜٞٔ أف ٥تٔس٣ٚا ي٘ى اًٗ٘ٛةء ثأج٦ةؿ يس٥ػسة ٚػٜ   !. اٗؿٞى 

اٗٞةخ٦ة اٗتك٣ٗ٣ٞج٦ة ، ١شٟ اٗدةٗة تجعست ث٣ف٣ح ٤ِ ؾٞةية اٗكٛج٣٦تص 

، ٢ِشٟ اٗؿٞةية تٔسٚت ثعصية ١ةا٘ػة ثّقػٖ اٗت٦ٞٔػ٦ٜ قٗػ٦ط ثّقػٖ      

!.اًٗ٘ٛةء 

 

ػ ِةٗتّٔسـ اٗتك٣ٗ٣ٞج٤ تٙ إخصازٟ ثّقػٖ اٗت٦ٞٔػ٦ٜ اٗػش٥ٜ ٭ ٥٘تضٚػ٣ف     

 قق١ٞةؾ أٚث٘ة كث٦صة ي٘ى قج٣د ت٦٦ٜٞٔ . ثةٗٛع٘ٛةت ا٦ًٛ٘ٗة اٗت٦٘ٔس٥ة 

ٚزتصي٦ٜ ٦ٛٚض٥ٜ ٗٙ ٥تٔس٣ٚا كث٦صا  ِػ٤ اٗسراظػة ا٩كةد٦ٛ٥ػة ٗكػ٢ٞٙ     

٦ٍصقا ٚجصٯ اٗتةر٥ذ ا٤ًٛ٘ٗ ثّقٖ إٝجةزات٢ٙ اٗث٣ر٥ة اٗت٤ ٓ٘جت اٗكث٦ػص  

.قت٣ٚةس أد٥ع٣ف ٣١ أكجص ٚثةؿ... ٜٚ ا٣ً٘ٗـ اٗت٦٘ٔس٥ة رأظة  ي٘ى ئت 

ػ رٮؿ ا٩رث٦ًٜ ظٞة اٗٛةفػ٦ة ، ه٢ػصت ظ٘عػ٘ة ل٥٣٘ػة ٚػٜ ا٩ِػصع       

ق٥جسق أف آ٦ٗة ي٢٘ٛة ٤ِ اٗجدػأ كػةف ٚزتّ٘ػة  يػٜ     . اٗجدث٦ة اٗجس٥سة 

٢ِشٟ ا٩ِصع اٗجدث٦ة اٗجس٥سة تؼػتٖٛ ي٘ػى   . ا٦ٗ٧ةت اٗت٦٘ٔس٥ة اٗعةثٔة 

ٜ ر٦٘ك ٜٚ اًٗ٘ٛػةء قاٗت٦ٞٔػ٦ٜ    قك٦ٛ٦ػةا٦٦ٜ قرجػصاء ِػ٤     قاٗٛج٢ػص٦٥

. اٗك٢صقَٚٞةل٦ع٦ة اٗد٥٣٦ة  قاٗك٢صقَٚٞةل٦ع٦ة 

قثٛة أ٠ٝ قجت ا٭ٗتضاـ ث٢شٟ اّٗ٘عّة اٗٛةد٥ّة ، رأت اًٗ٘ػ٣ـ اٗدس٥ثػة        

ثأ٠ٝ قجت ي٘ى كٖ خ٦ٔٔػة أق هػة١صة ي٦ٛ٘ػة أف تعػتٞس إٗػى أظػةس       

أٰ أ٢ٝة ٚتجّعسة ٤ِ اٗٛةدة ا٣ٛ٘ٛٗظة قاٗت٤ ٥ٛكٜ . # ٦ِض٥ةا٤ ٣ٛ٘ٚس 

".إدراك٢ة 
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ػ ِتؼك٘ت ثةٗتة٤ٗ ٚشا١ت ي٦ٛ٘ة جس٥سة تٛثٖ ر٦٘مةك ٚػٜ اٗتزؿؿػةت   

ٗكٜ ا٩ٚص ا٢ٛٗٙ ١ٞة ٣١ أف ١ػشا اٗٞػ٣ع ٚػٜ اٗٛػشا١ت     . اٗٛشك٣رة أيٮٟ 

اٗتػ٤   اٗجة٦ِ٣٥ض٥ةا٦ةا٦ًٛ٘ٗة اٗجس٥سة ٣ً٥د ٢ٗة اّٗقٖ ٤ِ اكتؼةؼ ا٩ظط 

" ! ا٫دراؾ ا٦َٗجػ٤ " تًتٛس ي٢٦٘ة اٗٔسرات ا٫دراك٦ة اٗدع٦ة اٗت٤ تٛثػٖ  

ا٢ٞٛٗ  ا٤ًٛ٘ٗ قج٣د١ة ٓجٖ ا٭يتصاؼ ثة٫دراؾ  اػمصطأٰ ا٫ثجةتةت اٗت٤ 

!.اٗزةرج يٜ اٗد٣اس اٗت٦٘ٔس٥ة 

 

ػ ٗكٜ رٍٙ ا٭كتؼةِةت ا٦ًٛ٘ٗة اٗٛث٦صة اٗت٤ ت٣ؾ٘ت إ٢٦ٗػة ١ػشٟ اّٗػصقع    

ا٦ًٛ٘ٗة اٗجس٥سة ، إ٭ أ٢ٝة قاج٢ت ي٣ااْ كج٦صة ًٚٞت٢ػة ٚػٜ ا٭ٝػسٚةج أق    

قاٗعجت ٣١ اٗٛؿم٘دةت !. قا٩ثدةث اٗصقخ٦ة  اٗجةراظة٥ك٣ٗ٣ج٦ةاٗت٣اِْ ٚى 

.اٗجس٥سة اٗت٤ أقجست٢ة تٕ٘ اّٗصقع اٗجس٥سة 

 

قا٩ثدةث  اٗجةراظ٦ك٣ٗ٣ج٦ةػ ٢ِشٟ اٗٛؿم٘دةت اٗجس٥سة كةٝت ٍص٥جة ي٘ى 

٣ِاج٢ت . اٗصقخ٦ة ٤ِ ا٣ٗٓت اٗشٰ كةٝت ٍص٥جة أ٥قة  ي٘ى اًٗ٘ٙ ا٢ٞٛٗج٤ 

اٗٛشا١ت ا٦ًٛ٘ٗػة اٗت٦٘ٔس٥ػة اٗػثٮث ٚؼػك٘ة كج٦ػصة ِػ٤ إدرػةؿ ١ػشٟ         

.اٗٛؿم٘دةت اٗجس٥سة إٗى ّٚة٢ٛ٦١ة قظ٦ة٢ٓة اٗت٤ٛ٦ً٘ أ٥قةك 

 

ػ ٚى أف ا٭كتؼةِةت اٗت٤ أٝجضت٢ة ا٩ِصع ا٦ًٛ٘ٗة اٗجس٥سة ق١جػت ِصيػ٤   

قا٩ثدةث اٗصقخ٦ة رسٚة كج٦صة ٤ِ إثجةت قج٣د أظػط   اٗجةراظة٥ك٣ٗ٣ج٦ة

ٗكٜ ١ػش٥ٜ اّٗػصي٦ٜ ٗػٙ    . ثةثتة ٬ٗدراؾ ا٦َٗج٤ اٗشٰ لةٗٛة ثدثت ي٢ٞة 

.اٗٛؿم٘دةت  ق٥تدٛعة ٢ٗشٟ ا٭كتؼةِةت ثعجت يسـ ت٣اِْ اّٗٛة٦١ٙ 

  

ػ قثٛة أف ١شا اّٗصع اٗجس٥سة ٜٚ ا٣ً٘ٗـ أؾجح ٥ت٦ٛػة  ، خ٦ػأ إف اًٗ٘ػ٣ـ    

. " ، قجت إذاك ا٫ػػةرة إ٦ٗػ٠ ثةظػٙ رػةص      ث٠اٗت٦٘ٔس٥ة رِقت ا٭يتصاؼ 

". اٗجةراظ٦ك٣ثة٣ٗ٣٥ج٦ة" أق "  اٗجةراثة٣ٗ٣٥ج٦ة

   

ٗػ٬دراؾ   ثة٣ٗ٣٥ج٦ػة ػ أٚة ا٭كتؼةِةت اٗجس٥سة اٗت٤ أثجتت قج٣د أظػط  

ا٦َٗج٤ ، قاٗت٤ أخصز١ة ١شا اّٗصع ا٤ًٛ٘ٗ اٗجس٥س ، ٦ِٛكٜ تٔع٢ٛ٦ة إٗػى  

0رٛعة ِبةت ٚزتّ٘ة ، ٤١ 

 

.ٚعتٔجٮت خع٦ة ك٦ٛ٦ةا٦ة د٦ٓٔة  -1

.د٦ٓٔة  ك٢صقك٦ٛ٦ةا٦ةٚعتٔجٮت خع٦ة  -2

.تجةدؿ ٣ً٘ٚٚةت٤ لصخ٤ ٜٚ رٮؿ اٗؼجكة اًٗؿج٦ة  -3

.  ثة٣٥ك٢صقَٚٞةل٦ع٦ةٚعتٔجٮت خع٦ة ٣ً٘ٚٚةت٦ة  -4

ي٘ى اٗٛعت٣ٯ اٗشرٰ ، اٗجض٥ب٤ ،  ثة٣ً٘ٚ٣٥ٚةت٦ةػجكةت اٝتٔةؿ  -5

١شٟ اٗتع٦ٛةت اٗج٦سة ًٚٔسة أق ٚصثكة ثًـ اٗؼ٤ء، ِػٮ   ٕٗإذا ثست 

تْٔ٘ إ٢ٝة يجةرة يٜ ٚؿم٘دةت تؼ٦ص إٗػى أٝٞػة تتجػةقز خػسقد خ٣اظػٞة      

!.اٗزٛط اٗت٦٘ٔس٥ة ثكث٦ص

 

ػ إ٢ٝة ت٤ًٞ أف أجعةٚٞة ٗس٢٥ة اًٗس٥س ٜٚ اٗد٣اس ا٭ظتثٞةا٦ة اٗت٤ تًتٛس 

ي٘ى أٝوٛة اظتٔجة٦ٗة قخعػ٦ة د٦ٓٔػة قًٚٔػسة تًٛػٖ ي٘ػى اٗٛعػت٣ٯ       

. اٗجة٣٥ك٢صقَٚٞةل٦ع٤، قاًٗؿج٤ ، قكشٕٗ اٗٛعت٣ٯ  اٗز٣٦ٰ٘

     
ػ قٗك٤ ٝعت٣يت ١شٟ اّٗكصة ج٦ساك ، قجت ت٢ّّٙ خ٦ٔٔة أف كٖ ر٦٘ة ، 

تٛثػٖ ٚعػتٔجٮك خعػ٦ةك ٚػٜ ٝػ٣ع       اٗجة٦ِ٣٥ض٥ةا٦ةكٖ ذرة ٤ِ أجعةٚٞة 

!..رةص 

 

ػ ثًجةرة أرصٯ ، إٝٞة ٝٛؼ٤ قٝتك٘ٙ قٝأكٖ قثّٞط ا٣ٗٓت ، ٥ٞجثْ ِػ٤  

!. أجعةٚٞة ٣ٚجةت ٜٚ اٗٛعتٔجٮت اٗدع٦ة اٗس٦ٓٔة قاٗجةَٗػة اٗت٦ًٔػس   

ق١شٟ اٗٛعتٔجٮت اٗدع٦ة اٗس٦ٓٔة ٤١ ٚؼػ٣َٗة دااٛػة  ِػ٤ اظػتٔجةؿ     

ٗكػٜ ٍةٗجػةك ٚػة تدجػت ١ػشٟ      . ا٣ً٘ٛٗٚةت ٚػٜ اٗج٦بػة اٗٛد٦مػة ثٞػة     

٩ٝٞة ّٝتٔػص إٗػى اٗٞٛػةذج    , ا٣ً٘ٛٗٚةت قتٛٞى ٜٚ ا٣ٗؾ٣ؿ إٗى أذ١ةٝٞة 

اّٗكص٥ة اٗت٤ تعتم٦ى ت٦٦ٛػض أق اٗتًػصؼ ي٘ػى ١ػشٟ ا٣ً٘ٛٗٚػةت ٚٛػة       

# ٥ؿًت تصجٛت٢ػة ق٢ٛ٢ِػة ، ِتػش١ت ظػسٯك دقف ا٭ظػتّةدة ٢ٞٚػة ،       

" .ثعجت ج٢٘ٞة اٗتةـ ي٢ٞة 

 

ػ ٗكٜ إذا تٙ دٚ  ١شٟ اٗٛعتٔجٮت اٗدع٦ة اٗس٦ٓٔة ٚى اٗٛعػتٔجٮت  

، قتًّصؼ ا٫ٝعةف ي٢٦٘ػة قتً٘ػٙ   " اٗد٣اس اٗزٛط # اٗدع٦ة اٗت٦٘ٔس٥ة 

ي٘ى اٗتك٦ُّ ٢ًٚة ، ظ٣ؼ تت٣اِْ ت٘ٔةا٦ة  ٚى ٓسرات ا٫ٝعػةف اٗش٦ٞ١ػة   

اٗتد٦٘٦٘ػػة ، ٦ِعػػتم٦ى خ٢ٞ٦ػػة تصجٛػػة ا٣ً٘ٛٗٚػػةت اٗٔةدٚػػة ٚػػٜ     

٦ِتدػصر ثًػس١ة   . اٗٛعتٔجٮت اٗدع٦ة اٗجس٥سة قثةٗتة٤ٗ ٥عت٦ّس ٢ٞٚة 

اٗقػ٦ّٔة ، ق٥ت٣ظػى ٚجةٗػ٠    " اٗد٣اس اٗزٛط # ١شا ا٫ٝعةف ٜٚ دااصة 

٥ؿجح ٓةدراك ي٘ى إٝجةز ٚة ٥ًصؼ ثة٫دراؾ ا٦َٗج٤  قا٫دراك٤ ،  قاٗدّع٤ 

.

 

، ٢ِػ٣  "  ثةراثة٣ٗ٣٥ج٦ػة # ػ أٚة ١شا اّٗصع ا٤ًٛ٘ٗ اٗجس٥س اٗشٰ أظػ٦ٛٞةٟ  

ٚؤُٗ ٜٚ ارتؿةؾةت ي٦ٛ٘ة خس٥ثة ه٢صت ٤ِ ا٣ًٔٗد ا٦٘ٔٗ٘ة اٗٛةف٦ة 

:ظ٣ؼ أذكص اٗجًـ ٢ٞٚة ٤ِ ٚة ٤٘٥   ،
 

. اٗك٢صقك٦ٛ٦ةا٦ة ا٦ّٗض٣ٗ٣٥ج٦ة –1

" .ي٘ٙ ا٩يؿة  اًٗق٥٣ة #  ا٦ٞٗصقثة٣ٗ٣٥ج٦ة –2

" .ي٘ٙ ا٩يؿة  اّٗٞع٦ة #  ا٦ٞٗصقظ٦ك٣ٗ٣ج٦ة –3

. اٗجة٣٥إػًةي٦ةاٗجد٣ث  –4

.ق اٝتٔة٢ٗة  ا٣٢ٗر٣ٚٝةتثد٣ث ٤ِ  –5

.اٗجدأ ٤ِ ا٫ػةرات اٗك٦ٛ٦ةا٦ة  –6

.  اٗجة٣٥ك٢صثةا٦ةاٗجد٣ث  –7
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ػ ِجة٭يتٛةد ي٘ى ٚدت٥٣ػةت ١ػشا اٗكتػة  اًٗوػ٦ٙ ، قجػت أف ٥كػ٣ف       

0ا٣ًٞٗاف ي٘ى اٗؼكٖ اٗتة٤ٗ 

ٗكٜ ١شا " . ٣ٛ٘ٚظة ٗوة١صة ا٫دراؾ ا٦َٗج٤ ثة٣ٗ٣٥ج٦ةاكتؼةؼ أظػط " 

ا٣ًٞٗاف إذا قفى ث٢شا اٗؼكٖ ٓس ٭ ٥ٮ٤ٓ اٗٔج٣ؿ ٤ِ ا٩قظػةط ا٦ًٛ٘ٗػة   

.اٗٛدتصٚة 

 

ثػةٗصٍٙ ٚػٜ    قػ أٚة ا٭كتؼةِةت اٗت٤ جًٛت قٓسٚت ٤ِ ١شا اٗكتػة  ،  

، ٢ِػػ٤ " ٚػػٜ أجػػٖ أف ٥ٮٓػػ٤ اٗٔجػػ٣ؿ # ا٩ظػػ٣٘  اًٗ٘ٛػػ٤ اٗت٦٘ٔػػسٰ 

اكتؼةِةت ي٦ٛ٘ة أؾ٦٘ة تًتٛس ي٘ى أظط ٢ٞٚج٦ة ٚزتّ٘ة تٛةٚػة  يػٜ   

ٗك٢ٞة ٤ِ ا٢ٞٗة٥ة تثجػت قجػ٣د   .  اٗجةراظ٦ك٣ٗ٣ج٦ةتٕ٘ اٗت٤ تًتٛس ي٢٦٘ة 

.هة١صة ا٫دراؾ ا٦َٗج٤ 

   

ػ ٥ثجت ١شا اٗكتة  قج٣د ظجى يؼصة خةظة أرصٯ إٗى جةٝت اٗدػ٣اس  

تًتٛػس ١ػشٟ اٗدػ٣اس اٗٛكتؼػّة خػس٥ثةك ، ي٘ػى       . اٗزٛط اٗت٦٘ٔس٥ػة  

ِػ٤   ثة٣٥ك٢صقَٚٞةل٦عػ٦ة  –ك٦ٛ٦ةا٦ػة   –ٚعتٔجٮت خعػ٦ة ٦ِض٥ةا٦ػة   

١شٟ اٗٛعتٔجٮت تتّةيٖ ٚػى ػػجكةت رةؾػة تًٛػٖ ي٘ػى      . أجعةٚٞة 

تصجٛة ا٣ً٘ٛٗٚةت اٗٔةدٚة إ٢٦ٗة إٗى ٣ً٘ٚٚةت ذ٦ٞ١ػة ٥ٛكػٜ اظػت٦ًةث٢ة    

.ئٮ٦ٝةك 

 

ػ إ٠ٝ ٜٚ اٗع٢ٖ اٗتأك٦س ي٘ى خ٦ٔٔة أف اٗد٣اس اٗزٛط اٗت٦٘ٔس٥ة ٤١ 

ثًـ  ث٢ة٦ٗعت كة٦ِة ٗتّع٦ص اٗو٣ا١ص ا٫دراك٦ة ٦ٍص اٗٛأ٣ِٗة اٗت٤ ت٦ٛض 

.١شا اَٗ٘ض اٗشٰ خ٦ّص اٗجةخث٦ٜ ل٥٣ٮك . ا٩ػزةص 

 

ػ ق١شٟ ا٩ٝوٛة اٗدع٦ة اٗعجًة يؼصة ٤١ ٚتسار٘ة ٚى ثًقػ٢ة اٗػجًـ   

رةؾػة ت٘ػٕ اٗتػ٤    # ٗتؼكٖ ٓةاٛة ل٥٣٘ة ٜٚ آ٦ٗةت إدراك٦ة ٦ٍص ٚأ٣ِٗة 

" . كةٝت تًتجص رقخ٦ة ٤ِ اٗٛةف٤ 

 

ػ ِأؾجح ًٚصقِةك ا٧ف ثأف اٗجعػٙ ٗس٥ػ٠ أٝوٛػة خعػ٦ة تدتػ٣ٰ ي٘ػى       

ٚعتٔجٮت ٥ٛك٢ٞة تدعط اٗت٦َصات اٗدةؾ٘ة ٤ِ ا٫ػةرات اٗك٦ٛ٦ةا٦ػة  

اٗت٤ ت٣ٔؿ ٗٞة ثأف اٗؼزؽ اٗشٰ ٥ُٔ أٚةٚٞة ٥ؼًص ثةٗز٣ؼ أق اَٗقت أق 

٦ِ٘تٔم٢ة اٗٮقي٤ قٚػٜ ثػٙ ٝتؿػصؼ    . ٦ٍص١ة ٜٚ ٣٦ٚؿ ٚضاج٦ة ٚزتّ٘ة

ي٘ى أظةس ١شٟ ا٣ً٘ٛٗٚػةت اٗدعػ٦ة ، ١ػشٟ اٗدةظػة اٗجس٥ػسة تٛثػٖ       

" .... اٗتزةلصٰثةٗدسس # اٗٛصادؼ اٗشٰ ٥ؼ٦ص إ٠٦ٗ اٗصقخ٣٦ف 

 

أظتمةع اًٗ٘ٛةء ،Squid" ظك٥٣س" ثػػ ثًس اثتكةر ج٢ةز جس٥س ٥ؼةر إ٠٦ٗ 

٦ٓػػةس قتؿػػ٦ُٞ اٗٞؼػػةلةت اٗك٢صثةا٦ػػة اٗسٚة٦ٍػػة ، قذٗػػٕ ٚػػٜ رػػةرج 

قٓس ت٣ؾ٣٘ا إٗى خ٦ٔٔػة ٚث٦ػصة   . اٗجٛجٛة ، أٰ دقف أف ٥٘ٛط اٗصأس 

ِد٣ا١ة أف ١شٟ اٗٞؼةلةت اٗسٚة٦ٍة ٥ٛتػس ٚجة٢ٗػة إٗػى ٚعػةِة ث٦ًػسة      

 ثة٣٥ك٢صثةا٦ػة ق١ػشا أدٯ إٗػى اكتؼػةؼ ٚعتؼػًصات     . ٝعج٦ة  ٜٚ اٗصأس 

ِتعتٔجٖ ا٣ً٘ٛٗٚةت اٗٛزتّ٘ة قٜٚ ثػٙ ت٢٘ٔٞػة   ! ٣ٚج٣دة رةرج اٗجعٙ 

ق١ٞةؾ أػةرات رةؾػة تٞتٔػٖ ٚػٜ    . إٗى دارٖ اٗجعٙ ، ثٙ إٗى اٗسٚةغ 

اٗٛدػ٦ك ثةٗجعػٙ ِتزتػضف ٢٦ِػة      اٗجة٣٥َٚٞةل٦ع٤اٗجعٙ إٗى اٗٛجةؿ 

...٣ً٘ٚٚةت ٚزتّ٘ة 

 

اٗت٤ تٛتس إٗى رةرج اٗجعٙ ١ػ٤   اٗجة٣٥ك٢صقَٚٞةل٦ع٦ةػ ١شٟ اٗد٣ٔؿ 

اٗٛشك٣رة ٤ِ اٗكتةثػةت اٗصقخ٦ػة اٗٛزتّ٘ػة ،    " ا٢ٗةٗة#ذات٢ة اٗت٤ تصاد٢ِة 

.قاٗت٤ ٥ٛكٜ ٗجًـ ا٩ػزةص أف ٥صق١ة ثأي٢ٞ٦ٙ اٗٛجصدة
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ثة٫فةِة إٗى ذٕٗ ، ١ٞةؾ ا٧٭ؼ ٜٚ اٗٛٔة٭ت قاٗتٔةر٥ص ا٦ًٛ٘ٗة اٗت٤ تػشكص  

قٓس ٝؼصت ٤ِ ٚجٮت ي٦ٛ٘ة كث٦صة . ا٭كتؼةِةت اٗجس٥سة اٗٛشك٣رة ظةثٔة 

Nature ) ( Discover# أ٢ٛ١ة  ) ( Scientific America ق٦ٍص١ػة ٚػٜ    (

.اٗٛجٮت ا٦ًٛ٘ٗة اٗصظ٦ٛة 

 

 ٖ 0 ػ ٗكٜ ٚؤ٤ّٗ ١شٟ ا٩قراؽ ا٦ًٛ٘ٗة ٗٙ ٥عتزس٣ٚا ٚؿم٘دةت ٚدصٚة ٚثػ

٢ٝ٩ػٙ ٥ًصِػ٣ف   . إٗى آرصة .....رقخ٤، إدراؾ رةرؽ، ثةرا ظ٦ك٣ٗ٣ج٦ة، تزةلص

ج٦سا  أف ٚجصد ذكص إخػسٯ ١ػشٟ اٗٛؿػم٘دةت ظػ٣ؼ تػصِـ تٔػةر٥ص١ٙ       

!.قٚٔة٭ت٢ٙ قٝٛٞى ثةٗتة٤ٗ ٜٚ اٗٞؼص 

 

ػ ٗكٜ اٗٞةػص٥ٜ قرؤظةء تدص٥ص ١شٟ اٗٛجٮت ا٦ًٛ٘ٗة اٗٛدتصٚة ٭ ٥ّم٣ٞف 

أثسا  إٗى خ٦ٔٔة أف اٗٛؿم٘دةت ا٦ًٛ٘ٗة اٗدس٥ثة ، رٍٙ ارتٮ٢ِة ثةٗتع٦ٛة 

!.ٚى اٗٛؿم٘دةت اٗٛدّصٚة ، إّ٭ أ٢ٝة تًجص يٜ ّٝط اٗو٣ا١ص

 اٗجة٣ً٘ٚ٣٥ٚػةت٤ ا٭ٝتٔػةؿ  " ثػاٗٛؿم٘ح اٗدس٥أ اٗشٰ ٥ؼ٦صقف إ٠٦ٗ 0 ِٛثٮك 

اٗشٰ ٣١ ٚدّصـ "  اٗتزةؾص" ٣١ ٥ًجص تٛةٚة  يٜ ٚؿم٘ح " ٜٚ ٚعةِة ث٦ًسة 

!. ٤ِ ا٩قظةط ا٦ًٛ٘ٗة 

 

ػ ج٦ٛى اٗكتت ا٦ًٛ٘ٗة اٗت٤ تؿسر ثزؿ٣ص ١شا ا٣ٛٗف٣ع ٥تجػى ٚؤ٢٦ّٗػة   

أٰ اٗتٮيت ثةٗٛؿم٘دةت ٜٚ أجٖ ا٣ٛٗأِػة ي٘ػى اٗٞؼػص    . اٗع٦ةظة ذات٢ة 

.قٜٚ ثٙ اٗٔج٣ؿ ٤ِ ا٩قظةط ا٦ًٛ٘ٗة ا٢ٞٛٗج٦ة 

ثةٗدس٥أ يٜ اٗكتت قجت أف أذكص ٤ِ ١شا اٗع٦ةؽ ، كتة  ٚث٦ص ؾسر  قػ 

ٖ ق كةر٥ٜ  ر٥ّٮفرقثصت 0 ـ ، اٗٛؤّٗةف ٤ِ1984 يةـ  0 " ي٣ٞاٝػ٠  .  ٍصا٦ِػ

، ١شا اٗكتػة  ٍٞػ٤   " اٗد٣اس ، اًٗةٗٙ ا٫دراؾ ا٫ٝعة٤ٝ ا٣ٗاظى  ػ٦ّصةخٖ 

جساك ثةٗدٔةاْ قا٭كتؼةِةت ا٦ًٛ٘ٗػة اًٗؿػص٥ة ثة٫فػةِة ٗ٘ٛصاجػى ا٦ًٛ٘ٗػة      

.اًٗس٥سة اٗت٤ اظتٞس إ٢٦ٗة 

٥جسق أف ي٣ٞاف ١شا اٗكتة  ٭ ٥ٛثٖ ٚدت٥٣ةت٠ ثؼػكٖ ؾػد٦ح ، رثٛػة تػٙ     

. قف٠ً ث٢شا اٗؼكٖ ٜٚ أجٖ أف ٥ٮ٤ٓ اٗٔجػ٣ؿ يٞػس اٗٔػصاء ا٩كػةد٦٦ٛ٥ٜ     

ًِةٗٙ ا٫دراؾ ا٫ٝعة٤ٝ ٣١ ثةثت ٭ ٥ٛكٜ أف ٥ت٣ظى ، إف اٗج٢ٖ ث٢شا اًٗةٗٙ 

...٥تجى!أ٦ٗط كشٕٗ ؟... ٣١ اٗشٰ ٥تٔ٘ؽ 
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اٗدك٣ٚةت ٭ تص٥ػس ٚػ٣ال٦ٜٞ ٓػةدر٥ٜ    

!ي٘ى اٗتّك٦ص ثؼكٖ ٝةٓس

 ٜ أٝةظػة ي٘ػى   ! إ٢ٝة تص٥س يٛة٭ ٚم٦ًػ٦

درجػػة ثعػػ٦مة ٚػػٜ اٗػػشكةء ثد٦ػػأ   

٥تٛكٞػػػ٣ف ٚػػػٜ إدارة ا٧٭ت قإ٢ٝػػػةء 

قي٘ػى درجػة ٚػٜ    ! ا٩يٛةؿ اٗٛكتج٦ػة 

اَٗجةء ثد٦أ ٥ٔج٣٘ف ت٘ٔةا٦ػة كػٖ ت٘ػٕ    

ا٣ٗهػػػةاُ اٗٛتضا٥ػػػسة، ذات ا٩جػػػ٣ر   

. اٗض٦١سة، قأقٓةت اًٖٗٛ اٗم٥٣٘ة

-كارلينجورج -
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دقرة ٤ِ تً٘ٙ اٗمةٓة اٗدػصة قلػصؽ   

ا٦ًٛ٘ٗػػػة  ظػػػة٦ٗتاظػػػتزسا٢ٚة ثة٩

.قتد٢٘٥٣ة إٗى لةٓة ك٢صث٦ة
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تقنيت الطاقت الحـــــــــــزة

" اٗمةٓػػة اٗدػػصة"ٗٔػػس قاجػػ٠ ٣ٚفػػ٣ع       

" اٗدصكػػػة اٗت٘ٔةا٦ػػػة اٗسااٛػػػة "ق٢ّٚػػػ٣ـ 

Perpetual motion   ٜا٫ٝتٔػةدات اٗكث٦ص ٚػ 

اٗٮذية ق٦ٍص اٗقصقر٥ة ٤ِ اٗع٣ٞات اٗعةثٔة، 

قإذا ٝوصٝػػة إٗػػى اٗؿػػ٣رة ثةٗكةٚػػٖ، ٝجػػس أف 

اٗدصكة ٤١ دااٛة ثةًّٖٗ، ِةٗدصكة قاٗمةٓػة  

ٓس تٞتؼصاف أق تتدػ٣٭ف، ٗكػٜ تجٔػى ِػ٤     

خةٗة ٚعتٛصة ٜٚ اٗتجسد ٤ِ ػك٢٘ة قخةٗت٢ة 

 ٖ .قظػػػك ١ػػػشا اٗٞوػػػةـ اٗكػػػ٤ٝ٣ اٗؼػػػةٚ

 ا٦٢ٗسرقك٢صثةا٦ػة إذا ٝوصٝة إٗى اٗٛدّمةت     

ا٣ّٛٗٗسة ٗ٘مةٓة، ظٞجس أف اٗٛةء اٗٛتسِّْ ٜٚ 

اٗجد٦صة ٥دّصؾ ا٣ٛٗٗسات ثٙ ٥تةثى جص٥ة٠ٝ يجص 

ا٢ٞٗص، قاٗجد٦صة ٥ًُةد ٚ٘ؤ١ػة ثةٗٛػةء ث٣اظػمة    

ٗكٜ ٤ِ . ا٦ٗٞةث٦ى، أق اٗصقاِس اٗٛةا٦ة اٗٛزتّ٘ة

اٗد٦ٔٔػػة، ٝػػصٯ أف اٗؼػػٛط تً٘ػػت اٗػػسقر  

 اٗٛعؤقؿاٗج١٣صٰ ٢ٗشٟ ا٦ً٘ٛٗة، خ٦أ ٤١ 

ا٩قؿ يٜ اظتٛصار٥ة ١ػشا اٗٞوػةـ اٗمج٦ًػ٤    

ٚػػٜ رػػٮؿ تجّزػػص اٗجدػػةر #اٗػػسااٙ اٗدصكػػة 

ٗتتد٣ّؿ إٗى ٣٦ٍـ ثٙ تعةٓم٢ة ي٘ػى ػػكٖ   

ؾد٦ح أف اٗؼٛط ١ػ٤ ِػ٤ خةٗػة    ". أٚمةر

اختصاؽ ذات٤، ٗكٜ اٗد٦ٔٔة اًٗج٦جة ٤١ أف 

ٚج٣ٛع كت٘ة اٗمةٓة ٥جٔػى ثةثتػةك ِػ٤ كةِػة     

.أرجةء دقرة اٗٞوةـ اٗؼٛع٤

اّٗصاغ اٗٛد٦ك ثٞة ٣١ يجةرة يٜ تسِْ ػدٞةت ٚجّصدة ٜٚ اٗكت٘ة، تدت٣ٰ ي٘ى ج٢س ك٢صثػةا٤  

٣ِPure zeroٗت ٝعػجةك ٗؼػدٞة ؾػّص ؾػة٦ِة      200.000.000ية٤ٗ ٥ّٔسر ثد٣ا٤ٗ  charge.   ِػ٤ دارة

آرص ٠ٗ ذات ٗج٢س، ٗك٠ٞ ثّٞط ا٣ٗٓت  ٗؼ٦ئثةٗٞعجة " ػدٞة ؾّص"، ٥ًُتجص ٗ٪رض ٦ٓٛة اد٥ةك٢صثةا٦ة 

تؼصح اٗٞوص٥ةت اٗدة٦ٗة ثأٝٞة ٝعتم٦ى رْ٘ ِةرؽ ٤ِ . ثةٗٞعجة ّٗ٘صاغNon-zero" ٦ٍص ؾّصٰ"٠ٗ ج٢س 

ٚػٜ رػٮؿ فػذ اٗكت٘ػة     . اٗج٢س فٜٛ أجضاء ٝوةـ ٦ًّٜٚ ِٔك ث٣اظمة إه٢ةر كت٘ػة ػػدٞة ك٢صثةا٦ػة   

ـ     ٗٔػس ر٘ػك اًٗ٘ػٙ    . اٗك٢صثةا٦ة ث٦ٜ اٗج٣٢د ٝعتم٦ى اظتصجةع ِٔك اًٖٗٛ اٗػشٰ أدر٘ٞػةٟ إٗػى اٗٞوػة

Charged" اٗكت٘ة اٗٛؼد٣ٝة"ق  Charge" اٗؼدٞة"اٗت٦٘ٔسٰ ث٦ٜ  mass،   ٚتجة١ٮك خ٦ٔٔة قجػ٣د ٚػة

Scalar" ا٫ٗكتصقظتةت٦ة اٗعكة٭ر٥ةا٣ٛٗجةت " ثػ٥ًُصؼ  electrostatic waves. (ظكة٭ر Scalar ت٤ًٞ

ُٚجًثػػػػػػػػػػػصة ٦ٍػػػػػػػػػػػص ٣ّٚج٢ػػػػػػػػػػػة "١ٞػػػػػػػػػػػة  "".ك٦ٛػػػػػػػػػػػة لةٓػػػػػػػػػػػة 

ثًس ًٚصِة خ٦ٔٔة أف تسِّْ ػدٞةت اّٗصاغ ٣١ رة٤ٗ ٜٚ اٗكت٘ة، ِجةٗتة٤ٗ أٰ تسِّْ ػدٞة ظ٦ك٣ف      

ت٦٦َص ا٣ٔٗة اٗساًِػة ٥تمّ٘ػت   #ق٦ٍص ٓةدرة ي٘ى ا٦ٔٗةـ ثأٰ يٖٛ " أٰ ٦ٍص ٣ّٚج٢ة" #ظكة٭ر٥ة"٤ِ خةٗة 

= Fتدّصؾ اٗكت٘ة، أٰ  Ma + V dm\dt-).     ،رٮؿ ذثشثة اٗج٢س اّٗصاٍػ٤ ا٩رفػ٤ ك٢صقَٚٞةل٦عػ٦ةك ٜٚ

ٝزْ٘ ثشٕٗ ِصؽ إفة٤ِ ٤ِ ر٦ٜٝ اٗج٢س اٗك٢صثةا٤ ث٦ٜ ذٕٗ اٗٔعٙ ٜٚ اٗػسارة قثػ٦ٜ ٚعػت٣ٯ اٗج٢ػس     

إف اٗٛدةِوة ي٘ى اٗتشثػش  اّٗصاٍػ٤   . قث٦ٜ اٗٛعت٣ٯ اٗمج٤ً٦ ٗ٘ج٢س ا٩رف٤ ٗجة٤ٓ اٗٞوةـ" ا٣ّٗٗتةج#

رٮؿ ٝؿُ اٗسقرة اٗعةٗجة ٜٚ أجٖ ديٙ  ث٠اٗؿد٦ح ظت٣ّٗس اٗج٢س اٗضااس اٗٛص٣ٍ  " ا٥٫ٔةي٤#اٗٛتٞةٍٙ 

 كٛة ٝٮخن ٦ِٛة ظجْ، ٝدٜ ٗٙ ٝٞت  اٗمةٓة ٜٚ أٰ ٚكةف،". اٗد٣ٛٗة#خجٙ اًٖٗٛ 

قاٗتٮيت ثةٗج٢س ظتزٮصإثثٖ ٓٛٞة 

اًٗة٤ٗ اٗكةٜٚ ٤ِ 

!جػػػػػػػػػػ١٣ص اّٗػػػػػػػػػػصاغ اّٗٛتٔػػػػػػػػػػس ٚػػػػػػػػػػٜ خ٣ٗٞػػػػػػػػػػة 

إٝٞة ٝتد٣ؿ ثعصية إٗى آتؿةد ية٤ٛٗ ٣ّٚخس، قإ٠ٝ ٜٚ اٗعشاجة اٗتّك٦ص ثأف ٚج٣ٛية ٜٚ ا٦ًّٜٛ٘ٛٗ       

٦ّّٜٔ، أق ٚج٣ٛية ٜٚ ا٣ّٛٗه٦ّٜ اٗدك٦٦ٚ٣ٜ، أق ٚج٣ٛية ٚػٜ اٗٛػسراء قاٗجػةخث٦ٜ اٗٛٞتٛػ٦ٜ      أق اٗٛث

ٗؼصكةت اٗمةٓة اٗكجصٯ ٥عتم٣ً٦ف إ٥ٔةؼ اٗتٔسـ اٗعص٥ى ٤ِ ي٦٘ٛة تم٣ّر اّٗٛة٦١ٙ اٗٛتٞةقٗة ٗ٘مةٓػة،  

قاٗت٥٣ٛػٖ   اٗتك٣٘ٞج٦ػة قاٗعػجت ١ػ٣ أف   . قثةٗتة٤ٗ ثصقز أ٣ٝاع ٚزتّ٘ة ٜٚ أج٢ضة أق أٝوٛة اٗمةٓة اٗدّصة

قثٛػة أف ا٢ٗػسؼ ا٩ظػٛى    . أؾجدتة تتسِّٔةف يجص اٗدسقد ا٣ٗل٦ٞة قتٞتٔٮف خ٣ؿ اًٗةٗٙ ثعصية قخص٥ّة

٣ّٛف ٤ِ ا٭ظتثٛةر ث٢شا اٗٛجػةؿ اٗجس٥ػس، ق١ػشا     ٥تّٛثٖ ثةٗصثح ا٦ِ٣ٗص، ثسأ ثًـ رجةؿ اٗٛةؿ اٗكجةر ٢٥ت

ا٭١تٛةـ ٦ٗط ٝةثًةك ٜٚ ٢٘٦ٚٙ ًٖٗٛ اٗز٦ص أق ا٣ٛٞٗ ا٭ٓتؿةدٰ أق اٗصِى ٚػٜ ٚعػت٣ٯ ا٦ًٛٗؼػة ٗػسٯ     

ٗكٜ ثػّٞط ا٣ٗٓػت   . ظكةف ا٩رض، ثٖ ثعجت ا٩رثةح اٗت٤ ظ٦ج٢ٝ٣ٞة ٜٚ ١كشا اظتثٛةرات َٚص٥ة جساك

١شٟ اًٗٔجةت تتٛد٣ر خػ٣ؿ  . اٗتك٣٘ٞج١٤ٞةؾ ئجةت كث٦صة ق٥٣ٓة جساك تتصّثؽ ي٘ى در  ١شا اٗت٣ج٠ّ 

اٗمةٓة اٗت٦٘ٔس٥ة اٗٛتصّثًة ي٘ى يصش ا٭ٓتؿةد اًٗة٤ٛٗ ٚٞش ثسا٥ةت اٗٔصف اٗٛةف٤ قتصِـ  اٚجصال٣ر٥ةت

.ثؼصاظػػػػػػػة أف تتز٘ػػػػػػػى يػػػػػػػٜ ٢ًٓ٣ٚػػػػػػػة ا٭ٓتؿػػػػػػػةدٰ قاٗع٦ةظػػػػػػػ٤ أ٥قػػػػػػػةك

ق٥جت أف ٝج٤ٔ تصك٦ضٝة ي٘ى ا٢ٗسؼ اٗصا٦ع٤ اٗٛتّٛثٖ ثةٗٛعةيسة ي٘ى اٝتؼةر اظتزساٚةت اٗمةٓػة        

اٗدصة ثؼكٖ قاظى قي٘ى اٗٛعت٣ٯ اٗؼًج٤، قأف ٝك٣ف خشر٥ٜ ثزؿ٣ص اديةءاتٞة قأف ٝعٛح ٗج٦ٛػى  

   ٙ إٝػ٠ ٚػٜ   . اٗٛٔةق٦ٜٚ قاٗٛٞةقا٦ٜ ٗ٘ت٦٦َص ثأف ٥عتّٛصقا ث٢ًٛ٘ٙ اٗزع٦ط دقف ٣ٚاج٢ػة ٚجةػػصة ٢ًٚػ

ٚػى   اٗؼػ٦ئ قٚٞػةقرات رج٦ثػة ثًػـ     إٗتّة٦ِّةاٗدكٛة أف ٝم٣ّر قٝٞؼص ١شٟ اٗت٦ٞٔةت اٗصااًة ثأظة٦ٗت 

ٚػى  " دقٝك٦ؼػ٣ت "اٗٞوةـ اٗٔةاٙ، ثس٭ك ٜٚ ا٣ٛٗاج٢ة اٗٛجةػصة ٦ٍص اٗٛجس٥ة خ٦أ ظ٦جسق ا٩ٚص كؿصاع 

ل٣اخ٦ٜ ا٣٢ٗاء، ٦ِ٘جةركٞة ا٠٘ٗ ثج٣٢دٝة ١شٟ، راج٦ٜ ٠ٞٚ أف ٥ٛٞدٞػة ث٢جػة اٗد٦ػةة اٗتػ٤ تعػ٣د ٢٦ِػة       

.ت٦ٞٔةت اٗمةٓة اٗدّصة، قٗتٞت٤٢ ٚصخ٘ة ١شا اٗتد٣ّؿ اٗكج٦ص ي٘ى ر٦ص قثأٖٓ رعةاص ٚٛكٞة

اّٗصاغ اٗٛد٦ك ثٞة ٣١ 

يجةرة يٜ تسِْ ػدٞةت 

ٚجّصدة ٜٚ اٗكت٘ة، 

تدت٣ٰ ي٘ى ج٢س 

ك٢صثةا٤ ية٤ٗ 
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تقنيت الطاقت الحـــــــــــزة
إ٠ٝ ٜٚ اٗٛث٦ص ًِٮك ًٚصِة أف ًٚوٙ ا٭ثتكةرات اٗت٤ ٥دت٢٥٣ة 

١شا اٗٛجةؿ ٤١ ٜٚ يٛػٖ اٗٛزتػصي٦ٜ اٗٛعػت٦ّٜ٘ٔ اٗػش٥ٜ     

رصجػ٣ا  . ٣ً٘ٛ٥ف قخس١ٙ ٤ِ قرػةت٢ٙ اٗٛٞض٦ٗة اٗٛت٣افػًة 

أق ٚعةٝسة ٜٚ أٰ ج٢ة  ت٣ٛر٥ٖثةثتكةرات٢ٙ دقف أٰ ديٙ أق 

١ٞةؾ دقٗتةف ِٔك ي٘ى خعت ي٤ٛ٘، . رظ٦ٛة أق ٦ٍص رظ٦ٛة

قاٗع٥٣س، ٢٦ِة ت٣ّج٢ةت رظ٦ٛة ٗسيٙ ا٩ثدػةث   اٗسٝٛةرؾ١ٛة 

ق١ٞػةؾ أثدػةث ٚكّثّػة ِػ٤ رقظػ٦ة، ٗكػٜ       . ٤ِ ١شا اٗٛجةؿ

٥ؿًت اٗدؿ٣ؿ ي٘ى ا٣ً٘ٛٗٚةت خ٣ؿ ت٘ػٕ ا٩ثدػةث خ٦ػأ    

.ٗػػػ٦ط ١ٞػػػةؾ أٰ ٚؿػػػسر رظػػػ٤ٛ ٥مً٘ٞػػػة ي٢٦٘ػػػة    

خةٗة ا١٫ٛةؿ ١شٟ ٜٚ ٓجٖ اٗج٢ةت اٗصظ٦ٛة اٗتػ٤ خصٚػت   

١شا اٗٛجةؿ ٜٚ اٗسيٙ قٗت٥٣ٖٛ تسي٣ ٗ٘ؼٕ قاّٗص٥جة، 

ٗكٜ ٤ِ ج٦ٛى ا٩خ٣اؿ ١كشا تجصٰ ا٣ٚ٩ر دااٛةك 

خ٦أ قجت اٗتع٦٘ٙ ثد٦ٔٔة أف ا٥٣ٓ٩ةء ٭ ٥ص٥سقف 

اٝتؼةر١ة ٜٚ أجٖ اٗٛدةِوة ي٘ى ٚؿةٗد٢ٙ،

قثةٗتة٤ٗ تًٞكط إرادت٢ٙ قرٍجةت٢ٙ ٤ِ 

اٗٛؤظعةت اٗت٦ٛ٦ً٘ة قكشٕٗ ا٣ٔٗا٦ٜٝ اٗدك٦ٚ٣ة 

قختى اٗثٔةِة اًٗةٚة، خ٦أ خصؾ٣ا ي٘ى أف  

٥ج٣ً٘ا ٣ٚف٣ع اٗمةٓة اٗدصة ٥جسق فصثةك ٜٚ فصق 

.قاٗٛةقراا٦ّةتاٗز٦ةؿ  

ٜٚ ا٭ثتكةرات اٗصا٦ع٦ة ٤ِ اًٗةٗٙ% 80تكؼُ اٗسراظةت أف 

اٗش٥ٜ" ٦ٍص اٗصظ٦٦ٜٛ#جةءت ٜٚ اٗٛزتصي٦ٜ اٗٛعت٦ٜ٘ٔ  

قكٖ ٜٚ . ية٣ٝا كث٦صاك ٓجٖ ثصقز ارتصايةت٢ٙ اٗث٣ر٥ة ًٜٗ٘٘ 

٥سرس ١شا اٗٛجةؿ ظ٦ّٞش ؾجصٟ ٝت٦جة اٗٛع٦صة اٗجم٦بة ٗ٘تم٣رات اٗدةؾ٘ة 

١شٟ اٗدةٗة ٦ٗعت جس٥سة لجًةك، . ث٠٦ِ٠ ثة٫فةِة إٗى يسـ ا٭يتصاؼ اٗصظ٤ٛ 

قاٗٛؼةكٖ اٗت٤ يةٝى ٢ٞٚة ثًس إيٮ٠ٝ يٜ " ٍة٣٦٘٦ٗ"قج٦ًٛٞة تًّصِٞة ي٘ى ٓؿة 

ت٣ـ "قا٦ٖ٘ٔٗ ٚٞة ٥ً٘ٙ ثد٦ٔٔة أف . اكتؼة٠ِ ثأف ا٩رض تسقر خ٣ؿ اٗؼٛط

، "أخس اٗصؤظةء ا٩قااٖ ٣٘ٗ٭٥ةت اٗٛتدسة) Thomas Jefferson" ج٦ّ٦صظ٣ف

قثًس ٓصاءة اٗزجص اٗشٰ ٣ٓؿ ثأف ٦ٝضكةك ٓس ظٔك ٜٚ اٗعٛةء، يّْ٘ ي٘ى ا٩ٚص 

ٓس كشث٣ا ي٘ى أف  اٗجصق٦ِع٣راتأٝة ٚعتًّس أف أؾّسؽ ثأف اث٦ٜٞ ٜٚ 0 ".. ٓةاٮك

، قٓس ػةرك٠ ٤ِ ٝوص٥ت٠ .."أؾّسؽ ثأف خجةرة ٓس ظٔمت ٜٚ اٗعٛةء

، قاٗس "٭٣ِاز٠٥"اٗٛتؼككة أ٥قةك ا٩كةد٦ٛ٥ة اّٗصٝع٦ة ٣ً٘٘ٗـ، خ٦أ ظزص 

اٗدجةرة ٭ 0 ".. اٗك٦ٛ٦ةء اٗدس٥ثة، ٜٚ ١شٟ اٗوة١صة قاظتجًس خ٦ٔٔت٢ة ٓةاٮك

..!".١شا ٚعتد٦ٖ.. ٥ٛك٢ٞة أف تعٔك ٜٚ اٗعٛةء

"  اٗٞوةـ اًٗة٤ٛٗ اٗٔةاٙ"١ٞةؾ اٗكث٦ص ٜٚ ا٫ػةرات اٗٛضيجة قاٗٛضدر٥ة تجةٟ 

قػًصت ثأ٠ٝ ٜٚ ا٢ٛٗٙ . ٜٚ ٓجٖ اٗكث٦ص ٜٚ ا٢ٛٗت٦ٜٛ ثٛجةؿ اٗمةٓة اٗدصة

ذكص١ة ٤ِ اٗجسا٥ة، ٤ِ اٗٛٔسٚة، ٗك٤ ٥تًصؼ ١شا اٗج٦ٖ ٜٚ اٗؼجة  ا٦ٗةِى 

اٗشٰ ٥ّكص ٤ِ ١شا اًٖٗٛ ث٢شا اٗٛجةؿ اٗٛدو٣ر ي٦ٛ٘ةك، ي٘ى اٗٛؿةيت 

ّٛة اٗت٤ ظتُٔ ٤ِ لص٢ٔ٥ٙ اٗٛؤظعة ا٦ًٛ٘ٗة "ٚة ًٝص٠ِ يٜ . قاًٗٔجةت اٗج

٣١ أ٢ٝة تدت٣ٰ ي٘ى ٚجتٛى ٜٚ ٦ِض٥ةا٦٦ٜ ٝوص٦٥ٜ ٥صِق٣ف " اٗٔةاٛة

ا٭يتصاؼ ثد٦ٔٔة قج٣د ١كشا ٣ٝع ٜٚ ٚؿسر ٗ٘مةٓة، 

 ي٦٦ٜٛ٘ قأظةتشة جةًٚةت ٥تجة٣٘١ف ١ػشا ا٩ٚػص    أكةد٦٦ٜٚق١ٞةؾ أ٥قة                    

ٙ ٚٔػسٚةت٢ٙ   ٤ِ ا٦ًٛ٘ٗػة، ق١ٞػةؾ أ٥قػةك ػػصكةت اٗمةٓػة       قتٔػس٥ٛةت٢

اٗت٤ تصِـ ت٥٣ٛػٖ أٰ ثدػأ ٥تٞػةقؿ      اًٗة٦ٚة اٗٛتًسدة اٗجٞع٦ةت 

اٗمةٓة اٗدصة، ق١شا لجًةك ٭ ٥عتث٤ٞ ا٩ثدةث اٗدك٦ٚ٣ة اٗتػ٤ ٭ تتًةٚػٖ ث٢ػشا اٗٛجػةؿ     

إلٮٓةك رٍٙ أف ا٩ثدةث اٗدك٦ٚ٣ة ٤١ ٜٚ أجٖ اٗٛؿ٘دة اًٗةٚة، أ٦ٗط ١شا ٚة ٠ٝ٣ٗ٣ٔ٥؟ 

ٗكٜ اٗع٦ةظ٦٦ٜ اٗشٰ ٥ص٥سقف ا٩ج٢ضة اٗدك٦ٚ٣ة ١ٙ ٚ٘تض٣ٚف ثأف ٥تٞة٣ٍٛا ٚى ٚؿةٗح 

يٞػسٚة ٣٥اجػ٠   . اٗؼصكةت ق٣ٗ٭ ١شا اٗؼصط ا٩ظةظ٤ ٗٛة أؾجد٣ا رجةؿ خك٣ٚػة أظةظػةك  

٠ِ٘ اٗدْ أف ٦ٔ٥ٙ ٚٞتسٯ ٗك٤ ٥ؼصح ٠ّٓ٣ٚ قٝوص٥ت٠ ا٦ًٛ٘ٗػة،   قا٫ٝتٔةداًٗةِٗٙ اٗٞٔؽ 

ٗكٜ يٞسٚة ٥تجة٠ٝ٣٘١ تٛةٚةك ِع٣ؼ ٥ًجض يٜ ا٭ظتٛصار ٤ِ لصح ِكصت٠ ٠ٝ٩ ٦ٗط ١ٞةؾ 

١ػشٟ  . ٜٚ ٥ع٠ًٛ أظةظةك قثةٗتة٤ٗ تش١ت أيٛة٠ٗ إٗى يةٗٙ ٜٚ ا١٫ٛةؿ قٜٚ ثٙ اٗٞع٦ةف

ًٗجة ٓس٥ٛػة أؾػجح اٗٛتدكٛػ٣ف ٥دتص٢ٝ٣ِػة تٛةٚػةك ق٥مّج٢ٝ٣ٔػة ثةظػتٛصار ِػ٤ اًٗػةٗٙ          

٥جسق أف ثًـ ثًـ اٗٛزتصي٦ٜ ٣٢ٚقظػ٦ٜ ثٛزػةق٢ِٙ، قٓػس تكػ٣ف ١ػشٟ      . ا٩كةد٤ٛ٥

قايتٔس ثأ٠ٝ قجت ذكص ثًـ اٗدة٭ت ا٦ًّ٘ٗػة ٗكػ٤ ٥عػتز٘ؽ اٗت٦ٛ٘ػش     . اٗٞضية ٚجصرة

ي٘ى ي٘ٙ ثجًـ اٗٛؼةكٖ اٗت٤ ٓػس ٣٥اج٢ٝ٣٢ػة    ٥ك٣ٝ٣تاٗجسد ٢ٞٚة اًٗجص قٜٚ أجٖ أف 

.إذا ارتةرقا ١شا اٗت٣ج٠ّ

ٚػػػػػػػػٜ % 80

ا٭ثتكػػػػػػػػةرات 

اٗصا٦عػػػ٦ة ِػػػ٤  

جةءت ٚػٜ   اًٗةٗٙ

اٗٛزتػػػػػػػصي٦ٜ 

اٗٛعت٦ٜ٘ٔ 

ا٣٦ٗـ  ٝة٠ّٗ، ٚزتصع ٝوةـ اٗت٦ةر اٗك٢صثةا٤ اٗٛتٞةق  اٗشٰ ت٦عٮ ٦ٝك٣٭

ُٚٞح ثصاءت٤ ارتصاع أٚص٥ك٦ت٦ٜ ٗج٢ةز٥ٜ       ق٥تٙ اظتزسا٠ٚ خ٣ؿ اًٗةٗٙ، 

٥ع٢٦ٛة ثةٗمةٓة # ا٥٫ثص٥ة٥ًٛٮف ي٘ى تد٥٣ٖ اٗمةٓة 

ًّة  إٗى لةٓة ك٢صثةا٦ة ٤ِ  (Radiant energyاٗٛؼ

ثًس ث٦ٜ ارتصاي٠ اٗٛتًّْ٘ ثٞوةـ اٗت٦ةر . ـ1891اًٗةـ 

أٓةـ  Westinghouse" ق٥عت٦ت٢َةقس"اٗٛتٞةق  ٗػ 

ػصكت٠ اٗزةؾة ٗ٘جدأ قاٗتم٥٣ص ٜٚ أجٖ اٗٛجةػصة 

ٚٞش تٕ٘ اّٗتصة . ٤ِ تم٥٣ص ارتصايةت٠ ا٩رصٯ اٗٛش١٘ة

تٙ تجة٠٘١ ثةٗكةٖٚ، قثًس أف أؾ٦ت ثة٫ِٮس ٝت٦جة 

اظتٞضاؼ ج٦ٛى أ٣ٚا٠ٗ ي٘ى اٗجد٣ث 

ا٭ظتثٞةا٦ة اٗت٤ أجصا١ة، يةش ث٦ٔة 

خ٦ةت٠ ٤ِ خةؿ ِٔص قي٣ز إٗى أف 

ختى اٗٞؿ٣ص ا٦ّٗض٥ةا٦ة . ٚةت

ا٣ٛٗج٣دة ا٣٦ٗـ ٭ تشكص ٜٚ أيٛة٠ٗ 

اًٗو٦ٛة ظ٣ٯ ا٦ٖ٘ٔٗ جساك، أٰ تٕ٘ 

.  اٗت٤ تتًّْ٘ ثةٗت٦ةر اٗٛتٞةق  ِٔك

أٚة اٗكتت اٗت٤ تتدّسث ي٠ٞ ٤٢ِ 

ؾًجة اٗٛٞةؿ ق٭ ٥ٛكٜ إ٥جةد١ة 

.ثع٣٢ٗة

ًّة٭ك ٤ِ ٚجةؿ اٗمةٓة ١ٞصٰ ٣ٚرٰ ٥ع٢٦ٛة # ا٥٫ثص٥ة، كةف يٞؿصاك ِ

ًّة أ٥قةك رٮؿ ١شٟ اّٗتصة تٙ . 1941 ق 1914ث٦ٜ ية٤ٚ " اٗمةٓة اٗٛؼ

إدارة اٗك٢صثةء "تس٦ٚص أج٢ضت٠ قأدقات٠ ثةٗكةٖٚ ٜٚ ٓجٖ ي٦ٖٛ ٗػ 

قاٗشٰ كةف ٥ًٖٛ  Rural Electrification Administration" اٗص٦ّ٥ة

قثًس١ة تًصض ٢ٗج٣ـ جعسٰ ثٮث ٚصات . ٠ًٚ ٤ِ ٚزتجصٟ اٗزةص

ٚزتّ٘ة ٤ِ ٚزتجصٟ، قٓس ُألْ٘ ي٠٦٘ اٗٞةر ٤ِ إخسٯ اٗٛٞةظجةت، قٓس 

.تًّصض ٣١ قيةا٘ت٠ ٗك٦ٜٛ ثد٦أ تًصف٣ا ٫لٮؽ ٝةر ٜٚ جةٝج٤ اٗمص٥ْ

٤ِ أقارص اٗعت٦ٞةت قأقااٖ اٗعج٦ًٞةت ٜٚ اٗٔصف اٗٛةف٤، تٙ ٚسا١ٛة 

٤ِ إٝك٘تصا ٜٚ ٓجٖ ّٚتؼ٦ٜ خك٦٦ٚ٣ٜ قتٙ  ظ٦صؿ.ر.رج٣ف ٚٞضؿ 

ق٥ًٖٛ أ٥قةك كج٢ةز ٚقةد #ٚؿةدرة ٣ّٚٗس اٗمةٓة اٗدصة اٗشٰ اثتكصٟ 

".  ٗ٘جةذث٦ة
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" إٗكتص٥عػ٦ت٤  ظػةقث٦صف "قٓس خ٣كٙ ثػسي٣ة ٚػٜ إدارة ٚج٘ػط ػػصكة     

Southern Electricity ثت٢ٛة ظصٓة اٗك٢صثةء، قج٦ٛى ٚٮخوةت٠ قكتةثةت٠

ِػ٤   ا٢ٛٗصثةا٦ػة قأج٢ضت٠ ؾ٣ِدرت، قتٙ تٔم٦ى قظدت ج٦ٛى اٗتٛس٥سات 

ٓس ُخػصـ ٚػٜ   " ٣٦ٜٝٚج٣ز٥ُ "ق٤ِ ا٥٩ةـ اٗدة٦ٗة ٝجس أف اٗع٦س . ٚٞض٠ٗ

ٚٞد٠ ثصاءة ارتصاع ٭ثتكةرٟ اٗث٣رٰ اٗجس٥س رٍٙ تٔس٠ٛ٥ ًٗص٥قػة تدٛػٖ   

قاٗٛتزؿؿػ٦ٜ اٗٛؼػ٣٢ر٥ٜ    اٗٛدتص٦ِّٜقت٣ا٦ٓى ًٗسد كج٦ص ٜٚ  ٍّةدات

اٗش٥ٜ ٥ؼ٢سقف ي٘ى ٚؿسا٦ٓة ا٭رتصاع قجسقاٟ، قٓػس اظػتًصض ٚدّصكػ٠    

أٚػةـ  " قاٗػشٰ ٥عػتم٦ى ت٦ٗ٣ػس اٗك٢صثػةء أ٥قػةك     #اٗك٢صثةا٤ ذات٤ اٗدصكػة  

١شٟ ٚجّصد أٚث٘ة ي٘ػى اٗدةٗػة اٗتػ٤    . ٚدكٛة قاػٞمٜ، ٗكٜ دقف جسقٯ

ق١ػشا  . ٥ًة٤ٝ ٢ٞٚة ا٧٭ؼ ٜٚ اٗٛزتصي٦ٜ اٗش٥ٜ تجةقزقا اٗزم٣ط اٗدٛصاء

٥ثجت أف يسـ اٝتؼةر ت٦ٞٔة اٗمةٓة اٗدّصة ٣١ ٦ٗط ثعجت اظتدةٗت٢ة قيسـ 

!قا٦ًٓت٢ة ثٖ ثعجت اٗزم٣ط اٗدٛصاء

١ٞةؾ ث٣رة تد٣ّؿ ٤ِ ٚجةؿ اٗمةٓة تجصٰ خػ٣ؿ اًٗػةٗٙ ٚٞػش خػ٣ا٤ٗ         

يؼص٥ٜ يةٚةك قاٗت٤ ٥تٙ تجة٢٘١ة ثةظتٛصار ٚػٜ ٓجػٖ اٗؿػدةِة اٗصظػ٦ٛة،     

اٗج٢ػػةت ا٦ًٛ٘ٗػػة ا٢ٞٛٗج٦ػػة، اٗٛجػػٮت ا٦ًٛ٘ٗػػة أق ٚٞؼػػ٣رات اٗجدػػأ  

ًٚوٙ ا٭كتؼةِةت كةٝت ي٘ى ٥س أػزةص تت٦ّٛض ث٣ًٔؿ ٚجسية . اٗجة٦ًٚة

قِق٦ٗ٣ة، قاٗش٥ٜ ٭خو٣ا ٤ِ ٚٞةظجةت كث٦صة رٮؿ ارتجةرات٢ٙ ثٛجة٭ت 

، ..ٚثٖ ا٭ٝسٚةج اٗجةرد، ا٣ٛٗؾٮت اّٗةأة، ٚدصكةت َٚٞةل٦عػ٦ة، ق٦ٍص١ػة  

خؿ٣ؿ ارتصاؽ قافح ٣ٔ٘ٗا٦ٜٝ ا٦ًٛ٘ٗػة اٗت٦٘ٔس٥ػة إف كةٝػت ٦ِض٥ةا٦ػة أق     

قٓس اظتزسـ ٚؿم٘ح ٣ٗؾُ ١شٟ اٗوة١صة، . ك٦ٛ٦ةا٦ة أق ك٢صقَٚٞةل٦ع٦ة

ٖ  "ثػخ٦أ ٥ؼةر إ٢٦ٗة  Over-Unity" ٚة ِػ٣ؽ اٗتكةٚػ أٰ ك٦ٛػة اٗزػصج   )

أق ٥ؼةر إ٢٦ٗة ٚؿم٘ح آرػص  %" 100أكثص ٜٚ ك٦ٛة اٗسرٖ، أٰ أكثص ٜٚ 

ِػ٤ خػة٭ت    ث٢ػة قاٗت٤ ٥ُٔؿس ،Free Energy" ٚجة٦ٝة/اٗمةٓة اٗدصة"٣١ 

اٗدؿ٣ؿ ي٘ى ك٦ٛة لةٓة أكثص ٚٛة ُأدرٖ ٤ِ ٝوػةـ ًٚػ٦ّٜ أق   0 ".. كث٦صة

ق١ٞػةؾ  "..". ٚدّصؾ َٚٞةل٦عػ٤ أق تّةيػٖ ا٭ٝػسٚةج اٗجػةرد    #تّةيٖ ٦ًّٜٚ 

٥تٙ اظتٔةء لةٓة زااسة ٜٚ ٚؿسر ٦ٍص ًٚصقؼ ثؼػكٖ  ".. تًص٥ُ آرص ٣١ 

..".ج٦ّس

لةٗٛة 0 ".. اٗعؤاؿ اٗجس٤٢٥ اٗشٰ أّقؿ ٚة ٥زمص ٤ِ ثةؿ اٗٛتؼكٕ ٣١       

أف ١شٟ اٗت٦ٞٔةت اٗث٣ر٥ة ٤١ ؾد٦دة كٛة ٥ػسي٤ اٗٛزتصيػ٣ف، قخؿػٖ    

اكتؼةِةت ث٣ر٥ة ك٢شٟ ًِٮك، ٗٛةذا إذاك ٗٙ ٥تٙ ا٫يٮف ي٢ٞة أق إٝتةج٢ة ٜٚ 

! اٗج٣ا  ٣١ اٗٔٛى.." أجٖ ظس خةجةت ١شا اًٗةٗٙ اٗٛتًّمغ دااٛةك ٗ٘مةٓة؟

.٥ٛكٜ ٗ٘ٔٛى أف ٥تزش أ٣ٝاع كث٦صة. ٚة اٗٔؿس ٜٚ ك٘ٛة ٓٛى

١ٞةؾ ٚثٮك اٗٔٛى ا٦ًُٞٗ، خ٦أ ت٣ٔـ إخسٯ ػصكةت اٗمةٓة اٗت٦٘ٔس٥ة     

، قاٗت٤ ٭ تص٥س ٗٮرتصاع أف ٥ُع٣ّؽ، ِت٣ٔـ ثتّج٦ص اٗٛزتجص "كةّٗٞك ٚثٮك#

قتس٦ٚص ا٭رتصاع قت٢س٥ػس اٗٛزتػصع ثةٗٔتػٖ إذا خػةقؿ تعػ٥٣ْ ارتصايػ٠       

أٚة ا٣ٞٗع ا٧رػص ٢ِػ٣ اٗٔٛػى ٦ٍػص اٗٛجةػػص أق اٗٔٛػى       . اٗث٣رٰ ٚصة أرصٯ

اٗزع٦ط، ق٣١ ٦ٓةـ إخسٯ اٗؼصكةت اّٗٞم٦ة اٗكجصٯ ثؼصاء خ٣ٔؽ ٚ٘ك٦ة 

ثصاءة ارتصاع ٦ًّٜٚ، ٦ٗط ٜٚ أجٖ تمج٠ٔ٦ قلصخ٠ ٤ِ ا٩ظ٣اؽ، ثٖ ٚػٜ  

.أجٖ إرّةا٠ ٚض٥٘ة ثشٕٗ أٰ ِصؾة ٣ٗج٣د ت٦ٞٔة ٚٞةِعة ٢ٗة ٤ِ ا٩ظ٣اؽ

 

ق١ٞةؾ أ٣ٝاع أرصٯ ٜٚ اٗٔٛى ٦ٍص اٗٛجةػص ق١ػ٣ خةؾػٖ ِػ٤ اٗجةًٚػةت      

قا٩كةد٦ٛ٥ةت اٗكجصٯ اٗت٤ تت٘ٔى ت٥٣ٛػٖ كج٦ػص ٚػٜ ٚؤظعػةت اٗمةٓػة      

، ق١شا ٢ًٞٛ٥ة ٜٚ اٗجدأ ٤ِ ٚجػةؿ اٗمةٓػة   "اّٗٞم٦ة قا٣ٞٗق٥ة#اٗت٦٘ٔس٥ة 

اٗدّصة أق ت٣ه٦ُ أٰ ثصق٦ِع٣ر ٥دةقؿ لصح ٝوص٥ةت أق اٗزصقج ثّٛػة٦١ٙ  

ق١ٞةؾ أ٥قةك ٚكةتت ثصاءات ا٭رتصاع اٗت٤ تصِـ ٚٞح . ٗؿةٗح ١شا اٗت٣ج٠ّ

ثصاءة ارتصاع ٩ٰ ت٦ٞٔة ث٣ر٥ة ٥ٛكٜ ٢ٗة أف تدػسث اٝٔػٮ  كةٚػٖ ِػ٤     

قإذا كٞت ٚ٘ٛةك ج٦ساك ثؼصقط . اٗٛٞة١  ا٦ًٛ٘ٗة أق اٗج٦ٞة ا٭ٓتؿةد٥ة ٗ٘جٮد

ٚٞح ثصاءات ا٭رتصاع، ظ٣ؼ تكتؼُ أف أ١ٙ اٗؼصقط ٣١ أف تت٣اِػْ ٚػى   

قإذا ٗػٙ ٥ػٞجح   " اٗمةٓػة  ٚؿػ٦ٝ٣ة ٚثٖ ٓػة٣ٝف  #ا٣ٔٗا٦ٜٝ ا٦ًٛ٘ٗة اٗعةاسة 

اٗٛزتصع ٤ِ تّع٦ص ك٦ُ ٥ٛكٜ ٗج٢ةزٟ أف ٥ٞت  لةٓة زااػسة يػٜ لةٓػة    

اٗمةٓػة، ِعػ٣ؼ ٥صِقػ٣ف تعػج٦ٖ      ٚؿ٦ٝ٣ةاٗسرٖ ثة٭يتٛةد ي٘ى ٓة٣ٝف 

ٗكٜ إذا كػةف  . اٗج٢ةز ثدجة أ٠ٝ ٭ ٥ت٣اِْ ٚى ا٣ٔٗا٦ٜٝ ا٦ّٗض٥ةا٦ة اٗصظ٦ٛة

اٗٛزتصع ٚدو٣هةك ثٛة ٥ك٤ّ ٗتجةقز ٚصخ٘ة اٗٛؿةدٓة ي٘ى اثتكةرٟ، ِع٣ؼ 

٥سرٖ إٗى ٚصخ٘ة أؾًت ق٤١ اٗ٘جٞة اًٗعػكص٥ة اٗتػ٤ ظػتًتجص اٗج٢ػةز     

٢ٚسدُا ٗ٪ٜٚ ا٤ٚ٣ٔٗ قثةٗتػة٤ٗ ظػ٦تٙ ٚؿػةدرت٠ قإججػةر اٗٛزتػصع ي٘ػى       

ـ أٚػػص "ثػػػاٗت٦ٓ٣ػى ي٘ػػى قرٓػػة ُتعػٛى     SECRECY" ثةٗعػػّص٥ة ا٫ٗتػضا

ORDER،   ق١شا ٥ٛٞى اٗٛزتصع ٜٚ ا٫ِؿةح يٜ أٰ ٣ً٘ٚٚة تزػّؽ ١ػشا

.اٗج٢ةز

!!لةٗٛة أ٢ٝة تٛط ثة٩ٜٚ ا٤ٚ٣ٔٗ 

ُّٓصاءٝة ا٦ٗة٦ًِٜ أف ٣ًٛ٘٥ا ٗٛةذا ٚجةؿ اظتزٮص اٗمةٓة     قجت أق٭ك ي٘ى 

اٗدّصة ٣١ ٢ٚٙ جساك قٗٛةذا ٥ؿّص اٗٛزتصي٣ف ي٘ى ٚدةقٗة اظتزٮؾ٢ة رٍٙ 

ّٛة اٗت٤ ٣٥اج٢ٝ٣٢ة اٗعػجت اٗصا٦عػ٤ ١ػ٣ أف ٚؿػسر ١ػشٟ      . اٗٛؿةيت اٗج

اٗمةٓة، أٰ اٗٛةدة اٗزةـ، ٤١ ٚجة٦ٝة قٚتػ٣ِصة ثك٦ٛػةت ١ةا٘ػة ِػ٤ كػٖ      

ـ ٚكةف، ثًكط ٚؿةدر اٗمةٓة اٗت٦٘ٔس٥ة كةَٗةز قاّٗدٙ قاّٗٞك  . قا٣٦ٗرا٦ٝػ٣

ق١شا اٗٛؿسر ٥زتُ٘ يٜ اٗؼٛط أ٥قةك، ٠ٝ٩ ٚت٣ِص ٗػ٦ٮك ٢ٝػةراك قثك٦ٛػةت    

. ت٣ّؽ اٗتؿ٣ّر

١شا اٗٛؿسر اٗجس٥س ٗ٘مةٓة ظ٣ؼ ٥دصرٝة ٜٚ ٦ٓػ٣د اٗػتدكٙ ثأظػ٣اؽ        

اٗمةٓة اًٗة٦ٛٗة قثةٗتة٤ٗ اٗتدصر ٜٚ ظ٦مصة اٗؼػصكةت قتٮيج٢ػة ثة٩ظػًةر    

ًٗ٘ػةٗٙ كٛػة    اٗج٣٦ظ٦ةظػ٦ة اًٗة٦ٛٗة كٛة تؼةء قكشٕٗ تٮيج٢ة ثةٗزص٥مػة  

تشّكصقا أف أظػًةر اٗمةٓػة ٢ٗػة يٮٓػة     #تصٍت قتس٦ٚص اٗسقؿ كٛة ٥د٣٘ ٢ٗة 

ق١شا ا٣ٛٗٓى اٗعػ٘م٣ٰ اًٗػة٤ٛٗ اٗٔػ٣ٰ    ". ٗ٘سقٗة ا٫ٓتؿةدٰقث٦ٔة ثة٣ٛٞٗ 

ا٩ٚػص اٗج٦ٛػٖ   . جساك ٭ ٥ٛكٜ ٗ٘ٞزجة اًٗة٦ٛٗػة ا٭ظػتَٞةء يٞػ٠ ثعػ٣٢ٗة    

ثزؿ٣ص اٗمةٓة اٗدصة ٣١ قِصت٢ة ٗ٘ج٦ٛى،إذ ٥عتم٦ى ثةٗتة٤ٗ أٰ ػزؽ 

أف ٦ٔ٥ٙ ٚؼصقي٠ اٗزةص ٗ٘جدػأ، قثأٓػٖ تكػة٦ُٗ ٚٛكٞػة ِػ٤ ظػج٦ٖ       

أٰ إٔٝ ٦ٍػص  #اٗت٣ؾٖ إٗى لص٥ٔة ظ٢٘ة قثع٦مة ٭ظتزٮص ١شٟ اٗمةٓة 

اًٗٔجػة ا٩ظةظػ٦ة اٗتػ٤ تٛٞػى     ". ٚقمّص ٫ٓةٚة ّٚةيٖ ٣ٝقٰ ٭ظتزٮؾ٢ة

ي٘ى ِكصة اظتجًةد قج٣د ١شٟ  ٝؼأقاا٣ًٔٗؿ ا٦ٗةًِة ٜٚ ًِٖ ذٕٗ ٣١ أ٢ٝٙ 

ٗكٜ ٝصج٣ أف ٥ًٖٛ ١شا اٗٔعٙ ي٘ػى تد٦ّػض اًٗٔػ٣ؿ    . ا٫ٚكة٦ٝة ثةٗٛمْ٘

اٗٮًٚة ٤ِ ثٮدٝة ٗك٤ ٥جةػصقا ٤ِ إٓةٚة أثدةث٢ٙ اٗزةؾػة قأيتٔػس ثػأ٢ٝٙ    

تػشكصقا  . ظ٦ت٣ؾ٣٘ف إٗى قظةاٖ قأظة٦ٗت ٚجسية ٭ظتزٮص ١شٟ اٗمةٓة

اًٗٔجة ا٣ٗخ٦سة ٤١ ا٥٫ٛةف اٗصاظذ ٤ِ أذ١ةٝٞة ثأف ١شٟ اٗمةٓة ٤١ ٚجصد 

رصاِة، قيٞسٚة ٝض٥ٖ ١شٟ اًٗٔجة ظ٣ؼ ٝؼػة١س اًٗٛجػضات تتجعػس أٚػةـ     

.٩ف قٓت٠ ٓس خةف.. ١شا ا٣ٗآى ظ٣ؼ ٥تجّعس ختٛةك. أٝوةرٝة

http://alfa-sci.org/


مجلت    العلميـــت ألفا |30| ALFA-SCI.org

ٝسي٣ اٗٛؼة١س ٗ٘تّك٦ص ٦٘ٚة ثٛة ٥سقر خ٣ٗٞة ٤ِ ١شا   ع٘عةا٤ِٗ ١شٟ 

 قاظ٣٘ ٗدةجتٞة ٗدص٥ص ٝوصتٞة  ثة٭فةِةٓس ٭ ٤ٔ٘ٝ ٢ٗة  اخساثاًٗةٗٙ ٜٚ 

قاثجةت ا٠ٝ تٙ ثصٚجة ي٣ٔٗٞة ي٘ى , تّك٦صٝة قكعص ا٣٦ٔٗد اّٗٛصقفة ي٠٦٘ 

ث٢ةأِكةر رةلبة قٗ٪ظُ ٓس أؾجدت ٜٚ ا٣ٚ٩ر اٗٛع٘ٙ 

ا٢ٗسؼ ٜٚ ظ٘ع٘ة اٗٛع٦مصقف ٣١ اٗجدأ قراء اٗدٔةاْ اٗٛز٦ّة

٘ت٣اؾٖٗ

0http://dom.sypard.com ا٣ٛٗٓى اٗصظ٤ٛ

0http://www.facebook.com/TheDominators ث٣ؾ٦ِط 

0http://www.youtube.com/TheDominatorsSeries ٣٥ت٣٦ 

٥0ٛكٞكٙ ٚتةثًت٢ة ٜٚ ١ٞة أ٥قة

http://alfa-sci.org/forum/forumdisplay.php?f=23
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