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 ١ُتظر ٛ٘عاا٢ة ٠َ اٛتأصع اٛى٩٧ٚ

 .٨ٔ إقطار اُٛطد اٛحةٛث ٠ٞ ٞذٜة إٔٛة اُٜٟٛ٪ة

 

 ٨ٔ ٥ظا اُٛطد ١تةثٍ تتٟة ٞة دةء ٨ٔ اُٛطد اٛؽةثٖ ٠ٞ

 ٧ٞام٪ٍ ٞح٪عة ٜٛذطؿ قؿ٪٘ة تٕتر ٛكٝ

 أث٧اب ٦ٔٝ اٛس٪ةة ٠ٞ دط٩ط ق١غع اٛؽتةر 

ٝ إصٕة ٖ ٢ٛة ثُط أف ت  ...٣ء٠َ ٞة ٧٥ ز

 

 .اُٟٛعٔة ا٧َٟٟ٘ٛة إدراؾ ز٢٘ة ٨ٔ

 .اؼتسؽة١كٝ اٟٛذٜة٠ٞ اٛحةٛث ١ت٢ٟى أف ٩ال٨ٗ اُٛطد 

 

 ١0ُٜٟكٝ ثتْ٪٪ع راثه ا٧ٍٟٛٗ إٛى اٛعاثه اٛتة٨ٛ
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 اٟٛؤؼؽةت ققدت أف ١ؽٜٝ ثس٘٪٘ة أف األ١ٌٟة اٟٛطرؼ٪ة     

 اٛتُٜ٪ٟ٪ة ّ٪ع ٜٞتغٞة قال زتى ٦ٞتٟة ثتى٩٧ع ٗطرات٢ة ق٧ٞا٥ج٢ة

 .ٔةٟٛطارس ٨٥ ٞذعد ذراع ٢ٌٜٛةـ االدتٟة٨َ اٛ٘ةاٝ. اٛس٘٪٘٪ة

 

 ٦ٛظا ؼُ٪٢ة إل١ـةء ٧ٍٞٗ َجةرة ٠َ وةقٛة كج٪عة تت٘جٚ دٟ٪ٍ ا٫راء 

 ققد٦ةت ا٢ٌٛع قّ٪ع ٞ٘٪طة ثأي إوةرات ٔكع٩ة، ٛك٠ ٥طؼ 

 .االٗتكةدي قإٛكعي  قاٛؽ٨ُ ١س٧ اٛتسعر اٛعقز٨ اٟٛتسةقر٠٩ قازط ق٧٥ 
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 الكبزي الكىنيت األسزار

 الوؤاهزة ضذ اإلنسانيت

 القذراث البشزيت الخارقت

 حقنيت الطاقت الحـــــــــــزة

اٛكعة األرم٪ة كة١ت ٨ٔ ٧٩ـ ٠ٞ األ٩ةـ ٞأ٧٥ٛة 

 -تتٟة-كثسنةرات ٗط٩ٟة ٞتى٧ّرة دطا 

ٓ ق٩ٕؽع ١ٟةذج اٛىةٗة  َٜٝ ٗط٩ٝ دطاك ٩كتـ

ٖ قت٧ّزط كٚ .ؿ٪ئ اٛت٨ تضٜ

ٚ اُٜٛٝ  قعاع ٠ٞ أد

 -تتٟة- أؼٜست٤ اٛطٛ٪ٚ قا٢ٟٛىٖ

اكتـةٔةت َٜٟ٪ة دط٩طة تـ٪ع إٛى قد٧د 

 -تتٟة- ٗطرات إدراك٪ة ٧ٔؽ وج٪ُ٪ة

   «قاردف كٜ٪ٓ»ٞـعقع 

 د٠ٔ ٔكعة ١٘ٚ اٛىةٗة اٛك٦عثةا٪ة الؼٜك٪ةك
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٨ٔ ا٢ٛكٓ اْٛعثػ٨ ٞػ٠ اٛكػعة األرمػ٪ة، ٞػ٠         

ستٟٚ أف اٛتأج٪ع اٛح٘ة٨ٔ األو٢ٜى٨ ٞتذّؽط ٨ٔ  اٟٛ

ة٩ػة  رقز١ةٞة ٥ػظا اٛت٘ػ٩٧ٝ    ،Mayan Calendar اٟٛ

ظ٥ٚ ثطّٗة ت٢جؤات٤، قكظٛٙ ٨ٔ اٛت٘ةٛ٪ػط   اٛغ٨٢ٞ اٟٛ

ذ٧َٟةت ٢٥ط٩ة ٞسٜ٪ة أصعى أٞة ٔػ٨  . اٛعقز٪ة ٟٛ

ا٢ٛكٓ اٛـع٨ٗ ٠ٞ اٛكعة األرم٪ة، ٩ٟك٠ أف ١ذط 

غدقج  " أوٜػ٢ىػ "ق" راٞػة "ج٘ةٔػة  #٥ظا اٛتأج٪ع اٟٛ

كع٩٪٠، اٛؽ٧ٞع٩٪٠، " ُٞةك ٞتذّؽط ٢َط كٚ ٠ٞ اٟٛ

، اٛؽػػٜت٪٪٠، اٛكٜػػطا١٪٪٠األؿػػ٧ر٩٪٠، اٛجػػةثٜ٪٪٠، 

، اٛتجت٪٪٠، اإلّع٩ػٖ، قكػظٛٙ األد٩ػةف    اٛطرق٩ط٩٪٠

، اٛىةق٩ة، اٛغردؿت٪ةاٛؽٟةق٩ة اٛحالث، قا٢٦ٛطقؼ٪ة، 

اٛج٧ذ٩ػػة، ق٢٥ػػةؾ أ٩نػػةك ٞذ٧َٟػػة ٞت٧٢َػػة ٞػػ٠   

ضتٜٕػػػة أق   سةٔػػػٚ اٛؽػػػّع٩ة اٟٛ ذتُٟػػةت قاٟٛ اٟٛ

طارس اٛؽّع٩ة" اٛت٨ ثعزت َجع اٛغ٠ٞ، ز٪ػث  " اٟٛ

 ٩0ٟك٠ تُطاد الاسة ثجُل أؼٟةا٦ة

 

سٕٚ األو٢ٜى٨  ذتٟػٍ اٛؽػّعي    ،Atlanteanاٟٛ اٟٛ

 / Hindu / Vedic اٛعاٞػةقي /إٛ٪ػطا /ا٢٦ٛطقؼػ٨ 

Raman،    سٕػٚ اٛؽػسعي ٞسٕػٚ   ،Hermeticاٟٛ

 ،Zodiacalٞسٕٚ دااعة األثعاج  ،Pyramidicا٦ٛعـ 

كػػػػعي  سٕػػػػٚ اٟٛ سٕػػػػٚ  ،Egyptianاٟٛ اٟٛ

 ٞ٪حعاٞسٕٚ  ،Celtic / Druidic اٛطرق٩طي/اٛؽٜت٨

Mithraic،  ٕٚس سٕػٚ   ،Serapean اٛؽ٪عاث٨اٟٛ اٟٛ

سٕػٚ   ،Odinic / Gothic اٛ٘ػ٧و٨ / األقد٢٩ػ٨  اٟٛ

سٕػػٚ  ،Eleusinian اإل٧ٛؼػػ٨  األقرٔ٪٧ؼػػ٨ اٟٛ

Orphic،  ٞسٕػػٚ ثػػةص٧سBacchic،  ٚسٕػػ اٟٛ

سٕػػٚ   ،Dionysiac اٛطا١٧٩٪ؽػػ٨   اٛكػػةث٪عي اٟٛ

Cabiric،  ٞطرؼػػػة ٔ٪حػػػة٧ّرثPythagorean، 

ٞطرؼػػة أٔالوػػ٧ف   ،Essenic إ٩ؽػػ٪٠ٞطرؼػػة 

Platonic،  سٕػػػٚ اٛؽػػػٜ٪ٟة٨١  ،Solomonicاٟٛ

ذتٍٟ اٛك٨ٔ٧  سٕٚ  ،Quabbalistic اٛ٘جال٨١اٟٛ اٟٛ

طرؼة  ،Hebraicاُٛجعا٨١    ،Gnostic ا٧٢ْٛقى٪ةاٟٛ

ةك اُٛةٞٚ اٛعا٪ؽػ٨،       كة١ت اٛؽّع٩ة تـّكٚ داٟا

ع ٧٥ؿ ٞة٨ٜ١"كٟة ٩ـ٪ع  ٨ٔ إزطى ٔ٘عات " ثةٟٛ

 0كتةث٤

 

ّٟٖ ٨ٔ إٛكع إٜٛؽ٨ٕ قدت "..  إف كٚ ٠ٞ ٩تُ

َٜ٪٤ أف ٩ك٧ف ٞىُٜةك َٜى تُةٛ٪ٝ ٥ؤالء اٛك٢٦ػة  

ٞكطر "اٟٛضتةر٠٩ قاٟٛضكك٪٠ ٛسعاؼة قق٧ف 

٘ػػّطس ذ٧َٟػػةت ". اٛػػ٧ز٨ اٟٛ تػػّط٨َ ٥ػػظ٣ اٟٛ

قاٟٛطارس اٛؽّع٩ة ثأ٦١ة زةرؼػة اُٜٛػٝ اٛضػةرؽ    

ةقراا٨ ٖ دطاك ق٥ةاٚ دطاك ثس٪ث  اٟٛ اٛظي ٧٥ َٟ٪

٩كُت ٤ٟ٦ٔ قاؼت٪ُةث٤ إال ٠ٞ ٗجٚ ٥ؤالء اٛظ٠٩ 

. ٩تٟت٧ُف ث٘طرة َٜ٘٪ة ٢ٞةؼجة، قاٛكّسة اٛـط٩طة

قال ٩ٟك٠ كـٓ ٥ظا اُٜٛٝ ثأٞةف ؼػ٧ى ٜٛػظ٠٩   

اؼػت٧٢ْا َػ٠ و٧ٟزػةت٦ٝ اٛـضكػ٪ة قكّعؼػ٧ا      

إف ؼػ٧ٟ  . ز٪ةت٦ٝ ٜٛضطٞة ّ٪ع األ١ة١٪ة ٜٛجـع٩ة

ّ٘طؼة ققّسة إدَةء٥ػة   ٞ٘ةـ ٥ظ٣ اٟٛؤؼؽةت اٟٛ

ٗط تٝ تأك٪ط٣ " تس٧ز َٜى اٛسكٟة اٛك١٧٪ة"ثأ٦١ة 

ٍ إٛالؼٕة اٛ٘طٞةء قأكحع٥ٝ ؿ٦عة،  ٠ٞ ٗجٚ أٟٛ

قاٛظ٠٩ كة٧١ا ٞىُٜ٪٠ َٜى ٥ظ٣ اٛتُةٛ٪ٝ اٛؽّع٩ة 

 .قكة٧١ا ؿ٧٦داك َٜى تأج٪ع٥ة قُٔةٛ٪ت٦ة

 

إذا كة١ػت  0 ٛك٠ اٛؽؤاؿ اٛظي ٩ٟك٠ وعز٤ ٥ػ٧ 

ؤؼؽةت اٛؽّع٩ة اٛ٘ط٩ٟة تتٟتٍ ثكٚ ٥ظا  ٥ظ٣ اٟٛ

ةذا ٛ٪ػ ٢٥ةؾ ؼ٧ى  اٛـأف قاأل٥ٟ٪ة قاٛت٧ّٕؽ، ٟٛ

٧ُٜٞػةت      ٧ُٜٞػةت ٦٢َػة قَػ٠ اٟٛ اٜٛ٘٪ٚ ٠ٞ اٟٛ

اٛؽّع٩ة اٛت٨ تّط٨َ ثأ٦١ة تضٕ٪٦ػة  اٛذػ٧اب ٥ػ٧    

كة١ت ٥ظ٣ اٛك٪ة١ةت اُٜٟٛ٪ة َجػةرة  0 ثؽ٪ه دطاك

٢تؽػج٪٠ إٛ٪٦ػة     ٠َ ٞذتُٟةت ؼّع٩ة، تٜػغـ اٟٛ

٠َٞ ٩ض٧ف ٥ظا  قتحأرثسعٞة إٔـةء اٛؽّع،  ٠ِٞ كٚ 

٧ت ّ٘طس ثةٟٛ طارس . االٛتغاـ اٟٛ رّٝ أف ٥ظ٣ اٟٛ

ػظا٥ت ٔكع٩ػة    ّٞحٜت ٞكطر اإل٦ٛةـ األؼةؼ٨ ٟٛ

كػطر   كح٪عة رّقد٦ة إٛالؼٕة اٛ٘طٞةء، إال أف اٟٛ

ظا٥ت ٛٝ ُتكـػٓ ٜٛػط١٪٩٧٪٠    اٛس٘٪٨٘ ٦ٛظ٣ اٟٛ

ثةإلمةٔة إٛى أ٤١ ٍٞ ٞػعقر اٛػغ٠ٞ   . قاٟٛذّطٔ٪٠

أقجست اٛتُةٛ٪ٝ اٛضةقة ثتٜٙ اٟٛظا٥ت ٞعتجىة 

ثةألؿضةص اٛظ٠٩ رّقد٧ا ٦ٛة ق١ـعق٥ة ث٪٠ ا٢ٛةس، 

كطر اٛس٘٪٘ػ٨    ػطارس اٛؽػّع٩ة     ػقث٨٘ اٟٛ  ػاٟٛ

 .."ٞذ٧٦الك تٟةٞةك

 

سٕػػٚ اٟٛؽػػ٪س٨   سٕػػٚ  ،Christianاٟٛ اٟٛ

ٜػٙ   ،Scandinavianاالؼك٢ط٢٩ة٨ٔ  ٞسٕٚ اٟٛ

 اٛك٪ٟػػػػةٞطرؼػػػػة  ،Arthurianآرجػػػػع 

Alchemical،  ٚٔعؼةف ا٦ٛ٪كthe Knights 

Templar،   ـّةؿػ٪٠  ١the Order ofٌةـ اٛس

the Assassins،  ١ٌةـ اٛجسثthe Order of 

the Quest،   ١ٌػػػةـ اٛكػػػٜ٪ت اٛػػػ٧ردي

Rosicrucian،   ٚسٕػ ةؼػ٨١٧ اٟٛ  اٛجػةك٨١٧ /اٟٛ

 / Baconian" ١ؽػػجة ٕٛعا١ؽػػ٪ػ ثػػةك٧ف#

Masonic (Freemasonry)،  آد٩ت٧ـث٢ةة زعـ 

Builders of the Adytum (BOTA)،  ١ٌةـ

 Ordo Templi Orientalisُٞجػط اٛـػعؽ   

(OTO)،   د٪ؽػ٧ف ٞذتٍٟ ٦٘ٔػةء JASON 

society،     ٞذتٟػٍ اٛذٟذٟػة قاٌُٛػةـthe 

Skull and Bones society،  ٍذتٟػػ اٟٛ

 the Islamicاٛكػػ٨ٔ٧ اإلؼػػال٨ٞ اٛؽػػّعي 

mysteries،   ٝ٪ٛة٩ػة تُػة ّ٘طؼػة، قاإلرث   اٟٛ اٟٛ

ت٧ّ٢ع قا٧ٛاؼٍ اٛـةٞة٨١ .... ا٢٦ٛطي األٞع٩ك٨ اٟٛ

 .إٛى آصع٣

 

٦ٝ أف ١تظّكع ثأف م٠ٟ كٚ ٞسٕٚ      ٠ٞ اٟٛ

أق ١ٌةـ أق ٞطرؼة ٞظك٧رة ٨ٔ األَٜى ٢٥ػةؾ  

ٝ اٛت٨ تتىّٜت  ٧ُٜٞةت قاٛتُةٛ٪ كٝ ٥ةاٚ ٠ٞ اٟٛ

ٗطراك كج٪عاك ٠ٞ االؼت٪ُةب قا٦ٛنٝ، ز٪ث كٚ 

 ث٦ػة ٠ٞ ٥ظ٣ اٛك٪ة١ةت اٛؽّع٩ة ٦ٛة كتجةك صةقة 

ثس٪ث تست٧ي َٜى ٧َٜـ راٗ٪ة ٛك٦٢ة الزٛػت  

 . ؼّع٩ة زتى اٛ٪٧ـ

مػػ٠ٟ كػػٚ ٞسٕػػٚ أق ١ٌػػةـ أق   

ٞطرؼة ٞظك٧رة ٢٥ة كٝ ٥ةاٚ ٠ٞ 

ا٧ُٜٟٛٞةت قاٛتُةٛ٪ٝ اٛت٨ تتىّٜت 

 ٗطراك كج٪عاك ٠ٞ االؼت٪ُةب قا٦ٛنٝ

٨ٔ اٛكػ٧ر اٛعٞغ٩ػة، اٛسكة٩ػةت    إف    

اٛعٞغ٩ػة قصعأػػةت قو٘ػػ٧س اٛ٘ػػطٞةء  

٩ك٠ٟ ٧َٜـ ؼّع٩ة تت٢ةقؿ أؼعار اٛس٪ةة 

ق٥ظ٣ اٛتُػةٛ٪ٝ ٗػط ُزٌٕػت    ، اُٟٛ٪٘ة

ثةٛكةٞٚ ٨ٔ ٩ط ٞذ٧َٟة قػْ٪عة ٞػ٠   

 .ا٧ُ٘ٛؿ اٟٛضتةرة ٢ٞظ ثطا٩ة اُٛةٛٝ
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ع ٧٥ؿ"٨ٔ إٛ٘عة اٛتةٛ٪ة، ٩ـعح   كٝ ُزٕػي  " ثةٟٛ

٠ٞ ٥ظا اُٜٛٝ اٛ٘ط٩ٝ ٠ٞ صالؿ اؼػتضطاـ اٛعٞػ٧ز   

٧ُٜٞةت اٛحٟ٪٢ة ". أي تٝ تـٕ٪ع٣# ٥ظا دُٚ تٜٙ اٟٛ

ُتضّغف َٜى ٞعأى اٛذٟ٪ٍ، ٔتتذّؽػط َٜػى ؿػكٚ    

٥٪ةكٚ ٔ٪غ٩ةا٪ة، رقا٩ةت صعأ٪ة ق١ك٧ص ّٞ٘طؼػة،  

قٍٞ ذٛػٙ تج٘ػى ٞسذ٧ثػة َػ٠ اٛذٟ٪ػٍ ثؽػجت       

ّٙ ر٧ٞز٥ػة      ّٕعة، ثس٪ػث ال ٩ٟكػ٠ ٔػ وج٪ُت٦ة اٟٛـ

ؼ٧ى ٠ٞ ٗجٚ اٛظ٠٩ ؼجٖ قزػةزقا َٜػى اُٜٛػ٧ـ    

 "٧٥0ؿ"٧٘٩ؿ . اٛؽّع٩ة اٛ٘ط٩ٟة ثطردة ُّٞ٪٢ة

 

ٔ٪٦ة تك٠ٟ . إف اٛعٞغ٩ة ٨٥ ْٛة ا٧ُٜٛـ اٛؽّع٩ة"..  

ٛ٪ػ ٔ٘ه اٛتُةٛ٪ٝ اٛعقزة١٪ة قإٜٛؽٕ٪ة، ثٚ َٜػ٧ـ  

اٛىج٪ُة ككٚ، ز٪ث كٚ ٗة٧١ف ق٧ّٗة ُٞعقٔة ٔػ٨  

اٛك٧ف تٝ تذؽ٪ط٥ة ثىع٩٘ة ت٢ةؼت اإلدراؾ اٛجـعي 

سطقد ٠ٞ صالؿ وع٩٘ة اٛتعٞ٪ػغ قاٛتـػٕ٪ع   إف . اٟٛ

كٚ ؿكٚ ٞػ٠ أؿػكةؿ ا٧ٛدػ٧د ٔػ٨ ٥ػظا اٛكػ٧ف       

ت٧ّ٢ع دطاك، تٝ تعٞ٪غ٣ ٠ٞ صػالؿ اٛعٞػ٧ز، ٛػٝ    . اٟٛ

٩ت٧اقٚ اٛجـع ٍٞ ثُنػ٦ٝ ؼػ٧ى ثةألٔكػةر اٛتػ٨     

كت٧ثة، أٞة األٔكةر اٛت٨ تكٟػ٠ ٞػة    تجعز٥ة اْٜٛة اٟٛ

ثُط رٔل ا٦ٜٛذةت . قراء تٜٙ اْٜٛة ٔتج٘ى ٞذ٧٦ٛة

ة،  اٛت٨ ٩ؽتضط٦ٞة اإل١ؽةف ثكٕت٦ة تة٦ٔة، ّ٪ع ٞالٟا

ّ٘طؼة، ّٗعر زػعاس   قّ٪ع دط٩عة ثتضٜ٪ط األٔكةر اٟٛ

اؼتضطاـ اٛتعٞ٪غ ك٧ؼ٪ٜة ثةرَة " األؼعار اٛك١٧٪ة"

٠ٞ صػالؿ ؿػكٚ   . قٞحةٛ٪ة ٛسٕي ٦ٞ٧َٜٝ اٛضةرٗة

٧ذج#قازط  ، ٩ٟكػ٠ ٜٛعٞػغ أف   "رٗٝ أق ق٧رة أق ١ٟ

٩كـٓ أق ٩سذت، ز٪ث أ٤١ ثة٢ٛؽجة ٜٛسك٪ٝ ٩جطق 

اٛعٞغ قامسةك، ث٪٢ٟة ٜٛذة٥ٚ ٩جػطق اٛـػكٚ ّػةٞل    

قدت َٜى كٚ ٞػ٠ ٩تػ٧ّصى كـػٓ    . قّ٪ع ٧٦ٕٞـ

أؼعار اٛتُةٛ٪ٝ اٛ٘ط٩ٟة أف ال ٩جسث ٨ٔ ٞست٩٧ةت 

قٕسةت اٛكتت اٛت٨ ٗط تٍ٘ ٨ٔ أ٩ػطي اٛتػة٦ٔ٪٠   

ّ٪ع اٛذط٩ع٠٩، ثٚ ٨ٔ اٛجةو٠ اٛظي ُزذجت ٔ٪ػ٤  

 .أقالك

 

ٛ٘ػط ت٢ج٦ػ٧ا إٛػى    . كٝ كةف اٛ٘طٞةء ثُ٪طي ا٢ٌٛػع 

ز٘٪٘ػة أف اٛػطقؿ قاألقوػةف تػأت٨ قتػظ٥ت، قأف      

اإلٞجعاو٧ر٩ةت ال ثط ٞػ٠ أف ت٦٢ػةر، قأف اُٛكػ٧ر    

حٚ اُٜٛ٪ة ٩ت٥٧ٜة  اٛظ٥ج٪ة ز٪ث ا٧٢ٕٛف، ا٧ُٜٛـ، قاٟٛ

ٌٜٟػة ز٪ػث اٛذ٦ػٚ قاٛتػ٧ّزؾ      ةك اُٛك٧ر اٟٛ داٟا

زةٜٞ٪٠ ٨ٔ ذ٥ػ٦٢ٝ قثـػكٚ أؼةؼػ٨    . قاٛضعأةت

اٛسةدة إٛى إ٩ذةد أصالؼ قؼالٛة قةٛسة إلكٟػةؿ  

ؽ٪عة، تذةقز َ٘الء اٛغ٠ٞ اٛ٘ط٩ٝ أٗكى اٛسطقد  اٟٛ

زٕعق٥ة َٜى . ٜٛتأّكط ٠ٞ أف ٦َٟٜٝ ٞس٧ٕظ ثأٞةف

قد٣٧ اٛذجةؿ قأص٥٧ٕة ٨ٔ ٞ٘ةؼةت اٛك٧ر اُٟٛالٗة، 

. قكٚ ٦٢ٞة كةف ثةُٕٛٚ أَذ٧ثة ٢٥طؼ٪ة ثسط ذات٦ة

أص٧ٕا َٜػ٧ـ اٛك٪ٟ٪ػةء قاٛع٩ةمػ٪ةت ٔػ٨ اٛعقا٩ػةت      

اٛض٪ةٛ٪ة قاٛضعأةت ثس٪ث ٩ضّٜط٥ة اٛذ٦الء، أق ٔػ٨  

ُةثط٥ٝ اٛت٨ ٛٝ ٩ٟس٥٧ة  دؽ٧ر ا٢٘ٛةوع اٛتةثُة ٟٛ

    

سةٌٔة َٜى اٛؽع٩ة اٛتةٞة ٞػ٠     إذاك، ٔ٘ط تٝ اٟٛ

ٗجٚ ٥ظ٣ اٛذُٟ٪ةت اٛضٕ٪ة ٛتذ٢ػت االمػى٦ةد   

ُةرؼ ا٩٧٘ٛة دطاك ٨ٔ أ٩طي  قٛك٨ ال تٍ٘ ٥ظ٣ اٟٛ

ٛك٠ ٍٞ . ٠ٞ ٗط ٩ؽتضط٦ٞة ْٛة٩ةت ّ٪ع ٞؽت٘٪ٟة

ُػةرؼ قُوٟؽػت      ٞعقر ا٧ٛٗت تـػ٥٧ّت ٥ػظ٣ اٟٛ

قاصتٜىت ثـ٧اات ٠ٞ األؼةو٪ع قاٛضعأةت ز٪ث 

تتةٛ٪ة ؿػ٦ٕ٪ةك، كٟػة    ّةٛجةك ٞة ت٢ةٜٗت٦ة األد٪ةؿ اٟٛ

 اٛؽ٪ٜتثالد # اٛؽ٪ٜت٪٪٪٠كة١ت اٛسةؿ ٍٞ اٛك٢٦ة 

ز٪ث تٝ تـٕ٪ع  the Celtic Druids" ٨ٔ أقرقثة

كت٧ثة ٔتس٧ّٛت إٛى ر٧ٞز، قٛػٝ   دٟ٪ٍ ا٧ٛجةاٖ اٟٛ

ؼػ٧ى األتجػةع    اٛـػ٪ٕعة ٩ك٠ ٩ُعؼ ك٪ٕ٪ة ٔػٙ  

٢ت٘٪٠ ث٢ُة٩ة قٗط زكٜت اٜٛ٘ةءات ث٪٠ ٥ؤالء . اٟٛ

سةٌٔة َٜى  ٝ قتٝ اٟٛ اٛك٢٦ة ٨ٔ دٟ٪ٍ أ١سةء اُٛةٛ

اٛؽع٩ة اٛت٨  قاٛـ٪ٕعاتاٛؽع٩ة ٠ٞ صالؿ اٛع٧ٞز 

 ٝ ق٩ػتٝ تىج٪ػٖ ٥ػظ٣    . تـ٪ع إٛى أٞةك٠ اٛت٘ػةا٦

ذ٧َٟةت اٛؽسع٩ة   قاٛىع٩٘ة زتى اٛ٪٧ـ ث٪٠ اٟٛ

سةٔٚ  ةؼ١٧٪ةاٟٛ ضتٜٕة اٟٛ  .اٟٛ

 

ةك، ٔإف َػطداك     ق٨ٔ ا٦٢ٛة٩ة، قكٟة ٨٥ اٛسةؿ داٟا

ذ٧َٟةت اٛؽّع٩ة، قاٛت٨ كة١ت  كج٪عاك ٠ٞ ٥ظ٣ اٟٛ

أقالك َجةرة ٠َ أٗؽةـ ٔعَ٪ة ٠ٞ ا٢ٌٛةـ األؼةؼ٨، 

ثطأت تٕ٘ط ثك٪عت٦ة اٛس٘٪٘٪ة قرازت تتضٜى ٠َ 

قؼػة٥ٝ اٛتسع٩ػٓ   . ُٞت٘طات٦ة قأ٥طا٦ٔة األقػ٪ٜة 

قاٛعٞػػ٧ز اٛتػػ٨ ّٞحٜػػت   ٜٛـػػ٪ٕعاتاٛتػػطر٩ذ٨ 

تُةٛ٪٦ٟٝ، ثةإلمةٔة إٛى اٛضعأةت اٛتػ٨ ُأدصٜػت   

َٜ٪٦ة، قكظٛٙ ٧٦ًر اٛعّجةت األ١ة١٪ة، ٨ٔ تجػة٠٩  

ذ٧َٟةت ٘ةقط ث٪٠ ٥ظ٣ اٟٛ  .األ٥طاؼ قاٟٛ

 

قثُن٦ة تى٧ّرت ٛتكجر ٢ٌٟٞػةت ؼػسع٩ة أق      

ٛكػ٠ ٥ػظا ٛػٝ ٩ذ٦ُٜػة     . زتى أد٩ة١ةك كجعى أ٩نةك

ٞكػطر ا٧٢ٛا٩ػة   #ٞسّك٢ة مط اٛػ٨َ٧ اٛـػ٪ىة٨١   

اٛظي أدى إٛى أف تكجر ٌُٞٝ اٛط٩ة١ةت " اٛـع٩عة

اُٛ٘ةاط٩ة ت٧٘ـ َٜى ؼ٧ء ٦ٔٝ ٜٛس٘ةاٖ األؼةؼ٪ة 

 . اٛكجعى ز٪ث اثتُطت ٦٢َة تٟةٞةك

 

ُت٘طات ٟٞػة       تٝ تنض٪ٝ االصتالٔةت ث٪٠ اٟٛ

ثػػعز اال٥تٟػػػةـ   قزاد اٛـػػعخ أكحػػع قأكحػػع،    

ثةالصتالٔةت اُٛ٘ةاط٩ة قاُٛعٗ٪ة ثس٪ث أقػجست  

ُتـّكٚ أق٩٧ٛةت ٦ٟٞة ٨ٔ ا٧ٛٗت اٛظي ٧ٜٜٗا ٔ٪ػ٤  

ـتعكة ثػ٪٠ أتجػةع ٥ػظ٣     ٠ٞ أ٥ٟ٪ة األقاقع اٟٛ

ُت٘طات ٕػة٥٪ٝ    . اٟٛ كٚ ذٛٙ ثؽػجت تسع٩ػٓ اٟٛ

ُةرؼ اٛت٨ ٨٥ أؼةؼةك ٠ٞ ٞكطر قازط، أقٚ  قاٟٛ

 .قازط، ٜٔؽٕة قازطة

 

ـّى       قٍٞ ٞعقر ا٧ٛٗت، قتى٧ّر األزطاث، ٔ٘ط تٕ

ذتُٟػةت     ا٨َ٧ٛ اٛـ٪ىة٨١ ث٪٠ ٌُٞػٝ ٥ػظ٣ اٟٛ

اٛؽّع٩ة، قاؼتىةع أص٪عاك اإلٞؽةؾ ثغٞػةـ األٞػ٧ر،   

 قزكٝ ٧َ٘ؿ ٥ؤالء، قكة١ت ا٢ٛت٪ذة ٨٥ زطقث

ػّطة     ٛ٘ػط  . اٛغ٠ٞ أق ٩ىٟؽػ٦ة وػ٧اؿ ٥ػظ٣ اٟٛ

كتج٥٧ة ثىع٩٘ة تذ٦ُٜة ٞسّك٢ة ٠ٞ اٛتضع٩ػت  

ّٞعة ط  .اٛجـعي قٗؽ٧ة ا٧ُٛاٞٚ اٛج٪ب٪ة اٟٛ

 

٩سّطؽ اإل١ؽةف اٛ٪٧ـ ثةزتعاـ ق٦ٞةثة قتجذ٪ٚ  

إٛى اٛكعقح اٛذجةرة كةأل٥عاٞةت اٛ٘ةثُة قؼه 

طّرج ٨ٔ  ٧ُ٩د " #ثةال١ٙ"رٞةؿ ٞكع، أق ا٦ٛعـ اٟٛ

ة٩ةٛسنةرة  كؽ٪ٙ اٟٛ ، دٟ٪٦ُػة تّٟحػٚ   "٨ٔ اٟٛ

ةمػ٨       ؿ٧ا٥ط قػةٞتة َٜػى ٢ٔػ٧ف قَٜػ٧ـ اٟٛ

ققدت َٜى ٥ظ٣ اٛسكٟػة أف تج٘ػى   . اٛنةاُة

ٞسذ٧ثة، إٛى أف ٩تٟك٠ ٥ظا اُٛعؽ اٛجـػعي  

 ".اٛعٞغ٩ة" ػ٠ٞ ٗعاءة اْٜٛة اٛك١٧٪ة 

 

٥ػ٧ إججػةت   كٚ ٥ظا اٛىعح  إف ا٦ٛطؼ ٠ٞ    

ز٘٪٘ػة أ١ػ٤ ٔػ٨ اٛكػ٧ر اٛعٞغ٩ػة، اٛسكة٩ػػةت      

اٛعٞغ٩ة قصعأةت قو٧٘س اٛ٘طٞةء ٩ك٠ٟ ٧َٜـ 

ؼّع٩ة تت٢ةقؿ أؼػعار اٛس٪ػةة اُٟٛ٪٘ػة، ق٥ػظ٣     

اٛتُةٛ٪ٝ ٗط ُزٌٕت ثةٛكةٞٚ ٨ٔ ٩ط ٞذ٧َٟػة  

ضتةرة ٢ٞظ ثطا٩ة اُٛةٛٝ . قْ٪عة ٠ٞ ا٧ُ٘ٛؿ اٟٛ

قثُط ْٞةدرت٦ٝ اٛس٪ةة، صٜٓ ٥ؤالء إٛالؼػٕة  

ت٧٢رقف ٦٢ٞذ٦ٝ ثس٪ث ٩ؽػتى٪ٍ ّ٪ػع٥ٝ    اٟٛ

ٛك٠ ٠ٞ أدػٚ تذ٢ّػت   . أ٩نةك ٤ٟ٦ٔ قاؼت٪ُةث٤

٦٢خ ٔػ٨ أ٩ػطي ّ٪ػع ٞتسّنػعة      ق٧ٗع ٥ظا اٟٛ

ز٪ػث ٩ػػتٝ تسع٦ٕ٩ػػة، ث٘٪ػػت ٥ػػظ٣ األؼػػعار  

اٌُٟٛى ٞضّٕ٪ة ثسذػةب اٛعٞغ٩ػة قاٛسكة٩ػةت    

قكٚ ٠ٞ تٟك٠ اٛ٪٧ـ ٠ٞ اكتـػةؼ  . اٛضعأ٪ة

ٕٞةت٪س٦ة اٛنةاُة ٩ؽتى٪ٍ ٠ٞ صال٦ٛػة ٔػتر   

ست٧ي َٜى ك٢غ اٛس٘ةاٖ إٜٛؽٕ٪ة  ضغف اٟٛ اٟٛ

 .." قاُٜٟٛ٪ة قاٛط٢٩٪ة

 

١ؽتضٜف ٠ٞ صػالؿ إٛ٘ػعة اٛؽػةث٘ة، أف       

ّ٘طؼػػة اٛ٘ةدٞػػة ٞػػ٠     أوٜػػ٢ىػاُٜٛػػ٧ـ اٟٛ

ُةقعة ٦ٛة# ت٢ةقٛة " قاٛسنةرات األصعى اٟٛ قاٟٛ

ألَٟٖ أؼعار اٛس٪ةة قاٛك٧ف، تّٟحٚ قاُٗةك ثُ٪طاك 

ط١ّؽة،  دطاك ٠َ ٞة تتج٢ة٣ اٛذٟة٥٪ع اٛط١٪٩٧ة اٟٛ

اٛت٘ةٛ٪ػط  "قاٛت٨ ٛٝ تك٠ ٢ٞتؽجة إٛى زٜ٘ػة  

ىة ٦ٟٞة ٨ٔ ٦١ة٩ة " ٧٥ؿ"٧٩ّمر ". اٛ٘ط٩ٟة ١٘

إٛ٘عة ز٪ث أف ٥ؤالء اٛػظ٠٩ ٩تٟك٢ػ٧ف ٞػ٠    

ٕةت٪ر اٛنػةاُة ٜٛسكٟػة اٛ٘ط٩ٟػة     اكتـةؼ اٟٛ

ست٧ي  ضغف اٟٛ ٩ؽتى٪٧ُف ٠ٞ صال٦ٛة ٔتر اٟٛ

. َٜى ك٢غ اٛس٘ةاٖ إٜٛؽٕ٪ة قاُٜٟٛ٪ة قاٛط٢٩٪ة

٨ٔ ٥ظا اٛكتةب اٛظي ث٪٠ أ٩ط٩كٝ، ؼتذطقف 

ُعٔة اُٜٟٛ٪ة ٛطى  إَةدة ث٢ةء ٛجُل أدغاء اٟٛ

٧ُٜٞػةت ٞط٧َٞػة ثأزػطث     اٛ٘طٞةء، ق٥ظ٣ اٟٛ

االكتـػػةٔةت اُٛكػػع٩ة ٔػػ٨ ٞذػػةؿ إٛ٪غ٩ػػةء  

ة ٩ػتٟك٠ اٛجػةزح٧ف    قاٛك٪ٟ٪ةء قا٢٦ٛطؼة، رٟث

ٕةت٪ر اٛنػةاُة  . اُٛكع٧٩ف ٠ٞ إ٩ذةد ثُل اٟٛ

 ق٠ٞ صالؿ
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ٕذُة اٛت٨ ٩ٟك٠ ٛإل١ؽػةف أف     أثـٍ اٛك٧ارث اٟٛ

ػطة  . ٧٩اد٦٦ة َٜى اإلوالؽ إف اٛتةر٩ش اٛجـعي، قٟٛ

آالؼ األ٧َاـ، ٧٥ َجةرة ٠َ ٗكة اٛكعاع َٜى ا٧٘ٛة 

قاٛؽٜىة قا٧ٕ٢ٛذ، ؼ٧اء ث٪٠ اإل١ؽػةف قاإل١ؽػةف أق   

قتٝ ٦ٔٝ َٟٜ٪ة اٛج٘ةء َٜى . ث٪٠ اإل١ؽةف قاٛىج٪ُة

ةك ٛألٔنٚ قاألٗػ٧ى قاألكحػع جػعاءك     ق٥ػظا  . أ٦١ة داٟا

كعَّس اٛضٜٚ قَػطـ اٛتػ٧ازف، قأدى إٛػى ا٢ٛتػةاخ     

تّٟحٜة ثةٛسعقب قاالؼتُجةد قاالؼػتجطاد   ع٩عة اٟٛ اٟٛ

ىٜ٘ة، اٛتػ٨ أتػت   . قاالمى٦ةد قتس٘٪ٖ ٜٛؽ٪ةدة اٟٛ

ذةزر ثػطالك ٞػ٠    ٠ٞ صالؿ ا٢ٛغاَةت قاْٛىعؼة قاٟٛ

اٜٛىٓ قا٧ٛداَة، أدت إٛى ٞعقر ٧٦َد و٩٧ٜػة ٞػ٠   

ة اٛت٨ تذّٜت  اإلٗىةَ٪ة قاٛىج٘٪ة االدتٟةَ٪ة اٌٛةٟٛ

 .ثأؼ٧أ ٌٞة٥ع٥ة قأؿكة٦ٛة

 

قٜٟٛسةٌٔة ثـكٚ ٞىٜٖ قأثػطي َٜػى ادَػةا٦ٝ      

اٛ٘ةاٚ ثأ٦١ٝ ٩ؽتس٧٘ف اٛؽ٧ٟ ٧ٔؽ اُٛةٞة، اؼتضطـ 

ةمػ٨    ٧ٜؾ ٔػ٨ اٟٛ ال تسكػى   أؼػةٛ٪جةك اٛسكةـ قاٟٛ

ٞك٢ت٦ٝ ٠ٞ تس٘٪ٖ أ٥طا٦ٔٝ، ؼػ٧اء َػ٠ وع٩ػٖ    

كع قاٛضط٩ُة أق ٠َ وع٩ٖ ا٢ُٛٓ  قٗط . اٛ٘ؽ٧ة قاٟٛ

قدطت اٛىج٘ةت األرؼت٘عاو٪ة اٛسةكٟة ٔػ٨ كػٚ   

ٝ أف إزطى أكحع ٥ظ٣ اٛىعؽ ُٔةٛ٪ةك ٢ٞظ  أ١سةء اُٛةٛ

ٞة ٗجٚ اٛتةر٩ش قزتى َكع١ة اٛػعا٠٥ تتٟحػٚ ٔػ٨    

اٛؽػػ٪ىعة َٜػػى اٛسك٧ٞػػةت قاألَٟػػةؿ اٛتذةر٩ػػة   

ٜك٪ة قاٛػط٠٩  ثةإلمػةٔة إٛػى إث٘ػةء    . قاٛؽالالت اٟٛ

ا٢ٛةس ٨ٔ ّٕٜة َػ٠ ُٞعٔػة إٞكة١٪ػةت٦ٝ قٗػ٧ت٦ٝ     

اٛس٘٪٘٪ة، ك٨ ٧ٌٜ٩ا ٨ٔ ٞؽت٧ى ُٞعٔػ٨ ٞتػطف ،   

قإثُةد٥ٝ ٢ٞظ قالدت٦ٝ ٠َ إدراؾ ٞة ٨٥ ز٘٪٘ت٦ٝ 

٠ٞ صالؿ إ٦ٛةا٦ٝ ثـؤقف د١٪٩٧ة جة٩٧١ة قاٛتالَػت  

ث٦ٝ ث٧اؼىة ثع١ةٞخ تُٜ٪٨ٟ ٢ٌٞٝ ٩ـٟٚ دٟ٪ػٍ  

ٞذةالت قد٧د٥ٝ، قإٛػى تػ٧د٪٦٦ٝ ١سػ٧ تؽػٜ٪ٝ     

ةك قأثطاك إٛى زكة٦ٞٝ قٗط ١ذس٧ا . اٛؽٜىة قا٧٘ٛة داٟا

ثىع٩٘ة ٞة ثذُٚ ا٢ٛةس ٩ُت٘طقف أف ٥ظا ا٧ٛمٍ ٧٥ 

اٛىع٩٘ة ا٧ٛز٪طة ٜٛس٪ةة قٛػ٪ػ ٛػط٦٩ٝ أي ٞػالذ    

ؽػتجُط دػطاك أف ٩سػةق٧ٛا     آصع، قٗط أقجر ٠ٞ اٟٛ

 .تْ٪٪ع اٛسةٛة اٛعا٢٥ة

 

ـ اٛسة٨ٛ َجع اُٛك٧ر ٠ٞ ٗجٚ   ٛ٘ط تٝ تكٟ٪ٝ ا٢ٌٛة

ذةٍٞ اٛؽع٩ة اْٛ٪ع ٞؽت٘٪ٟة قذٛٙ كػ٨ ٩َُضٜدػَط    اٟٛ

ة أ٦١ٝ اٛظ٠٩ . ٥ظا ا٢ٌٛةـ اٛ٘ةاٝ ٧ٕ١ذ٥ٝ قجعقت٦ٝ قٟث

أؼؽ٧ا ٥ظا ا٢ٌٛػةـ، ٔجةٛتػة٨ٛ ٥ػٝ ٔ٘ػه اٜٛػظ٠٩      

ُّجة، ق٥ظا ٞة  تـ ٧ُٟٜ٩ف ثكٚ زٜ٘ة ٨ٔ ؼٜؽٜت٤ اٟٛ

 ..أث٘ة١ة ٨ٔ ١٪ع االؼتُجةد ٟٛطة آالؼ اٛؽ٢٪٠

 

٪ة ٜٟٛذةٍٞ اٛؽع٩ة ، تُتجع   قاٛ٪٧ـ ٛط٢٩ة ؿجكة َةٟٛ

ٝ ا٧ٛز٪ط ٧٥  ـ اٛؽع٩ة، قدا٦ُٔ ١ٕؽ٦ة أ٦١ة تّٟحٚ ا٧ُٜٛ

ٜت٩٧ػة  إف . صطٞة اٛـ٪ىةف ثأؼةٛ٪ج٦ٝ اٛـع٩عة قاٟٛ

ذةٍٞ اٛؽع٩ة ا٦ّٛطاٞة قاٟٛؽٜسة  ٥ظ٣ اٛـجكة ٠ٞ اٟٛ

ُعٔة اٛؽع٩ة، ٗط ثعزت  ازد٥عت َٜى أؼػةس أ٦١ػة اٛىج٘ػة     قثأ٧ٞاؿ وةاٜة دطاك، ثةإلمةٔة إٛى اٟٛ

ؽؤق٧ٛف٥ٝ . وج٘ة ا٢ٛضجة اٛت٨ ٨٥ ٧ٔؽ اٛذٟ٪ٍ.. االرؼت٘عاو٪ة ٨ٔ اُٛةٛٝ ٧ٜؾ  اٟٛ ٠َ ت٢ك٪ت اٟٛ

٘طؼ٪٠ . كٟة أف اٛسعقب كة١ت ٠ٞ ق٦ُ٢ٝ، إف كة١ت د٢٩٪ػة أق ؼ٪ةؼػ٪ة  . قزتى األؿضةص اٟٛ

قٗط اكتؽجت . قاإلؼك٢طرالزا٧ٛا ٩ط٩عقف ٥ظ٣ اُٜٛجة َجع اُٛك٧ر ٢ٞظ أ٩ةـ إٛعا٢َة قإٛ٪٢٪٘٪٪٠ 

٧ُٜٞػةت قازتٌٕػت    َػ٠ وع٩ػٖ اٛسػعب قاالؼػتْالؿ      ث٦ػة ٥ظ٣ اٛذٟةَةت اٛؽٜىة قاٛحعقة قاٟٛ

٪ػة قثػطأ َكػع    . قاالؼتُجةد ةم٨، ٔ٘ط ؼ٪ىعت َٜى األ١ٌٟة االٗتكةد٩ة اُٛةٟٛ أٞة ٨ٔ اٛ٘عف اٟٛ

٨ ٢ٌٟةت اٛؽػّع٩ة، اٛتػ٨ ت٧٘د٥ػة ا٢ٛضجػة     . دط٩ط ٠ٞ االؼتُجةد اُٛةٟٛ قثـكٚ َةـ، ٔإف ٥ظ٣ اٟٛ

٪ة اٛت٨ ١كجت ١ٕؽ٦ة ث٢ٕؽ٦ة َٜػى رٗػةب اٛـػ٧ُب، أقػجست ُتُػعؼ ثةؼػٝ        " األصػ٧اف "اُٛةٟٛ

Brotherhood. 
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 ٥ظ٣ ٛ٪ؽت صطع ٧ٔت٧ؿ٧ب 

 ٥ظ٣ أَٟةؿ إثطاَ٪ة ٢ٕٛة١ة ٩ةثة١٪ة

 اٌٛٚ قاٛن٧ء  إؼتضطاـ٠ُٔ وع٩٘ة 

ٚ ق٧ر ٞج٦عة ٨ٔ دٗت٦ة قإت٘ة٦١ة  تؽتى٪ٍ تـك٪

 

  Kumi Yamashita  ٩ةٞةؿ٪تةك٨ٞ٧  ١ة٦١ة ا٢ٕٛةإ

ٗط درؼت ا٧٢ٕٛف ٨ٔ  قتُٟٚ ٨ٔ ١٪٧٩٧رؾ  قاٛت٨ تُ٪ؾ 

 .دةُٞة قاؿ٢ى٠

 

اؼتضطٞت ك٨ٞ٧ ٞكطر م٧ء قازط ق أدقات ٧ٞز٤َ ثأثُةد  

.  ٧ٛزةت ٞط٥ـة ُطةقزقا٩ة ٞطرقؼة َٜى اٛسةاه ٜٛضعقج ث

 .قكة١ت ٥ظ٣ إزطا٥ة
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 الكبزي الكىنيت األسزار

إف زذع اٛغاق٩ة ٧ُٜٛـ دٟ٪ػٍ اٟٛػطارس اٛؽػع٩ة اٛتػ٨ تت٢ػةقؿ      

ا٢٦ٛطؼػة اٟٛ٘طؼػة ٥ػ٨    . ا٢ٌٛةـ اٛض٨ٕ ٜٛكػ٧ف، ٥ػ٧ ا٢٦ٛطؼػة اٟٛ٘طؼػة    

إ١ػ٤ َٜػٝ   . اٟٛضىه اٛجةو٨٢ ٧ٜٛد٧د قأؼةس ١ـ٧ء دٟ٪ٍ أؿػكٚ اٛس٪ػةة  

 ؿػ٪ئ ٗط٩ٝ دطاك ٩كتـٓ ق٩ٕؽع ١ٟةذج اٛىةٗة اٛتػ٨ تضٜػٖ قت٧ّزػط كػٚ     

َٜػى  . قتكـٓ ثطٗة ٠َ اٛىع٩٘ة اٛت٨ ت٢ٌٝ ٔ٪٦ػة وةٗػة ا٧ٛدػ٧د ١ٕؽػ٦ة    

دٟ٪ٍ اٟٛؽت٩٧ةت، كٚ ٧ٟ١ذج وج٪ُػ٨ ٢ٜٟٛػ٧ أق اٛسعكػة تتٟحػٚ زتٟػةك      

  .إلزطى أق ٞذ٧َٟة ٠ٞ األؿكةؿ ا٢٦ٛطؼ٪ة اٟٛ٘طؼة
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٘طؼة      صالؿ دص٧ٛٙ ٨ٔ َةٛٝ ا٢٦ٛطؼة اٟٛ

ؼتجطأ ا٢ٌٛع إٛى ا٧ٛد٧د ٠ٞ ز٧ٛٙ ثىع٩٘ػة  

ؼػػ٧ؼ تكتـػػٓ اٛذٟػػةؿ  . ٞضتٜٕػػة تٟةٞػػة 

اٛس٘٪٘ػػ٨ ٜٛىج٪ُػػة ٞػػ٠ ز٧ٛػػٙ، دغ٩بػػةت  

، ٗع١٪ة اُٛ٪٠، ث٧ٜرات DNA اٛسٟل ا٧٢ٛقي

اٛغ٥ػػعة،  ثػػتالتاٛكػػ٧٢ثع،  ٞضػػةر٩هاٛػػحٜخ، 

ةس، تٕػعع أّكػةف اٛـػذع،     كع٩ؽتةالت األٟٛ

سةر اٛجسعي، اٛـػٟػ اٛتػ٨ ١ػطقر     قطٔة اٟٛ

ذعة اٛت٨ ١طقر داص٦ٜة، ا٧٦ٛاء اٛظي  ز٦ٛ٧ة، اٟٛ

١ت٢ٕؽ٤، قدٟ٪ٍ أؿكةؿ اٛس٪ةة األصعى اٛت٨ 

. ١عا٥ة ز٢ٛ٧ة ت٢جحٖ ٠ٞ ١ٌةـ ٢٥طؼ٨ ٞجى٠

ةذدػ٤       قاٛتأٞٚ ٔػ٨ ٥ػظا ا٢ٌٛػةـ اٛضٕػ٨ ق١ٟ

ضتٜٕة تذ٢ُٜة ١سّطؽ ٞجةؿعة إٛى  ا٢٦ٛطؼ٪ة اٟٛ

اٛضى٧ط اٌٛة٥عة َٜى قد٤ اٛسكٟة اُٟٛ٪٘ػة  

قتغقد١ة ثٜٟسة ٠َ األَٟةؿ اٛجةو٢٪ػة ُٜٛ٘ػٚ   

  .اٛكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٨١٧

 

ةذج ٢٥طؼ٪ة       ٘طؼة ١ٟ تـٟٚ ا٢٦ٛطؼة اٟٛ

ق١ؽت ر٩ةم٪ة ٞسطدة تؽتضطـ ٛتكٟ٪ٝ كٚ 

ؿ٨ء ٨ٔ اٛىج٪ُة ٠ٞ ز٢ٛ٧ة، ق٩ٟك٠ ٞـة٥طة 

ُٟةري قاٛ٪طقي  ٥ظا األٞع ث٧م٧ح ٨ٔ ا٠ٕٛ اٟٛ

كة١ت اٛسكٟة اٛ٘ط٩ٟة تؽػت٢ط َٜػى   . اٛ٘ط٩ٝ

ُعٔة ثُٟٖ ٛطردة أف ٥ظ٣ اٛ٘ػ٧ا١٪٠   ٥ظ٣ اٟٛ

٘طؼػػة  اٛع٩ةمػػ٪ةت٪ةا٢٦ٛطؼػػ٪ة قا٢ٛؽػػت  اٟٛ

٧ؼػ٪٘ى    أدصٜت إٛى ٞذةالت تجسث ٔػ٨ اٟٛ

٩ٟك٠ ٞالزٌة ا١تـػةر  . قاٛن٧ء قزتى إٜٛٙ

٧ٌ٢ٞة اٛسؽةث٪ة ثـػكٚ قاؼػٍ ٔػ٨     ٥ظ٣ اٟٛ

َةٛٝ ٞة ٗجٚ اٛتةر٩ش، ٩جطق أف ج٘ةٔة اٛسنةرات 

اٛ٘ط٩ٟة كة١ت ٞتػأجعة دػطاك ث٦ػظ٣ اٛ٘ػ٧ا١٪٠     

ةم٨ اٛ٘ع٩ػت  . اٛك١٧٪ة اٛؽسع٩ة زتى ٨ٔ اٟٛ

١ؽػػج٪ةك، ٔ٘ػػط اَتجػػعت أؼػػةس اٛتكػػةٞ٪ٝ    

ُةثػػط     ٘طؼػػة، كةٟٛ ا٢٦ٛطؼػػ٪ة ٜٛكػػعقح اٟٛ

كٟة اؼتضطٞت .. قاٛذ٧اٍٞ قاٛك٢ةاػ قا٦ٛ٪ةكٚ

ٛتكٟ٪ٝ ا٧٢ٕٛف اٛط٢٩٪ة، كة٧ٜٛزػةت ا٢ٕٛ٪ػة،   

٢س٧تػةت اٛ٪طق٩ػة   كػٚ ؿػ٨ء   .. األ١٧٘٩ةت، اٟٛ

ٞ٘طس كػةف ٩ؽػت٢ط تكػٟ٪٤ٟ َٜػى ١ؽػت      

  .قر٩ةم٪ة ٞ٘طؼة ٪ةؼ٢٥ط

 

ٞة ٧٥ اٛذٟةؿ  ٥ٚ اٛذٟةؿ ٧ٞد٧د ٔ٘ه ٨ٔ "

...  َ٪٠ ا٢ٛةًع، أق أف ٢٥ةؾ ٗ٪ٝ َةٞة تسطد٣  

أ١ة ال ! .. ّةٞل ثةُٕٛٚ ؿ٪ئاٛذٟةؿ ٧٥ 

أَعؼ ٞة ٧٥ اٛذٟةؿ، ٛك٨٢٢ أَٜٝ ثأ٤١ 

.ؿ٪ئكٚ  ٩الٟٞػ . 

 

٢ٕةف األٟٛة٨١  ٛ  Albrecht Dürerا







ػة ٔ٪٦ػة ٞػ٠           إذاك درؼ٢ة دٟػةؿ اٛىج٪ُػة ٟث

ٞض٧ٜٗةت، أق ا٧٢ٕٛف ثـكٚ َةـ، ؼ٧ؼ ١كتـٓ 

 ٍ ٥ػظا اٛ٘ػة٧١ف اُٛػةـ    . ٞجطأ َةـ ٩ـٟٚ اٛذٟ٪ػ

سّجػت     ٩ّٟحٚ اٛتُج٪ع اٛك٨١٧ َػ٠ اٛت٢ةؼػت اٟٛ

ٜٙ ت٘ط٩ع وج٪ُػ٨ ٢ٜٛؽػت   . ٧ٜٜ٘ٛب دٟ٪٢ُة ١ٟ

اٛىع٩٘ة اٛت٨ ١ُعؼ  ث٢ٕؽػاٛذ٪طة ٨ٔ األؿ٪ةء 

ٔ٪٦ة ك٪ٓ ١٘ؽػٝ صػه ُٞػ٪٠ إٛػى ٗؽػٟ٪٠      

ة ٔػ٢س٠ ١سكػٝ   . ٞتؽةق٩٪٠ أق إ١ـةء زاق٩ة ٗةٟا

ثؽ٧٦ٛة َٜى َٟٚ ٨٢ٔ إذاك كة١ت أثُةد٣ أق ١ؽج٤ 

د٪طة أق ؼػ٪بة، أق ١ؽػتى٪ٍ اٛتٟ٪٪ػغ ثـػكٚ     

ٔىعي إذاك كةف قد٤ أزط٥ٝ و٩٧الك أق ٗك٪عاك أق 

ىعي . أثُةد دؽط٣ ّ٪ع ٞت٢ةؼ٘ة ٥ظا اٛت٘٪٪ٝ إٛ

قاٛػظي ١ت٢٘ػ٤ د٪ػطاك     األثُةد٢ٜٛ٣ؽت قت٢ةؼٖ 

قثـكٚ ال ؿ٧ُري ٩ؽت٢ط َٜػى ٗػة٧١ف ؼػعي    

إ٤١ ٗة٧١ف كػ٨١٧  . ٩سكٝ وع٩٘ة ١ٌعت٢ة ٛألؿ٪ةء

٥ظا اٛ٘ة٧١ف ٩ُتٟط َٜى . تضنٍ ٤ٛ كٚ األؿ٪ةء

ا٢ٛؽػجة  "١ؽجة ٗ٪ةؼ٪ة ٞسّطدة، ق٥ػ٨ ثةٛػظات   

اٛتػػ٨ اكتـػػ٦ٕة اٛسكٟػػةء اٛ٘ػػطاٞى  " اٛظ٥ج٪ػػة

ػػة ٩ُػػعؼ    قأدركػػ٧ا ثػػأف ٦ٛػػة قػػٜة قج٪٘ػػة ٟث

، كٚ ؿ٨ء ٞسّجت ُٛ٪٠ ا٢ٛةًع ال "اٛذٟةؿ"ثػػ

ٔػ٨  " ا٢ٛؽجة اٛظ٥ج٪ة"ثّط ٠ٞ أف ٩ست٧ي َٜى 

أثُةد٣ أق وع٩٘ة ت٢ةؼ٤٘، ق٥ظا ٞة ؼ٧ؼ ١كتـ٤ٕ 

  .٨ٔ ٥ظا اٛجسث

 
إٛ٘عات اٛتةٛ٪ة ؼ٧ؼ تج٪٠ د٧ا١ػت ٜٗ٪ٜػة       

. ٔ٘ه ٠ٞ ٧ّٟض ٥ظ٣ ا٢ٛؽجة اٛك١٧٪ة قؼسع٥ة

٧٦ٕـ ؼ٪ٟك٠ اٛ٘ةرئ ٞػ٠   اف اؼت٪ُةب ٥ظا اٟٛ

اٛطص٧ؿ إٛى ٥ػظا اُٛػةٛٝ اٛؽػةزع ٞػ٠ اٛجػةب      

ت٧ُٗة  اٛكس٪ر، ز٪ث ؼ٪كتـٓ األثُةد ّ٪ع اٟٛ

. ٜٛذٟٚ قاٛظي ٩ؤجع َٜى ز٪ةت٢ة ٨ٔ كٚ ٛسٌة

أزط أزذةر اٛج٢ةء " ا٢ٛؽجة اٛظ٥ج٪ة"تُتجع ٥ظ٣ 

األؼةؼ٪ة ٜٛذٟةؿ، قثُط ُٞعٔت٦ة د٪طاك ق٠ٞ جٝ 

تىج٪٦٘ة ٨ٔ ز٪ةت٢ػة اٛ٪٧ٞ٪ػة قأَٟة٢ٛػة ؼػ٧ؼ     

ؤجع َٜى ا٢ٕٛػ٧س   ١تٟك٠ ٠ٞ ق٢ٍ اٛذٟةؿ اٟٛ

  .قاٛظي ٩ٕت٠ ٧ٜٜ٘ٛب

٘ىٍ اٛظ٥ج٨" أ٩نأقتؽٟى  ، "اٛػظ٥ج٨  اٛجةي"، "اٟٛ

اٛت٢ةؼػت  "، "اٛ٘ػعف اٛػظ٥ج٨  "، "اٟٛ٘ىٍ اٟٛ٘طس"

ّ٘طس قّ٪ع٥ة ٠ٞ ٞكىٜسةت ٞضتٜٕة زؽػت  " .. اٟٛ

 .       اصػػػػتالؼ اٟٛػػػػطارس

٩ُتجع ٞ٘٪ةس أؼةؼ٨ ٞتذؽط ٨ٔ ٌُٞٝ ٌٞة٥ع       

0 ثػػػت٘ػػطر ا٢ٛؽػػجة اٛظ٥ج٪ػػة   . اٛىج٪ُػػة ت٘ع٩جػػةك 

، ا٢ٛؽجة اٛظ٥ج٪ة ٨٥ 1.618033988749894848

ٛذغا٤ األكجػع  " اٛكٚ"ٔع٩طة ٠ٞ ٦َ٧١ة ثس٪ث ١ؽجة 

 .ٜٛذغء األقْع" اٛذغء األكجع"٧٥ ٞتىةثٖ ٍٞ ١ؽجة 

أثؽه تُج٪ع ٦ٛظ٣ ا٢ٛؽجة ٩تذٜى كٟة ٔػ٨ اٛـػكٚ   

 :اٛتة٨ٛ

ا٢ٛؽجة اٛظ٥ج٪ة    ٓ  تُع٩

 

 ؿعح إٛكعة

  

رّػػٝ أف ٦ٕٞػػ٧ـ ا٢ٛؽػػجة اٛظ٥ج٪ػػة ٥ػػ٧ ؼػػ٦ٚ      

االؼت٪ُةب، إال أف ٞسةقالت تىج٪٤٘ أججتػت ثُػل   

إف ؿػطة ثؽػةوت٦ة   . اٛك٧ُثة قاٛتُ٘٪ط ٨ٔ تٕؽ٪ع٥ة

وجُػةك اٛؽػجت   . أدت إٛى د٦ُٜة ٞعثكة ثُل اٛـ٨ء

٧مػ٧ع ثةٛـػكٚ اٛكػس٪ر،     ٧ُ٩د إٛى َطـ ت٢ةقؿ اٟٛ

أي #ز٪ث إٛى دة١ت اٛ٘ؽٝ اُٜٟٛػ٨ ٦ٛػظا اٛ٘ػة٧١ف    

ةـ " قا٢٦ٛطؼ٨ اٛع٩ةم٪ةت٨ ٢٥ةؾ ٗؽٝ آصع قدت اإلٟٛ

ةقراا٨#ق٧٥ اٛ٘ؽٝ اٛعقز٨  ث٤ ٦ٛظا اٛؽجت، ٦ٟٞة ". اٟٛ

. ثِٜ إٟٛةٞٙ ث٦ظا اُٜٛٝ، ٔؽ٧ؼ ٩ج٘ى إدراكٙ ٤ٛ ١ةٗكةك

ق٨ٔ اٛس٘٪٘ة، ٥ظا ٞة د٤ُٜ ّ٪ع ٞ٘طراك ثـكٚ قاؼٍ 

٨ٔ إٛ٘عات اٛتةٛ٪ة ؼ٧ؼ أزةقؿ تجؽ٪ه . ث٪٠ ا٢ٛةس

٥ظا اُٜٛٝ ث٘طر اإلٞكةف، ثس٪ث أد٤ُٜ ؼ٦ٚ ا٦ٕٛػٝ  

ة  ق٠ٞ جٝ ٗةثٚ ألف ١طص٤ٜ ٨ٔ ٧ٌ٢ٞٞت٢ة إٛكع٩ة رٟث

١ؽتٕ٪ط ٠ٞ أؼعار٣ اٛؽسع٩ة ٨ٔ ثُل ٠ٞ د٧ا١ػت  

  ..ز٪ةت٢ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

٢َطٞة  Proportion "١ؽجة"ّةٛجة ٞة ١٘كط ثكٜٟة     

ٞػ٠  . ١تكٜٝ ٠َ اٛكٜة اٛعٟٗ٪ة ث٪٠ األكجع قاألقػْع 

ٚ اٛتة٨ٛ "ا٢ٛؽجة اٛظ٥ج٪ة"أدٚ ت٧م٪ر ٧٦ٕٞـ  ، اٛـك

كٟػة   األثُةد٩٣ج٪٠ َطة أزقاج ٠ٞ اٛضى٧ط ٞضتٜٕة 

اٛضه األص٪ع  .تضتٜٓ ١ؽجة أثُةد كٚ زقج ٠َ ثُن٤

ق٥ػ٨ أثؽػه أؿػكةؿ     0.618إٛػى   ٦ٌ٩1ع ١ؽػجة  

٪أا٢ٛؽت اٛظ٥ج٪ة ا٧ٟٛق٧ٔة   :َةٟٛ
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٠  ٟٛإذاك0 اٛؽؤاؿ ٧٥ ا٢ٛؽجة اٛظ٥ج٪ة ٟٞ٪غة َ

ٙ، ٥ٚ ٢٥ةؾ ٔعؽ ث٪٠ .. ّ٪ع٥ة  قاأل٥ٝ ٠ٞ ذٛ

ا٢ٛؽجة اٛظ٥ج٪ة ق١ؽجة أصعى ٞسججة  رثٟة 

ٞ٘ةر١ة ٞضتكعة قؼع٩ُة ُٜٟٛةدالت اٛتةٛ٪ة ت٧ٔع 

  :اإلدةثةت اٛـةٔ٪ة

 

ق٥كظا، ٔإف ١ؽجة األقْع ٛألكجػع تؽػةقي        

 B إف ت٘ؽ٪ٝ اٛضه ثة٢ٛ٘ىة. ١ؽجة األكجع ٜٛكٚ

ٔإذاك أززت . تٟحٚ ١٘ىة اٛت٧ازف ث٪٠ ا٢ٛؽجت٪٠

ا٢ٛ٘ىة ٜٗػ٪الك إٛػى األٞػةـ أق اٛضٜػٓ ٔؽػ٧ؼ      

تسكػٚ َٜػى ١ؽػجت٪٠ ّ٪ػع ٞتؽػةق٩ت٪٠ قال      

اٛسةٛػػة ا٧ٛز٪ػػطة اٛتػػ٨ تكػػ٧ف   . ٞتػػ٧از١ت٪٠

٢َػػطٞة تكػػ٧ف  ٥ػػىا٢ٛؽػػجت٪٠ ٞتؽػػةق٩ت٪٠ 

اٛجع٥ػػةف   ٩حػػ٥ٚػػظا اٛت٘ؽػػ٪ٝ  . ذ٥ج٪تػػ٪٠

ٖ ٥ظ٣  اٛع٩ةم٪ةت٨ ٛك٪ٕ٪ة اؼتـُةر اُٛ٪٠ ٛت٢ةؼ

ا٢ٛؽجة اٛؽسع٩ة اٛت٨ ت٦ٌع ثـكٚ ٞتكعر ٨ٔ 

كٚ ٞكةف ٨ٔ اٛىج٪ُة قزتى ٨ٔ ا٧٢ٕٛف اٛت٨ 

 .٢٩تذ٦ة اٟٛجط٧َف ا٧ٟ٦ٜٟٛف ٔىع٩ةك

٠ٞ أدػٚ إججػةت ز٘٪٘ػة قدػ٧د ٥ػظ٣         

ا٢ٛؽجة اٛظ٥ج٪ة اٛؽةزعة ٨ٔ كٚ ٞكةف ٠ٞ 

ز٢ٛ٧ة، ثؽعَة قؼ٧٦ٛة، تٝ تى٩٧ع أداة ٗ٪ةس 

ٞ٘٪ػػةس "صةقػة ٦ٛػػظا اْٛػػعض، قتؽػػٟى  

 GOLDEN MEAN "ا٢ٛؽػجة اٛظ٥ج٪ػة  

GAUGE.  

ٟ٪غة، ؼػ٧ؼ       ق٠ٞ صالؿ ٥ظ٣ األداة اٟٛ

ذ٧َٟػة    ١ذعي ثُل اٛ٘٪ةؼةت اٛؽػع٩ُة ٟٛ

ٞت٧٢َة ٠ٞ األؿ٪ةء قؼ٢كتـٓ ُٞػةك أزػط   

اٛ٘ػ٧ا١٪٠ اٛؽػسع٩ة اٛتػ٨ ؼػضع٥ة اٛضػةٖٛ      

 .اٌُٛ٪ٝ ٨ٔ َٟٜ٪ة اٛضٜٖ

 

 "ٞ٘٪ةس ا٢ٛؽجة اٛظ٥ج٪ة"

 

 

٥ظ٣ األداة دٗ٪٘ة دطاك ٨ٔ ٗ٪ػةس ا٢ٛؽػجة       

اٛظ٥ج٪ػة ٔػػ٨ كةٔػػة األؿػ٪ةء، ز٪ػػث ك٪ٕٟػػة   

اصتٜٕت زاق٩ة ا١ٕعاد٦ة تج٘ػى ٞسةٌٔػة َٜػى    

  ا٢ٛؽػػجة اٛظ٥ج٪ػػة إٛةقػػٜة ثػػ٪٠ رؤقؼػػ٦ة 

 

ثُػػط اؼػػتضطاـ ٥ػػظ٣ األداة ٛ٘٪ػػةس ٌٞػػة٥ع    

ٞضتٜٕة ٠ٞ اٛىج٪ُػة ؼ٢كتـػٓ اٛكح٪ػع ٞػ٠     

ـتعكة ث٪٦٢ة ٚ اٟٛ   :ٔ٪ٟة ٨ٜ٩ ثُل األٞحٜة. ا٧ُٛاٞ
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جطأ اٛظ٥ج٨ ٩سكٝ دٟ٪ٍ ٌٞػة٥ع      ٥ظا اٟٛ

اٛتػ٨  ) "اٛجعقت٧ثالزٞة"٠ٞ  اثتطاءاكاٛىج٪ُة، 

ذ٦ع٩ةتُتجع اٛذجٜة األقٛى ٜٛكةا٢ةت  إٛى " اٟٛ

اٛكطٔة اٛجسع٩ة، إٛى وع٩٘ة ٞؽةر اٛك٧اكت 

ٔػػ٨ ا٢ٌٛػػةـ اٛـٟؽػػ٨، قزتػػى اٛؽػػٜٝ    

جطأ  ٝ تأؼ٪ؽ٤ قٖٔ ٥ظا اٟٛ ٧ؼ٪٨٘ ت كٟة #اٟٛ

، قكػػظٛٙ ١ٌػػةـ ا٢ُٛةقػػع  "الز٘ػػأؼػػ٢عى 

اٛك٪ٟةق٩ػة، قوجُػةك، كػٚ ؿػ٨ء ٛػ٤ َالٗػة       

ضتٜٕػة ٩ضنػٍ ٦ٛػظا     ثةأل١ٌٟة اٛىج٪ُ٪ة اٟٛ

 .اٛ٘ة٧١ف تٜ٘ةا٪ةك

 

 

اإل١ؽةف ّ٪ع ٞؽتح٢ى ٠ٞ ٥ظا  

 اٛ٘ة٧١ف اٛك٨١٧

 

 

 إٛ٪غ٧ٛ٧٩د٪ةكٚ ٦ٌٞع ٠ٞ ث٢٪ة اإل١ؽةف     

زتى َكػ٪ةت اُٛػ٪٠   . ٩ضنٍ ٦ٛظا اٛ٘ة٧١ف

٘ىٍ اٛظ٥ج٨  قٞضةر٩ى٦ة ٖ ٍٞ ٞجطأ اٟٛ تت٧أ

١ؽجة أو٧اؿ اٛػط٥ةٛ٪غ  #قكظٛٙ ٧ُٗٗة األذف 

قمعثةت اٜٛ٘ت تضٕٖ ث٦ظ٣ ا٢ْٟٛة ". األذ١٪ة

تةركةك ١ؽجة  األث٦عاٛظ٥ج٪ة، ق٩طٍٔ اٛطـ إٛى 

كٚ ٥ظا ٩ت٧أٖ ٍٞ ٞجطأ . ُٞ٪٢ة ٨ٔ اٛجى٪٠

٘ىٍ اٛػظ٥ج٨  قزتػى ١ـػةوةت اٛج٢٪ػة    ! اٟٛ

اُٛكج٪ة ٨ٔ زةالت َٜ٘٪ة ُٞ٪٢ػة تضنػٍ   

  .ٜٛ٘ة٧١ف ذات٤
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ٖ ٍٞ اٟٛؽٜٟةت ٔ٪ذت ١جظ٥ة ٨ٔ اٛسةؿ...  ” ـ اٛس٘ةا ٝ تتالء   ”...إذا ٛ

 .ةزتى ٨ٔ َةٛٝ األكةد٩ٟ٪... ٥ظا ٧٥ قاٍٗ األ٧ٞر دااٟةك 

 

 

٢َطٞة ٦ٌ٩ع َج٘عي ز٘٪٨٘ ٨ٔ ٥ظا اُٛةٛٝ، ٩ٟك٢ٙ أف تُع٤ٔ ٠ٞ ...  ”

 0 صالؿ اٛسةٛة اٛتةٛ٪ة

   ”..قث٦ٜةا٤زٟ٘ى اُٜٛٝ ا٦٢ٟٛذ٨  ٩٣تسةٛٓ مط

  ؼ٩٧ٕتد١٧ةجةف 

 الوؤاهزة ضذ اإلنسانيت
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 Stanford أوفشينسكي. ر.ستانفورد ـ
R. Ovshinsky 

 
ة  اكتـةؼ أد٦غة ١كٓ ١ةٜٗة ّ٪ع ٞتج٧ٜر

amorphous semiconductor devices.  

    
َػػػػعؼ إٛ٪غ٩ػػػػةا٪٧ف أّف اٛعٗػػػػةاٖ        

قاٛتعا١غؼت٧رات ال ٩ٟك٠ أف تك٢ٍ ؼ٧ى ٠ٞ 

اٛـػػعاار اٛحٟ٪٢ػػة ٔ٘ػػه ٞحػػٚ اٛكع٩ؽػػتةؿ  

اصتعاع  ٧٥دٝ. األزةدي اٛكة٨ٔ ١كٓ ا٢ٛةٗٚ

٢ٛكٓ ا٢ٛةٗالت ؿػج٤  #اٛح٧ري  أقٔـ٪٢ؽك٨

٠ٞ ٗجٚ إٛ٪غ٩ةا٪٪٠ قأ٥ٟٚ ألكحع " اٛغدةدّ٪ة

ٕٜٞؽةك  أقٔـ٪٢ؽك٨كةف . ٠ٞ َ٘ط ٠ٞ اٛغٞةف

ّٝ اٛ٪ةثة١ّ٪٧ف ثُٟٜػ٤ قٗػة٧ٞا    ق٧ُٞزاك ٢َطٞة ا٥ت

 0قكة١ت ا٢ٛت٪ذة. ثت٤ٜ٩٧ٟ

 

ٔ٪غ٩ػةء أ١كػةؼ   "٧٦ًر َٜٝ دط٩ط اؼ٤ٟ    

تج٧ٜرة ا٧٢ٛاٗٚ ، ثةإلمةٔة إٛى ت٢٘٪ػة  "ّ٪ع اٟٛ

األّـ٪ة اٛعٗ٪٘ة ١كٓ ا٢ٛةٜٗة اٛعص٪كة دطاك 

قَٜى قد٤ اٛضك٧ص اٛضال٩ة اٛـٟؽّ٪ة ١كٓ #

ا٢ٛةٜٗة، ٧ّ٘ٞٞةت اٛىةثُةت، اٛؽ٧اٗةت ا٢ٛةؼضة 

ٔ٘ط ق٢ٍ ". اٛت٨ تجةع ٠ٞ ٗجٚ ؿعكة ؿةرب

ال٩٪٠ ٜٛ٪ةثةف ثطالك ٠ٞ أٞع٩كة  .اٟٛ

  

 Ignazساااااااااااا ي وي  إجناااااااااااا -
Semmelweis 

 
 ١ٌةٔة اٛذّعاز٪٠ قزٟى ا٢ٕٛةس 0ٔكعة

 
ـ      ٜٛذُّٟ٪ة اٛىجّ٪ة ٔكعة أّف  ؼٟ٪٩٧ٜػّٗط

٧ت َطد كج٪ع ٠ٞ  األوجةء كة٧١ا ٩تؽجج٧ف ٟث

األ٦ٞةت ا٧ٛالدات ٠ٞ صالؿ إدعاء َّٟٜ٪ػةت  

ٛذعقح ٞتّ٘٪سة، قثُط٥ة ٞجةؿعة ٩ؽتضعد٧ف 

   ٝ ٧اٛ٪ط ثػطقف ّؽػٚ أ٩ػط٦٩ ٞحػٚ ٥ػظ٣   . اٟٛ

اٛس٘٪٘ػػة كة١ػػػت َػػػةراك كج٪ػػػعاك ٛذٟةَػػػة  

ا١ت٦ى . االصتكةق٪٪٠ ألف ٩٘ج٥٧ٜة، ٔأ٥٧ٜٟ٥ة

إٛػى ٞؽتـػٕى ٛألٞػعاض     ثؽٟ٪٩٧ٜػاألٞع 

 .اُّٜٛ٘٪ة، قُأزعٗت أٔكةر٣ ثُط ٧ٞت٤

 
ثؽجت تج٢ّػ٨ ٔكػعة    تيساا نيكاواز٧ربـ

 "اٛع١٪٠ أق اٛتعّدد اٛك٦عثةا٨ األرم٨"

ٗط أقجست تؽػٟى   قتٝ تج٢٪٦ة ٨ٔ ا٦٢ٛة٩ة 

 ".تعّددات ؿ٧ٞةف"اٛ٪٧ـ 

   

  تيسا نيكواـ
 

" إٛسٟةتٞسعكةت ك٦عثةا٪ة اٛضةٛ٪ة ٠ٞ "

brushless AC motor  

 
سعكةت ٨٥ ٞحةؿ  ُت٘ط أّف ٥ظ٣ اٟٛ كةف ٠ٞ اٟٛ

ة اٛسعكة قاٛت٨ كة١ت  َٜى ا٫الت اٛض٪ةٛ٪ة اٛطاٟا

ذتٟػٍ     ٧ٞمٍ ؼضع٩ة قاؼتجُةد ٞػ٠ ٗجػٚ اٟٛ

 .ا٨ُٟٜٛ

 
 Peyton Rousرو  بيتاو ؼضعقا ٞػ٠  ـ 

إٛ٪عقؼػػةت تؽػػجت "ثؽػجت وػػعح ٔكػعة أف   

 "اٛؽعوةف

 
 Warren S. Warrenوار .  وار  ـ
 

 ٠ اكتـة٤ٔ ٛجُل اٛحْعات ٨ٔ ١ٌع٩ة اٛع١٪

 ا٢ْٟٛةو٪ؽ٨

 

ؿظقذ  ثع٢٩ؽت٧فدرس قارف قٔع٤٘٩ ٨ٔ دةُٞة 

٢ْةو٪ؽ٨ ققدطقا ؿكالك  ٞة ٨ٔ ٞذةؿ اٛع١٪٠ اٟٛ

٢ْةو٪ؽػ٨     ". MRI#دط٩طاك ٢ٌٛع٩ػة اٛػع١٪٠ اٟٛ

ثػػ٪٠ اٛذغ٩بػػةت  اٛطقرا١ّ٪ػة تـػٟٚ اٛتٕػػةَالت  

تجةَػػطة  تػػأج٪عات ١ةتذػػة ٞػػ٠ َٟٜ٪ػػة     قاٟٛ

كةف زٞالؤ٣ ٩ؤكطقف ثأ٤ّ١ . االمىعاثةت اٛستٟ٪ة

ذ١٧٢ة  كةف َٜى صىأ قزّظرق٣ ٠ٞ أّف ١تةاذ٤ اٟٛ

 ثع٢٩ؽػت٧ف ازتٌٕػت  . ؼتُّعض ٢٦ٞت٤ ٜٛضىع

ث٢٘ط٥ة اٛالذع، ق١ـعت تس٘٪ػٖ َٜٟػ٨ ٦٩ػطؼ    

زػعـ قارف ثُػط٥ة ٞػ٠    . ٜٛؽضع٩ة ٞػ٠ َٟٜػ٤  

قثُط ز٧ا٨ٛ ؼجُة أ٧َاـ ا١ٜ٘جت ٧ٞدة . اٛت٩٧ٟٚ

أقجر ٧ٞٗػٓ قارف   قاٛؽضع٩ة َٜى أقسةث٦ة ، 

٩٧ٗةك دطاك ثؽجت ٧٦ًر ت٢٘٪ة دط٩طة تُتٟط َٜى 

 . اكتـةٔةت٤ اٛح٧ر٩ة


 George Zweig ويججورج ـ
 

  quark theory" ١ٌع٩ة اٛذغ٩بةت اٛطٗ٪٘ة

 

١ٌع٩ػة اٛذغ٩بػػةت اٛطٗ٪٘ػة ٛػػطى    زق٩ػػخ١ـػع  

ذٜػ األقرث٨ ٜٛجسث اُٜٟٛػ٨ ا٢ٛػ٧قي ٔػ٨     اٟٛ

قكةف اٛذٟ٪ٍ ٩ُت٘ط أ٤ّ١ ال ٧٩دط . 1964اُٛةـ 

قثطالك ٠ٞ . اٛـس٢ة اٛك٦عثةاّ٪ة 3/1ُدؽ٪ٝ ٛط٤٩ 

ت٨ٜ٘ اإلٗعار ث٢ٌع٩ت٤، قاد٤ َعاٗ٪ٚ كح٪عة، كٟة 

 ..ُأّت٦ٝ ثك٤١٧ ددةالك

 

 ال٧ٔاز٩ػ٤  أ١تػ٧ف ٨ٔ اٛ٘عف اٛحة٠ٞ َـع، قّعح    

اٛسذةرة ال " أف " ٞؤؼػ َٜٝ اٛك٪ٟ٪ةء اٛسط٩ث#

ألف ٥ػػظا  ... ٩ٟك٦٢ػػة أف تؽػػ٘ه ٞػػ٠ اٛؽػػٟةء   

ق ثُط ٗعف ٠ٞ اٛػغ٠ٞ، ز٪ػث تػٝ      .."!ٞؽتس٪ٚ

اكتـةؼ ًة٥عة اٛـػ٦ت، تجػ٪٠ أف ٥ػظا اٛعدػٚ     

ستعـ ال ٩ٟك٠ االَتٟةد َٜػى كالٞػ٤   . ا٨ُٟٜٛ اٟٛ

ؽك٪٠، كٟة ٦ًػع ّ٪ػع٣    ّٕٚ اٟٛ ٦ٌٔع ثُط٥ة كةْٟٛ

٠ٞ األكةد٩ٟ٪٪٠ ثُط أف قػعز٧ا ثػأ٧ٗاؿ ٞػأج٧رة    

 .ٛك٦٢ة ٨ٔ اٛس٘٪٘ة كة١ت أ٧ٗاالك زٟ٘ةء

٩جطق أف اٛتةر٩ش الزاؿ ٩ُ٪ط ١ٕؽ٤ ٠ٞ دط٩ط،     

٦ٟٟٔة أ٦ًع ٥ؤالء األكةد٩ٟ٪٧ف ٠ٞ ردةزة َ٘ػٚ  

قٞؽؤقٛ٪ة ٨ٔ ت٧د٦ػةت٦ٝ قتكػع٩سةت٦ٝ اُٜٟٛ٪ػة    

اٟٛضتٜٕة، إال أ٦١ٝ الزا٧ٛا زتى ٢ٞ٧٩ة ٥ظا ٩ُ٘ػ٧ف  

٦ٔػٝ الزاٛػ٧ا ٩كػعز٧ف ٧٩ٞ٪ػةك     . ٨ٔ اٛضىػأ ذاتػ٤  

ثتكع٩سةت ٞضتٜٕة ت٨ٕ٢ قتكّظب ًػ٧ا٥ع كح٪ػعة   

دقف زتى ا٢ٌٛع ٨ٔ ٞطى ٞكػطاٗ٪ت٦ة ثةالَتٟػةد   

٦ٔػٝ ٢٩ؽػ٧ف أق   . َٜى قؼ٪ٜة اٛجسػث قاٛطراؼػة  

تسّذعة تذة٣ ًة٥عة ُّٞ٪٢ة  ٧اٗٓ اٟٛ ٩ت٢ةؼ٧ف أف اٟٛ

ػة ثُػط ؼػ٧٢ات أق     ٗط تؽ٨ء إٛ٪٦ٝ ٔ٪ٟة ثُط، رٟث

٧َ٘د و٩٧ٜة ٠ٞ اٛغ٠ٞ، ز٪ث ٗػط تكـػٓ ٥ػظ٣    

اٌٛة٥عة ٠َ قاُٗ٪ت٦ة ثُكػ تكع٩سةت٦ٝ ا٢ٛةٔ٪ػة  

ٛك٠ ٩جطق أف ٥ؤالء ال ٩ؽت٧٘ف اٛسكٟػة ٞػ٠   . ٦ٛة

 . اٛتةر٩ش

٥ظا ٞػة ١ؽتضٜكػ٤ ٞػ٠ دػ٧اب اٛجعقٔ٪ؽػ٧ر          

، اٟٛتضكف ٨ٔ "قٛج٧رت٩٧ٛػ "اٛجع٩ىة٨١ اٛجةرز 

، ك٧ٛطج ١٧٩٪ٕةرؼ٪ت٨اٛطقاا٪ة ثذةُٞة  اٛجة٧ٛ٧٩د٪ة

٢ٛطف، َٜى ؼؤاؿ وعز٤ أزط اٛكػسةٔ٪٪٠ زػ٧ؿ   

تـطدة، ٔ٘ةؿ  0َٜ٘٪ة اُٜٟٛةء اٟٛ

"!٧٥ َ٘ٚ ٔةرغ... اُٛ٘ٚ ا٢ٟٕٛتر "..  .. 

تُكج٪٠ َٜى      ث٧د٧د ٥ظا ا٧٢ٛع ٠ٞ اٛعدةؿ اٟٛ

َّة ا٦ٛعـ ا٨ُٟٜٛ ا٦٢ٟٛذ٨، ٞةذا ١ت٧ٍٗ  ك٪ػٓ  !.. ٗ

٩ٟك٠ ُٜٜٛٝ اٛتٜ٘٪طي أف ٩جسث ٨ٔ ا٧ٌٛا٥ع ّ٪ع 

أ٧ٛٔػػة َٜٟ٪ػػةك ٔػػ٨ ا٧ٛٗػػت اٛػػظي ٩ػػعٔل      اٟٛ

ك٪ٓ ! األكةد٩ٟ٪٧ف االَتعاؼ ث٦ظ٣ ا٧ٌٛا٥ع أؼةؼةك 

٩ٟك٠ ُٜٜٛٝ اٛتٜ٘٪طي أف ٩سٖ٘ ١٘الت ٧١َ٪ة ٨ٔ 

ػة ث٘ػ٨ ٥ػػؤالء     قٞجةداػ٤   ت٧د٦ةتػ٤ قأثسةجػػ٤ وةٟٛ

ؤؼؽػةت اُٜٟٛ٪ػة    تُكج٧ف َٜى رأس ٥عـ اٟٛ اٟٛ

 اٛعؼٟ٪ة 


٠ٞ اٛتكػع٩سةت قاإلَال١ػةت   % ٨ٔ99 ز٪٠ أّف 

ّ٪ع #اٛكةدرة ٠ٞ األقؼةط اُّٜٟٛ٪ة اْٛ٪ع تٜ٘٪ط٩ة 

تجػػطق زاإػػة ٥٧ٜٜٛػػة األقٛػػى، ٔإ٢١ّػػة ال  " رؼػػٟ٪ة

١ؽتى٪ٍ أف ٢١جظ أي ٦٢ٞة ثػطقف تسع٩ّػةت، قإذا   

٢ُٜٔة ذٛٙ ٔإ٢١ّة ثةٛتأك٪ػط ١أصػظ ٞكة١ػةك ٢ٛػة ثػ٪٠      

اٛؽةصع٠٩ اٛظ٠٩ اؼتجُطقا أق زتى اَتعم٧ا َٜى 

 ..……َطد كج٪ع ٠ٞ االكتـةٔةت
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 ٞسعكةت دااٟة اٛسعكة

 ـ1903َةـ  را٩تاٛى٪عاف األقؿ ٛألص٠٩٧ 

 رايجاألخىين 

 NIKOLA TESLA  حيسال نيكىال

 الوؤاهزة ضذ اإلنسانيت

تػظكع أف اُٛط٩ػط ٞػ٠    . اُّٟٜٛ٪ة اٛعااطة َجع اٛتػةر٩ش  

اٛت٢٘٪ةت اُٛكع٩ة اٛت٨ ١أ٦ٕٛػة اٛ٪ػ٧ـ ٞحػٚ اٛى٪ػعاف     

٢ذعٔة، تجطق َةد٩ة قٞ٘ج٧ٛة  قٔكعة اٛ٘ةّرات األرم٪ة اٟٛ

ثة٢ٛؽجة ٢ٛة، ٛك٦٢ة ثطت صةوبة ثـكٚ دػةزـ صػالؿ   

 .ٔتعة اكتـة٦ٔة ألّقؿ ّٞعة

 

ذةؿ ا٨ُٟٜٛ اٛكج٪ع، ٗط ٩ك٧ف اٛجسث         ٨ٕٔ ٥ظا اٟٛ

ةس  ٠َ اثتكةرات ت٢٘٪ة ج٧ر٩ّة ٧٥ ٞحٚ اٛجسث ٠َ اٟٛ

ط٧ٔف ث٪٠ األٗظار قإ٤ّ١ ؼ٪ك٧ف َةراك َٜػى اُٜٛػٝ   . اٟٛ

٢ج٧ذة ٩ست٧ي َٜى  ٦٢ذ٨ إذا كةف ٞذةؿ ا٧ُٜٛـ اٟٛ اٟٛ

ةس اٛحٟ٪٠ ٦ٔظا ٩ذُٚ اٛسكٝ َٜى ١ٌع٩ة ٞذ١٧٢ة . اٟٛ

إذا كة١ػت االثتكػةرات   . ّ٪ع تٜ٘٪ط٩ة أٞعاك أكحع ق٧ُثة

ةك ٔإّف ٛط٢٩ة ؼجت دّ٪ػط ٛعٔنػ٦ة   ذ١٧٢ة زاإة داٟا . اٟٛ

ػةس ثػ٪٠ األٔكػةر       ة أ٤١ ٩ٟك٢٢ػة إ٩ذػةد اٟٛ ٛك٠، وةٟٛ

ذ١٧٢ة، ال ١ؽػتى٪ٍ ١جػظ األٔكػةر اْٛع٩جػة ثـػكٚ       اٟٛ

ٗػط  . تٜ٘ةا٨ ٦ٟٞة ثطت ٥٧ٜٜٛة األقٛػى ثأ٦١ػة ؼػض٪ٕة   

٩تس٧ّؿ اٛذ٧٢ف أز٪ة١ةك إٛى اكتـةؼ ز٘٪٨٘ ٔع٩ط ٠ٞ 

ٝ رأؼةك َٜى َ٘ت ق٥ظا ٞة ٩سكٚ . ٤َ٧١ قٗط ٩ٜ٘ت اُٛةٛ

ةك َجع اٛتةر٩ش ا٨ُٟٜٛ اٛى٩٧ٚ  .داٟا

 Alexander Bell  بل غزاهام ألكسانذر

صه ٥ةتٓ ٩عثه ث٪٠ ١٪٧٩٧رؾ قؿ٪كة٧ّ 

 ـ1892َةـ 
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 الوؤاهزة ضذ اإلنسانيت

ٚ  قؼػت٪عف  ؼةقث"ػ تُتجع اٛ٪٧ـ ؿعكة  " ثػ

٦ٜٛةتٓ ٠ٞ إزطى أكجػع اٛـػعكةت قأكحع٥ػة    

ٛك٠ ٥ٚ تُٜٝ ثأف ٞؤؼؽ٦ة . ١ذةزةك ٨ٔ اُٛةٛٝ

ٗط أد٠٩ ثت٦ٟة " ثٚ ّعا٥ةـأٛكؽ٢طر "األّقؿ 

االزت٪ػػةؿ ثؽػػجت ٞسةقٛتػػ٤ دٟػػٍ األٞػػ٧اؿ  

ٓ #ٛك٢ةَة تذ٦٪غات تضػف اٛتٜٕػ٧ف    " ا٦ٛػةت

سػة٨ٞ اُٛػةـ       اٛظي اثتكػع٣  قكػةف ادَػةء اٟٛ

٩ؽت٢ط َٜى ٔعم٪ة أ٤١ ٠ٞ اٟٛؽتس٪ٚ َٜػى  

 !األق٧ات أف ت٢ت٘ٚ َجع األؼالؾ

  

ـ  " ثٚ ّعا٥ةـأٛكؽ٢طر "ـ، كةف ٨ٔ1876 اُٛة

ّٝ َٜػى   ؽةَطة اٛك ٩ُٟٚ َٜى د٦ةز صةص ٟٛ

اٛؽٟةع ٠ٞ صال٤ٛ، ٛك٤٢ اكتـٓ ثةٛكطٔة ثأف 

قأوٜػٖ َٜ٪ػ٤   . ق٧ت٤ ٗط ا١ت٘ٚ َجع األؼالؾ

ثُط إدراؾ ٞطى ٗ٪ٟػة  ". ت٧ٕٜف"ز٪٦٢ة اؼٝ 

٩ؽتُعض ك٪ػٓ ٩ُٟػٚ   " ثٚ"اكتـة٤ٔ، راح 

اصتعا٤َ أٞةـ اُٛةٞة، زتػى دػةءت اٛـػعوة    

اصتالس األ٧ٞاؿ ٠ٞ "قأقدَت٤ اٛؽذ٠ ثت٦ٟة 

 ".ٞذ٧َٟة ٠ٞ اٛذ٦الء

 

قٗط قطرت ٞ٘ةٛة قسٕ٪ة ٨ٔ اٛ٪٧ـ اٛتة٨ٛ   

إف اُٛ٘الء ٧ُٟٜ٩ف د٪ػطاك ثأ١ػ٤ ٞػ٠    0 "..ت٧٘ؿ

اٟٛؽتس٪ٚ ١٘ٚ اٛك٧ت َجع األؼالؾ، ٛك٠ ٧ٛ 

أتعم٢ة ثأف ٥ظا ٟٞك٠، ٔإ٦١ػة ّ٪ػع ٞذط٩ػة    

قٛ٪ػ ٢٥ةؾ أي ٢ُٕٞة ٠ٞ ُٔٚ ذٛٙ ثة٢ٛؽجة 

٧او٨٢ ٥ظا اٛجٜط ٟٛ.".. 

 

ػ ثُط ذٛٙ ثؽ٧٢ات ٜٗ٪ٜة ؿ٦ط اُٛةٛٝ اٛتكع٩ر 

 0 اٛتة٨ٛ

٨ٔ اُٛط٩ػط ٞػ٠   " د٧ٕ٩ر٩ؽت٨ٛ "٩ط٨َ ".. 

اٛكسٓ ثأ٤١ ؼ٪كجر ثةإلٞكةف ١٘ػٚ اٛكػ٧ت   

. اٛجـعي َجع األوٜؽ٨ صالؿ ؼ٧٢ات قد٪غة

قثةالَتٟةد َٜى ٥ػظ٣ اٛتكػع٩سةت اٛؽػض٪ٕة    

نػّٜٜة، تػٝ إ٢ٗػةع اٛذ٦ٟػ٧ر       قاٛال٧ُ٘ٞٛػة قاٟٛ

 » ..األٞع٩ك٨ ٛـعاء أؼ٦ٟةك ٨ٔ ؿعكت٤

 

٥ظا اٛتكع٩ر أو٤ٜ٘ ا٢ٛةات اُٛةـ اإلٜٗ٪ٟػ٨    

تسطة صالؿ إدا١ت٤ ٜٟٛضتػعع   ٨ٔ ا٧ٛال٩ةت اٟٛ

ثذع٩ٟػة ث٪ػػٍ  " د٧ٕ٩ر٩ؽػت ٛػ٨  "األٞع٩كػ٨  

ةٛ٪ة زقراك قصطاَةك ٠َ وع٩ٖ اٛجع٩ط  األؼ٦ٝ اٟٛ

كػػ٢ُة ٜٛتٜٕػػ٧ف   ػػةؿ ٛـػػعكت٤ اٟٛ ٛ٪ذٟػٍ اٟٛ

اٛالؼٜك٨ اٛظي كة٧١ا ٩ُتجعق٤١ ٞؽتس٪الك ٨ٔ 

 !ـ1913اُٛةـ 

ثةالزت٪ةؿ صالؿ ٗ٪ة٦ٞٝ  را٩تػ ات٦ٝ األص٠٩٧ 

قٗػػط رٔػػل . ثةؼتُعامػػةت َط٩ػػطة ٜٛى٪ػػعاف

حٕ٘ػػ٧ف،    عاؼػػ٧ٜف اٛكػػسٕ٪٧ف، اٟٛ  اٛت٘ػػةداٟٛ

قاٛسك٧ٞ٪٧ف أف ٩سنعقا أي ٠ٞ اؼتُعامةت٦ٝ 

اٛؽض٪ٕة، أل٦١ٝ ٩ُٜٟػ٧ف د٪ػطاك ثػأف و٪ػعاف     

إزطى . األؿ٪ةء األج٘ٚ ٠ٞ ا٧٦ٛاء ٧٥ ٞؽتس٪ٚ

أرقع اٛؽ٪ع اٛظات٪ة اٛت٨ ُكتجت ٠َ األصػ٠٩٧  

" ك٪ٜػ٨ .ؼػ٨ .ٔع٩ط"٨٥ تٜٙ اٛت٨ أّرص٦ة  را٩ت

قٗط٦ٞة كةَتظار ؿط٩ط ٦ٛٝ ثة٢ٛ٪ةثة ٠َ ا٢ٛضجة 

ستعٞػػة ثؽػػجت ققػػ٦ٕٝ ٦ٛػػٝ     اُٜٟٛ٪ػػة اٟٛ

ستةٛ٪٠ قرٔل اال٥تٟةـ ثإ١ذةز٥ٝ اٌُٛ٪ٝ  .ثةٟٛ

 
ػػةك ٞػػ٠ األٔكػػةر        إف اُٜٟٛػػةء ٦٩ػػغؤقف داٟا

اٛذط٩طة، ٩جطق أف ٥ظا ٠ٞ أزط ٧ٗا١٪٠ اٛىج٪ُة 

ألف ٥ظا اٛتكّعؼ اٛظي ٩تضظق٤١ ٛٝ ٩تّْ٪ع ٢ٞظ 

ةك ٧ٕ٩ت اٛ٘ىةر َٜى اُٜٟٛػةء  . ثطا٩ة اٛتةر٩ش داٟا

٦٢ذ٪٪٠ ٢َطٞة ٩تُّٜٖ األٞع ث٦ٌػ٧ر ت٢٘٪ػة    اٟٛ

ٗط ت٠ٌ ثأف ٥ظ٣ اٛىج٘ػة ٗػط تُّٜٟػت    . ج٧ر٩ة

درقؼةك كح٪ػعة ٞػ٠ صػالؿ تةر٩ض٦ػة اٛى٩٧ػٚ،      

ػ٠ ت٢ػةدي   ُ٪ت، ٛك٠ ال ز٪ةة ٟٛ ضغي قاٟٛ . اٟٛ

، إٛػى دة١ػت اٛ٘نػة٩ة    را٩تإف ٗن٪ة األص٠٩٧ 

ٟةجٜة، ت٨ٜ٘ اٛن٧ء َٜى أ٧ٞر كح٪عة  األصعى اٟٛ

 . ٛٝ تضىع ٨ٔ ذ٢٢٥ة ٠ٞ ٗجٚ

 

ٝ ثةؼتٟعار ٠ٞ ٗجٚ اٛكس٪ٕة     ٔ٘ط تٝ تكظ٩ج٦

ستعٞة  اٛت٨ " أٞع٩كةف ؼة٢٩ت٪ٕ٪ٙ"اُٜٟٛ٪ة اٟٛ

  . اؼتّٟعت ٨ٔ اَتجةر٥ٟة ٞستةٛ٪٠

 

ثةؼتُعامةت  را٩تإف ز٘٪٘ة ٗ٪ةـ األص٠٩٧    

اٛى٪عاف أٞةـ ا٫الؼ ٠ٞ اٟٛـة٥ط٠٩ ٛٝ تّْ٪ػع  

٠ٞ ١ٌعة أزط ٠ٞ اُٛةٜٞ٪٠ ٨ٔ تٜٙ اٛكس٪ٕة 

ستعٞة ٔ٘ه أل٦١ٝ كة٧١ا ٞ٘ت٧ُ٢ف تٟةٞةك ثأف . اٟٛ

و٪عاف األؿ٪ةء األج٘ٚ ٠ٞ ا٦ٛػ٧اء ٥ػ٧ ٢ٞػة٨ٔ    

ٛذٟ٪ػػٍ اٛ٘ػػ٧ا١٪٠ إٛ٪غ٩ةا٪ػػة، قال ٩ٟكػػ٠ أف  

 .ؼ٢ة ٩5000تسٖ٘ ٥ظا اإل١ذةز اٛت٨٢٘ ٗجٚ 

 

تك٧ّر ٩ة ؼ٪طي، إ٦١ٝ ٩عٔن٧ف ٞة ٩ـػة٥طق٤١   

ؽػػٜٟةت إٛ٪غ٩ةا٪ػػة   ثػػأَ٪٦٢ٝ، ق٩ٜتغٞػػ٧ف ثةٟٛ

 !اٛحةثتة

 ..تتٟة 

ػ ٍٞ أف اٛتةر٩ش اٛس٘٪٨٘ ٛت٧ٞةس أد٩ؽ٧ف ٩كـٓ 

ٌُٝ االثتكػةرات   ثأ٤١ ٛٝ ٩ك٠ اٟٛضتعع اٛس٘٪٨٘ ٟٛ

اٛت٨ ادَة٥ة ثٚ ٧ُ٩د إٛنٚ اٛس٘٪٨٘ ٜٟٛضتػعَ٪٠  

اٛظ٠٩ كة٧١ا ٧ُٜٟ٩ف ٤ُٞ، ٛك٠ ٥ظا ال ٢ٟ٩ٍ أد٩ؽ٧ف 

ُعكة اٛتٜ٘٪ط٩ة ذات٦ة ٍٞ َٜٟػةء   ٠ٞ اٛض٧ض ٨ٔ اٟٛ

أؿ٦ع٥ة كة١ت ثُط اثتكةر٣ ٜٟٛكجةح اٛك٦عثةا٨ . َكع٣

اٛظي كة٧١ا ٩ُتجعق١ػ٤ ٢ٞةٔ٪ػةك ألي ٗػة٧١ف ٔ٪غ٩ػةا٨     

 . ُٞعقؼ

 

قرّٝ أ٤١ أمةء اٛس٨ّ اٛؽك٨٢ ثكة٤ٜٞ ٠ٞ صالؿ     

٥ظ٣ اٟٛكةث٪ر اُٛذ٪جة، إال أف ٥ظا اُٟٛٚ ٛٝ ٩كػ٠  

كةٔ٪ةك إلججةت ٞكطاٗ٪ة ٥ظ٣ االثتكةر، قثةٛتة٨ٛ تُّعض 

ٛسٟٜة ؿعؼة ٠ٞ اٛؽضع٩ة قاٛتكظ٩ت ٠ٞ ٗجٚ اثعز 

ٟٔحالك، قرد ٨ٔ . اُٜٟٛةء قإٛ٪غ٩ةا٪٧ف ٨ٔ تٜٙ إٛتعة

كػة٧١ف جػة٨١،    19ٔػ٨  " تػة٩ٟغ ١٪٩٧ػ٧رؾ  "قس٪ٕة 

ثُط ا١ت٦ةء ٥ػظ٣ االؼتُعامػةت   0 "..ـ ٞة 1880٨ٜ٩

َٜى ٞكجةز٤ اٛؽض٪ٓ، ؼػ٧ؼ ٛػ٠    ث٦ةاٛت٨ ٧٘٩ـ 

إف .. ١ؽٍٟ ٠َ أد٩ؽ٧ف قٞكجةز٤ اٛك٦عثػةا٨ أثػطاك  

دٟ٪ٍ ادَةءات٤ ٗط صنُت ٛالصتجةر قأججتت ثأ٦١ػة  

 .."ّ٪ع َٟٜ٪ة

 
سعكةت ا٢ٕٛةجة،  ػ إذا ٗعأت أي كتةب ٠َ تةر٩ش اٟٛ

ٚ "ؼ٧ؼ تذط ثأف اٛؽ٪ط  ٗػط تُػّعض   " ٔعا١ٙ ق٩تػ

ٜٛؽضع٩ة قققٓ ثأ٤١ ٔتى ص٪ة٨ٛ ثُط أف قعح ثأف 

سعكةت ا٢ٕٛةجة ٨٥ ٛ٪ؽت َٟٜ٪ة ٔ٘ه ثٚ أؼعع  اٟٛ

اٛىػةاعات   ث٦ػة ٠ٞ اٟٛسعكةت اٟٛعقز٪ة اٛت٨ تذ٦غ 

 .٨ٔ تٜٙ إٛتعة

 
صالؿ ٗعاءة تةر٩ش أي اثتكةر دط٩ط، ال ثػط ٞػ٠ أف   

ذتٍٟ اُٜٟٛػػ٨   تٟػػّع ٔػػ٨ ٞعزٜػػة االقػػىطاـ ثػػةٟٛ

اٟٛستعـ اٛظي ٩سةرب ٥ظا االثتكةر ثـعاؼة ٗجٚ أف 

٨ٔ ا٦٢ٛة٩ة، ق٩ك٧ف ٥ظا اٛتؽٜ٪ٝ ثُط ٧َ٘د  ث٩٤ؽّٜٝ 

 .و٩٧ٜة ٠ٞ اٟٛكةثعة قا٢ُٛةد

 
٦٢ذ٨ تةر٩ش أؼ٧د قد٧ٞي ُٔػالك ٞػ٠    إف ُٜٜٛٝ اٟٛ

١ةز٪ة اال١٘نةض َٜى االثتكةرات اٛذط٩طة قُٞةٗجت٦ة 

أٞة ٨ٔ ٥ظا اُٛكع اٛسط٩ث، . ث٘ؽ٧ة ٢ٞ٘ىُة ا٢ٌٛ٪ع

ٔ٘ط أقجست أكحع ٗؽ٧ة قصى٧رة ٠ٞ ٗجٚ، رّٝ أ٢١ة 

  ٛٝ ١ـُع ثظٛٙ

 
 

ة أقجر ٛط٩كٝ ا٫ف ٔكعة ٠َ ردة ُٔٚ اٛضج٪ػع   رٟث

اٟٛتُّٜٝ اٟٛستعـ صالؿ ٧ٞاد٦ت٤ ثػأي تك٧ٛ٧٢د٪ػة   

 .ج٧ر٩ة دط٩طة

 
 
 

 را٩تاألص٠٩٧ 
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قس٪ر أف ٛط٢٩ة ز٧اؼةك ق أ١ٌٟة زؽّ٪ة ، ٛك٠ ٢٥ةؾ ز٘٪٘ة ٦ٟٞة  

 .٩ذت ُٞعٔت٦ة ق اؼت٪ُةث٦ة د٪طاك

 "إ٢١ػة ١ٟحػٚ أ١ٌٟت٢ػة اٛسؽػ٪ة" 

، ٩ك٧ف ز٪٦٢ة ٗط اَتٟط َٜى "١س٠ # أق " أ١ة 0 # ٢َطٞة ٧٘٩ؿ أزط١ة

ق كٜٟة تُع٢ٔة َٜى . ا٧ُٜٟٛٞةت اٛت٨ دُٟت٦ة ٤ٛ ز٧اؼ٤ ٠َ ١ٕؽ٤

ٞطى اؼتىةَة أ١ٌٟت٢ة اٛسؽ٪ة ق ٗطرت٦ة ، كٜٟة زك٢ٜة َٜى 

 .٧ُٜٞٞةت دط٩طة ٠َ أ١ٕؽ٢ة ق ٗطرات٢ة اإلدراك٪ة

 

حاست 
 اللوس

حاست 
 البصز

حاست 
 السوع

حاست 
 الذوق

حاست 
 الشن
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ؽةٔة َـعات اٛؽ٢ت٪ٟتعات " كٟة ثة٨ٗ اٛذؽٝ # ػ إذاك ، ت٧ق٢ٜة إٛى ز٘٪٘ة أف اٛطٞةغ  ٖ ٠ٞ اٛذؽٝ ٟٛ . # ٧٥ ٞسةط ثس٘ٚ ك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٨ ٢٩جح

طى اٛجكعي   " .تٝ ٞؤصعاك اكتـةؼ إؿُةَةت تست زٟعاء ت٢جحٖ ٠ٞ اٛذؽٝ إٛى ٞؽةٔةت ثُ٪طة تتضىى اٟٛ


# ق٩جطق أف ٦ٛظ٣ اُٟٜٛ٪ة ".. ٠ٞ اٛضال٩ة  اٛكٜؽ٪ةأي صعقج األ١٧٩ةت #  اٛكٜؽ٨ػ تج٪٠ أف ٥ظا اٛس٘ٚ اٛك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٨ ٩ؤجع ٞجةؿعة ٨ٔ اٛىعح 

ُّ٪٠ َٜى اٛضال٩ة اُٛكج٪ة اٛت٨ ت٧قٚ اٛضال٩ة اٛطٞةّ٪ة "  اٛكٜؽ٨أي اٛىعح   . ثجُن٦ةتأج٪ع ٞ


ّٚ ٠ٞ اٛضال٩ػة اُٛكػج٪    ة ،ػ ١ؽت٢تخ ثةٛتة٨ٛ أف اٛس٘ٚ اٛك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٨ ال ٩تأجع ٔ٘ه ثةإلدعاءات اُٛكج٪ة اٛطٞةّ٪ة ، ثٚ ٧٥ أ٩نَة ٩ؤجع ٨ٔ ك

س٪ه ثةٛذؽػٝ قكػٚ   . قثةٛتة٨ٛ ٨ٔ كٚ صٜ٪ة دٞةّ٪ة  ٢ٔت٧قٚ إٛى اؼت٢تةج ٔس٧ا٣ أ٤١ ٢٥ةؾ تُةقف قٟ٪٨ٟ ث٪٠ اٛس٘ٚ اٛك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٨ اٟٛ

 .ؿجكة َكج٪ة ٧ٞد٧دة ٨ٔ اٛطٞةغ 


سػ٪ه ثةٛػطٞةغ   " اٛس٘ٚ اٛك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٨  قث٪٠ اٛطٞةغ # ػ إذا كةف ٥ظا االرتجةط  ذةؿ اٟٛ قج٪ٖ ٦ٛظ٣ اٛطردة ، ٥ٚ ٢ٛة أف ١ٕتعض أف ٥ظا اٟٛ

٩ؽتى٪ٍ اٛتُةٞٚ ٍٞ اإلدعاءات إٛكع٩ة اٛت٨ ٠ٌ١ أ٦١ة ٧ٞد٧دة ٨ٔ اٛطٞةغ زكعاك  ٥ٚ ٩ٟك٠ أف ٩ك٧ف ٥ظا اٛس٘ٚ ٧٥ ٞكةف قد٧د اٛػظاكعة    

 .اٛظاكعة اٛت٨ َذغ اُٜٛٝ ٠َ تسط٩ط ٦ُٗ٧ٞة أق ُٞعٔة آٛ٪ة ٦َٜٟة 

    
تضكك٪٠ ٨ٔ تى٧ر اٛضال٩ة ٩ُت٘طقف  اٛجة٧ٛ٧٩د٪٪٠اٛكح٪ع ٠ٞ  ػ اٟٛ

ا٧ٛراج٨ اٛجـعي ال ٩ست٧ي َٜى ٧ُٜٞٞةت كةٔ٪ة تؽةَط  اٛذ٪٧٢ـأف 

ضكجة إٛى د٢٪٠  ٔتجػ٪٠ أ١ػ٤ قدػت    . َٜى تس٩٧ٚ اٛج٩٧نةت اٟٛ

٥ظا اُٛةٞٚ تٝ اكتـة٤ٔ . قد٧د َةٞٚ آصع ٩ؽةَط َٜى ٥ظا اٛتس٧ّؿ 

ذةؿ ! ٞؤصعاك  ٧ر٧ٔد٪٨٢إ٤١ اٟٛ ت٧قٚ اٛجةزح٧ف إٛػى مػعقرة   !.  اٟٛ

٧ُٜٞةت٨قد٧د ٥ظا اٛس٘ٚ  اٛػظي ٩ُٟػٚ َٜػى     اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽ٨ اٟٛ

ٞػ٠ جػٝ إصٟػةد ٞذ٧َٟػةت      قتسع٩ل ٞذ٧َٟةت د٪٢٪ة ُٞ٪٢ة 

. ٩ُتٟط ذٛٙ َٜى ٧ٍٞٗ اٛذ٪٢ةت ٨ٔ صال٩ة اٛج٪نة . د٪٢٪ة أصعى 

ٔإذا كة١ت تٍ٘ ٨ٔ األَٜى ؼتتس٧ؿ إٛى صال٩ة تطصٚ ٨ٔ تعك٪جػة  

إذا كة١ت تٍ٘ ٨ٔ األؼٕٚ ؼ٧ؼ تتس٧ؿ إٛى صال٩ة تطصٚ  قاٛعأس 

إذا كة١ت ٨ٔ ا٧ٛؼه ٔؽ٧ؼ تتسػ٧ؿ إٛػى    ق, ٨ٔ تعك٪جة األردٚ 

ُطة ٞحالك  ق إذا كة١ت تٍ٘ ٨ٔ ٢ٞى٘ة ... صال٩ة تطصٚ ٨ٔ تعك٪جة اٟٛ

َٜى ؼىر اٛج٪نة ؼ٧ؼ تتس٧ؿ إٛى صال٩ة تطصٚ ٨ٔ تعك٪جة اٛذٜط 

 .ق ٥كظا ... 

 

٧ر٧ٔد٪٨٢ػ ٔةٛس٘ٚ  إذاك ٧٥ ز٘ٚ ز٪٧ي ٧ُٜٞٞةت٨ ٩سٟٚ ٔػ٨   اٟٛ

ٔتتس٧ؿ إٛى  زطىو٪ةت٤ أقاٞع ٞسطدة تت٧د٤ إٛى كٚ صٜ٪ة َٜى 

٢ـ٧د زؽت ٦ُٗ٧ٞة  .اٛـكٚ اٟٛ

  

ٗػط ٩تُذػت اٛـػضف ٛكٟ٪ػة     ! ػ إف ٥ظا األٞػع ٥ػ٧ ٞح٪ػع ز٘ػةك     

٧ُٜٞةت اٛت٨ ٩ٕت٘ط ٦ٛة  ث٪٢ٟػة ٩س٦ٜٟػة ٥ػظا      ا٧ٛراج٨ اٛذ٪٢٪٧ـاٟٛ

ق٩ؽتى٪ٍ ٥ظا . اٛس٘ٚ اٛك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٨ اٛس٪٧ي ، ٧٥ اٛظي ٩ضغ٦١ة 

ضتٜٕة   . اٛس٘ٚ أف ٩تسكٝ ثة٢ٟٛةذج اٛذ٪٢٪ة اٟٛ
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لقدحرصالمصورالبريطاني

سيّدقوانينالطبيعة   

ق اكتـةؼ ٌٞة٥ع ٞح٪عة  ك٪عٛ٪ةف٧٦ًر تك٩٧ع 

 ز٧ؿ ز٘ٚ اٛىةٗة


اٛتػ٨   ك٪عٛ٪ػةف ػ ثُط اكتـةؼ وع٩٘ػة تكػ٩٧ع   

ذػػػةؿ    ٞك٢ػػػت اٛجػػػةزح٪٠ ٞػػػ٠ رؤ٩ػػػة اٟٛ

ث٧م٧ح ، ٦ًعت ز٘ةاٖ كح٪عة  اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽ٨

ٛك٦٢ة ث٢ٕػ ا٧ٛٗت ؼةَطت  قأذ٥ٜت اٛجةزح٪٠ 

َٜى تٕؽ٪ع اٛكح٪ع ٠ٞ ا٧ٌٛا٥ع اٛت٨ كة١ت تُتجع 

اٛت٨ أزتةر اٛجةزح٧ف ٔػ٨   ق  ْٛغاك ٨ٔ اٛؽةثٖ ،

 ق, اإلدراؾ اْٛ٪جػ٨  ,  كةإلؼتجكػةر . # تٕؽ٪ع٥ة 

ق ّ٪ع٥ة ٠ٞ ٗطرات إدراك٪ة ال تُػعؼ   اٛتضةوع

 " .ٗطرت٦ة أي ٞؽةٔة أق زةدغ 


ػ ٛ٘ط تج٪٠ أف اٛـضف إذا دصٚ ٨ٔ زةٛة ق٨َ 

ذةؿ اٛس٪٧ي ثـكٚ كج٪ع ٥ظا . ثط٩ٜة ٢٩ـه اٟٛ

   ٠٪ ٩ٕؽع اٛ٘طرات اإلدراك٪ة ا٦ٛةاٜة ٢َػط ا٢ٛػةٟا

٢ْٞةو٪ؽ٪ةك أق ا٧ٛؼىةء أق ّ٪ػع٥ٝ ٞػ٠ اٛػظ٠٩    

أق ؿػج٤ ّ٪ج٧ثػة أج٢ػةء     ّ٪٪ج٧ثػة ٩طص٧ٜف ٨ٔ 

 .و٧٘ؼ٦ٝ اٛضةقة 


ػ تج٪٠ أ٩نةك أف اإل١ؽةف إذا ٔكػع ثـػ٨ء ٞػة ،    

# ؼ٧ؼ ٩تـكٚ ز٧ؿ ٥ظا اٛـ٨ء ّ٪ٟة ثالزٞ٪ة 

ق كٜٟػة زاد اٛتعك٪ػغ   " !.  ثة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽػ٨ ٞذةؿ 

َٜى ق٧رة ٥ظا اٛـ٨ء ٨ٔ ذ٤٢٥ ت٢ـه اْٛ٪ٟة 

ذةؿ . اٛجالزٞ٪ة  ق ث٢ٕػ ا٧ٛٗت ت٢ضٕل ؿطة اٟٛ

س٪ىة ث٦ظا اإل١ؽةف  اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽ٨  .اٟٛ


ػ ثُط ٧٦ًر إٛ٪غ٩ةء اٛكٟ٪ة ٔػ٨ ثطا٩ػة اٛ٘ػعف    

ةم٨  أقجر ٠ٞ اٛىج٪٨ُ أف ١كطؽ ثس٘٪٘ة , اٟٛ

أف أي ؿ٨ء ٩ؽتى٪ٍ أف ٩كػ٧ف ٔػ٨ زػةالت    

ق إذا .. ٞتُطدة ث٢ٕػ ا٧ٛٗػت   زٞة١٪ة قٞكة١٪ة 

أثُطت األدغاء ؼ٧ؼ  قٔكٜت ؿ٨ء ٠َ ثُن٤ 

ة ٥ظا ٩ٕؽػع  !. تج٘ى َٜى ت٧اقٚ ٍٞ ثُن٦ة  رٟث

ؽػت٦طؼ   تـكٚ ٞذةالك ثالزٞ٪ةك ز٧ؿ اٛـ٨ء اٟٛ

ؽةٔة  ق# ٔكع٩ةك  دقف أف ٩ُٜػٝ  " ٦ٟٞة ثُطت اٟٛ

 !.اٛـضف أ٠٩ ٧٩دط ذٛٙ اٛـ٨ء 



أف , ػ قٗط ثطا قامسةك ثُط دراؼةت َط٩ػطة  

٦ُٞٝ ٗطرة دة٥غة َٜػى   قاألوٕةؿ ٧٩ٛطقف 

. اٛتسػطث ثةْٜٛػػة اٛؽػةاطة ٔػػ٨ ٞسػػ٪ى٦ٝ   

ٔةٛىٕٚ ال ٩ُتٟط َٜى تُٜٝ اْٜٛة ثٚ ت٧ٛػط  

٢ةؼجة اٛت٨ تٟك٢ػ٤ ٞػ٠    ؤ٥الت اٟٛ ٤ُٞ اٟٛ

 ق٥ظا ٞة كـٕت ٢َػ٤  . #اٛتسطث ثتٜٙ اْٜٛة

ك٪ٓ ٩ٟك٠ ْٜٛة " . أججتت٤ اٛتذةرب ٞؤصعاك 

ُٞ٪٢ة أف تطصٚ ٨ٔ تعك٪جة دٞةغ اٛذ٢ػ٪٠  

ق إف ٛٝ تك٠ كظٛٙ ، !. اٛظي ٛٝ ٧٩ٛط ثُط  

ضػػغف    ٟٔػػة ٥ػػ٧ ٥ػػظا ا٢ٌٛػػةـ اٛس٪ػػ٧ي اٟٛ

٧ُٜٟٜٛٞةت اٛظي ٩ؽجت ٨ٔ تؽع٩ٍ اٛػتُٜٝ  

 . َٜى اْٜٛة ٢َط األوٕةؿ   

 

ٛ٘ػػط رأ٢٩ػػة ٔػػ٨ اٛؽػػةثٖ ك٪ػػٓ تأكػػط      

ٞػػػػ٠ قدػػػػ٧د ز٘ػػػػٚ   اٛجػػػػة٧ٛ٧٩د٪٧ف

ز٪٧ي ٩سعض َٜى تـك٪ٚ  ثة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽ٨

ة . اٛضال٩ة ٨ٔ اٛج٪نة ٛك٨ تج٨٢ اٛذ٢٪٠  رٟث

ػؤ٥الت   ٥ظا ٧٥ اٛس٘ٚ ذات٤ اٛظي ٩ضغف اٟٛ

٢ةؼجة ٜٛتسطث ثةْٜٛة   .اٟٛ


أف  اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽػ٪ة ٥ٚ ٩ٟك٠ ٜٛس٘ػ٧ؿ  ػ 

٧ُٜٞةت   إذا كةف !.. تُٟٚ كٟضةزف ٦ٛظ٣ اٟٛ

٥ػ٧ تضػغ٠٩    اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽػ٨ َٟٚ اٛس٘ٚ 

٧ُٜٞةت  ٧رٔػ٧د٪٨٢ كٟة اٛس٘ػٚ  # اٟٛ ، "  اٟٛ

١ؽت٢تخ ثُط٥ة أ٤١ أي تٕةَػٚ ٩سكػٚ ٔػ٨    

اٛػػطٞةغ ٩ٟكػػ٠ أف ٩ضػػغف ٔػػ٨ اٛس٘ػػٚ    

٥ػػظا ٢ُ٩ػػ٨ أف اٛس٘ػػٚ .  اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽػػ٨

كٚ  ق٩ُتجع اٞتطاداك ٜٛطٞةغ  اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽ٨

 .اإلدعاءات اٛت٨ تتٝ ٔ٪٤ 


 قثػ٪٠ اٛػطٞةغ   # ػ إذا كةف ٥ػظا االرتجػةط   

قج٪ػػٖ ٦ٛػػظ٣ " اٛس٘ػػٚ اٛك٦عق٢ْٞةو٪ؽػػ٨ 

٥ػػٚ ٩ٟكػ٠ االٔتػػعاض أف ٥ػػظا  , اٛطردػة  

س٪ه ثةٛطٞةغ ٩ؽػتى٪ٍ اٛتُةٞػٚ    ذةؿ اٟٛ اٟٛ

ثُػط أف أججػت   " إٛكع٩ػة  # ٍٞ اإلدعاءات 

٥ٚ   .. " اٛك٪ٟ٪ةا٪ة # تُة٤ٜٞ ٍٞ اإلدعاءات 

 اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽ٩٨ٟك٠ أف ٩ك٧ف ٥ظا اٛس٘ٚ 

اٛػظاكعة اٛتػ٨   ! .. ٧٥ ٞكةف قد٧د اٛظاكعة  

َذغ اُٜٛٝ ٠َ تسط٩ط ٦ُٗ٧ٞة أق آٛ٪ة ٦َٜٟة 

 ....زتى ا٫ف  






ذةؿ اٛجالز٨ٞ  ٢ٟ٦٩ةػ ٛك٠ اٛظي  ٢٥ة ٧٥ أف ٥ظا اٟٛ

ؽت٦طؼ  ٥ٚ ٩ج٘ػى  , اٛظي ٩تـكٚ ز٧ؿ اٛـ٨ء اٟٛ

س٪ه ثةإل١ؽػةف   ذةؿ اٛجالز٨ٞ اٟٛ َٜى ت٧اقٚ ٍٞ اٟٛ

إٛ٪غ٩ةء اٛكٟ٪ة !. اٛظي ٩ؽت٦طؼ ذٛٙ اٛـ٨ء ٔكع٩ةك  

 !.تحجت أف ٥ظا ٟٞك٠ 


ذػةؿ       قػ  ة أ٢١ة ت٧قػ٢ٜة إٛػى ز٘٪٘ػة أف ٥ػظا اٟٛ ٟث

سػ٪ه  "  اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽػ٨ اٛس٘ػٚ  #  اٛجة٧٩ثالز٨ٞ اٟٛ

٥ػٚ ٩ٟكػ٠   , ثةإل١ؽةف ٩ُٟٚ كٟضػغف ٧ُٜٟٜٛٞػةت   

اٛػظي ٩تـػكٚ زػ٧ؿ اٛـػ٨ء      اٛجة٧٩ثالز٨ٜٟٞٛذةؿ 

# اٟٛؽت٦طؼ ٔكع٩ةك أف ٩ُٟػٚ كذػةٍٞ ٧ُٜٟٜٛٞػةت    

ذةؿ اٛجالز٨ٞ اٛظي  ق" ٩طرؾ  ٠ٞ جٝ ٦ٜ٘٢٩ة إٛى اٟٛ

 !.٩س٪ه ثةإل١ؽةف 

 

.
ـ    ثباوب    الو     ودينق    ةمعين    ةب    ينالم     ا 

الم   ا البنزم  يوالبنزم  يالمح  يطباننس  ان
المحيطبالشيءالمستهدففكرياً،ف نب دم ن ن

والمعلومااليمكنها نتنتق بينهبينالم  الين

ال  دماففيحوله  اثل  ممعلوم  االبه  ام  نو  أيت   ور
ه    ه   باه   وت س   يرق   در بع    !...ثدراكي   ة

األشخاصيلمثدراك حداثبعي د   داًي نهأ 
...




٠َ اٛطٞةغ  اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽ٨ا١ٕكةؿ اٟٛذةؿ 

ٍ اُٟٛٚ ثةؼت٘الٛ٪ة  ٔ٪ؽتى٪


ػػػ إذا كػػةف اٟٛذػػةؿ اٛس٪ػػ٧ي ٩ؽػػتى٪ٍ تضػػغ٠٩   

٧ُٜٞةت  ؽةٔة # ٦ٜ٘١ة إٛى اٛطٞةغ  قاٟٛ ٦ٟٞة كة١ت اٟٛ

ذةؿ اٛجالز٨ٞ ثُط  ق، " ث٪٦٢ٟة  رأ٢٩ة ك٪ٓ ٢٩ـه اٟٛ

ّ٪ج٧ثػة ،  # أف ٩طصٚ اإل١ؽةف ٨ٔ زةٛة ق٨َ ثط٩ٜة 

كٜٟة زادت زةٛة اٛػ٨َ٧ اٛجط٩ٜػة أؿػتّط     ق... " ٧١ـ 

اٟٛذةؿ اٛجالز٨ٞ ز٧ؿ اٛذؽٝ ، ٔ٪ٟك٠ ثةٛتة٨ٛ أف 

 ١0ؽتضٜف اٛؽؤاؿ اٛتة٨ٛ 

 

ذػةؿ اٛجالزٞػ٨      زةٛػة   قإذا كة١ت اُٛالٗة ثػ٪٠ اٟٛ

ا٨َ٧ٛ اإل١ؽة٨١ قج٪٘ة ٦ٛظ٣ اٛطردة ، ٥ٚ ٩ٟك٠ أف 

١ٕتعض ثأف ٞة ١ُع٤ٔ ثة٨َ٧ٛ ٧٥ ٧ٞدػ٧د ٔػ٨ ٥ػظا    

ذةؿ اٛجالز٨ٞ    ق ا٢ٛجةتةت ٥ٚ ٥ظا ٩ٕؽع ًة٥عة!. اٟٛ

َ٪ة قاُٛةٜٗة اٛضال٩ة   !   اٟٛةء قا
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ػ ٩ُت٘ط اٛكح٪ع ٠ٞ اٛجةزح٪٠ ا١ػ٤ ٩ٟكػ٠ ٜٛس٘ػٚ    

ّٞة ٠َ اٛذؽط اٛجة٧٩ثالز٨ٞ . أف ٩ُٟٚ ثةؼت٘الٛ٪ة تة

كٟة كةف   ,ق ٩تٝ ذٛٙ ثُط اٛتطر٩ت َٜى ُٔٚ ذٛٙ 

 قق اٛظ٠٩ ٩ـةر إٛػ٪٦ٝ ثةٛؽػسعة    اٛـةٞة١٪٧ف٩ُٕٚ 

ضتٜٕػة اٛتػ٨ كػة٧١ا     . اُٛعأ٪٠  ٔعّٝ اٛى٘ػ٧س اٟٛ

ضتٜٕػػة ٔػػ٨   ٩٘٪٦١٧ٟػػة ثةإلمػػةٔة إٛػػى اٛىػػعؽ اٟٛ

اُٟٛػٚ َٜػػى  # إال أف ا٦ٛػطؼ قازػػط    ,اٛتػطر٩ت  

" ٧ٗتػ٤   قز٩ةدة ؿّطة اٛس٘ػٚ اٛجالزٞػ٨    قت٢ـ٪ه 

ٔ٪ؽتى٪ٍ ز٪٦٢ة أف ٩ُٟٚ ثةؼت٘الٛ٪ة تةٞػة َػ٠   

 .اٛذؽط 

  

ةفد٪عاٛط "ػ اٛطكت٧ر  َٜٝ " أدٟٛ ، أثعز اٛجةزح٪٠ ٨ٔ 

 اٛطارق٢٩٪ة# قةغ ١ٌع٩ة ؼٟة٥ة , األَنةء اُٛكج٪ة 

ت٧٘ؿ ٥ظ٣ ا٢ٌٛع٩ة إف اٛضال٩ة اُٛكج٪ة " . اُٛكج٪ة 

اٛت٨ ت٧قٚ ث٪٠ صال٩ة اٛطٞةغ تت٢ةٔػ ٍٞ ثُنػ٦ة  

ٔجطا قامػسةك  . اٛجُل قٖٔ ٗة٧١ف اال١ت٘ةء اٛىج٪٨ُ 

! أف ٥ظ٣ اٛضال٩ة تت٘ةتٚ ٔ٪ٟة ث٪٦٢ة ٠ٞ أدٚ اٛج٘ةء 

ق ٔػ٨  . ق ٨ٔ ا٦٢ٛة٩ة ٩كػ٧ف اٛج٘ػةء ٥ػ٧ ٛأل١ؽػت     

ٔةٛضال٩ػة اٛتػ٨ ٩ػتٝ    , صك٧ص اٛضال٩ػة اٛطٞةّ٪ػة   

! اؼتضطا٦ٞة ثةؼتٟعار ٥ػ٨ اٛتػ٨ تُتجػع األ١ؽػت     

 !.تتكةجع  قٔت٢ـه 

  

٦ٟة دٞةّ٪ة ُٞ٪٢ػة   ػ إذاك ٔةٛتطر٩ت َٜى اٛ٘٪ةـ ٟث

ؤ٥ٜػة ٦ٛػظ٣       ٩كحع ٠ٞ َػطد اٛضال٩ػة اٛطٞةّ٪ػة اٟٛ

٢ٔؽت٢تخ ثةٛتة٨ٛ " . ثُٕٚ اٛج٘ةء ٛأل١ؽت # ا٧ًٛ٪ٕة 

طرات اإلدراك٪ة اْٛ٪ج٪ة اٛت٨ ت٦ٌع ٢َط ثُل  أف ا٘ٛ

٩ٟكػ٠ ألي  " كة٧ٛؼىةء # األؿضةص ثـكٚ تٜ٘ةا٨ 

ق ذٛٙ ثةالَتٟػةد  ! ؿضف أف ٩تطرب الؼت٦٢ةم٦ة 

ظك٧رة أَال٣ " اُٛكج٪ة  اٛطارق٢٩٪ة# َٜى ٞجطأ   .اٟٛ

  

ح٪ع اٛظي ت٧قٚ إٛ٪٤ اُٜٟٛػةء   ػ ٛك٠ االكتـةؼ اٟٛ

اٛؽ٧ٔ٪٪ت ٧٥ أف ٥ظ٣ اُٟٜٛ٪ة ٩ٟك٠ أف تؤدي إٛى 

ذػػةؿ    اؼػػت٦٢ةض زةٛػػة قَػػ٨ ٞؽػػتٜ٘ة ٔػػ٨ اٟٛ

ذػػػةؿ  !.  اٛجػػػة٧٩ثالز٨ٞ أي ٩ؽػػػتى٪ٍ ٥ػػػظا اٟٛ

س٪ه ثةإل١ؽػةف أف ٩ٕكػع    اٛجة٧٩ثالز٨ٞ ٩تضػظ   قاٟٛ

اٛ٘عارات ثةؼت٘الٛ٪ة تةٞة ٠َ اٛـضف اٛظي ٩ُػ٧د  

ذةؿ  ٥ظا ٩ٕؽع ٗطرة ثُػل ا٧ٛؼػىةء   #إٛ٪٤ ٥ظا اٟٛ

َٜى اؼت٦٢ةض ؿضك٪ة رقح أق د٠ أق ّ٪ع٥ة ٠ٞ 

ٍ تسع٩ٙ األؿ٪ةء أق ّ٪ع٥ة ٠ٞ  كةا٢ةت صّٕ٪ة تؽتى٪

أق ًة٥عة اٛضعقج ٠َ ". # أ٧ٞر ٩ُت٘ط أ٦١ة ٞة قراا٪ة 

٩ُٟػٚ   قاٛذؽط ز٪ث ٢٩ٕكٚ ا٨َ٧ٛ ٠َ اٛذؽػط  

 " ثةؼت٘الٛ٪ة تةٞة ٤٢َ 

٘ػةالت اٛتػ٨      ث٪كػع ١ـع اٛطكت٧ر  اٛكح٪ػع ٞػ٠ اٟٛ

ت٢ةقٛػت َالٗػة ًػة٥عة اإلدراؾ اْٛ٪جػ٨ ثٌػػة٥عة     

٘ةؿ اٛظي ١ـػع ٔػ٨    اٛجة٧٩ك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٪ة ، كةٟٛ

َالٗػػة اٛت٪ػػػةرات  0 "ث٢ُػػ٧اف   ـ 1977اُٛػػةـ  

اٛتةثُة ٛأل١ٌٟة اُٛكج٪ة ٍٞ ا٧ٌٛا٥ع  اٛجة٧٩ك٦عثةا٪ة

 0 كتت ٧٘٩ؿ "... اٛعقز٪ة 

   

اٛكة٢ٞة ٔػ٨   اٛجة٧٩إٛكتعق١٪ةإف ٧٦ٕٞـ األ١ٌٟة " 

اٛكةا٢ةت اٛس٪ة ٩ٟك٠ ٤ٛ أف ٩ٟحٚ أداة ٕٞ٪طة ٨ٔ 

ةقراا٪ػة  ق٦ٔٝ ا٧ٌٛا٥ع اٛىج٪ُ٪ة  اٛتػ٨ تٕت٘ػع    اٟٛ

 قٛ٘ط تج٪٠ ثةُٕٛٚ . ٜٛتٕؽ٪عات ا٢ٟٛى٘٪ة اُٜٟٛ٪ة 

أف اإل١ؽةف ٞعتجه ٞػٍ  , ٧ٟٜٞس  قثـكٚ قامر 

 ".اٛك٧ف ثـجكة ٠ٞ اٛىةٗة اٛك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٪ة 

  

ثُط ٥ظ٣ ا٢ٌٛػعة اٛؽػع٩ُة َٜػى االكتـػةٔةت        

َالٗت٦ة ثةإلدراؾ  قاُٜٟٛ٪ة اٛسط٩حة ز٧ؿ اٛس٧اس 

د١٧َة ٧ُ١د إٛى ا٧ٛمٍ اُٛةـ اٛظي ققػٕت٤ ٔػ٨   , 

ق ؼ٧ؼ أَ٪ط قػ٪ةّت٤ ٞػ٠   . ثطا٩ة ٥ظ٣ اٛطراؼة 

٧ٗػٓ   . دط٩ط ثةالَتٟةد َٜػى ٞػة ؼػجٖ     ٥ػظا اٟٛ

اٛؽٜج٨ ٠ٞ ًة٥عة اإلدراؾ اْٛ٪ج٨ ٧٥ ٞج٨٢ َٜى 

 0قمٍ َةـ ٩ٟك٠ قق٤ٕ ثة٢ٛ٘ةط اٛتةٛ٪ة 

  

قمٍ اُٜٛٝ ا٦٢ٟٛذ٨ ؿعوةك أؼةؼ٪ةك ٔس٧ا٣ أ٤١  -1

قدػػت إججػػةت قدػػ٧د ًػػة٥عة اإلدراؾ اْٛ٪جػػ٨   

ثةالَتٟةد َٜى قد٧د أَنةء دؽط٩ة ٧ٟٜٞؼة ٦ٛػة  

 .َالٗة ٞجةؿعة ث٦ظا ا٧٢ٛع ٠ٞ اإلدراؾ 

  

تػػٝ اٛكـػػٓ َػػ٠ ٥ػػظ٣ األَنػػةء اٛذؽػػط٩ة   -2

ى٧ٜثػػة َٜٟ٪ػػةك   اٛكػػٟ٪ٟ٪ةأججتػػت َالٗت٦ػػة  قاٟٛ

 .ثةإلدراؾ اْٛ٪ج٨ 

  

ال زاؿ اٛذٟ٪ػػٍ ٩تذة٥ػػٚ ٥ػػظ٣ االكتـػػةٔةت   -3

ث٨٘ َٜى ٤ٕٗ٧ٞ ٨ٔ اؼػتجُةد قدػ٧د    قاٛذط٩طة 

تك٢٪ٓ أي ٦ٌٞع ٠ٞ ٌٞػة٥ع٣   قاإلدراؾ اْٛ٪ج٨ 

أق ٞعض " ٧ٜ٥ؼة أق ق٥ٝ # َٜى أ٤١ زةٛة ١ٕؽ٪ة 

 .١ٕؽ٨ ٩ذت ُٞةٛذت٤ ٨ٔ اٛسةؿ 

 

٥ظا ٧٥ ا٧ٛمٍ اُٛةـ اٛظي ٩ؽ٧د ا٧ٛؼه ا٨ُٟٜٛ    

اٛظي ٩ٟحٚ اُٛةاٖ اٛعا٪ؽػ٨   قاٛح٘ة٨ٔ اٛعؼ٨ٟ  ق

. ت٘ط٦ٞة ٨ٔ ٞؽ٪عة اٛس٪ػةة   ق٨ٔ ت٩٧٢ع اٛـ٧ُب 

أال , ٩ذت أف ال ٢١ؽى اُٛ٘جة اٛت٨ ال ت٘ٚ أ٥ٟ٪ة 

كىٜسةت  ق اٛػطااعة  " اٛتؽػٟ٪ةت  # ٨٥ زعب اٟٛ

ضتٜٕة   .ث٪٠ اٛك٪ة١ةت اُٜٟٛ٪ة اٟٛ



" اُٛكػج٪ة   اٛطارق٢٩٪ة# ٩جطق أف ا٢ٌٛع٩ة ػ 

تسٟٚ تٕؽ٪ع َطـ ٗطرت٢ة َٜى االؼتٕةدة ٠ٞ 

كتـٕة زط٩حةك ز٪ث إ٢١ة ١ذ٦ػٚ   اٛس٧اس اٟٛ

ٛٝ ١تطرب َٜى اؼتضطا٦ٞة ،  ققد٧د٥ة أؼةؼةك 

ؽػؤقٛة ٔتت٢ةٗف اٛضال٩ة اٛطٞةّ٪ػة   َػ٠   اٟٛ

 !.اٛتُةٞٚ ٍٞ ٥ظا ا٧٢ٛع ٠ٞ اٛس٧اس 

........... 

  

ق ا٫ف ، ثُػط أف تُّعٔػػت َٜػػى اٛس٘ػػةاٖ     

، " ٛك٠ ثةصتكػةر ؿػط٩ط   # اٟٛظك٧رة أَال٣ 

قدت أف تجطأ ثة٢ٌٛع إٛى ١ٕؽٙ ١ٌعة دط٩طة 

اٌُٛٝ ٔ٪٤  قٛ٪ػ كك٪ةف ٞؤٛٓ ٠ٞ اٜٛسٝ . 

، قدت  اٛش ... قُٞطة  قكجط  قٜٗت  قَ٪٧ف 

 ثة٧٩إٛكتعق٨١َٜ٪ٙ أف ت٢ٌع إٛى ذاتٙ كذ٦ةز 

ق إذا ثػطأت ا٢ٌٛػع ث٦ػظ٣ اٛىع٩٘ػة ؼػػ٧ؼ     . 

تالزي زك٧ؿ أؿ٪ةء دط٩ػطة ٔػ٨ ز٪ةتػٙ    

 .اٛـضكّ٪ة 

 

ػأ٧ٛؼ  # إ٢١ة الز٢ٛة ؼذ٢ةء     ال " ! ا٧ٛاٍٗ اٟٛ

ٕة٥٪ٝ اُٜٟٛ٪ػة اٛجةٛ٪ػة اٛتػ٨     ز٢ٛة ؼذ٢ةء اٟٛ

ؼػةذدة   قت٧ق٢ٕة ثىع٩٘ػة ال زاٛػت ثطاا٪ػة    

 قرّٝ اٛس٘ةاٖ اُٜٟٛ٪ة اٛت٨ ١ـعت .. أز٪ة١ةك 

 .ٞة زاٛت ت٢ـع ٢ٞظ أكحع ٠ٞ صٟؽة ٧َ٘د 

 

١س٠ ٛؽ٢ة ٞسنع٠٩ ج٘ةٔ٪ػةك ٛ٘ػعاءة ٥ػظ٣       

أل٦١ة تجطق ُٞ٘طة .. اٛس٘ةاٖ اُٜٟٛ٪ة اُٛكع٩ة 

ؽت٧ا١ة ا٨ُٟٜٛ   .اٛح٘ة٨ٔ َٜى اٛؽ٧اء  قدطاك ٟٛ

١س٠ ٛٝ ١ٕكع ٨ٔ ٗعاءة كتةب اٛطكت٧ر رقثعت 

 قاٛجةزث ٨ٔ اٛك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٪ة . ٞحالك  ث٪كع

٥ػظا اٛكتػةب اٛػظي    .  اٛجة٧٩ك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٪ة

 –اٛك٦عثػػةء اٛذؽػػط٩ة  # ٩سٟػػٚ ا٢ُٛػػ٧اف  
 ـ 1985. أؼةس اٛس٪ةة قاٛك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٪ة 

اٛتػ٨ تكٟػ٠    اٛجة٧٩ك٦عثةا٪ة٧٩قٓ ا٢ٕٛػ " 

 …٨ٔ داص٢ٜة 

 

0 # قال اٛكتػػةب اٛػػظي ٩سٟػػٚ ٢َػػ٧اف       

ضىه اٛتٕك٪٨ٜ ٛألثط٩ة  ١ٟةذج اٛس٪ػةة   –اٟٛ

ٜٟٛؤٛػػػٓ ٥ةرقٛػػػط "  ـ 1973اٛك٦عثةا٪ػػػة 

ٟ٪غ اٛظي قادػ٤  .  ؼةكؽت٧ف ٥ظا اٛجةزث اٟٛ

ق٧ُثة كج٪عة ٨ٔ ١ـع ٞؤٕٛةت٤ ألؼجةب كح٪عة 

اٛؽػػٜىةت اُٜٟٛ٪ػػة   قأ٦ٟ٥ػػة دقر ا٢ٛـػػع !. 

٦٢ذ٪ة   !.اٟٛ
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 اٛجةراؼ٪ك٧ٛ٧د٪ةق ٗط ذكعت ٨ٔ اٛؽةثٖ أف ٔعع    

كػىٜسةت     ق األثسةث اٛعقز٪ة تعٔنػةف إدصػةؿ اٟٛ

اٛذط٩طة إٛى ٕٞة٥٪٦ٟة اٛتٜ٘٪ط٩ػة ثػةٛعّٝ ٞػ٠ أف    

٥ظ٣ االكتـةٔةت دةءت ٛكةٛر كٚ ٦٢ٟٞة ، ز٪ػث  

 تٝ تٕؽ٪ع اٛكح٪ع ٠ٞ ا٧ٌٛا٥ع اٛت٨ َذغت ٨٥ ٠َ 

 .تٕؽ٪ع٥ة 

 

تج٪٠ إذاك أف اٛس٘٪٘ػة ُتسَذػت َػ٠ اٛـػ٧ُب         

كىٜسةت  قأال . ٛؽجت ٩جطق أ٤١ ٥ةـ دطاك  ٧٥ ٔش اٟٛ

ٕة٥٪ٝ اٛت٨ تـ٪ع إٛى ذات اٌٛة٥عة ٛك٠ كػٚ   ق اٟٛ

! ك٪ةف ٨َٟٜ ٩ع٩ط اإلؿةرة إٛ٪٦ة ثىع٩٘ت٤ اٛضةقػة  

ّٝ ٥ظا ا٧٢ٛع ٞػ٠ اٛكػعاع    ٔتن٪ٍ اٛس٘٪٘ة ٨ٔ صن

ٕكػع٠٩ اٛػظ٠٩    قاٛػظي ٩ػطقر ثػ٪٠ اٛجػةزح٪٠      اٟٛ

 .٢٩ت٧ٟف إٛى أٔعع َٜٟ٪ة ٞضتٜٕة 

 

  ٨ٔ ا٦٢ٛة٩ة 

ذ٦ع اإلٛكتعق٨١ ٨ٔ اٛحالج٪٢ػةت        ثُط اثتكةر اٟٛ

ةم٨  دص٧ؿ اإل١ؽةف إٛػى رزػةب    ق, ٠ٞ اٛ٘عف اٟٛ

ذ٦ع٩ةتَةٛٝ  ا٧ٛاؼٍ ، تػٝ دٟػٍ    اٛضٜ٪٩٧ةتق  اٟٛ

٧ُٜٞةت  اٛس٘ةاٖ اٛذط٩طة  قاٛج٪ة١ةت  قاٛكح٪ع ٠ٞ اٟٛ

ةمػ٨    .  ثػطأت  , ق ٨ٔ اٛضٟؽ٪٢ةت ٞػ٠ اٛ٘ػعف اٟٛ

إٛكعة اٛؽةاطة ٠َ اٛس٧اس اٛضٟػ اٛتٜ٘٪ط٩ة تغقؿ 

ق راح ٩تك٧ّف ٧٦ٕٞـ دط٩ط ٩تكٜٝ ٠َ . تتالؿى  ق

اٞتالؾ اإل١ؽةف ٜٛكح٪ع اٛكح٪ع ٠ٞ اٛس٧اس األصعى 

ق ٢ٞظ ذٛٙ اٛس٪٠ ، ٛٝ ٩ُػط ٧٩دػط أّي َػظر أق    !. 

تعؼ٪ش ٔكعة اٛس٧اس  قٞجعر ٛالؼتٟعار ٨ٔ تُٜ٪ٝ 

 .اٛضٟػ 

 

ٛٝ ٩ُط ٢٥ةؾ َظر أق ٞجعر ٨ٔ تكظ٩ت , ق ثةٛتة٨ٛ    

رٔل ز٘٪٘ة اإلدراؾ اْٛ٪ج٨ ٨ٔ األقؼةط اُٜٟٛ٪ة  ق

ّٝ اكتـةؼ  تسط٩ط اٛكح٪ػع ٞػ٠    قاٛعؼٟ٪ة ، أل٤١ ت

ؽت٘جالت اٛسؽػ٪ة   اٛتػ٨ تحجػت    اٛجة٧٩ٔ٪غ٩ةا٪ػة اٟٛ

 .قد٧د ٥ظا ا٧٢ٛع ٠ٞ اإلدراؾ 

 

اٛؽػجُ٪٢ةت ٞػ٠ اٛ٘ػعف     ققؿ٦طت اٛؽت٪٢ةت     

٧٦ٕـ اٛس٧اس اٛضٟػ ، ثُط  ةم٨ ٦١ة٩ة كةٜٞة ٟٛ اٟٛ

أف تٝ اكتـةؼ ٧ًا٥ع كح٪عة ٞظ٥ٜة تضف اإلدراؾ 

ٛك٦٢ة ث٘٪ت . ق تٝ اٛتكط٩ٖ َٜ٪٦ة َٜٟ٪ةك . اإل١ؽة٨١ 

ق . ٛٝ تضعج إٛى اُٛةٞة  قتطقر ٨ٔ ا٧ٛؼه ا٨ُٟٜٛ 

ُ٘ػطة اٛتػ٨ ال    كىٜسةت اُٜٟٛ٪ة اٟٛ اٛؽجت ٧٥ اٟٛ

 . اؼت٪ُةث٦ة  ق٩ٟك٠ ٛإل١ؽةف اُٛةدي ٦ٟ٦ٔة 

 

ق ثػ٢ٕػ ا٧ٛٗػت ، تػعٔل اٛؽػٜىةت اُٜٟٛ٪ػػة         

كىٜسةت  أل٤١ إذا تٝ ذٛٙ ؼػ٧ؼ  ! تجؽ٪ه ٥ظ٣ اٟٛ

كىٜسةت  ةقراا٪ة٨٢ُ٩ االَتعاؼ ثةٟٛ ع٧ٔمة اٟٛ  اٟٛ


ٗطرت٦ة ،  قَٜى ٞطى اؼتىةَة أ١ٌٟت٢ة اٛسؽ٪ة 

 قكٜٟة زك٢ٜة َٜى ٧ُٜٞٞةت دط٩طة ٠َ أ١ٕؽ٢ة 

 .ٗطرات٢ة اإلدراك٪ة 

 

ػ قٛك٨ ١ؽت٧َت ٥ظ٣ إٛكػعة د٪ػطاك ، قدػت    

ت٦ّٕػٝ ز٘٪٘ػة أف كػٚ صٜ٪ػة ، كػٚ ذرة ٔػػ٨      

٠  اٛجة٧٩ٔ٪غ٩ةا٪ةأدؽة٢ٞة  تٟحٚ ٞؽت٘جالك زؽ٪ةكٞ 

 !..٧١ع صةص 

  

ػ ثُجةرة أصعى ، إ٢١ػة ١ٟـػ٨ ق١ػتكٜٝ ق١أكػٚ     

ٖ ٨ٔ أدؽة٢ٞة ٧ٞدةت ٠ٞ  قث٢ٕػ ا٧ٛٗت ، ٢٩جح

!. اٟٛؽت٘جالت اٛسؽ٪ة اٛطٗ٪٘ة قاٛجةْٛة اٛتُ٘٪ط 

ؽت٘جالت اٛسؽ٪ة اٛطٗ٪٘ة ٨٥ ٞـ٧ْٛة  ق٥ظ٣ اٟٛ

٧ُٜٞػػةت ٞػػ٠ اٛج٪بػػة   دااٟػَة ٔػػ٨ اؼػػت٘جةؿ اٟٛ

س٪ىػة ث٢ػة    ٛكػ٠ ّةٛجػةك ٞػة تسذػت ٥ػظ٣      . اٟٛ

٧ُٜٞةت قت٢ٍٟ ٠ٞ ا٧ٛق٧ؿ إٛى أذ٥ة٢١ة  أل٢١ة , اٟٛ

١ٕت٘ع إٛى ا٢ٟٛةذج إٛكع٩ة اٛت٨ تؽتى٪ٍ تٟ٪٪غ 

٧ُٜٞػةت ٟٞػة ٩كػُت      أق اٛتُعؼ َٜى ٥ػظ٣ اٟٛ

تعدٟت٦ػػة ق٦ٟ٦ٔػػػة ، ٔتػػػظ٥ت ؼػػػطىك دقف  

 " .ثؽجت د٢ٜ٦ة اٛتةـ ٦٢َة # االؼتٕةدة ٦٢ٞة ، 

  

ؽت٘جالت اٛسؽػ٪ة   ػ ٛك٠ إذا تٝ دٞخ ٥ظ٣ اٟٛ

ؽت٘جالت اٛسؽػ٪ة اٛتٜ٘٪ط٩ػة    # اٛطٗ٪٘ة ٍٞ اٟٛ

، قتُػّعؼ اإل١ؽػةف َٜ٪٦ػة    " اٛسػ٧اس اٛضٟػػ   

قتُٜٝ َٜى اٛتكّ٪ٓ ٦ُٞة ، ؼ٧ؼ تت٧أٖ تٜ٘ةا٪َة 

ٞػػٍ ٗػػطرات اإل١ؽػػةف اٛظ٢٥٪ػػة اٛتسٜ٪ٜ٪ػػة ،   

٧ُٜٞةت اٛ٘ةدٞة ٠ٞ  ٍ ز٪٦٢ة تعدٟة اٟٛ ٔ٪ؽتى٪

ؽت٘جالت اٛسؽ٪ة اٛذط٩طة قثةٛتة٨ٛ ٩ؽتٕ٪ط  اٟٛ

# ٔ٪تسعر ثُط٥ة ٥ظا اإل١ؽةف ٞػ٠ دااػعة   . ٦٢ٞة 

اٛنػّ٪٘ة ، ق٩ت٧ؼػٍ ٞذةٛػ٤    " اٛس٧اس اٛضٟػ 

٩كجر ٗةدراك َٜى إ١ذةز ٞة  قاإلدراك٨ ،  قاٛسّؽ٨ 

 .٩ُعؼ ثةإلدراؾ اْٛ٪ج٨ 

  

# ػ أٞة ٥ظا إٛعع ا٨ُٟٜٛ اٛذط٩ط اٛظي أؼٟ٪٢ة٣ 

، ٦ٔػ٧ ٞؤٛػٓ ٞػ٠ اصتكةقػةت     "  ثةراثة٧ٛ٧٩د٪ة

َٜٟ٪ة زط٩حة ٦ًعت ٨ٔ ا٧ُ٘ٛد اٜٛ٘٪ٜة اٟٛةم٪ة 

 :ؼ٧ؼ أذكع اٛجُل ٦٢ٞة ٨ٔ ٞة ٨ٜ٩   ،
  

 . اٛك٦عقك٪ٟ٪ةا٪ة إٛ٪غ٧ٛ٧٩د٪ة – 1

 " .َٜٝ األَكةب اُٛن٩٧ة #  ا٢ٛ٪عقثة٧ٛ٧٩د٪ة – 2

َٜٝ األَكةب ا٢ٕٛؽ٪ة #  ا٢ٛ٪عقؼ٪ك٧ٛ٧د٪ة – 3

. " 

 . اٛجة٧٩إؿُةَ٪ةاٛجس٧ث  – 4

 .ق ا١ت٘ة٦ٛة  ا٧٦ٛر١٧ٞةتثس٧ث ٨ٔ  – 5

 .اٛجسث ٨ٔ اإلؿةرات اٛك٪ٟ٪ةا٪ة  – 6

.  اٛجة٧٩ك٦عثةا٪ةاٛجس٧ث  – 7



، أي " ق االؼتجكةر أق ّ٪ع٥ة  كةٛتضةوع# َٜٟ٪ةك 

ظ٥ت اٛس٪٧ي ٛ٪٦ٌع ٠ٞ دط٩ػط   ق ! ؼ٪٧ُد اٟٛ

ةدي أثطاك  ث٥٤ظا ٞة ال ٩ؽٟر  ظ٥ت اٟٛ  !.اٟٛ

  

أٞة اٛ٪٧ـ ، ٔ٪ذػت َػطـ قدػ٧د أي ٞجػعر         

نػةد   إوالٗةك ٨ٔ االؼتٟعار ثتعؼ٪ش االَت٘ةد اٟٛ

طرات اٛعقز٪ة # ٜٛ٘طرات اإلدراك٪ة اْٛ٪ج٪ة  " ا٘ٛ

ٛ٪ػ ٢٥ةؾ أي ٞجعر ٛالؼتٟعار ثتُٜ٪٢ٟة ثأ٢١ة  . 

ٜٙ ؼ٧ى صٟؽة ز٧اس ٔ٘ػه  ق ثػ٢ٕػ  . ال ١ٟ

جعرات اٛت٨ تذ٢ُٜة  ا٧ٛٗت ، ٢٥ةؾ اٛكح٪ع ٠ٞ اٟٛ

١ُت٘ط ثأف ٛط٢٩ة اٛكح٪ػع اٛكح٪ػع ٞػ٠ اٛسػ٧اس     

 .األصعى 

  

ٛ٪ػ ٢٥ةؾ أي ٞجعر ٨ٔ ٞتةثُة االٔتعاض ثأف    

أق ث٪٠   اإلدراؾ اْٛ٪ج٨ ق٢٥ةؾ ٔعٗةك ث٪٠ اإلدراؾ 

٧ُٜٞػػػةت   ٧ُٜٞػػػةت اْٛ٪ج٪ػػػة    قاٟٛ ألف . اٟٛ

االكتـةٔةت اُٜٟٛ٪ة اٛسط٩حة ٗنت ثةٛكةٞٚ َٜى 

ةم٨ اٛجُ٪ط  اٛسطقد ا٥٧ٟٛ٪ة اٛت٨ قمُت ٨ٔ اٟٛ

 .٠ٞ ادٚ إٛكٚ ث٪٦٢ة 

 

٘ةثػػٚ     قدػػت أف ١ُتٟػػط َٜػػى  , ق ٔػػ٨ اٟٛ

 قتؽٟ٪ةت أصعى ثطالك ٠ٞ اإلدراؾ  قٞكىٜسةت 

ّ٪ع٥ة ٠ٞ تؽػٟ٪ةت أصػعى تُٟػٚ     قاٛس٧اس 

 قَٜى تذغاة ٥ظا اٛت٧اقٚ اٛظي ٩عثى٢ة ثةُٛةٛٝ 

 .ا٧ٛد٧د  قاٛك٧ف 

 

ق دت َٜ٪٢ة أف ١ؽتضطـ ٞكىٜسةت دط٩طة   

٧ُٜٞةت # تضّف ٧٦ٕٞـ  ٧ُٜٞةت ٨٥ " .. اٟٛ ٔةٟٛ

 قاأل٥ٝ ثْل ا٢ٌٛع ٠َ ك٪ٕ٪ة اٛسك٧ؿ َٜ٪٦ة 

ثْل ا٢ٌٛع ٠َ اٛس٧اس اٛت٨ اؼتضطٞت ٞػ٠  

 !.أدٚ إدراك٦ة 

 

" ٨ٔ اؼتضطاـ ٞكىٜسةت ٞحٚ  اؼتٟع٢٩ةإذا  

، ٔؽػ٧ؼ  " األ١ٌٟػة اٛسؽػ٪ة   " أق " اٛس٧اس 

 قإٛكٚ ث٪٦٢ة  ق١ُٟٚ ثىع٩٘ة ٞة َٜى اٛتٟ٪٪غ 

 .ث٪٢٢ة 

  

أ١ٌٟة زؽّ٪ة ، ٛك٠  ققس٪ر أف ٛط٢٩ة ز٧اؼةك   

اؼػت٪ُةث٦ة   ق٢٥ةؾ ز٘٪٘ة ٦ٟٞة ٩ذت ُٞعٔت٦ة 

 .د٪طاك 

 

حػٚ أ١ٌٟت٢ػة اٛسؽػ٪ة "   "إ٢١ػة ١ٟ

، ٩ك٧ف " ١س٠ # أق " أ١ة 0 # ٢َطٞة ٧٘٩ؿ أزط١ة 

٧ُٜٞةت اٛت٨ دُٟت٦ة  ز٪٦٢ة ٗط اَتٟط َٜى اٟٛ

 …ق كٜٟة تُع٢ٔة. ٤ٛ ز٧اؼ٤ ٠َ ١ٕؽ٤ 
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 القذراث البشزيت الخارقت
ػ ٔجةالَتٟةد َٜى ٞست٩٧ةت ٥ػظا اٛكتػةب اٌُٛػ٪ٝ ، قدػت أف ٩كػ٧ف      

 0ا٧٢ُٛاف َٜى اٛـكٚ اٛتة٨ٛ 

ٛك٠ ٥ظا " . ٧ٟٜٞؼة ٌٛة٥عة اإلدراؾ اْٛ٪ج٨ ثة٧ٛ٧٩د٪ةاكتـةؼ أؼػػ " 

ا٧٢ُٛاف إذا قمٍ ث٦ظا اٛـكٚ ٗط ال ٩ال٨ٗ اٛ٘ج٧ؿ ٨ٔ األقؼةط اُٜٟٛ٪ة 

ستعٞة   .اٟٛ

  

ثةٛعّٝ ٞػ٠   قػ أٞة االكتـةٔةت اٛت٨ دُٟت قٗطٞت ٨ٔ ٥ظا اٛكتةب ، 

، ٦ٔػ٨  " ٞػ٠ أدػٚ أف ٩الٗػ٨ اٛ٘جػ٧ؿ     # األؼ٧ٜب ا٨ُٟٜٛ اٛتٜ٘٪ػطي  

اكتـةٔةت َٜٟ٪ة أق٪ٜة تُتٟط َٜى أؼػ ٦٢ٞذ٪ة ٞضتٜٕة تٟةٞةَ َػ٠  

ٛك٦٢ة ٨ٔ ا٦٢ٛة٩ة تحجت قد٧د .  اٛجةراؼ٪ك٧ٛ٧د٪ةتٜٙ اٛت٨ تُتٟط َٜ٪٦ة 

 .ًة٥عة اإلدراؾ اْٛ٪ج٨ 

    

ػ ٩حجت ٥ظا اٛكتةب قد٧د ؼجٍ َـعة زةؼة أصعى إٛى دة١ت اٛس٧اس 

كتـػٕة زػط٩حةك ، َٜػى       . اٛضٟػ اٛتٜ٘٪ط٩ة  تُتٟػط ٥ػظ٣ اٛسػ٧اس اٟٛ

ٔػ٨   ثة٧٩ك٦عق٢ْٞةو٪ؽػ٪ة  –ك٪ٟ٪ةا٪ػة   –ٞؽت٘جالت زؽ٪ة ٔ٪غ٩ةا٪ة 

٥ظ٣ اٟٛؽت٘جالت تتٕةَٚ ٍٞ ؿػجكةت صةقػة تُٟػٚ َٜػى     . أدؽة٢ٞة 

٧ُٜٞةت اٛ٘ةدٞة إٛ٪٦ة إٛى ٧ُٜٞٞةت ذ٢٥٪ة ٩ٟكػ٠ اؼػت٪ُةث٦ة    تعدٟة اٟٛ

 .َ٘ال١٪ةك 

  

ػ إ٤١ ٠ٞ اٛؽ٦ٚ اٛتأك٪ط َٜى ز٘٪٘ة أف اٛس٧اس اٛضٟػ اٛتٜ٘٪ط٩ة ٨٥ 

أ٧ٛٔة اٛت٨ تٟ٪غ  ثُل  ث٦ةٛ٪ؽت كةٔ٪ة ٛتٕؽ٪ع ا٧ٌٛا٥ع اإلدراك٪ة ّ٪ع اٟٛ

 .٥ظا اْٜٛغ اٛظي زّ٪ع اٛجةزح٪٠ و٩٧الك . األؿضةص 

  

ػ ق٥ظ٣ األ١ٌٟة اٛسؽ٪ة اٛؽجُة َـعة ٨٥ ٞتطاصٜة ٍٞ ثُن٦ة اٛجُل 

ة و٩٧ٜة ٠ٞ آٛ٪ةت إدراك٪ة ّ٪ع ٞأ٧ٛٔة  صةقة تٜٙ اٛتػ٨  # ٛتـكٚ ٗةٟا

 " . كة١ت تُتجع رقز٪ة ٨ٔ اٟٛةم٨ 

  

ػ ٔأقجر ُٞعقٔةك ا٫ف ثأف اٛذؽٝ ٛط٤٩ أ١ٌٟػة زؽػ٪ة تستػ٧ي َٜػى     

ٞؽت٘جالت ٩ٟك٦٢ة تسؽػ اٛتْ٪عات اٛسةقٜة ٨ٔ اإلؿةرات اٛك٪ٟ٪ةا٪ة 

اٛت٨ ت٧٘ؿ ٢ٛة ثأف اٛـضف اٛظي ٩٘ٓ أٞة٢ٞة ٩ـُع ثةٛض٧ؼ أق اْٛنت أق 

ٔ٪ٜت٘ى٦ة اٛالق٨َ ق٠ٞ جػٝ ١تكػعؼ   . ّ٪ع٥ة ٠ٞ ٞ٪٧ؿ ٞغاد٪ة ٞضتٜٕة

٧ُٜٞةت اٛسؽػ٪ة ، ٥ػظ٣ اٛسةؼػة اٛذط٩ػطة تٟحػٚ       َٜى أؼةس ٥ظ٣ اٟٛ

عادؼ اٛظي ٩ـ٪ع إٛ٪٤ اٛعقز٪٧ف   " .... اٛتضةوعيثةٛسطس # اٟٛ

  

أؼتىةع اُٜٟٛةء  ، Squid" ؼك٩٧ط" ثػػ ثُط اثتكةر د٦ةز دط٩ط ٩ـةر إٛ٪٤ 

ٗ٪ةس قتك٢٪ٓ ا٢ٛـػةوةت اٛك٦عثةا٪ػة اٛطٞةّ٪ػة ، قذٛػٙ ٞػ٠ صػةرج       

قٗط ت٧ق٧ٜا إٛى ز٘٪٘ة ٞح٪ػعة  . اٛذٟذٟة ، أي دقف أف ٩ٜٟػ اٛعأس 

ٔس٧ا٥ة أف ٥ظ٣ ا٢ٛـةوةت اٛطٞةّ٪ة ٩ٟتط ٞذة٦ٛػة إٛػى ٞؽػةٔة ثُ٪ػطة     

 ثة٧٩ك٦عثةا٪ػة ق٥ظا أدى إٛى اكتـػةؼ ٞؽتـػُعات   . ١ؽج٪َة ٠ٞ اٛعأس 

ضتٜٕة ق٠ٞ جٝ ت٦ٜ٘٢ػة  ! ٧ٞد٧دة صةرج اٛذؽٝ  ٧ُٜٞةت اٟٛ ٔتؽت٘جٚ اٟٛ

ق٢٥ةؾ أؿةرات صةقة ت٢ت٘ٚ ٞػ٠  . إٛى داصٚ اٛذؽٝ ، جٝ إٛى اٛطٞةغ 

ذةؿ  س٪ه ثةٛذؽػٝ ٔتضتػغف ٔ٪٦ػة     اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽ٨اٛذؽٝ إٛى اٟٛ اٟٛ

 ...٧ُٜٞٞةت ٞضتٜٕة 

  

اٛت٨ تٟتط إٛى صةرج اٛذؽٝ ٨٥  اٛجة٧٩ك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٪ةػ ٥ظ٣ اٛس٧٘ؿ 

اٟٛظك٧رة ٨ٔ اٛكتةثةت اٛعقز٪ػة اٟٛضتٜٕػة ،   " ا٦ٛةٛة#ذات٦ة اٛت٨ تعاد٦ٔة 

ذعدة  .قاٛت٨ ٩ٟك٠ ٛجُل األؿضةص أف ٩عق٥ة ثأَ٪٦٢ٝ اٟٛ

...يتبع

 . ثس٧ث اٛتعددات اٛطٞةّ٪ة  – 8

 " .اٛسؽةؼ٪ة اُٛن٩٧ة #  اٛجة٧٩زؽةؼ٪ةثس٧ث  – 9
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 " .اٛع٧ٞز اٛسؽ٪ة # أثسةث اٛتـٕ٪ع اٛسؽ٨  – 11

 . اٛجة٢ْٞ٧٩ةو٪ؽ٨أثسةث اٛت٧د٤ قاإلثسةر  – 12
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 .قا١ت٘ة٦ٛة " د٢ؽ٪ة  ُٔةَة#  إٛ٪ع١٧ٞةتأثسةث  – 16
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 أثسةث اإلدراؾ اٛض٨ٕ  – 18
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. 

٘ةالت قاٛت٘ةر٩ع اُٜٟٛ٪ة اٛت٨ تظكع  ثةإلمةٔة إٛى ذٛٙ ، ٢٥ةؾ ا٫الؼ ٠ٞ اٟٛ

ظك٧رة ؼةثَ٘ة قٗط ١ـعت ٨ٔ ٞذالت َٜٟ٪ة كح٪عة . االكتـةٔةت اٛذط٩طة اٟٛ

قّ٪ع٥ػة ٞػ٠    Nature ) ( Discover ) ( Scientific America )# أ٦ٟ٥ة 

ذالت اُٜٟٛ٪ة اٛعؼٟ٪ة   .اٟٛ

  

0 ػ ٛك٠ ٞؤ٨ٕٛ ٥ظ٣ األقراؽ اُٜٟٛ٪ة ٛٝ ٩ؽتضط٧ٞا ٞكىٜسةت ٞسعٞة ٞحٚ

أل٦١ٝ ٩ُعٔػ٧ف  . إٛى آصعة .....رقز٨، إدراؾ صةرؽ، ثةرا ؼ٪ك٧ٛ٧د٪ة، تضةوع

كػىٜسةت ؼػ٧ؼ تػعٔل ت٘ػةر٩ع٥ٝ       د٪طَا أف ٞذعد ذكع إزطى ٥ػظ٣ اٟٛ

٢ٍ ثةٛتة٨ٛ ٠ٞ ا٢ٛـع   !.قٞ٘ةالت٦ٝ ق١ٟ

  

ستعٞة ال ٩ٕى٧٢ف  ذالت اُٜٟٛ٪ة اٟٛ ػ ٛك٠ ا٢ٛةؿع٠٩ قرؤؼةء تسع٩ع ٥ظ٣ اٟٛ

كىٜسةت اُٜٟٛ٪ة اٛسط٩حة ، رّٝ اصتال٦ٔة ثةٛتؽٟ٪ة  أثطَا إٛى ز٘٪٘ة أف اٟٛ

سّعٞة ، إاّل أ٦١ة تُجع ٠َ ١ٕػ ا٧ٌٛا٥ع كىٜسةت اٟٛ  !.ٍٞ اٟٛ

كىٜر اٛسط٩ث اٛظي ٩ـ٪عقف إٛ٪٤ 0 ٟٔحالك   اٛجة٧ُٜٞ٧٩ٞػةت٨ اال١ت٘ةؿ " ثػاٟٛ

اٛظي ٧٥ ٞسّعـ "  اٛتضةقع" ٧٥ ٩ُجع تٟةَٞة ٠َ ٞكىٜر " ٠ٞ ٞؽةٔة ثُ٪طة 

 !. ٨ٔ األقؼةط اُٜٟٛ٪ة 

  

٧م٧ع ٩تجٍ ٞؤٕٛ٪٦ػة   ػ دٟ٪ٍ اٛكتت اُٜٟٛ٪ة اٛت٨ تكطر ثضك٧ص ٥ظا اٟٛ

٧أ٘ة َٜى ا٢ٛـػع  . اٛؽ٪ةؼة ذات٦ة  كىٜسةت ٠ٞ أدٚ اٟٛ أي اٛتالَت ثةٟٛ

٦٢ذ٪ة   .ق٠ٞ جٝ اٛ٘ج٧ؿ ٨ٔ األقؼةط اُٜٟٛ٪ة اٟٛ

ثةٛسط٩ث ٠َ اٛكتت قدت أف أذكع ٨ٔ ٥ظا اٛؽ٪ةؽ ، كتةب ٞح٪ع قطر  قػ 

ؤٕٛةف ٨ٔ1984 َةـ  0 " ٧٢َا٤١ .  ّعأ٪ٚق كةر٠٩  ر٩ٕالفرقثعت 0 ـ ، اٟٛ

، ٥ظا اٛكتةب ٨٢ّ " اٛس٧اس ، اُٛةٛٝ اإلدراؾ اإل١ؽة٨١ ا٧ٛاؼٍ  ؿ٪ٕعةزٚ 

دطاك ثةٛس٘ةاٖ قاالكتـةٔةت اُٜٟٛ٪ة اُٛكع٩ة ثةإلمػةٔة ٜٟٛعادػٍ اُٜٟٛ٪ػة    

 .اُٛط٩طة اٛت٨ اؼت٢ط إٛ٪٦ة 

 

ػة تػٝ     ٩جطق أف ٧٢َاف ٥ظا اٛكتةب ال ٩ٟحٚ ٞست٩٧ةت٤ ثـكٚ قػس٪ر ، رٟث

. قم٤ُ ث٦ظا اٛـكٚ ٠ٞ أدٚ أف ٩ال٨ٗ اٛ٘ج٧ؿ ٢َط اٛ٘ػعاء األكػةد٩ٟ٪٪٠   

ٝ اإلدراؾ اإل١ؽة٨١ ٧٥ جةثت ال ٩ٟك٠ أف ٩ت٧ؼٍ ، إف اٛذ٦ٚ ث٦ظا اُٛةٛٝ  ُٔةٛ

 !أٛ٪ػ كظٛٙ  ... ٧٥ اٛظي ٩تٜ٘ف 

 

 

 ...تتٟة

  ALPHA-SCI.ORG |24| هجلت     العلويـــت ألفا 

http://www.alpha-sci.org/


  ALPHA-SCI.ORG |25| هجلت     العلويـــت ألفا 

http://www.alpha-sci.org/


 حقنيت الطاقت الحـــــــــــزة



  ALPHA-SCI.ORG |26| هجلت     العلويـــت ألفا 

http://www.alpha-sci.org/


 حقنيت الطاقت الحـــــــــــزة

  

غد٥عة ثةٛتك٧ٛ٧٢د٪ة  الز٢ٛة ٨ٔ ٥ظ٣ إٛتعة اٟٛ

تى٧رة، ١ذ٦ٚ ز٘٪٘ة كة١ت ُٞعقٔة ٢ٞػظ   اٟٛ

ٗعف كةٞٚ ز٪ث ُُٟٗت ٨ٔ أرم٦ة ٗجػٚ أف  

ز٘٪٘ة أف اٛىةٗػة اٛك٦عثةا٪ػة   . ت٧ٟ٢ قت٢تـع

قَجػع ٞؽػةٔةت   ! ٩ٟك٠ أف ت٢ت٘ٚ الؼػٜك٪ةك 

وجُةك، الزاؿ اُٛػةٛٝ  "! كٟة ثث اٛعاد٧٩#و٩٧ٜة 

األكةد٨ٟ٩ ٩ُّٜٝ األد٪ةؿ اٛ٪ةُٔػة ثػأف ٥ػظا    

ٛك٠ كٚ ٠ٞ كةف ز٪ةك ٔػ٨  . األٞع ٞؽتس٪الك

ـ َٜٝ ثأف ٥ظ٣ اٛت٢٘٪ة ٟٞك٢ػة  1899اُٛةـ 

ضتعع اٌُٛ٪ٝ . قٗةثٜة ٜٛتىج٪ٖ ٛ٘ط تّٟك٠ اٟٛ

ٞضتػعع اٛت٪ػةر اٛك٦عثػةا٨    " #ت٪ؽال ١٪ك٧ال"

ت٢ةقب ٠ٞ اثتكةر قؼػ٪ٜة اؼػتىةع ٞػ٠    " اٟٛ

٧ٔٛػػت ٞػػ٠ اٛىةٗػػة   100صال٦ٛػػة إرؼػػةؿ 

ؽػةٔة     26اٛك٦عثةا٪ة ذات اٛت٧ّتع اُٛػة٨ٛ، ٟٛ

قٗػةـ ثتغق٩ػط   !.. ٞ٪ٚ دقف اؼتضطاـ أؼػالؾ 

ز٪ث ! أزط اٛج٧٢ؾ ثةٛىةٗة اٛك٦عثةا٪ة الؼٜك٪ةك

ّْٜت ٞسّعؾ ك٦عثػةا٨   200أمةءت  جة قؿ ٟٛ

٧٘٢ٛػة ؼػ٧ى    كج٪ع قٛٝ ٦٩طر ٠ٞ اٛىةٗة اٟٛ

ةاة ٔ٘ه ٍٞ اُٜٛٝ أف ٥ػظا  !.... صٟؽة ٨ٔ اٟٛ

٧٥ َجةرة َػ٠ أزػط اإل١ذػةزات اٛك٦عثةا٪ػة     

، ق٦ٛظا "ت٪ؽال"اُٛذ٪جة اٛكح٪عة اٛت٨ ز٦٘٘ة 

اٛؽجت ال ١ؽٍٟ ٤٢َ كح٪عاك، ال ٔػ٨ قؼػةاٚ   

ػػطارس أق اٛكٜ٪ػػةت     اإلَػػالـ قال ٔػػ٨ اٟٛ

ٛ٘ط كةف ٥ظا اٛعدٚ االؼتح٢ةا٨ . قاٛذةُٞةت

٩ـّكٚ ت٦ط٩طاك صى٪عاك ٧ٜٛز٧ش االٗتكةد٩٪٠ 

اٛظ٠٩ زك٧ٟا اُٛةٛٝ اْٛعث٨ قثةٛتػة٨ٛ اُٛػةٛٝ   

 .أدٟػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ

 

 

ثضػطاع  " ٧ٞرّػةف ب .ج"ثُط أف ١ذر ٨ٔ ١٘ٚ اٛىةٗة اٛك٦عثةا٪ة الؼٜك٪ةك، ٗػةـ اٛػ٧زؾ االٗتكػةدي     

ـعقع قت٤ٜ٩٧ٟ" ت٪ؽال" ـعقع ٨ٔ . ٠َ وع٩ٖ ت٦ُّط٣ ٦ٛظا اٟٛ ٨ٔ ١٪٩٧ػ٧رؾ،  " كٜ٪ٓ قاردف"ٔأٗ٪ٝ اٟٛ

ٗطـ، ٛك٠ ت٧ّٗٓ اٟٛـعقع  ٩200كٚ ارتٕة٦َة إٛى  ثأؿجةؾقؿّ٪ط ث٢ةء ّع٩ت اٛـكٚ ٔ٪٤ ٧َاٞ٪ط ٧ٕٜٞٔة 

ـعقع ثـػكٚ ٕٞػةدئ ٔػ٨ اُٛػةـ     " ٧ٞرّةف"ٔذأة قٛؽجت الزاؿ ٞذ٧٦الك زتى ا٫ف، ا١ؽست  ٠ٞ اٟٛ

َُعؼ ثُط٥ة أ٤١ زكٚ َٜى ت٢ةزؿ ٠ٞ اٟٛضتعع ٜٕٛكعة ثةٛكةٞٚ ثس٪ػث ال ٩ؽػتى٪ٍ ٞػ٢ر    1906 ـ، ق

ةك#اٛت٦ُّط ٛـضف آصع  ضتعَ٪٠ داٟا ٥ظ٣ األزطاث ٧ٞج٘ػة ٔػ٨ أرؿػ٪ٓ اٛكػسٓ     ". ٥كظا ٧٩ّرو٧ف اٟٛ

ذالت اٛت٨ قطرت ٨ٔ تٜٙ إٛتعة، ٛك٠ ٜٛـ٧ُب ذاكعة مُ٪ٕة ُٔالك قث٨٘ اٛج٢ةء ّ٪ع اٟٛكتٟػٚ  . قاٟٛ

٠ٞ 0 أّقؿ ؼؤاؿ ٩تجةدر ٛألذ٥ةف ٧٥. ـ٦ٞ1917ٟالك ٕٛتعة و٩٧ٜة ٠ٞ اٛغ٠ٞ إٛى أف ٥ّطـ تٟةٞةك ٨ٔ اُٛةـ 

ةذا زعٞت اٛـ٧ُب ٠ٞ ٥ظ٣ ا٧ٛؼ٪ٜة اٛعص٪كة دطاك  ـعقع قٔكعت٤  ٟٛ ٤ٛ ٞكٜسة ٨ٔ اٛ٘نةء َٜى ٥ظا اٟٛ

 ٨ٔ ١٘ٚ قاؼتضطاـ اٛىةٗة اٛك٦عثةا٪ة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٛذط٩طة ٢ٛ٘ٚ اٛىةٗة اٛك٦عثةا٪ة، ٩ٟك٠ ألي ٧ٞاو٠ " ت٪ؽال"اٛؽجت ثكٚ ثؽةوة ٧٥ أف ثٕنٚ ٔكعة     

٩جطأ ثةؼت٘جةؿ اٛىةٗة اٛك٦عثةا٪ة َجع األج٪ع كٟة ٩ؽت٘جٚ إرؼةؿ اٛعاد٧٩ أق  ق" أ١ت٪٠#أف ٢٩كت ٧٥اا٨ 

أي أف اٛىةٗة اٛك٦عثةا٪ة ؼ٧ؼ تتس٧ّؿ إٛى صطٞة ّ٪ع ٗةثٜة ٜٛنجه قاٛتسكٝ، قٗط تتسػ٧ّؿ  ! اٛتٜٕغ٧٩ف

٧او٢٪٠ ٪٠ َٜى ٞؤؼؽةت ١٘ٚ . ٔ٪ٟة ثُط إٛى صطٞة ٞذة١٪ة ٩ؽتٕ٪ط ٦٢ٞة كٚ اٟٛ ق٥ظا ٛٝ ٩عؽ ٜٛ٘ةٟا

أي ٜٞ٪ةرات ٠ٞ اٛػطقالرات  ! ثضىع دا٥ٝ ٩ؤدي إٛى إٔالؼ٦ٝ ؿُعقااٛىةٗة ثة٧ٛؼةاٚ اٛتٜ٘٪ط٩ة قاٛظ٠٩ 

ؤاٞعة اٛكجعى.. ثةإلدعاءات اٛالزٞة ٔ٘ة٧ٞا.. ؼ٧ؼ تضت٨ٕ ٨ٔ ا٧٦ٛاء ٔذأة ق اصتٕى ثُػط٥ة  ! قزكٜت اٟٛ

٧٦ٕـ اٛىةٗة اٛك٦عثةا٪ة اٛالؼٜك٪ة  !!االكةد٨ٟ٩زتى ٨ٔ اُٛةٛٝ ... كٚ ٞة ٤ٛ َالٗة ٟث

 

 

 «قاردف كٜ٪ٓ»ٞسىة 

ٚ اٛىةٗة الؼك٪ةك ٘٢ٛ 

 ٧ٞرّةف. ب. ج

وةٟٛة أ٨٢١ ال أؼتى٪ٍ قمٍ َطادات ٛت٢ٌ٪ٝ ث٪ٍ ".. 

 .."اٛىةٗة اٛك٦عثةا٪ة ٜٟٛؽت٦ٜك٪٠، ٔال أر٩ط٥ة أثػطاك 

 
 ت٪ؽال ١٪ك٧الاٟٛـ٧٦رة ٜٟٛضتعع  ٧ٞرّةف.ب.ج٧٘ٞٛة 

ـعقع  .ثُط ا١ؽسةث٤ ٠ٞ اٟٛ
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 ٦٢ٞة كٚ قا١ٕعدت قاُٟٛةرؼ، ا٧ُٜٛـ ٠ٞ ا٧َٟٟ٘ٛة ثةأل٧١اع ا٦ٟٛتٟة قاٛكٕسةت اإلٛكتعق١٪ة ا٧ٟٛاٍٗ تُطدت

 ثـكٚ اٟٛط٧ّٞة اٛس٘ةاٖ تذة٣ ٜٛت٧َ٪ة ا٦ٛةدٔة قا٧ٟٛام٪ٍ اإلؼتُعامةت ٠ٞ اٛكح٪ع إ١تةج ٨ٔ ث٢ٕؽ٦ة

ٟة اؼتُعامةت، ٥كظا ٞحٚ ٨ٔ قاٛذطاالت قاٛت٢ةٗنةت إٛعقٗةت ٠ٞ اٛكح٪ع قدط١ة ٛىةٟٛة قٛك٠ ...َةـ ٦ٞ 

 اٛكٕسةت تٜٙ ث٪٠ اٛس٘٪٘ة ٠َ اٛجةزث إٛ٪٦ة ٩كٚ اٛت٨ اٛتُ٘٪ط زةٛة ثأ١ٕؽ٢ة قٟٛؽ٢ة كٟة .وج٪ُت٦ة كة١ت

 .ٔ٪٦ة اٟٛىعقزة األٔكةر ت٢ؽ٪ٖ قم٪ةع ا٥ِّ٧ٟٟٛة قاٛتُٜ٪٘ةت اُٛـ٧اا٪ة ١ت٪ذة قا٧ٟٛاٍٗ،

 

 ٗةدراك ٩كجر ثس٪ث اٛجةزث ٜٛ٘ةرئ إٛكع٩ة اٛت٢ٟ٪ة ث٦طؼ دّطي ٞـعقع إٗةٞة إٛى د٢ُٔة ثةصتكةر، ٥ظا

 .ؿٙ أق تـتت دقف ثعأ٤٩ اإل١ٕعاد َٜى ٗةدراك ق٩كجر اٛغ٩ٓ، ٠ٞ اٛس٘٪٘ة تٟ٪٪غ َٜى ث٢ٕؽ٤

 

ـعقع إف  ٧٥ األَٟةؿ ٥ظ٣ إ١تـةر ٨ٔ ؼ٪ؽة٥ٝ اٛظي األؼةؼ٨ اُٛةٞٚ إ١ٟة أثطاك، دط٩طة ٛ٪ؽت كٕكعة اٟٛ

 ٤٢َ ٩جسث ٞة إٛى ا٧ٛق٧ؿ اٛجةزث َٜى ؼ٪ؽ٦ٚ ٟٞة ..قازطة قأ٥طاؼ قازط اؼٝ تست اٛت٢ٌ٪ٝ ٢َكع

 ثةٛت٧٢ع اٟٛغدزٟة قا٧ٟٛاٍٗ اٛكٕسةت رقاثه ث٪٠ اٛن٪ةع أق اٛسةدة ا٢ٛ٘ةؿةت ٛؽُةت ٛػ اٛتُعض دقف

 ٛعدع ٩٧ٗةك ؼالزةك ؼ٪ك٧ف اٛسةٛة ٥ظ٣ ٨ٔ اٛت٢ٌ٪ٝ َةٞٚ ٔإف اٟٛعتجه، ّ٪ع أق ثةٛجسث اٟٛعتجه اٛح٘ة٨ٔ،

ُٟحةرة اٛـك٧ؾ كح٪ع ز٧ؿ اٛ  ٠ٞ ُٞ٪٠ َٟٚ ز٧ؿ ١٘ةؿةت٢ة ق١تةج اٟٛىعقزة، قاألٔكةر ا٧ٟٛام٪ٍ ٠ٞ ٛا

 ٦٩طؼ َٟٚ أي مط قازط، كٕع٩ٖ قازط، ثك٧ت اٛتكّٜٝ إٛى ا٦٢ٛة٩ة ٨ٔ ٧٩ق٢ٜة ؼ٧ؼ اٟٛـعقع ٥ظا أَٟةؿ

ُٟسعَّؼ اٛتكعار دقاٞةت ٨ٔ تطق٩ع١ة أق تنٜ٪٢ٜة أق تـت٪ت٢ة إٛى  .اٛ

Shero | OmarMhmd   الع ل التالي    إنتاج األخ 

 تُع٩ٓ اٛكةثةال، قاؼتُعاض ٜٛعؼةاٚ اٛضٕ٪ة اٛضٕ٪ة ٨ٔ اٟٛ٘ةوٍ ا٧ٟٛؼ٪٘٪ة اُٛةٟٛ٪ة

http://forum.alpha-sci.org/showthread.php?t=939 
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