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 ٟٛةذا ال تُٟٝ ا٢ٟٛة٥خ اٛت٨ ت٦٢ل ثةٛ٘طرات اٛضةرٗة ثةإل١ؽةف؟

 

 ٧ٞر اٛت٨ تتُةرض ٍٞ اُٟٛت٘طات؟ٟٛةذا ٩تٝ تذة٥ٚ األ

 ف ة٘كط تج٪ثؼةٛ٪ت ٞستعٞة أف ٩تٝ ٢ٞةٗـت٦ة ثأزعى أٛ٪ػ ٠ٞ األ

 ؟اٛضىأ قاٛك٧اب ٦٢ٞة

 

 ؼت٢كةرات ال تغاؿ ثطقف اد٧ثة أق ثةألزعى ٗطاأؼبٜة ق

ٓ ا٢ٛ٘ةب ٦٢َةصىى اإل١ؽةف صى٧ت٤ األ  .قٛى ١س٧ كـ

 

 ؼتطراك٦ة٥ظا اُٛطد ٩ُعض ٛٙ ٞؽةاٚ تستةج إٛى ا٧ٛٗت ال

 .ٞسل ص٪ةؿ قإثطاع تقٛ٪ؽ٧ٞد٧دة  ٦ةأ١ٞة ؼ٪تج٪٠ ٛٙ ٧٥ ٛك٠ 



 قدت أف ١ؽٜٝ ثس٘٪٘ة أف األ١ٌٟة اٟٛطرؼ٪ة قاٟٛؤؼؽةت    

 

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

ٔةٟٛطارس ٨٥ ٞذعد ذراع ٢ٌٜٛةـ  ،اٛس٘٪٘٪ة ق٧ٞا٥ج٢ة

 .االدتٟة٨َ اٛ٘ةاٝ

 

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

ا٫راء ققد٦ةت ا٢ٌٛع قّ٪ع ٞ٘٪طة ثأي إوةرات ٔكع٩ة، ٛك٠ 

 ٥٧٥طؼ اٟٛتسةقر٠٩ قازط ق

 

 .االٗتكةدي قإٛكعي  قاٛؽ٨ُ ١س٧ اٛتسعر اٛعقز٨  
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 اىنثشي اىنىنيح األسشاس

 اىمؤامشج ضذ اإلنسانيح

 اىقذساخ اىثششيح اىخاسقح

 تقنيح اىطاقح اىحـــــــــــشج

 ؼ٧ؼ ٠ٛ ١ٕكع ث٢ٕػ اٛىع٩٘ة ثُط ا٫ف

أٔكةر ق١ٌع٩ةت ٢ٞج٧ذة ٛك٠ ٛ٪ػ كٟة 

 .١ُت٘ط أق د١٧ُٜة ١ُت٘ط

ؼٜسة اُٛةد٩ة ٦ٔظ٣ ٗط ٛٝ ت٢ٍٕ األ

 -٩تجٍ- ٔةٗت اٟٛت٧ٍٗ

 .٦٢ٞخ رق٪٠ قُٔةؿ ٠ٞ أدٚ اٛجـع٩ة

ٝ كٟة  «َالء اٛسٜج٨» صجع١ة أٛ٪ػ ٞذعد ٞتعد

 -٩ت٪ٍ- ٤٢َ ثٚ ٞضتعع كظٛٙ

 «َكع اٛتنٜ٪ٚ»زٜ٘ة 
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 ٢ٞظ أقؿ ٛسٌة تطرؾ ٔ٪٦ة ز٧اؼ٢ة    

 قد٧د آثةا٢ة تتجطى ٢ٛة اٛس٪ةة ٞحٜٟة ٨٥ 

 قثطقف ذ١ت ٢ٞة أق ٦٢ٞٝ ٩جطأ آثةؤ١ة. ًة٥ع٩ة 

 َٟٜ٪ة ثعٞذت٢ة قٔ٘ة ٛعؤ٩ت٦ٝ ٜٛس٪ةة ، ٥ظ٣ اٛعؤ٩ة

 اٛت٨ تـعث٥٧ة ٠ٞ صالؿ اٛتُٜ٪ٝ ق٠ٞ صالؿ 

 جٝ . ٦َٜٟٝ ق٠ٞ صالؿ قؼةاٚ اإلَالـ 

طارس  ٩تةثٍ اٛتُٜ٪ٝ اٛعؼ٨ٟ ٠ٞ صالؿ اٟٛ

٦٢ذ٪ة ثتغق٩ط١ة ثةألٔكةر   ق اٛكٜ٪ةت قاٛذةُٞةت اٟٛ

اٛتػ٨  " ز٪ث تُتجع قد٦ةت ا٢ٌٛػع قاٛتٕؽػ٪عات   

تُٜ٘ػػة ثػػة٧ُٜٛـ قثةٛتػػةر٩ش " تُتجػػع اٛكػػس٪سة  اٟٛ

ذتٍٟ ٨٥ األٔكةر ذات٦ة اٛت٨ تن٠ٟ ٢ٛة ادت٪ةز  قثةٟٛ

االٞتسة١ةت ا٦٢ٛةا٪ة قت٢ٟس٢ة اٛ٘طرة َٜى اٛؽ٪ع ٗطٞةك 

ػة   . ٨ٔ اٛس٪ةة  ضةٕٛػة ٟٛ أٞة إتجةع قد٦ةت ا٢ٌٛع اٟٛ

٦٢ذ٨ اٛتٜ٘٪طي،  ق١تُٜى٤ٟ رؼٟ٪ةك  رٔل اٛتُٜ٪ٝ اٟٛ

ٔ٪ؤدي قٔ٘ةك ٛالَت٘ةد اٛؽةاط إٛى ت٢ةٗف ٔعص إٛعد 

إٛػى   ق٨ٔ اٛسك٧ؿ َٜى َٟٚ أق قً٪ٕة ٞستعٞػة  

ةدي   . اٛـ٘ةء ٨ٔ اٛس٪ةة ١ت٪ذة ٜٕٛ٘ع اٟٛ

    

إف كٚ ٢ٟ٦ٔة ُٜٛةٛٝ قاألزطاث اٛطقٛ٪ة اٛذةر٩ة     

١ؽتؽ٪٦ْة ٠ٞ صالؿ قؼػةاٚ اإلَػالـ ، جػٝ ٩ػتٝ     

اٛضجػعاء   قق٪ةّت٦ة ٠ٞ ٗجٚ اٛكسةٔ٪٪٠  قتسٜ٪٦ٜة 

غ٧َٞ٪٠   قٛتكجر أٔكةر٥ٝ ثجؽةوة ٨٥ أٔكةر١ة . اٟٛ

أ٤١ ٛٝ ٩ت٧ٔع ٛػط٢٩ة   ق٢ٗةَةت٦ٝ ٨٥ ٢ٗةَةت٢ة صةقة 

ق ٢ٛتْٜػػت َٜػػى . أي ثػػطااٚ أصػػعى ٧ُٜٟٜٛٞػػةت 

اٛكػػ٧ُثةت اٛتػػ٨  قٞـػػةكٚ ٞذتُٟةت٢ػػة اٛ٪٧ٞ٪ػػة 

٢تضجػ٪٠ ٞػ٠    ٧١اد٦٦ة ٔ٘ط قك٢ٜة٥ة إٛى ا٧٢ٛاب اٟٛ

ذتُٟةت  ٛ٘ط ؼ٢ٟٜة إٞكة١٪ةت٢ة ٨ٔ قػ٢ٍ  . ٗجٚ اٟٛ

٠َ  قاٛ٘عار ٦ٛؤالء اٜٛ٘ة اٛظ٠٩ ٥ٝ ثُ٪ط٠٩ دطاك ٢َة 

 . ٢ٞ٧ٟ٥ة اٛ٪٧ٞ٪ة 

 

٩تٝ تسط٩ط تذعثت٢ة ٨ٔ اٛس٪ةة قٔ٘ةك ٛإلوػةر اُٛػةـ   

جػطأ األؼةؼػ٨ أقػجر    . اٛظي ٩سكٝ ٞذت٢ُٟػة   اٟٛ

ت٧دىت اٗتكةر و٧ٟح إٛعد إٛػى أف ٩كػ٧ف دػغءا    

٪ة اٛت٨ ت٧٘د٥ة  اإلؼت٦الؾقْ٪عاك ٠ٞ ٞةك٪٢ة  اُٛةٟٛ

تُطدة اٛذ٢ؽ٪ةت  كةرؼ قاٛـعكةت اْٛعث٪ة قاٟٛ . اٟٛ

قدٟ٪ٍ االَتجةرات األصعى تطقر ٔػ٨ ٜٔػٙ دأػٍ    

 ق٠ٞ ا٧ٛامر أف أقسةب ا٧ٕ٢ٛذ . را٪ؽ٨ ٧٥ اٛعثر 

 

ٞط٩عق اٛـعكةت،  ق٠ٞ ؼ٪ةؼ٪٪٠، قٞكعٔ٪٪٠، # 

كػة٧١ا، قثسؽػت تُػع٦ٕ٩ٝ،    " قأثػةوعة اإلَػالـ   

٨ٔ ًٚ ٥ظا ا٢ٌٛةـ اٛ٘ةاٝ ، ٛظا ٔإف " ١ةدس٪٠"

سةٌٔة َٜى ا٧ٛمٍ اٛعا٠٥  ٛط٦٩ٝ ٞكٜسة ٨ٔ اٟٛ

ٜت٧ي . ٦ٟٞة كٜٓ األٞع  ق ٥ظا ا٢ٌٛةـ إٛكعي اٟٛ

دٟ٪ٍ ٧١از٨ ز٪ةت٢ة ٠ٞ صالؿ اٛتعث٪ػة   ٩ك٪ِ

األزطاث اٛع٩ةم٪ة  قاٛعَة٩ة اٛكس٪ة  ققاإلَالـ 

 . إٛش.... اٛط٠٩  ققاٛح٘ةٔ٪ة 

 

٥ظا ا٢ٌٛػةـ  ٧٘٩ـ ق ٨ٔ ٥ظا ا٧ٛمٍ اٛعا٠٥ ،    

ٜت٧ي ثت٢ٌ٪ٝ ١ٕؽ٤ ث٢ٕؽ٤  األٔعاد اٜٛػظ٠٩  : اٟٛ

 تالاػػٝٞ٪ػػ٧ؿ ٢ٞسعٔػػة  ق٦ٛػػٝ قد٦ػػةت ١ٌػػع 

ٜتػػ٧ي ٩كتؽػػج٧ف  اؼػػتٟعار٩ة ٥ػػظا ا٢ٌٛػػةـ اٟٛ

٢غٛة قا٧ٕ٢ٛذ ٔ٪٤ ،  أقٛبٙ اٛػظ٠٩ ٧٩أ٘ػ٧ف    قاٟٛ

٧ٗا١٪٤٢ ٩ذطقف ثؽعَة  قَٜى ٧ٗاَط ٥ظا ا٢ٌٛةـ 

تىج٪ٖ ٥ظ٣ ا٧٘ٛاَط ،  قأؼةٛ٪ت ٢ٞةؼجة ٕٛعض 

أٞة اٛظ٠٩ كةف ٛط٦٩ٝ ٢ُٕٞة كج٪عة ٨ٔ ا٢ٌٛػةـ  

٢ةؼػػجة    االؼػػت٦الك٨ ٢ةقػػت اٟٛ ٔ٪ُتٜػػ٧ف اٟٛ

ٜٟٛؽةَطة َٜى تُغ٩غ ٞجطأ اٛؽ٧ؽ االؼت٦الك٪ة 

قثْػل  . ٠َ وع٩ٖ تؽ٦٘٩٧ة ثأؼةٛ٪ت ٜٞت٩٧ػة  

ا٢ٌٛع ٠َ اٛك٪ٕ٪ة اٛت٨ تٝ ٠ٞ صال٦ٛة ١ـ٧ء ٥ظا 

٢سعؼ اٛجْ٪ل ، ٔةٛس٘٪٘ػة ٥ػ٨ أف    ا٢ٌٛةـ اٟٛ

٢ةؼجة ٦ٛظا  ٢سعٔة اٟٛ ٥ظ٣ ا٧٢َٛ٪ة ٠ٞ ا٢ٛةس اٟٛ

 قاإلَالـ  قا٢ٌٛةـ أقجست تسكٝ َةٛٝ اٛح٘ةٔة 

كةرؼ ،  ذٛٙ ٩ؤدي إٛى ؼى٧ة  قاٛسك٧ٞةت قاٟٛ

تأج٪ع٥ٝ اٛظي ال ٩ٟك٠ كجس٤ أق اؼتجُةد٣ ٠َ 

 قأٔكةر١ػػة قآراا٢ػػة   قدٟ٪ػػٍ ٢ٞػػةز٨ ز٪ةت٢ػػة  

 .ُٞت٘طات٢ة

 

 

إف األكحع٩ة اٛؽةز٘ة ٠ٞ ؼكةف اُٛةٛٝ ٥ػٝ      

ق . ٢٥ػةء   قٞذعد صعاؼ تتجٍ اٛ٘ى٪ٍ ثؽػُةدة  

ثأ١ػ٤    تػط٨َ  قكٚ ٞة ت٢ـع٣ قؼػةاٚ اإلَػالـ   

 ق٠ٞ ٗجٚ اٛذٟة٥٪ع ٩كجر ٔذػأة ،   ث٤ٞع٧ّبل 

ثـكٚ ال ٩كطؽ ، ٞع٧ّثةك ٞػ٠ ٗجػٚ اٛذٟػة٥٪ع    

ق أ٩ة تك٠ ٟٞتٜكةت أق ٢ٞذػغات دةر١ػة   . ُٔالك 

ٔإ٦١ة تكجر ٧ٞم٧ع زؽط كج٪ع ق١ت٦ٜىٓ ٧ٜٛق٧ؿ 

ق ٢َطٞة ٩ُعض . إٛى ٞة ١ُت٘ط أ٤١ ٢ٛة ق٠ٞ ز٢٘ة 

ـكٜة ٞة ، أي ٞـكٜة تك٧ف َ٘جة  َٜ٪٢ة زٚ ٟٛ

ق اُٛػ٪ؾ   اٛكػعَةت أٞةـ ؼ٪ع١ة ٨ٔ إتجةع آصع 

ٜت٧ي اٛعّ٪ط ، ٔإ٢١ػة ١٘جٜػ٤ ثػطقف ٢ٞةٗـػة      اٟٛ

٢٩ةؼت  قق١ت٧ٗٓ ٠َ اٛجسث ٠َ زٚ ٢٩ةؼج٢ة 

ـةكٚ ، ٛك٠ ال ثط ٠ٞ . قم٢ُة  ّةٛجةك ٞة تكحع اٟٛ

. ٥ظ٣ ٨٥ ؼ٢ة اٛس٪ةة . أف تأت٨ ثُط٥ة اٛس٧ٜؿ 

ٛك٠ اْٛةٛج٪ة اٌُٟٛػى تضتػةر أؼػ٦ٚ اٛسٜػ٧ؿ     

قأكحع٥ة ٞكؽػجةك ، أٞػة األٜٗ٪ػة ٔتهػطاس تسػت      

ذ٧٢ف ا٦ٛةاخ ١س٧ ١٪ٚ  األٗطاـ صالؿ اٛؽجةؽ اٟٛ

ح٪ػعة   ٘ت٢٪ةت اٟٛ اٛت٢٘٪ػة   اٛكػعَةت  قآصع اٟٛ

ط أقجس٢ة ٞذتُٟةت اؼػت٦الك٪ة  . اٛؽض٪ٕة  ٛ٘

ى٪ٍ ثـكٚ . تٟةٞةك  ق كٟة اٛضعاؼ اٛت٨ تتجٍ ا٘ٛ

أَٟى قدقف أف تؽأؿ ٠َ االتذة٣ ، ٢١٘ةد ٞػ٠  

صالؿ ث٧اثةت اٛغر٩جة كػ٨ ١ؽػعح قٔػٖ ٞػغاج     

ٞعة  قاٛعا٨َ ، إٛى أف تس٪٠ اٛعزٜة األص٪عة ، 

ُعٔة أ٢١ػة   قأصعى  ثطقف تعدد قٍٞ ؼُةدت٢ة ٟث

، ١ؽ٪ع َجع اٛج٧اثةت ، ٛك٠  ’م٠ٟ اٛسـط’٠ٞ 

عىة ٩ك٧ف اٛؽ٪ع ١س٧  ؽٜش٥ظ٣ اٟٛ ٥ظا اإلوةر .  اٟٛ

ثةٛكػطٔة    اُٛةـ اٛظي ٩سكٝ اٛـ٧ُب ٛٝ ٩هج٢ى

إ٤١ ؼ٪ةؼة ٞ٘ك٧دة . قٛٝ ٦ٌ٩ع ثـكٚ َعم٨ 

زتػى أ٦١ػة   . تٝ تىج٪٦٘ة ثةؼتٟعار َجع ٗػعقف  

اٛ٪٧ـ ٨ٔ ٥ظا اُٛكع اٛسط٩ث ، أقجست أكحػع  

ق ٨ٔ . أكحع ؼ٧ءاك ٠ٞ اُٛك٧ر اٛؽةث٘ة  قرؼ٧صةك 

٧ٍٗ ؼ٢كـٓ ٠َ ٩٧٥ػة   إزطى أٗؽةـ ٥ظا اٟٛ

 . دقا٦ُٔٝ  قأؼةٛ٪ج٦ٝ  ق٥ؤالء اٛعَةة 

 

     ٍٗ٧  قإذا ك٢ت ٠ٞ اٛغقار اٛذطد إٛى ٥ظا اٟٛ

ىعقح ٢٥ة ،  ٧م٧ع اٛعا٪ؽ٨ اٟٛ الزٛت تذ٦ٚ اٟٛ

٧٦ٕـ اٛ٘ةاٚ  ة الزٛت تُتجع أف اٟٛ  :أفػػػثٔعٟث
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٪ة "  ٢٥ةؾ ١٪ىة ْٞعمة ق ٞج٪ىتة ٠ٞ ٗجٚ ١ضجة َةٟٛ

٩٧ٗة دطاك تُٟٚ قراء ؼتةر األزطاث اٛطقٛ٪ة إلٗةٞة 

٧٥ َجػةرة  " َةٛٝ دكتةت٧ري ٧ٞزىط تست ؼ٪ىعت٦ة 

 . ٠َ ٧٦ٕٞـ ؼض٪ٓ ق ثُ٪ط ٠َ ا٧ٛاٍٗ 

 

تـػككة تذػػة٣       إذا ك٢ػت تسٟػٚ ٥ػظ٣ ا٢ٌٛػعة اٟٛ

ظك٧ر أَال٣ ، ٔأد٧َؾ ألف ت٘٪ٝ األثسةث  ٧٦ٕـ اٟٛ اٟٛ

 قتتأكط ثُط٥ة ثأف ٥ظا األٞع ٧٥ قػس٪ر   قث٢ٕؽٙ 

 .٩ٟحىٚ اٛس٘٪٘ة 

أردػػ٧ أف تتضٜػػى ٛػػجُل ا٧ٛٗػػت َػػ٠ ٢ٗةَةتػػٙ  

٢سةزة ،  ٔكع ثةألٞع  قأف ت٘عأ اٛتة٨ٛ  قاٛـضك٪ة اٟٛ

. ثكطؽ ، ٗجٚ أف تضعج ثأزكػةـ ٞؽػج٘ة    قٜٞ٪ةك ، 

إٛ٘عات اٛتةٛ٪ة تٟحىٚ ٧ٞدغ ثؽ٪ه ٠َ ز٘٪٘ة ٞػة  

ةذا ٩ذعي ث٦ظ٣ اٛىع٩٘ة  ق٩ذعي ٨ٔ ٥ظا اُٛةٛٝ  ٟٛ. 

ق ث٢ٕػ ا٧ٛٗت ، . إ٤١ ٛ٪ػ ٠ٞ ١٪ت٨ أف أمٜٚ أزط 

كٚ ٞة أٗكػط٣ ٥ػ٧   . ٛ٪ػ ٠ٞ ٦ٟٞت٨ إ٢ٗةع أزط 

ذ٧٦ٛػة ٛػطى األّٜج٪ػة ،      ت٘ط٩ٝ ثُل اٛس٘ػةاٖ اٟٛ

أَت٘ط ثأ٤١ رّػٝ ّعاثتػ٤    قٞـ٪عاك إٛى قاٍٗ ّع٩ت 

أٞػة اٛ٘ػعار اٛػظي قدػت     . ٩ٟحىٚ اٛس٘٪٘ة األق٪ٜة 

٧ُٜٞةت ، ٔ٪ُػ٧د ٛكػٝ أقالك     قاتضةذ٣ ز٪ةؿ ٥ظ٣ اٟٛ

 .آصعاك 

أ١ة أؤ٠ٞ ثأ٤١ إذا ك٢ة قةدٗ٪٠ ٍٞ أ١ٕؽ٢ة ، صةقػة  

أرد١ة رؤ٩ة ٞة ٩طقر ز٢ٛ٧ػة   قا٧ٛدطاف ،  ق٨ٔ اٛعقح 

ثُٜ٘٪ػػة ١ةٗػػطة قٞسٜٜػػة ، ٔؽػػ٧ؼ ١ذػػط أ١ٕؽػػ٢ة   

ٞػطرك٪٠ اٛس٘٪٘ػة    قٞت٧زط٠٩ ز٧ؿ ١ٌعة قازط 

 قق أَٜٟػػ٧ا ثأ١ػ٤ ٢٥ػػةؾ ز٘٪٘ػة قازػػطة ،   . ذات٦ػة  

 .اٛس٘٪٘ة ٨٥ اٛس٘٪٘ة ، أٞة األكةذ٩ت ، ٨٦ٔ كح٪عة 
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هل” ار الج  ش  ب  ي  ان 
ب  ف   السب 

 

ه ملكون   ا ن  من  ي 
 

ره ش  دًا لب  مسون  ج 
ح
مت 

 “ 

..قــاىــىا   

ك كلارك» كي  « ف ران   
كات ب  ا مرن  

 

 تعّرض التلفزٌون، مخترع ،"بارد لوغً جون" ـ

  ويذ المتشككٌن العلم رجال قبل من شرس لهجوم

 :قائلٌن الفكرة هذه على علّقوا و !المتحّجرة العقول

 عن عبارة هً األثٌر عبر الصورة نقل فكرة إن"

 "!معٌبة سخافات و ترهات

 أحد صّرح الماضً، القرن من الخمسٌنات فً ـ

 البرٌطانٌة كامبرٌدج جامعة فً المرموقٌن الفٌزٌائٌٌن

 لٌس !فارغ كالم هو الفضاء إلى السفر عن الكالم بأن

 بثمانٌة التصرٌح هذا بعد !الحقٌقً بالواقع صلة له

 الفضاء فً سبوتنك الروسً القمر حلّق شهرا   عشر

 !الخارجً

هار   سون  وج  راماف ون  »ا دي  «الغ   
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دقف أف أو٪ػػٚ َٜػػ٪كٝ اٛسػػط٩ث ٔػػأَٜٝ  

أ١كٝ تُع٧ٔف إٛى ٞػةذا ٩عٞػغ ا٦ٛػعـ دقف    

 . ٗجة

 

َت٘ةدي إ٤١ ١ٕػ األٞع اٛظي ٩طؿ َٜ٪٤ ةث

ا٦ٛػػعـ اْٛ٪ػػع ٞكتٟػػٚ ث٧رٗػػة اٛػػطقالر    

 .األٞع٩ك٪ة

 

ٟٔة دالٛة ثعاٞ٪ٚ اٛػ٢ٕه ا١٧ٜٟٛػة قاٛتػ٨    

 ٥ظا ا٦ٛعـ ا٢ٛةٗف؟ ث٦ةؼ٪ج٢ى 

 

أ٥ظا ٥عـ أـ ؿج٤ ٢ٞسعؼ جالج٨ األثُػةد؟  

غ ٔػػ٨ زكػػة األؿػػكةؿ أـ أ٢١ػػة ٛػػٝ ١عكىػػ

ا٢٦ٛطؼ٪ة ز٪٠ كةف ٩ـعح اُٟٜٛٝ اٛطرس 

 ق١س٠ قْةر؟
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ٟوٜ • َن ٖ كح٪عة ٠ٞ ا٧ٛق٧ؿ إٛى اٛذٟة٥٪عَ تيٛ٘ط  ٍ ز٘ةا  ...ٜى ٢ٞ

 

ٝ ٨ٔ َكع اٌٜٟٛةت •  ...٨٥ اٟٛؽب٧ٛة ٠َ إّعاؽ اُٛةٛ

 

ٚ ٠ٞ زةقؿ تسطى أي ٦ٌٞع ٠ٞ ٌٞة٥ع • كةف ٩ُةٗت ث٧زـ٪ىة  ٥ةك

 ...ا٢ٌٛ٪ع  ٢ٞ٘ىُة

 

 !٠ٞ ٨٥ ٩ة تعى؟

 

 

 ..........عقز٪ةا٩ٛط٧ٛ٧٩د٪ة اإلإ٦١ة 
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ٟٜة ٗط ٩ُعىض اٛجةزث ألصىةر َط٩طة، ٗة١٧١٪ة أق زتى ادت٦ةدات      ٧م٧ع ثتٕةق٪٤ٜ اٟٛ إف اٛطص٧ؿ ٨ٔ ٥ظا اٟٛ

٦ٛظا اٛؽجت ١عى أف اٛكح٪ع ٠ٞ اٛجةزح٪٠ ٩تذ٢ج٧ف اٛطص٧ؿ ٨ٔ ٞتة٥ةت ٥ظ٣ اٛ٘ن٪ة . ٔعد٩ة تـذت ٥ظا اٛت٧دى٤

٢َطٞة ٩تُٜٖ األٞع ثةأل٧ٞر اٛط٢٩٪ة أق اُٛ٘ةاط٩ة، ال أَت٘ط أف أزطاك . زٕةًةك َٜى ؼالٞت٦ٝ ٗجٚ أي ّة٩ة أصعى

ؽأٛة ٔؽ٧ؼ ٩تٝ تٕؽ٪ع األٞع ثىعؽ ٞضتٜٕة ثُ٪طة كٚ اٛجُط ٠َ . ٛط٤٩ اٛذعأة اٛكةٔ٪ة ٜٛض٧ض ٨ٔ تٕةق٪ٚ اٟٛ

ا٦ٛطؼ اٛس٘٪٨٘، ق٥ظا ؼ٪ذٜت اٛكح٪ع ٠ٞ قدٍ اٛعأس قثةإلمةٔة إٛى األصىةر اٛت٨ تس٧ـ ز٧ؿ كٚ ٠ٞ ت٢ةقؿ 

٧م٧ع ق٨ٔ اٛس٘٪٘ة، ٥ظا أكجع دٛ٪ٚ َٜى أف اٛجةزح٪٠، ٦ٟٞة كة١ت ا١تٟةءات٦ٝ أق ت٧د٦ةت٦ٝ، ٥ٝ ٢ٞة٧٘ٔف، . اٟٛ

أل٦١ٝ ٩تذ٢ج٧ف اٛض٧ض ٨ٔ أ٥ٝ ا٧ُٛاٞٚ اٛت٨ أدت ثـ٧ُب اُٛةٛٝ إٛى زةٛة اٛجؤس قاال١سعاؼ األصال٨ٗ اٛظي 

٧مػ٧ع  " اٛظ٠٩ ٩ط٧َف ثأ٦١ٝ ٞؽػتٜ٘ى٪٠ #إف َطـ تُعىض ا٢ٛؽجة اٛكجعى ٠ٞ اٛجةزح٪٠ . اٛ٪٧ـ ث٩٤تضجى٧ف  ٟٛ

 .اٛط٠٩ قتأج٪ع٣ اٛكج٪ع َٜى ت٧دى٤ اٛـ٧ُب، ٩طؿى َٜى أ٢١ة الز٢ٛة ١ُ٪ؾ ٨ٔ ز٠ٞ اٛعَت ٠ٞ ٧ٗؿ اٛس٘٪٘ة

  

ؼ٧ؼ اؼتضط٤ٞ ٜٛتُج٪ع . ٔ٪ٟة ٨ٜ٩ ٧ٞم٧ع أقردت٤ ٨ٔ كتةب اُٛ٘ٚ اٛك٨١٧ اٛذغء األقىؿ، ث٧٢ُاف اٛؽٜىة اٛعقز٪ة

ك٢ٜة تظكىع أ٨٢١ ال أؼت٦طؼ أي د٠٩ أق أي ٞظ٥ت ثُ٪٤٢، ٔأ١ة أؤ٠ٞ ثأف . ٠َ إٛكعة اٛعا٪ؽ٪ة ٨ٔ ٥ظا اٛ٘ؽٝ

 .، قدٟ٪ٍ إٛعقؽ ث٪٠ اٛجـع ٨٥ َجةرة ٠َ صطاع ثكعيأ٩ةدي ا٤ٜٛ اٟٛ٘طؼة

 

ٛ٘ط زكٚ تى٧ىر كج٪ع ٨ٔ ثع٩ىة١٪ة َةـ       

ٔ٘ػػط أققػػت ٛذ٢ػػة اٛطؼػػت٧ر   . ـ1981

اٛجع٩ىة٨١ ثإْٛةء ٞة َعؼ ث٘ػة٧١ف اٛتكٕ٪ػع   

ُةٗجػة   ٢٩فى٥ظا اٛ٘ة٧١ف اٛظي . قاإلٛسةد ٟث

ؤؼىؽػة اٛط٢٩٪ىػة     كٚ ٠ٞ ٧٘٩ـ ثة١ت٘ػةد اٟٛ

٥ظا . قردة٦ٛة قتةر٩ض٦ة قكٚ ٞة ٢٩ؽت إٛ٪٦ة

ـى٧ُب ٨ٔ د٦ٚ تػةـ   اٛ٘ة٧١ف اٛظي أث٘ى اٛ

ٔستى ٥ظا اٛتىةر٩ش، . ٠َ ٞةم٪٦ٝ اٛس٘٪٨٘

كةف أي ا١ت٘ةد ٜٛك٢٪ؽة، ٦ٟٞة كةف َػةثعاك،  

٩تُعىض ٍٜٟٛ٘ ٞجةؿعة ق٩سظؼ ٠ٞ أد٦غة 

اإلَالف قدقر ا٢ٛـع قّ٪ع٥ػة ٞػ٠ أقؼػةط    

 ثُط إزاٛة ٥ظا. إَالٞ٪ىة

 :ت٩٧٢ػػػػػػػػػػػػػػػ٤

 

٧مػ٧ع    ٗط ٩ؽةء ٦ٔٝ ٞست٧ى اٟٛ

ٛطى ّةٛج٪ػة اٟٛؽػٜٟ٪٠ قأل٢١ػ٨    

٘ط أزؽؽت ثنػ٪ٖ  ٔ ٞؽٜٝ أ٩نةك

ؤؼؽةت اٛط٢٩٪ة . ٟٞة كتت ٠َ اٟٛ

قٗػػط أؿػػةر اٛكةتػػت إٛػػى أ١ػػ٤ ال  

٩ؽت٦طؼ أي د٠٩ أق أي ٞػظ٥ت  

ثُ٪٤٢، قأ٤١ ٩ؤ٠ٞ ثأ٢١ة ك٢ٜة أ٩ةدي 

٘طؼة  . ا٤ٜٛ اٟٛ

 

اُٛجةرة األص٪عة تكـػٓ ٞػظ٥ت     

ُٞ٪٠ ٗط ٢٩ت٨ٟ إٛ٪٤ اٛكةتت أق ال 

٢٩ت٨ٟ إٛ٪٤ ٨ٕٔ كال اٛسةٛت٪٠ ٧٥ 

 .٢ٞت٨ٟ إٛى ٞظ٥ت ُٞ٪٠

 اىتطىس اىنثيش

. اٛ٘ة٧١ف، ٦ًػعت ز٘٪٘ػة دط٩ػطة إٛػى اُٜٛػ٠      

ال٩٪٠ ػة     ! ققطٞت اٟٛ ٥ػظ٣ اٛس٘٪٘ػة اٛتػ٨ وةٟٛ

زةقؿ ثُل اٛعىدةؿ قا٢ٛىؽةء ٦ٛ٧ٗة َجػع اٛتػةر٩ش،   

الز٘ة أٞة ا٫ف، قثُػط  . ٛك٢ى٦ٝ تُعىم٧ا ٍٜٟٛ٘ قاٟٛ

 .٥ظا اٛتس٧ىؿ اٛكج٪ع، ٦ًعت اٛكى٧رة ثكةٞٚ أثُةد٥ة

  

ؤؼؽة   BBC ؼػ٨ . ث٨. اٛج٨ؼهٟر ألقىؿ ٞعة ٟٛ

اإلذاَ٪ىة ثت٘ط٩ٝ ثع١ةٞخ قجةا٨٘ َٜى ؿةؿة اٛتٜٕةز 

" ك٧زٞػػ٧س"زٜ٘ػػة ٧٢َا١ػػ٤   13ٞؤٛػػٓ ٞػػ٠  

COSMOS .    ثةإلمةٔة إٛى ١ـػع كتػةب ثػ٢ٕػ

أكىػػط ٥ػػظا اٛجع١ػػةٞخ ٞػػة كػػةف ٢ُٜ٩ػػ٤  . ا٢ُٛػػ٧اف

ؤرص٧ف ٢ٞظ ز٠ٞ و٩٧ٚ ٛك٠ دقف دطقى  .اٟٛ

٘طؼة     حةؿ ٔكٜٟة أ٩ةدي ا٤ٜٛ اٟٛ قَٜى ؼج٪ٚ اٟٛ

ؽ٪س٪ة  ت٧ز٨ إٛى ؿضف ٢ٞت٨ٟ إٛى اٛـع٩ُة اٟٛ

 اٛتػة٧ٛث الف إٔٛةظ اٛ٘طؼ٪ة كح٪عة ٢َػط٥ٝ ٞػحال   

٘طس  ٘طس، اٛكتةب اٟٛ ٘طس، اٛـكٚ اٟٛ ٧ٛ .. إٛشاٟٛ

٧م٧ع ٛ٘ةؿ ٔأ١ة أؤ٠ٞ ثأ٢١ة  اف ٞؽٜٟة كةتت ٥ظا اٟٛ

أق ٞػة  . رضك٢ٜة َجةد ا٤ٜٛ قأ٢١ة ٞؽتض٧ٕٜف ٔػ٨ األ 

 .ؿةث٤ ذٛٙ

 

ـ اال   ١تٟةء إٛى أي ٞظ٥ت ٦ٔظا ٢ُٞة٣ أٞة إدَةء َط

 .ثسط ذات٤ ٞظ٥ت ؿ٪ىة٨١ ق٧٥. اإلٛسةد

 

تعدٝ    قاٛكةتت ٥ة ٢٥ة َغ٩غي اٛ٘ةرئ ٛ٪ػ ٧٥ اٟٛ

٧م٧ع ٞتعدٝ إٛى  ٝ ٞؽج٘ة ثأف اٟٛ ٥ظا إف ك٢ت تُٜ

 .اُٛعث٪ة

 

 ٝ٦ ظا٥ت اٛط٢٩٪ػة   افق اٟٛ اٛكةتت ٩تسطث ٠َ اٟٛ

ق   اٛح٧راةاٛت٨ كة١ت ٨ٔ ٦َط اٛعقٞةف قٞة ٗجٚ ٠ٞ 

 .اٟٛؽ٪س٪ة ثُط تسع٦ٕ٩ة

 

قاٛطٛ٪ٚ ٧٥ قرقد َجةرات ٞحٚ اٛك٢٦ة ، اٛك٢٪ؽػة،  

ة قق١س٠ ٛط٢٩ة ٞؽةدط ... اٛك٢ةاػ  .أٟا

في  «ماسه ساغان»
إحذي حيقاخ مسيسيه 

 «مىصمىس»اىشهيش 
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  ... ٍ ٛ٘ط َٟٜت اٟٛؤؼؽة اٛط٢٩٪ىة َٜى ٢ٞ

 ..ز٘ةاٖ كح٪عة ٠ٞ ا٧ٛق٧ؿ إٛى اٛذٟة٥٪ع

  

ؽب٧ٛة ٠َ إّعاؽ  اٟٛؤؼؽةت اٛط٢٩٪ة...  ٨٥ اٟٛ

ُةٛٝ ٨ٔ َكع اٌٜٟٛةت  ...اٛ

  

كٚ ٠ٞ زةقؿ تسطى أي ٦ٌٞع ٠ٞ ٌٞة٥ع ... 

د٠٩ اٛطقٛة كةف ٩ُةٗت ث٧زـ٪ىة ٢ٞ٘ىُة 

 ...ا٢ٌٛ٪ع

 

  

كتجةت قا٦ٛ٪بةت اٛتُٜ٪ٟ٪ىة ألكحػع  ..  أّٜ٘ت اٟٛ

قكٚ كتةب ّ٪ع د٨٢٩ كةف ٩تٜٓ ! ٠ٞ أٛٓ َةـ

قأقجست اٛ٘عاءة قاٛكتةثة ٞ٘تكػعة  ! ٨ٔ اٛسةؿ

ٜػ٧ؾ زعٞػ٧ا ٞػ٠ ٥ػظ٣     . َٜى اٛك٢٦ة زتى اٟٛ

٩كتت  قق٨ٔ ثالد اٛذ٦الء، كٚ ٠ٞ ٩٘عأ . ا٢ُٟٛة

ٜٙ  ....٧٥ اٟٛ

 

أ٩نػةك،   ؼػ٨  ثػ٨  اٛجػ٨ قٗط ٦ًع َٜى ؿةؿػة  

، "ث٧رّػػةسذي "ٞؽٜؽػػٚ قجػػةا٨٘ ث٢ُػػ٧اف   

٩تٟس٧ر ز٧ؿ ؿضك٪ة اٛجةثة أٛكؽ٢طر اٛؽةدس 

 ـ #1492

ققهطوـ اٟٛال٩٪٠ ٟٞة ؿة٥طق٣ أٞػةـ  ". ـ1503ػ

كة٧١ا ٧٢ٌ٩ف أفى اٛجةثةقات اٛ٘طاٞى ٥ٝ . أَ٪٦٢ٝ

ثةثػةقات   ث٦ػة ث٢ٕػ اٛىى٪جة قاٛعٗىة اٛت٨ ٩تكٓ 

ٛك٠ ٞةذا ٩سكٚ ٦ٛٝ ٧ٛ تُعى٧ٔا َٜى . ٥ظا اُٛكع

 ػـ   1198#اٛحةٛػػث  إ٧١ؼػػ٢تؼػػ٪عة اٛجةثػػة  

ؽب٧ٛ٪٠ ٠َ "ـ1216 ، قاٛكح٪عقف ّ٪ع٣ ٠ٞ اٟٛ

ٛ٘ط زكػٝ ٥ػؤالء   !.. أثـٍ اٛذعااٝ ٨ٔ اٛتةر٩ش؟

 .كأي إٞجعاو٧ر رقٞة٨١ ٞؽتجطى.. اٛعىدةؿ كىْةة

 

تىعٔ٪٠ اٛػط٢٩٪٪٠   ٢َطٞة ؼ٘ىت رقٞة ث٪ط اٟٛ

ٞىعقا كٚ اٟٛؤؼىؽةت اٛ٘ةاٟػة ٞػة   410َةـ  ـ، د

ققٍٗ اٛؽكىةف تست أٗطاـ اٛجةثة . َطا اٛك٢ةاػػ

األقىؿ قَجػػطق٣ كٟٟحىػػٚ اٜٛػػ٤ َٜػػى  إ٧١ؼػػ٢ت

ُعٔػة ٔػ٨ اُٛػةٛٝ      ! األرض قأوٕبػت ٢ٞػةرة اٟٛ

ؽ٪س٨، قزٜىػت ٞكة٦١ػة اٛضعأػةت، قزكػٝ      اٟٛ

 !اٛذ٦ٚ قإٛؽةد ٟٛطىة أٛٓ َةـ

 

" ك٧زٞػ٧س ٞ٘ػطـ ثع١ػةٞخ   # ؼةّةفذكع كةرؿ  

ٞحةالك َٜى اُٟٛةٜٞة اٛت٨ تٜ٘ة٥ة اُٜٟٛةء َٜى ٩ط 

تُىىـ٪٠ ٜٛؽىػٜىة  تُكىج٪٠ اٟٛ رقى ٗكىػة  . اٟٛ

 اٛت٨" ـ 370ا٧ٛ٧ٟٛدة َةـ # hypatia ٥٪جةت٪ة

ة ٜٔٙ   َٟٜت ٨ٔ ٞكتجة اإلؼك٢طر٩ىة، كة١ت َةٟٛ

طرؼة إٜٛؽػٕ٪ىة   قر٩ةم٪ةت قٔ٪غ٩ةء قرا٪ؽة اٟٛ

 ٥ظ٣ ا١ذةزات. األٔالو١٧٪ىة

 

عأةاؼتح٢ةا٪ىة ثة٢ٛؽجة   قٔػ٨  . ٨ٔ ذٛٙ اٛغ٠ٞ ٟٛ

٢ـأ تُغىز  تٜٙ إٛتعة، كة١ت اٛك٢٪ؽة اٛسط٩حة اٟٛ

ثُػط أف أقػجست   #٧ٗت٦ة ق٧ٕ١ذ٥ة َٜى اٛؽىةزة 

، قرازت تُٟٚ َٜى "تٟحىٚ د٠٩ اٛطىقٛة اٛعقٞة١٪ىة

اُٜٛػػ٧ـ #اؼتبكػػةؿ ٌٞػػة٥ع اٛح٘ةٔػػة ا٧ٛج٢٪ىػػة   

 hypatia ٥٪جةت٪ػة قاٛؽىػ٪طة    ".اإل١ؽة١٪ة اٛعاٗ٪ة

قٕٗت ٨ٔ قؼه ٥ػظ٣ اٛتسػ٧ىالت االدتٟةَ٪ىػة    

ػػة ازت٘ع٥ػػة راػػ٪ػ أؼػػةٕٗة    . ا٢ٛىةٔػػظة قوةٟٛ

اٛت٨ ٞحىٜت رٞغاك  ٥٪جةت٪ةاإلؼك٢طر٩ىة، ز٪ث أف 

ُعٔة ٨ٔ ز٪٦٢ة كة١ت تٟحىٚ ثة٢ٛؽجة  ُٜٜٛٝ قاٟٛ

ٛك٢ى٦ػة  ! ٛعا٪ػ األؼةٕٗة رٞغاك ٧ٜٛج٢٪ىة قاإلٛسػةد 

ٟةرؼة ٢٦ٞت٦ة ٨ٔ اٛتىُٜ٪ٝ قتػأٛ٪ٓ   اؼتٟعىت ٟث

ـ، ث٪٢ٟػة كة١ػت ٔػ٨    415قٔػ٨ َػةـ     .اٛكتت

وع٦٘٩ة إٛى اُٟٛٚ، تُعىمت ٛكٟػ٪٠ َٜػى ٩ػط    

تىػػعىٔ٪٠ اٛتػػةثُ٪٠ ٛػػعا٪ػ   ردػػةؿ اٛػػط٠٩ اٟٛ

دعىق٥ة ٠ٞ داصٚ اُٛعثة اٛتػ٨ تٜ٘ى٦ػة،   . األؼةٕٗة

قزع٧ٗا ث٘ة٩ػة  ! ٞغى٧ٗا ج٪ةث٦ة، قٗة٧ٞا ثت٘ى٪٦ُة إرثةك

قدٟ٪ػٍ أَٟة٦ٛػة قٞؤٕٛةت٦ػة اُٜٟٛ٪ىػػة    ! دؽػط٥ة 

أٞة را٪ػ ! وٟؽت قدٞعت، ق١ؽ٨ اؼ٦ٟة تٟةٞةك

٥ظ٣ ٛ٪ؽػت  ! األؼةٕٗة، ٔأقجر ٔ٪ٟة ثُط ٗطى٩ؽةك

زةدجة ُٞغقٛة، ثٚ كة١ت دغءاك ٠ٞ َٟٜ٪ىة إثةدة 

كجعى تٝ ت٢ٕ٪ظ٥ة ثة١تٌةـ قوةٛت دٟ٪ٍ اُٜٟٛةء 

حٕ٘٪٠ قث٨٘ اٛسةؿ كظٛٙ إٛى أقااٚ اٛ٘ػعف  . قاٟٛ

 *.اٛتةؼٍ َـع

 

قَعىؼ ردةؿ . كةف اُٜٟٛةء ٩٘ت٧ٜف ثت٦ٟة ا٧ٛج٢٪ىة

ت٧زىـػة   ـى٧ُب اٟٛ اٛط٠٩ ا٧ٛج٢٪ىة ثأ١ى٦ة ٞظ٥ت اٛ

ذعىدة ٠ٞ اٛسنةرة سػعىؼ  . اٟٛ ق٥ظا اٛتك٢٪ٓ اٟٛ

، إرات٧ؼح٪٧٢سٛٝ ٩ؽتح٨٢ ٔ٪حة٧ّرث ٞحالك، أق 

اٛعدٚ اٛظي أججػت كعق٩ىػة األرض ٗجػٚ َكػع     

ٖى  !.... اٛت٩٧٢عي ثأٛٓ قصٟؽػٟةاة ؼػ٢ة   أال ٩سػ

ٜٟٛؤرص٪٠ اُٛكع٩٪٠ أف ٩ْنج٧ا ثؽجت إصٕػةء  

ـى٧ُب؟  اٛس٘٪٘ة ٠َ اٛ

 

٨ٔ ا٧٘ٛاٞ٪ػ َٜػى أ١ى٦ػة   " قج٨٢"تُعىؼ كٜٟة 

تـ٪ع إٛى اإل١ؽةف ا٦ٟٛذ٨، اْٛ٪ع ٞتسنىع، اْٛ٪ع 

٘ىٓ، اٛذة٨ٜ٥، اْٛ٪ع ٞت٧٢ىر ق٢ىٕت اٛك٢٪ؽة .... ٞح

، ٥٪جةت٪ػة ، أٔالو٧ف، أرؼػى٧،  ٔ٪عد٪ٚؼ٘عاط، 

، قّ٪ع٥ٝ ٠ٞ َٟةٛ٘ة إٛكػع اإل١ؽػة٨١   ؼ٪ؽ٪عق

 قثُط إدعاء ٥ظ٣! اٛ٘ط٩ٝ ثأ١ى٦ٝ قج٢٪٪٠

 

 ٥٪جةت٪ة

  Hypatia 

اٛتىك٢٪ٕةت قَٟٜ٪ة اؼتبكةؿ إٛكع ا٧ٛج٨٢ اٛ٘ط٩ٝ، 

راح اٛك٢٦ة ٢٩ـعقف ٔكػع٥ٝ اٛضػالىؽ قتُػةٛ٪٦ٟٝ    

اإل١ؽة١٪ىة ا٦ٜٟٟٛة، ُٞتٟط٠٩ َٜى رقا٩ةت ٞ٘طىؼػة  

٘طىس ٗتٚ ـىُت اٟٛ األَطاء  تظكع ك٪ٓ قدت َٜى اٛ

قاٛ٘نةء َٜى ٞة٦ٛٝ قَطـ ا٧ُٕٛ َػ٠ أزػط ٞػ٦٢ٝ،    

قك٪ٓ قدت ٗتٚ اٛعىدةؿ قا٢ٛىؽةء، أوٕةالك قرمىػُةك،  

قَجةرات أصعى تػط٧َا  . ث٘عاك ق٢ّٟةك، دٟةالك قزٟ٪عاك

ٝ أؼ٢ةف األَطاء، قّؽٚ األٗطاـ ثطٞةا٦ٝ . إٛى ت٦ـ٪

 ٝ رؼىض٧ا   !٩نعث٧ف ث٦ٝ اٛكىض٧ر قق٩ٟؽك٧ف قْةر٥

٥ظ٣ األٔكةر ٨ٔ ٧َ٘ؿ اٛعَ٪ىػة قٗػة٧ٞا ثةؼتبكػةؿ    

 أر٩ٜ٪ػ٧س اُٛجةرات اُٛظثة اٛتػ٨ كتج٦ػة ٞػةرك٧س    

اٛػػ٧ج٢٪٪٠ "قّ٪ػػع٥ٝ ٞػػ٠ إٛالؼػػٕة    قؼػػ٪٢٪كة

اٟٛ٘تجؽػةت    ٔإذا ٢ٟٗة ثٟ٘ةر١ػة ٥ػظ٣  "! ا١٧ُٜٟٛ٪٠

ـى٧ُب، ١كتـٓ ز٪٦٢ة  ثأصعى كة١ت ٞسعىٞة َٜى اٛ

 .ؼجت زعٞةف اٛذٟة٥٪ع ٠ٞ اإلوالع َٜ٪٦ة

 

ُةقػع   ٞػحالك، ٥ػظا   " ث٪ػعش  ؼػ٪ٜٕع "إٛ٪ٜؽ٧ؼ اٟٛ

ـىػ٪ىةف   قاٛػظي ال  ! اٛعىدٚ اٛظي ؿج٤٦ اٛك٢٦ػة ثةٛ

ٌى٦ػ٧ر َٜػى أيى قؼػ٪ٜة     ؤٕٛةت٤ قأٔكةر٣ اٛ ٩ٟك٠ ٟٛ

إَالٞ٪ىة أق ّ٪ع٥ة ٠ٞ قؼةاٚ دٟة٥٪ع٩ىة ٞػٍ أ١ىػ٤   

 ؼػٜٕع ٥كظا كة١ت إدةثةت . أٛىٓ اُٛط٩ط ٠ٞ اٛكتت

 :َٜى األؼبٜة اٛتةٛ٪ة ث٪عش

 

 ػ ك٪ٓ تُعىؼ ا٤ٜٛ ٛألقالد اٛكىْةر؟

ـىػضف إذا كػةف     ٥ظ٣ ٛ٪ؽت ٦ٟٞة قُجة َٜػى اٛ

ٛط٤٩ ٔكعة قامسة ٠َ اٛ٘ػ٧ىة اٛضٕ٪ىػة اٛتػ٨ تػط٩ع     

أٞة ثة٢ٛؽجة إ٨ٛ، ٔؽأؿ٪ع إٛى اٛ٘طرة إٛةت٢ة . اٛس٪ةة

ؼأؿػ٪ع إٛػى   . اٛت٨ صٜ٘ت اٛىىج٪ُة قوع٩٘ة ٦َٜٟة

ت٢ػةجعة ٔػ٨ اٛؽىػٟةء    ... ا٢ٛىذ٧ـ ػةس اٟٛ . كسجةت اٟٛ

ـىٟػ، قإٛػى ا١ُكػةس اٟٛ٘ػع    . قأؿ٪ع إٛى ٌَٟة اٛ

أؿ٪ع إٛػى ٥ٟؽػةت ا٢ٛىؽػ٪ٝ قدٞطٞتػ٤، قا١س٢ػةء      

سػ٪ه      . اٛك٧٢ثع أؿػ٪ع إٛػى اٛذػطقؿ ا٦ٛغ٩ػٚ، قاٟٛ

ٟىػ كٚ ٦ٌٞع ٠ٞ ٌٞة٥ع اٛىىج٪ُة . اٛذجىةر ؼ٧ؼ أتٜ

ٚ ... ٞـ٪عاك إٛى أ١ى٦ة تطار ث٦طؼ ٞ٘ك٧د ... ٥طؼ َةٗػ

ق٥ظ٣ . قدٟ٪٦ُة تؽ٪ع قٖٔ ٗة٧١ف قت٧ٟ٢ قٖٔ ٗة٧١ف

ضتٜٕة تـكىٚ دغءاك ٞػ٠ ١ٌػةـ ٌَػ٪ٝ     ٌة٥ع اٟٛ اٟٛ

 ٛك٢ى٤. ك٧ف َٟالؽ ال زطقد ٤ٛ. ٩كُت ؿ٤ٛ٧ٟ
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... تؽ٪ع ق٤٘ٔ اٛك٧اكت اُٟٛالٗػة قاٛسـػعات اٛكىػْ٪عة   ... ٞسك٧ـ ث٘ة٧١ف

ضتٜٕػة، تؽػ٪ع    ... ا٧ُٛاقٓ قا٢ٛىؽ٪ٝ كٚ اٛس٪ةة، ثأؿكة٦ٛة قأزذة٦ٞػة اٟٛ

طثىع اٌُٛ٪ٝ ـ٪بة ٥ظا اٟٛ ٚ  ٥ػظ٣   : قثُط٥ة أ٧ٗؿ. ٟث اُٛ٘ٚ اٛظي ٩ط٩ع كػ

ٌة٥ع، قا٧٘ٛىة اٛت٨ تُغىز قد٧د٥ة قاؼتٟعار٥ة ٧٥ ٞة ١ؽٟ٪٤ ا٤ٜٛ  ..اٟٛ

 

 :َٜى اٛؽؤاؿ اٛتة٨ٛ ث٪عش ؼ٪ٜٕعق٥ظا ٧٥ د٧اب اٛـ٪ىةف 

 ؟"اٛكالة#ػ ٞتى ٧٥ ا٧ٛٗت األٔنٚ ٜٛتأٞٚ 

ـىٟػ ٧ٔؽ اٛتىالؿ.. ٨ٔ اٛكىجةح"...  قتجػطأ  ... ٢َط ثغقغ إٛذع، قتـعؽ اٛ

 ..."اُٛكةٔ٪ع ثةأل١ةؿ٪ط

  

ؽػٜٟةت أكحػع ٞػ٠ اال٥تٟػةـ       ٥ظا ٛٝ ٩عؽ ٜٛك٢٦ة اٛظ٠٩ ٦٩تٟػ٧ف ثةٟٛ

ؽت٘٪ٝ ٝ اٜٛطقد ٧٥ كٚ . ثةٛؽى٧ٜؾ اٟٛ ٞةذا تت٧ٗىٍ ٠ٞ ردةؿ ٩ُتجعقف َطقى٥

 :٠ٞ آ٠ٞ ثةٛتة٨ٛ

إفى أيى ؿضف ٦ٟٞة كة١ت د٩ة١ت٤ أق َعٗػ٤، ٞػؤ٠ٞ أق ّ٪ػع ٞػؤ٠ٞ،     ".. 

٩ٟك٠ أف ٩ك٧ف قدقد، ٞست، كع٩ٝ، رز٪ٝ، قكٚ اٛكٕةت اٛت٨ تذُٜػ٤  

 .."٩ؽتسٖ تك٢٪٤ٕ كإ١ؽةف ٞؽت٘٪ٝ

  

ـىػ٧ُب، ٞػ٠    ٥ظا اٛكالـ ال ٢٩ةؼت ردةؿ اٛط٠٩ اٛ٘ةثن٪٠ َٜى رٗةب اٛ

ظا٥ت قاٛى٧اآ ؽت٘٪ٝ ث٢ٌع٥ٝ ٥ػ٧ ٞػ٠ ٩ػؤ٠ٞ    . كةٔة اٟٛ ٔةإل١ؽةف اٟٛ

ٝ اٛضةقىة ثُ٘٪طت٤، ق٩ذت َطـ ٞذةدٛت٦ة أثطاك، ز٪٦٢ة  ؽٜٟةت قاٛتىُةٛ٪ ثةٟٛ

 .٩كجر ٞؽت٘٪ٟةك ق٩طصٚ اٛذ٢ىة

  

د١٧َة ١تُعىؼ َٜى ثُل اٛس٘ةاٖ اٛت٨ ؼٟر ث٢ـع٥ة ثُط قطقر ٗػة٧١ف  

 :٢ٍٞ اٛتىكٕ٪ع ٨ٔ ثع٩ىة١٪ة

  

٪الد، ٦ًع  ٗةـ ثُالج . ، اٛىىج٪ت األقىؿأث٧ٗعاطػ ٨ٔ اٛ٘عف اٛعاثٍ ٗجٚ اٟٛ

٪الد . األٞعاض ٞؽت٢طاك َٜى وعؽ َٜٟ٪ىة أق٪ٜة ق٨ٔ اٛ٘عف اٛحىةٛث ٗجٚ اٟٛ

ٓ ٠َ اٛكح٪ع  ٚ ٞكة١ة ثةرزة ٨ٔ َٜٝ اٛىىتى قكـ كةف َٜٝ اٛتىـع٩ر ٗط ازت

، ٥٪عقٔ٪ٜػ٧س ٠ٞ أؼعار اٛذؽط اإل١ؽة٨١، صةقة َٜى ٩ط أوجػةء ٞحػٚ   

ػ٧ت أدىى  . قإراؼ٪تعا٧ٛس ٛك٠ى االَت٘ةد اٛك٢ؽ٨ ثة١جُةث اٛذؽط ثُط اٟٛ

تىػ٧ىرة اٛؽىػةاطة ٔػ٨ تٜػٙ      إٛى اٛ٘نةء َٜى ٥ظ٣ األؼةٛ٪ت اُٛالد٪ىة اٟٛ

 قث٨٘ األٞع كظٛٙ زتى اٛ٘عف اٛتىةؼٍ َـع. إٛتعة

 

٪الدي     كسةت اٛعقٞة١٪ىػة قاٛ٪١٧ة١٪ىػة   ! اٟٛ ؽتـٕ٪ةت قاٟٛ ٝ  تطٞ٪ع اٟٛ ٔت

تىعىٔ٪٠ ٝ . َٜى ٩ط اٟٛ ُةٛذ٪٠ قذثس٦ػ ٝ  ٞالز٘ة األوجىةء قاٟٛ ق٦ًػع  . قت

َػ٠  ! ثُط٥ة وع٩٘ة َالج تُتٟط َٜى وعد اٛعقح اٛـع٩عة ٞػ٠ اٛذؽػط  

ع٩ل قتُظ٩جػ٤  ٕةقمة ٦ُٞة، قأز٪ة١ةك معب اٟٛ قكػةف اُٛةٞػة   ! وع٩ٖ اٟٛ

 .٩ط٧ُٔف ٜٛك٢٦ة أ٧ٞاالك زتى ٩ـ٦١٧ٕٝ ث٦ظ٣ اٛىع٩٘ة

 

ؤرىخ اٛجع٩ىة٨١ . ـ، ثطأت اٛسٟالت اٛكٜ٪ج٪ىة1096ػ ٨ٔ اُٛةـ  ٧٘٩ؿ اٟٛ

 :٢ٔط٨ٛ أرجع

٥ظ٣ اٛسٟالت ٛٝ تك٠ ٧ٞدى٦ة مط ن اٛـعى، قٛ٪ؽت مط  اٛجؤس أق إٛ٘ع أق 

 قال كة١ت مط ؿ٧ُب. اٛذع٩ٟة أق اٌٜٛٝ أق ّ٪ع٥ة ٠ٞ زذخ قتجع٩عات

 

ّ٪ع ٞؤ٢ٞة قدت إدالا٦ة ٠ٞ األرض  

٘طىؼة كٟػة ادَػت اٛك٢٪ؽػة    ثػٚ  . اٟٛ

كة١ػػت زٟٜػػة اؼػػتُٟةر٩ىة ت٧ؼىػػُ٪ىة  

. تذةر٩ىة ٛ٪ػ ٦ٛة أيى أؼةس أصالٗػ٨ 

ذػػةزر اٛتػػ٨ ارتكجػػت َٜػػى ٩ػػط    اٟٛ

 ٍ قردػةؿ  . اٛكىٜ٪ج٪٪ى٠ ُٞعقٔة ٜٛذٟ٪ػ

ُةقػػع٠٩ ٩ػػط٧٢٩ف ٥ػػظا  اٛك٢٪ؽػػة اٟٛ

 .اُٟٛٚ اٛـعى٩ع

 

ـ، ا١ىٜ٘ػػت زٟٜػػة 1212اُٛػػةـ   ػػػ

إزػطى  ! قٜ٪ج٪ىة ٞؤٕٛػة ٞػ٠ أوٕػةؿ   

ٝ اٛت٨ اٗتع٦ٔة اٟٛتُكىج٧ف  أثـٍ اٛذعاا

٠ٞ األقالد قاٛج٢ةت  50.000. ٨ٔ رقٞة

اٛكىْةر ١ٜ٘ػ٧ا إٛػى ٞعؼػ٪ٜ٪ة قٞعأػئ     

ٞضتٜٕة ٨ٔ إ٩ىةٛ٪ة، قٛٝ ٩ُط ٠ٞ ٥ظ٣ 

ذ١٧٢ػة أزػط   ٞػةت ا٫الؼ  ! اٛسٟٜة اٟٛ

عض قا٧ٛثةء ، قاٛجة٧ٗف أؼعقا  ١ت٪ذة اٟٛ

 !قأقجس٧ا َج٪طاك

  

ـ، ا١ىٜ٘ػػت زٟٜػػة  1209ػػػ اُٛػػةـ  

قػٜ٪ج٪ىة ٧ٞدى٦ػػة مػػط اٟٛؽػػ٪س٪٪٠  

ظ٥ت األق٪ٚ قكةف . اٛضةرد٪٠ ٠َ اٟٛ

٥ؤالء اٛض٧ارج ٩ؽك٧٢ف ٔػ٨ د٢ػ٧ب   

اٗتعٔػت ثس٦٘ػٝ   ". اٛكةجةر٩٪٠#ٔع١ؽة 

اٛحىةٛػث ٞذػةزر    إ٧١ؼ٢تد٪٧ش اٛجةثة 

أدت إٛػػى ٞ٘تػػٚ ٞبػػةت ا٫الؼ ٞػػ٠ 

تػظكعقا أف  ! اٛعدةؿ قا٢ٛىؽةء قاألوٕةؿ

ال أزط ٩ذ٪ط اٛكتةثة قاٛ٘ػعاءة ؼػ٧ى   

  قاٛذٟ٪ٍ ! اٛك٢٦ة، قال زتى ا٧ٜٟٛؾ

اَتٟط َٜى كالـ اٛك٢٦ة ثأ٤١ ٞػ٠  

. ا٦ٟٛػعو٘٪٠ ٞـ٪بة ا٤ٜٛ أف ت٘تٚ 

ٜػٙ     ؿػةرٛغ أٛ٪ػ ٥ظا ٞة دٔػٍ اٟٛ

ٖى  اٛضةٞػ إٛى ارتكةب اٟٛذةزر ثس

قراح " ٢ٛ٧٥ػػطا# ا٢ٛحع٢ٛػػطأ٥ػػة٨ٛ 

   !.٠ٞ اٛؽكةف؟ 100.000مس٪ت٦ة 

 

ـ، اصتػعاع اٛىجةَػة ٔػ٨    1450ػ 

! ص٢ذع ٨ٔ قطر اٛك٧٢٦ت٪ة. أقرقثة

٢ٞػظ ذٛػٙ اٛتىػػةر٩ش ثػطأت أقرقثػػة    

ٝ تتسعىر تطر٩ذ٪ىةك ٠ٞ ٗجنت٦ة . قاُٛةٛ

قكة١ت َٟٜ٪ػةت اٛىجةَػة قا٢ٛىـػع    

تذعي ثؽعَة كج٪عة دُٜت اٛك٢٦ة 

، ٦ٟٞػة  ث٦ػة ٩ُذغقف َػ٠ اٜٛىسػةؽ   

أؼع٧َا ثُٟٜ٪ةت اٛ٘تٚ قاإلَطاٞةت 

ٔػػ٨ ٞسةقٛػػة اٛسىػػط ٞػػ٠ ا١تـػػةر  

 .اُٟٛعٔة

 

ٚ ـ، ز٧كٝ قٛػ٪ٝ  1536ػ  ، ت٢ػط٩

ققمٍ َٜى صةزقؽ قٞةت ٞض٧٢ٗةك، 

كة١ت دع٩ٟت٤ ! قزعٗت ث٘ة٩ة٣ ثة٢ٛىةر

تعدٟػػة ا٦ُٛػػػط اٛذط٩ػػػط إٛػػػى  

 !اإل١كٜ٪غ٩ىة

أتىقشاط  
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أفى األرض  ك٧ثع١٪كػػ٧سـ، أججػت  1543ػػ  

ـىٟػ، قٛ٪ػ اُٛكػ ٥ظا ٞة . تطقر ز٧ؿ اٛ

 أر٩ؽتةرؿػ٧س ت٧قىٚ إٛ٪٤ إٜٛك٨ اٛعقٞة٨١ 

٪الد 280َةـ  ٞىػعت  ! ٗجٚ اٟٛ ٛك٠  أَٟة٤ٛ د

تُكىػج٪٠    أٞػة أَٟػةؿ   . َٜى ٩ػط اٛك٢٦ػة اٟٛ

ٛٝ ٩٘جػٚ   ق، ٔج٘٪ت ٨ٔ اٛضٕةء ك٧ثع١٪ك٧س

ػ٧ت   ث٢ـع٥ة إال ثُط أف كةف َٜى ٔعاش اٟٛ

اٛػظي   ّةٛ٪ٜ٪٧أٞة . ص٧ٔةك ٠ٞ ّنت اٛك٢٪ؽة

ٍ ٠َ ادَةا٤ ثطقراف  دةء ٔ٪ٟة ثُط، ٔ٘ط تعاد

ـىٟػ ثؽجت ت٦ط٩ط اٛك٢٪ؽة  .األرض ز٧ؿ اٛ

  

ـ  ذتُٟ٪٠ 1545ػ ٨ٔ اُٛة ـ، ٗعىر اٛك٢٦ة اٟٛ

أفى ا٢ٛىؽةء ٦ٛػة أرقاح كٟػة    تع١ت٨ٔ ٞؤتٟع 

قٗط ت٧ق٧ٜا إٛى ٥ظا اٛ٘عار ثُط إدعاء . اٛعىدةؿ

إذا كػةف  ! اٗتعاع ثأّٜج٪ىة جالجة أق٧ات ٔ٘ه

ك٢٦ة َكع ا٢ٛى٦نة ث٦ظا اْٛجةء، ٔك٪ٓ كة٧١ا 

 !٨ٔ اٛ٘عقف األقٛى ٜٟٛ٪الد؟

  

ـ، ذكع ث٧ؿ د١٧ؽػ٧ف ٔػ٨ كتةثػ٤    1583ػ 

إٔػةدة ٗػط ٦ٞة اٛكػة٠٥    " تةر٩ش اٟٛؽػ٪س٪ىة "

 :ت٧٘ؿ ٔةٛ٪٢ْة٧١ أٛ٪ؽة١طرق

ال . ال ٧٩دط ٛط٢٩ة أيى ١ٕػ٧ذ ٔػ٨ اٛ٪ةثػةف   ".. 

ٍ إرّة٦ٞٝ َٜى ُٔٚ ؿ٨ء ال ٩ع٩طقف  ١ؽتى٪

قدت َٜ٪٢ة اؼتضطاـ وع٩٘ة ٛ٪٢ة ٨ٔ . ٤ُٜٔ

ٝ قزذخ ٩٧ٗىة تحجت ٞكطاٗ٪ىة ٞة ٧٘١ـ  إ٢ٗة٦َ

إ١ى٦ػٝ ال ٩ػأث٧٦ف   . ٠ٞ تُػةٛ٪ٝ تجـػ٪ع٩ىة   ث٤

ثتُعىم٦ٝ ٜٛنىعب أق اٛكٍٕ َٜػى ا٧ٛدػ٤ أق   

اٛؽذ٠ أق أي قؼ٪ٜة ؿةاُة ث٪٠ اٟٛؽ٪س٪٪٠ 

إ١ى٦ٝ ؼع٧ُ٩ اْٛنػت إٛػى زػط    ! ا٫ؼ٪٩٧٪٠

أ١ى٦ػػٝ ال ٩ى٪٘ػػ٧ف اٛكٜٟػػة إٛنىػػة أق ّ٪ػػع  

 .."٦ٞظىثة

  

٧ٛ أفى ٧٢٥د أٞع٩كة ا٧ٛؼىى قاٛذ٧٢ث٪ىة كة٧١ا 

أ٩٧ٗػػةء ٞحػػٚ اٛ٪ةثػػة١٪٪٠، ٛػػ٧ ٛػػٝ تتُػػعىض  

ٙ  اإل١كػة زنةرات  ت٘طىٞػة ٜٛػطىٞةر    قاألزتػ اٟٛ

اٛكةٞٚ َٜى ٩ط اٛجعاثعة األقرقث٪٪٠، ألقجست 

ت٘طىٞة ٨ٔ اُٛةٛٝ . ا٫ف ٨ٔ ق٧ٕؼ اٛطىقؿ اٟٛ

ٝ قاٛتك٧ٛ٧٢د٪ة  ٟىة ٨ٔ اُٜٛ قت٘طىـ ٞؽة٥ٟة ٦ٞ

ٜسطة ا٫ف ٨ٔ  قإٜٛؽٕة كٟة تُٕٚ اٛ٪ةثةف اٟٛ

 .صطٞة اٛجـع٩ىة

  

ػ ٨ٔ اٛ٘عف اٛؽىةدس َـع، اؿتُٜت زػعب  

ة١٪ة اٛجعقتؽت٢ت مػط   . اٛحالج٪٠ َةـ ٨ٔ أٟٛ

ق٩٘طىر أف  َطد اٛؽىػكةف ا١ضٕػل   . اٛكةج٧ٛ٪ٙ

٠ٞ َـع٠٩ ٜٞ٪٧ف إٛى ؼتة ٞال٩٪٠ ١ت٪ذة 

عتغٗة ! ٥ظ٣ اٛسعب   د٪٧ش دعىارة ٠ٞ اٟٛ

وةٔت اٛجالد تك٧ؿ قتذ٧ؿ ٨ٔ األر٩ةؼ تةركة 

إذا كةف ٢٥ةؾ ٞكطاٗ٪ة . دٞةر ال ٩ٟك٠ ت٘ط٩ع٣

ٚى  ٔ٪ٟة كتت ٠َ ٥ظ٣ اٛسعقب، ١كتـٓ أفى ك

ُةرؾ اٛـعؼة ٛ٪ػ ٦ٛة أي ؼجت َٜى  ٥ظ٣ اٟٛ

٢ٔط٨ٛ ٧٢َاف ٢ٞةؼت  أرجعٛ٘ط اصتةر ! اإلوالؽ

٧٢ٟع ٠ٞ ا٢ٛىـع  !٢ُٛة اٛذ٦ٚ  :ٛكتةث٤ اٟٛ

  

٩ج٨٢ أقىؿ ٢ٞةرة زط٩حة " ق١ؽت٨ٜ"ـ، 1698ػ  

ٛك٠ ٗجٚ أف ". أد٩ؽت٧ف٢ٞةرة #إلرؿةد اٛؽى٠ٕ 

٦ٟة، تُعىض  ٢٩ت٨٦ ٠ٞ إ١ـةء ٥ظ٣ ا٧ٛؼ٪ٜة اٟٛ

٘ةقٞة ؿعؼة ٞػ٠ ٗجػٚ ٞؤؼىؽػة اٛحػة٧ٛث      ٟٛ

٘طىس ٜػٙ   ! اٟٛ ؤؼىؽة اٛت٨ أقدػط٥ة اٟٛ ٥ظ٣ اٟٛ

ذةٜٞػة ردػةؿ اٛػط٠٩    قكػةف  . ٢٥عي اٛحة٠ٞ ٟٛ

٦َٜٟة ٥ػ٧ اٛكىػالة ٞػ٠ أدػٚ أرقاح اٛجسىػةرة      

ُظىث٪٠ ٨ٔ اٛجسةر قكة٧١ا ٩ت٘ةمػ٧ف ٞ٘ةثػٚ   . اٟٛ

٥ظا اُٟٛٚ كٚ ٞة صعج ٠ٞ زىةـ اٛؽى٠ٕ اٛت٨ 

  ٚ ٔكٜٟػة ازداد َػطد   . تسىىٟت َٜػى اٛؽىػ٧از

ٟىة ازداد  سى ق٦ٛظا ! تٜ٘ةا٪ةك ٞطص٦ٛ٧ٝاٛؽى٠ٕ اٟٛ

اٛؽجت، َةرم٧ا أي ٔكعة دط٩طة تؽةَط َٜى 

 !إ١٘ةذ اٛؽى٠ٕ ٠ٞ اٛطىٞةر

 

، اٞت٢ٍ َػ٠ رٔػٍ   داالثةر ؿ٪ٕةٛ٪عـ، 1766ػ  

ؽ٪عة د٢٩٪ىػة كة١ػت تىػ٧ؼ     ٗجُت٤ ازتعاٞةك ٟٛ

. ، ألف اٛذ٧  كةف ٞػةوعاك "ٔع١ؽة# أث٪ٕ٪ٚؿ٧ارع 

٘طؼةت، قاٛكٕع قاإلٛسةد،  ـ ازتعاـ اٟٛ أته٦ٝ ثُط

قزكٝ َٜ٪٤ ث٧ُ٘ثة اٛتُػظ٩ت اُٛػةدي قٔػ٧ؽ    

ٗىُت ٩ط٤٩، ؼست ٛؽة٤١ ث٧اؼىة : أي. اُٛةدي

اٛكٟةؿة، زعؽ ثة٢ٛةر ث٪٢ٟػة كػةف َٜػى ٗ٪ػط     

ة ثطأ١ة ٦ٕ١ٝ ا٫ف ٞة ٨٥ اٛػطقأٍ  !... اٛس٪ةة رٟث

 .قراء كتةثةت ٧ٔٛت٪ع قت٧ٞةس ثة٠٩

  

، ٧ٔكػ، ت٧ٞةس ثػة٠٩،  قٛجع٧ٔرسـ، 1807ػ 

قردةؿ ٔكع آصع٠٩، ١ذس٧ا ٨ٔ اٛت٧دى٤ ١سػ٧  

قكػةف ٦َٜٟػٝ اإل١ؽػة٨١ ٗػط     . إْٛةء اُٛج٧د٩ىػة 

٧اد٦ة ٩٧ٗىة ٠ٞ اٛك٢٪ؽة قزعىـ اٛجةثة ! تُعىض ٟٛ

ٚى ٞؽ٪س٨ ٩٘جٚ ثإْٛةء اُٛج٧د٩ىة قأٞػع  ! َٜى ك

! ثسعؽ كٚ كتةب ٢٩ـع ٛكػةٛر ٥ػظا اٛت٧دىػ٤   

قتُعىمت اٛ٘ن٪ىة ٛألصػظ قاٛػعد ثػ٪٠ ردػةؿ     

اٛك٢٪ؽة ٠ٞ د٦ة قاُٜٟٛة١٪٪٠ اإل١ؽة١٪٪٠ ٠ٞ 

د٦ة أصعى، قث٨٘ اٛسةؿ كػظٛٙ زتػى اُٛػةـ    

ٝ  إْٛةء اُٛج٧د٩ىة ٨ٔ ثع٩ىة١٪ة1843  .ـ ز٪ث ت

  

٨ٔ ٥ظا اٛذ٧ى ثةٛظات، ٨ٔ ا٧ٛٗػت اٛػظي كػةف    

األوٕةؿ ٩ـ٧٘٢ف ثؽجت دعااٝ ؼعٗة تة٦ٔػة،  

 . رازت تعاقد كةرؿ ٞةركػ أٔكةر اٛـ٪٧َ٪ة

ـى ٥ػظا اٛعدػٚ أف ٩تػظكىع       ٧ٔدت َٜى كٚ ٞػ٠ ٩ػظ

 .اٌٛعقؼ اٛت٨ أ٦ٟٛت٤ ث٦ظا اٛت٧دى٤

  

ذة٨١ ٩ٟػعىر  1807ػ  ـ، أقىؿ ٗة٧١ف ٩تُٜىٖ ثةٛتُٜ٪ٝ اٟٛ

ٛك٠ى األؼةٕٗة األَنةء ٨ٔ ٞذٜػ . َٜى ٞذٜػ ا٧ُٟٛـ

ق٥ظا ! ا٧ٜٛردات أثطقا ٞ٘ةقٞة كج٪عة ٟٞة أدىى إٛى إْٛةا٤

اٛطقٛػة اٛجع٩ىة١٪ػة    ث٦ػة ٗنى َٜى أقىؿ ٞسةقٛة ت٧٘ـ 

، َنػ٧  ّ٪ػعدي  د٩ٕػ٪ػ َٜىٖ اٛكة٠٥ . ٛتُٜ٪ٝ أث٢ةا٦ة

ذة٨١ ٧٘٩ؿ ةف َٜى ٗة٧١ف اٛتُٜ٪ٝ اٟٛ  :اٛجعٟٛ

  

ٌىة٥ع"...  ٛك٢ى٦ة ٨ٔ . ٗط تجطق ٥ظ٣ إٛكعة ْٞع٩ة ٨ٔ اٛ

. اٛس٘٪٘ػػة ؼػػتك٧ف ٞنػػعىة ألصالٗ٪ػػةت٦ٝ قؼػػُةدت٦ٝ

ٓ ٩غدرقف ١ك٪ج٦ٝ ٨ٔ اٛس٪ةة ثطالك ٠ٞ  ٔؽ٪تُٜى٧ٟف ك٪

 ٝ ؼػ٧ؼ ٩ػغداد ٢َػةد٥ٝ    . ث٘ةا٦ٝ صةمُ٪٠ ألؼػ٪ةد٥

قؼػػ٧ؼ ٩تٟكى٢ػػ٧ف ٞػػ٠ ٗػػعاءة اٛكتػػت   . قتٟػػعىد٥ٝ

قا٢ٟٛـ٧رات اٟٛسعىمة َٜػى ا٢ٛىٌػةـ اٛ٘ػةاٝ، قكتػت     

 ٩ت٧اٗس٧اقؼ٧ؼ . ٔةؼطة ٧ٞدى٦ة مط  اٛطى٠٩ قاٛك٢٪ؽة

قثُط ٔتعة ؼتنىعى اٛسك٧ٞػة إل١ػغاؿ   . َٜى أؼ٪ةد٥ٝ

٘ى٦ػٝ ثؽػجت اٛتكػعىٔةت اٛتٟعىد٩ػة،      أؿطى ا٧ُ٘ٛثةت ثس

قؼت٢طـ َٜى تُٜػ٪٦ٟٝ قٔػتر َ٪ػ٦١٧ٝ َٜػى أٞػ٧ر      

 ..."كح٪عة

  

٢٩ذر ثٕػٙ رٞػ٧ز    رق٢ٛؽ٧فـ، اٛؽ٪ط ٢٥عي 1835ػ 

ضى٧وةت اٛجةثٜ٪ىة اٛ٘ط٩ٟة قٗةـ ثتعدٟة ٞضىػ٧ط  . اٟٛ

ثةث٨ٜ ٗط٩ٝ ٩ست٧ي َٜى ٗكىة ٞـةث٦ة ٛ٘كىػة ؼػ٪ط١ة   

ؽ٪ر ضٜىف اٛػظي ٩ػطَى   ! اٟٛ ٚ "تتسطىث ٠َ اٟٛ ، "ثػ

٪الد قكةف ! َةش ٨ٔ ٔتعة ت٧ُد إٛى أٛٓ َةـ ٗجٚ اٟٛ

قاٛحػة٨١ ٔػ٨   "! اث٠ اٜٛػ٤ ا٧ٛز٪ػط  "٩ُتجع ث٪٠ أتجة٤َ 

٘طىس ـ ثإ١ذةز ُٞذغات! أٞى٤ َظراء! اٛحة٧ٛث اٟٛ تآٞع ! ٗة

! قزٟٚ صىة٩ة اٛجـػع٩ة دُٟػةء  ! َٜ٪٤ اٛك٢٦ة قٗت٣٧ٜ

ـ   ! جػٝ َػةد إٛػى اٛؽىػٟةء    ! ٦ًع ثُط قٔةت٤ ثحالجػة أ٩ػة

 ؟؟؟!!قؼ٪٧ُد ٠ٞ دط٩ط ٨ٔ ٧٩ـ اٛسؽةب

  

ـ، أزجىت أرثُة ٧ٗا١٪٠ 1855ق ـ 1850ػ ث٪٠ َة٨ٞ 

ؤؼىؽة اٛط٢٩٪ىة ٝ اٟٛذة٨١ ثؽجت ٞ٘ةقٞة اٟٛ . ت٘عى ثةٛتُٜ٪

كةف اٛك٢٦ة ٧ُٟٜ٩ف د٪طاك أ١ى٤ ز٪٠ تتٟكى٠ اٛذٟة٥٪ع 

٠ٞ اٛ٘عاءة قاٛكتةثة قاٛتٕك٪ع ثسع٩ىة، ؼ٧ؼ ٩ؤدي ذٛٙ 

 .إٛى ثطا٩ة ٦١ة٩ة اٛضعأةت

  

معثة ". أقٚ األد٢ةس#ـ، ١ـع كتةب دارق٠٩ 1859ػ 

 .٩٧ٗىة ٜٟٛؤؼىؽة اٛط٢٩٪ىة

  

ذىة٨١ أزجه ٠ٞ دط٩ط1867ػ  . ـ، ٗة٧١ف ٜٛتىُٜ٪ٝ اٟٛ

األؼ٘ٓ رقثػعت ٛػ٧ي، ١ةاػت راػ٪ػ ٗؽػٝ اٛتىعث٪ػة       

 :قاٛتُٜ٪ٝ ٩ُٜٖ مطى اٛ٘عار ٗةاالك

٢سػة     "..  ٩ذت اؼتح٢ةء اٛىىج٘ة اُٛةٜٞػة ٞػ٠ ٥ػظ٣ اٟٛ

 ..".َٜ٘٪ىةك قأصالٗ٪ىةك ٞالاٟت٦ٝاٛسك٧ٞ٪ىة ُٛطـ 
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ـ اٛت٨ تٜت  ػ ٛك٢ى٤ قاد٤ اَتعاض ٠ٞ ٗجٚ اٛك٢٦ة . ٞى٦ىع اٛذعقح قٞؽكى٠ ا٫الـ" ٛ٪ؽتع"ـ، اكتـٓ 1880األ٧َا

ـى٪ىةف  :ٔ٘ة٧ٛا. اٛظ٠٩ اد٧َا ثأفى ٥ظ٣ ا٧ٟٛاد تٟحىٚ ؿعؾ ٜٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘ىٟةت َٜى اٛذعح ؼتع٩ر ... إ١ى٦ة تؽٜت ا٤ٜٛ ق٪سةت األٛٝ اٛت٨ ٩ى٦ٜ٘ة اٛذىع٩ر أق اٟٛع٩ل اُٟٛظىب"...  ٧ٔمٍ اُٟٛ

 ..".اٟٛع٩ل قتسع٤ٞ ٠ٞ اُٛظاب قاٛتى٧اقٚ ٍٞ ا٤ٜٛ

 

، ٩نٍ ا٧ٜٛـ َٜى ٔ٪حة٧ّرث قأٔالو٧ف أل١ى٦ٝ ؿذى٧ُا ك٧ز٧ٞس، ٞ٘طىـ ثع١ةٞخ ؼةّةفـ، َةٛوٝ إٜٛٙ كةرؿ 1981ػ 

ق٥ظ٣ األٔكةر ا٢ٟٛةٗنة ٛتُةٛ٪ٝ اٛك٢٦ة ٨٥ اٛت٨ أدىت إٛى تطٞ٪ع . َٜى اإل٩ٟةف ث٧د٧د ك٧ف ٌَ٪ٝ ٛ٪ػ ٤ٛ زطقد

  .اٟٛطارس اٛعقٞة١٪ىة قاإلّع٩٘٪ىة َٜى ٩ط اٟٛتُكىج٪٠ اٛط٢٩٪٪٠

 

أي ! اؼت٢تةد٤ اٛظي ٩٘عى ثأٔكػةر ٔ٪حػة٧ّرث   ر٢٩ػ. ؼ  ثُطىة ؿ٧٦ر، ١ـع اٛجعقٔ٪ؽ٧ر ك٧ز٧ٞس  قثُط ثثى ثع١ةٞخ

 ا٧َٟٟ٘ٛةقرازت ت٦ٌع ثُط٥ة ا٫الؼ ٠ٞ اٛطراؼةت . أ١ى٤ ٧٩دط ُٔالك ك٧ف ٌَ٪ٝ صةرج إدراؾ ز٧اؼ٢ة اٟٛسطقدة

 .تظكىعقا أفى ٔ٪حة٧ّرث َةش ٨ٔ اٛ٘عف اٛؽىةدس ٗجٚ اٟٛ٪الد. ؼةث٘ةك، ك٦ٜة تحجت ٥ظ٣ اٛس٘٪٘ة

  

  !اٟٛؤؼىؽةت اٛط٢٩٪ة َةدت ث٢ة أٛٓ قصٟؽٟةاة َةـ إٛى ا٧ٛراء ث٦ةإفى َٟٜ٪ىة ٍٟٗ اُٟٛعٔة اٛت٨ ٗةٞت 

 

٨ٔ ٥ظا ا٧ٟٛم٧ع أقرد اٟٛتعدٝ 

كتةثت٤ ٧ٟٛم٧ع اٛؽٜىة اٛعقز٪ة 

 ”اُٛ٘ػػٚ اٛكػػ٨١٧“ٔػػ٨ كتػػةب 

 .قؿاٛذغء األ

 

ٔنػػ٧ؿ زػػ٧ؿ ٥ػػظا  رؾنةقنإذا ؼنػػ

اٛكتةب أق ا٧ٟٛم٧ع قتعّت ٔػ٨  

ٞكتجػة  اإلوالع َٜ٪٤ ٗٝ ثغ٩ػةرة  

إٔٛػػة اُٜٟٛ٪ػػة ق٥ػػ٧ ٞػػطقف ٔػػ٨ 

ؿػػع٩ه رٗػػٝ اٛكػػٕسةت ٦ٛػػظ٣  

 .اٟٛذٜة
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 اءــــأسيحح خشس
ــــى حـــــــــحشوب صامت   

كٚ ؿ٨ء تت٤ُٗ٧ ٠ٞ اٛؽالح اُٛةدي ٩ٟك٠ ٜٛؽػالح األصػعس إ١ذػةز٣       

٥ظا اٛؽالح ٩ىٜػٖ أقمػةع   . ث٦ةٛكة١ُ٪٤، ٛك٠ ٔ٘ه قٖٔ ا٫ٛ٪ة اٛت٨ ٩ُٟٚ 

ُٞ٪ى٢ة ثطالك ٠ٞ وٜ٘ةت ١ةر٩ة، وٜ٘ةت٤ ٞط٧َٔة ثُٟةٛذة ٧ُٜٞٞةت ثطالك ٞػ٠  

، ت٢ـأ ٠ٞ ُٞى٪ةت دغ٩ب٪ة ثػطالك ٞػ٠   "ا١ٕذةر اٛجةرقد#اٛتٕةَٚ اٛك٪ٟةقي 

اٛجةرقد، ت٢ىٜٖ ٞػ٠ د٦ػةز كٟج٪ػ٧تع ثػطالك ٞػ٠ ٞػطٍٔ، ٩ػط٩ع٥ة ٞجػعٞخ         

كٟج٪٧تع ثطالك ٠ٞ را٨ٞ ٢ٗةص، قثأقاٞع ٠ٞ ٞكػعٔ٪٪٠ ١ةٔػظ٠٩ ثػطالك ٞػ٠     

 .د٢عاالت َؽكع٩٪٠
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ال ٩هسطث أي ق٧ت ا١ٕذةر، ال ٩ؽجت أي دعقح    

دؽػػط٩ة أق َٜ٘٪ػػة، قال ٩تػػطصىٚ ٔػػ٨ اٛس٪ػػةة     

ٛك٢ػ٤ ثػ٢ٕػ ا٧ٛٗػت،    . االدتٟةَ٪ة اٛ٪٧ٞ٪ة ألزػط 

٩هسطث مذىة قامسة قدٜ٪ة، ق٩ؽجت أمعار دؽط٩ة 

قَٜ٘٪ػػة قامػػسة قدٜ٪ػػة، ق٩تػػطصىٚ ٔػػ٨ اٛس٪ػػةة  

. االدتٟةَ٪ة اٛ٪٧ٞ٪ة ٜٛذٟ٪ٍ ثـكٚ قامر قدٜػ٨ 

اٛتأج٪عات اٛت٨ ٩سطج٦ة وجُةك ٨٥ قامػسة قدٜ٪ػة   

تٟػعىس اٛػظي     ٔ٘ه ثة٢ٛؽجة ٜٟٛعاٗت اٛضج٪ػع قاٟٛ

ال ٩ؽػتى٪ٍ  . ٩ُٜٝ أ٠٩ ٩جسث قَػ٠ ٞػةذا ٩جسػث   

ا٢ٛةس اؼت٪ُةب ٥ظا اٛؽالح، قثةٛتة٨ٛ ال ٩كػط٧ٗف  

ثأ٦١ٝ ُٞعىم٧ف ٦ٛذ٤ٞ٧ ق٩ضن٧ُف ٛتأج٪عات٤ ٛطردة 

 .ا٦٘ٛػػػػػػػػػػػػػػػػع قاالؼػػػػػػػػػػػػػػػػتُجةد

 

ٗط ٩ـُع ا٢ٛةس ّع٩غ٩ةك ثأف ٢٥ةؾ صىأ ٨ٔ ٞكةف ٞة، 

ٛك٠ ثؽجت اٛىج٪ُة اٛت٢٘٪ة ٜٛؽالح األصػعس، ال  

٩ؽتى٪٧ُف اٛتُج٪ع ٠َ ٞـةَع٥ٝ ثىع٩٘ة َ٘ال١٪ة 

ؽػأٛة ثةالَتٟػةد َٜػى     ققامسة، أق اٛتُةٞٚ ٍٞ اٟٛ

ىعي قزط٣ قثةٛتػة٨ٛ، ال ٩ُعٔػ٧ف ك٪ػٓ    . اٛظكةء إٛ

٩كػػعص٧ف وٜجػػةك ٢ٜٛذػػطة، قال ٩ُعٔػػ٧ف ك٪ػػٓ     

٩تـةرك٧ف ٍٞ ا٫صع٠٩ ٛسٟة٩ة أ١ٕؽ٦ٝ مػط ٥ػظا   

 .اٛؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح

 

٢َطٞة ٢٩ىٜٖ ٥ظا اٛؽالح تطر٩ذ٪ةك، ٩تك٪ىٓ ا٢ٛةس 

ٍٞ زن٧ر٣ ق٩ت٧ُٟٜف ك٪ٓ ٩تس٧ٜٟف ق٩تُة٩ـػ٧ف  

ٍٞ ا١ت٦ةك٤ اٛتطر٩ذ٨ ٛس٪ةت٦ٝ زتى ٩كٚ اٛنْه 

إٛػى ٞؽػت٧ى   " ا٢ٕٛؽ٨ ١ت٪ذة ا٧ٛمٍ االٗتكةدي#

 .ٞتذػػػػػةقز ٜٛسػػػػػطقد ٔ٪٦٢ػػػػػةرقف تٟةٞػػػػػةك 

 

٦ٛظا اٛؽجت، ٩ٟك٠ اَتجةر ٥ظا اٛؽػالح األصػعس   

إ٤١ ٦٩ػةدٝ اٛس٪٩٧ػة، اٛض٪ػةرات،    . ؼالزةك ث٪٧ٛ٧د٪ةك

ذتٟػٍ ٞػ٠ صػالؿ      قٗطرة اٛتسعىؾ ٛطى أٔػعاد اٟٛ

، ق٦ٞةدٟة ٞكةدر اٛىةٗػة  ثػُٞعٔة قٔه٦ٝ قاٛتسكىٝ 

اٛىج٪ُ٪ػػة قاالدتٟةَ٪ػػة ٛػػط٦٩ٝ، قكػػظٛٙ ٗػػ٧ت٦ٝ 

 .قم٦ُٕٝ اُٛةو٨ٕ قا٨ُٜ٘ٛ قاٛذؽطي

 

ؤاٞعة ٛ٪ؽت دط٩طة ٨ٔ اٛتةر٩ش ة . ١ٌع٩ةت اٟٛ ٔىةٟٛ

ضىىةت اّت٪ةؿ اٛ٘٪كع قاال١٘ػالب   زصع اٛتةر٩ش ٟث

ٛك٠ ٍٞ ذٛٙ، ١ةدراك ٞة ٦ًع إٛػى اُٜٛػ٠   . َٜى رقٞة

ؤاٞعات ثةإلججػةت   دالاٚ ٧ٟٜٞؼة تـ٪ع إٛى ٥ظ٣ اٟٛ

ػػػػػػةدي ثس٪ػػػػػػث ٩أ٦ٕٛػػػػػػة ا٢ٛػػػػػػةس   .اٟٛ

 

 

أؼٜسة صعؼةء ٛسعقب قةٞتة ٧٥ ٞػطصٚ ٛكتػةب   

إرؿةد ثعٞذة إٛكتعق١٪ة، تٝ اٛكـٓ ٤٢َ ثةٛكػطٔة  

ًىػٓ ٔػ٨   ٧٩1986ٛ٪٧  ٨ٔ7  ـ، ٢َطٞة اؿتعى ٧ٞ

ِ "ؿعكة وػةاعات    .Boeing Aircraft Co "ث٢٩٧ػ

ٞهؽػتُٟٜة     IBM ١ةؼضة  ٠ٞ ث٪٠ ٞذ٧َٟػة ٗىػٍ 

 

ُٞعقمة ٜٛج٪ٍ، قاكتـٓ ثطاص٦ٜة تٕةق٪ٚ ٞضىه، 

ت٧ُد أق٤ٛ٧ ٛأل٩ةـ األقٛى ٠ٞ اٛسعب اٛجةردة، ٦٩طؼ 

إٛى اٛؽ٪ىعة َٜى اٛذٟة٥٪ع ٞػ٠ صػالؿ اٛػتسكىٝ    

 ٝ ٙ اٛتُٜ٪ ثةالٗتكةد، ٞذةالت اٛتؽٜ٪ة قاٛتعٔ٪٤، قكظٛ

٪٧ؿ اٛؽ٪ةؼ٪ة ٞضىه ٢٩ةدي ٛحػ٧رة قػةٞتة،   . قاٟٛ

تنٍ األخ مطى أص٪٤، قتسع٩ٓ ا١تجة٣ اُٛةٞة ٠َ ٞة 

 ٝ  .٩ذػػػػػػعي ثةٛنػػػػػػجه ٞػػػػػػ٠ زػػػػػػ٦ٛ٧

 

 

قٗػط تػٝ   . ا٧ٛج٪٘ة اٛت٨ ؼت٘عا٦ة ا٫ف ٨٥ قس٪سة

وجةَت٦ة ثك٪ْت٦ة األؼةؼ٪ة، قاألؿكةؿ ٞك٧ىرة ٞػ٠  

 .ا٢ٛؽضة األقٜ٪ة

 

ا٧ٛج٪٘ة اٛتةٛ٪ة ٞؤرىصة ٔػ٨ ؿػ٦ع أ٩ػةر ٞػ٠ اُٛػةـ      

 ـ ٨ٔ ١ةؼضة1986ت٧ٟز  7ـ، قاكتهـٕت ٨ٔ 1979

IBM     صػعداقات ٞهؽتُٟٜة تٝ ؿػعاء٥ة ٞػ٠ ثػ٪٠ 

 .ٞهؽتُٟٜة

 

 

 

ؽػػتسٚ ٢ٞى٘٪ػػةك ٢ٞةٗـػػة ا٢٦ٛطؼػػة       ٞػػ٠ اٟٛ

ذتٍٟ، أي ٢٥طؼة أ١ٌٟة  االدتٟةَ٪ة أق أتٟتة اٟٛ

َٜى " ث٧اؼىة أؼٜسة صعؼةء#األتٟتة االدتٟةَ٪ة 

٨ دقف مٟةف ٕٞةَ٪ػٚ   ؽت٧ى ا٧ٛو٨٢ أق اُٛةٟٛ اٟٛ

ؿةٜٞة ق١ةٔظة تٟك٢ة ٠ٞ اٛؽ٪ىعة َٜى اٟٛذتُٟةت 

أق اٛ٘ػطرة َٜػى تػػطٞ٪ع اٛس٪ػةة اإل١ؽػة١٪ة، أٞحٜػػة     

ذػػػةزر اٛذٟةَ٪ػػػة : قامػػػسة  .االؼػػػتُجةد أق اٟٛ

 

٧ق٧ؼ      ٥ظا اٛكت٪ىت ٧٥ ١ٌ٪ع ٟٞةجٚ ٜٟٛضىه اٟٛ

قثةٛتػة٨ٛ قدػت إصٕػةء ٥ػظ٣     . ٨ٔ إٛ٘عة اٛؽػةث٘ة 

ا٧ٛج٪٘ة ٠ٞ اإلدراؾ اُٛةـ، قإال، ٔؽ٧ؼ ٩هُتجع ت٢٘٪ةك 

ٖ ققع٩ر ٛسعب داصٜ٪ة ٞهؽج قثةإلمةٔة، . ثأ٤١ إَالف 

ٞتٟػة ققػٚ ؿػضف أق ٞذ٧َٟػة أؿػضةص إٛػػى      

٢ٞكت ٢ٟ٩س٤ ٧ٗة ق٧ٕ١ذ ٞىٜ٘٪٠ قدقف أي ا١تجة٣ 

أق إدراؾ ٠ٞ ٗجٚ اُٛةٞة، ٔال ثط أقالك ٠ٞ اٜٛذ٧ء إٛى 

 .قؼةاٚ قتكت٪كةت تٟكى٤٢ ٠ٞ اٛؽ٪ىعة االٗتكةد٩ة

قثةٛتة٨ٛ، ٩ٟك٢٢ة اؼت٢تةج ٞجةؿعة أف ٢٥ةؾ زػعب  

داصٜ٪ة صٕ٪ة تذعي ث٪٠ ٥كظا ؿضف أق أؿضةص 

 .١ةٔػػػظ٠٩ قثػػػ٪٠ اٛذٟػػػة٥٪ع ٢ٞػػػظ اٛجطا٩ػػػة    

 

ـػةكٚ اٛ٪ػ٧ـ ٩تىٜىػت إدػعاء        ٢ةؼت ٟٛ ٚى اٟٛ اٛس

قع٩ر قٗةؼ٨ ال ٩عزٝ، ٛك٠ دقف أف ٩ٟػى اٛ٘٪ٝ 

 .اٛط٢٩٪ة قاألصالٗ٪ة أق اٛح٘ةٔ٪ة

 

ـعقع ثؽجت ٗػطرتكٝ َٜػى    أ١تٝ ٞؤ٥ٜ٪٠ ٦ٛظا اٟٛ

٧م٧َ٪ة قَٜ٘٪ة  ذتُٟةت اإل١ؽة١٪ة ٟث ا٢ٌٛع إٛى اٟٛ

 زؽةث٪ة ثةردة، قثةإلمةٔة إٛى ٗطرتكٝ َٜى تسٜ٪ٚ

 ضشوسج اىسّشيح

 

ٝ قٞعاٗجةتكٝ ٍٞ ا٫صع٠٩  ق٢ٞةٗـة ٞالزٌةتك

ؽت٧ى إٛكعي دقف ٔ٘طاف  ٧از٠٩ ٛكٝ ثةٟٛ اٟٛ

٘ىػػٚ قاٛت٧امػػٍ ٪ػػٚ ٜٛكتٟػػةف قاٛتُ ٥ػػظ٣ . اٟٛ

إٛنػػةاٚ اٛػػحالث ؼتؽػػتحٟعق٦١ة ٛكػػةٛسكٝ  

 .ٔال ت٢سع٧ٔا ٦٢َة. اٛـضك٨ أقالك

 

 

 

ط تى٧رت تك٧ٛ٧٢د٪ة اٛؽالح األصعس ٠ٞ  ٛ٘

 Operations Research "اُٟٜٛ٪ةت٨اٛجسث "

(O.R.)  ٝق٧٥ ٦٢ٞخ تكت٪ك٨ اؼتعات٪ذ٨ تػ ،

تى٩٧ع٣ تست اإلدارة اُٛؽػكع٩ة ٔػ٨ إ١كٜتػعا    

٪ة اٛحة١٪ة اْٛة٩ة األقػٜ٪ة  . صالؿ اٛسعب اُٛةٟٛ

ـػػةكٚ   اُٟٜٛ٪ػػةت٨ٜٛجسػػث  ٥ػػ٨ دراؼػػة اٟٛ

قاٛتكت٪ك٪ػػة ٜٛػػطٔةع اٛذػػ٧ي   االؼػػتعات٪ذ٪ة

كػةدر    ػؤجىع ٟٛ قاألرم٨ ْٛعض االؼتضطاـ اٟٛ

أي ٩ٟكػ٠  #َؽكع٩ة ٞسطقدة مػطى األَػطاء   

  .(logistic ٧ٛد٪ؽػػ٪ت٨تكػػ٢٪٤ٕ كٟذػػةؿ 

 

ٛػٝ ٩ٟػػلو قٗػت و٩٧ػػٚ ٗجػٚ أف ٩كتـػػٓ    

ػ٦٢خ ذاتػ٤     ا٢ٛةٔظ٠٩ ٨ٔ ٞعاكغ ا٧٘ٛة ثػأف اٟٛ

٩ٟكػػ٠ أف ٩ٟحىػػٚ قؼػػ٪ٜة ٕٞ٪ػػطة قُٔةٛػػة   

ذتٍٟ ىٜ٘ة َٜى اٟٛ ٛكػ٠ ٞػ٠   . ٜٛؽ٪ىعة اٟٛ

   ٙ  .اٛنعقري ت٧ٔىع أدقات أٔنػٚ ٛتس٘٪ػٖ ذٛػ

 

٩تٟحػٚ  #٩تىٜىت ٞذةؿ ا٢٦ٛطؼة االدتٟةَ٪ة 

ذتٍٟ قد٧د ارتجةط قج٪ٖ " ثتسٜ٪ٚ قأتٟتة اٟٛ

٧ُٜٞػػػةت    ثػػ٪٠ كٟ٪ػػػةت كهجػػعى ٞػػػ٠ اٟٛ

ُى٪ةت# تْ٪ىعة َٜى اٛطقاـ، " اٟٛ االٗتكةد٩ة اٟٛ

قثةٛتة٨ٛ ٠ٞ اٛنعقري ت٧ٔىع أ١ٌٟػة كٟج٪ػ٧تع   

ُى٪ػػةت ثؽػػعَةت ٥ةاٜػػة ثس٪ػػث   تُػػةٛخ اٟٛ

ذتٟػٍ   تؽتى٪ٍ أف تؽجٖ قت٪عة ١ـىةت اٟٛ

٧َػػػط ا٦١٪ػػػةر٣ قاؼتؽػػػال٤ٞ     .قتت٢جػػػأ ٟث

 

عزٜ٪ػة      Relay كة١ت أد٦ػغة اٛكٟج٪ػ٧تع اٟٛ

computers  ٛك٠  .اٛىعاز، ثى٪بة دطاكٗط٩ٟة

 1946اٛكٟج٪٧تع اإلٛكتعق٨١، اٛظي اثتهكع َةـ 

 J. Presper "أكػةرت  ثعؼػجع .ج"ٞػ٠ ٗجػٚ   

Eckert ٞػةقك٨ٜ . ق.دػػ٧ف"ق" John W. 

Mauchly   دػةءت كسػٚ ٢ٞةؼػت ٦ٟٜٟٛػػة ،. 

 

اٛىع٩٘ة "إٛ٘غة اٛح٧ر٩ة اٛتةٛ٪ة تٟحىٜت ثتى٩٧ع 

ٜٛجعٞذػػة  simplex method "اٛجؽػػ٪ىة

ـ 1947َةـ  linear programming اٛضىى٪ة

ِ  .ب.دػ٧رج " اٛع٩ةمػ٪ةت٨ َٜى ٩ط   "دا١تغ٩ػ

George B. Dantzig. 

 ـ.1954 
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ـ، تػٝ اصتػعاع   1948قثُط٥ة ٨ٔ اُٛػةـ  

 .J "ثػةرد٠٩ . ج"اٛتعا١غ٩ؽت٧ر ٠ٞ ٗجػٚ  

Bardeen ،"ثػػػعات٠. ٥ػػػ .ق" W.H. 

Brattain ،ؿ٧ك٨ٜ.ق"ق" W. Shockley ،

ذػةؿ    ٟٞة ٔتر اٟٛذةؿ ال١تـةر قاؼػٍ ٟٛ

اٛكٟج٪٧تع َجػع تٜ٘ػ٪ف ٞؽػةزة د٦ػةز     

تىٜجػػةت اٛىةٗػػة اٛتػػ٨    اٛكٟج٪ػػ٧تع قاٟٛ

 .٩ستةد٦ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

٧دى٦ػة    ٍٞ ٥ظ٣ االصتعاَةت اٛحالجػة، قاٟٛ

١س٧ ٥طؼ قازط، راح ٩ت٧ٗىٍ ا٢ٛةٔظ٠٩ ٨ٔ 

٢ٞةقت ا٧٘ٛة ثأ٤١ أقجر ٟٞك٢ةك ثة٢ٛؽػجة  

 .٦ٛٝ أف ٩تسك٧ٟا ثةُٛةٛٝ أدٍٟ ثكجؽة زرى

 

 رقكٕ٪ٜٜػع ٧ٔراك قٞجةؿعةك، ثطأت ٞؤؼؽة 

Rockefeller Foundation  ،ٚثةُٟٛػػ

قأَىت ٢ٞسػة أرثُػة ؼػ٧٢ات ٛذةُٞػة     

ٞـػعقع  "ثػػ ، ٧ٟٞٛة ٞة ٩هُػعؼ  "٥ةرٔةرد"

 Harvard "٥ةرٔةرد ٜٛجسث االٗتكػةدي 

Economic Research Project    اٛػظي

٦٩طؼ ٛطراؼة ث٢٪ػة قتعك٪جػة االٗتكػةد    

ـ، 1949ثُط٥ة ثؽ٢ة، أي ٨ٔ . األٞع٩ك٨

دصٜػػت اٛ٘ػػ٧ى اٛذ٩٧ػػة األٞع٩ك٪ػػة ٔػػ٨ 

ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعقع   .اٟٛ

 

٢سػة،   ٨ٔ1952 اُٛةـ  ـ ا١ت٦ت ٞػطة اٟٛ

ؽػت٧ى ٢ٜٛضجػة     َه٘ط ادتٟةع رٔ٪ػٍ اٟٛ ق

ػة       اُٛةٟٛ٪ػة ٛتسط٩ػط اٟٛعزٜػة اٛتةٛ٪ػة ٟٛ

 "االدتٟػة٨َ  اُٟٜٛ٪ةت٨اٛجسث "٩هؽٟى 

social operations research.   ٛ٘ط كػةف

ٞـػعقع ٥ةرٔػةرد ٞحٟػعاك دػطاك، زؽػػجٟة     

٢ـ٧رة ٛجُل ١تةاخ  ٧ُٜٞةت اٟٛ أؿةرت اٟٛ

ـ اٛػظي أٗػعى   1953االدتٟةع ٨ٔ اُٛػةـ  

ة قإٞكة١٪ػة ا٢٦ٛطؼػة االٗتكػةد٩ة     الٟا ٟث

كٟة أججتت دطقى ا٢٦ٛطؼة االدتٟةَ٪ة #

  ٚ ٍ  .(ٞػ٠ ٗجػ عدػ  Studies in the) :اٟٛ

Structure of the American 

Economy - copyright 1953 by 

Wassily Leontief, International 

Science Press Inc., White Plains, 

New York).  

 

ثُط تكػٟ٪٦ٟة ق٢٥طؼػت٦ة ٔػ٨ ا٢ٛكػٓ     

األص٪ع ٠ٞ األرثُ٪٢ةت، قٕٗت آٛة اٛسعب 

اٛكةٞتة اٛذط٩طة، ق٨٥ َجةرة ٠َ د٦ػةز  

ىٜ٪ػة ثةٛػظ٥ت ٔػ٨     كٟج٪٧تع، ث٘ى٦ُة اٟٛ

 أرم٪ة إزطى قةالت االؼتُعاض َةـ

 

 

ٞكجػع ا٢ٛجنػةت   ) maser "ٞةؼػع "اٛػثُط اثتكةر 

ـ، أقػجست ٗػطرة   ٨ٔ1954 اُٛػةـ  " اٛك٦عثةا٪ة

إوالؽ ٞكةدر ّ٪ع ٞسطقدة ٠ٞ اٛىةٗة اٛظر٩ة ٠ٞ 

ا٦ٛ٪طرقد٪٠ اٛح٘٪ٚ ٨ٔ ٞةء اٛجسع، قثةٛتة٨ٛ ت٧ٔىع 

١ٕػػ٧ذ ادتٟػػة٨َ ّ٪ػػع ٞسػػطقد، إٞكة١٪ػػة ٗةثٜػػة  

كة١ػت  . ٜٛتس٘٪ٖ ٨ٔ ّن٧ف َ٘ػ٧د ٜٗ٪ٜػة ٔ٘ػه   

ـ       .اٛتعك٪جة ثػ٪٠ االج٢ػ٪٠ َةٞػٚ إّػعاء ال ٩٘ػةق

 

تٝ إَالف اٛسعب اٛكةٞتة ثـكٚ ؼعىي ٠ٞ ٗجٚ 

٪ة ٨ٔ ادتٟةع أٗ٪ٝ َػةـ    ـ.1954ا٢ٛضجة اُٛةٟٛ

 

رّٝ أف ٧ٌ٢ٞٞة األؼٜسة اٛضعؼةء كةد أٞع٥ة أف 

ؼ٢ة، ٛك٠ ٞؽ٪عة تى٧ر ٥ظ٣  13 ثػ٩هكـٓ ثُط٥ة 

٧ٌ٢ٞة اٛسعث٪ة اٛذط٩طة ٛػٝ ت٧ادػ٤ أثػطاك أي     اٟٛ

  .ٔـػػٚ أق تعادػػٍ أق َىػػٚ ٞػػ٠ أي ١ػػ٧ع   

 

تةر٩ش ٥ظ٣ ا٧ٛج٪٘ة ٩تغا٠ٞ ٍٞ اٛظكعى اٛؽػ٩٧٢ة  

قٗط . اٛضةٞؽة قاُٛـع٠٩ إلوالؽ اٛسعب اٛكةٞتة

أزعزت ٥ظ٣ اٛسػعب اٛؽػعى٩ة ا١تكػةرات كح٪ػعة     

 .قَٜى دج٦ةت َط٩طة ز٧ؿ اُٛةٛٝ

 

 

 

أقجر قامرك ثة٢ٛؽجة ٜٛظ٠٩ ٨ٔ  ٨ٔ1954 اُٛةـ 

٧ٞاٍٗ اٛؽٜىة ثأ٦١ة ٞؽأٛة قٗت ٔ٘ه، َطة ٧َ٘د 

ٔ٘ه، ٗجٚ أف تتٟك٠ اٛذٟة٥٪ع اُٛةٞة ٠ٞ إدراؾ 

ق٦ٔٝ ٞكطر ا٧٘ٛة قا٧ٕ٢ٛذ، ز٪ث تكجر ٢َةقػع  

تك٧ٛ٧٢د٪ة اٛؽالح األصعس ٗةثٜة ٧ٛق٧ؿ ثة٢ٛؽجة 

ٜٛى٧ثةق٩ػػة ُٛةٞػػة كٟػػة كة١ػػت كػػظٛٙ ثة٢ٛؽػػجة  

 .ٜٛى٧ثةق٩ػػػػػػػػػػػػػػػة اٛضةقػػػػػػػػػػػػػػػة

 

قثةٛتة٨ٛ، ٔإف اٟٛؽأٛة اٛت٨ ١ةٛت اال٥تٟةـ األقىؿ، 

تُٜ٘ة ثذ٥٧ع ا٦ٛ٪٢ٟة، تٟس٧رت ز٧ؿ ٧ٞم٧ع  قاٟٛ

 energy sciences .  ٧َٜـ اٛىةٗة

 

 

 

تهُتجع اٛىةٗة ٕٞتةح ٛكٚ ا٢ٛـةوةت اٛذةر٩ة ٔػ٨  

 Naturalاُٜٛػػ٧ـ اٛىج٪ُ٪ػػة  . ك٧كػػت األرض

science      ٨٥ دراؼػة ٞكػةدر اٛىةٗػة اٛىج٪ُ٪ػة

 ٝ ـ االدتٟةَ٪ةث٦ةقاٛتسك  social ، قثةٛتة٨ٛ ٔة٧ُٜٛ

science   ٟهُجع ٦٢َة ١ٌع٩ةك ثأ٦١ة َٜػٝ اٗتكػةد ، قاٛ

economics  ٥ػػػ٨ دراؼػػػة ٞكػػػةدر اٛىةٗػػػة ،

قكال٥ٟة ٩ٟحالف أ١ٌٟة . ث٦ةاالدتٟةَ٪ة قاٛتسكٝ 

 ، أي ر٩ةم٪ةتbookkeeping systems ٞسةؼجة

mathematics. َٜٝ قثةٛتة٨ٛ، ٔةٛع٩ةم٪ةت ٨٥ 

 مقذمح سياسيح 

 ENERGY  اىطاقــح

 

ؽػؤقؿ #ق٩ٟك٠ ٜٟٛسةؼػت  . اٛىةٗة األؼةؼ٪ة  َػ٠   اٟٛ

أف ٩ك٧ف ٜٞكةك إذا ث٘ػ٨   bookkeeper (دٔتع اٛسؽةثةت

سةؼػجة قزٕػي     ا٢ٛةس ٨ٔ د٦ٚ تةـ ٠َ ٦٢ٞذ٪ػة اٟٛ

 .اٛسؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةثةت

 

ا٧ٛؼ٪ٜة . اُٜٛٝ ٩ٟحىٚ قؼ٪ٜة ٧ٜٛق٧ؿ إٛى ّة٩ة ُٞ٪٢ة  

ُعٔة قثُط٥ة تج٘ى ٞؽػأٛة  . اْٛة٩ة ٨٥ اٛؽ٪ىعة. ٨٥ اٟٛ

ؽتٕ٪ط األقىؿ؟: قازطة ٦ٟٞة ٔ٘ه    ٠ٞ ؼ٧ؼ ٩ك٧ف اٟٛ

 

ؽأٛة ٞس٧ر اال٥تٟةـ األقىؿ ٨ٔ1954    . كة١ت ٥ظ٣ اٟٛ

ؽةاٚ األصالٗ٪ػة وهعزػت أ٩نػةك،     رّٝ أف ٞة تهؽٟى اٟٛ

ٕىة اْٛةٛجة ردست ٛكةٛر ٗة٧١ف اال١ت٘ةء اٛىج٪٨ُ  ٛك٠ اٛك

natural selection (ز٪ث اتهٕػٖ  " ٞتُٜ٘ة ثكعاع اٛج٘ةء

٢ت٨ٟ ألٞة ُٞ٪ى٢ة، أق ؿ٧ُب اُٛةٛٝ  َٜى أف اٛـُت اٟٛ

أدٍٟ، قاٛظي ال ٩ؽتضطـ ذكةء٣ ٧٥ ٛ٪ػ أٔنػٚ ٞػ٠   

ذعىدة ٠ٞ اٛظكةء ق٩ٟكػ٠ اَتجػةر ٥كػظا    . اٛس٪٧ا١ةت اٟٛ

ؿُت ثأ٤١ ٞذعىد ٞذ٧َٟة ٠ٞ ا٧ٛز٧ش َط٩ٟة اٛذطقى 

قثةٛتة٨ٛ تٍ٘ ث٪٠ ص٪ةر٠٩ أزال٥ٟة ٞعى، إٞة تٟحىٚ َجئ 

ج٘٪ٚ قدت اٛتضٜىف ٤٢ٞ أق تهظثر قتك٘طـ ٛس٦ٞ٧ة َٜػى  

ٞةاطة اٛىُةـ ق٥ظا اٟٛك٪ع اٛجةاػ ٧٥ ثإرادت٦ة قرمػة٥ة  

٘ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةـ األقىؿ  .ٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٨ اٟٛ

 

ٖ ٍٞ ٞكٜسة ا٢ٌٛةـ قاٛؽالـ     قك٢ت٪ذة ٛظٛٙ، قثةٛت٧أ

ٗهعىر ثػأف تهـػ٠ى زعثػةك     ؽت٘ج٨ٜ،  ٨ اٟٛ قاالؼت٘عار اُٛةٟٛ

قةٞتة مطى اٛـُت األٞع٩ك٨ تس٘٪٘ةك ٦ٜٛػطؼ ا٦٢ٛػةا٨   

تٟحىٚ ثةٛتس٩٧ٚ اٛطااٝ ٜٛىةٗة اٛىج٪ُ٪ة قاالدتٟةَ٪ة  اٟٛ

ؽػؤقٛة اٛتةثُػة ٛألّٜج٪ػػة ّ٪ػع    (اٛحػعقة # قَط٩ٟػػة  اٟٛ

٢نػجىة ذات٪ػةك    اال١نجةط إٛى أ٩طي األٜٗ٪ة اٛذط٩عة، اٟٛ

 .قاألكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ٞؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤقٛ٪ة

 

٠ٞ أدٚ تس٘٪ٖ ٥ظا ا٦ٛطؼ، كةف ٠ٞ اٛنعقري صٜٖ، 

قإ١ـةء، قاؼتضطاـ أؼٜسة دط٩طة، قاٛت٨ تج٪ى٠ الز٘ػةك  

٘ىطة  أ٦١ة، ت٢ت٨ٟ ٧٢َٛ٪ة ٠ٞ األؼٜسة اٛضٕ٪ة دطاك قاُٟٛ

دطاك ٠ٞ ١ةز٪ة آٛ٪ة ٦َٜٟة قكظٛٙ ٦ٌٞع٥ػة اٛضػةرد٨   

اٟٛتذػةقز ٟٛذػةؿ إدراؾ قاؼػػت٪ُةب اُٛةٞػة، قثةٛتػػة٨ٛ    

 .silent weapons"صعؼػةء  أؼػٜسة  "تؽتسٖ االؼػٝ  

 

قك٢ت٪ذػة ٦١ةا٪ػػة، ا٦ٛػػطؼ اٛعا٪ؽػػ٨ ٞػػ٠ اٛطراؼػػةت  

االٗتكةد٩ة اٛت٨ أدع٩ت ثأٞع قثعَة٩ة ٠ٞ ٗجٚ األثةوعة 

٢ٞتذ٨ #قكظٛٙ اٛك٢ةَ٪٪٠ " اٟٛكعٔ٪٪٠#اٛعأؼٟةٛ٪٪٠ 

٥ػ٧ إ١ـػػةء اٗتكػةد ٗةثػػٚ ٜٛت٢جػػؤ   " اٛؽػٍٜ قاٛضػػطٞةت 

 .زؽػػػػت اٛعّجػػػػة ثػػػػ٤ثت٧د٦ةتػػػػ٤ قاٛػػػػتسكىٝ 

 

٠ٞ أدٚ تس٘٪ٖ اٗتكةد ٗةثػٚ ٜٛت٢جػؤ ثـػكٚ كةٞػٚ،     

قدت إصنةع ٢َةقع اٛىج٘ة االدتٟةَ٪ة اٛط١٪ة ٜٛؽ٪ىعة 

ػةك ٕٜٞؽػ٪٠ ٞةد٩ػةك،       اٛكةٜٞة، أي قدػت أف ٩ك١٧ػ٧ا داٟا

 ٞهطرث٪٠ ق٧ٞكٜ٪٠ ث٦ٟٟةت ققًةآ ققادجةت ادتٟةَ٪ة
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     ٖ كٚ ؿ٨ء تت٤ُٗ٧ ٠ٞ اٛؽالح اُٛةدي ٩ٟك٠ ٜٛؽالح األصعس إ١ذةز٣ ٛكة١ُ٪٤، ٛك٠ ٔ٘ه قٔ

٥ظا اٛؽالح ٩ىٜٖ أقمةع ُٞ٪ى٢ة ثطالك ٠ٞ وٜ٘ةت ١ةر٩ة، وٜ٘ةت٤ ٞط٧َٔة . ث٦ةا٫ٛ٪ة اٛت٨ ٩ُٟٚ 

ُةٛذة ٧ُٜٞٞةت ثطالك ٠ٞ اٛتٕةَٚ اٛك٪ٟةقي  ، ت٢ـأ ٠ٞ ُٞى٪ةت دغ٩ب٪ة ثطالك "ا١ٕذةر اٛجةرقد)ٟث

٠ٞ اٛجةرقد، ت٢ىٜٖ ٠ٞ د٦ةز كٟج٪٧تع ثطالك ٠ٞ ٞطٍٔ، ٩ط٩ع٥ة ٞجعٞخ كٟج٪٧تع ثطالك ٠ٞ را٨ٞ 

 ٠، قثأقاٞع ٠ٞ ٞكعٔ٪٪٠ ١ةٔظ٠٩ ثطالك ٠ٞ د٢عاالت َؽكع٩٪٢ٗةص

 

ال ٩هسطث أي ق٧ت ا١ٕذةر، ال ٩ؽجت أي دعقح دؽط٩ة أق َٜ٘٪ة، قال ٩تطصىٚ ٨ٔ اٛس٪ةة 

ٛك٤٢ ث٢ٕػ ا٧ٛٗت، ٩هسطث مذىة قامسة قدٜ٪ة، ق٩ؽجت أمعار . االدتٟةَ٪ة اٛ٪٧ٞ٪ة ألزط

دؽط٩ة قَٜ٘٪ة قامسة قدٜ٪ة، ق٩تطصىٚ ٨ٔ اٛس٪ةة االدتٟةَ٪ة اٛ٪٧ٞ٪ة ٜٛذٟ٪ٍ ثـكٚ قامر 

تٟعىس . قد٨ٜ اٛتأج٪عات اٛت٨ ٩سطج٦ة وجُةك ٨٥ قامسة قدٜ٪ة ٔ٘ه ثة٢ٛؽجة ٜٟٛعاٗت اٛضج٪ع قاٟٛ

 .اٛظي ٩ُٜٝ أ٠٩ ٩جسث ق٠َ ٞةذا ٩جسث

 

ال ٩ؽتى٪ٍ ا٢ٛةس اؼت٪ُةب ٥ظا اٛؽالح، قثةٛتة٨ٛ ال ٩كط٧ٗف ثأ٦١ٝ ُٞعىم٧ف ٦ٛذ٤ٞ٧ ق٩ضن٧ُف 

 .ٛتأج٪عات٤ ٛطردة ا٦٘ٛع قاالؼتُجةد

 

ٗط ٩ـُع ا٢ٛةس ّع٩غ٩ةك ثأف ٢٥ةؾ صىأ ٨ٔ ٞكةف ٞة، ٛك٠ ثؽجت اٛىج٪ُة اٛت٢٘٪ة ٜٛؽالح 

ؽأٛة  ٝ ثىع٩٘ة َ٘ال١٪ة ققامسة، أق اٛتُةٞٚ ٍٞ اٟٛ األصعس، ال ٩ؽتى٪٧ُف اٛتُج٪ع ٠َ ٞـةَع٥

ىعي قزط٣ قثةٛتة٨ٛ، ال ٩ُع٧ٔف ك٪ٓ ٩كعص٧ف وٜجةك ٢ٜٛذطة، قال . ثةالَتٟةد َٜى اٛظكةء إٛ

 .٩ُع٧ٔف ك٪ٓ ٩تـةرك٧ف ٍٞ ا٫صع٠٩ ٛسٟة٩ة أ١ٕؽ٦ٝ مط ٥ظا اٛؽالح

 

ٓ ا٢ٛةس ٍٞ زن٧ر٣ ق٩ت٧ُٟٜف ك٪ٓ ٩تس٧ٜٟف  ٢َطٞة ٢٩ىٜٖ ٥ظا اٛؽالح تطر٩ذ٪ةك، ٩تك٪ى

ٍ االٗتكةدي#ق٩تُة٩ـ٧ف ٍٞ ا١ت٦ةك٤ اٛتطر٩ذ٨ ٛس٪ةت٦ٝ زتى ٩كٚ اٛنْه  " ا٢ٕٛؽ٨ ١ت٪ذة ا٧ٛم

 .إٛى ٞؽت٧ى ٞتذةقز ٜٛسطقد ٔ٪٦٢ةرقف تٟةٞةك

 

إ٤١ ٦٩ةدٝ اٛس٪٩٧ة، اٛض٪ةرات، . ٦ٛظا اٛؽجت، ٩ٟك٠ اَتجةر ٥ظا اٛؽالح األصعس ؼالزةك ث٪٧ٛ٧د٪ةك

ٝ قاٛتسكىٝ  ذتٍٟ ٠ٞ صالؿ ُٞعٔة قٔه٦ ، ق٦ٞةدٟة ٞكةدر اٛىةٗة ثػقٗطرة اٛتسعىؾ ٛطى أٔعاد اٟٛ

ٝ قم٦ُٕٝ اُٛةو٨ٕ قا٨ُٜ٘ٛ قاٛذؽطي  .اٛىج٪ُ٪ة قاالدتٟةَ٪ة ٛط٦٩ٝ، قكظٛٙ ٧ٗت٦
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طى اثتطاءك ٠ٞ ؼ٠ ٞجكعة دػطاك   و٩٧ٜة اٟٛ

٨ٔ ز٪ةت٦ٝ، ذٛٙ ٗجٚ أف تؽ٢ر ٦ٛػٝ أي  

ٔعقػة ٜٛتؽػةؤؿ زػ٧ؿ قػالز٪ة ا٧ٛمػٍ      

ؽججة ٜٛجؤس ٨ٔ  اٛعا٠٥ قٞكة٠ٞ اٛضىأ اٟٛ

٠ٞ أدٚ تس٘٪ٖ ٥كظا ١ػ٧ع ٞػ٠   . ز٪ةت٦ٝ

، قدػت تٕك٪ػٙ األؼػعة    اٛ٘ؽعياالٞتحةؿ 

٢تٟ٪ة ٜٛىج٘ة اٛط١٪ة، ق٩تسٖ٘ ذٛٙ ٞػ٠   اٟٛ

غ٩ػط ٞػ٠      صالؿ ز٩ةدة ا١ـػْةؿ األ٥ػٚ ثةٟٛ

٧كٜة إٛػ٪٦ٝ قٞػ٠ جػٝ إٗةٞػة      ٦ٟةت اٟٛ اٟٛ

ٞعاكغ رَة٩ة قزنة١ة األوٕةؿ صالؿ ٔتػعة  

 .اٛػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطقاـ

 

٧٢ٟح ٜٛىج٘ةت اٛط١٪ة،  أٞة د٧دة اٛتُٜ٪ٝ اٟٛ

ؽت٧ى األد١ى ذٛٙ  .٧ٔدت أف تك٧ف ٠ٞ اٟٛ

ٛك٨ تج٘ى ٧٥ة اٛذ٦ٚ اٛت٨ تُغؿ اٛىج٘ػة  

اٛط١٪ة ٠َ اٛىج٘ة اٛعاٗ٪ة ٞتذةقزة ٟٛؽت٧ى 

َجػع  . اؼت٪ُةب قإدراؾ أٔعاد اٛىج٘ة اٛط١٪ة

ػٍ األٔػعاد      ٥كظا َ٘جةت أقىٛ٪ػة، زتػى أٟٛ

٢تٟػ٪٠ ٜٛىج٘ػة اٛػػط١٪ة ٩ُذػغقف َػػ٠     اٟٛ

٦ٟةت ا٦ٛةاٜػة اٛتػ٨    تسع٩ع أ١ٕؽ٦ٝ ٠ٞ اٟٛ

٥ػظا ا٢ٛػ٧ع ٞػػ٠   . ٔػ٨ ا١تٌػةر٥ٝ ثةٛس٪ػةة   

االؼػػتُجةد ٩هُتجػػع د٥٧ع٩ػػةك ٞػػ٠ أدػػٚ    

سةٌٔة َٜى زةٛة ُٞ٪ى٢ػة ٞػ٠ ا٢ٌٛػةـ     اٟٛ

قاالؼػػت٘عار قاٛؽػػالـ االدتٟػػة٨َ ألٔػػعاد 

 .اٛىج٘ة اُٜٛ٪ة

 ...يتثع

 مقذمح وصفيح ىيسالح األخشس

 مقذمح نظشيح 

 Mayer Amschel Rothschild 1743- 1812  ٞة٩ع أٞؽتٚ رقجتـة٩ٜط

 

 

ـ ٨٥ جٟعة ٔكعة ثؽ٪ىة تٝ اكتـة٦ٔة قاٛتُج٪ع ٦٢َة ثجعاَة قكظٛٙ تىج٪٦٘ة ثُٕةٛ٪ة قكٕةءة ٞ ة اٛ٪٧ ٠ إف تك٧ٛ٧٢د٪ة األؼٜسة اٛضعؼةء اٛ٘ةٟا

ظك٧رة ؼةث٘ةك ٓ اٛؽ٪ط  .Mayer Amschel Rothschild رقجتـة٩ٜطأٞؽتٚ  ٞة٩عاٛؽ٪ط : ٗجٚ اٛـضك٪ة اٟٛ ا٢ُٛكع  رقجتـة٩ٜطٛ٘ط اكتـ

٧ٕ٘د اٛكة٠ٞ ٨ٔ ا٢ٌٛع٩ة االٗتكةد٩ة قاٛظي أقجر ُٞعقؼ  ٝ ٩ٕكىع ث٦ظا  .economic inductance "اٛتسع٩ل االٗتكةدي"ثػاٟٛ ٧٥ وجُةك ٛ

ٟهؽتضطٞة ٨ٔ اٛ٘عف اُٛـع٠٩، ق٨ٔ اٛس٘٪٘ة، كةف َٜى اٛتسٜ٪ٚ  ٕة٥٪ٝ اٛ كىٜسةت قاٟٛ أف ٢٩تٌع زك٧ؿ  اٛع٩ةم٪ةت٨االكتـةؼ قٖٔ اٟٛ

ٖ ثـك ٪كة١٪ك٪ة قاإلٛكتعق١٪ة، قأص٪عاك، اصتعاع اٛكٟج٪٧تع اإلٛكتعق٨١، ٗجٚ أف ٩هىجى ُىةؿ ٚ ٔاٛح٧رة اٛك٢ةَ٪ة اٛحة١٪ة، قكظٛٙ ٧٦ًر ا٢ٌٛع٩ة اٟٛ

٨ ٝ ثةالٗتكةد اُٛةٟٛ  .٨ٔ َٟٜ٪ة اٛتسكى

 

 

 "..ثُط٥ة ٠ٞ ٩ك٢ٍ ا٧٘ٛا١٪٨٢ٟ٦٩٠ ا٢ٞس٨٢ اٛؽ٪ىعة َٜى اُٟٜٛة اٟٛتطاقٛة ٨ٔ أٞة ُٞ٪ى٢ة، قال  .."
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                             ”CHI KUNG  “QI GONG           

 اىقذساخ اىثششيح اىخاسقح
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 مىنغ اىتشــــي  

 ٨ٔ ك١ِ٧ اٛتـ٨ ٟٞةرؼ٨ ١ذط قاٛتجت، ا٢٦ٛط ٠َ ثُ٪طاك قٛ٪ػ ا٢ٟٛى٘ة، ١ٕػ ٨ٔ    

 ١ٌةـ ٧٥ Qi Gongأق Chi Kung ك١٧ِ اٛتـ٨ .٩ؽتُعم٦١٧ة اٛت٨ قاُٛذةات اٛك٪٠

 ٠ٞ اٛ٘كط .ثةٛت٢ٕػ قاٛتسكٝ اٛجط١٪ة/اٛعقز٪ة اٛع٩ةمة ٠ٞ ٧١ع ٔ٪٤ ٩تجٍ صةص تأٞٚ

س٪٩٧ة تـ٨" وةٗة َٜى اٛؽ٪ىعة ٧٥ اٛك٪٨٢ ا٧٦ٕٟٛـ قٖٔ "ك١٧ِ تـ٨" كٜٟة  ٛا

 اٛ٘طرات ٠ٞ ثةٛكح٪ع "ك١٧ِ اٛتـ٨" ارتجىت ٛىةٟٛة .ا٢٦ٛط٩ة "اٛجعا١ة" ٛىةٗة اٟٟٛةجٜة

 اٛ٘عف ٔتعة و٧اؿ اٛك٪٨٢ ا٨ُٟٜٛ اٟٛذتٍٟ ا٥تٟةـ ١ةٛت قٗط االؼتح٢ةا٪ة، اإل١ؽة١٪ة

 ال ا٧ٌٛا٥ع ٥ظ٣ َٜى اٛك٪٠ ٨ٔ أدع٩ت اٛت٨ األثسةث ٢ٞة٥خ ٌُٞٝ ٛك٠# اٟٛةم٨

 تٜٙ ٩تذة٥ٚ اْٛعث٨ اُٜٛٝ دُٚ ٞة ق٥ظا اٛكةرٞة اٛتٜ٘٪ط٩ة اُٜٟٛ٪ة اُٟٛة٩٪ع ٍٞ تت٧أٖ

ضتجعات صعدت اٛت٨ االؼتح٢ةا٪ة االكتـةٔةت  ٢٥ةؾ زةؿ، أي َٜى ٛك٠ ."اٛك٪٢٪ة اٟٛ

 تت٢ةقؿ اٛت٨ ٞضتٜٕة أثسةث ٞؤؼؽةت ٠ٞ تـ٤ٜٟ قٞة اُٜٟٛ٪ة اٟٛؤؼؽةت ٠ٞ اٛكح٪ع

   .ؿط٩طة ثسٟةؼة اٟٛذةؿ ٥ظا
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أ٥ٝ اٛذ٧ا١ت اٛت٨ ؿْٜت تٜٙ األثسػةث تٟحىٜػت ثػظٛٙ    

تُٜ٘ة ثةألوٕةؿ اٛكػ٪٢٪٪٠   اُٛطد ا٦ٛةاٚ ٠ٞ اٛسةالت اٟٛ

 . اٛظ٠٩ ٩تٟت٧ُف ثى٪ٓ قاؼٍ ٠ٞ اٛ٘طرات االؼتح٢ةا٪ة

 

 psychic children" أوٕةؿ اٛك٪٠ ا٧ٛؼىةء"٥ؤالء ٥ٝ 

of China       اٛػظ٠٩ كتػت َػ٦٢ٝ اٛكح٪ػع ٔػ٨ اُٛ٘ػط٠٩

ا٢ٟٛكعٞ٪٠، أؿ٦ع تٜٙ اٛكتت ٧٥ اٛظي ٩سٟػٚ ٢َػ٧اف   

 China's Super"قؼػػػىةء اٛكػػػ٪٠ اٛضػػػةرٗ٪٠"

Psychics# ؤٕٛػػ٤  " ـ1991إقػػطار ِ ثػػ٧ؿ "ٟٛ " دق١ػػ

قٗط تٝ ت٧ج٪ٖ ٧ٞا٥ج٦ٝ االؼػتح٢ةا٪ة  ". رأ٪ٚ ج٧ٞةس"ق

ؽت٧ى، صةقة  ٨ٔ اٛكح٪ع ٠ٞ األقراؽ اُٜٟٛ٪ة رٔ٪ُة اٟٛ

تٜٙ اٛت٨ تتسطث ٠َ األوٕةؿ اٛظ٠٩ ٩ؽتى٪٧ُف ٗعاءة 

ٞهٕٜ٘ػة، أق   صغ١ػةت اٛعؼةاٚ اٟٛضت٧ٞة قا٧ٟٛم٧َة ٔػ٨  

 . أقٛبٙ اٛظ٠٩ ٩ؽتى٪٧ُف اٛعؤ٩ة َجع اٛذطراف

     

 Encounters"ٛ٘ةءات ٍٞ تـ٨"٨ٔ كتةث٤ اٛظي ث٧٢ُاف   

With Qi ق٧٥ وج٪ت ٠ٞ دةُٞة "أ٩ؽ٢جعغد٩ٕ٪ط "ذكع ،

، اٛكح٪ع ٠ٞ اٛسةالت اٟٛظ٥ٜة اٛت٨ اؼتُعم٦ة "٥ةرٔةرد"

إزػطى تٜػٙ   . ٨ٔ اٛك٪٠ ك١٧ِ اٛتـ٨ٟٞةرؼ٨  ثُنى

اٛسةالت تت٢ةقؿ أصت٪٠ َةؿتة ٨ٔ ٢ٞى٘ة ثػةٛ٘عب ٞػ٠   

اُٛةقٟة، تؽتى٪ُةف ٗعاءة كٚ ٞة ٩كتج٤ ٔع٩ٖ " ثك٪٠"

اٛجسث َٜى قرٗة ثُ٪طة ٠َ ت٢ةق٦ٟٛة، قٗط تكعرت ٥ظ٣ 

ةك ٨ٔ اؼتُعاض  اٛتذعثة ٞعات َط٩طة قكة١تة ت٢ذسةف داٟا

 . ٥ظ٣ اٛ٘طرة اُٛذ٪جة

    

٠َ ًة٥عة أجةرت ذ٤ٛ٧٥ " أ٩ؽ٢جعغ"قٗط تسطث اٛطكت٧ر  

ِ  اٛتـ٨ث٪٢ٟة كةف ٩غقر ٞضتجعات أثسةث  اٛتةثُػة   ك١٧ػ

ؤؼؽة  ٔ٘ط اؼتىةع . ٜٛىت اٛـُج٨ اٛك٪٨٢ تـة٦ْ١ةيٟٛ

ِ ٛػ٪٠  "´، اؼ٤ٟ ك١٧ِ اٛتـ٨أزط أؼ٪ةد  ، أف "٧٥ؿػ٪٢

٩سعؾ ّعمة ٩جُط ٤٢َ َطة أٞتةر دقف أف ٩ػطصٚ ٔػ٨   

عكػغ َٜػى    اُٟٜٛ٪ة أي ٧ٗة تأج٪ع ؼ٧ى اٛؽ٪ط ق٤َٜ٘ اٟٛ

 . ذٛٙ اْٛعض

 

ٛ٘ط قدط اٛجةزح٧ف اٛك٪٢٪٧ف ثأف اٛ٘طرات االؼػتح٢ةا٪ة  

األٔعاد ٩ٟك٠ تُغ٩غ٥ة قاؼتطاٞت٦ة َجػع   ث٦ةاٛت٨ ٩تٟتٍ 

ٓ ثأف ٟٞةرؼة . اٛتـ٪ك١٧ِٟٞةرؼة   اٛتـ٪ك١٧ِقٗط اكتـ

تطَٝ َٟٜ٪ة تى٩٧ع اٛ٘طرات االؼتح٢ةا٪ة ٛػطى األٔػعاد   

٥٧جة ق٠ٞ ١ةز٪ة أصػعى،  . اٛظ٠٩ ٛٝ ٧٩ٛطقا ٍٞ ٥ظ٣ اٟٛ

٧ٛزي ثأف األوٕةؿ اٛظ٠٩ اؼتُعم٧ا ٗطرات اؼػتح٢ةا٪ة  

٨ٔ أقٗةت ٞجكعة ٞػ٠ أَٟػةر٥ٝ ٩جػطؤقا ٔػ٨ ٔ٘ػطا٦١ة      

تطر٩ذ٪ة كٜٟة ت٘ط٧ٞا ٨ٔ اٛؽ٠ قا١ضعو٧ا أكحع ٨ٔ اٛج٪بة 

سجىة#االدتٟةَ٪ة    اٛت٨ ٩ٟأل٥ة اٛكح٪ع ٠ٞ ا٧ُٛاٞٚ اٟٛ

حجىة ٦ٛظ٣ اٛ٘ػطرات قؼػ٧ؼ أ١ةٗـػ٦ة الز٘ػةك ٔػ٨       قاٟٛ

، ثة٢ٛؽجة ٦ٛؤالء األوٕةؿ، ٩ٟك٠ إَػةدة إ١ُػةش   "اٛكتةب

تٜٙ اٛ٘طرات قاٟٛسةٌٔة َٜ٪٦ػة َجػع ٟٞةرؼػة تٟػةر٠٩     

٨ٔ اٛك٪٠ اٛ٪٧ـ، ٢٥ةؾ اُٛـعات ٠ٞ أؼ٪ةد . اٛتـ٪ك١٧ِ

 اٟٛستعٔ٪٠ اٛظ٠٩ ٩تُة٧ٜٞف ٍٞ ٞؤؼؽةت اٛتـ٪ك١٧ِ

اٛظي ؼة٥ٝ ثـكٚ كج٪ع ٨ٔ Yan Xin" كؽ٪٠ ٩ةف"أؿ٦ع٥ٝ ٧٥ اٛطكت٧ر . ثسث ٞضتٜٕة

تذعثة َٜٟ٪ة   200ٛ٘ط أدعى أكحع ٠ٞ . إٛى ٞضتجعات اٛجسث اُٜٟٛ٪ة اٛتـ٪ك١٧ِت٘ع٩ت 

قٖٔ ؿعقط ٦٢ٞذ٪ة قةرٞة، قذٛٙ ٨ٔ أؿ٦ع قأ٥ٝ ٞؤؼؽةت  اٛجسث اُٜٟٛ٪ة ٨ٔ كٚ ٠ٞ 

ستعٞة ذالت اُٜٟٛ٪ة اٟٛ تسطة، قدٟ٪٦ُة ١ـعت ٨ٔ ٌُٞٝ اٟٛ ٠ٞ ث٪٠ . اٛك٪٠ قا٧ٛال٩ةت اٟٛ

 : اٛت٨ اؼتُعم٦ة ٨ٔ اٛتذةرب، قاٛت٨ ت٢ةقٛت٦ة اٛكسٓ، كة١ت" ٠َ ثُط اٛتأت٪ع"أؿ٦ع ٧ًا٥ع 

 

 . ٛذغ٩بةت اٟٛةء Raman spectroscopyاٛى٪٨ٕ راٞةفإزطاث تْ٪٪ع ٨ٔ تسٜ٪ٚ  _ 

 .RNAقاٛػ  DNA ٜٛػتْ٪٪ع ٨ٔ اٛج٢٪ة اٛذغ٩ب٪ة  إزطات_  

 . تْ٪٪ع ٨ٔ اٛج٢٪ة اٛؽىس٪ة ٛضال٩ة اٛؽعوةف إزطات_ 

ثـػكٚ كج٪ع،ق٥ػظ٣ ٦ٟٞػة     AM"  241# إ١٘ةص ٨ٔ اُٟٛع ا٢ٛك٨ٕ اإلؿُة٨َ ٢ٌٜٛ٪ػع  _  

 . ٞؽتس٪ٜة ٦ٟٞة كة١ت ا٧ٛؼ٪ٜة إٛ٪غ٩ةا٪ة

ق٥ظ٣ اٛسةٛػة  . ؼ٧٢ات  6و٩٧ٜة األٞط، ٗط تى٧ؿ ٞطت٦ة زتى Bi-gu"٧ّ ث٨"صٜٖ زةٛة _  

 . ثةٛتُج٪ع اٛك٪٨٢" اإلزذةـ ٠َ اٛىُةـ"٨٥ 

 

أٞة األٞع اٟٛظ٥ٚ ثضك٧ص ٥ظ٣ اُٟٜٛ٪ة، ٧٦ٔ أف ثُل اٛتذةرب، كةٟٛظك٧رة ٨ٔ األَٜػى،   

 ! كٝ  2000ثُ٪طا ٠َ ا٦ٛطؼ أكحع ٠ٞ  اٛتـ٪ك١٧ِتٟت ث٪٢ٟة كةف ٟٞةرس 

٢جُحػة ٞػ٠ ٟٞػةرس    " تـػ٨ "اٛػػػ ٛ٘ط تٝ اٛتسٖ٘ َٜٟ٪ةك ٠ٞ اٛتػأج٪ع اٛجُ٪ػط ٛىةٗػة      اٟٛ

٧اد اٛذةٞطة قاُٛن٩٧ةاٛتـ٪ك١٧ِ . ،كٟة تٝ اٛ٘٪ةس اٛكةرـ ٛتجُةت ٥ظا اٛتأج٪ع َٜى كةٔة اٟٛ

ز٪ػث ٩ـػةر إٛ٪ػ٤     ،"كؽ٪٠ ٩ةف"اٛظي أقدط٣ اٛطكت٧ر  اٛتـ٪ك١٧ِصةقة ذٛٙ ا٧٢ٛع ٠ٞ 

 . Yan Xin Qigong" ك١٧ِكؽ٪٠ تـ٨  ٩ةف"ثػػػ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت٢ةقٛة ٦ٛظا      اٛك٧رة اٛتٜ٘٪ط٩ة اٛت٨ ٩ٟك٠ رؤ٩ت٦ة ٨ٔ أّٜت اٛكتت اٟٛ

ٓ ت٢جُث وةٗة  ضى٧وةت اُٛع٩٘ة، تج٪٠ ك٪ ذةؿ، قزتى اٟٛ ٠ٞ  اٛتـ٨اٟٛ

قٞجعٞذة إلزطاث تْ٪٪ع ُٞ٪٠ ٨ٔ اٛـ٨ء اٟٛؽت٦طؼ قٖٔ  اٛتـ٪ك١٧ِؼ٪ىط 

 .إرادت٤ 

٨ٔ اُٛ٘ط٠٩ األص٪ع٠٩، اٛكح٪ع ٠ٞ اُٜٟٛةء اٛجةرَ٪٠ ٗة٧ٞا ٠ٞ دةُٞػةت قٞؤؼؽػةت ثسػث    

، دةُٞة كةٛ٪٧ٕر١٪ة، "تؽ٪٧٦ْ٢ا"ر٩ةد٩ة ٨ٔ كٚ ٠ٞ اٛك٪٠ قا٧ٛال٩ةت اٟٛتسطة، ٞحٚ دةُٞة 

ٖ ُٞة٩٪ع َٜٟ٪ة قةرٞة، ٜٛجسث ٨ٔ اٛتأج٪عات  قدةُٞة ٥ةرٔةرد، أدعقا اصتجةرات ٞت٧٢َة، ققٔ

ِ "اٛج٪٧ٛ٧د٪ة، اٛك٪ٟةق٩ة، قإٛ٪غ٩ةا٪ة ٜٛػػ ، قاٛتػ٨ تـػٟٚ ٞذػةالت    "٩ةف كؽ٪٠ تـ٨ ك١٧ػ

ذةؿ ا٨ُٟٜٛ ثُػل ٞػ٠ ٞـػةر٩ٍ    . قاٛتك٧ٛ٧٢د٪ة قا٧ُٜٛـ إٛ٪غ٩ةا٪ة ز٪ةت٪ة ٞضتٜٕة ٞحٚ اٟٛ

 .كة١ت ٞط٧َٞة ٠ٞ ٗجٚ ٞؤؼؽة اٛك٪٠  ٧ُٜٜٛـ اٛىج٪ُ٪ة" ٩ةف كؽ٪٠ تـ٨ ك١٧ِ"اصتجةر اٛػ
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ُى٪ةت اُٜٟٛ٪ة ز٧ؿ  ٛ٘ط تٝ ت٧ج٪ٖ زذٝ كج٪ع ٠ٞ اٟٛ

قٗط تٝ . قتأج٪عات٤" ك١٧ِكؽ٪٠ تـ٨  ٩ةف"اٛػػػ٧ًا٥ع 

 ٞعادُت٦ة ٠ٞ ٗجٚ را٪ػ ٞذٜػ إدارة اإلتسةد اٛك٪٨٢ 

 

اٛظي "تـ٪٠ ٥ؽ٧ تؽ٪٠"٧ُٜٜٛـ قاٛتك٧ٛ٧٢د٪ة، اٛطكت٧ر 

 اٛىاكتـةٔةت َٜٟ٪ة دط٩طة قٞطصٚ  ا٦١ة: "..َٜٖ ٗةاالك

، زٞ٪ٚ "دق٩ع٥ة١غ ث٪تع "أٞة اٛجعقٔ٪ؽ٧ر ..". ج٧رة َٜٟ٪ة

، ق٧٥ "٥ة٩ؽ٢ج٪عغ ق٩ع١ع"قصٜ٪ٕة َةٛٝ إٛ٪غ٩ةء اٛـ٦٪ع 

ة١٪ة، ٔ٘ط قعح  ا٫ف ٞط٩ع ٦ُٞط إٛ٪غ٩ةء ا٢ٌٛع٩ة ٨ٔ أٟٛ

 ٩ػةف "اٛػػػػ ُٜٞ٘ةك ثةإل٩ذةب َٜى ١تػةاخ األثسػةث َٜػى    

ِ كؽ٪٠ تـ٨   ٔ٪٢ةٔػظة إ٦١ػة تػطصٚ   : ".. ٗػةاالك " ك١٧ػ

 » ..ٗج٨ٛ٧

ُى٪ػةت اٛتػ٨ ٗػطٞت٦ة تٜػػٙ األثسػةث َٜػى وةٗػػة       اٟٛ

كؽػ٪٠   ٩ةف"اٛػػاٛت٨ ت٢جُث ٠ٞ ٟٞةرؼة " تـ٨"اٛػػ

 : تحجت ثأ٦١ة" ك١٧ِتـ٨ 

 . ٧ٞد٧دة ثـكٚ ٨ُٜٔ ق٧ٟٜٞس_  

ػةدة ثٟؽػت٩٧٪٦ة    _   ٩ٟك٦٢ة اٛتٕةَٚ ٍٞ، قتؤجع َٜػى اٟٛ

 . اٛذغ٩ب٨ قاٛظري

ك١٧ػةت األؼةؼػ٪ة ٜٛكةا٢ػةت    _   ٩ٟك٦٢ة اٛتأج٪ع َٜى اٟٛ

ػػةء، اٛؽػػكع، اْٛـػػةء      ، اٛضٜ٪ػػ٧ي اٛس٪ػػة، ٞحػػٚ اٟٛ

 .  RNAقاٛػػ DNAاٛػػػاٛجعقت٪٢ةت،

٩ٟك٦٢ة تٟ٪٪غ اٛض٧اص اٛذ٪٢٪ة قتسٟؽػ٠ ُٔةٛ٪ت٦ػة   _  

 . قكٕةءت٦ة دقف تأج٪عات ؼٜج٪ة

، ُٞةٛذة ث٪٧تك٧ٛ٧٢د٪ة٩ٟك٠ اؼتحٟةر٥ة ٨ٔ ٞذةالت _  

٧اد، قاٛتٕةَالت اٛك٪ٟةق٩ة  . اٟٛ

 

ٟةرؼة  كؽ٪٠ تـ٨  ٩ةف"اٛػػأٞة اٛتأج٪عات اُٛالد٪ة ٟٛ

، ٔ٘ط تٝ ت٧ج٪٦٘ة د٪ػطا ٔػ٨ األثسػةث اُٜٟٛ٪ػة     "ك١٧ِ

تسػطة، قثػالد    اٛذةر٩ة ٨ٔ كٚ ٠ٞ اٛك٪٠ قا٧ٛال٩ةت اٟٛ

قالزاؿ اُٜٟٛػةء ٩جسحػ٧ف َػ٠ تٕؽػ٪ع َٜٟػػ٨     . أصػعى 

ٛسك٧ؿ ٥ظ٣ اٛتأج٪عات، قاألٞع ٩غداد ق٧ُثة ٧٩ٞةك ثُػط  

ٔ٪ٟػة ٩ٜػ٨ ثُػل    . ٧٩ـ ٨ٔ اٛسك٧ؿ َٜى إدةثة ٦١ةا٪ة

 ": ك١٧ِكؽ٪٠ تـ٨  ٩ةف"اٛػػآٛ٪ةت اٛتأج٪ع اُٛالد٨ 

٨ ـ اُٛكج٨ ثـكٚ ٞحٛة ٝ قًةآ ا٢ٌٛة  ػػ تسؽ٪٠ قت٢ٌ٪

 .قكةٞٚ

ٝ قًةآ اٛطااعة اٛط٩٧ٞة ثـكٚ ٞحة٨ٛ  ػػ تسؽ٪٠ قت٢ٌ٪

 .قكةٞٚ

ػػ تسؽ٪٠ قت٢ٌ٪ٝ قًةآ د٦ةز اٛت٢ٕػ ثـكٚ ٞحة٨ٛ 

 .قكةٞٚ

ػػ تسؽ٪٠ قت٢ٌ٪ٝ قًػةآ اٛذ٦ػةز ا٦ٛنػ٨ٟ ثـػكٚ     

 .ٞحة٨ٛ قكةٞٚ

ػػ تسؽ٪٠ قت٢ٌ٪ٝ قًةآ اْٛطد اٛكٟةء ثـكٚ ٞحة٨ٛ 

 . قكةٞٚ

ػػ إزػطاث تْ٪٪ػعات إ٩ذةث٪ػة ٔػ٨ اٛج٢٪ػة اٌُٟٛ٪ػة       

عكػغ      . قاُٛنٜ٪ة ػػ تُػط٩ٚ زػعارة اٛذٜػط قاٛػتسكٝ ٟث

 . اٛسعارة اٛذؽط٩ة

ػػ تُط٩ٚ اٛذ٦ط اٛك٦عث٨ ٜٛذٜط قكظٛٙ إدعاء تْ٪٪ع ٨ٔ  

٘ةقٞة اٛك٦عثةا٪ة ٜٛذؽٝ  ػػ تسؽ٪٠ قت٢ٌ٪ٝ قًةآ. اٟٛ

٢ة٨َ ٜٛذؽٝ ثـكٚ ٞحة٨ٛ قكةٞٚ  . اٛذ٦ةز اٟٛ

 قاٛ٘طرة َٜى ١٘ٚ اٛىةٗة" تـ٨"ػػ تٟك٪٠ اٛكةا٠ اٛجـعي ٠ٞ إوالؽ وةٗة  

 

٩ٟك٠ إزطاث ٥ظ٣ اٛتأج٪عات ذات٪ة َجع اٛتأٞٚ، أق إرؼة٦ٛة أج٪ع٩ة إٛى ؿضف آصع ٦ٟٞة كة١ت 

ؽةٔة إٛةقٜة أف ٩ؤجع  ٜٛتـ٪ك١٧ِك٪ٓ ٩ٟك٠ . ٢٥ة ٩ك٠ٟ اْٜٛغ اٛكج٪ع اٛظي أَذغ اُٜٟٛةء! اٟٛ

ِ ٞة ٨٥ تٜٙ ا٫ٛ٪ة اٛضٕ٪ة اٛت٨ تى٦ٜ٘ة دٜؽة تأٞػٚ  ! َٜى اٛكسة ث٦ظ٣ اٛىع٩٘ة؟  اٛتـػ٪ك١٧

٨ٔ دؽٝ اإل١ؽةف؟ ٛؽػ٧ء اٛسػي، الزاؿ    إٛ٪غ٧ٛ٧٩د٪ةقاٛت٨ تؤدي إٛى كٚ ٥ظ٣ اٛتْ٪٪عات 

ق٨ٔ اٛس٘٪٘ػة، ٥ػظا ٥ػ٧ اٛؽػجت     . اٛذ٧اب ٩ٟحٚ ْٛغاك ثة٢ٛؽجة ٦ٛؤالء اٛجةزح٪٠ األكةد٩ٟ٪٪٠

ِ اٛعا٪ؽ٨ قراء اؼتجُةد اٛكح٪ع ٠ٞ األوجةء قاُٜٟٛةء األكةد٩ٟ٪٪٠ قاُٗ٪ة تػأج٪عات    اٛتـػ٪ك١٧

ٔعأقا أص٪عا أف األٔنٚ ثة٢ٛؽجة ٦ٛٝ . ق٩تذ٢ج٧ا ا٢ٌٛع ٨ٔ ١تةاخ اصتجةر٥ة كٟة ٩تذ٢ج٧ا اٛىة٧َف

 . قا٧ٗ٧ٛؼ أٞة٦ٞة كةٛج٦ٜةء ث٦ة٧٥ تكظ٩ت اٌٛة٥عة ثطالك ٠ٞ االَتعاؼ 

 

كٚ ٞة َٜ٪٦ٝ ٤ُٜٔ ٧٥ ا٢ٌٛع ٌٜٛػة٥عة ٞػ٠ زاق٩ػة    . إف األٞع ٨ٔ اٛس٘٪٘ة أؼ٦ٚ ٟٞة ١تك٧ر٣

ٝ ا٦٢ٟٛذ٨ إف ٞذعد إدعاء تُط٩ٚ وٕ٪ٓ ٨ٔ تُع٩ٓ . ٞضتٜٕة تٟةٞةك ٠َ تٜٙ اٛت٨ ٩تج٦ُة اُٜٛ

٦٢ذ٨ الزاؿ ٩ٕكػٚ  . ٩ك٨ٕ ٛسك٧ؿ ١ٜ٘ة ٧١َ٪ة ٨ٔ ١ٌعة اُٜٛٝ ٛكٚ ؿ٨ء" ا٨َ٧ٛ" اُٜٛٝ اٟٛ

ثـكٚ ٗةوٍ ث٪٠ اُٛ٘ٚ قاٛذؽط ٞطَ٪ة أف كٚ ٦٢ٟٞة ٩ذعي ثىع٩٘ة ٞضتٜٕة ققٔػٖ آٛ٪ػةت   

كٟػة رأ٢٩ػة ٔػ٨    #َٜٟ٪ةك، ٔؽ٧ؼ ٩ُتجع ٠ٞ أزط ٢ٞتذةت اٛطٞةغ " ا٨َ٧ٛ"قإذا ذكع . ٞضتٜٕة

ٓ ا٨ُٟٜٛ ٛإل١ؽةف كٟة ٨٥ اٛسةؿ ٍٞ اُٛ٘ٚ اٛظي ٩ُتجع٣ اٛجُل ّ٪ع ٧ٞد٧د أقالك، ثٚ " اٛتُع٩

 . ٞذعد ت٪ةرات زؽ٪ة داصٜة قصةردة، كٟة رأ٢٩ة

 

ة ٔ٪٦ة ٞظ٥ت #ٛك٠ تُع٩ٓ إٜٛؽٕةت اٛـعٗ٪ة  دٟ٪٦ُػة  . ٥ػ٨ ٞضتٜٕػة تٟةٞػة   " اٛتـ٪ك١٧ِٟث

٩ٟك٦٢ة أف تتضظ ؿكٚ وةٗة ك١٧٪ة، أق وةٗة ٔعد٩ة .. تذٍٟ َٜى أف ا٨َ٧ٛ ٧٥ ٧١ع ٠ٞ اٛىةٗة

ست٧ى اٛذ٥٧عي . ت٢جُث ٠ٞ إٛعد ذات٤ ٚ ٨ٔ كٚ ؿ٨ ٠ٞ ز٢ٛ٧ة قداص٢ٜة قتـكٚ اٟٛ إ٦١ة تت٧ّ

آٛ٪ػة  .. وةٗة َةٜٗة ٞذ٧٦ٛة اٟٛكطر.. إ٦١ة وةٗة ٢ٌٟٞة. ٛكٚ دؽٝ ٞةدي، دةٞطاك كةف أق ز٪ةك

ال ثػطى ٞػ٠ أف   .. ٛك٠ إذا ٢ٟٗة ثتْ٪٪ع ١ٌعت٢ة اٛتٜ٘٪ط٩ة تذة٣ ٧ٞمػ٧ع اٛػ٨َ٧  .. ٦َٜٟة ّةٞنة

ز٪٦٢ة ٔ٘ه ١ؽتى٪ٍ ٦ٔٝ وج٪ُػة اٛ٘ػ٧ى اٛك١٧٪ػة اٛؽػتة     . ١٘تعب إٛى اٛس٘٪٘ة أكحع قأكحع

 .ٞحالك، قثطقف أي ق٧ُثة  Shakti" اٛـةكت٨"

 مىنغ اىتشي
 درب اٛت٢٪٠ إٛى َةٛٝ اٛض٧ارؽ  
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 تقنيح اىطاقح اىحـــــــــــشج

 
 
 
 
 

 اىثطاسيح األثيشيح

 د٦ةز ج٧ري ٛت٧ٛ٪ط اٛك٦عثةء ٞذة١ةك

 ز٪٩٧ة ٜٟٛةء-َتٟةد َٜى اٟٛذؽىٝ ا٦ٛع٨ٞ قاٛىةٗة اٛك٦عقثةال

 

إف ٞة ؼ٪عد ٠ٞ ٧ُٜٞٞةت ٨٥ ثتكعىؼ ٠ٞ كتةب اٛجىةر٩ة األج٪ع٩ة  

 ٞضتعع ٥ظا اٛذ٦ةز اٛح٧ري" َالء اٛسٜج٨"ٛألؼتةذ 

  

قصةؿم .. تٝ تكٟ٪ٝ ٥ظا اٛذ٦ةز ثىع٩٘ة تذ٤ُٜ ؼ٦ٚ اٛج٢ةء قاٛتـْ٪ٚ

إ٤١ ٩ُتٟط َٜى ٔكعة ثؽ٪ىة دطاك ثس٪ث  ..٠ٞ أي تُ٘٪ط تك٧ٛ٧٢د٨

 ال ٩تىٜىت األٞع أي صجعة ٨ٔ اٛك٦عثةء ٛج٢ةا٤
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 على ماذا اعتمدت فكرة هذا االبتكار؟

٥ظ٣ إٛكعة ٛٝ تأت٨ ٠ٞ ٔعاغ، ثٚ اؼت٢طت َٜى َطة أٔكةر اؼت٢جىت٦ة ٞػ٠ َػطد كج٪ػع ٞػ٠     

ضتٜٕة اٛت٨ ثُن٦ة ال ٩ٟت ٧ٟٜٛم٧ع ثأي قٜة ٟٔحالك، األؿكةؿ ا٢٦ٛطؼ٪ة  .األثسةث قاٛطراؼةت اٟٛ

ةء تضف ٞذةؿ اٛج٪٧ٛ٧د٪ة  قٛػ٪ػ ٦ٛػة أي   " صةقة ٧ٞم٧ع اٛكسة قاٛغراَة#قكظٛٙ ُٞةٛذة اٟٛ

ذةؿ اٛك٦عثةء قت٧ٛ٪ط اٛىةٗة  .ق٥ظا ٞة الزاؿ ٤٢ٌ٩ اٛذٟ٪ٍ. ٥ظا ٞة ك٢ت أ٤٢ً ٨ٔ اٛجطا٩ة .َالٗة ٟث

 

زةقٛت . ٔ٪ٟة ٨ٜ٩ األٔكةر قاٛطراؼةت اٛت٨ اؼت٢طت َٜ٪٦ة الؼت٢جةط إٛكعة األؼةؼ٪ة ٠ٞ اثتكةري

دة٥طاك ت٢ٌ٪٦ٟة قتعت٪ج٦ة ثىع٩٘ة تذ٤ُٜ ٠ٞ اٛؽ٦ٚ االوالع َٜ٪٦ة ثةٛتؽٜؽٚ قثأٗٚ دردة ٞػ٠  

     اٛتُ٘٪ط

 

 

 

: ٧٥ َجةرة ٠َ ٧ٌ٢ٞٞة ٧ٞٛىطة ٜٛىةٗة اٛك٦عثةا٪ة ٩ُتٟط ٞجطأ ٦َٜٟة َٜى َةٜٞ٪٠ أؼةؼ٪٪٠ ٥ٟة

ٟهُةٛخ ثىع٩٘ة ُٞ٪ى٢ة قاٛـكٚ ا٢٦ٛطؼ٨ ةء اٛ ةء ٧َٛخ ثىع٩٘ة ثؽ٪ىة قؼ٦ٜة ثس٪ث . اٟٛ أي أف اٟٛ

٧ٌ٢ٞػة ٞػ٠   . ٩تٕةَٚ ٍٞ اٛىةٗة اٛت٨ ٩ذؽىط٥ة اٛـكٚ ا٦ٛع٨ٞ ثسؽةؼ٪ة كج٪عة تتأٛٓ ٥ظ٣ اٟٛ

ٞذؽىٟ٪٠ ٥عٞ٪٪٠ ٞت٢ةًع٠٩، قٗط تٝ تعت٪ت اٛت٧ق٪الت ث٪٦٢ٟة ثىع٩٘ػة تذ٦ُٜٟػة ٩ذؽىػطاف    

تذؽىطة ٨ٔ كٚ ٠ٞ ا٦ٛعٞ٪٠، . ج٢ةا٨ ٗىت ةء قاٛىةٗة اٟٛ أي أ٤١ ٢َطٞة ٩سكٚ اٛتٕةَٚ ث٪٠ اٟٛ

٧دػػت ٞػػ٠ اٛتٕةَػػٚ ث٪٢ٟػػة ا٫صػػع ٩أصػػظ اٛ٘ىػػت اٛؽػػةٛت       .أزػػط٥ٟة ٩أصػػظ اٛ٘ىػػت اٟٛ

 

جطأ ا٫ٛ٪ػة   ٧ٌ٢ٞة ٞـةث٦ة تٟةٞةك ٛىع٩٘ة َٟٚ اٛجىةر٩ة اُٛةد٩ة ٛك٠ اٟٛ إف وع٩٘ة َٟٚ ٥ظ٣ اٟٛ

٨ٕٔ زةٛة اٛجىةر٩ة اُٛةد٩ة، ١س٠ ثسةدة إٛى ٗىج٪٠ ُٞط١٪٪٠ ٞضتٜٕ٪٠ ٜٛسك٧ؿ َٜى . ٩ضتٜٕةف

ُطف ق٧٥  ٧ٌ٢ٞة ٧٩دط ٗىج٪٠ ٠ٞ ١ٕػ اٟٛ . ؼت٪ٚ اٛؽتة١ٜػت٪ةر ك٦عثةا٨، ث٪٢ٟة ٨ٔ ٥ظ٣ اٟٛ

 .أي أف اٛـس٢ة اٛك٦عثةا٪ة اٛت٨ ١سكٚ َٜ٪٦ة ٢٥ة تضتٜٓ آٛ٪ت٦ة تٟةٞةك ٠َ آٛ٪ة اٛجىةر٩ة اُٛةد٩ة

 

جطأ َٟٚ اٛجىةر٩ة اُٛةد٩ة ؼ٧ؼ ١كتـٓ أ٧ٞر كح٪عة ٛٝ  ٞذعىد أف اؼت٧َج٢ة ا٫ٛ٪ة اٛس٘٪٘٪ة ٟٛ

إف اٛؽجت اٛعا٪ؽ٨ قراء تذؽ٪ط ؿس٢ة ك٦عثةا٪ة ٨ٔ اٛجىةر٩ة اُٛةد٩ػة  . تك٠ ٨ٔ اٛسؽجةف أثطاك

، ثٚ ٨ٔ تٕػةقت  "٧ٔٛىةك٧ٞة #ال ٧ُ٩د ٔ٘ه إٛى ٔعؽ اٛك٧ٟف ث٪٠ اٛ٘ىج٪٠ " اٛضٜ٪ة اٛك٦عثةا٪ة#

تذؽىط ٨ٔ اٛضٜ٪ت٪٠ ؽت٧ى اٛنْه اٟٛ تذؽىط ثػ٪٠ كػٚ ٞػ٠    . ٟث قذٛٙ ١ت٪ذة تٕةقت اٛذ٦ط اٟٛ

س٧ٜؿ  ىج٪٠ قاٟٛ سٜػ٧ؿ      . اٛظي ٩ْٟػع٣  اٛك٦عقٛ٪ت٨ا٘ٛ ُػط٨١ ٞػٍ اٟٛ ىػت اٟٛ أي أف تٕةَػٚ ا٘ٛ

٨ٔ إزطى اٛضال٩ة ٩ضتٜٓ تٟةٞةك، ٠ٞ ١ةز٪ة اٛـطة أق ا٧ٛت٪عة، ٠َ اٛتٕةَٚ اٛسةقٚ  اٛك٦عقٛ٪ت٨

قٞذعىد أف زكٚ تٕةقت  .ٞس٧ٜؿ اٛضٜ٪ة األصعى ٟٞة ٩ـكىٚ ٔعؽ ٨ٔ اٛنْه قث٪٠ اٛ٘ىت ا٫صع 

 .٨ٔ اٛكحةٔة أق اٛنْه، ال ثط ٠ٞ أف تتذؽىط ؿس٢ة ك٦عثةا٪ة

٦٢ذ٨ ٩ؽت٢ط َٜػى ٔكػعة أف       الزاؿ اُٜٛٝ اٟٛ

ؽػؤقؿ اٛتٕةَٚ اٛك٪ٟةقي ٧٥  اٛعا٪ؽػ٨ َػ٠    اٟٛ

ٛك٠ اٛس٘٪٘ة ٨٥ أف . ت٧ٛ٪ط اٛـس٢ة ٨ٔ اٛجىةر٩ة

ٚ اٛـس٢ة تذعي َجع  ك٢ت٪ذػة ٞجةؿػعة    ا٧٢ٛاٗػ

. ٛتٕةقت اٛنْه األج٪عي اٛسةقٚ ٨ٔ اٛضٜ٪تػ٪٠ 

٥ظا اٛضٜٚ ٨ٔ تػ٧ازف اٛنػْه األج٪ػعي ٩ذُػٚ     

ةء  ٓى  " اٛت٨ ٨٥ ج٢ةا٪ة ٗىت#دغ٩بةت اٟٛ تكػى

د١٧َة . ١س٧ د٦ة قازطة ٟٞة ٩غ٩ط ٠ٞ ؿطة اٛت٪ةر

٢ٌػ٧ر      ١ـعح اُٟٜٛ٪ة ثـػكٚ ثؽػ٪ه، ققٔػٖ اٟٛ

 .اُٜٟٛػػػػ٨ ٜٛتعك٪جػػػػة اٛذغ٩ب٪ػػػػة ٜٟٛػػػػةء  

 

ػػةء ٞؤٛىػػٓ ٞػػ٠ ذرىتػػ٨    دٟ٪٢ُػػة ١ُٜػػٝ أف اٟٛ

 ٥٪طرقد٪٠ قذرىة قازطة أكؽ٪ذ٪٠، ق١ُٜٝ أ٩نةك

٧دجة ٢َػط   أف ا٦ٛ٪طرقد٪٠ ٩ـكىٚ اٛ٘ىج٪ة اٟٛ

 .ا١طٞةد٤ ٍٞ األكؽ٪ذ٪٠ ذات اٛ٘ىج٪ة اٛؽةٛجة

 

إف ٥ظا االقػىٕةؼ اٛذغ٩بػ٨، قاٛػظي ٩تضػظ       

٧٥ اٛػظي ٩غ٩ػط ٞػ٠ ؿػطة      ٧ٔٛىةؿكٚ ثىةر٩ة 

اٛت٪ػػةر اٛك٦عثػػةا٨ ٜٛجىةر٩ػػة، قٛػػ٪ػ اٛتٕةَػػٚ   

قإف ثىةر٩ػة اٛؽػ٪ةرة تُٟػٚ ثػ٢ٕػ     . اٛك٪ٟةقي

جطأ، ز٪ث قٕةار األٗىةب ٩ٕكٚ ث٪٦٢ة زةدغ  اٟٛ

ٞؽػة٨ٞ، ٔجةٛتػػة٨ٛ ته٘ؽػػٝ إٛػى صال٩ػػة تٕةَػػٚ   

٢ٕٞكٜة ٟٞة ٩ذؽىط تٕةقت ٨ٔ اٛنْه، قثةٛتػة٨ٛ  

ةء قأ٩نةك اٛجىةر٩ةت  .٩سكٚ اقىٕةؼ ٛذغ٩بةت اٟٛ

أ٧ٛٔة ٛط٢٩ة تُٟٚ كظٛٙ قٔػٖ ١ٕػػ    اُٛةد٩ة اٟٛ

جطأ  .اٟٛ

 

٧امػ٪ٍ اٛتػ٨ ٩ٟكػ٢كٝ        ٢٥ةؾ اٛكح٪ع ٠ٞ اٟٛ

االوالع َٜ٪٦ة ٛك٨ تذغ٧ٞا ثُػط٥ة ثس٘٪٘ػة أف   

٧ُٕؿ  ؽؤقؿٛ٪ػ  اٛك٦عقك٪ٟةقياٟٛ اٛعا٪ؽ٨  اٟٛ

ٟٔػ٠ أدػٚ   . ٠َ ت٧ٛ٪ط اٛـس٢ة ٔػ٨ اٛجىةر٩ػة  

ا١ىالؽ اٛتٕةَٚ اٛك٪ٟةقي ٩تىٜىت األٞػع وةٗػة   

ٕىغ ٦ٛػظا   ٧ٌ٢ٞة ثس٪ث تُٟٚ كٟس أقىٛ٪ة ٨ٔ اٟٛ

٢٦ٔةؾ إذاك ٧َاٞٚ كح٪عة أصعى تطصٚ . اٛتٕةَٚ

٨ٔ ٧ٌ٢ٞٞة اٛجىةر٩ة ثس٪ث تؽة٥ٝ ٨ٔ تذؽ٪ط 

قاٛتٕةَٚ اٛك٪ٟةقي ال ٩ٟحىٚ . اٛـس٢ة اٛك٦عثةا٪ة

ؼ٧ى أزػط د٧ا١ػت اُٟٜٛ٪ػة قٛػ٪ػ ك٦ٜػة أق      

 .د٥٧ع٥ة

قٕةار األٗىةب ٞؤٕٛة ٠ٞ ١ٕػ اُٟٛطف،  

 ؼت٪ٚ اٛؽتة١ٜػق٧٥ 

 :وصف اىجهاص

 اٟٛةء ٜٛذغ٩بة ك٦عقك٪ٟ٪ةا٪ةصٜ٪ة 
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، ٦ًػع  ٧ٔٛىػة ٨ٔ أ٩ةـ اٛتذةرب األقٛى َٜى ثىةر٩ة 

ث٧م٧ح أف اٛؽةاٚ ٩ُٜت دقراك أؼةؼػ٪ةك ٔػ٨ ز٩ػةدة    

ؿطة اٛت٪ةر، ز٪ث تج٪ى٠ أف اٛجىةر٩ة اٛذةٔة اٛتػ٨  

ُةدف قاٛت٨ تتض٦ٜٜة وج٘ةت  تتأٛىٓ ٠ٞ أزقاج ٠ٞ اٟٛ

َةزٛة دةٔىة تٟةٞةك ت٢تخ ك٦عثةء ذات د٦ط َة٨ٛ ٛك٠ 

دقف أٞج٪ع، ث٪٢ٟة اٛجىةر٩ة اٛعوجة اٛت٨ تتأٛٓ ٠ٞ 

ػةء ت٢ػتخ     أزقاج ُٞةدف تتض٦ٜٜة وج٘ةت ٞجٜٜػة ثةٟٛ

أي تغداد ؿطة #ٛك٠ ٍٞ أٞج٪ع َة٨ٛ د٦ط ٢ٞضٕل 

 .(اٛت٪ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةر

 

ةء ٨٥ اٛت٨  ثُط أف ٢َٟٜة ثأف اقىٕةؼ دغ٩بةت اٟٛ

ـىه تذؽ٪ط اٛـس٢ة ث٪٠ األٗىةب، إذاك، ٔال ثػط   ت٢

ةء ت٧٘ـ ث٦ظا اُٟٛػٚ   ٠ٞ وع٩٘ة ٛذُٚ دغ٩بةت اٟٛ

٘ىػطة    دقف زةدة ٛتٕةَٚ ك٪ٟةقي أق أي َٟٜ٪ػة ُٞ

 .أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى

 

اقػىٕةؼ  #ك٢ت أؼتى٪ٍ تس٘٪ػٖ ٥ػظ٣ اُٟٜٛ٪ػة    

ةء ػةء ٛظثػظثةت   " دغ٩بةت اٟٛ ٠ٞ صالؿ تُع٩ل اٟٛ

، "ٞتسعكة أق جةثتة#ق٧ت٪ة أق ٞذةالت ٢ْٞةو٪ؽ٪ة 

ٛكػ٠  . أق زتى ٞذةالت ك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٪ة ٞسػطدة 

زعقت َٜى أف أدُٚ اٛذ٦ةز ٩ُٟٚ ثأكجع ٗطر ٠ٞ 

ٟك٢ة ثةإلمةٔة إٛػى تذع٩ػط٣ ٞػ٠ أي    . اٛجؽةوة اٟٛ

ٗىُة ٞتسعكة أق دارة إٛكتعق١٪ة أق أي تذ٦٪غات أق 

. أدقات تتىٜىػػت وةٗػػة دصػػٚ صةرد٪ػػة ٛتـػػْ٪٤ٜ

قدت أف ٩ك٧ف د٦ةز ثؽ٪ه صػة٨ٛ   :ثةصتكةر أ٧ٗؿ

ٞػ٠ األَىػةؿ قال ٩تىٜىػت قػ٪ة١ة أق ّ٪ع٥ػة ٞػػ٠      

األٞع األ٥ٝ ٧٥ أ٨٢١ ٛؽت صج٪ػعاك  . اٛتغاٞةت ت٢٘٪ة

قٛٝ أك٠ أٔ٘ػ٤  . ٨ٔ ٞذةؿ اٛك٦عثةء أق اإلٛكتعق١٪ةت

ٕة٥٪ٝ اٛك٦عثةا٪ة ؼػ٧ى   كىٜسةت قاٟٛ ؿ٪بةك ٠َ اٟٛ

تُٜ٘ػة ثةٛىةٗػة    . ثُط أف ثطأت أتعدٝ اٛجسػ٧ث اٟٛ

ٛظٛٙ اتجُت ا٧ٛؼةاٚ قاٛىعؽ اٛجؽ٪ىة ٨ٔ ُٞةٛذة 

٧ٌ٢ٞػػةت   ٧مػػ٧ع قٛػػٝ أٛذػػأ إٛػػى أي ٞػػ٠ اٟٛ اٟٛ

ُ٘طة اٛت٨ ٩تج٦ُة ٞضتع٨َ أد٦ػغة   اإلٛكتعق١٪ة اٟٛ

ت٧ٛ٪ػػط اٛىةٗػػة اٛسػػعة، قاٛػػظ٠٩ ّةٛجػػةك ٞػػة ٩ك١٧ػػ٧ا  

 .٢٦ٞطؼػػػػ٪٠ ك٦عثػػػػةا٪٪٠ ٞػػػػ٠ األؼػػػػةس  

 

ؽأٛة ذ٢٥٪ةك ٕٛتعة و٩٧ٜػة ٞػ٠    ثُط ُٞةٛذة ٥ظ٣ اٟٛ

٢ةؼت ٥ػظا اٛسػٚ   . اٛغ٠ٞ صعدت أص٪عاك ثةٛسٚ اٟٛ

قس٪ر أ٦١ة ثطت . ٩ٟحىٚ أثؽه اٛىعؽ قأ٦ٜٗة تُ٘٪طاك

ْٞةٞعة ّ٪ع قاُٗ٪ة، ٛك٠ ثُط تعدد و٩٧ٚ، ٗعرت ٨ٔ 

جةؿعة ٨ٔ تىج٪٦٘ة اٛىع٩٘ة اٛت٨ اتجُت٦ة  .ا٦٢ٛة٩ة اٟٛ

ٛتذؽ٪ط االقىٕةؼ اٛذغ٩ب٨ ٜٟٛػةء تُتٟػط َٜػى    

 :ٔكػػػػػػػػػػػػػػػعت٪٠ را٪ؽػػػػػػػػػػػػػػػ٪ت٪٠

 

ٚ ا٢٦ٛطؼ٨ ثىع٩٘ة تٟك٨٢٢ ٠ٞ ػ1 ـ اٛـك  اؼتضطا

سػ٪ه     قٔػٖ  #اؼتحٟةر إٛػعاغ اٛػط٢٩ةٞ٪ك٨ اٟٛ

ق٥ػظا ؼ٪ؽػةَط٨١ َٜػػى   ". األ٩حع٩ػة ا٢ٌٛع٩ػة  

ـ أي ٗىُة ٞتسعكة ٨ٔ  االؼت٢ْةء ٠َ اؼتضطا

ة أف إٛعاغ اٛط٢٩ةٞ٪ك٨ ٧٥ اٛػظي  #اٛذ٦ةز  وةٟٛ

 .(٩تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىؾ

 

ػةء ثىع٩٘ػة تذ٦ُٜػة تتٕةَػٚ       ػ2 ُٞةٛذػة اٟٛ

ك٦عثةا٪ةك ٍٞ اٛتأج٪ع ا٢ٛةتخ ٠ٞ تٕةَػٚ اٛـػكٚ   

س٪ه . ا٢٦ٛطؼ٨ ٍٞ ٥ظا إٛعاغ اٛط٢٩ةٞ٪ك٨ اٟٛ

ػةء ثىع٩٘ػة تذُٜػ٤ أكحػع      أي ؼ٧ؼ أَةٛخ اٟٛ

زؽةؼ٪ة ٜٛتأج٪عات اٛتػ٨ ؼتتذؽىػط ١ت٪ذػة    

ػػػػػػظك٧ر٠٩    .تٕةَػػػػػػٚ اُٛػػػػػػةٜٞ٪٠ اٟٛ

 

ؼ٧ؼ أمٍ ٞة ٩ك٨ٕ ٠ٞ ٧ُٜٞٞةت ٞ٘تجؽة ٠ٞ 

ة ٩ضطـ اٛ٘ةرئ ٜٛتُعؼ َٜى اٛذ٦ػةز   اٛكتةب ٟث

ق٦ٔٝ آٛ٪ة ٤َٜٟ، أٞة وع٩٘ػة دٟػٍ اُٛػةٜٞ٪٠    

اٛؽةث٘٪٠ ٨ٔ آٛ٪ة قازطة تـكىٚ ٧ٌ٢ٞٞة ج٢ةا٨ 

ٗىت، ق٧ٞٛىط ٛـس٢ة ك٦عثةا٪ة، ٔؽ٧ؼ أؿعز٦ة 

ثةٛتٕك٪ٚ، ٛك٠ ٩ٟك٠ اؼت٢جةط ٔكعة قد٪ػغة  

٠َ ٥ظ٣ اُٟٜٛ٪ة ٠ٞ صالؿ ا٢ٌٛع إٛى وع٩٘ة 

 The Kelvin اٛتأج٪ع٩ػة " كٜٕػ٠ "َٟٚ آٛػة  

Water Dropper   اٛت٨ ت٧ٛىط ؿس٢ة ك٦عثةا٪ػة

ةء  .٠ٞ ت٘ى٪ع اٟٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػةء َجػع    كٟة تالز٧ٌف ٨ٔ اٛـكٚ، ٩ؽ٘ه اٟٛ

٢ٕٞظ٠٩ ٞضتٜٕ٪٠، ق٢َط ؼػ٧٘و٤ ٩ٟػعى َجػع    

تُٜت دقر أٗىػةب  #زٜ٘ة أق اؼى٧ا١ة ١سةؼ٪ة 

األٞع ٨ٔ قَةء ُٞط٨١ ٨ٔ  ث٤، ق٢٩ت٨٦ "الٗىة

ػةء صػالؿ ؼػ٧٘و٤    . األؼٕٚ ٛ٪تذٍٟ ٔ٪٤ قاٟٛ

٧٩ٛىط إٞة ؿس٢ة ٧ٞدجة أق ؼةٛجة ٩تٝ اٛت٘ةو٦ة 

َجع االؼى٧ا١ة ا٢ٛسةؼ٪ة، قتػ٢ُكػ اٛـػس٢ة   

ُط٨١ ٨ٔ ةء ا٧َٛةء اٟٛ ػ اٟٛ  ٞذعىد أف ٟٛ

دوس اىماء في 
 :صيادج شذج اىتياس

عالقح اىشنو 
 اىهنذسي

كٚ ٠ٞ االؼى٧ا١ةت ا٢ٛسةؼ٪ة اٛالٗىػة  . األؼٕٚ

 ٚ ٘ةثػػ قثةٛتػػة٨ٛ، . ٧ٞقػػ٧ٛة ثة٧َٛػػةء اٛؽػػ٨ٜٕ اٟٛ

ػةء      ٔةٛـس٢ة اٛت٨ تٜت٘ى٦ػة االؼػى٧ا١ة ٞػ٠ اٟٛ

اٛؽةٗه تك٧ف ٞؽةق٩ة اٛ٘ىج٪ة ٍٞ ا٧َٛةء اٛؽ٨ٜٕ 

 .قاُٛكػػػ ثػػػةُٛكػ .. ٔػػ٨ اٛذة١ػػت ا٫صػػػع  

 

. دغيء اٟٛةء ٧٥ َجةرة ٠َ دغيء ج٢ةا٨ ٗىػت 

٥ظا ٨٢ُ٩ أف ٢٥ةؾ ؿس٢ة ؼةٛجة قأصعى ٧ٞدجة 

ق٢َطٞة ٩ؽ٘ه اٟٛةء، . ٨ٔ كٚ ٠ٞ وع٨ٔ اٛذغيء

. ٔؽ٧ؼ ٧٩ٛىط ؿس٢ة أل٤١ ٩ٕتٚ صػالؿ اٛؽػ٧٘ط  

ٛظٛٙ ٧٦ٔ ٧٩ٛىط ٞذػةالك ك٦عثةا٪ػةك قكػظٛٙ ٞذػةؿ     

ق٥ظا اٛتعت٪ت اٛجؽ٪ه اٟٛج٪ى٠ ٔػ٨  . ٢ْٞةو٪ؽ٨

ٟىٝ ثىع٩٘ػة تذُٜػ٤ ٞػ٠      اٛـكٚ اٛؽةثٖ ٗط قهػ

اٟٟٛك٠ ٔكٚ ٥ظا اٛتظثظب اٛظي ٧٩ٛىػط٣ دقراف  

ةء اٛؽةٗه إٛى ؿس٢ت٪٠ ٞتُةكؽت٪٠  .دغ٩بةت اٟٛ

 

 

٥ظ٣ اٛىع٩٘ة ٨ٔ ٔكػٚ اٛـػس٢ة إٛػى أٗىػةب     

ٞتُةكؽة ٨٥ ذات٦ة اٛت٨ اؼتضطٞت٦ة ٨ٔ ٧ٌ٢ٞٞة 

اٛجىةر٩ػػة األج٪ع٩ػػة، رّػػٝ ثُػػل االصتالٔػػةت  

قٛك٨ تؽت٧َت ا٫ٛ٪ػة اٛتػ٨ اتجُت٦ػة     .اٛـكٜ٪ة

ثـكٚ د٪ىط، ؼ٧ؼ ١تُػعىؼ َٜػى ٞجػطأ َٟػٚ     

كحىٕة   .ٛت٧م٪ر اٛك٧رة أكحع" ٞعوجةف ٛ٪طف)اٟٛ

 

 ٞة ٧٥ ٞعوجةف ٛ٪طف؟

 

 

ٞعوجةف ٛ٪طف ٧٥ َجةرة ٠َ د٦ةز ثؽ٪ه ٩ُٟٚ 

َٜى تضغ٠٩ اٛـس٢ة اٛك٦عثةا٪ة، تٝ اصتعا٤َ ٨ٔ 

" ٧ٞؼك٢جعقؾث٪تع ٔةف "ـ، َٜى ٩ط 1745اُٛةـ 

ق٩هُتجع أقىؿ ٞكحىٓ ك٦عثػةا٨   .(1748 ػ #1700

ٛ٪ػطف إلدػعاء    ٞعوجة١ةتاؼتهضطٞت . ٠ٞ ٤َ٧١

 .اصتجػػػػةرات َط٩ػػػػطة زػػػػ٧ؿ اٛك٦عثػػػػةء   

 

آىيح تجسيذ شحنح راخ  
أقطاب متعامسح في 

 منظىمح مائيح

ث٢ةءك َٜػى ٥ػظ٣ اٛس٘٪٘ػة اٛتػ٨ تُعى٢ٔػة َٜ٪٦ػة        

ثضك٧ص اٟٛةء، ثةإلمةٔة إٛى تُع٢ٔة ٨ٔ اٛؽػةثٖ  

َٜى وع٩٘ة ٞذط٩ة قَٟٜ٪ة ٛتذؽ٪ط ج٢ةا٨ ٗىت 

َجع إدعاء ت٧ق٪الت ثؽ٪ىة، أَت٘ط ثأ٤١ أقجر 

ٟكػ٠ تكػٟ٪ٝ ٧ٌ٢ٞٞػة ٞةا٪ػة ُٞ٪ى٢ػة       ٠ٞ اٟٛ

ٍ ت٧ٛ٪ط ؿس٢ة ج٢ةا٪ة ٗىت ثُط تُع٩ن٦ة  تؽتى٪

 .ٛتأج٪ع صةرد٨

http://www.alpha-sci.org/
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 ٞعوجة١ةتٞهكٟٟةف َٜى ؿكٚ # ػ إذا قم٢ُة ٞةء ٨ٔ قَةء٠٩ 

٧٩قٚ ث٪٦٢ٟة أ١ج٧ب َةزؿ ٩ست٧ي َٜى ٞةء ٞالٞؽػة  " ٛ٪طف

٧د٧د ٨ٔ  ، جٝ َعىم٢ة ٥ظا اٛتعت٪ت ٛتػأج٪ع  ا٧َٛةا٪٠ٜٟٛةء اٟٛ

أق  ك٦عقؼتةت٨ك٦عق٢ْٞةو٪ؽ٨ أق " ١ةثل أق ٞتظثظب#٧ٗي 

٢ْٞةو٪ؽ٨ أق زتى ذثظثة قػ٧ت٪ة، ٔؽػ٧ؼ ٩تػأجىع اٛذؽػٝ     

ةا٨ ٨ٔ  ٦ٟٞت٢ة ٢٥ة ٥ػ٨  . تذةقثةك ٍٞ ذٛٙ اٛتأج٪ع ا٧َٛةا٪٠اٟٛ

تظثظب ٜٟٛةء ٠ٞ أدٚ ٔكػ٤ٜ إٛػى    اؼتحٟةر ٥ظا اٛتذةقب اٟٛ

كٚ قَةء ٩تذةقب ٍٞ ٗىت ُٞةكػ، كٟة #ؿس٢ةت ٞتُةكؽة 

ةء ق٩ٟـ٧رت٨٥ اٛسةؿ ٍٞ آٛة   قآٛة ك٠ٕٜ ٛت٘ى٪ع اٟٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ا٧َٛػةا٪٠ ػ ٛك٨ أزٖ٘ ٥ظا إٛكٚ ٔػ٨ ٗىج٪ػة كػٚ ٞػ٠     

 ٞعوج٢ػةت #ؼأدُٚ كٚ ٦٢ٟٞة تتكعىؼ كٟة ٧ٛ أ٦١ة ٞكحٕةت 

ق٩تٝ إدعاء اٛت٧ق٪الت ٔ٪ٟة ث٪٦٢ػة ثىع٩٘ػة تذ٦ُٜػة    ". ٛ٪طف

 أ١ٌع ٨ٔ اٛـكٚ. تذؽىط أٗىةب ٞتُةكؽة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٧ق٧ٛة ثةٛىع٩٘ة اٟٛـعقزة  ٧ٌ٢ٞة اٟٛ ػ ثُط تُع٩ل ٥ظ٣ اٟٛ

، ٔؽػ٧ؼ  "١ةثل أق ٞتظثػظب #٨ٔ األَٜى إٛى تأج٪ع صةرد٨ 

 تتذؽىط زتٟةك ؿس٢ةت ٞتُةكؽة ٨ٔ كٚ ٠ٞ اٛس٧م٪٠

ػ ٗجٚ أف تٕعح قتجت٦خ ٢ًىةك ثأ١ٙ اكتـٕت قؼ٪ٜة ؼ٦ٜة قثؽ٪ىة ٛت٧ٛ٪ط وةٗة ك٦عثةا٪ة 

إف ٥ظا اٛتعت٪ت ٧ٌ٢ٟٜٛٞة اٟٛةا٪ة ٩ذ٦ُٜػة صى٪ػعة أل٦١ػة ٗةثٜػة     ! زعىة، ٔةزػػظر د٪طاك

ت٘ػةثٜ٪٠، قٞػٍ   ! ٛال١ٕذةر ةا٪٪٠ اٟٛ ةذا؟ ألف تذؽىط أٗىةب ٞتُةكؽة ٨ٔ ا٧َٛةء٠٩ اٟٛ ٟٛ

تذؽىطة، ؼ٧ؼ ٩ؤدي  اؼتٟعار٩ة اٛتُعىض ٛتأج٪ع صةرد٨ ٧ٗي، قٍٞ تُةًٝ اٛـس٢ة اٟٛ

ةء  .ق٠ٞ جٝ تٕكك٦ة.. إٛى اقىٕةؼ دغ٩بةت اٟٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةء ٠ٞ زةٛة اقػىٕةؼ إٛػى    ة ٩ك٨ٕ، ٔؽ٧ؼ ت٢ت٘ٚ دغ٩بةت اٟٛ قإذا كةف اٛتأج٪ع ٩٧ٗةك ٟث

ٙى ارتجةط، قثةٛتة٨ٛ تتسعىر َٜى ؿكٚ ّةز قتُةًٝ ٥ظا اٛتٕكىٙ اٛذغ٩ب٨ ثؽػعَة  . زةٛة ٔ

 ؼ٧ؼ ٩ؤدي زتٟةك إٛى ا١ٕذةر

 

 

 

دقف اٛتُعىض إٛػى أي تػأج٪ع   #إف قد٧د دغ٩بةت اٟٛةء ٨ٔ زةٛت٦ة اُٛةد٩ة     

ٛك٠ ٞذػعىد أف تُعىمػت    ٩ذ٦ُٜة تج٘ى ٨ٔ تعت٪ت َـ٧اا٨" ٧ٞدى٤ أق ٗىج٨

ةء ٧٘ٛة ٞسعىكة ك٦عثةا٪ة  ١ت٪ذة تـكىٚ ؿس٢ةت ٞتُةكؽة األٗىةب #دغ٩بةت اٟٛ

ٓى ثىع٩٘ة ٞت٧أ٘ة ٍٞ ٗىج٪ة اٛتأج٪ع"َٜى اٛذة١ج٪٠  :، تكى

  

قإذا كةف اٛتأج٪ع ٞعتٍٕ ا٧ٛت٪عة قاٛـطىة، ٔؽ٧ؼ تتٕكىٙ اٛذغ٩بةت إٛى ّةز ثُٕٚ 

تذؽىطة ةا٨ إذا كة١ت ا٧٘ٛة ؿط٩طة . تُةًٝ اٛـس٢ة اٟٛ ة ٢٩ٕذع اٛذؽٝ اٟٛ قرٟث

 :ٟٞة ٩غ٩ط ٠ٞ ؼعَة اٛتٕكىٙ اٛذغ٩ب٨

 

٩جطق قامسةك أف ٥ظ٣ ا٧ٌ٢ٟٛٞة اٟٛظك٧رة ٨ٔ إٛ٘عات اٛؽةث٘ة ٛ٪ؽت ٞذط٩ػة  

قثةٛتة٨ٛ ال ١ؽتى٪ٍ االَتٟػةد َٜ٪٦ػة   . إوالٗةك، ثةإلمةٔة إٛى ك٦١٧ة صى٪عة أ٩نةك

ٛك٠ رّٝ ذٛٙ، د١٧َة ١ُ٪ط ا٢ٌٛع ق١سطد ؼػ٪بةت٦ة  . إل١تةج وةٗة ك٦عثةا٪ة زعىة

 :ثةٛتٕك٪ٚ ٛك٨ ١ضعج ث٢ت٪ذة قامسة

 

ػ أقىؿ ٞة قدت ُٞعٔت٤ ٧٥ أف اٛـس٢ة اٛك٦عثةا٪ة اٛت٨ ؼ٢سكٚ َٜ٪٦ة َجع ٥ظ٣ 

٧ٌ٢ٞة ٨٥ ذات وج٪ُة  ، أي أ٦١ػة َةٛ٪ػة اٛذ٦ػط ق٢ٞضٕنػة     ك٦عقؼػتةت٪ة اٟٛ

 .األٞج٪ع، قثةٛتة٨ٛ ٛ٪ػ ٦ٛة أي ٗ٪ٟة أق دطقى

 

ػ اٛؽجت اٛحة٨١ ٧٥ أ٢١ة ؼ٢ؽت٦ٜٙ ٗ٪ٟػة ك٦عثةا٪ػة أكجػع ٞػ٠ اٛ٘٪ٟػة اٛتػ٨       

ةا٪ة ثسةدة إٛى تْظ٩ة #ؼ٧٢ٛىط٥ة  ذةؿ اٟٛتظثظب اٟٛؤجىع َٜى األقَ٪ة اٟٛ ٧ٞٛىط اٟٛ

 .عاٛتأج٪ك٦عثةا٪ة صةرد٪ة ٛك٨ ٧٩ٛىط 

ىني نستىعة اىعمييح تشنو 
 أفضو، سىف أششحها تاىتفصيو

 ...يتثع
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ٍ تُطدت ٧ٗا ٦تٟة قاٛكٕسةت اإلٛكتعق١٪ة اٟٛ ٧َٟ٘ة ثةأل٧١اع اٟٛ  ٠ٞ اٟٛ

ُةرؼ، ا٧ُٜٛـ  ٠ٞ اٛكح٪ع إ١تةج ٨ٔ ث٢ٕؽ٦ة ٦٢ٞة كٚ قا١ٕعدت قاٟٛ

٧ام٪ٍ اإلؼتُعامةت ٧ّٞة اٛس٘ةاٖ تذة٣ ٜٛت٧َ٪ة ا٦ٛةدٔة قاٟٛ ط  ثـكٚ اٟٛ

ة قٛك٠ ...َةـ  ٨ٔ قاٛذطاالت قاٛت٢ةٗنةت إٛعقٗةت ٠ٞ اٛكح٪ع قدط١ة ٛىةٟٛ

ؽ٢ة كٟة .وج٪ُت٦ة كة١ت ٦ٟٞة اؼتُعامةت، ٥كظا ٞحٚ   زةٛة ثأ١ٕؽ٢ة قٟٛ

ت٨ اٛتُ٘٪ط جةزث إٛ٪٦ة ٩كٚ ٛا ٍ، اٛكٕسةت تٜٙ ث٪٠ ٛا ٧اٗ   ١ت٪ذة قاٟٛ

٧ٟوى٥ة قاٛتُٜ٪٘ةت اُٛـ٧اا٪ة ىعقزة األٔكةر ت٢ؽ٪ٖ قم٪ةع اٟٛ  .ٔ٪٦ة اٟٛ

 

 إٛكع٩ة اٛت٢ٟ٪ة ث٦طؼ دطىي ٞـعقع إٗةٞة إٛى د٢ُٔة ثةصتكةر، ٥ظا

ٓ، ٠ٞ اٛس٘٪٘ة تٟ٪٪غ َٜى ث٢ٕؽ٤ ٗةدراك ٩كجر ثس٪ث اٛجةزث ٜٛ٘ةرئ  اٛغ٩

تت دقف ثعأ٤٩ اإل١ٕعاد َٜى ٗةدراك ق٩كجر  .ؿٙ أق ـت

 

ـعقع إف ة أثطاك، دط٩طة ٛ٪ؽت كٕكعة اٟٛ ُةٞٚ إ١ٟ ظي األؼةؼ٨ ٛا  ٛا

ت٢ٌ٪ٝ ٢َكع ٧٥ األَٟةؿ ٥ظ٣ إ١تـةر ٨ٔ ؼ٪ؽة٥ٝ  قازط اؼٝ تست ٛا

جةزث َٜى ؼ٪ؽ٦ٚ ٟٞة ..قازطة قأ٥طاؼ ٧ٛق٧ؿ ٛا  ٤٢َ ٩جسث ٞة إٛى ا

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

٧اٍٗ غدزٟة قاٟٛ ح٘ة٨ٔ، ثةٛت٧٢ع اٟٛ عتجه ٛا عتجه، ّ٪ع أق ثةٛجسث اٟٛ  اٟٛ

ت٢ٌ٪ٝ َةٞٚ ٔإف  اٛـك٧ؾ ٛعدع ٩٧ٗةك ؼالزةك ؼ٪ك٧ف اٛسةٛة ٥ظ٣ ٨ٔ ٛا

ٟهحةرة ٧ام٪ٍ ٠ٞ اٛكح٪ع ز٧ؿ اٛ ىعقزة، قاألٔكةر اٟٛ  ١٘ةؿةت٢ة ق١تةج اٟٛ

ـعقع ٥ظا أَٟةؿ ٠ٞ ُٞ٪٠ َٟٚ ز٧ؿ  إٛى ا٦٢ٛة٩ة ٨ٔ ٧٩ق٢ٜة ؼ٧ؼ اٟٛ

ت٪ت٢ة إٛى ٦٩طؼ َٟٚ أي مط قازط، كٕع٩ٖ قازط، ثك٧ت اٛتكٜىٝ  أق ـت

ٟهسعنىؼ اٛتكعار دقاٞةت ٨ٔ تطق٩ع١ة أق تنٜ٪٢ٜة  .اٛ

Shero | OmarMhmd   إنتاج األخ 
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ٔ٪ط٧٩ دط٩ط ٠ٞ َٟٚ ٞكتجة إٔٛة اُٜٟٛ٪ة م٠ٟ 

 .ٞـعقع اٛس٘٪٘ة

 

 دٗ٪٘ة 9:52: اٟٛطة 

 َكع اٛتنٜ٪ٚ: ا٧ٟٛم٧ع 

ـ : ١جظة  ٩تكٜٝ إٛ٪ط٧٩ ٠َ ك٪ٕ٪ة إصٕةء اٛس٘ةاٖ قا٧ُٜٛ

َجع ؼ٪ةؼةت اٛتغق٩ع , قاٛتةر٩ش اٛس٘٪٨٘ ٠ٞ ٗج٦ٜٝ 

 .ٚقاٛتـ٤٩٧ قاٛتنٜ٪
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