


( نومتم  ) قف ةتكم 
ةصن ةغص  ةردانلا ا  بتلا  لحتل 

باتلا اذهل  لحتلا  ماق 
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: ةمهم همل 
، ففلا ناسإلل  معد  نم  نكما  ام  مدقت  عيمجلا ع  صرح  قلطنم  نم  فوفكملل ، ةح  ةمدخ  ةاثم  وه  لمعلا  اذه 

ةلالقتسا هتاح  ةسرامم  ع  ەذه  انتامدخ  هنيعت  ثح  قتلاو  لعلاو  امتجالا  معدلل  ەغ  نم  ا  جاتح  يذلا 
. بط لش  عمتجملا  جامدنالاو  سفنلا  ةقثلا  هدل  ززعتو  ةحارو ،

ةملعتلا تالاجملا  ففلا   دعاس  ةعون  تامدخ  فوت  ع  انصرح  فوفكملل  ةرفوتملا  تامدخلا  حش  بسو 
، اجم لش  مهيدا  نوكت ب  صوصن  بتلا ا  لحتل  ةصاخ  تانقت  نم  رفوتي  ام  خسب  كلذو  ةفاقثلاو  ةملعلا 

.اهتءارق فوفكملا  ةصاخلا  ةءارقلا  جمال  نكمو 

: تاحت عم 

( نومتم  ) قف

بورجلا مضنا ا 

ةانقلا مضنا ا 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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قلغملا بالا  ءارو 
 

افرلا دسلا  باهولا  دع 



..ةمدقم
نأ ةظحلل  اب  رطخ  نك  مل  ماع 1999 .. باتلا  اذه  فلأتب  تمق  امدنع  ..ئراقلا  يزع 
اب رطخ  ملو  ل  ..ةلاتلا  تاونسلا  ىدم  رخآ ع  ااتك  براق 19  ام  فلأتب  اهدع  موقأس 
فلأت كاذنآ  امتها  لج  نا  ةصصقلا ..!! تاعومجملاو  تااورلا  ةاتك  إ  اموي  هجتأس  نأ 

مدقأ نأ  المآ  ..سانلا  ةماع  اهلهج  لا  ةفاقثلاو  ةخراتلاو  ةملعلا  عيضاوملا  ضع  لواني  باتك 
باتلا هققح  يذلا  حاجنلا  تئجوف  ..ةءارقلا ل  مهببحو   كفتلا  باشلا ع  زفح  ائش 

نإ ماع 2002  امامت  ةملا  تدفن  ..تاتكملاو ح  باتلا  ضرعم  ەدهش   يذلا  بلا  لاقإلاو 
اهب  ظفتحأ  تلز  ام  طقف  ةدحاو  ةخس  ىوس  لوألا  يرادصإ  نم  قبت  ملو  ..ةراذلا  خت  مل 
هف  رختفأ  مقر  درجم  اذه  يرادصإ  تتعاو  ..اهدقفأ  نأ  افوخ  اموي  اهنم  جخت  ملو  بتكم 

تااورلاو صصقلا  ةاتك  تقشع  وك  حجرألا  ادأ ع  هتعاط  ةداعب  موقأ  نلو  ارادصإ  ةمئاق 
.اهلالخ نم  ءارقلا  فرعو 

نع فغش  نولأس  مهدجأ  ..ءازعألا  ارق  هف  تلأ  باتك  ضرعم  ل  ..ةأجافملا ف  تءاج  مث 
ارفوتم رادصإلا  نوك  نأ  ةرو  انقإ  الواحم  الط م  اتقو  ق  مهضعو  ..لوألا  يرادصإ 
تاونس رمتسا  يذلا  راإلا  اذه  مامأ  ..و  ..ةعضاوتملا  ارادصإ  ل  نم  مهتعومجم  لمتكت   

.لعفلا هتعاط  دعأ  نأ  ررقأو  ..اخأ  ملسسأ  فن  تدجو  ..ةلط 

فعض اثك  تئجوف  ..تاونس  ذنم  ةرم  لوأل  باتلا  تحفصتو  بتكمل  تهذ  ح  ..نل 
تركذت مث  ..نمزلا  اهيلع  افع  ةمدق  ةملع  تامولعم  دوجو  عم  لصافتلا  ضع  صقنو  بولسألا 

..اماع اوح 18  ذنم  هفلأت  مت  اقث  لع  باتك  نع  ثدحتن  نحنف  ..ةاغلل  اعبط  اذهك  ارمأ  نأ 
حص نإ   - ةاغلل ائاد  رادصإلا  نوك  نأ  يدلا  نمف  اذل  ..بدألا  ملاع  وبحأ   الفط  تنك  ح 
ماع عنص  الاقن  افتاه  كسمن  ح  ثدح  ام  امامت  ..تامولعملاو  بولسألا  ثح  نم  بعتلا -

رطتو باتلا  عيضاوم  نم  ثلا  لدعت  تررق  اذل  ..ةثيدحلا  ةكذلا  فتاوهلا  دحأ  هنراقنو   2000
.علا رياس  لصافتلا   ضع 

دقو ..السم  ضعلا  ەدج  دق  ..لط  عاطقنا  دع  مدأ  اخأ ب  لوألا  يرادصإ  وه  اه  ..اخأو 
ةلحرم ةاثم  هنأ  ىرأف  ..انأ  امأ  لعفلا - هلجأ  نم  تعس  ام  وهو   - ةتامولعم ةدئاف  اذ  ضعلا  ەدج 

تاحاجن نم  هتققح  ام  ل  ركذتأو  ..نآلا  اهركذتأو  دوعأ  ل  ..تاونس  ذنم  اهتجا  اح  نم 
..ماضر لانت  لا  تارادصإلا  نم  دملا  مل  مدقأ  نأ  المآ  ..ءازعألا  ارق  ةقث  لضفو  لضف هللا 

.قطلا تااد  تلز   الو 

افرلا دسلا  باهولا  دع  .م 



نمزلا ةصق 
ثادحأ وأ  بقاعتم  ثدح  ب  ةلصافلا  ةفلا  : ) وه تاعوسوملا  ەركذت  ام  بسح  نمزلا 
لاؤسلا ودي  دق  طضلا ..!؟ نمزلا  أد  م  ..نلو  ..حضاوو  ةاغلل  طس  فعت  ةقاعتم ..)
ةقلخلا ءد  ذنم  سانلا  دقف ح  ..قالطالا  كلذك ع  سل  هنأ  الإ  ..وألا  ةلهولل  اضأ  اطس 
..نولا ةأش  عم  أد  نمزلا  نأ  ضعلا  لاق  دقل  ..هل  اشلا  باوجلا  داجإ  نم  دحأ  نكمتي  ملو 

امأ ..هحطس  ةاحلا ع  روهظ  عم  وأ  ..ضرألا  بكوك  ةأش  عم  تنا  نمزلا  ةاد  نأ  اولاق  نورخآو 
وهف ..الصأ  تي  الو  أدي  نمزلا ال  نأ  تشيأ -)  ) مهسأر عو   - مهضع ركذ  دقف  ءاملعلل  ةسلا 

..ةدكؤم تااجإلا غ  ەذه  عيمج  نأ  الإ  ..مدع  نم  ثدحتس  الو  فت  لا ال  ةقاطلا  امامت  ..زأ 
ملا نأ  دكؤملا  رمألا  نلو  ..نمزلا  أد  ملع م  دحأ  نأ ال  عقاولاف  ..ةققد  لقألا غ  وأ ع 

.هل امسر  اخرات  عضوو  نمزلا  سرد  نم  لوأ  ءامدقلا 

نوسرد اوحار  نيذلا  كلفلا  ءاملع  نم  ددع  روهظو  ةمدقلا  ةملا  ةراضحلا  روطت  عم  اذه  نا 
مهتسارد عمو  ..ءامسلا  مجن   عملأ  وهو  ( Sirius ( ) ةناملا يرعشلا   ) مسا فورعملا  مجنلا  ةكرح 
فورعم سر  خــــرات  لوأ  وهو  ..دالملا  لق  ( 4241  ) ماع ادقلا  نوملا  نويلفلا  ددح  ەذه 

أد مث  ..ماع  ل  ةاد  وه  ةناملا ) يرعشلا   ) مجنلا روهظ  اوتعا  ام  ..ةلا  خــــرات  تثمو  
انع اهفرعن   لا  ةنسلا  ماأ  ..اموي   اهنأ 365  اودجوف  ..ماعلا  اذه  ماأ  باسح  نويلفلا 

.ماعلا ةركف  تءاج  اذكهو  ..اذه 

..روهشلا باسحل  رمقلا  اومدختسا  ح  كلذو  ..نويلالا  ةركف  نا  دقف  ..رهشلل  ةسلا  امأ 
روهشلا ماظتنا  مدعل  كاترالا  نم  ثلا  مهل  بس  امم  ..ةمقلا  روهشلا  ع  امامت  اودمتعاو 
بولسأ لدعتل  مهنم  ةلواحم  ارهش  ع  ثا  إ  ةنسلا  ءامدقلا  نوملا  مّسقف  ..ةمقلا 

مهدنع ةنسلا  نأ  يأ  ..اموي  ثالث  رهش  ل  ماأ  ددع  اولعجو  ..رهشألا  مسقت  كملا   نويلالا 
هنوفض الو  ه  نولفتح  ادع  اهنم  اوذختاف  ..ةقتملا  ةسمخلا  ماألا  امأ  ..طقف  اموي  تنا 360 

.ناسإلا رمع  إ 

عم عمتجا  نأ  دعو  ..يملاو  الا  مقتلا  سردو  ..كلذ  دع  ق ) سويلوي   ) ءاج مث 
اهضع 30 يوح  ..ارهش  ع  ثا  إ  ماعلا  هف  مسق  يذلا  همقت  ردصأ  ..ەق  يلفلا  

اموي هلإ  فض  ثح  ..قأ  هماأ  لعج  رياف  رهش  ثساو  ..اموي  رخآلا 31  ضعلاو  ..اموي 
.ماع ل  ەدوجو   نويلفلا  فشك  يذلا  مويلا  عــر  ةلشم  لحل  تاونس  عــرأ  ل 

ملاعلا قلخ  نأ هللا  ةاروتلا  قلخلا   ةصق  ..دوهيلا ف  راتبا  نم  ..عبسألا ف  ةركفل  ةسلا  امأ 
اومسقو ..ةحارلل  عباس  موي  ةفاضإ  عم  ةتسلا  ماألا  ەذه  دوهيلا  مدختسا  انه  نمو  ..ماأ  ةتس   

ةظفاحملا ع عم  رخآ  نام إ  نم  اولحرو  ..ملاعلا  دوهيلا   نا  دقو  ..اعوبسأ  ةنسلا إ 52 
ناو ..ملاعلا  ءاحنأ  ل  عبسألا   فرع  ام  كانه  حبصأو  رمألا  مهعم  ناف  ..نمزلل  مهمسقت 

.نورق ةدع  حيسملا  دالم  لق  كلذ 

روهشو تاونس  إ  همسقت  نم  ثك  لهسأ  كلذ  ناو  ..ماأ  إ  نمزلا  مسقت  رود  أ  مث 
..اتلا اهقو  دتمو ح  ..سمشلا  قو  عم  أدي  ذإ  ..نمزلل  ةدحو  حضوأ  وه  مويلاف  ..عيباسأو 

مسا اهيلع  اوقلطأو  نمزلا  نم  ةطسلا  ةدحولا  ەذهب  تاراضحلاو  بوعشلا  عيمج  ترعشف 
مسق ةادلا  ..رغصأ ف  تادحو  ةدحولا إ  ەذه  مسقت  مهنب   امف  اوفلتخا  مهنلو  مويلا ..) )



.راهنو لل  ..فصن  طسأ  مويلا إ  سانلا 

ل اوقلطأ ع  ةواسم  ةنمز  ةف  ةع  نثا  إ  مويلا  اومسقو  ..ىرخأ  ةرم  نويلالا  ءاج  مث 
يواس تنا  مهتعاس  نأ  ع  اذهو  ..ةققد  ثالث  إ  ةعاسلا  اومسقو  ةعاسلا )  ) مسا اهنم 
مويلا اننأ  الإ  ..ادج  دع  دمأ  ذنم  منا  مسقتلا  اذه  نأ  نم  مغرلا  عو  ..اذه  انتقو  نم  تعاس 
لمحت تاعاسلا  ل  تلاز  امف  ..الا  ماظنلا  مدختس  انلز  ام  ..ةعاس  نمزلا إ 24  مسقت  دعو 

!!. امقر نم 24  الد  امقر   12

كلذو ..الا  ماظنلا  لدعت  اهومدختساو   ةسمشلا  ةعاسلا  ءامدقلا  نوملا  عخا  دقو 
ةعاسلا اهدع  اومسقو  ..اذه  انموي  همدختس   يذلا  مسقتلا  وهو  ..ةعاس  مويلا إ 24  مسقتب 
..عبسأ ..رهش إ  ..ةنس إ  نم  ..نمزلا  نا  اذكه  ..و  ..ةناث  تس  ةققدلاو إ  ..ةققد  إ 60 

.ةناثف ..ةققدف  ..ةعاسف  ..موي  إ 

ءاخلا ىوس  هفرع  ال  سانلل  اضماغ  تقولا  لظ  ..تامسقتلا  ەذه  ل  نم  مغرلا  عو 
..تقولا ةفرعمل  اهغو  ةئاملاو  ةسمشلاو  ةلمرلا  تاعاسلا  مادختسا  نودج  نيذلا  صتخملاو 

براقع تاذ  ةكنام  ةعاس  لوأ  ترهظ  نرقلا  كلذ  تااد  ..ع ف  سداسلا  نرقلا  ءاج  نأ  إ 
..ةلا تاعاخا  مهأو  مظعأ  ىدحإ  ةعاسلا  كلت  دعتو  ..ەذه  انماأ  همدختس   يذلا  عنلا  نم 
..ءاخلا لاؤس  إ  ةجاحلا  نود  ةطاسب  تقولا  ةءارق  ع  ةردقلا  يداعلا  ناسإلا  تحنم  اهنأل 

نرقلا ةئاهلا   تاعاسلا  ترهظف  ..نام  ل  تناو   تاعاسلا  تروطت  نمزلا  رورم  عمو 
.نعلا نرقلا  ةنولالاو   عساتلا ع 

لاو ةسلا  هتظن  تشيآ )  ) ماع 1905 .. ف  ..دحلا  اذه  دنع  نمزلا  ةصق  هتت  مل  ..و 
، ضرعلا لوطلا ،  ) ةفورعملا ةثالثلا  داعألا  نأ  دجو  دقف  ..ةداملل  عبارلا  دعلا  نمزلا  اهيف  تعا 

داعألا ەذه  نمزلا إ  فاضأ  اذل  ..ةعبطلا  ناوقو  ةنولا  رهاوظلا  ل  سفتل  كت  ال  عافترالا )
ع اسأر  ملعلا  ناوق  تلق  تالداعم  إ  لصوتو  ..عبارلا  دعلا  وه  نمزلا  نأ  تثأو  ..ةثالثلا 

.نمزلل اددج  اموهفم  تطعأو  بقع 

(.. نامزلا  ) ثملا بجعلا  حلطصملا  كلذ  ةرم  لوأل  تشيآ )  ) مدختسا ..ةظنلا  كلت  و 
هفرعن ام  نمزلا  رفسلا ع  وأ  ..دحاو  نآ  ناملاو   نامزلا  رفسلا ع  ع  ةطاسب  حلطصملاو 

ەرجف لاخلا  نم  ا  تع  نمزلا  رفسلا ع  نا  تقولا  كلذ  ..لعلا و  لاخلا  صصق   
ماع 1895. نمزلا ) ةلآ   ) هتعئار امدنع   زلو ) جروج  تره   ) عئارلا يلجنإلا  بدألا 

تاساقلا سئر   دع  نمزلا  نأ  تشيآ )  ) تثأ ..هلج  ءاملع  تح  لا  ةشهدملا  هتظن  ف 
هف سلا  نكم  ..ىرخألا  داعألا  ل  وهف  ..ادعُ  نمزلا  راتعاو  ..ءافلاو  تاضالا  ةداجلا  
لاخ درجم  نمزلا ) ةلآ   ) ةركف دعت  مل  ..ةددجلا  ةظنلا  ەذه  عمو  ..اضأ  فلخلاو  مامألا  إ 

ةظن بس  اهل  سانلا  نم  بك  ددع  ةضراعم  مغر  اقطنم  املع  الامتحا  تحصأ  ل  ..ضحم 
عم ءافلا  اهيف  مداصتي  لا  ةقطنملا  اهنإ  لقنل  وأ  ..ةملع  نوكت  نأ  إ  برقأ  ةهش  ةفسلف 

(!!. ةبسلا  ) مسا ةظنلا  كلت  اوقلطأو ع  ..ةفسلفلا 

إ نمزلا  رفسلا ع  نم  دحأ  نكمت  ولف  ..ةدحاو  ةدحو  هل  ملاعلا  نأ  دمتعت ع  ةظنلا  كلتو 
نم ةدام  ةجوم  ثودح  إ  اذه  ىدؤيسف  ..هتطاس  تغل  امهم  ام  ايغت  ثدحأو  املا 

دوجو ددهي  امم  ..هل  ملاعلا  خــــرات  اهعم  غتي  نأ  نكم  ةلاتلا  تاونسلا  ىدم  ع  تاغتلا 
( رلته  ) لتقو املا  إ  داع  ءاملعلا  دحأ  نأ  الثم  ضفنلف  لقتسملا ..!!! هسفن   رفاسملا 



!!.. لحتسم دحلا ..!؟ اذه  دنع  رمألا  تي  نأ  نكم    لهف ..ةعسوتلا  هتاساسو  هعامطأ  بس 
ةجولونكتلا هتاردقو  هناس  دادعأو  ةكسعلا  هتانزاوتو  هل  ملاعلا  صم  غس  رلته )  ) تومف

نم هعنمس  امم  ..بلاغلا  هل   حاتت  نل  رفاسملا  اهمدختسا  لا  نمزلا  ةلآ  نأ  ع  امم  ..ةملعلاو 
عانتقالا وأ  اهمهف  وأ  اهمسح  نكم  ةدقعم ال  ةغ  ةفسلف  ةرئاد  ..معن  ..املا  يغتو  رفسلا 

!!. اهثودح ةنامب 

ذئدنع ..ىرخأ  ةلود  إ  هفنيل  ثلاث  اهدع  ءاجو  رلته ..!؟)  ) ذقنأو رخآ  رفاس  ول  اذام  ..مث 
..ثعلا هشأ  وحن  املا ع  نمزلا إ  رفاسم ع  ل  عمو  ةثداح  ل  هل   خــــراتلا  كتس 

نمزلا ع  رفسلا  ةركف  نأ  دكؤت  لا  ةضالا  تالداعملا  ل  مغر  نورت  ام  ةاغلل  طنم  مال 
.!؟ ةطرولا ەذه  نم  جخَملا  نوكس  فك  ..اذإ  ..اهيف  لادج  ةملع ال  ةققح 

رفاسسف ..املا  رفاس إ  نأ  هل  ردق  ول  ناسإلا  نأ  اهمهأ  امر  ..ةددع  تااجإ  ترهظ  دقل 
موجنلا  دصرن  ح  ثدح  ام  هش  رمألاو  ..اهيف  اراشم  سلو  ..طقف  ثادحألل  دهاشم 

ام دهاش  رمألا  عقاو  نحنف   ..الثم  ةئوض  ةنس  انع 100  دعي  امجن  دهاش  امدنعف  ..ءامسلا 
مجنلا ام  دهاش  اننأ  يأ  نآلا ..!!! هلع  وه  ام  سلو  ةنس  ذنم 100  مجنلا  كلذ  هلع  نا 

..ادج اروطتم  ادصار  انيدل  نأو  ..ةلقاع  ةراضح  لوهأم  مجنلا  كلذ  نأ  انضفا  ولو  ..ەاح  سلو 
نم ء  عم   - اذهو ..هضامو  مجنلا  خــــرات  اناح  دصرن   نأ  عيطتسس  اننأ  عس  اذهف 

.نمزلا رفسلا ع  نم  عن  ةنورملا -

..لعفلا املا  دهاشسف  ..املا  إ  رفسلل  ةمزاللا  اجولونكتلا  القتسم  انل  ترفوت  ول  اذل 
ثادحألا لخدتلا   ادأ  انتعاطتسا  نوك  نلو  ..زافلتلا  ةشاش  ع  املف  دهاش  ام  نلو 

ترفاس ول  اذام  لقتسملا ..!؟ رفسلا إ  نع  اذامف  ..ء  ل  بج ع  نل  اذه  نأ  الإ  ..اهيغتو 
!!.. ماع 3100م لل  ةسلا  املا  هنل  ..كل  ةسلا  لقتسملا  هنإ  الثم ..!؟ ماع 3000م  إ 

ام لعفلا  ةدقعم  ةكئاش  ةضق  اهنإ  لقتسملا ..!! ل  املا  غتس  ةقطلا  ەذهب  كنأ  يأ 
.لح ال  اهنأ  ودتو  نورت 

دع ققحتت  مث  ..ةلحتسم  هش  ..اذكه  تأد  ةملعلا  مالحألا  لف  ..كانه  ةلشم  دجوت  ..نل ال 
ءاملعلا لازامو  ..امود  ثدحس  امو  ..رارمتسا  ثدح  ام  اذه  ..ةلط  ثاحأو  تاسارد 

راأ نم  ا  نمزلا  و  ..روطسلا  ەذه  ةاتك  ةظحل  ح  نولواحو  ..نولمعو  ..نودهاج 
.ةملعلا انتافاشاو  انمدقت  ل  مغر  نولا 



ةلزع ملاعلا  عق  أ 
ع ف  ..ةلوهس  ةاجإلا  دجت  نل  امر  ةلزع ..!؟ ملاعلا  قطانم  أ  نع  اموي  تلءاس  له 
بكوك اقت ع  نام  لل  احاتم  رفسلا  تا  ..اهعاونأ  ل  تالصاوملا  لئاسو  رفوتو  ةملوعلا 

أ تعتو  ل  ..لعفلا  امامت  ةلزعنم  ةعق  كانه  ..نل  ..اهسفن  ةبطقلا  ةراقلا  ح  ..ضرألا 
!!. ادأ الهس  سل  اهيلإ  لوصولاو  ..عزانم  نود  ةلزع  ملاعلا  قطانم 

طحملا بونج  عقت   لا  ( Tristan da Cunha ( ) انوك اد  ناتست   ) ةرج نع  انه  ثدحتن 
لمع ..طقف  صخش  نم 300  لقأ  اهناس  ددعو  عــم  م  اقت 98  اهتحاسم  غلتو  لطألا 

..ملاعلا نع  ةغصلا  ةرجلا  ەذه  ةلزع  ىدم  فرعت  حو  كمسلا ..!! دصو  ةعارزلا  مهمظعم  
اهنع دعت  لا  ( Saint Helena ( ) ةناله تناس   ) ةرج اهل   ةسا  برقأ  نأ  ملعت  نأ  كل 
ولك ةفاسم 2400  اهنع  دعتو  اقفأ ) بونج   ) اهل ف ةلود  برقأ  امأ  ..م  ولك  ةفاسم 2000 

.م

Tristão ( ) انوك اد  واتست   ) اغتلا فشكتسملا  لق  نم  ماع 1506م  ةرجلا  فاشا  مت  دقل 
ماع حو  حلا  كلذ  ذنم  امامت  ةسم  لظتل  ..اهيلع  همسا  قالطب  ماق  ثح  ( da Cunha

اهنل ..اذه  انموي  ةسجلا ح  ةناطب  ةرجلا  تحصأف  ..اهرامعتسا  اناطب  تماق  1816 ح 
زمر ثادحتسا  ماع 2005  ةناطلا   ةموكحلا  تماق  نأ  إ  ..ةلط  تاونسل  ةلمهم  تلظ 

.ملاعلا لاصتالاو  تالسارملاو  عئاضلا  بلط  اهألا  لهسل ع  ةرجلل  يدب 

اهلا راتلا  لاصب  ةناطلا  ةموكحلا  تماق  ..ألا ح  لوحتلا  ثدح  ماع 2008 .. و 
تادلوم ع  نيدمتعم  نمألا  نوناع  ةلط  تاونسل  اهألا  لظ  نأ  دع  ..ةرجلل  امسر 

مويلا تارم   ةدع  لصت إ  دق  ةراقتم  تاف  راتلا   عاطقنا  ةلشم  امود  بست  لا  ءاهلا 
.دحاولا

..اطلا ودلا  لاصتالا  مقر  سفن  لمحت  ةرجلا  نإف  ..ةلودلا  ةفتاهلا  تالاصتالل  ةسلا  امأ 
دارملا ةهجلا  إ  اهلحت  متي  مث  نمو  ..اناطب  فتاوهلا   تا  إ  لاصتا  يأ  لحت  متي  ذإ 

فتاوهلا ةمدخ  كانه  رفوتت  ال  عبطلاو  ..حيحص  سكعلاو  ..ملاعلا  نام   يأ  اهب   لاصتالا 
.ةلاقنلا

دمتع مح  ماظن  كانهو  ..ةمسرلا  اهتغل  ةلجنإلا  ةغللا  تعتف  ..ةرجلا  ةاحلا   صوصخ  امأ 
نوريد صاخشأ  نم 3  نوكتي  سلجم  باختنا  اهلالخ  متي  تاونس  ل 3  يرجت  تااختنا  ع 

لافطألا لقتسو  ..لوصف  يوحت 5  تانامإلا  ةطس  ةدحاو  ةسردم  دجوت  ام  ..ةرجلا  نوؤش 
اهنوؤش ريد  ةغص  ةبط  ةداع  اضأ  ةرجلا  يوحتو  ..ةناثلا  ةلحرم  إ  ةسماخلا  نس  نم 

.كانه دحولا  ببطلا 

ع اهتموكح  ةطاخم  كلع  طقف  ..تاشأت  يأ  جارختسا  بلطتت  ال  ةرجلا  ةراز  نأ  عقاولاو 
لاح كلوخد  ةشأت  كملس  متيل   enquiriestdc1@gmail.com سرلا ولإلا  اهدب 

ذإ ..ططختلا  ضع  بلطتتو  لعفلا  ةقاش  نوكتس  لا  ةلحرلا  نمت   ةلشملا  نل  ..كلوصو 
ذخأت نأ  كلع  مث  ..تاعاس  عض  قرغتس  ةلحر  اقفأ )  بونج   ) كدل إ نم  ناطلا  نم  أدت 
..راطم كانه  دجوي  الف  ..معن  اقت ..!! ماأ  قرغتس 6  ةح  ةلحر  ةرجلا   لصتل إ  ةنيفس 



.ةلزع ملاعلا  قطانم  ةرجلا أ  لعج  ام  اذهو 

بهذت لا  ةلفاحلل  مدختسو  ..تلفسم  دحاو  قط  كانهف  ..ةرجلا  لخاد  لقنتلا  صوصخو 
يأ كانه  دجوت  الو  ..ةحاتملا  ةدحولا  ةلفاحلا  ..ةمويلا و  مهتالقنت  ءانثأ  مهتهجو  ناسلا إ 

.ةرجلا ةحاسم  رغصل  ةجاردلا  وأ  ملا  وه  لقنتلل  لثمألا  بولسألاف  ..ىرخأ  تاراس 

لا تننالا  ةمدخ  عم  ..ةدرالاو  ةنخاسلا  تاجولا  مدق  طقف  دحاو  قم  ةرجلا ع  يوتحتو 
تامدخلا ضع  عم  ولإلا  دلا  لاسرإ  زواجتت  ال  ادج  ةدودحم  تاردق  اهألل  مّدقت 

ل ..ةنوفلت  ةانق  كانه  دجوت  عبطلاو ال  ..امتجالا  لصاوتلا  عقاوم  ةراك  ىرخألا  ةطسلا 
سلو رخآلاو  حلا  ب  ةدودحم  تاقوأ  اهجمارب  ثتو  اهألا  ضع  اهأشأ  ةعاذإ  ةطحم 

.ةرود ةروص 

اهبتكم موق  ذإ  ..انس  اهنوروزي  نيذلا  حئاسلا  ةلق  مغر  اسلا  بناجلا  ةرجلا  اهأ  سي  ملو 
ماع ةرم  رخآل  راث  يذلا  الا  لجلا  قلس  وأ  ..كمسلا  دص  تالحر  مظنب  غصلا  اسلا 

ةعل اضأ  كانهو  ..ةرجلا  ءاحنأ  ل  سلل   ةصق  ةحاس  ةلحر  كذخأل   وأ ح  .. 1962
إ اهلحتب  اهباحصأ  ماق  لا  لزانملا  ضع  دجوت  ام  ..اهل  اعلم  صصخت  مت  لا  فلوجلا ) )
عئار روعش  هلمتس  ةرجلا  روزي  نم  نأ  لاقو  ..ثالثلا  اهتاجوب  ةفرغ  رئازلل  مدقت  ةغص  قدانف 

ل ارهبم  كانه  نم  اهدهاش  نمل  تع  يذلاو  الل  موجنلا  رظنم  عم  ةصاخ  ..ةننأمطلا 
!!!. سياقملا

نود ةلزع  ملاعلا  قطانم  أ  امسر -  - تعت لا  ةرجلا  كلت  نع  هتفرعم  بغرن  دق  ام  ل  اذه 
امر ..مئارجلا  مادعنال  سر  ةط  زاهج  كانه  دجوي  ذإ ال  ..معن  اضأ ..!! انمأ  اهأ  امرو  ..عزانم 

.مهعمجت لا  ةعامتجالا  طاورلاو  اهألا  اهشع  لا  ةطسلا  ةاحلاو  اهناس  ددع  ةلق  بس 

نجأ يأل  حامسلا  مدع  ..ةرجلا  ةموكح  اهترقأ  لا  ةمراصلا  ناوقلا  نم  نأ  ةراشإلا  ردجتو 
.ةطسلا ةناسلا  مهتيكرت  عو  مهثارت  اهألا ع  نم  اظافح  ..كانه  ضرأ  كلّمتب 

ةاحلا ةمحز  نع  ادع  ..لعفلا  ةرالا  قحتسو  نثلل  ةاغلل  اممح  ودي  دق  نام  ..نورت  ام 
ةرجلا كلت  تق  ..نل  ..ضرألا  بكوك  نم  ةعق  ل  لصو إ  يذلا  ثولتلاو  اسلا  راجفنالاو 

.اهيلإ رفسلا  ةعصو  ..اهتلزع  بس  ..ملاعلا  اهدهش  لا  تاغتلا  ل  مامأ  ةدماص  اهدحو 



ةقطنم تاطلاغم 
ةرم ەانلاق  صخش  عم  ح  وأ  ..ةلئاعلا  دارفأ  دحأ  وأ  قيدص  عم  اموي  اشاقن  ضخ  مل  انم  نم 

هشقاني نم  هنب و  رظنلا  تاهجو  افالتخا   دهش  مل  انم  نم  الثم ..!؟ رفسلا  ءانثأ  طقف  ةدحاو 
يت لا  رظنلا   تاهجو  تافالتخالا   ەذه  نإف  امومعو  ..اعط  دحأ  ال  ام ..!؟ عضوم  لوح 
ضع تت  اذامل  نلو  ..ملاعلا  ءاحنأ  ل  تارظانملا   جمارب  نت  بسلا  اذهل  ..ناسإلا  ةفاقث 

.!؟ خلإ ..وأ  خالا  وأ  راجشلا  تاشاقنلا 

اهسرام لا  ( Logical Fallacies ( ) ةقطنملا تاطلاغملا   ) وه حضو  ل  بسلا  ..انسح 
ەذهو ..فسأ  ل  عم  اضأ  اهبكتري  علّطملا  فقثملا  ناسإلا  دجت  اناحأو  ..ةفاقثلا  للق  ناسإلا 

لص يذلا  راجشلا  رمألا إ  ءاهتناو  شاقن  يأ  وأ  ةرظانم  يأ  لشف  بس  ةقطنملا   تاطلاغملا 
ام  ..نلو  ..ةئاضفلا  تاونقلا  اناحأ   دهاش  ام  ةام  ءاوهلا  ع  بلاو  مجهتلا  إ 

.!؟ هنعت يذلا  ام  ەذه ..!؟ ةقطنملا  تاطلاغملا 

ودت دق  ةركف  وأ  يأر  وأ  لوق  ةطلاغملاف   ةطلاغم ..)  ) ةمل فعتب  موقن  نأ  الوأ  بج  ..انسح 
..قعلا للحتلا  مامأ  التي  ام  ناع  مهو  درجم  عقاولا  اهنل   ..ملس  وأ  حيحص  ناهرب  اهنأو 
تاطلاغم رمألا  عقاو  اهنل   ..ادج  ةقطنمو  ةعنقم  اهدجت  دق  لا  ءارآلا  نم  ثلا  كانهف 

امامت ..اهب  مهسفنأ  نوعدخ  اناحأو  ..ءاطسلا  عادخل  دصق  نود  نم  وأ  دصق  اهباحصأ  اهبكتري 
.ةذك اهنول  هتي  نأ  نود  اهلجأ  نم  لتاقو  اهقدصو  ةذك  شع  نم 

انضخ ول  اهبنجت  لواحنلو  ..ةروصلا  انل  حضتت  اعم   ةقطنملا  تاطلاغملا  كلت  ضرعتسل  ..نآلاو 
..ةنالقعو ةملع  ةقط  ركفن  فك  فرعنس  ةقطلا  ەذهبف  ..عضوم  يأ  لوح  مداق  شاقن  يأ 

: عضوم يأ  لوح  انتاشاقن  درن   فكو 

ججحلا إ  طِلاغملا  تافتلا  مدع  ةطلاغملا  ەذه  صخلتتو  مصخلا ..) ع  مجهتلا   ) ةطلاغم ( 1
موق نأ  ..ددحم  ء  هنم  صاقتنالا  ع  كلا  نوك  ل  ..مصخلا  اهمدق  لا  هالاو 
موق اهنيح  ..الثم  رمخلا  ب  مصخلا  اذه  نل  ..ةنيعم  ةضق  هارو ع  ةلدأ  مدقتب  مصخلا 

عضوم اقالطا  هل  ةقالع  اذه ال  نأ  مغر  ..روجفلا  هماهتاو  رمخلا  ب  مصخلا  ةرياعم  طِلاغملا 
وأ هججح  غتت  نل  ..ه  مل  مأ  رمخلا  ب  ءاوسف  ..مصخلا  اهمدق  لا  ججحلاو  شاقنلا 

.شاقنلا روحم  لوح  هنيهارب 

مصخلا مال  رحتب  موق  وأ  ئج  طِلاغملا  دجن  ةطلاغملا  ەذه  ف  شقلا ..) لجر   ) ةطلاغم ( 2
..شاقنلا همزهيل   مصخلا  دض  هسو  افخس  امال  عخ  وأ  ..ەدض  همدختس  ادمعتم  

امامت ..قحلا  صخشلا  ةمجاهم  نم  الد  اهمجاهي  حارو  شقلا  نم  ةعازف  عنص  نم  اهنيح  نوكف 
نومهتو ضراعملا  ضع  أ  انه  ..لجرلا  ةأرملا  ةاواسم  ضعلا  بلاط  ح  ثدح  ام 

وأ دق  نود  ةح  سجلا  ةأرملا  سرامت  نأو  الخألا  لالحنالا  دي  هنأ  ةلاطملا  ەذه  بحاص 
فئاظولا ثح  نم  لجرلا  ةأرملا  ةاواسم  بغري  امر  ةلاطملا  كلت  بحاص  نأ  مغر  ..ط 

.الثم تاجاولاو  قوقحلاو 

..عمتجملا ةنيعم   ةركف  جاور  طِلاغملا ع  دمتع  انهو  ةركفلا ..) عيش  ءوجللا إ   ) ةطلاغم ( 3
سانلا قفتي  نأ  لوقعملا  نم غ  هنأ  كلذ  رو  ..باوصلا  وه  سانلا  هلع  عمجأ  ام  نأ  تعف 



كلت أطخ  فرعن  و  ااوص ..!!! هنوري  سانلا  مظعم  نأل  باوص  اذه  لوقت : نأ  ..لطا  مهل ع 
نأ وأ  ..نولا  زكرم  ضرألا   نأ  اموي  نونظ  اونا  سانلا  عيمج  نأ  ركذتن  نأ  بج  ..ةلوقملا 

تادقتعملا ەذه  ..ةمدقلا  نامزألا  اعئاش   نا  ام  ةئوألاو  ضارمألا  ءارو  ةرلا   حاورألا 
لوق نأ  وأ  ..اهب  ملسم  قئاقحك  اهارت  تنا  كاذنآ  ضرألا  بوعش  عيمج  نأ  مغر  اهنالط  تث 
ةركف سانلا ع  عامجإف  ..ملاعلا  ألا   مه  اهيقنتعم  نأل  قحلا  ةحسملا   نأ  الثم  سم 
عمج نأ  ..ةظحالملا  وأ  ةجتلا  هتاثإ  متي  ام  عبطلا  الإ  ..اهتحص  ع  اناهرب  ةرولا  سل 

.املع تتث  اهنأل  اعمج  اهيلع  قفتن  ةققح  ەذهف  ..الثم  اتالا  دوجو  هلمأ ع  ملاعلا 

سلو اهلئاق  ةعبط  بس  اهضفر  وأ  ةركف  لوبق  ةطلاغملا   نمت  انه  دلوتلا ..)  ) ةطلاغم ( 4
..افاقثو املع  ةفلختم  ةعلا  لودلا  نأ  لوقو  الثم  ئاا  أ  نأ  ..اهسفن  ةركفلا  أطخ  بس 
اهردصم بس  ةلوقملا  ەذه  رعلا  ضفري  انه  ..حيحص  همال غ  نأ  ع  الئاا ال  هنوكف 

نبا ضفرن  ح  هش  رمألاو  ..رملا  عقاولا  عم  اهقاطتو  ةلوقم  ةتاذلا  اهتمق  بس  سلو 
.ەدلاو لاعفأ  عبطلا  نبالل  ةقالع  الف  ..بسحف  لتاق  نبا  هنأل  لتاقلا 

ةصخش مسا  طِلاغملا  جي  ثدحتو ح  هصصخت ..) صخش  غ  ماتحالا إ   ) ةطلاغم ( 5
اهصصخت لاجم  ةجح   تعت  دق  ةقومرملا  ةصخشلا  كلت  نأ  للخلاو  ..هتركف  ديأتل  ةقومرم 

ةظن نع  ادج  هش  بدأ  ثدحتي  امامت ح  ..شاقنلا  عضوم  لاجم  سل   نلو  ..لعفلا 
صخشلا ال اذه  نأ  انه  ةلشملا  ..ءاره  ضحم  اهنإ  لوقو  ( Big Bang Theory  ) بلا راجفنالا 

.هأرب لالدتسالا  نكم  اذل ال  ..شاقنلا  عضوم  اعجرم   دع 

هف سرام  ملاظ  لاؤس  هجوت  دمتعت ع  ةطلاغملا  ەذهو  ةاجإلا ..) لمحملا  لاؤسلا   ) ةطلاغم ( 6
اذامل مهتملا : لأسو  ةعمق  ةلود  ضاق   أ  نأ  ..هشقاني  نم  يركفلا ع  باهرإلا  طِلاغملا 

نأ ضف  اقلاف  ..حيحص  هسفن غ  لاؤسلا  اذه  ەرافأ ..!؟ مجاهتو  لداعلا  انماح  دض  فقت 
: الدتعم اناسإ  فرطتم  صخش  لأس  وأ ح  ..كلذ  مهتملا غ  ەاري  ..لداع  ح  لجر  ماحلا 

نأ ىري  فلاخملاف ال  ..ةاجب  لمحم  لاؤسلا  اذه  مسا هللا ..!؟ براحت  لا  انتعامج  ەركت  اذامل 
.الصأ مسا هللا  براحت  ةعامجلا  كلت 

الغتسم هتضق  تيل  ةنيعم  ةملل  رخآ  عم  طلاغملا  ع  انه  ظافلألا ..) بعللا   ) ةطلاغم ( 7
عم حــــلا  املا  بذلا  ع  الاغ  دمتعت  ةطلاغملا  ەذهو  ..الثم  هعمتسم  ةفاقث  فعض 

.فسألا

همصخ ششلا ع  طلاغملا إ  س  انهو  ةسئرلا ..) ةضقلا  نع  ەانالا  ف   ) ةطلاغم ( 8
اموزهم افعض  هجارخو  مصخلا  تشل  طقف  ..ةسئرلا  ةضقلا  اهل  ةقالع  ىرخأ ال  ةضق  جب 

لوح ةلئسألا  تاع  حطل  أو  ..ام  عضوم  مهدحأ   شقانت  نأ  ..سانلا  مامأ  درلا  نع  ازجاع 
.الصأ شاقنلا  ةطقن  سمت  ةشماه ال  ااضق 

هلع طقف  نراخ  هحنم  همصخ  طروتل  طلاغملا  أجل  ح  امهل ..) ثلاث  لامتحا ال   ) ةطلاغم ( 9
قبسألا مألا  سئرلا  لعف  ام  ..ىرخأ  تاراخ  دوجو  ةلامتحا  مغر  كلذو  ..امهدحأ  راتخ  نأ 

انه انعم ..)) وأ  اندض  لودلا  نوكت  نأ  امإ  ..باهرإلا  براحنس  : )) موي تاذ  لاق  ح  شوب ) جروج  )
!!. الثم هلمأ  عالا  اذه  نع  داعتبالاو  داحلا  راتخت  لود  كانه  نوكت  نأ  ..ثلاثلا  لامتحالا  لمهأ 

وه هح  وأ  ەرات  نأ  عم  رات  وأ  بزحل  تي  نم  لوق  نأ  امألا ..) ماتحالا إ   ) ةطلاغم ( 10
هلع بلغت  خش  روظنم  نم  ةلأسملل  رظني  هنأل  اذه  لوق  نأ  بطلا  نمف  ..بسألاو  لضفألا 



.ىوهلاو ةحلصملا 

ەرفس ءانثأ  ّس  فقومل  ضرعت  هنأل  اهلمأ  ةلود  ناس  مهدحأ  ەرك  نأ  ممعتلا ..)  ) ةطلاغم ( 11
نيد ەاجت  فرطتملا  ركفلا  راشنال  سئر  بس  امرو   ..اعويش  تاطلاغملا  نم أ  ەذهو  ..اهيلإ 

.خلإ ..ةعامج  وأ  بهذم  وأ 

..للدلا ناتإلا  وه  هلع  بجوتس  ..ائش  د  وأ  معزي  نمف  تاثإلا ..) ءبع  لدت   ) ةطلاغم ( 12
له : )) كل لوقس  ..اهدوجو  ع  للدلا  هنم  بلطت  حو  ..حاشألا  دوجوب  صخش  نمؤي  نأ 
اذل ..تنأ  تسلو  حاشألا  دوجوب  نمؤي  نم  وه  انه  طِلاغملا  اهدوجو ..))!!؟ مدع  تاثإ  عيطتس 

.تاثإلا ءبع  لمحتي  نأ  ضف  نم  وه 

ةراثسا دمتعت ع  ةطلاغملا  ەذهف  ..مسالا  نم  حضاو  وه  امو  رعاشملا ..) بعللا ع   ) ةطلاغم ( 13
تانقتلا ىدحإ  لاخدب  مصخلا  بلاط  نأ  ..قعلا  عانقإلا  نم  الد  ام  ةركف  ديأتل  سانلا  رعاشم 

س مصخلا  نأ  ّدو  اا  سانلا  مامأ  رهظ  طِلاغملا  دجت  ..ەدل  ح  إ  تاعاخالا  وأ 
نا ولف  ..ىرخألا  تاعمتجملا  هشلاو  هتفاقث  مده  دو  ەدلاقتو  عمتجملا  تاداع  ل 
لا ةبلسلا  تاثأتلاو  بسلا  نابب  هلع  ..ەدل  إ  ةنقتلا  ەذه  لاخدب  أطخلا  ىري  طِلاغملا 

.ةححص هتجح  نوكتس  انه  ..ةنقتلا  اهبلجتس 

رخآ نأل  طقف  ائش  هسفنل  طِلاغملا  ري  ..ادج ح  ةهش  ةطلاغم  و  اضأ ..) تنأو   ) ةطلاغم ( 14
هلع دف  ..داسفلاو  يواشرلا  اهتاسسؤم  ءالتما  لودلا  ىدحإ  حص  مهتي  نأ  ه ..!!! ماق 
نوك دق  ..انسح  ..يواشرلاو  داسفلا  اضأ  تم  حصلا  عمتجم  نأ  ةلودلا  كلت  نم  نطاوم 
ەدنف ملو  ماهتالا  دري ع  مل  انه  نطاوملا  نل  ..لعفلا  كلذك  ماهتالا  بحاص  حصلا  عمتجم 

.ەدكؤي وأ 

ةاجإلا مدعو  ..امود  لوقن  ام  نارودلاو ) فللا   ) ددش راصتخا  و  يرئادلا ..) لدجلا   ) ةطلاغم ( 15
.فالخلا عضوم  حضوو ع  ةحا 

نم فتب  ةلوقنم  اهنأ  املع  ..دصق  نود  وأ  دصق  سانلا  اهسرام  لا  تاطلاغملا  مظعم  ەذه 
نوك نأو  تاطلاغملا  كلت  بنجت  لواحن  نأ  لصفملا - حلا  اذه  دع   - نآلا مهملا  ..ةددع  رداصم 

مهملاف ..ةدئافلا  اهنم  جخنو  تاشاقنلا  نم  دفتس  اذكه  ..ةلدألا  بم ع  انالقع  املع  انشاقن 
.قح نوكن ع  نأ  سلو  ..ةملعلا  انتلصح  نم  دنو  ملعتن  نأ 



دوسألا توملا 
حاتجا ءاو  هنأ  راصتخا  بجسف  ..هنع  صخش  يأ  انلأس  ولو  ..نوعاطلا  ءاو  نع  اثك  انعمس 
ةروصلا انل  لقني  هنل ال  ..عبطلا  بك  دح  إ  حيحص  ماللا  اذه  ..يالملا  كتفو  اموي  ملاعلا 

قلطأ ام  دوسألا  توملا  وأ   - نوعاطلاف ..سولا  نورقلا  اهيلع   ملاعلا  نا  لا  ةوادوسلا 
دقف ..ةغلام  نود  اهضارقنا  بسي  نأ  داو  ..ةلا  خــــرات  ةثرا   أوسأ  حجرألا  وه ع  هلع -

لص دق  مقرلا  نأ  لوقت  تائاصحإلا  نل  ..اهح  بعص  سانلا  نم  ةلئاه  دادعأ  ةافوب  بس 
ةناثلاو وألا  ةملاعلا  برحلا  ااحض  ددع  نم  ثك  أ  وهو  ..ةحض  نويلم  اوح 200  إ 

.عمتجم

ملاعلا ناس  ددع  صقانت  ..ةدالم ح  ةفلا 1353-1346  نوعاطلا   ءاو  ةورذ  تلصو  دقو 
نأ لاقو  ..اهناس  نم   45  % اوح تدقف  اهدحو  اوروأ  نأ  ش إ  تاسارد  كانه  نأ  ل  ..اثك 

.اقت نورق  دع 3  الإ  ةثرالا  كلت  زواجتو  دعاصتلا  أدي  مل  ملاعلا  ناس  ددع 

بس يالملا  وت  ذإ  ..كاذنآ  ءالا  اهيف  بس  لا  ةداصتقالا  ثراولا  لختن  نأ  انل  عبطلاو 
لودلا نم  ثلا  تقا  ..اوروأ ح  ءاحنأ  عيمج  باصأ  يذلا  يداصتقالا  راهنالاو  رقفلاو  عجلا 

نم ةق  تتا  ملاعلا  ةاهن  نأ  تقولا  لاوط  خت  سانلا  تناف  ..لمالا  راهنالا  ةوروألا إ 
لوقت ام  ندلا  هل  رعشق  دهشم  عراوشلا  ألمت  تنا  وملا  ثثج  نأو  ةصاخ  ..ثادحألا  لوه 

.ةخراتلا بتلا 

Yersinia  ) مسا هلع  قلط  اتالا  نم  اعون  نا  ءالا  بس  نأ  ةثيدحلا  تاساردلا  نم  بت  دقو 
اهرود تنا  لاو  ..نافلا  ع  شعت  لا  ثغالا  اهلمحت  تنا  اتالا  ەذه  (.. Pestis
العف تقلطنا  ضرملا  ةرا  نأ  يأ  ..اوروأ  اسآ إ  نم  رفاس  لا  نحشلا  نفس  ةبقأ  شعت  

حت  ىرخأ ال  يالم  عم  ..ةحض  نويلم  اهدحو 25  صلا  ضرملا   دصح  ذإ  ..اسآ  نم 
إ ..اهناس  لث  تخ  لا  الاح ) قارعلا   ) نهنلا ب  ام  دالو  دنهلا  نم  ءادتبا  ..ىرخأ  لود 

ءالا ءاوتحا  ادف  اهناس ..!!! نم   40  % براق ام  تخ  لا  مو  اروسو  نانبلو  نملاو  ةكم 
بقي ناسإ  ل  نا  ..كاذنآ  ءالا  باسأ  ةفرعم  مدع  عمو  ..جالع  يأ  باغ  عمو  ..الحتسم 

.بسحف توملا 

مث ..طإلا  وأ ع  ذخفلا  رهظ ع  طس  مروب  ةادلا  تناف  ..نوعاطلا  ضارعأ  صوصخ  امأ 
اهدعو ..هلمأ  مسجلا  اع   اهدع  نيل  اقت ..!!! ةضبلا  مجح  حبصل  خفتي أ  أدي 

ح عم  رارمتسا  امد  ضملا  أقتي  أدو  ..دسجلا  ع  ءادوسلا  عقلا  رهظتل  ضارعألا  غتت 
فارطأ نفعت  يأ  فارطألا ..) انغرغ   ) ضارعألا كلت  ءانثأ  اضأ  رهظتو  ..ةافولا  تت  ةددش 

ەذه نأ  ئراقلل  ودي  دقو  ..دوسألا  نوللا  إ  دلجلا  لوحتو  دسجلا  االخ  تومتف  ..ناسإلا 
ضارعألا لوأ  روهظ  ذنم  ادحاو  اعوبسأ  ىدعتت  عقاولا ال  اهنل   ..الط  اتقو  قرغتس  ضارعألا 

!!!. ضملا ةافو  حو 

ءالتما داقتعالا  اذه  دعاس ع  امرو  ..بسحف  دسافلا  ءاوهلا  وه  ءالا  بس  نأ  سانلا  نظ  دقل 
عساتلا نرقلا  لق  عراوشلا  فظنب  سانلا  متهي  مل  ذإ  ..نمزلا  كلذ  تاروذاقلا   اوروأ  عراوش 

.ةهــلا حئاورلاو  نافلاو  تاحلل  اعترم  تاروذاقلا  كلت  تناف  ..اقت  ع 



ءالا باسأ  ملاعلا  لهج  طسو  كاذنآ  اهلخت  نكم  ال  وف  ملاعلا  تحاتجا  عبطلاو 
نوكش نم  ل  قاطنلا ع  ةعساو  مادعإ  تالمح  لودلا  ضع  تاطلسلا   تماق  ذإ  ..هضارعأو 

انظ باشلا  بح  روثب  ههجو  تم  نم  مادعب  تماق  تاطلسلا  ضع  نأ  ل  ..ءالا  مهتباصب 
دلا ةدش  نم  مهفتح  اوقل  توملا  بنجتل  ندملا  نم  اوه  نيذلا  حو  ..ىودعلا  لمح  هنأ  مهنم 

.ةللق عيباسأ  دع  عجلاو 

( كنوفورود  ) ةنيدم ةفلا   كلت  تفرع   صلا ) رْجحلا   ) ةركف نأ  ركذلا  ريدجو 
ةركف سانلا  اهنيح  جتنسا  ذإ  ..ةفخم  ةروص  اهيف  ءالا  راشنا  دع  اتاورك )  ) ( Dubrovnik)

.مهنم باقالا  مدعو  باصملا  نع  داعتبالا 

ةعانملا ةلاتلا  لاجألا  بسكت  نأ  لق  ..لا  يالم  ع  قو  هترود  ءالا  ذخأ  اذكهو 
ةئبلا مامتهالاو   ةحصلا  ةاعرلا  عم  ةصاخ  ..احلا  اننمز  امامت   ءالا  رثدنيل  ..ةمزاللا 

.اهمامتها ملاعلا  لود  اهيلوت  لا  ضراوقلا  ةحفامو 

نرقلا اهرخآ   ..اضأ  ةقحال  نورق  ملاعلا   لود  ضعو  اوروأ  ب  نوعاطلا  نأ  ركذن  نأ   
ةراق ..ملاعلا ح  عاق  ل  لصو إ  يذلا  ةلا  خــــرات  دحولا   ءالا  تع  وهو  ..ع  عساتلا 

كاذنآ ااحضلا  ددع  زواجتي  مل  ذإ  ةفلا 1904-1900 .. لقأ   ةجرد  نلو  هنم  تناع  امأ 
.تائم عض 



عاونأ لاخلل 
سل ددعو  ..سانلا  ناهذأ  وزغت  ةراضتملا  رافألا  نم  ددعلا  نإف  لاخلا  نع  ثدحتن  امدنع 
مالفأو رمقلا ) ضرألا إ  نم   ) ةاورو متاوخلا ) دس  و( رتوب ) يراه   ) صصق نوعض  مهنم  للقلا 
رمألا عقاو  لاخلا   نل  بسحف ..!! لاخلا  ةناخ  ..ةدحاو  ةناخ  ةئاضفلا   تاقولخملا  وزغ 

.ادقعت دشأو  ثك  فصتلا  اذه  نم  أ 

..طقف عون  همسق إ  لاخلل  اسئر  افصت  كانه  نأ  الوأ  ركذن  نأ  بج  ..رمألا  طسن  حو 
عضخ الو  ةملع  دعاوق  يأ  طتري  يذلا ال  لاخلا  وهو  ازاتنافلا ..)  ) وأ رحلا ) لاخلا   ) وه لوألا 
ءاهتناو سوام ) م   ) نم ءادتبا  رحلا  لاخلا  مالفأو  صصق  ل  اذه   ظحالنو  ..ةكف  دويق  يأل 

ام الاغو  ..ملاعلا  ءاحنأ  ل  هقاشع   هلو  كش  نود  عئارو  عتمم  لاخ  وهو  رتوب ..) يراه   ) ب
..خلإ ةكسعلاو … ةعامتجالاو  ةملعلا  اهدعاوق  اهل  ةلما  ملاوع  قالتخا  رحلا ع  لاخلا  دمتع 

.فلؤملل ةقهرمو  ادج  ةقاش  ةلمع  و 

..لعلا لاخلا  وهو  ..اقمعو  ادقعت  دشأ  ضعلا  ەتع  يذلاو  لاخلا  نم  رخآلا  عنلا  كانهو 
قلطنو ةملع  تاظن  وأ  قئاقح  دنس إ  ذإ  ..رحلا  لاخلا  نع  امامت  فلتخ  لعلا  لاخلاف 
لعلا لاخلا  نأ  لوقن  نأ  عيطتس  ..لهسأ  عم  وأ  ..لقتسملا  اهقبطت   جئاتن  روصت  اهنم إ 

.عمتجملا ەثأت ع  نوكس  فكو  لقتسملا  ملعلا   عقوت  بدأ  وه 

تق الو  ..اعون  نم 20  أ  إ  مسقني  هنأ  كردن  نأ  بج  ..ادج  لعلا  لاخلا  مهفن  حو 
لعلا لاخلا  نم  طقف  دحاو  عن  اذهف  ..نوثلا  نظ  دق  ام  ءاضفلا  نفسو  رللا  فويس  ع 

(. ءاضفلا تاروأ   ) مسا هلع  قلط 

ااضق شقاني  يذلا  لعلا  لاخلا  وهو  اننب ..) ءاغ   ) اهنم ..ىرخأ  ةثك  اعاونأ  كانه  نل 
..تااورلاو مالفألا  نم  ثلا  هتشقان  يذلاو  اننب  شعت  وأ  انوزغت  لا  ةئاضفلا  تاقولخملا 

ملاعلا لش  هلع  نوكس  امعو  خــــراتلا  تايغت   ضف  يذلاو  لدلا ..) خــــراتلا   ) اضأ كانهو 
مل وأ  اذك  ثدح  ول  اذام  زارط : نم  تالؤاس  حطت  لا  صصقلا  اهنأ  يأ  ..تايغتلا  ەذه  دع 

نومح برعلا  لظ  ول  اذام  ..ةناثلا  ةملعلا  برحلا  رلته )  ) حــر ول  اذام  اذك ..!؟ ثدح 
.اذكهو سلدنألا ..) )

ثدحتي يذلاو  ةزاوملاو ) ةلدلا  ملاوعلا   ) وهو لعلا  لاخلا  صصق  نم  امهم  اعون  ن  الو 
..ضرألا بكوك  دراوم  دافنسا  دع  رخآ  دعُ  وأ  رخآ  بكوك  إ  لل  امج  لحر  نع  ةداع 

طاقن إ  رفسلاو  ناطلا  قلعتي  مسالا - نم  حضاو  وه  ام  و- ةبذاجلا ..) يدحت   ) اضأ كانهو 
شقانو ..دغلا  اهيلع   شع  لا  ندملا  نع  ثدحتي  يذلا  دغلا ..) ندم  ..نولا و( نم  ةدع 

..دغلا ءانبأ  ةت  ..دغلا  ةمجلا   ةلقتسملا ك : ااضقلا  نم  ددعلا  لعلا  لاخلا  نم  عنلا  اذه 
اخراص الاثم  ( Minority Report  ) وأ ةلقألا ) رقت   ) هشلا ملفلا  تعو  ..خلإ  ..دغلا  ةموكح 

.كلذ ع 

مرجم  ) وأ ( Cyber Punk  ) هنأ كش  الف  ةددجلا  ةفلألا  لعلا   لاخلا  عاونأ  رهشأ  امأ 
ءاذلا تاذ  تارتويبملاو  زراهلا )  ) ةمظنألا إ  للسملا  ملاع  نع  ثدحتو  تانولإلا )

دع عنلا  اذه  نا  اذو  (.. The Matrix  ) هشلا ملفلا  الج   احضاو  عنلا  اذه  انيأرو  ..انصلا 



ةنيدملا  ) وأ ( Utopia ( ) اتويلا  ) نوك دق  اهمدقأ  نإف  ..لعلا  لاخلا  عاونأ  ثدحأ  حجرألا - -ع 
نلو ..رولاو  مئارجلا  نم  ةلاخلا  ةلضافلا  ةنيدملا  ةاحلا   رصتب  موق  يذلاو  ةلضافلا ..)
دأتو ةلضافلا  ةاحلا  تارغث   داجإل  لعلا  لاخلا  صصق  ةركفلا   ەذه  لوانت  متي  ام  ةداع 

.لا ةاح  اهنم   د  الو  ةرو  وفلا  ضع  نأ  ةمهم و  ةفسلف  ةركف 

الو سوبالا  انرظتي  املظم  القتسم  انل  مدق  يذلاو  ( Dystopia ( ) اتويلا ضقن   ) اضأ كانهو 
ع لاثم  خ  ماع 1968  وألا  هتخسب  ةدرقلا ) بكوك   ) ملف نوك  امرو  ..هحالصإ  لمأ  

.كلذ

..لع قطنم  يأل  دنس  الو  ءاره  ضحم  ضعلا  هنظ  دق  لعلا  لاخلا  نم  رخآ  عن  دجوي  ام 
ضرأ هثودح ع  ةنامإ  دكؤت  ةلوأ  براجت  دوجو  عم  ةصاخ  ..امامت  كلذ  سكع  لوق  ملعلا  نل 

اهلاقتسا متيل  ..ام  نام  نم  مسجلا  تائج  ككفت  يأ  آلا ..) لاقتنالا   ) نع انه  ثدحتن  ..عقاولا 
رهظتل عمجتتو  كتائج  بوذتل  تلا )  ) ةنبا  لخدت  نأ  ..رخآ  نام  اهدسجت   ةداعو 

.الثم ادنلوه )  )

( رافألا راق   ) تاردقك ..فولأملا  نع  ةجراخلا  ةلا  تاردقلا  لعلا  لاخلا  َسي  ملو 
( ةقراخلا ةلا  تاردقلا   ) دنب تحت  جردنت  اهل  ف  نسملا ..) و( دع ) نع  كرحملا  و(

.لعفلا لعلا  لاخلا  عاونأ  دحأ  وهو 

وهف ..امنسلاو  دألا  جاتنالا  ةحان  نم  تقولا  سفنب  ةردنو  ةعص  لعلا  لاخلا  عاونأ  امأ أ 
ةققد ةروص  ةملعلا  تاظنلا  طتري  ذإ  (.. Hard Science Fiction ( ) بعصلا لعلا  لاخلا  )
ةاورلا ةدام  علطملا   غ  يداعلا  ئراقلا  هعوتس  نأ  سعلا  نم  بدألا  نم  عن  وهو  ..ادج 

..صصقلا نم  ةعونلا  ەذه  نم  ادج  للقلا  ىوس  اهخرات  دوويلوه   جتت  مل  اذهل  امرو  ..ةملعلا 
.(Interstellar  ) عئارلا ملفلا  اهمهأ  لعل 

ةام ركذنسف  ءاوس  دح  ع  ءارقلاو  ءادألا  بولق  أ  يذلا  لعلا  لاخلا  نع  انثدحت  ولو 
بتالا ةركفلا  كلت  أد  نم  لوأ  ناو  ..لقتسملا  وأ  املا  إ  ءاوس  نمزلا ..) ع  رفسلا  )
رهشألا ةصقلا  نل  ماع 1781 .. ( Johan Herman Wessel ( ) لسف نامه  ناهوي   ) ولا

(. نمزلا ةلآ   ) مسا تلمح  لاو  زلو ) .ج  .ه   ) عئارلل تنا  كش  نود 

اذه رعلا   بدألا  اورثأ  نيذلاو  اضأ  رعلا  لعلا  لاخلا  باتك  ضع  انه  ركذتن  نأ  بجو 
لاخلا بدأ  دئار  قوراف ) لن   ) هشلا روتكدلاو  ف ) داهن   ) ذاتسألا لثم  ..تااورلا  نم  عنلا 

( صو فوؤر   ) ذاتسألاو ..ةهشلا  لقتسملا ) فلم   ) ةلسلس بحاصو  رعلا  ملاعلا  لعلا  
(. نارمع بلاط   ) روتكدلاو

ام ةءارقلا  ةذل  هتعتم  زواجتت  يذلاو  بدألا  نم  عنلا  اذهل  ةماه  ةم  ركذتن  نأ  ماتخلا  د   الو 
ةملعلا ةدئافلا  و  ئراقلل  ىرخأ  ةدئاف  مدق  وهف  ..ىرخألا  بدألا  عاونأ  مظعم  لاحلا   وه 
تاعبم ققحت  همالفأو  هتااور  تتاو  ..لعلا  لاخلا  ملاعلا  بوعش  ترهبنا  اذهل  ..ةتامولعملاو 

.ةخألا تاونسلا  ةلئاه  

امالفأ كانه  نأ  ل  ..ناالاو  اوروأ  ةعانصلا   ةروثلا  تثدح  ..اضأ  بدألا  نم  عنلا  اذه  بسو 
زفحو ةمدقتملا  تاعمتجملا  لعلا ع  لاخلا  رثأ  فك  بت  ( YouTube  ) ةثك ع ةقئاثو 

.اجولونكت نم  احلا  اننمز  ه   معنن  ام  ل  جاتنإل  اهئاملع  لوقع 



الويارد
تاع ةملاعلا   امنسلا  هتمدق  يذلا  هشلا  ءامدلا  صاصم  الويارد )  ) نع سل  انه  ثدحلا 

تشاع  ةققح  ةصخش  وهف  قحلا ..!! الويارد )  ) نع ل  ..ةنوفلتلاو  ةئامنسلا  لامعألا 
(. لويكراد دالف   ) قحلا همسا  ناو  ..ةدالم  ةفلا 1428 – 1477 

..نادلولا ح اهلوهل  بش  ةشحو  لامعأ  ماق  نأ  دع  لصفتلا  خــــراتلا  بتك  هنع  تثدحت  دقو 
تنا لاو  ..ةقزوخلا  هعلو  ةس إ  ( Vlad The Impaler ( ) قزوخملا دالف   ) بقل هلع  قلطأ 

ةحضلا اهيف  اعت  ماأ  ةدعل  لص  دق  ءطب  سانلا  لتقت  اهنأل  هدل  ةلضفملا  مادعإلا  ةلسو  تعت 
.فصوي ااذع ال 

متي اهدعو  ..ادج  ةداح  هتياهن  نوكت  ثح  ضرألا  بك   شخ  دتو  سرغ  هقزوخلا  صخلتتو 
ل ةداحلا  شخلا  دتولا  ةاهن  ع  سولجلا  ع  هماغرإ  متيل  ..همادعإ  دارملا  صخشلا  بلج 

!!!.. تومت نأ  اذكه إ  ةقلعم  ةحضلا  لظتل  ..دتولا  لوط  بس  ضرألا  ناسلمت  ەامدقو ال  هلقث 
.لتقلل ةعشلا  ةلسولا  ەذه  ءارج  ةحضلا  هناعت  يذلا  بهرلا  ملألا  روصتت  نأ  كلو 

تحصأ  لا  ( - Wallachia ( ) اشالاو اماح ل( حبصأ  ح  الويارد )  ) نأ خــــراتلا  بتك  ركذتو 
روضحل هتلمم  ءانبأ  نم  قاعملاو  زئاجعلاو  ءارقفلا  ةوعد  ماق  انامور -)  ) نم اءزج  احلا  اننمز 
اسملا فويضلا  ماقو  ..هتوعد  عيمجلا  ل  عبطلاو  ..مهل  اصصخ  اهدادعب  رمأ  ةلئاه  ةملو 

نم ەدونج  عم  جخ  مث  ..ةملولا  لغشم  مهكف  ..مهنيعأ  نوقدص  ال  مهو  بلاو  لألا 
دونجلا لعشأف  ةعلقلا ..!!! قرح  رمأ  ..ةطاس  ل  ..و  ..سانلا  ءالؤه  ع  اهباوبأ  لفقأو  هتعلق 

دي نا ال  هنأ  ەذه  ةعشلا  هتلعف  ررب  دقو  ..لخادلا  نوجسملا   ءارقفلا  عيمج  قحل  رانلا 
!!. مهنم صلختلا  لثمألا  لحلا  نا  اذل  ..هتلمم  ءارقف   يأ  كانه  نوك  نأ 

نم ةعومجم  ةوعد  ماق  امدنع  هلعف  ام  اهنم  ..ثك  ەذه  نم  ةشحو  ىرخأ أ  صصق  كانهو 
( الويارد  ) مهلأس ..ماعطلا  ةدئام  مه ع  امنو  ..مهف  ماقت ع  ەق  ةبك   ةملول  ءالنلا 

نم ابك  اددع  اواع  مهنأ  مهضع  هلع  درف  اشالاو ..)  ) مهواع  نيذلا  ماحلا  ددع  نع 
لاو ماحلا  ءالؤه  ەاجت  تلصح  لا  ةثلا  تالاتغالاو  تارماؤملاو  ساسدلل  ارظن  ماحلا 

عيمجلا تأجاف  ةروثب  مهيف  خو  اضاغ  الويارد )  ) ضهنف ..ماحلا  يغت  لاحلا إ  ةعبط  يدؤت 
ءاقلب رمأو  املا ..!!! لصحت   تنا  لا  ساسدلا  ل  ءارو  ئرلا  بسلا  مهنأ  اعدم 

نولمع  ءالنلا  ناف  ..كانه  هل  ةددج  ةعلق  ءانبل  ةلج  ةقطنم  مهلسرأ إ  مث  ..مهيلع  ضقلا 
مادختسالا ةك  عم  قزمتت  تنا  مهباث  نأ  ح  ..تقولا  لاوط  ةرعولا  روخصلا  طسو  لجلا 

!!.. فصوي بهر ال  دهشم  ةارع   هش  مهو  مهلمع  نجم   اورمتسا  مهنل  ..لمعلا  ةوسقو 
.ةحارلل ةفا  تاقوأ  مهلوصح ع  مدعو  لمعلا  ةقشم  نم  مهفتح  مهنم  نوثلا  دقو ل 

..مادعإلل اهمدختسا  ىرخأ  لئاسو  كانه  تنا  دقف  ..ةقزوخلا  سانلا  لتق  الويارد )  ) فتك ملو 
نم ةف  ةطلسلا   دقف  امنيح  حو  ..اضأ  ءاحأ  مهو  مهدولج  خلس  وأ  ..ءاحأ  سانلا  غك 

لئاسو ىدحإ  نافلاو  رويطلا  قزوخ  نا  ..راظنألا  نع  افتخم  اهيف  شاع  لاو  هتاح  تاف 
!!. هدل ةلسلا 

ءاجرأ عيمج  نمألا   ظفح  اهنم  ئرلا  هفده  نا  ادج  ةمراص  ناوق  الويارد )  ) عضو دقل 



..نئالا شغ  يذلا  رجاتلاف  ..ةقزوخلا  عبطلا -  - ناوقلا ەذه  كهتي  نم  باقع  ناو  اشالاو ..) )
هنأ ل  ..ةقزوخلا  اعمج  مهصم  حيحص - سكعلاو   - اهجوز نوخت  لا  ةأرملا  حو  ..صوصللاو 

لافطألا ةقزوخ  عنام  نك  مل  هنأ  ام  ..امدنهم  نك  مل  اهجوز  صمق  نأل  ةرم  تاذ  ةأرما  قزوخ 
ەااحض  ثثج  ضرع  اهدع  موقل  ..لعفلا  كلذ  ش إ  ثداوح  كانهف  اوأطخأ ..  اذإ  اضأ 

مئارجلا ةس  تنا  دقف  اذل  ..ناوقلا  اومل  مهل   ةع  نوكتو  سانلا  اهاري  ةماعلا ح  نامألا 
.اقت ةمودعم  ەدهع   

عم ةماعلا  نامألا  دحأ  ءام   لس  عضوب  رمأ  اشالاو ..)  ) نوناقلا  ةوق  الويارد )  ) تي لو 
عضوب رمأو  ..ەذخأ  دحأل  حامسلا  مدع  عم  ..سانلا  هنم  ب  بهذلا   نم  عنصم  بوك 

!!. بولا ةق  دحأ ع  ؤرج  مل  ..سانلا  فوخ  ةدشلو  ..ةسارح  نود  بولا 

..صخش ح فلأ  همح ب 40–100  ةف  لالخ  لتق  دق  الويارد )  ) نأ خــــراتلا إ  بتك  شو 
يذلا علهلا  بس  كراعملا  ىدحإ  هتمه   اولشف   هعم  برح  ةلاح  اونا   نيذلا  كارتألا  نأ 

( اثلا دمحم   ) لا ناطلسلا  دعأ  امدنعف  ..ةشحولا  هتاسرامم  نم  لا  شجلا  بولق  بد  
نأ كردأ  دق  الويارد )  ) نا اشالاو ..)  ) وزغل اداتعو  ةوق  الويارد )  ) شج قوف  ارارج  اشج 

ل ممسو  اشالاو )  ) دودح ةدوجوملا ع  ىرقلا  قرح  ماق  اذل  ..نلا  هل  لمأ  الو  ةاخ  ةكرعملا 
عجارت اذه  دعو  ..هتلمم  دودحل  هلوصو  دنع  ماعطلا  وأ  ءاملا  لا  شجلا  دج  ال  راآلا  

.كاذنآ اشالاو )  ) ةمصاع و  ( Târgoviște ( ) تسفوجرت  ) ةنيدمل الويارد ) )

دهاش اشالاو ..)  ) دودح إ  لا  شجلا  لصو  امدنعف  ..اذه  لل  جاتح  نك  مل  هنأ  عقاولاو 
كانه نا  دقف  خــــراتلا ..!! ةراذ  ادلخم   ارظنم  ..ةقطنملا  ةطحملا  ةاغلا  ايهر   ارظنم  ەدارفأ 
اوناو ..مهعم  ةلطلا  هح  الويارد )   ) مهيلع ضق  نيذلا  كارتألا  ىألاو  جاسملا  فالآ 

مهشج نأ  مغر  اوأر  ام  لوه  نم  مدقتلا  رارمتسالا   كارتألا  دونجلا  ضفرف  قزوخم ..!! مهعمج 
نأ لق  ةكرعملا  ەذه  الويارد )   ) تناف ..مهراد  إ  نيدئاع  اوعجارت  لعفلاو  ..ىوقألا  نا 

!!. أدت

وهو انامور ..)  ) اموق  الط  الاح  تع  نوثلا - روصتي  دق  ام  سكعو  ( - الويارد  ) نأ عقاولاو 
دض اعنم  ادس  فقوو  ..ةوا  ەدل  ءادعأ  براح  دقف  ..ةددع  باسأل  اهثارت  نم  ماه  ءزج 

.هتيار تحت  اشالاو )  ) تاعطاقم عيمج  دحوتب  ماقو  ل  ..ەدل  ةفاقثو  ةراضح  مهتاثأت ع 

امدنع هعم  هنأ ل  حجرملا  نأ  الإ  الويارد ..)  ) اهب تام  لا  ةلسولا  لوح  نوخرؤملا  فلتخاو 
د لتق ع  هنأ  ىرخأ  ةاور  ركذت  امنب  ..كارتألا  دض  كراعملا  ىدحإ  لاتقلا   ەدونج  كراش  نا 

ةرج لوهجم   نام  تنفد   هتثج  نأ  خــــراتلا  بتك  ركذتو  ..برحلا  ءانثأ  مهسفنأ  ەدونج 
.(Snagov ( ) فوجانس )

نم يوحت  لاو  الويارد ..)  ) وأ الاولا ) دالف   ) ةس نم  ةمهملا  تاطقللا  ضع  وه  ەانركذ  امو 
با نمو   - اضأ ركذن  نأ  بج  نل  ..لما  دلجم  ءلمل  ك  ام  بذعتلاو  لتقلا  صصق 

( الويارد  ) ءادعأ انل  اهلقن  لا  ثادحألا  ضع  كانهف  ..ةققد  ةخراتلا غ  رداصملا  نأ  فاصنإلا -
.همئارج فصوب  اوغلا  امرو  ..هسفن 

وتسا ( Bram Stoker ( ) ركوتس مارب   ) بلا بتالا  نأ  اضأ  ركذن  نأ  ةاهنلا  ن   الو 
ماع هتاذ  مسالا  ةهشلا  هتياور  حنمو  ..هسفن  الويارد )  ) نم هشلا  ءامدلا  صاصم  ةصخش 
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نولا قامعأ  ةلحر إ 
ناسإلا  اهحرط  لا  ةلئسألا  مدقأ  نم  حجرألا - ع   - لاؤسلا اذه  نولا ..!! ؟ مجح  غلي  م 
اموي إ علطتي  مل  انم  نمف  ةدكؤم ..!! ةاجإ  نود  اذه  انموي  احورطم ح  لازي  ام  وهو  ..خــــراتلا 

.!؟ ەارن يذلا  لئاهلا  ولا  غارفلا  اذهل  ةاهن  كانه  تنا  نإ  الئاسم  ..راهبنا  ءامسلا 

مجحلا لئاه  نولا  نأ  دكؤن ع  نأ  الوأ  جاتحن  ..انعوضوم  ه  انأد  يذلا  لاؤسلا  بجن ع  لو 
قوف نولا  مجحف  ..ةهيد  اهنأ  كنم  انظ  مارلا  رورم  كلع  رمت  ةراعلا  كلت  عدت  الو  لعفلا ..!!!

مل كنأ  ع  اذهف  نولا  مجح  لختت  نأ  عيطتس  كنأ  تننظ  ولو  ..هلخت  كنكم  ام  ل 
ءاضفلا ال ةعساشلا   تاحاسملا  نأ  الوأ  كردت  نأ  طقف  كلع  نآلا ..!! همجح ح  بعوتس 

زجعنس ح رافصألا  تارالم  نم  نوكتت  ةلاخ  اماقرأ  دجنس  الو  ..تاموللا  وأ  لامألا  ساقت 
!!. اذه ةغلام   يأ  دجوت  الو  اهتءارق ..!!! نع 

اذهو ةئوضلا ..!! ) ةنسلا   ) حلطصم ..ددجلا  حلطصملا  كلذ  رهظ  ..كلفلا  ملع  روطت  ذنمو  ..اذل 
نأ املع  ..ةلما  ةنس  ةدمل  ءاضفلا  قلطنا   ول  ءوضلا  اهعطق  لا  ةفاسملا  قلط ع  حلطصملا 
نم اموي  انكمت  ول  اننأ  يأ  ..م  ولك  اوح 300000  يواس  طقف  ةدحاولا  ةناثلا  ءوضلا   ةع 

تارم نم 7  ضرألا أ  بكوك  لوح  نارودلا  نم  نكمتس  اننإف  ..ءوضلا  ةع  س  ةرئاط  عنص 
!!!!. بسحف ةدحاولا  ةناثلا   

ارالم و862 اوح 25  ةدحاولا  ةنسلا  ءوضلا   اهعطق  لا  ةفاسملا  نأ  دجن  ..ةطس  ةسحو 
دعتسا الاخو ..!؟ ؟ امخض  كل  ادو  مقرلا  كجعزأ  له  ..ىرت  م ..!!! افلأ و818 انويلم و801 

تافاسملا ساق  طقف   ةدحاو  ةلف  ةدحو  ىوس  يواس  ةلئاهلا ال  ةفاسملا  ەذهف  ..اذإ  ةأجافملل 
!!. ةنولا

ةئوض ةنس  يأ   ) ةدحاو ةلف  ةدحو  ةفاسم  انع  دعي  ضرألا  بكوك  إ  موجنلا  برقأ  نأ  ولف 
ةدمل ءوضلا  ةع  قلطنت  نأ  بج  ءاضف  ةنيفس  جاتح إ  هلإ  انلوصو  نأ  اذه  عس  ةدحاو ..)

ةحانلا نم  لامتحالا  اذهو  ةدحاو ..!! ةظحلل  اهتع  ضفخت  وأ  فقوتت  نأ  نود  ةلما  ةنس 
!!. لقألا احلا ع  تقولا  ..سياقملا   ل  الحتسم  ةملعلا - تسلو   - ةلمعلا

ةع طت  ةكرم  ضرألا ع  بكوك  نم  ةمهو  ةلحر  ذخأن  انوعد  ..ةمدقملا  ەذه  دع  ..نآلاو 
!!!.. ەذه انتلحر  هقرغتسس   تقولا  نم  م  ىلو  ..يدملا  نولا  قامعأ  قلطننل إ  ءوضلا 

!!!. كلفلا ءاملع  حجري  ام  لصنس  ىدم  يأ  و 

بوقثلا وأ  ءادوسلا  بوقثلا  لثم  ..نولا  تافاسملا   اهب  تخن  لئاسو  نع  انه  ثدحتن  نل 
ام نولأس  اذام ..!؟ راصتخا ..!! يأ  نود  ةئاضفلا  انتيفس  اهل  تافاسملا  عطقنس  ل  ..ةدودلا 

ل بجأس ع  انه ل  انعوضوم  سل  اذه  اهنع ..!؟ ثدحتن  لا  ءادوسلا  بوقثلا  ەذه   
( رلو نوج   ) مألا لفلا  ةرم  لوأل  همدختسا  اس  ثدح  حلطصم  وه  دوسألا  بقثلا  ..لاح 

ح هتلتك  مجح  دادزي  مجن  ع  قلط  حلطصملا  اذهو  ماع 1969 .. ( John A. Wheeler)
نأ ةجرد  إ  ةلئاه  ةلاحلا  ەذه  هتبذاج   نوكتو  ..اقت  تارم  ثالثب  سمشلا  نم  لقثأ  حبص 

!!. اهسفن ..اهلوح ح  نم  ء  ل  مهتلت  لا  ةماودلا  اجردت  ىواهتي  مجنلا  بلق 

تاذ داوسلا  ةددش  ةسدنه  ةطقن  درجم  حبصل  ەدوجو ..!! مدعنو  ال  مجنلا  رّمدُ  اهدنع 



بقثلا  ) ب س  اذهلو  ..هسفن  ءوضلا  صاصتما  ع  ةرداق  ةلئاه  ةبذاجو  ادج  ةلاع  ةفاثك 
الو ضرألا ..!!! ةبذاج  فعض  رالم ) نويلم   1600  ) اوح دوسألا  بقثلا  ةبذاج  غلتو  دوسألا ..)

دحأ الف  ءادوسلا  بوقثلا  هعلتت  ام  ل  بهذ  نيأ  إ  امأ  ..مقرلا  اذه  طم   أطخ  يأ  دجوي 
.نآلا ةدكؤم ح  ةروص  ملع 

كانهو ..نولا  نيدعاتم   نام  ب  تخم  قط  وأ  رمم  ةاثم  ف  ةدودلا  بوقثلا  امأ 
.انه انعوضوم  تسل  اهنل  ةدودلا  بوقثلاو  ءادوسلا  بوقثلا  لوح  ةثك  تاظن 

ضرألا بكوك  نرداغم  ةمهولا  ةئاضفلا  انبكرم  نم  قلطننو  ئرلا  عضوملل  دوعن  انوعد 
لوألا أدس   انتلحر  نأ  املع  ..نولا  ةخرات ع  ةلحر  ءاضفلا   هجتم إ  ءوضلا  ةع 

نع ثدحتن  نل  عبطلا  ..ءوضلا  ةع  ةكرملا  تقلطنا  دق  اه  ..و  ..ددجلا  ماعلا  نم  رياني  نم 
ادج ةهفات  ةمهم  هلإ  لوصولاو  ..ضرألا  إ  ةوامسلا  مارجألا  برقأ  وه  رمقلاف  ..رمقلل  لوصولا 

اددحتو ..بسحف  تناث  نم  لقأ  دع  رمقلا  لصنس إ  ذإ  ةلهذملا ..!! ةعلا  ەذهب  س  امدنع 
قئاقد نوضغ 8  اهيلإ   لصنسف  سمشلا  امأ  ..ضرألا  نم  انقالطنا  دع  طقف  ةناث  لالخ 1.28 

زواجتت 6000 لا  سمشلا  حطس  ةرارح  ةجرد  لمحت  ةرداق ع  ةئاضفلا  انبكرم  نأ  راتعا  ع 
.ةئم ةجرد 

رادم رمن  ةللق  قئاقد  انتلحر  ةاد  دع  نحن  اه  ..رمقلاو  سمشلا  نع  ادعو  ..نآلا  مهملا 
اكوك تع  يذلا  مخضلا  يشملا  بكوك  مث  ..خــــملاو  ..ةرهزلا  بكوك  رادم  مث  ..دراطع  بكوك 
دودح نم  اخأ  جخنل  ..نوتن  هلو  ..سوناروأو  ..لحز  مث  ..ةددع  تازاغ  نم  نوكتي  هنوك  ازاغ 

نم ءوضلا  ةع  انقالطنا  نم  طقف  اقت  فصنو  تاعاس  دع 5  كلذو  ..ةسمشلا  انتعومجم 
!!!. ضرألا بكوك 

ةضرألا انسياقم  ةفاسملا  باسح  اندرأ  ول  نآلا  لم ح  نويل  اهردق 3.5  ةفاسم  انعطق  دقل 
برد  ) انترجم يدومع   لش  رفاس  انلز  امو  ..رياني  نم  لوألا  انلز   ام  نحنو  ةداتعملا ..!!!

اهنع  دعتنل  ..ةسمشلا  انتعومجم  نم  وتلل  انجرخ  ثح  ..ضرألا  بكوك  نم  قلطنم  ةناتلا )
.ةدرجملا علا  اهتدهاشم  نع  زجعن  انب  ةللق ح  تاظحل 

نم لئاه  م  ىوس  هف  ىرن  يذلا ال  اخلا  ءاضفلا  نم  ةلئاه  تاحاسم  ..اعساش  لاز  ام  ءاضفلا 
إ لصن  نأ  نودو  فقوت  نود  ءوضلا  ةع  س  نحنو  ةلما  ةنس  رمت  ..ادج  ةدعلا  موجنلا 

ماعلا نم  لبأ  نم  عساتلا ع  ..اخأو   ..تاونس  عــرأ  مث  ..تاونس  ثالثو  ..ناتس  رمت  ..ء 
..(Alpha Centauri A  ) وهو ..ةسمشلا  انتعومجمل  مجن  برقأ  لصن إ  ..انرفس  ذنم  سماخلا 

ذنم تاونس  نم 4  أ  دع  هلإ  انلصو  دقو  لعفلا ..!!! ةسمشلا  انتعومجم  إ  مجن  برقأ  هنإ 
.متملع ام  ءوضلا  ةع  ضرألا  بكوك  نم  انلحر 

ةاد اضأ   انلز  ام  و  ..ةضرألا  سياقملا  بسح  لم  نويلت  ةفاسم 25  نآلا  انعطق  دقل 
نع ةئوض  تاونس  اوح 10  دعت  ةفاسم  انسفنأ  دجنل  ..تاونسلاو  ماألا  رمت  ةلحرلا ..!!

ودس لاو  ةسمشلا  انتعومجم  نم  اس  ةقلا  موجنلا  ىرن  ةفا   ةفاسم  ..سمشلا و 
نم كانهو  انه  ةرثانتم  بحس  اضأ  ىرن  ام  ..اهضعب  ادج  ةقلا  ماسجألا  نم  ةعومجم  انل 

(. ةمدس ةمامغ   ) مسا اهنم  ل  قلط ع  لاو  ءاضفلا  تازاغلاو   راغلا  تامسج 

مث ةدملا - ەذه  ل  شعنس  اننأ  ضافا  ع   – ء لصن إ  نأ  نود  ةلط  نورقو  تاونس  رمت 
نم اءزج  ةدرجملا  علا  اخأ  ىرن  انأد  ةئاضفلا  انتيفس  رفسلا   نم  ةئوض  ةنس  دع 1000 



فلأ ةئام  جاتحنس إ  ..نلو  ..مجحلا  لئاه  وزلح  راصعإ  اهنأو  ةناتلا ..) برد   ) انترجم حمالم 
نع انلحر  ذنم  ةرم  لوأل  ةلما  ەذه  ةنوزلحلا  انترجم  ىرن  نأ  عيطتس  ىرخأ ح  ةئوض  ةنس 

.كش نود  ةلئاه  ةنمز  ةف  ةئوض ..!!! ةنس  فلأ  ةئام  ..معن  ضرألا ..!!! بكوك 

أرقن فك  فرعن  ال  ةحا  ةناتلا ..) برد   ) انترجم موجنلا   ددع  ركذن  نأ  انس  ..الهم 
..ادج مقرلا  ظحال  ارفص ..!!! هلإ 22  فضت  مث  مقرلا 10  ةاتك  عيطتس  ..نلو  مقرلا ..!!!
هلختي ام  ل  قوف  يذلاو  لعفلا  موجنلا  نم  لهذملا  ددعلا  اذه  يوحت  ةدحاولا  ةرجملاف 

اذه نم  ادج  اق  موجنلا  نم  اددع  يوحت  نولا  تارجم  مظعم  نأ  ركذن  نأ  الو ن  كلقع ..!!!
تاعومجم ىرخأ   باوك  ع  ةاح  نع  ثحلا  نع  انه  ثدحتن  نل  نحنو  اضأ ..!!! مقرلا 

ىرخأ باوك  ع  ةاح  دوجو  فاشكتسا  ةلواحمف  ..ةسمشلا  انتعومجم  ةهيش  ةسمش 
.هلخت اننكم  ام  ل  قوفت  نمزلا  نم  ةساق  ةفلو  ءوضلا  ةع  رفسلا  نم  ىرخأ  ةلحر  بلطتس 

..ءوضلا ةع  راخلا  ءاضفلا  رفسلا   نم  ةنس  يالم  دعف 5  ..ەذه  انتلحر  صوصخ  امأ 
انترجم انل  ودس  ..اضأ  ءاحأ  انلز  ام  اننأ  راتعا  عو  لاملاو ..!!! مامتلا  ةنس  يالم  ..معن 5 

ەذهف ..ءيراقلا  يزع  امامت  ىرخألا ..!! تارجملا  فالآ  ب  ةغص  ةطقن  درجم  ةناتلا ) برد  )
كدوجو ع ءانثأ  ءامسلا  اهارت   لا  اموجن  تسل  نآلا  اهارت  لا  ددعلا  ةلئاه  ةغصلا  طاقنلا 
اهنل  ..معن  ةغص  طاقنك  كل  ودت  اهنإ  اهلمأ ..!! تارجم  عقاولا  ل    ..ضرألا  بكوك 

يوحت اهنم  ةرجم  لو  ..حيسفلا  نولا  اذه  كانهو   انه  ةرثانتملا  تارجملا  تارالم  عقاولا 
.انملع ام  موجنلا  تارالم 

لشلا ةدوقنع  ىرخأ  ةرجم  نم 30  اغص  اءزج  ودس  ةناتلا ) برد   ) انترجم نإف  طقف  ملعللو 
مسا تارجملا  نم  ةدوقنعلا  ةعومجملا  كلت  قلطو ع  ..ةدرجملا  علا  ةلما  اهارن  نأ  عيطتس 

(. ةلحملا ةعومجملا   ) يأ ( Local Group)

ةنس نويل  ةئوض ..!!! ةنس  نويل  ةرملا  ەذه  رمتو  ..نولا  قامعأ  ةلاخلا   انتلحر  رمتس  
ةدملا ەذه  شعنس  اننأ  راتعا  ع  ةدحاو  ةظحلل  ولو  فقوت  نود  ءوضلا  ةع  اهيف  س 

ع اهلالخ  نم  رمنس  ..ةسماخو  ل  ..ةثلاثو  ..ةناث  ةئوض  ةنس  نويل  رمتو  اضأ ..!!!!
غلا دنه  لش  اهنأو  انل  ودت  اهنم  لو  ..كانهو  انه  ةرثانتملا  تارجملا  نم  تاعومجم 
نم للقنو  اللق  ن  أدن  لاملاو ..!!! مامتلا  ةئوض  ةنس  يال  دع 10  ..اخأ  ..و  ..ةعورلا 

لشلا إ  ةرظن  ذخأنل  ..ةرملا  ەذه  لمالا  ةكرملا  فقون  نأ  إ  ..ةئاضفلا  انبكرم  ةع 
.نولا هلع  ودي  دق  يذلا  افالا 

اهنب لصفتو  ةلمج  ةسدنه  الاشأ  لثمت  كانهو  انه  ةنملا  تارجملا  يال  نم  ح  ددع ال 
مهفو لاخ  قوفت  ةلئاه  تاحاسم  لمأتنو  سلجن  ..اخلا  ءاضفلا  نم  قدصت  ةعساش ال  تاحاسم 

لا تافاسملا  ل  نوكت  دق  ..فرعن  ال  اذه ..!! ؟ ل  دع  دجوي  اذام  ..و  ..ناسإ  ل  كاردو 
!!. لعفلا ءاملعلا  ضع  هحجري  ام  اذهف  ..معن  ..بسحف  ةادلا  اهانعطق  

ةاجإ كلم  دحأ  الف  ..ال  دأت  ل  انعوضوم ..!! ؟ ه  انأد  يذلا  لاؤسلا  انبجأ ع  له  ..نآلاو 
انل ..ةادلا  انركذ   املثم  نولا  مجح  ةفرعم  نع  العف  زجعن  امرو  ..لاؤسلا  اذه  ةققد ع 
!!.. ەذه انتلحر  نم  امر  ائش  ملعتن  نأ  عيطتس  ام  ..هعاسا  لوهو  ..هتماخض  كل  بن  نأ  اندرأ 

بكوك شعت   كنأ  ركذت  ..ةعصلا  فورظلاو  لاشملا  ضعب  كتاح  رمت  امدنع  ..لقألا  عف 
ةطس كلاشم  كل  ودت  دق  اهدنعف  ..هتعورو  نولا  اذه  ةمظع  مامأ  ائش  يواس  غص ال  قرزأ 



.لحلل ةلاقو 



مؤاشلا ملاع 
اهنوتعو ادج  ةمدق  نامزأ  ذنم  نوثلا  اهنم  مءاشي  رومأ  اهل  ..خلإ  مقر 13 .. ..بارغلا  ..ةموبلا 

فرع نل  ةداعف  ..ءاشألا  كلت  نم  همؤاش  بس  نع  مئاشملا  انلأس  ولو  ..سحنلا  تامالع  نم 
الاغو ..اهءارو  ةققحلا  باسألا  ةفرعم  نود  لاجألا  رم  سانلا ع  اهثراوتي  رومأ  اهنأل  ..ةاجإلا 

تنا اهنأل  ..املا  اهري   ام  اهل  نوك  دق  ةرثدنم  تادقتعمو  تاداع  بس  مؤاشلا  نوك  ام 
.تافارخلا داقتعالاو  لهجلا  اهيلع  لا ط  نامزألا  كلت  سانلا   ةلقع  عم  قفتت 

ثح ..سانلا  دنع  مؤاشلا  ثعت ع  لا  ءاشألا  روذج  ةفرعمل  تجأ  ةددع  تاسارد  كانهو 
فرع نأ  نود  مقرلا 13  نم  يغلا  مظعم  مءاشي  ..لاثملا  لس  عف  ..ثلا  اهلالخ  نم  حضتا 

كوكملا لشف  نم  اوفوخت  ةكمألا ) ةدحتملا  تاالولا   ) نثلا  نأ  ل  ..كلذ  بس  مهتبلاغ 
وللوبأ 13)  ) نأ فطلاو  ..مقرلا  كلذ  لمح  هنأل  طقف  ..رمقلا  هتلحر إ  وللوبأ 13 )   ) اضفلا

خسر  يذلا  رمألا  اهتمهم ..!! تلشفف   ..لعفلا  اهتلحر  ءانثأ  ةثك  لاشمل  تضرعت 
هنم يغلا  مؤاش  بس  نأ  نوثحالا  ىري  يذلا  مقرلا  اذه  نم  مؤاشلا  ةغلا  تادقتعملا 

هترت نا  ذإ  ..خألا  ءاشعلا  ةصق  مالسلا )  هلع   ) حيسملا ناخ  يذلا  نئاخلا  اذوهي ) هطاترا ب(
.نعدملا صاخشألا  نم ب  ثلاثلا ع 

نورقلا إ  عجري  هس  نأ  حضتا  دقو  ..شخ  ملس  تحت  نم  رورملا  نم  مؤاشلا  اضأ  كانهو 
ةدنسم إ ةشخ  ملالس  مادختسا  ذفنت  اوروأ  مادعإلا   ماحأ  مظعم  تنا  امدنع  سولا 

ناهذأ ةقطلا  ەذهب  ملسلا  عضو  طتراف  ..مرجملا  ه  قنش  لح  اهنم  ل  نم  دتو  طئاحلا 
ملسلا تحت  نم  رورملا  نع  نوعنتم  اولاز  ام  اوروأ  نثلا   نأ  ح  ..مادعإلا  ةركف  سانلا 

.بسلا اوكرد  نأ  نود  كلذ  نم  نومءاشو 

- ةيدلا صصقلا  ركذت  امو   - هنأل ةقلاو  ةغلا  تاراضحلل  مؤش  ريذن  اضأ  بارغلا  تعو 
نم صلختي  فك  فرع  مل  لباه ..)  ) ەاخأ لباق )  ) لتق حف  ..توملا  ةقلخلا  ءد  ذنم  طترا 

ةركف لباق )  ) سأر تتن   انه  نمو  ..اتيم  رخآ  اارغ  نفدل  ضرألا  رفح   اارغ  دهاشف  ..هتثج 
ضع اضأ  كانهو  ..سانلا  هنم  مءاشو  توملا  بارغلا  طترا  اضأ  انه  نمو  ..تملا  نفد 

نافوطلا رمأ  هل  فرعل  اارغ  لسرأ  دق  مالسلا  هلع  حن )  ) هللا ن  نأ  إ  ش  لا  تااورلا 
مالسلا هلع  حن )  ) لسرأف ..عجري  ملو  ةفاط  ةفج  لغشا  بارغلا  نلو  ..ءاملا  بوسمو 

نم اذهو  ..ضفخنا  ەاملا  بوسم  نأو  تنا  نافوطلا  نأ  اهنم  فرع  ءاخ  ةقروب  هتتأف  ..ةمامح 
.مالسلل ازمر  اهوتعاو  ةمامحلا  مدقلا  ذنم  سانلا  اهيف  لءافت  لا  باسألا  دحأ 

ةلاهتملا املا  اراهن   شعت  اهنأل  امر  ..قالطالا  ع  مؤش  ريذن  رهشأ  ف  ةموبلا  امأ 
ةئيه جخت ع  تملا  ناسإلا  حور  نأ  ائاد  اداقتعا  كانه  نأ  ام  ..الل  الإ  ىرت  الو  ةروجهملا 

.قلا نوفدملا   ەدسج  انزح ع  ختل  ةموبلا  رئاط 

ةمل و  ّطتلا ..)  ) ةظفل هلع  نوقلطو  ..مؤاشلا  اثك  نونمؤي  ةلهاجلا  برعلا   نا  دقو 
اولءافت انيم  راط  نإف  ..رجح  هنومري  وأ  طلا  نورجزي  اونا  ثح  ..طلا  رجز  ةداع  نم  ةقتشم 

نم طتلا  امأ  ..مهلمع  ماقلا  نع  اوضرعأو  اومءاش  اراس  راط  نو  ..لمع  نم  ه  نوموقس  ام 
هنأ ال لوق  نم  عمس  ام  امئاد  ذإ  ..نآلا  لا ح  ناسإلا  دنع  امئاق  لازي  ام  وهف  ەوجولا 

.ام اصخش  ىأر  هنأل  هموي  ظحلا   ءوس 



ناف ..دصلا  جخ إ  سرفلا  كولم  دحأ  نأ  ح  ذإ  ..تاذلا  رمألا  اذه  لوح  ةفط  ةاور  كانهو 
..ائس الأف  ەتعو  روعألا  كلذل  هتؤر  نم  كلملا  مءاشيل  ..روعأ  الجر  هتلحر  دهاش   نم  لوأ 
هنلو ..ائش  داطص  نل  هنأ  مؤاشلا  اروعش  لمح  وهو  دصلل  بهذ  مث  ..هسح  رمأو  هف 

..روعألا كلذ  هلعف  امل  ددشلا  مدنلا  رعشف  ..اقالطإ  هعقوتي  مل  اثك  ادص  داطصا  أجافت ح 
امع هل  اضعت  فولا  لاملا  هلع  قدغأو  روعألا  حا  قالطا  رمأ  ..دصلا  ةلحر  نم  داع  امدنعو 

كتيقلو ..تسحو  تف  تيقل  كنإ  : )) كلملل لاقو  ..لاملا  ضفر  روعألا  نلو  ..ه  هلعف 
.))!؟ رخآلا امؤش ع  نا  انم  نمف  ..افو  ادص  تدطصاف 

كحت نم  مؤاشلا  ..باسألا  ةلوهجم  اهنل  مؤاشلا  ع  ثعت  ىرخأ  ةثك  رومأ  كانهو 
..دسحلا ماللا ع  يوطني  بشخلا ح ال  سمل  وأ  ..ائش  صق  نأ  نود  ءاوهلا  اع   صقملا 

..ظحلا ءوسل  اريذن  اذه  نا  ىلا  علا  فر -
ّ

ت يأ   - تجلتخا اذإف  ..علا  جالتخا  اضأ  كانهو 
.حيحص اضأ  سكعلاو  ..س  عامس خ  ع  ىلا  نذألا  نطلاو   ..حيحص  سكعلاو 

اهب لءافتي  ح  ..ضعلا   ىدل  مؤاشلا  ع  ثعت  لا  رومألا  ضع  كانه  نأ  ن  الو 
..ةاحلا هراجتو   ناسإلا  تادقتعم  ع  دمتعت  ل  ..سياقم  يأ  اهل  دجوي  الو  ..نورخآ 

.ددحم نامل  باهذلا  نم  وأ  ..الثم  ناولألا  ضع  نم  مؤاشلا 

سعلا نمو  ..اسإلا  ثالا  نم  هلامهإ  نكم  اءزج ال  لؤافتلا  وأ  مؤاشلا  ةلأسم  ةاهنلا  ت  
.قطنمل عضخ  الو  القع  رمألا غ  هل  اد  امهم  ..ةل  ناسإلا  هنم  صلختي  نأ 



يددحلا عانقلا  وذ 
خــــراتلا ءانجس  أ  ..يددحلا  عانقلا  يذ  لجرلا  زغل  ..ةخراتلا  زاغلألا  رهشأ  نم  وه  امر 

ةف ءانثأو  ماع 1669 .. ..ةققحلا ف  هته  دحأ  فرع  نأ  نود  تامو  شاع  يذلاو  ..اضومغ 
رفلا لسالا )  ) نجس إ  ةرخاف  ةلم  ةع  تلصو  ع ..) عبارلا  سل   ) كلملا مح 

خو ةرخاف  ااث  يدتري  لجرب  نوطح  نيذلا  سارحلا  نم  ددع  ةعلا  ناو ع م  ..بهرلا 
عضو ع بك  لفق  عم  ..همفل  ىرخأو  هيعل  تحتف  ىوس  هل  كي  يددح ال  عانق  فلخ  ههجو 
ادعو هنم  بلطو  ..ماحا  ضماغلا  جسلا  كلذ  نجسلا  ريدم  لقتسا  دقو  ..هحتف  عنمل  عانقلا 
كلذ يددحلا  عانقلا  وذ  ەدعوف  ..هعانق  عي  نأ  وأ  هتققح  قالطالا  ادحأ ع  خ  الأ  اعطاق 

.سارحلا ظحال  ام  ددش  ءاكو  ةق  توص  ةنب 

ادو ل  ..امامت  ةلزعنم  اهنل  ..دج  وحن  ةثثؤم ع  ةصاخ  ةنازنز  جسلا إ  لقن  مت  كلذ  دعو 
نم أ رمتو  ةفرغ  نم  زاتجت أ  نأ  كلع  ..اهيلإ  لصت  حف  ..هل  اصصخ  اهدادعإ  مت  دق  هنأ 

تاملعت كانه  تنا  دقو  ..هلمأ  ملاعلا  نع  جسلا  ةلزع  نم  دأتلا  نودي  مهنأو  ..با  نم 
يأ هعم  يرج  نأ  نود  ةرولا  هتاجاتحا  ل  ل  نأ  جسلا  ةمدخ  ف ع  نمل  ةمراص 

.ةام هلتق  متس  الو  ..ثدح 

ةءارقلا هتقو   مظعم  ق  الاثم  انيجس  نا  يددحلا  عانقلا  اذ  نأ  ةخراتلا  رداصملا  ركذتو 
حلا بحتو ب  اا  راهني  نا  هنأ  ش إ  لا  لواقألا  ضع  كانه  نأ  الإ  ..رويطلا  ةقارمو 

ءودهب  وت  نأ  ..يغت إ  يأ  نود  ةلط  تاونسل  ةروصلا  ەذهب  هتاح  ترمتسا  ثح  ..رخآلاو 
هتمدخ فأ ع  نم  نأ  املع  ..ملاعلا  نع  امامت  الزعنم  كانه  اهاضق  ةنس  اوح 34  دع  هنجس 

عم ادأ  ثدحتي  الأ  رارمتسا  تاريذحتلا  لتي  نا  طقف  دحاو  لجر  نجسلا  ةف  لاوط 
!!!. جسلا

ةصاخ ةلم  ةع  تح  ..ەق  إ  هتنازنز  نم  يددحلا  عانقلا  يذ  نامثج  لقن  مت  امدنعو 
لما رهش  ةدمل  ةددشم  ةسارح  كلذ  دع  قلا  طحأو  ..ماخرلا  نم  عنص  رخاف  إ ق  هتلمح 
مسا تحت  نفد  دقو  ..نامتلا  زغللا    اذه  ءاق  ع ) عبارلا  سل   ) كلملا نمض  ح 

.(Marchioly ( ) ويشرام  ) وهو ..راعتسم 

ةقطنمو ةيجع  ةركف  مهدحأ  جخو  ..دودحلا  دعأ  إ  خرؤملا  لاخ  زغللا  اذه  راثأ  عبطلاو 
ودرانويل  ) مألا مجنلا  هتلوطب  ماق  هش  ملف  لمع  تلغتسا   نثلل  ودت  دق  ام  ةاغلل 
جسلا نأ  ركذ  ثح  يددحلا ..) عانقلا  وذ  لجرلا  : ) ناونع لمحو  ماع 1998 .. وباد )

كلذ هعدوأ   كلملا  نأو  ..مأوتلا  ع ) عبارلا  سل   ) كلملا قيقش  ىوس  سل  اذه  ضماغلا 
هتي يددحلا  ال  عانقلا  اذهب  ههجو  خأ  هنأو  ..شرعلا  هعزاني ع  ەرمع  ال  ةلط  نجسلا 

.مأوتلا حضاولا ب  هشلا  دحأ إ 

خرؤملا ناسحتسا  قلت  مل  اهنأ  الإ  ..ام  دح  إ  اهتيقطنمو  ةظنلا  ەذه  ةفارط  نم  مغرلا  عو 
درجم اذه  انموي  ةصقلا إ  لظتل  ..اهنم  يأ  مسح  متي  مل  ىرخأ  تاسفت  مهرود  اوعضو  نيذلا 

.خــــراتلا همسح  مل  ..زغل  ..و  ..ضماغ  ثدح 



ةداع ةطوطخم غ 
سفت ناسإلا إ  لصوتي  مل  لا  ةخراتلا  زاغلألا  نم  تعتو  ..لعفلا  ادج  ةغ  ةطوطخم  اهنإ 

ةفلا حجرألا   ع  بتك  ..ادج  مدق  باتك  نع  ةراع  ةطوطخملا  ەذه  ..نآلا  ح  اهل 
دلا ع طخ  ةتكم  ةحفص  اوح 240  نم  نوكتو  ..ءاخلا  ريدقت  بسح  ةدالم   1438-1404

.ةعطملا عاخا  لق  نمزلا  كلذ  لاحلا   نا  ام  دلجلا  نم  عقر 

اذه ..ةراضح  يأل  تت  الو  ةلوهجم  ةغل  ف  ..اهب  بتك  لا  ةغللا  وه  باتلا  بغلا  
ةسدنه لاشأ  عم  روذلاو  تاتانلا  هش  امو  ة  تاقولخمل  ةعونتملا  تاموسرلا  ةفاضإلا إ 

رخآ ملاع  نم  انل  تءاج  ةلماتم  ةعوسوم  هنأو  ..باتلا  تاحفص  ألمت  ةموهفم  غ  ىرخأ 
زومرل ةبك  ةطخ  لشل  اهحتف  نكممو  ةطم  تاحفصلا  ضع  نأ  املع  لوهجم ..!!!

.ةارغ تاموسرو أ 

دفلو  ) إ ةس  ( Voynich Manuscript ( ) شيف ةطوطخم   ) مسا باتلا  لمح  دقل 
دق نا  بتلا  نم  ةعومجم  ب  ماع 1912  باتلا  دوجو  فشا  يذلا  صخشلا  شيف ..)
مت يذلاو  ةلاطإلا  ويسال )  ) ةنيدم عقاولا   ( Mondragone ( ) وياردنوم  ) ق نم  اهاشا 
صخش ع نم  لقتنا أل  مث  ءالنلا  دحأل  اولمم  كاذنآ  قلا  نا  ثح  ماع 1573 .. ەؤانب 
ماع ةاغلو  ع  عساتلا  نرقلا  ةيد   ةسردم  إ  ةاهنلا  لوحت   نأ  إ  ..تاونسلا  ىدم 

..لاملا لوصحلل ع  لا  اهيف  ةدوجوملا  راثآلا  نوعي  ةسردملا  لماعلا   ضع  نا  دقو  .. 1953
.اهنمض نم  باتلا  اذه  نا  بتلا  نم  ةعومجم  مهنم  شنف ) دفلو   ) ىشاف

تاغللا ءاخو   ءاملعلا  لق  نم  ماع  ةئام  نم  أل  باتلا  ىوتحم  ةسارد  تمت  دقل 
ةملاعلا برحلا  نم  ةلا  تارفشلا  كف  صتخم   ةناعتسالا  متو  ل  ..ةمدقلا  تاطوطخملاو 

باتلا ىوتحم  نم  ةمل  يأ  مهف  متي  ملو  ..ةجن  يأ  تأ  مل  اذه  ل  نل  ةناثلاو ..!!! وألا 
باتلا ةغل  نأ  ءاخلا  اهلالخ  نم  فرع  لاو  هف  ةدوجوملا  ةللقلا  ةنتاللا  تامللا  ضع  ىوس 

- ئراقلا يزع   - دجتسو هلإ ..!! اولصوت  ام  ل  اذه  ..معن  ..حجرألا  ع  ملا  إ  راسلا  نم 
تاطوطخملا ملاع  ادج   هش  وهف  ..تامولعملا  ةكش  تثح   ول  باتلل  ةثك  اروص 

(Yale  ) ةعماج ةتكم  الاح   دوجوم  وهو  (.. cryptography  ) ةلا تارفشلا  ملعو  ةمدقلا 
نم فدهلاو  ..اهب  بتك  لا  ةغللاو  ..قلا  كلذل  هلوصو  ةفكو  ..ەردصم  نل  ..ةكمألا 

!!!. ادأ اهتااجإ  لصوتلا إ  متي  مل  ةلئسأ  اهل  ..هفلؤم  ةهو  ..ەاوتحم 



لوهجم رهشأ 
امرو ..مارجإلا  ملاع  ادج   هش  مسا  (.. Jack The Ripper ( ) قزمملا كاج   ) وأ حافسلا ) كاج  )

هل قرطتلا  مت  دقو  ةصاخ  ..ةاور  وأ  لاقم  همسا   تأرق  وأ  حافسلا  اذهب  ئراقلا - يزع   - تعمس
مئارجلا باترا  هتشحو  بس  سل  ..لعفلا  ةبدألاو  ةئامنسلا  لامعألا  نم  ددعلا   

متي مل  ذإ  ..اضومغ  ملاعلا  افس  رهشأ  هنأل  نل  ..هنم  ةشحو  أ  اونا  نم  كانهف  ..بسحف 
!!. ادأ هته  فشك  وأ  هلع  ضقلا 

نم ثلا  بكتراو  ..موهفم  بس  نود  ءاسلا  لتق  اصصختم  السلسم  التاق  كاج )  ) نا دقل 
اددحت ..ع  عساتلا  نرقلا  رخاوأ  ندنل )  ) ( Whitechapel ( ) لاشياو  ) ةظفاحم مئارجلا  

ةق لق  لمالا  نههــشب  موقو  ەااحض  ثثج  قزم  نا  ذإ  ..ةدالم  ةفلا 1891-1888   
نع ةراع  حافسلا  اذه  نوك  نأ  ةادلا  لواقألا   راثأ  امم  بلقلاو ..!!! لا  ةلخادلا  نهئاضعأ 

.رحاس هنأ  لاق  ضعلاو  ..ةنيعم  براجتب  موق  صخش  وأ  الثم  ببط 

د رارمتسا  فحصلل  لصت  تنا  دلا  طخ  ةتكملا  لئاسرلا  تاع  كانه  نأ  بغلاو 
ةل نم  اءزج  لئاسرلا  ىدحإ  عم  قفرأو  ل  ..اذه  كاج )  ) مسا ةلذم  تناو  ..لتاقلا  هنأ  اهبحاص 
اهبس ع تقلطأو  محجلا ..!!!) نم  ةلاسر  : ) بقل ةلاسرلا  كلت  ةفاحصلا ع  تقلطأف  ..دآ 

.ەااحض دسج  هشو  قمتل  ةس  قزمملا ..) كاج   ) بقل لتاقلا 

فوخلا ءاوجأ  اهيلع  تمخ  ذإ  ..ةفلا  كلت  ندنل )   ) تنا فك  لختي  نأ  دحأل  نكم  الو 
عراوش نوؤلم  ةطلا  لاجر  لعج  امم  ..ةعشلا  مئارجلا  كلت  بس  لئاه  بعرب  اهلهأ  شاعو 

ءاحألا تمت   اهضعف  ..ةفلتخم  نامأ  همئارج   بكتري  نا  لتاقلا  نأو  ةصاخ  ..كاذنآ  ةنيدملا 
قرط ةطلا إ  لاجرب  رمألا  لصو  دقف  اذل  ..اهسفن  ااحضلا  ققش  ىرخأو   ..ةنيدملل  ةلخادلا 

تويبلا كلت  نم  بك  ددع  شتفتو  ..اهألا  عم  قيقحتلل  لاشياو )  ) ةظفاحم تويب  عيمج  باوبأ 
نيذلا صاخشألا  ددع  لصو  ..ةئانجلا ح  تاققحتلا  دفت  دق  نئارق  وأ  ةلدأ  نم  مزل  ام  ذخأو 
هشم ضقلا ع 300  ةطلا  لاجر  ماقو  ل  ..صخش  اوح 2000  تاققحتلل إ  اوعضخ 
اهذخأ نا  لا  ةلا  ءاضعألا  بس  نرازج - حو   - حارجو ءاطأ  عم  قيقحتلاو  ..مهب 

نأ ثثجلا  صحف  نم  بت  نأ  دع  ةصاخ  ..ركذت  ةدئاف  نود  اذه  ل  ..ەااحض  ثثج  نم  لتاقلا 
تنا ل  ..ببط  وأ  حارج  د  نكت ع  مل  يأ  ..ةصصخت  ةقط  متت  مل  ااحضلا  ءاضعأ  ةق 

رداتس ام  اذه  نا  نإ  ااحضلل  باصتغا  يأ  ثودح  مدع  ةبطلا  رراقتلا  تتثأ  ام  ..ةئاوشع 
.ضعلا ناهذأ  إ 

لتاقلا ضق ع  نمل  ةأفام  لاملا  نم  بك  غلم  دصرب  كاذنآ  ةناطلا  ةموكحلا  تماق  دقو 
ةطلا  لاجر  ةدعاسمل  عراوشلا  عوطتملا   نم  بك  ددع  جخو  ..هنع  تامولعم  د  وأ 

زكرمت بس  ةنيدملا  ناس  دحأ  حجرألا  ع  هنأ  تاطلسلا  تحجر  يذلا  لتاقلا  نع  ثحلا 
ةاهن لطع  ثدحت   تنا  لتقلا  مئارج  نأل  ..الماع  وأ  افظوم  نوك  امرو  ل  ..اهيف  مئارجلا 
همئارج بكترا  امر  وأ  ..لطعلا  همئارج   سرامو  الماع  وأ  افظوم  لتاقلا  نأ  وي  امم  ..عبسألا 

.ملع دحأ  ال  عاطنالا ..!؟ اذه  انحنمل 

لعل ..سانلا  ع  لتاقلا  لئاسر  نم  روص  عــــزوتب  ةطلا  لاجر  ماق  ..ةسا  ةخأ  ةوطخ  و 
رمتسل ..ىودج  نود  نل  ..الثم  دلا  طخ  لالخ  نم  لئاسرلا  كلت  بحاص  مهدحأ  فرع  عو 



..حضاو بس  نود  مئارجلا  لسلسم  فقوت  نأ  دع  امامت  فقوتت  نأ  لق  تاونس  عض  تاققحتلا 
سانلا اهلقاني  ةروطسأ  درجم  إ  لوحتتل  ..اذه  انموي  ح  ةحضاو  غ  ةمهبم  ةضقلا  لظتو 
سانلا اهلقاني  لا  حاشألا  صصق  لاحك  ..مونلا  لق  ام  صصق  نهدافحأ   تادجلا  اهب  فختو 

.عبطلا ةققح  تنا  ەذه  لتقلا  صصق  نأ  قرافلا  ..تاعمتجملا  عيمج   

هف تعضو  نأ  دع  ةضقلا  كلت  نع  صاخ  فحتم  حاتتفا  مت  ..بسحف  ةللق  تاونس  ذنمو 
ل نم  راوزلا  دفاوتيل  حافسلا ..) كاج   ) نع تاتقمو  قئاثو  نم  اهيدل  ام  ل  ةناطلا  ةموكحلا 

نل ي ..كاذنآ  فحصلا  هتلقانت  امو  لئاسرلا  نم  ام ت  نورو  فحتملا  اذه  ملاعلا إ  ءاحنأ 
همسا مرجم  كانه  لهف  ..نمزلا  لعف  الإ  قلغت  مل  ةقلعم  ةضماغ  ةضقلا  لظتو  ..الوهجم  مرجملا 
ادحاو امرجم  سلو  مرجم  ةدع  لعف  متت  تنا  مئارجلا  نأ  مأ  لعفلا ..!؟ حافسلا ) كاج  )

كلت تفقوت  اذاملو  كاذنآ ..!؟ مالعإلا  لئاسول  تلصو  لا  لئاسرلا  بحاص  وه  نمو  الثم ..!؟
.ملع دحأ  ال  ةأجف ..!؟ مئارجلا 



فنلا بطلا  تافلم  نم 
نمل جاتحن  انعمج  ..حصنلا  هنم  بلطنو  ةمات  ةح  هعم  ملتن  صخش  اناحأ إ  جاتحن  انعمج 

ا ن  ل  انلوقع  نم  ملظملا  بناجلا  اهنكرن   لا  ءادوسلا  راألا  ..انراأ  قدأ  هل  فشكن 
فشكو دحأل  ثدحتي  مل  اذإ  راجفنالا  ةق  ةغر  رعش   دق  انضعو  ..ةعبطلا  انتاح  لصاونو 

تاسلجلا تعاس   وأ  ةعاس  قنو  فنلا  بطلا  إ  اناحأ  أجلن  اذهل  راألا ..!! ەذه  نع 
.يسفنلا ءاطألا  عم  ةجالعلا 

ةزهجأ نود  ضملا  عم  لماعتي  وهف  ..ةعصلا  ةغلا  نوكت  ام  الاغ  فنلا  ببطلا  ةمهمو 
سفنلا ملاع  ..بغلا  ملاعلا  كلذ  رحي   وهو  اروبص  نوك  نأ  هلع  اذل  ..لاحلا  ةعبط 
اهبيكرت ةساسح  ادقعت   قوفت  اهنإ  ..دوجولا  ةلآ   دقعأ  قح  ةلا   سفنلاف  ةلا ..!!

نأ عيطتس  ضومغلا ال  نم  قح  رح  سفنلا  ەذه  ةحلا ..!! تارئاطلاو  ةوونلا  تالعافملا  ل 
.ادأ ةقحسلا  هقامعأ  لصت إ 

..ءاخلا اهفشا  لا  ةردانلا  ةسفنلا  ضارمألا  ضع  اعم  ضرعتسس  ..ةساردلا  ەذه  لالخ  نمو 
اهنل ..ناحألا  بلغأ  قّدصت   ال  امرو  اناحأ ..!! ةفط  ..ةردنلا  ةددش  ..ةغ  ضارمأ  اهنإ 

: رمألا ام   مهأ  اذهو  ..ةققح 

(Stendhal Syndrome  ) لادنس ضارعأ 

نم رف  بتا  وهو  ( Marie-Henri Beyle ( ) يه ب يرام   ) رحلا ل مسالا  وه  لادنس ) )
لئاوأ نم  تعو  ..هتااور  تاصخشل  ادج  قيقدلا  فنلا  هللحتب  فرع  دقو  ..ع  عساتلا  نرقلا 
ةاحلا فصوب  قلعتي  بدألاو  نفلا  نم  عن  ةعقاولا ) و( (.. Realism ( ) ةعقاولا  ) بدأ اوبتك   نم 

.اهيف ملؤم  وأ  حيبق  وه  امل  لامهإ  نود  ةددش  ةقد  اهرهاظمو 

لامجلا دهاش  نأ  بحن  انعمج  ..معن  لامجلا ..!!! نم  ةمدصلا  فنلا  ضرملا  اذه  صخلتو 
ةللق ةئفل  ..نلو  ..ةنفلا  فحتلاو  تاحوللا  وأ  ..الثم  ةعبطلا  رظانملا  لالخ  نم  ه  عتمتسو 

ف ةدسجو ..!!! ةلقعو  ةسفن  ةددش  امالآ  طرفملاو  رحاسلا  لامجلا  بس  ..سانلا  نم  ادج 
ةف لمجلا   نفلا  نم  ةمخض  ةم  ىري  نم  بص  فن  ضرم  رمألا  عقاو  لادنس )  ةرهاظ  )

ةعو ةق  تاارطضا  ةاصإلا  نمضتت  بغلا  فنلا  ضرملا  اذه  ضارعأو  ةصق ..!!! ةنمز 
!!. ناحألا ضع  ةسولهلا   حو  ل  ..كاترالاو  ..راودلا  روعشلا  عم  ..بلقلا  تا   

اوماق نيذلا  حاوسلا  ضع  ه  بصأ  نأ  دع  ..اس  ةللق  تاونس  لق  ضرملا  فاشا  مت  دقو 
تظحول ثح  ..اهغو  اوروأ  ةلمجلا   ةعبطلا  نامألا  وأ  ةهشلا  ةنفلا  فحاتملا  ةراب 
يسفنلا ءاطألا  فشك  نأ  لق  ..رمألا  ئدا  اهبس   سانلا  مهف  نأ  نود  ضارعألا  كلت  مهيلع 

.امسر هنع  اونلعو  ضرملا 

نود اصخش  ه  رعش  هتااتك ح  هفصو   نم  لوأ  هنأل  رفلا  بدألا  مسا  ضرملا  لمح  دقو 
.ةلاطإلا سرولف )  ) ةنيدمل هتراز  ءانثأ  كاذنآ  بسلا  مهف  نأ 

(Stockholm Syndrome  ) ملوهكتسا ةرهاظ 

لق نم  مهفاطتخا  مت  سانأ  ااضق  رخزت  اقت  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  ةطلا   تافلم  نأ  كش  ال 



لش فطاعتت  ةحضلا  دجن   8  % اهتس إ لصت  تالاح  نأ   رمألا  بغلا   نل  ..مرجم 
ةحضلا حبصتو  ل  ..اناحأ  بذعتلا  دح  لصت إ  لا  هتوسق  مغر  فِطتخملا  عم  افمو  بغ 

ةس ملوهكتسا ) ضارعأ   ) مسا هلع  قلط  ضرملا  اذه  حضاو ..!!! بس  نود  فِطتخملل  ةلاوم 
ذخأ مت  ثح  ملعن - ام  دسلا )  ) ةمصاع و  ( - ملوهكوتسا  ) كونب دحأ  تمت   ةق  ةثداح  إ 

ددشلا مهفطاعت  نئاهرلا  ضع  ىدأ  ..ةاصعلا  ضقلا ع  مت  حو  ..ةقلا  ةلمع  ءانثأ  نئاهر 
باصملا بلغأ  نأ  ركذلا  ريدجو  ..ةمحملا  مهدض   ةداهشلا  اوضفرو ح  ل  ..اهدارفأ  عم 

.هتلوفط ةوسقلل   ضرعت  ناسإ  وأ  ..نهجاوزأ  د  فنعلل ع  نضرعت  تاجوز  ضرملا  اذهب 

(Lima Syndrome  ) امل ضارعأ 

دجن امل ) ضارعأ   ) ف ملوهكتسا ..!! ) ضارعأ   ) ەالعأ روكذملا  ضرملا  نم  ضقنلا  ع   
ثدحتن نحنو ال  ..بك  دح  اهب إ  اطترم  هسفن  دجو  هتيحض ..!!! عم  اثك  فطاعتي  فِطتخملا 

هل  رم  فطاعت ال  وه  امنإ  ..الثم  لجر  فطتخملاو  ةلمج  ةاتف  ةحضلا  نوك  ارغ  طاترا  نع 
اذه ضرملا  لمح  دقو  وب ..) ةروهمج   ) ةمصاع امل )   ) نإف طقف  ملعللو  ..ناحألا  بلغأ 

ةعومجم لق  نم  ماع 1996  وب ) ةروهمج   ) ةناالا  ةرافسلا  ماحتقا  ةثداح  ةس إ  مسالا 
بس نود  مهعم  اوفطاعت  نأ  دع  ةرافسلا  ظومو  فسلا  حا  اوقلطأ  نيذلا  يباهرإلا  نم 

.حضاو

(Triskaidekaphobia) 13 مقرلا نم  فوخلا  ضارعأ 

مغر اثيدح  فشا  فن  ضرم  وهو  ..يلجنالا  حلطصملا  نم  حضاو  وه  ام  افلا  عاونأ  دحأ 
اع نم  رمألا  لص  دقو  بوعشلا ..!!! ثارت  اناحأ   ةدئاقع  وأ  ةخرات  روذج  دوع إ  دق  هنأ 

ل ..رغ  قرعو  ةفنع  تاشاعترا  ةاصإلا  هيع إ  مامأ  مقرلا 13  ىرو  فنلا  بارطضالا  اذه 
هلع قلطو  مقرلا 4 .. وهو  رخآ  مقر  نم  اف  اسآ  ق  لود  ىرن   امنب  مقر ..!! بس  اذه 

نوناع نم  بصت  لا  ضارعألا  ةهيش  ه  ةاصإلا  ضارعأو  (.. Tetraphobia ( ) افايت  ) مسا
مقرلا 13. اف 

(Alien Hand Syndrome  ) اضفلا قولخملا  د  ضارعأ 

!!.. لعلا لاخلا  صصق  دنب  تحت  جردني  بغلا  فنلا  بارطضالا  اذه  نأ  ضعلا  نظ  دق 
اهفتو ناسإلا  د  ةلالقتسا  صخلتو   ..هتبارغ  مغر  امامت  قح  ضرم  رمألا  عقاو  هنل  

اهل نأو  ناسإلا  ةدارإ  جراخ  فتتو  لمعت  دلا  نأ  يأ  هلقع ..!! ءاش  ام  سلو   .. ءاش  ام 
.اهتبارغ مغر  ةراعلا  كلت  أطخ   يأ  دجوي  الو  ..القتسم  القع 

وأ ..ةماع  نامأ  هسالم   عك  ..هسفن  ضملا  اهبغري  دق ال  ةدقعم  رومأ  ضملا  د  موقت  ذإ 
ضرملا اذه  نأ  املع  ..الثم  ءاهلا  رارزأ  اهيلع  طغض  نأ  ضفملا  نم  سل  رارزأ  طغضلا ع 

.ضعلا نظ  دق  ام  اضع  سلو  امامت  فن 

(Diogenes Syndrome  ) يجوياد ضارعأ 

ثح ..عمتجملا  نع  ةلزع  نوشع   نيذلا  زئاجعلا  نم  فنلا  بارطضالا  اذهب  باصملا  بلغأ 
بس ةهــلا  حئاورلا  هنم  ثعتف  ه ..!!! غلام  دح  ةدش و  ةصخشلا  هتفاظن  ضملا  لمهي 

..سانلا نع  امامت  ەدعي  هو  زجاح  اهلمأ  هتاح  طحو  ..فظنتلاو  مامحتسالا  مدع 
هنكس لحم  نم  هجورخ  نم  للق  هنكس   نام  ةصاخلا   هتنوؤم  نم  ةمخض  تام  ظفتحف 



ناسإلا بغري  ةرفنمو  ةظغ  ءاشأ  عمج  بغ   سوه  ەدنع  حبص  ام  ..عاطتسملا  ردق 
اذهب باصم  لوأ  ع  فرعتلا  مت  دقو  تاروذاقلاو ..!! تالضفلا  اهنم  صلختلا  ةداع  بطلا 

فوسلف ةس إ  يجوياد ) ضارعأ   ) مسا ضرملا  قلطأو ع  ماع 1975 .. فنلا  بارطضالا 
هنأ ةجرد  دوسأ إ  راظنم  ةاحلا  ىري  اضأ  ناو  ..هشع  يذلا  رقفلا  ةلضفلا   ىري  نا  غإ 
نا ام  ف  لجر  نع  اثحا  انثأ )  ) تاقرط ه  فلل  راهنلا  حضو  ءم   جا  لمح  رهتشا 

!!!. د

(Capgras Delusion  ) سارجا مهو  ( 6

ضملا ع نوك  ثح  ..ةصخشلا  ماصف  باصملا  عم  ةداع  نماي  ادج  ردان  قع  بارطضا 
نأ ضملا  نظف  ..لاتحم  ةطساوب  هلادسا  مت  دق  هئاقدصأ  وأ  هتلئاع  دارفأ  دحأ  نأ  مات  ق 

قلطأ دقو  ةققحلا ..!!! هتجوز  ةصخش  تلحتنا  ةلاتحم  ةأرما  درجم  لاثملا - لس  ع   - هتجوز
.(Joseph Capgras ( ) سارجا فزوج   ) هفشكم ةس إ  ماع 1923  مسالا  اذه  ضرملا  ع 

نم عسلاو  ةعارلا  زوجع   ةأرما  ةقلعتملا  كلت  ..ضرملا  اذهب  ةاصملا  تالاحلا  زربأ  لعلو 
لحتنا لاتحم  درجم  ل  اهجوز ..!! سل  اهجوز  نأ  عطاق  لش  ةنمؤم  تنا  ثح  ..رمعلا 

اهنبا نم  تلطو  ل  ..ةفرغلا  سفن  هعم   اهتلل  قت  نأ  ضفرت  تنا  اهنأ  ح  ..هتصخش 
!!!.. دت تنا  ام  اهجوز  ةصخش  لحتي  يذلا  لاتحملا  نم  اهسفن  ةامحل  سدسم  اهدوزت 

.فنلا بطلا  شسم  ةونع إ  اهوذخأ  نأ  لق  اهتوق  ل  ةطلا  لاجر  تمواق  دقو 

(Celebriphilia  ) هاشملا علولا 

ةعلاو  ةنجألا  امنسلا  هتمدق  ثح  ماألا  ەذه  ام  دح  عئاش إ  فنلا  ضرملا  اذه  نأ  مغر 
بارطضا وهو  ..ةمئاقلا  هعضو   انلضف  دقف  ..اس  ثدح  ضرم  هنأ  ام  نل  ..لمع  نم  أ 

..ةهش ةصخش  جلا  وأ  طاعلا  طاترالل  ضملا  دنع  ةقو  ةحلم  ةغر  بس  فن 
.خلإ ..ةرك  بعال  وأ  ةنانف  وأ  ةلثمم 

(Munchausen Syndrome  ) نزواخنم ضارعأ 

ل لعف  ەارنو  ..سفنلا  ةقثلا  ددش   صقن  نم  ضملا  هلالخ  اع  بغ  فن  بارطضا 
..ضرملا ءاعدا  وأ  ..الثم  ءامغإلا  رهاظتلا  سانلا ..!!! ةقفشو  ەانا  لصحل ع  ء  يأو  ء 

ه طحملا  ةقفشو  ەانا  لوصحلا ع  لجأ  نم  اذه  ل  ..ةبلق  ةن  ثودح  رهاظتلا  وأ ح 
.براقأ وأ  ءاقدصأ  نم 

ماع 1797.. وت  يذلا  نزواخنم )  ) املألا نورالا  إ  ةس  مسالا  اذه  ضرملا  قلطأ ع  دقو 
هئاعدا اهل ..!! ضرعت  هنأ  د  ةلوقعم  براجت غ  نع  هثيدحو  مئادلا  بذلا  هنع  فرع  ثح 

..لقع اهقدص  ال  لا  ىرخألا  صصقلا  نم  ددعلاو  عفادملا  تاقلط  بوكرو  رمقلا  إ  رفسلا 
(. خــــراتلا باذك   رهشأ   ) بقل هلع  قلطأ  ح 



طافلا رمأ هللا  ماحلا 
لا ةخراتلا  تاصخشلا  نم  وهو  ل(م ..) يمطافلا  ءافلخلا  ثلاث  وه  هللا ) رمأ  ماحلا  )

- هئافتخا وأ   - هتوم حو  ..بئاجعلاو  بئارغلا  ةئيلم  هتس  نأ  ذإ  ..اهل  تالؤاس ال ح  تراثأ 
.هماثل فشك  نع  نوخرؤملا  زجع  ازغل  تع 

ه طح  يذلا  ددشلا  ضومغلا  نم  اهدمتسا  ادج  ةق  رمأ هللا ) ماحلا   ) ةصخش تنا  دقو 
ةشهدو نامزلا  نم  ةفلا  كلت  سانلا   ةشهد  راثأ  دح  ةضقانتم إ  تنا  لا  ەرماوأ  عم  ..هسفن 

ةرم تاذ  امراص  انوناق  ردصأ  دق  رمأ هللا ) ماحلا   ) نأ خــــراتلا  انل  ركذ  ذإ  ..دع  امف  خرؤملا 
اذه نم  ةللق  ماأ  دعو  مالسلاو ..) ةالصلا  هلع   ) لوسرلا ةاحص  متش  نم  ةقاعم  ع  صني 

يحسملاو دوهيلا  عم  هلعف  ام  اذه  نم  برغألاو  ..دجاسملا  انلع   ةاحصلا  متش  رمأ  ..رارقلا 
تقولا سفن  هنأ و  الإ  ..ةناثلا  ةجردلا  نم  مهتلماعمو ك  مهداهطضا  ناوق  ردصأ  امدنع 

اهدع أل  ..دوهيلا  داعمو  سانلا  مدهب  رمأ  نا  هنإ  مث  ..مهتلماعم  نسحو  هلإ  مهــق  نا 
ناوق ردصأ  هنأ  خــــراتلا  بتك  ركذتو  ل  ةصاخلا ..!!! هلاومأ  نم  همده  ام  ءانب  دعو  ةجو  ةف 

سفن ..رومخلا و  ةعانصل  مدختس  لا  بنعلا  ةهاف  ةعارز  عنم  عم  ..رمخلا  ب  عنم  ةددشم 
.سانلا ا ع  اهعو  رومخلا  بهت  راجتلا ع  دعاس  تقولا 

ري نا  هنأ  ..اهلتقو  ح  اهتدراطم  رمأو  اثك  باللا  ەرك  هنأ  همح  ةف  لالخ  نلعأ  ام 
يذلا لوجتلا  رظح  ةغلا  هنناوق  رهشأ  نم  امرو  عراوشلا ..!!! الل إ  اهقلطل  ەق  باللا  
ةاغل ءاشعلا  ةالص  دع  نم  دتم  لوجتلا  رظح  ناو  ..لتقلا  هقرخ  نم  اددهم  سانلا  هضرف ع 
تناف ..الل  توص  يأ  اهب  عَمسُ  وأ  دحأ  اهب  دَهاشُ  نك  مل  ةرهاقلا )  ) ةنيدم نأ  ..رجفلا ح  ناذأ 

!!. حاشألا اهنكس  ةنيدم  وأ  ةقملا  هشأ 

اكنم هتاح  نم  ةف  نا   هنأل  نجلا  لاصتا  رخآلا ع  ضعلا  هنظو  ..انونجم  ضعلا  هنظ  دقل 
.اطش سم  ااصم  نورخآ  ەتعا  ..ةناحورلا  ح  مولعلا  ةسارد  ع 

رمأ هللا) ماحلا   ) نأ خــــراتلا  بتك  ركذت  ذإ  ..هتاذ  دح  رخآ  ازغل  دع  لجرلا  اذه  توم  نأ  عقاولاو 
نم نثا  عم  مّطقملا )  ) لج إ  اهجتم  ه  ماع 411  لاوش  نثالا 27  ةلل  ەرامح   بكر  دق 

مداخلا عم  تخا  ..ةلجلا  ةقطنملا  هلغوتو   ةرهاقلا )  ) نم هجورخ  دعو  ..هل  قفارم  مدخلا 
.هل ثدح  ام  دحأ  فرع  ملو  رثأ ..!! يأ  نود  امامت 

وه امف  ..خــــراتلا  راأ  نم  ا  نوخرؤملا  ەتع  يذلا  لجرلا  اذه  ةاح  لوح  تثأ  ةثك  تالؤاس 
هنناوق ددشلا   ضقانتلا  بس  وه  امو  هسفن ..!؟ ه  طح  نا  يذلا  ددشلا  ضومغلا  بس 

امرو ..معن  حجرألا  ع  لتق ..!؟ له  تخا ..!؟ فكو  ةثك ..!؟ اناحأ  هسفنب  اهقرخ  نا  لا 
نإ هلتق  نم  فرعن  اننل ال  ..ةغلا  هتافت  نم  سانلا  ذاقنو  هنم  صلختلل  ةرماؤم  كانه  تنا 

.هتثج تفتخا  نيأ  فرعن  الو  ..العف  لتق  دق  نا 



طحملا يذلا ع 
هنأ ىوس  ..رخآ  راط  يأ  نع  فلتخ  مأ ال  راط  (.. Charles Lindbergh ( ) غبدنيل زلراش  )

..كاذنآ نثلل  الحتسم  اد  لاع  زاجنإ  قيقحتب  املا  نرقلا  تاع  لئاوأ  ملح   نا 
روبع يأ  اسرف ..)  ) إ ةكمألا ) ةدحتملا  تاالولا   ) ەدل نم  ارئاط  رفاس  نأ  زاجنإلا ..!؟ وه  ام 
كلذ تارئاطلاف   فقوت ..) نود   ) ةراع تحت  طخ  فلأ  عضو  ..فقوت  نود  لطألا  طحملا 

اومدقأ ع دق  نخآ  نراط  نأ  انملع  ول  ةصاخ  ..ةدع  تافاسمل  ناطلا  لمتحت  نكت  مل  نمزلا 
!!. اعمج مهفتح  اوقل  مهنل  ..لعفلا  هلق  ةلواحملا  كلت 

هلع نا  ذإ  ..ةددش  ةقد  ةيهرلا  ةلحرلا  كلتل  ططختلا  ماق  ..هملح  زلراش )  ) ققح حو 
دحاو ال رك  تاذ  ةغص  ةداق  ةرمق  مويلا   فصنو  موي  اوحل  دتمت  ةلط  تاعاس  سولجلا 
( سرا  ) إ كروين )  ) نم لم  اوح 3600  روبعل  كلذو  ..ادأ  دوقملا  كرت  وأ  كرحتلا  هل  حيي 

ةملاعلا برحلا  تمدختسا   لا  تارئاطلا  ةهيش  طقف  دحاو  كرحم  تاذ  ةغص  ةرئاط 
اناحأو ةلصوبلا  مادختسا  هقط  اعتم  ..عبطلا  نمزلا  كلذ  ةحاتملا   تارئاطلا  ..وألا و 

رطضس إ دوقولا  نم  نولاج  ةلومح 450  عم  ..ةحالم  ماظن  الو  ..آ  راط  دجوي  الف  ..موجنلا 
أطأو بعصأ  ةمهملا  لعجو  انزو  ةرئاطلا  دس  امم  ..ەرفس  ءانثأ  رخآلاو  حلا  ب  هنم  دولا 

.عبطلا مون  نود  اذه  ل  ..ثك 

عو ةعاس  نم 33  أ  اهلالخ  راط  ذإ  ماع 1927 .. ەذه  ةنونجملا  هتلحر  زلراش )  ) أد اذكهو 
راتمأ عافترا 3  ىرخأ ع  اناحأو  ..توملا  دمجتلل ح  هسفن  اضرعم  اناحأ  مدق  فالآ  عافترا 10 

ةمهملا ەذه  حجن   نأ  إ  ..ةجلا  تاارطضالا  ضع  بنجتل  رحلا  حطس  نم  طقف 
هلوصو نوبقي  صخش  فلأ  نم 150  أ  دجو  ثح  ..اخأ  سرا )  ) إ لصل  ..ةلحتسملا 

لا تافاتهلاو  عيجشلا  تاحص  تقلطنا  ..قفألا ح  هترئاط   اوأر  نإ  ام  نل  ..ددش  قلق 
تضرعت نأ  دع  ضرألا  ع  اخأ  طهيل  ..ةغصلا  هترئاط  مهنم  بق  وهو  اسامح  تدادزا 

.هجو لمأ  اهتمهم ع  تدأ  اهنل  ..ةثك  راأل  هترئاط 

عفادت ذإ  ..هلهمت  مل  دوشحلا  نل  ..ةنوثاراملا  ةلحرلا  ەذه  دع  اهنم  اقهرم  زلراش )  ) نا دقو 
نأ ..راتلا إ  زاجنإلا  اذهب  لفتحم  ةعاسلا  فصن  نم  فاتألا أل  ەولمحو ع  هلوح  سانلا 

ةلاقم لفاح  لودجل  ادهمت  ةحاسالا  ەذخأل إ  ه  ةطاحإلاو  عمجلا  قفتل  نمألا  لاجر  لخدت 
فالآلا كانه  نأ  دجو  ..هتماقإ  لحم  قدنفلا  زلراش )   ) اوذخأ حو  ..مالعإلا  لئاسوو  لوؤسملا 

.ەزاجنب نولفتحو  همسا  نوفتهي  اضأ  ەراظتنا 

..ةلا ةراذ  دلخم   لاع  لط  إ  طسلا  يداعلا  راطلا  اذه  لوحت  ..طقف  مويلا  اذه   
ةموكحلا تماق  دقو  ..اذه  ەزاجنو  هتلحر  نع  ثدحتت  ةقئاثو  مالفأ  ( youtube  ) ةانق دجتسو  

تفام عم  ..هل  امكت  زلراش )  ) ةروص لمح  صاخ  يدب  عباط  رادصتسا  اهنيح  ةكمألا 
.هل امكت  لودلا  تاموكح  نم  اهيلع  لصح  نمزلا  كلذ  سياقم  ةلئاه  ةدام 

مدقو ..ةفحصلا  تاءاقللاو  تاودنلاو  تاقتلملا  تاع  زلراش )   ) كراش ..زاجنإلا  اذه  بسو 
نم اهدحأ  ..ةمسوألا  نم  ثلا  لصح ع  ام  ..همكت  تالفح  امسر   ااطخ  براق 147  ام 
ماتلا )  ) ةلجم نم  ةنسلا ) لجر   ) بقل اضأ ع  لصحو  تلفزور ..)  ) قبسألا مألا  سئرلا 

دلقتلا اذهب  ةلجملا  اهدع  تماق  ذإ  ..بقللا  راتبا  اهيف  متي  لا  وألا  ةرملا  ..ماعلا و  سفن 



.هلاعفأو هتازاجنإل  ةس  ةنسلا  لجر  راتخا  موقت  ثح  ..انس 

ةدج تارئاطلا  رفسلا  عضوم  ذخأ  لوألا   لضفلا  هل  غبدنيل ) زلراش   ) نأ ركذن  نأ  بجو 
ةعطقتم تاف  عو  ةدودحم  تافاسمل  رفسلل  وأ  طقف  لوؤسملل  مدختس  تنا  نأ  دع 
تارئاطلا رطتب  ددشلا  مامتهالا  اهدع  أد  ذإ  ..كاذنآ  اوج  رفسلا  نم  سانلا  فوخل 

نا نأ  دعف  ..ثدح  ام  اذهو  ..لودلا  تافاسملا ب  ءاغلو  رفسلل  ةرو  ةلسوك  اهمادختساو 
ةأجف إ مقرلا  زفق  ..دحاولا  ماعلا  رفاسم   اوح 6000  زواجتي  تارئاطلا ال  نورفاس  نم  ددع 

.تاونس نم 3  لقأ  رفاسم   فلأ  اوح 170 

امئاق ح ەق  لازي  الو  كانه  نفد  ثح  ماع 1974 .. ياواه )  ) رزج ىدحإ  زلراش )   ) وت دقو 
ةمصاعلا طولا   ءاضفلا  فحتم  راوزلل   ضرعتو  الاح  ةدوجوم  ..هترئاط ف  امأ  ..اذه  انموي 

لصتل ناطلا  هلمأ إ  ملاعلا  ةرظن  يذلا غ  راتلا  ەزاجنإ  دهاشك ع  نطنشاو )  ) ةكمألا
.اهيف ةهافرلا  لئاسو  ل  رفوت  عم  ةعو  نامأ  نم  احلا  اننمز  هلع   ام   تارئاطلا إ 



خألا
ةمحملا  ) حلطصم ..ضعلا  هلهج  دق  حلطصم  نع  ثدحتن  نأ  بج  ..عضوملا  لوخدلا   لق 

فاإ تحت  ةداع  نوكت  ةحاسملا  ةددحم  ةفارغج  ةقطنم  ةعبطلا   ةمحملاف  ةعبطلا ..)
امم ضارقنالا  ةددهم  تاناويح  وأ  تاتان  اهئاوتحا ع  ةمحملا  متتو  ..ةمسر  ةموكح  ةهج 

.روصلا ش  ثولتلاو  ةناسإلا  تادعتلا  نم  اهتيامح  مزلتس 

نوكت دق  ةدف  ةعبط  ةمحم  دجوت  ..نلو  ..ةعبطلا  ةمحملل  سرلا  فعتلا  وه  اذه 
ةمحم ..معن  طقف ..!! دحاو  ناسإلو  ..لل  ةعبط  ةمحم  ..ملاعلا  اهعون   نم  ةدحولا 

..ضرألا هجو  ةلزع ع  لا  تعو أ  ل  ..ملاعلا  نع  امامت  لوزعم  ناسإ  اهيف  شع  ةعبط 
.هتلبق نِم  نم ت  رخآ  هنأ  دقتعُ  لجر  شع  لزالا ..)  ) نوزامألا  تااغ  ف 

نم ةعومجم  لق  نم  املا  نرقلا  تايعس  لجرلا   اذه  دوجو  فاشا  مت  دقل 
ةصاخ ..خلا  ةلزالا  ةموكحلا  طقتلتل  ..مالعإلا  لئاسو  إ  خلا  لقنب  اوماقف  ..فشكتسملا 

..ةلودلل اماه  اثرإ  اهتعتو  ةئادلا  لئاقلا  ةامح  اهتمهم  لزالا )  ) ةمسر  تاهج  كانه  نأو 
اعنم لجرلا  اذه  اهيف  شعل  ةعبط  ةمحم  اعم  الم  ةحاسم 31  ددحتب  ةموكحلا  تماق  ..اذل 

.هلإ لوصولا  نم  ثاع  يأل 

ع ظافحلل  هعم  لصاوتلاو  هنع  ثحلل  ةثع  نم  أ  لاسرب  ةلزالا  ةموكحلا  تماق  دقو 
وه ام  ماهسلاو  سوقلا  امود  تح  امامت  اراع  لجرلا  اودجوف  ..جاتح  دق  ام  هحنمو  هتحص 
اد خك  شع   هنأ  ظحولو  ..نوزامألا  تااغ  ةئادلا   لئاقلا  دارفأ  نم  ثلا  عم  لاحلا 
رعش اذإ  ةصاخ  ..هتق  ةروجهملا   خاوألا  نم  رخآ  خك  نع  هسفنل  ثحو  هكي  ام  ناع 

ضفرو اماع  نم 20  أ  ذنم  ةعانق  اهشع  لا  ةماتلا  ةلزعلا  بغري  وهف  ..هق  دوجوب  
..هسفنب هتياعرو  هتعارزب  موق  يذلا  غصلا  ةرذلا  لقح  نم  تاتق  وهو  ..ملاعلا  إ  جورخلا 

.ةاغلا ةدوجوملا   لحنلا  االخ  نم  لسعلا  عمجو 

..تاونس ذنم  ندملا  اوشعل   اولقتنا  اهدارفأ  ضع  نأ  بت  دقف  ..لجرلا  ةلبق  صوصخ  امأ 
ةروطخ مغر  ادحو  رمألا  ه  تيل  ..نسلا  لماع  لعف  اوتامو  ةاغلا  ءاقلا   اولضف  نورخآو 

اهيف دجت  ذإ  ..ملاعلا  ةحلا   تانئالا  نم  اقت  يوتحت ع 10 % لا  نوزامألا  تااغ  ةاحلا  
(. ادنوانألا  ) لثم اضأ  ةمخضلا  افألاو  ..ةماسلا  افألاو  بانعلا  نم  كلاب  رطخ  ام  ل 

..نوزامألا تااغ  نم  ةقرفتم  نامأ  شعت   لا  لئاقلا  نم  ثلا  كانه  نأ  ركذن  نأ  الو ن 
..نآلا اهنام ح  فرعتلا ع  متي  مل  ىرخأو  ..اهتيامح  تماقو  تاطلسلا  اهيلإ  تلصو  اهضع 

رخآ وه  تع  يذلا  لجرلا  كلذ  ةلبق  اهنم  ..ضارقنالا  كشو  ع  ةثك  لئاق  كانه  نأ  املع 
ثباعلا ضع  اهدودح  لخد  نأ  دع  ..طقف  دارفأ  ىوس 6  اهنم  قبي  مل  ىرخأ  ةلبقو  ..اهئانبأ 

.ددشلا فسألا  عم  مهقدانب  اهدارفأ  اوداأو 

ل ..اهرارمتساو  ةئادلا  لئاقلا  كلت  ءاق  اثك ع  صرحت  ةلزالا  ةموكحلا  نأ  ركذلا  ريدجو 
ضعلا ع ضاعا  مغر  نوناقلا  مح  اهلمت  اهل  ةع  ضرأ  ةاثم  ةلبق  يأ  ةماقإ  نام  تعتو 

سانلل لمع  صرفو  ناسم  فوتل  عناصملاو  ةددجلا  ندملا  ءاشب  نوضعملا  بلاط  ذإ  ..كلذ 
ام ةدئاف  وأ  فده  نود  ارألا  نم  ةعساش  تاحاسم  ةعاضإ  نم  الد  ..ةلودلا  داصتقا  سحتل 



.نوعّد
 

دمح هللا) باتلا  مت  )



 

 



 

 

بورجلا مامضنالا ا  كنيل   – Group Link
 

ةا ـــــ نقلا كنيل   – Link
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


..تاتحملا سرهف 
..ةمدقم

نمزلا ةصق 
ةلزع ملاعلا  عق  أ 

ةقطنم تاطلاغم 
دوسألا توملا 
عاونأ لاخلل 

الويارد
نولا قامعأ  ةلحر إ 

مؤاشلا ملاع 
يددحلا عانقلا  وذ 

ةداع ةطوطخم غ 
لوهجم رهشأ 

فنلا بطلا  تافلم  نم 
طافلا رمأ هللا  ماحلا 

طحملا يذلا ع 
خألا
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