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Jaafary

قيرط نع  ذخؤي  ءاود  مادختسا  نكمي  ثيح  ًاركتبم  ًاينيج  ًاماظن  ثادحتسا  ىلإ  ًارخؤم  ءاملعلا  نم  قيرف  لصوت 
كلذ نع  جتني  فوس  ربسيرك . ةمظنأ  يف  ةمدختسملا  كلتك  تانيجلا ، لّدعم  ررحم / لمع  يف  مكحتلل  مفلا 

ةمالسب قلعتي  ام  نيسحت  ىلإ  يدؤي  دق  هنأ  مهألا ، امبرو  تاناويحلاو ، ايالخلا  يف  ةيثحبلا  تاساردلل  ةديفم  تاقيبطت 
تانيجلا ةساردل  عساو  قاطن  ىلع  ةينقتلا  هذه  قيبطت  نكمي  .رشبلا  يف  ةيلبقتسملا  ةينيجلا  تاجالعلا  ةقدو 

ىلع .ضرملاب  صاخ  راقع  جمد  قيرط  نع  نوتغنتنه  ءادب  ةربخ  يذ  نيثحاب  لبق  نم  اهريوطت  مت  دقو  ضارمألاو ،
هذه صيخرتب  اًرخؤم  تماق  يتلا  ةكرشلا  نأ  الإ  لانملا ، ةديعب  لازت  ةيلعفلا ال  ةيريرسلا  براجتلا  نأ  نم  مغرلا 

.نوتغنتنه ءادب  لعفلاب  ةمئاق  تامامتها  اهيدل  ايجولونكتلا 

ينيجلا جالعلا  يف  مكحتلا  نيسحت 
نكمملا نم  سيل  هنأ  الإ  ةريخألا ، تاونسلا  يف  ريبك  لكشب  ةينيجلا  تاجالعلا  ليصوت  قرط  نسحت  نم  مغرلا  ىلع 

دنعف .ىرخألا  مسجلا  ءازجأ  وأ  غامدلا  يف  اهفادهأ  ىلإ  اهلوصو  درجمب  تاجالعلا  كلت  كولس  يف  مكحتلا  نآلا  ىتح 
رييغتلا عقومك  يلاثم  لكشب  ءايشألا  ضعبل  قيقدلا  طبضلا  ىلع  نيرداق  نوكن  نأ  ديرن  ةيرشبلا ،  تانيجلا  ليدعت 

هنأ تبث  اذإ  ةطيحملا  ايالخلا  يف  رييغتلا  فاقيإ  ىلع  ةردقلاو  دحاو ،  تقو  يف  ثدحي  يذلا  رييغتلا  رادقمو  ينيجلا ، 
.نآلا ىتح  تانيجلا ،  ريرحت  يف  ًاصاخ  ًايدحت  ناريخألا  نارصنعلا  ناذه  لثميو  راض – 

هذه ضعب  (، Xon) نوأ سكإ  هيلع  قلُطي  يذلاو  ًارخؤم ، هريوطت  مت  يذلا  ينيجلا  ميتعتلا  حاتفم  ماظن  جلاعي 
ىفشتسم يف  نوسديفيد  يلرفيب  ةدايقب  ءاملعلا  نم  قيرف  ةطساوب  هراكتبا  مت  ثيح  .ةديدج  ةقيرطب  تايدحتلا 

كلذ ءارو  ةركفلا  تناك  .ةيئاودلا  تاعانصلل  سيترافون  ةكرش  يف  نوثحاب  مهيلإ  مضناو  ايفلداليف ،  يف  لافطألا 
حاتفمك لمعي  ءاود  مادختساب  تقولا  رورمب  اهيف  مكحتلا  مث  ةقدب  اهليصوت  نكمي  تانيجلا  ريرحتل  ةينقت  راكتبا 

.فاقيإ ليغشت / 
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ءوضو نيجلا  لاخدإ  قيرط  نع  نيج ، يأ  مامأ  فقوت  ءوض  عضو  ءاملعلل  نكمي   X on نوأ سكإ  ماظن  مادختساب 
.يح ناويح  يف  وأ  رابتخا  قبط  يف  ايالخلا  ىلإ  اهلاخداو  ةيثارو  ةمزح  يف  ًاعم  فقوتلا 

ةطساوب ةروصلا   : Ray Miller

؟ لمعي فيك 
دجوت هنأ ال  ىنعي  امم  .ةصاخ  ةادأ  مادختساب  الإ  اهليطعت  نكمي  الو  تقولا ، لاوط  لمعت  ءارمح  رورم  ةراشإ  ليخت 

فقوت ءوض  عضو  ءاملعلل  نكمي   X on نوأ سكإ  ماظن  مادختساب  .رمحألا  ءوضلا  ئفطني  ىتح  ًامدق  يضملل  ةقيرط 
رابتخا قبط  يف  ايالخلا  ىلإ  اهلاخداو  ةيثارو  ةمزح  يف  ًاعم  فقوتلا  ءوضو  نيجلا  لاخدإ  قيرط  نع  نيج ، يأ  مامأ 

ىتح تانيتورب ، وأ  لئاسر  جاتنإ  هنكمي  هنأ ال  ينعي  امم  طشن ، ريغ  هنكلو  دوجوم ، ديدجلا  نيجلا  .يح  ناويح  يف  وأ 
، ينيجلا ءوضلا  ليغشت  فاقيإل  ةادأك  لمعي  هنإف  ةيلخلا ، ىلإ  نيعم  راقع  لصي  امدنع  نكلو  .فقوتلا  ءوض  ةلازإ  متي 

.نيجلا طيشنتو 

ةطاسبب هليغشت  فاقيإو  هليغشتو  نيج  لاخدإب  نيثحابلل  حمسي   Xon ماظن نأ  وه  ًاريثم  ًايملع  ًاراكتبا  اذه  لعجي  ام 
هذه نوكت  دق  .ثحبلا  ناويحل  ءاودلا  ءاطعإ  قيرط  نع  وأ  ةيمانلا ، ايالخلا  نم  قبط  ىلإ  ءاود  ةفاضإ  قيرط  نع 
جذومن ءاشنإل  وأ  نيعم ، نيتورب  وأ  نيج  نم  ًادج  ليلقلا  وأ  ريثكلا  كانه  نوكي  امدنع  ثدحي  ام  مهفل  ةديدج  ةقيرط 

(. ةخوخيشلا  ) رمعلا ىف  مدقتلا  ءانثأ  ةفلتخم  ةينمز  طاقن  يف  ةلوهسب  ةينيجلا  تالخدتلا  فاشكتسال  ضرم 

قيرط نع  ايجولونكتلا  هذه  رابتخاب  نوسديفيد  قيرف  ماق  (، Nature  ) رشتين ةلجم  يف  ةثيدح  ةيثحب  ةقرو  يفو 
هنأ تابثإل  ةيناطرسلا  ضارمألاو  ةيبصعلا  ةيِسَكَنتلا  ضارمألا  يف  ةينعملا  تانيجلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  مادختسا 

.فقوتلا ةراشإل  لطعملا  ءاودلا  ةيمكو  تقو  ىلع  ًاءانب  اهتايوتسم  يف  مكحتلا  نكمي 

ربسيرك ماظن  عم  (Xon) نوأ سكإ  ةينقت  نيب  عمجلا 
تانيجلا ريرحتل 

كلذكو ربسيرك  لثم  تاينقت  ىلع  (Xon) نوأ سكإ  ماظنل  لمتحملا  قيبطتلا  وه  مامتهالل  ةراثإ  رثكألا  رمألا  نإ 
ةينقت عم  جامدنالا  يلع  (Xon) نوأ سكإ  ماظن  ةردق  ثيدحلا  ثحبلا  اذه  حضوي  .جالعك  تانيجلا  ريرحت  لبقتسم 

.نارئفلل هماعطإ  متي  ءاود  مادختساب  ربسيرك  ريرحت  يف  ةقد  رثكأ  مكحت  لجأ  نم   ، 9- ساك ربسيرك 

نوللاب جهوتت  رأفلا  دبك  ايالخ  لعج  هنكمي  يعانطصا  نيج  مادختسا  ةطساوب  كلذ  حاضيإب  نوسديفيد  قيرف  ماق 
.ةيرشبلا تاجالعلا  ىلع  هقيبطت  نكمي  هنأ  وه  ةياهنلا  يف  لمألا  نكل  .رضخألا 

ريثم لامتحا  وه  ربسيرك  ةينقتب  تانيجلا  ليدعت  يف  لضفأ  لكشب  مكحتلا  يلع  اندعاسي  نأ  نكمي  يذلا  ماظنلا  نإ 
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يف نكمم  ريغ  رمألا  اذه  .ةيلبقتسملا  ةيودألا  عم  نامأب  ايجولونكتلا  كلت  فييكت  يف  لمألا  نم  ديزملا  يطعي  هنأل 
يرشبلا يوونلا  ضمحلا  يف  اهيف  ةعجر  يتلا ال  ةرشابملا  تارييغتلا  نأل  ضارمألا ، مظعمل  ةبسنلاب  يلاحلا  تقولا 

https://en.hdbuzz.net/308  ) ةحجان نامأ  ةبرجت  لوأ  نع  ًارخؤم  انبتك  دقل  .ةميخو  بقاوع  اهل  نوكي  نأ  نكمي 
.دبكلا بيصي  ام  ةداع  ناسنإلا  بيصي  ضرمل  ربسيرك  ءاود  نم  ( 

هبشي هنأ  الإ  ةيرظنلا ، ةيحانلا  نم  ًاعئار  نوكيس  رشبلا  يف  نوتغنتنه  ءاد  يف  نيجلا  حيحصت  وأ  عطق  نأ  مغرلا  ىلع 
ًاريثك انمق  دق  ببسلااذهل  .ىرخألا  تانيجلا  يف  اهيف  بوغرم  ريغ  ةيفاضإ  تارييغت  ىلإ  ًامئاد  ىدؤي  دقو  نيكسلا 
غامدلا ايالخ  جالع  ىلع  هقيبطت  نم  نكمتن  نأ  لبق  ليوط  طوش  عطق  ىلإ  جاتحي  تانيجلا  ليدعت  نأ  ىلع  ديكأتلاب 

.دبكلا ايالخ  يف  لاحلا  وه  امك  اهديدجت  نكمي  يتلاو ال  ةيرشبلا ،

ءاد يف  نيجلا  لثم   ) ًايضرم ًانيج  فدهتسي  يذلاو   9 ساك - ربسيرك  ماظن  عم   Xon نوأ سكإ  نارتقا  نإ  “
.هفاقيإو ” تانيجلا  ررحم  ليغشت  هنكمي  مفلا  قيرط  نع  ذخؤي  ًاراقع  نأ  ينعي  نوتغنتنه )

( نوتغنتنه ءاد  يف  نيجلا  لثم   ) ًايضرم ًانيج  فدهتسي  يذلاو   9 ساك - ربسيرك  ماظن  عم   Xon نوأ سكإ  نارتقا  نإ 
يف مكحتلل  ةعرجلا  ليدعت  ًاضيأ  نكمي  .هفاقيإو  تانيجلا  ررحم  ليغشت  هنكمي  مفلا  قيرط  نع  ذخؤي  ًاراقع  نأ  ينعي 

موقي ميتعت  حاتفم   “ ةباثمب اًضيأ  نكلو  رمحألا ، ءوضلا  ليطعتل  ةادأك  لمعلا  طقف  سيل  ينيجلا -  ريرحتلا  رادقم 
جالعلا فاقيإ  نكمي  ام ، أطخ  ثدح  اذإ  ةمالسلا ، لجأ  نم  كلذ  نم  مهألا  .قيقدلا  ميظنتلل  ءوضلا ” ةدش  ضفخب 

.يوونلا ضمحلا  يف  تارييغتلا  نم  ديزملا  عنمل 

يف ميتعتلا ” حيتافم   “ ىرخألا تانيجلا  ليدعت  حيتافمو   Xon نوأ سكإ  ماظن  نأل  ًايرظن ، ًارمأ  اذه  لك  دعي  نآلا 
، رشبلا يف  تاجالعلا  ىلع  هقيبطت  ةيناكمإ  ىلإ  ريشي  روشنملا  اذه  نإف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .ةركبم  ومن  لحارم 

.Xon نوأ سكإةينقت  صيخرتب  سيترافون  ةكرش  تماق  دقو 

ءادب ةصاخ  ةيثحب  ًارابخأ  راكتبالا  اذه  نم  لعج  ىذلا  ام  ًاذإ 
؟ نوتغنتنه

ًايسيئر ًاحشرم  ًامئاد  ناك  كلذل  دحاو ، نيج  يف  رييغت  نع  جتان  نوتغنتنه  ءاد  نأ  ملعن  نحنف  ءيش ، لك  لبقو  ًالوأ 
جالعل ةركتبم  لولح  ريوطتب  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  تاكرشلاو  نيثحابلا  نم  تارشعلا  موقيو  ةينيجلا ، تاجالعلل 
لمعت يتلا  ةديدجلا  تاينقتلا  ىلإ  ًامئاد  نوتغنتنه ) ءاد  اوثحابو   ) HDBuzz قيرف علطتي  .اهردصم  نم  نوتغنتنهءاد 

ةيثحبلا  Nature رشتين ةقرو  رشن  يذلا  قيرفلا  ةداق  نإف  كلذ ، ىلع  ةوالع  .ةيلاحلا  بيلاسألا  نيسحت  ىلع 
تاجالعلا ريوطتل  ةينهملا  مهتايح  نم  ريثكلا  اوسّرك  دقو  نوتغنتنه  لاجم  يف  نومرتحم  نوثحاب  مه  ةريخألا 

.ةينيجلا

يف دمتعي   Xon ماظن نأ  وه  نوتغنتنه  ءاد  عمتجمل  رابخأك  روشنملا  اذه  روهظل  يسيئرلا  ببسلا  نإف  كلذ ، عمو 
(Branaplam  ) مالبانارب ىوس  سيل  ءاودلا  اذهو  تانيجلا -  ليدعت  حاتفم  يلع  لمعلل  دوجوم  ءاود  ىلع  عقاولا 

يلضعلا رومضلاب  نيباصملا  لافطألا  جالعل  هريوطت  مت  يذلا  مفلا  قيرط  نع  ذخؤي  ىذلا  ءاودلا  مالبانارب ،  معن ،
.نوتغنتنه ءادب  نيباصملا  نيغلابلل  ةيكينيلكإ  براجت  يف  ًابيرق  سيترافون  هربتختس  يذلاو  يكوشلا ، 

نأ ةطاسبب  ينعي  هنإ  .نوتغنتنه  ءاد  ةمداقلا لـ براجتلا  يف  رود  يأ  هل   Xon تانيجلا ريرحت  نأ  ينعي  اذه ال 
مكحتلل هليدعت  نكمي  قينأ  ديدج  ماظن  نم  ًاءزج  لكشي  ةيثارو ،  قصلو  صق  تاردقب  عتمتي  ءاود  وهو  مالباناربلا ،
تانيجلا ريرحتل  ميتعتلا ” حاتفم   “ ةمظنأ ميمصت  نكمي  .اهتسارد  يف  تانيجلا  ءاملع  بغري  تانيج  يأ  طاشن  يف 

مامأ مالبانارب  عم  هب  قيقدلا  مكحتلاو   Xon دمص ةركبملا ، براجتلا  هذه  يف  نكلو  اًمامت ، فلتخم  ءاود  مادختسال 
.ةقدلاو ةنورملا  تارابتخا  نم  ديدعلا 
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ةدافتسملا ةلاسرلا 
ىلع قيبطتلل  ًازهاج  سيل  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  ةركبملا ، لحارملا  يف  ًاقح  ةعئار  ةينقت   Xon نوأ سكإ  ماظن  دعي 
ةطساوب هراكتبا  مت  كلذ ، ىلع  ةوالع  .تانيجلا  ليدعت  تاودأ  ةعومجم  يف  ًاديدج  ًارصنع  هنأ  الإ  ةيرشبلا ، تاجالعلا 
تاجالع يف  لعفلاب  رمثتست  ىربك  ةيودأ  ةكرش  لبق  نم  نآلا  هصيخرت  مت  دقو  نوتغنتنه ، ءاد  يف  ةربخ  يذ  نيثحاب 

تابارطضالاو نوتغنتنه  ءادل  لمتحملا  جالعلاو  ةساردلا  يف  رمتسملا  هروطتل  ريخلاب  رشبي  اذهو  .نوتغنتنه  ءاد 
.ةلصلا تاذ  ةيثارولا 

رظنأ انب ، ةصاخلا  حاصفإلا  ةسايس  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  حلاصملا  ... ىف  براضت  يأ  نع  بّاتكلا  حرّصي  ال 
ةرركتملا ةلئسألا 

سوماقلا
ةقيقد قرطب  يوونلا  ضمحلا  ليدعتل  ماظن  ربسيرك 
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