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  ال ولوغراع  ف الفضائيات العربية تقنية االتخدامات

The Uses of Hologram technique in Arab Satellite 

Channels 
 Israa Shakir Hasan                       . Dr(1)إسراء شاكر حسن . د. م

 مستخلص

، على تسليط الضوء على نشأة وتطور تقنية اهلولوغرام ثالثة فصوليسلط حبثنا هذا الذي وقع يف 
وما ابرز احلاالت اليت سبقت ظهور املعجزات ، التلفزيوينوالكيفية اليت أوصلت تقنية اهلولوغرام اىل البث 

  األول  الفصل، وجاء حبثنا على النحو التايل ، ابستخدام هذه التقنية قبل توظيفها يف جمال البث الفضائي
جمتمع ، هدف البحث، أمهية البحث، منهجية البحث واشتملت على "مشكلة البحث: واشتمل على

 . ت السابقة"الدراسا، منهج البحث، البحث
العمل  و ، اجملاالت كافة وابرز استخداماهتا يف، اهلولوغرامتناول نشأة وتطور تقنية : أما الفصل الثاين
 . خباصة الدعائي واإلعالمي
اجملاالت كافة و  من البحث فتطرق إىل كيفية توظيف هذه التقنية "اهلولوغرام" يف الث أما الفصل الث

ومن مث بيان الكيفية اليت مت فيها االستفادة من التقنية يف الربامج اليت تقدمها ، اإلعالمي والدعائي خباصة
اجهة سلبيات هذه التوصيات اليت ينبغي أن نعمل عليها ملو   حرصت الباحثة على وضعو ،  الفضائيات العربية

 . التقنية والعمل على اإلفادة ابجيابية من ابرز مميزاهتا يف العمل اإلعالمي حتديدا
Abstract  
Our research which come in three chapters focus his light on the origin 

and evolve of Hologram technicality, and the way, which reached with the 

Hologram technicality into the TV broadcasting, and what the prominent 
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situations which preceded the appearance of miracles with utilized this 

technicality before functionalizing in the field of satellite broadcasting. Our 

research came like bellow:  

The first chapter included on : The research methodology which included 

on research problem, importance of research, research goal, research 

community, research curriculum, and the past studies.  

The second chapter address the origin and evolve of the Hologram 

technicality, and the prominent of her uses in the whole fields, propaganda, 

and media especially.  

The third chapter of research touched the way of functionalizing this 

technicality "Hologram" in the whole fields, propaganda, and media 

especially, and then demonstrates the way which have been leveraged from 

this technicality in programs which showed in Arabic satellites, then show 

the results which was reached. The researcher made sure to put 

recommendations which must working on them to face the negatives of this 

technicality, and working on leveraging positively from her prominent 

features in media specifically.  

 المقدمة

  العلماء   بعض  وظن،  العشرين  القرن   من  األخري  الربع  العلماء يف  تراود  حاملة   فكرة  كان   الذي  الليزر  ظهر
  أعظم  يكون   يكاد  أنه  الليزر  أثبت  ما  سرعان   لكن  و،  منه  تطبيقية  فائدة  ال  ترف  جمرد  أنه-أنذاك–واملفكرين  

 عصر إىل التقليدي الزمن من انتشلها  و التطبيقية اجملاالت مجيع اكتسح  إذ، البشرية إليه وصلت اخرتاع
 . الليزر

 الصعب  من  فأصبح ،  بنفعه  ليعمها   غريها  و،  والصناعة  كالطب،  العلم  من  عديدة  فروع  إىل  الليزر  تغلغل
  اجملسم  التصوير هو  ليطورها الليزر جاء اليت الفروع أهم أحد إن  و، الليزر بدون  احلديثة  احلياة  تصور

Holography ،الليزر بوجود إال ليكون كان   ما الذي . 
 إال ، ترف جمرد أنه الناس  بعض ظن إذ كالليزر  وهو، والفرائد الفوائد من ابلعديد اجملسم التصوير ومتيز

 .  طبية و  بل، جتارية و  صناعية، عديدة ميادين  يف( اجملسم التصوير نقصد) نفسه أثبت أنه
اهلولوغرام من املشاريع السرية اليت مت الكشف عنها ابلصدفة من خالل بعض الباحثني  تعد تقنية  هذا و 

وظلت على هذا الشكل حىت مت اإلعالن عنها بعد فضيحة تورط وكالة انسا  ، واإلعالميني األمريكيني
لتغيري اجتاهات الرأي   الوكالةالعاملية بتمويل هذا املشروع الذي مت التأكيد على إنه أييت ضمن نشاطات 

 . العام
، دخول هذه التقنية إىل اإلعالم حىت وصل األمر إىل، عليه فان األحباث استمرت لتطوير هذه التقنية

رمبا سيكون سالح ذو حدين فهو من جهة سيكون طفرة إعالمية يف العمل   عتقد البعض أن هذه التقنيةوا
والتمويه ليل  تضليف جمال الدعاية واه ميكن استخدام هذه التقنية  إال إن احلقيقة تؤكد إن،  التلفزيوين ابلتحديد

 . اإلعالمي
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العمل على إقناع الناس حبصول معجزات من خالل  ، وقد سبق دخول هذه التقنية إىل جمال اإلعالم
ارهم إظهار بعض الرموز الدينية اليت ما زالت على قيد احلياة أو تلك اليت فارقت احلياة أمام أعني الناس وإهب

الراعية والداعمة   بصورة ثالثية مذهلة لتحقيق نوع من الرهبة يف نفوسهم واالنسياق إىل ما تروم اجلهات
 . من حتقيقه من غاايت وأهداف يف منطقة معينة ويف زمان معني لتطوير تقنية اهلولوغرام

نشأة وتطور على تسليط الضوء على  ثالثة فصولومن هذا املنطلق يسلط حبثنا هذا الذي وقع يف 
غرام اىل البث و والكيفية اليت أوصلت تقنية اهلول،  وعالقتها مبشروع هارب للتحكم ابلطقس،  تقنية اهلولوغرام

وما ابرز احلاالت اليت سبقت ظهور املعجزات ابستخدام هذه التقنية قبل توظيفها يف جمال البث ،  التلفزيوين
منهجية البحث واشتملت على " : واشتمل على ولاأل الفصل ، اآليتوجاء حبثنا على النحو ، الفضائي

 . الدراسات السابقة"، منهج البحث، جمتمع البحث، هدف البحث، أمهية البحث، مشكلة البحث
العمل  و ، اجملاالت كافة وابرز استخداماهتا يف، اهلولوغرامتناول نشأة وتطور تقنية ف: أما الفصل الثاين
 . خباصة الدعائي واإلعالمي

 اجملاالت كافة  من البحث فتطرق إىل كيفية توظيف هذه التقنية " اهلولوغرام" يف الث الفصل الثأما 
ومن مث بيان الكيفية اليت مت فيها االستفادة من التقنية يف الربامج اليت تقدمها ، اإلعالمي والدعائي خباصة

ورة واليت مت بثها عرب مواقع التواصل  عن طريق البحث ومتابعة ابرز األفالم والربامج املص الفضائيات العربية
واليت مت تصويرها كمعجزات من قبل أانس تواجدوا يف مكان حدوث ما مت تسميته ،  االجتماعي " يوتيوب"

ومن مث متابعة الربامج اليت مت بثها عرب الفضائيات واليت مت استخدام ، ابملعجزات يف مناطق عدة من العامل
ومن مث عرض النتائج   ة اليت استخدمت فيها هذه التقنية؟ي ابرز األشكال الرباجميوما ه،  تقنية اهلولوغرام فيها 

التوصيات اليت ينبغي أن نعمل عليها ملواجهة سلبيات  حرصت الباحثة على وضعاليت مت التوصل إليها و 
 . هذه التقنية والعمل على اإلفادة ابجيابية من ابرز مميزاهتا يف العمل اإلعالمي حتديدا

 من جية البحث : الفصل األول

 :  مشكلة البحث: أوالا 
 : اآلتية  ةالرئيسي تعلى التساؤال اإلجابةيف ، حبثنا هذاتتحدد مشكلة 

التأكد من خالل البحث والتقصي عن أصل هذه التقنية ومدى املقدرة على استخدامها يف الدعاية    -
الربامج أو األخبار املصورة اليت يتم استخدام هذه  أو بث اإلشاعة أو يف التظليل اإلعالمي من خالل بعض  

مثل مشروع  مع التأكيد على معرفة املشاريع املرتبطة بظهور هذه التقنية وتناميها ، التقنية فيها حبرفية اتمة
 . هارب للتحكم ابلطقس واملناخ

تناولت هذه التقنية مل تكن سيما وإن البحوث والدراسات اليت  ،  تسليط الضوء على تقنية اهلولوغرام  -
كما إن معظم الدراسات مل تكن  ،  وعليه فما زالت املكتبات العربية فقرية ابملعلومات عن هذه التقنية ،  شاملة

 . يف جمال اإلعالم
 :  أهمية البحث: ثانياا 

 : و ميكن حتديد أمهية البحث فيما يلي
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سيما يف  ، احلديث و مدى االستفادة منها يف وقتنا احلاضربيان دور تقنية اهلولوغرام كنقلة إىل العامل  .1

 . جمال اإلعالم والبث الفضائي خباصة 
 . بيان قيمة تقنية اهلولوغرام إلثراء القوالب الفنية للربامج التلفزيونية  .2
يعد وهل ، نوات الفضائية العربيةقرام يف الربامج التلفزيونية للغتوظيف تقنية اهلولو  إمكانيةمدى معرفة  .3

 . التكلفة الرباجمية اليت تستخدم فيها تقنية اهلولوغرام عقبة يف توظيفه يف الربامج؟
 :  هدف البحث: ثالثاا 

و حياول جاهداً االستفادة من هذه التقنية و   اإلنسان يف ضوء التطورات احلديثة يف جمال التقنية يسعى  
 :  من حتديد التايل و يف هذا البحث ستحاول الباحثة ، استخدامها يف جماالت ختصصه

 .  يف الربامج التلفزيونية للفضائيات العربية اإمكانية استخدامه دىوم، التعريف بتقنية اهلولوغرام .1
 حتديد الفضائيات العربية اليت حرصت على استخدام تقنية اهلولوغرام يف براجمها؟ .2
تطوير أساليب عرض الربامج التلفزيونية  ما الكيفية اليت مت فيها االستفادة من إمكانيات هذه التقنية يف   .3

 .  العربية عرب الفضائيات
 ؟هذه التقنية املتطورة   اوما هي أبرز أشكال الربامج اليت استخدمت فيه .4

 :  مجتمع البحث: رابعاا 
 : اآليتتقع حدود جمتمع حبثنا املوسوم " استخدام تقنية اهلولوغرام يف الفضائيات العربية 

متابعة وتسجيل مقاطع الفيديو اليت يتم بثها عرب موقع التواصل االجتماعي "يوتيوب" :  املكانيةاحلدود   .1
سيما املقاطع اليت بثتها القنوات ،  والربامج اليت استخدمت فيها تقنية اهلولوغرام،  وعلى املستوايت كافة 

 . الفضائية العربية
ن االطالع عليه من مقاطع منشورة على اشتملت على كل ما استطاعت الباحثة م: احلدود الزمانية  .2

 . (2016-2012خالل املدة )موقع اليوتيوب مع التأكيد على تلك اليت بثتها الفضائيات العربية 
 :  منهج البحث: خامساا 

واملنهج الذي سنتبعه يف حبثنا  ،  لكي يصل الباحث إىل حتقيق اهلدف من الدراسة ال بد من إتباع منهج 
،  ويتمثل يف البحث العلمي الذي يغطي أبعاد الظاهرة أو املشكلة حمل الدراسة:  جانب نظري هذا سيكون  

أو ،  سواء أكانت كتبا أو دورايت أو موسوعات،  من خالل الرجوع إىل املصادر املتمثلة يف املراجع العلمية 
 . مواقع إنرتنت

، (Pure Researchأو البحوث اجملردة )، (Basic Researchألساسية )ويقع حبثنا ضمن البحوث ا
وقد يتم تطبيق نتائجها ، تساؤالت نظرية ما نهتتم ابإلجابة ع وهي قد. وهتدف إىل إضافة علمية ومعرفية 

النوع ال يرتبط هذا . وتطوير املفاهيم النظرية ، هو التوصل للحقيقة، ودافع هذه البحوث. علميًا أو ال يتم
. بل هدفها األساسي هو تطوير مضمون املعارف املتاحة يف خمتلف حقول العلم،  من البحوث مبشاكل آنية

وعلى هذا األساس ستكتفي . ويهدف إىل حتسني فهمنا ملوضوع معني حىت لو مل يكن له تطبيق عملي
عرب موقع التواصل االجتماعي   لعربيةالباحثة أبستعراض مناذج لربامج تلفزيونية مت بثها يف القنوات التلفزيونية ا 
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وستكتفي ،  ولن تقوم إبجراء دراسة تطبيقية حملدودية الربامج اليت مت استخدام تقنية اهلولوغرام فيها،  "يوتيوب"
 . املالحظات العلمية عن تلك الربامج إببداء

 :  الدراسات السابقة: سادساا 
السابقة دون عرضها بشكل كامل لعدم ارتباطها مبوضوعات ستكتفي الباحثة ابإلشارة إىل الدراسات 

 . إعالمية وإمنا كانت يف جماالت االختصاصات األخرى
 :  الدراسات احمللية  -1

 . (2) دراسة إمكانية تطبيق بيئة تعليم افرتاضية يف املؤسسات التعليمية ، (2013دراسة مىن صاحل ) −
 :  الدراسات العربية -2

االستخدام املقصود للفراغ كعنصر من العناصر املكونة للنحت احلديث ،  (2009)،  العنوددراسة شييب   .1
(3) . 

املعايري البنائية جلودة برجميات الواقع االفرتاضي التعليمي و ، (2010دراسة حممود حممد زين الدين )  .2
 . (4)البيئات ثالثية األبعاد 

 األبعاديف اكتساب مهارات التصميم الثالثي    Moodleمج  فاعلية بران ،  (2009عاشور)  إمساعيلحممد   .3
 . (5) اإلسالميةلدى طلبة تكنولوجيا التعليم ابجلامعة 

يف تنمية مهارات استخدام أجهزة العرض لدى  األبعادفاعلية برانمج ثالثي ، دراسة جمدي عقل .4
 . (6) جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية و النفسية ، طالبات كلية الرتبية

معايري اجلودة يف بيئة التعلم عرب االنرتنت مبؤسسات ،  (2014دراسة احلافظ حممود عبد السالم حممد )  .5
 . (7) التعليم العايل 

 
 بغداد  جامعة،  االقتصادية  للعلوم  بغداد  كلية  جملة،  التعليمية  املؤسسات  يف  افرتاضية  تعليم  بيئة  تطبيق  إمكانية  دراسة،  صاحل  مىن  2-
2013 . 
 الرتبية  قسم منشورة ماجستري رسالة)، احلديث للنحت املكونة العناصر من كعنصر  للفراغ املقصود االستخدام، العنود شييب -3

 . (2009 جدة، العزيز عبد امللك جامعة، املنزيل االقتصاد كلية)، (الفنية
 مشاركة، االبعاد ثالثية البيئات و التعليمي االفرتاضي الواقع برجميات جلودة البنائية املعايري، الدين زين حممد حممود دراسة 4-

 امللك  جامعة،  الرتبية  كلية،  التعليم  تقنيات  قسم، )التدريب  و  التعليم  يف  االتصال  و  املعلومات  تقنية  تطبيقات  يف  األوىل  الندوة  إىل  مقدمة 
 . (2010، جدة، العزيز عبد

 التعليم تكنولوجيا طلبة لدى االبعاد الثالثي التصميم مهارات اكتساب يف Moodle برانمج فاعلية، عاشور إمساعيل حممد -5
 . 2009،  غزة  –  االسالمية  اجلامعة،  الرتبية  كلية،  التعليم  تكنولوجيا  و  املناهج  قسم،  (منشورة  غري  ماجستري  رسالة)،  االسالمية  ابجلامعة
 اجلامعة جملة، الرتبية كلية  طالبات لدى العرض أجهزة استخدام مهارات تنمية يف األبعاد ثالثي برانمج فاعلية، عقل جمدي -6

 . 157-191: ص، 4:  العدد، 21: جملد، غزة اإلسالمية اجلامعة، النفسية و الرتبوية للدراسات اإلسالمية
 لضمان العربية اجمللة، العايل التعليم مبؤسسات االنرتنت عرب التعلم بيئة يف اجلودة معايري، حممد السالم عبد حممود احلافظ -7
 . 53-73: ص ص، 2014، 2013، 15:  العدد، 7: جملد،  اليمن، اجلامعي التعليم جودة



 
 

384 

 24:  العدد

 
 :  جنبية لأ دراسات ال -3
 Tung H, Jeong (8)( 1985)، جيونج ،  يونغ: دراسة -1

القول أبن تقنية اهلولو غرام من أكثر التطبيقات اليت ميكننا التعلم منها وذلك   عن  هدفت هذه الدراسة
بسبب طبيعتها البصرية للغاية حيث ميكن استخدامها مع أي فئة عمرية و جملموعة واسعة من اجلهات 

 . التقنية إىل استكشاف وسيلة جديدة للتعبريحيث تساهم هذه ، التعليمية
 Coquoz, Olivier  (9)( 1994) ، اوليفي، سوكيوز: دراسة -2

يتم هبا إعادة بناء الصورة  ، هدفت الدراسة إىل تشكيل صورة ثالثية األبعاد عن طريق تقنية اهلولو غرام
 .  اة النماذج اجملسمةعددايً و توفري املرونة يف العملية الثالثية األبعاد حيث تستخدم حملاك

 Bimber, Oliver, &, Other  (10)( 2005) آخرونو ،  أوليفر ، بيمَب: دراسة -3
العرض يف  وحلول مشاكلاستخدام تقنية اهلولو غرام كأدوات حلل االستكشاف  إىل هدفت الدراسة 

يكمن اهلدف يف اجلمع بني التقنيات لتكوين    األدواتهذه    ومع تطبيق،  هذاالكثري من اجملاالت حىت يومنا  
 .  أداة قوية للعلوم و الصناعة و التعليم

، اجملسمةتعزيز التفاعل بيانيًا للصور  إىل تساهم  والتقنيات اليتوتعرض الدراسة العديد من التطبيقات 
 . بصرايً  األبعادو يعطي حملًة أوىل يف أعادة عمق هذه الصور الثالثية 

 Anthamatten, Peter, &, Other  (11)( 2007)وآخرون  ،  بيرت ، انثاماتني: دراسة -4
 وميكنالتعلم    أمناطتدعم جمموعة واسعة من    أن ميكن    األبعادالتقنية الثالثية    إن هدفت الدراسة إىل بيان  

، لطالب الدراسات العليا  أويستفاد منها الطلبة يف الفصول الدراسية سواء لطالب مرحلة البكالوريوس    أن 
 . حيث متكنهم من احلصول على فرصة التحليل ملزااي التكنولوجيا و التعايش مع التصور

اهتمام   أصبح حيث ، الكشف عن أمهية الفراغات داخل و حول البناء إىلكما وهدفت الدراسة 
 األجسام الفنانني و شغلهم الشاغل هو كيفية صياغة الفراغ ابعتبار أمكانية صياغته كي نستطيع التعامل مع  

  األحوالألن الشكل الثالثي األبعاد ال يكتمل أبي حال من ، للتناسب مع غريها من العناصر الطبيعية
 . لفضاء بدون ا

 
8- 1- Tung H, Jeong(1985), holography in art and education, spie digital library, The International 

Society for Optical Engineering, United States of America. .  
9- 2-Coquoz, Olivier(1994), Endoscopic holography with a muticore optical fiber applied to 

biomedical imaging, Optical Society of America, United States of America.  
10- 3- Oliver Bimber, Thomas Zeidler, Anselm Grundhoefer, Gordon Wetzstein, Mathias 

Moehring(2005), interacting with augmented holograms, Proceedings of SPIE, Practical Holography 
vol: Materials and Applications, pages (41-54), Springer.  

11- 4- Anthamatten, Peter, Ziegler, Susy S. (2006), Teaching Geography with 3-D Visualization 
Technology, Journal of Geography, Taylor francis online, United Kingdom, Vol; 105, Issue; 6, pp: (231-
237  
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 ال ولوغراع ودالقته بمشروع هارب للتحكم بالطقس: الفصل الثانف

 :  معنى كلمه هولوغرايف: أوالا 
هو صورة جمسمة حنصل عليها ابستخدام أشعة الليزر وختزن على سطح   HOLOGRAMاهلولوغرام  

 . مستو للوح فوتوغراىف وميكن رؤيتها عن طريق إضاءة اللوح الفوتوغراىف بشعاع ليزر أو ضوء عادى 
( أو ما يسمى ابلذواكر اهلولوغرافية متتلك خاصية  HOLOGRAPHY: واهلولوغرايف )ابالجنليزية 

ويـَُعدُّ الليزر أنقى ضوء عرفه ، إعادة تكوين صورة األجسام األصلية أببعادها الثالثةفريدة متكنها من 
يولِّدان شبكة تداُخل معقدة؛ وميكن تسجيل هذه الشبكة  ، وهكذا فعندما يلتقي شعاعا ليزر، اإلنسان 

ولكي نرى الصورة  . . . HOLOGRAMوهذا التسجيل هو ما يسمى ابهلولوغرام . على لوحة تصوير
َلْت على هذه اللوحة ال بدَّ من أن نسلِّط شعاع ليزر مماثل للذي استخدمناه على اللوحة ذاهتا؛  ال يت ُسجِّ

ولعل أغرب ما يف اهلولوغرام . وعندئٍذ يظهر اجلسُم املصوَّر على بُعد صغري من اللوحة ويبدو ثالثي األبعاد
 . (12)عطي الصورة بكاملها هو أنه لو كسران اللوحة فإن كلَّ ِكْسرة منها ميكن هلا أن ت

 إصطالحاهولوغرايف معنى : ثانياا 
(Holo هي )األصل يف (Holos( و هي كلمه يواننيه و )Graphy هي )اليواننية الكلمة األصل يف  

(Grapho  معىن هاتني الكلمتني ال ) أيمتوافق و قد يكون ذو معىن جمهول    أييت  (Holos  تعين ) ابليواننية  
 . ( ة( )كتابGraphoكل( و معىن كلمه )  أي)

على   أوليس على جسم صلب    أو اهلولوجرايف تتكون يف الفضاء الثالثي األبعاد ليس على حائط  ة  صور 
 . (13)أمامكترى الشخص  كأنكو تكون متحركة و   للغايةجدا و  واضحةماء و تكون 

 :  تاريخ الهولوغرايف: ثالثا   
هو من اكتشفه ،  (Dennis Gaborعن طريق العامل )  1947يف عام    التقنية على هذه    األحباث  بدأت

و هذا ،  اللون   أحاديةيف ذلك الوقت كانت    املتاحة نظرا الن موارد الضوء    إطالقاو لكن مل يستطيع تطويره  
يزر الل  أشعهعند مت ابتكار    1960و يف عام  ،  ظهور تكنولوجيا التصوير اجملسم اهلولوجرايف  أتخر  إىل  أدىما  

 . (Emmitt Leith( و العامل )Juris Upatnieksالعامل ) أدرك
 األوراقمجيع    بقراءة  اقامو لذا  ،  األبعاد  الثالثيةيستخدم كوسيط لعرض اجملسمات    أن اهلولوغرام ميكن    إن 

ابلفعل يف   او جنحو ، ( و تطبيقها لكن بتقنيه الليزرDennis Gaborمن قبل العامل ) املكتوبة األحباثو 
هولوغرام يف   أولو قد مت عرض  ،  و بعدها توالت التجارب،  األبعادثالثيه    للغايةعرض صور جمسمه واقعيه  

 
، 5/19/2014نشر بتاريخ  ،  "شبابية  عربية  جملة"  رؤى  جملة،  Hologram  رامغاهلولو   التجسيمي  التصوير  تقنية  على  تعرف  -12

 .http: //www. ruoaa. com/2014/05/Hologram-Technology: رابط املوقع، 2/7/2015 بتاريخ عليه  طلع ا
html#axzz4eDrIfLNZ 

رابط ، 17/4/2015 بتاريخ عليه اطلع ، 2014/  شباطنشر بتاريخ ، science shop موقع، رامغاهلولو ، ابراهيم حممد -13
 http: //scienceshop1. blogspot. com/2014/02/blog-post_7173. html#. WPC090WGPIU: املوقع

http://www.ruoaa.com/2014/05/Hologram-Technology.html#axzz4eDrIfLNZ
http://www.ruoaa.com/2014/05/Hologram-Technology.html#axzz4eDrIfLNZ
http://scienceshop1.blogspot.com/2014/02/blog-post_7173.html#.WPC090WGPIU
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  الصورة ( من صناعه أول هولوغرام جيمع بني Lloyd Crossمتكن العامل ) 1972و يف عام ، 1967عام 

 . (14) اجملسمة ثالثيه األبعاد و السينما جرايف ذات البعدين 
 : (HoloGramعمل الهولوغرام ): رابعاا 

تسقط حزمة من أشعة الليزر على جمزئ حلزمة األشعة  أبن تقنية احلصول على اهلولوغرام تعمل 
(splitterفتنقسم جزئني ) ،  ينفذ اجلزء األول من األشعة ليصل إىل مرآة مستوية مثبته فتنعكس األشعة

ويسقط اجلزء الثاين من  . (Reference beamأبشعة املرجع )وتسمى . لتسقط على اللوح الفوتوغرايف
األشعة على اجلسم املراد تصويره وتنعكس هذه األشعة من مجيع نقاط سطح اجلسم حاملة للمعلومات عنه 

تلتقي أشعة املرجع . (Objective beamلتصل اللوح الفوتوغرايف وتسمى هذه األشعة أبشعة اجلسم ) 
لفوتوغرايف وتكون النتيجة منط مركب من تداخل تلك األشعة يسجل على اللوح وأشعة اجلسم على اللوح ا

الفوتوغرايف وبعد حتميض اللوح الفوتوغرايف يظهر منط تداخل األشعة يف صورة مناطق مظلمة وأخرى مضيئة  
وين  ويسمى اللوح الفوتوغرايف بعد حتميضه وتسجيل منط التداخل عليه ابهلولوغرام يلزم بعد ذلك إعادة تك

الصورة وذلك إبضاءة اهلولوغرام ابألشعة املرجع وابلنظر خالله تظهر صورة جمسمة متاثل اجلسم متاما 
ميكن تسجيل أكثر من صورة واحدة على نفس اللوح . ومسجلة جلميع دقائق اجلسم يف ثالثة أبعاد

صورة مستقلة عن  الفوتوغرايف وذلك إبستخدام عدد من األشعة املرجع يف اجتاهات خمتلفة وتكون كل 
كما ميكن ختزين عشرات الصور على هولوغرام واحد وميكن احلصول على صور ملونة جلسم  .  األخرى

ثالثة حزم من أشعة الليزر ذات األلوان املختلفة   ابستخدامأببعاده الثالثة على هولوجرام واحد وذلك 
 . (15) ويضاء اهلولوجرام يف هذه احلالة ابألشعة البيضاء 

ولوغرام )أو اللوح احلافظ لنموذج التداخل( على توزيع معقد من املناطق الشفافة و الداكنة  حيتوي اهل
و عندما يضاء بشعاع مشابه متاما للشعاع املرجعي األصلي ،  اليت تناظر أهداب التداخل املضيئة و املظلمة 

بدرجات متفاوتة مكوان فإنه الشعاع سوف ينفذ من خالل املناطق الشفافة و مُيَتّص يف املناطق الداكنة 
و على هذا فإن احلصول على اهلولوغرايف يتم  . هي املوجة املركبة للجسم األصل، بذلك موجة انفذة مركبة

يتم فيها إضاءة  : والثانية ، تسجل فيها أمناط التداخل مث احلصول على اهلولوغرام: األوىل: على مرحلتني
فنرى ،  عاع النافذ من اهلولوغرام مطابقا ملوجة اجلسم األصلاهلولوغرام بطريقة معينة حبيث يكون جزء من الش

فهناك ،  أنواع اهلولوغرام توجد أنواع خمتلفة من اهلولوغرام.  صورة ماثلة يف اهلواء أمامنا و كأهنا اجلسم األصلي
 Volumeو هناك اهلولوغرام احلجمي السميك )، (Plane Hologramاهلولوغرام الشرحيي الرقيق )

Hologram) ،( وهي إما أن تكون من النوع االمتصاصيabsorptionأو من النوع الطوري )  (phase) .
 . و هو تسجيل سعة و طور املوجة، هنفس مجيعا تقوم على املبدأ

مثل    األغراضرامي ميكن تطبيقها على جمموعة متنوعة من  غالتصور اهلولو :  أما استخداماته فكثرية منها
 شريطٍ  إبضافة منع التزوير ، كأكشاك لعرض املنتجات أو التحف وغريها،  يج للتجارةالرتو ، تسجيل الصور

 أن كما ميكن .  أو وضع العالمات التجارية على أغلفة السلع. على ظهر بطاقات االعتماد  مطبوعٍ  جمسمٍ 
 

 صاحل بن  هللا عبدو ، الصاحلي صاحل بن حممد ترمجة، وتطبيقاهتا الليزرات مبادئ، هوكس. ب. ف. ج، ويلسون. أ. ج -14
 . 12ص، (2003، للمطابع العلمي النشر، سعود امللك جامعة: الرايض)، الضواين
 . مصدر سبق ذكره، Hologram اهلولوجرام التجسيمي التصوير تقنية على تعرف -15
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-Blueراي ) فتقنيات التخزين احلالية مثل البلو . داخل البلورات ةعالي بكثافةيستخدم لتخزن املعلومات 
ray تصل حد معني حمدود حسب سطح وسائط التخزين على عكس التصوير اجملسم فانه يستطيع )

 . ( 16)تسجيل البياانت على كامل حجم وسائط التخزين بدال من سطح وسائط التخزين فقط 
 (17) : (Holographyخصائص الهولوغرايف و تطبيقاته ) : خامساا 

 . االجتاهات و رؤية أعماق الفتحات و الثقوب عليهإمكانية رؤية اجلسم من كل . 1
 . فإذا نظران إىل اجلزء األمين من الوجه اختفى األيسر، إن رؤية طرف واحد خيفي اآلخر. 2
و لكن ،  فإمكاننا استعادة الصورة بتعريض أي شظية )قطعة( منه لشعاع الليزر،  إذا حتطم اهلولوغرام.  3

 . اجملسمة ضعيفةتكون شدة إضاءة الصورة 
 . ابإلمكان تصوير عدة صور هولوغرافية على لوح واحد و ال حيصل بينها تشويش أو تداخل. 4
و هذا . رمز )بت( يف كل سنتيمرت مكعب من بلورة فعالة ضوئيا 103وجد أنه ابإلمكان ختزين . 5

و كل صفحة هبا ، حةصف 200كل جملد حيتوي على ،  يعين ختزين معلومات حمتواه يف مخسة ماليني جملد
ة دبلورة مكعبة ال يزيد حجمها عن عقكلمة و كل كلمة تتكون من سبعة أحرف! و ذلك يف   1000
 . األصبع

  ي شخص التواصل مع أي شخص يف العامل وكأنه جالس معه يف الغرفةأل   نوسنرى يف املستقبل انه ميك
فأشعة الليزر اليت ، وره ثالثيه األبعادولكن نعين ص، Skypeو ال نعين الفيديو تشات أو استخدام  هانفس

ستظهر وكأهنا أنوار يف اهلواء ال يوجد مصدر ضوئـي أو شعاع أو سطح لينعكس عليه الضوء مالمح األشياء 
واضحة وال يستطيع أحد أن يعتربها معجزة ألنه العلم وفوق كل ذي علم عليم تظهر أشياء وكأهنا حقيقة  

ألهنا أشعة ليزر تشبه الضوء ظهور سلحفاة أو ظهور بشري أو منر أو ميكن إخرتاق األشعة بشكل طبيعي 
ظهور اجلسُم املصوَّر على بُعد صغري من اللوحة   عادايً  ئاً أخر كهالة نور يف السماء أصبح شيأي شيء 

 . ويبدو ثالثي األبعاد
 هاربمشروع فكرة انشاء الهولوغرام و: سادساا 

 النجوم  حرب وجوه احد املناخية ابملتغريات للتالعبمن املشاريع اليت هتدف ( هارب)مشروع يعد
  ميشيل الدكتور األستاذ  العاملي  والكاتب املفكر رأي حسب اجلماعية اإلابدة أسلحة أشكال من وشكل

 سالح  مشرتك  بشكل  ميوله  و  املشروع  يدير  و،  أالسكا  من  هارب  مشروع  إدارة  يتمحيث  ،  شسودوفسكي
 وزارة مبادرة إطار يف  املتطورة األسلحة من جديد جيل من  جزء وهو، األمريكية والبحرية األمريكي اجلو

 الفضاء أحباث خمترب فنيا املشروع يديرو ، (الفضاء حروب أو النجوم حرب) اإلسرتاتيجية األمريكية الدفاع
  العمالقة  Antennasاهلوائيات من منظومة عن عبارة HAARP ومشروع. األمريكية اجلوية  القوات يف

  متثل واليت. "األيونوسفري طبقة من عليها مسيطر حملية تعديالت" خلق على قادرة 120 عددها القوية
 حزم بث بواسطة  ذلك ويتم. األرضية  ابلكرة  احمليط اجلوي الغالف او االمتوسفري من األعلى الطبقات

 
، (م2005، النشر و للدراسات العربية املؤسسة)، الطريفي إبراهيم  حممد: ترمجة، الليزر إىل مدخل، كيميت.  م، مايرنغ -16

 . 5ص
 . مصدر سبق ذكره، تطبيقاهتا و الليزرات مبادئ، هوكس. ج، ويلسون -17
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 عاكس كقرص  تعمل الطبقة  هذه يف حمسوب حملي تشويه خللق  االيونوسفري طبقة إىل الرتدد عالية راديوية

  العلمية  والبحوث  اخللفية.  األرضية  الكرة  سطح   على  املستهدفة   للمناطق   خمتلفة  برتددات  وإرجاعها  احلزم  هلذه
، تيسال  نيكوال  العامل  طريق  عن،  سابقا  السوفيايت  االحتاد  دول  يف  الثانية  العاملية   احلرب  بعد  ابتدأت  للمشروع
 هنالك  إن  يبدو ما وعلى، 1991 الثانية اخلليج  حرب بعد ابتدأ االسكا يف للمشروع التجرييب والتطبيق
 املليارات  مئات  ختصيص  شجعت  العراق  على  اهلجوم  أثناء  تطبيقها  مت   املشروع  عناصر  لبعض   أولية  جناحات

 . (18)سكااأل للمشروع التطبيقي ابجلانب للبدء
 -: (19)  اآلتية ملواقعا يف املشروع يقع
 . األمريكية املتحدة الوالايت - االسكا والية /GAKONA  جاكوان -1
 . األمريكية املتحدة الوالايت - االسكا والية/   FAIRBANKS ابنكس  فاير -2
 بورتريكو/  ARECIBO سيبوا ايرو -3
 االحتادية  روسيا  مجهورية/  VASILSURSK فازليزكي -4
 األوريب االحتاد - النرويج /  TROMSO  ترومسا -5

 : يلي ما ومهامه HAARP هارب مشروع قدرات  ومن
  أنظمة مجيع وإخراج، أمجع العامل يف  التجارية أو  احلربية االتصاالت أنظمة تعطيل  أو التام التدمري -1

 . اخلدمة  من املفعلة غري االتصاالت
 . األرض كوكب  أراضي كامل  على الطقس أبحوال التحكم -2
 . هائلة  مسافات  من أهداف أية بتدمري تسمح  اليت، املوجه الشعاع تقنية استخدام -3
 ال  حيث،  املميتة   األمراض  من  وغريه  السرطان   تسبب  اليت،  للناس  ابلنسبة  املرئية   غري  األشعة  استخدام -4

 . املميت األثر يف  الضحية تشك
 التهيج حالة  يف سكاهنا  وضع أو ، اخلمول  أو  النوم حالة  يف املأهولة  قة طمن سكان  جممل  إدخال -5

 .  األهلية احلروب مثل  بعض ضد بعضهم الناس تثري اليت، القصوى االنفعايل
 أو صوت) مسعية هلوسات تبعث اليت، مباشرة  الدماغ يف املعلومات بث إلعادة األشعة  استخدام -6

 . (اإلذاعي البث حمطات تقدمه مما، غريه

 
 حبث منشور يف ، العراق مناخ على السري األمريكي HAARP هارب ملشروع املناخية التداعيات، ضرغام خالد أبو كلل  -18

 . 2015، تركيا -اسطنبول /العاملي املناخ وتغري للبيئة الدولية اجمللة
، 25/6/2016أطلع عليه بتاريخ ، 2/8/2012حبث منشور بتاريخ ، HAARP مشروع/  املناخيه ابهلندسه التالعب  -19

-https: //www. facebook. com/notes/the-iraqi-revolution: رابط املوقع
%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-
%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8

%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/ 

https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
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بعد   اً ر خاصاً كبي  اً الصحف املستقلة عن املشروع دون أن تعطيه اهتمامومن ذلك احلني حتدثت بعض  
أيلول و القوانني األمريكية الصارمة اليت فرضت على الصحافة بعده بعدم نشر أي موضوع  11أحداث 

 . (20)" األمن القومي األمريكييضر "
األمريكية و اليت أعطيت إىل   وكالة انسا الفضائية إىل أن وقعت إحدى الواثئق الرمسية اليت صدرت من  

الكونغرس األمريكي  للموافقة عليها يف يد الباحث األمريكي الشهري "أليكس جونز" و الذي لعب و يلعب  
حىت اليوم دور اً   كبري اً  يف كشف مؤامرات وكالة انسا و حكومة العامل اخلفية  يف إدارة العامل و له العديد من  
الفيديوهات حديثا حول  الثورات العربية   و حقيقة أهنا جمرد مرحلة من املراحل األخرية إلقامة النظام العاملي  
اجلديد،  هذه الوثيقة تثبت تورط وكالة انسا مع  وزارة الدفاع األمريكية  و بتمويل مباشر من جمموعة  روتشيلد  
الصهيونية   ملشروع الشعاع األزرق هبدف الوصول إىل النظام العاملي اجلديد يف الفرتة بني أعوام  2020  إىل  

 .2025 
  

 : مراحل مشروع الشعاع األزرق: سابعاا 
 : (21)مراحل رئيسية هي 4األزرق من يتكون مشروع الشعاع 

 : املرحلة الوىل
عند أتباع دين التوحيد من   األماكن املقدسة استخدام مشروع هارب خللق زالزل هتدم من خالهلا 

مسلمني و مسيحيني و يهود و اخلروج بنظرية تبني خطأ فهم البشر للدين و هللا و أن الكون وجد بطريقة  
أقرب إىل فكرة التطور الداروينية اإلحلادية،  يرتافق هذا مع ظهور أدلة و براهني علمية و دينية معدة مسبقا  
تثبت خطأ الدايانت السماوية الثالث، مثل وجود واثئق اترخيية حتت املسجد األقصى بعد هدمه مثال 
تثبت خطأ الدين اإلسالمي تكون قد زرعت مسبقا و بتكنولوجيا متطورة مت وضع الواثئق بطريقة جتعل 

 العلماء يظنون أهنا فعال تعود آلالف السنني منذ زمن األنبياء. 
 :  املرحلة الثانية 

استخدام السماء كشاشة عرض سينمائية كبرية لعرض صور و أشباح آلهلة أو نيب أو رسول أو قديس 
و هذه اخلطوة اليت ، يؤمن فيه أهل املنطقة اليت ظهر فيها الشبح الضوئي حتدث كل أهل منطقة بـ لغتهم

ل بلغته و يدهلم حينما ينادي البشر ك --تسّمى بـ "مشروع الصيحة" املضادة لصيحة املالك جربائيل  
و سيستخدمون هبذه اخلطوة قواعد حبرية و أرضية و فضائية حتتوي أجهزة ، األمام املنتظر لكل داينةعلى 

و يف جزر يف القارة  مثلث برمودابث ضوئي ذات تكنولوجيا مل يصل إليها البشر بعد يوجد أكربها يف 
إضافة لعشرات ، الشرق األوسط األسرتالية و يف القطبني و أماكن تواجد القواعد العسكرية األمريكية يف 

 
 نشر بتاريخ،  موقع يوتيوب،  نيويورك  يف  العاملي  التجارة  مركز  برجي  2001  سبتمرب  11  خلدعة  األبعاد  ثالثي  ليزري  رامغهولو   -20

 ، رابط املوقع:  3/5/2016بتاريخ  أطععليه، 11/4/2011
https: //www. youtube. com/watch?v=WwodF5Xr1SQ 

 عام موانست سريج الكندي الصحفي الكاتب و الباحثنسخة من الوثيقة املسربة من وكالة انسا الفضائية اليت كشفها  -21
 : رابط الوثيقة، 4/5/2016أطلع عليها بتاريخ ، ، 1992

http: //www. abbaswatchman. com/Project%20blue%20beam. jpg 
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 24:  العدد

 
و يف ساعة الصفر تظهر هذه األضواء و ، األقمار الصناعية و املركبات الفضائية املنتشرة فوق األرض

بلغتهم و ختربهم بضرورة إتباع الدين العاملي اجلديد   األشكال الليزرية على شكل أشباح حتدث أهل املنطقة
 . وهم رسل هذا الدين و أنبيائه املرسلني من هللا لتبشري الناس هبذا الدين

حيث ، و استخدامها يف مشروع هارب، طرياهناأما املواد الكيميائية اليت تطلقها الطائرات النفاثة أثناء 
ميكن االستفادة منها أيضا لعكس األشعة الضوئية عليها و إظهار األشباح بشكل أوضح على املعادن 

واحلقيقة أهنم قد وصلوا إىل هذه التكنولوجيا و قاموا بتجريبها بعدة أماكن يف ، املوجودة ابلغالف اجلوي
 (22): او هذه أمثلة بسيطة عنه، العامل

ظاهرة الشعاع األزرق بشكل واضح يف تقارير من قنوات ،  شوهد يف عدد كبري من املدن حول العامل  -1
 :  تلفزيونية خمتلفة حول العامل

 : يف مساء موسكو بشكل واضح جدا --ظهور شكل النيب عيسى املسيح  -2
 . يف مساء لبنان عدة مرات --ظهور مرمي العذراء  -3
ضوء غريب جدا على شكل كرة انرية يسقط بسرعة هائلة يسقط فوق قبة الصخرة يف القدس  -4

 . الشريف و يبقى عدة ثواين مث يطري إىل الفضاء
 :  املرحلة الثالثة 

تعريض الناس املشاهدين هلذه املؤامرة الكونية إىل موجات ذات تردد منخفض جدا عرب تكنولوجيا  
و هي موجات معروفة لدى أطباء األعصاب و هي  (ELF ،VLFمشروع هارب تدعى هذه املوجات بـ )
و يف حال إسقاطها على منطقة حمددة ميكن أن جتعل الناس ، نفس املوجات اليت يستخدمها الدماغ

ظهرت هلم  يشعرون براحة نفسية و طمأنينة و يظنون أن هذه الطاقة بسبب اآلهلة اليت تكونت أمامهم و 
 . حملادثتهم

 :  املرحلة الرابعة 
إشاعة خرب عن وصول رسائل إىل البيت األبيض و الكرملني و غريها من أماكن صنع القرار ابلعامل 

و ، تفيد بوجود هجوم فضائي على األرض من كوكب آخر من قبل كائنات فضائية موجودة على املريخ 
و املسلسالت و األخبار اليت تبث يوميا يف خمتلف العامل أصبح اجلميع يعرف الكمية اهلائلة من األفالم 

و اهلدف منها إجبار الدول مجيعا لالنصياع حتت مظلة األمم املتحدة ، لتثبيت فكرة وجود هذه الكائنات
و قد ، يف دولة واحدة و جيش واحد و حكومة واحدة حملاربة هذه الكائنات الفضائية و االنتصار عليها

 
 : األمثلة -22

 : العامل  حول  خمتلفة  تلفزيونية  قنوات  من   تقارير  يف  واضح  بشكل  األزرق  الشعاع  ظاهرة  فيها  تشاهد   العامل  حول  املدن   من  كبري  عدد •
أطلع عليه بتاريخ ، 26/11/2008نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، روسيا يف الصليب على يسوع للرب حقيقي ظهور  •

 https: //www. youtube. com/watch?v=LPXMejZSNWU&feature=fvwrel: رابط املوقع، 12/8/2015
، 15/12/2009 بتاريخ نشر، يوتيوب موقع، توضيحى تكبريى بشكل مصر - ابلوراق مارمينا كنيسة  ىف مرمي العذراء  ظهور •

 https: //www. youtube. com/watch?v=PE946FzQxss: املوقع رابط، 12/6/2014 بتاريخ عليه  اطلع
 يطري  مث   ثواين  عدة  يبقى  و  الشريف  القدس  يف  الصخرة  قبة  فوق  يسقط  هائلة  بسرعة  يسقط  انرية  كرة  شكل  على  جدا  غريب  ضوء •

 .http: //www: رابط املوقع، 7/8/2015أطلع عليه بتاريخ ، 1/2/2011نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، الفضاء إىل
youtube. com/watch?v=rx494YSu97U 

https://www.youtube.com/watch?v=LPXMejZSNWU&feature=fvwrel
https://www.youtube.com/watch?v=PE946FzQxss
http://www.youtube.com/watch?v=rx494YSu97U
http://www.youtube.com/watch?v=rx494YSu97U
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كي السابق روانلد ريغان قد حتدث عن املوضوع يف جلسة للجمعية العامة لألمم املتحدة كان الرئيس األمري 
أان غالبا ما أفكر بيين و بني نفسي كيف ،  )رمبا حنن حباجة إىل هتديد عاملي من الكون اخلارجي:  (23)قائال  

، من خملوقات فضائية من خارج هذا العامل  اً أنه ستتالشى سريعا كل اختالفاتنا و مشاكلنا إذا واجهنا هتديد
 . (24)؟(. . أليس بيننا اليوم كائنات فضائية حقا: لكن أسألكم، حينها سيتوحد البشر و تنتهي احلروب

"انه شاهد   انلد ريغان الرئيس األمريكي كالمه عندما حتدث عن الكائنات الفضائية حيث أكدو عزز ر 
وظلت املركبة اثبتة ،  السماء بنور ساطع وكان برفقته ثالثة أشخاص  مركبة فضائية أو شيئا يشبهها يهبط من

بل انه استخدم ، (25)يف السماء لعدة دقائق قبل أن تغادر بسرعة مذهلة اىل وتسبح يف الفضاء اخلارجي"
قامت جريدة يومية كربي تعرض تصوير الرئيس جورج بوش مع احد  عندما ذلك يف دعايته االنتخابية

بطريقة متقنة جدا وهو يقوم ابلتسليم علية داخل املكتب البيضاوي يف البيت األبيض  ،  ائيةاملخلوقات الفض
وكأنه يدعم محلته االنتخابية للرائسة األمريكية وانه خري من يضلل الشعب األمريكي بل والعامل كله عن  

 . (26)ألخرىاطريق السياسات املضللة اليت يعرفها اجلميع لتحقيق مصاحلها ولو علي حساب الشعوب 
فقد سبقُه ، ومل يكن ريغان الرئيس األمريكي الوحيد الذي يؤكد رؤيته للكائنات أو املركبات الفضائية

الرئيس جون ، وعلى سبيل املثال ، جمموعة من الرؤساء األمريكان الذين أكدوا على وجود هذه املخلوقات
والذي طلب قبل وفاته ،  20/1/1961  كينيدي والذي توىل منصبه كرئيس للوالايت املتحدة األمريكية يف 

كما أرسل  ،  واألجسام الغريبة، بعشرة أايم مجيع ملفات املخابرات األمريكية اخلاصة ابملخلوقات الفضائية
إلجراء حبوث مشرتكة   -آنذاك–لوكالة انسا برقية رمسية خيربهم فيها برغبته ابلتعاون مع االحتاد السوفييت 

الرئيس جيمي كارتر الذي توىل رائسة البيت األبيض يف ، ليأيت بعده كينيدي، املخلوقات الفضائية نع
إال انه ، ئية بنور ساطع يشبه القمرأكد بوثيقة رمسية يؤكد فيها مشاهدته لسفينة فضا، 20/1/1977

ابعتبار إن الرئيس كارتر قد يكون ،  وابلرغم من اعرتافه ابألمر إال إن البعض شكك يف صحة تلك املعلومة
ليأيت الرئيس األمريكي بيل  ، ومل يقف األمر عند كارتر، أختلط عليه األمر من خالل رؤية كوكب فينوس

حتدث هو األخر عن املخلوقات الفضائية   20/1/1993بيض يف كلنتون والذي توىل رائسة البيت األ
ضائيني لألرض وهبوط الف، Area 51مؤكدا " إن الشائعات املنتشرة حول املنطقة ، ولكن بنفي وجودها

 
 An alien threat would help bringخطبة الرئيس االمريكي دوانلد ريغان يف جلسة اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -23

about a one world government or nwo. UFOS ، رابط ، 12/4/2016أطلع عليه بتاريخ ، 9/11/2012نشر بتاريخ
 https: //www. youtube. com/watch?v=v_7cU7LfXxs: املوقع

24   - (Ronald Reagan gave a UN speech to say how an outside alien invasion could help bring about 
a one world government or nwo. Will this be the ultimate false flag attack? Project blue beam. Know 
what's going on and don't be deceived) 

 أطلع عله بتاريخ ،  27/6/2015  بتاريخ  نشر،  ابلعربية  mbc  موقع،  الفضائية  الكائنات  مع  أمريكان  لروساء  حقيقة  قصص  -25
22/1/2016http: //www. mbc. net/ar/programs/mbc-news/articles/%D9%82%D8%B5%D8%B5-

%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-

%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9. html 
 مبشروع وعالقتها  اهلولوجرام تقنية. . . التقين البصري اخلداع، "اجلديد العاملى والنظام اهلولوجرام تقنية" بـ االفتتان من حتذير -26

 عليه  أطلع، http: //www. factway. net/vb/t43802. html، الدينية املقدسات وتدمري القادمة واملخططات االزرق الشعاع
 25/1/2016 بتاريخ

https://www.youtube.com/watch?v=v_7cU7LfXxs
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وجد أي ملفات حكومية تدل على صحة املعلومات "إال أن كلينتون أستدرك كالمه وال ت،  أمر غري صحيح 

 . (27)ولكنه ال يعلم أي شيء خبصوصه"، صحيحاابلقول "وقد يكون األمر 
إال إن الرئيس األمريكي األسبق ابراك أوابما والذي تسنم منصب رئيس الوالايت املتحدة األمريكية يف 

ليتعدى مرحلة احلديث عن الكائنات الفضائية ليقوم بتجسيد دور بطولة للرتويج ملشروع ،  20/1/2009
(Project Blue beam UFO 2012)  ، و ابلفعل نشر املقطع املصور على موقع اليوتيوب تظهر فيها كائنة

فضائية ترتدي اللون األبيض تسري مع الرئيس األمريكي ابراك اوابما دخوال إىل البيت األبيض الرائسي 
وتشارك يف حوار معه مث تظهر مع جمموعة من األطباء لتناقش كيفية معاجلة األمراض الفتاكة اليت يعاين  

بعض املواطنني يف مناطق عدة على الكرة األرضية أثناء حدوث  دومن مث تظهر وهي تساع ، العامل منها
 (28) . الكوارث ومن مث تظهر للمقاتلني يف بعض املناطق املتنازعة بشكل جيعلهم يتوقفون عن القتال

والذي  الروسي سبوتنيك موقعهذا وأكد خرب أخر نشره موقع العربية نت الذي نشر خرب منقول عن 
 الرئيس حتذيرإن الرئيس األمريكي  الربيطانية ستار ديلي صحيفة نشرته مامعلوماته على  على ارتكزبدوره 

 . 2017 عام فضائية لكائنات حمتمل هجوم  من  بوتني فالدميري الروسي  لنظريه أوابما ابراك األمريكي
 األمريكي الرئيس حتذير عن كشفت  مسربة وثيقة أن  الروسي سبوتنيك موقع أفاد": وكان فحوى اخلرب

 . 2017 عام فضائية لكائنات حمتمل هجوم  من  بوتني فالدميري الروسي  لنظريه أوابما ابراك
، الكرملني من مسربة وثيقة  أبن  الربيطانية  ستار ديلي صحيفة نشرته ما  على ارتكز إنه املوقع وقال 
 والرئيس ابيدن  جو األمريكي الرئيس انئب بني سري اجتماع تفاصيل أوضحت، الصحيفة زعم حسب
  نظام  بناء يف املساعدة بضرورة الروسي اجلانب املتحدة الوالايت مطالبة  خالله مت ، بوتني فالدميري الروسي
 .  غريبة فضائية كائنات  قبل من هلجوم األرض كوكب  تعرض احتمال بسبب صاروخي دفاعي

  من  رسالة   الروسي  الرئيس  سلم  ابيدن   أن   ذكرت  ستار   ديلي  الربيطانية  الصحيفة  فإن   سبوتنيك  وحبسب
 وأوضحت.  الوشيك  الغزو  من  األرض  كوكب  حلماية  صاروخي  دفاع   نظام   إلنشاء  التعاون   فيها  يطلب،  أوابما

" انسا "  لوكالة التابعة الصناعية األقمار كشفته  ما  خلفية على جاءت بوتني  إىل أوابما رسالة أن  الصحيفة
 . (29)الفضائي نظامنا ودخوهلا الغريبة الفضائية  األجسام بعض اقرتاب بشأن 

قد شبه فكرة غزو األرض من قبل كائنات ، األمريكيو كان ستيفن_هوكينز العامل الفيزايئي النووي 
األمور على ما يرام ابلنسبة    مل جتر،  مبعىن آخر،  رة األمريكيةابكتشاف كريستوف_كولومبوس لـ القا،  فضائية

 . لسكان أمريكا األصليني من اهلنود احلمر

 
 مصدر سبق ذكره، الفضائية الكائنات مع أمريكان لروساء حقيقة قصص -27
28- Project Bluebeam UFO 2012 ،رابط املوقع، 2/7/2016أطلع عليه ، 2/5/2010نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب  :

https: //www. youtube. com/watch?v=WGw4nCJ1U6A 
 هـ 1438 حمرم 29 االثنني بتاريخ نشر، نت العربية موقع، 2017 عام األرض ستغزو فضائية كائنات  احذر: لبوتني أوابما -29

-http: //www. alarabiya. net/ar/last: املوقع ربط، 17/2/201، بتاريخ عليه أطلع ، م2016 أكتوبر 31 -
page/2016/10/31/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-

%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA- 

%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-

%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017. html 
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و ال خيفى على أحد تصوير أشكال لصحون طائرة حتلق يف مساء عدة أماكن يف األرض على علو ال 
و هذه . . خيتلف كثريا عن العلو الذي حتلق فيه الطائرات احلربية لكن بسرعة جنونية تفوق قدرة البشر

 : (30)هذا أمثلة عن  
تلتقط صورة لـ "صحن فضائي" قرب احلدود السورية فوق اجلوالن   F16طائرة حربية إسرائيلية من نوع   -1

 : احملتل
 : تصوير صحن فضائي يطري يف مساء نيويورك -2
 : تصوير أجسام فضائية غريبة تقرتب من األرض يف مساء لبنان  -3

فالبعض يقول أهنا ستكون أجسام ضوئية ومهية ،  و حقيقة هذه الصحون الطائرة غري معروفة حىت اآلن 
 لبعض اآلخر يعتقد أن الدول اخلمسو ا، عن طريق مشروع الشعاع األزرق مثل صديقنا أليكس جونز

الدائمة العضوية مبجلس األمن و ابلتحديد أمريكا و روسيا قد توصلت فعال لـ تكنولوجيا متطورة متكنها  
عن طريق أسرار علمية حصلوا عليها من  ، سخريها ملصلحة البشرمن التغلب على اجلاذبية األرضية و ت

خالل العلماء النازيني الذي كانوا خيدمون يف جيش هتلر أثناء احلرب العاملية الثانية و تطوير أفكارهم و 
 90مما ميكنهم من إطالق صحون طائرة بسرعة تصل لـ ، أسرارهم اليت كانت األوىل على مستوى العامل

و ما يقوي من صحة هذه النظرية مشاهدة املدنيني  . .  سرعة ال ميكن ختيلها مطلقا ،   ابلساعةألف كيلو مرت
 . القريبني من مثلث برمودا لصحون طائرة "خترج" من األرض إىل الفضاء و ال هتبط من الفضاء إىل األرض!!

 لتدمري البشرية و لكن املفاجأة غري املتوقعة أن هذه املخلوقات بعد نزوهلا املفرتض لألرض لن أتيت
فهي ابحلقيقة جمرد آالت من صنع البشر و ليست قادرة على تدمري األرض و قتل  ، القضاء على احلضارة

احلقيقة أن هذه املخلوقات املفرتضة ستأيت إىل األرض إلنقاذ البشر و سكان األرض من احلروب ، البشر
وهذا ما مت جتسيده يف الشريط املصور الذي ،  العاملو الفقر و اجملاعة و نشر السالم و العدل و املساواة يف  

 . (31)قدمه الرئيس ابراك أوابما والذي أشران إليه يف أعاله 
  ف الفضائيات العربية   االتخدامات ال ولوغراعنماذج من  :  لثالفصل الثا 

 : استخدامات الهولوغرام يف املجال اإلعالمي واالتصاالت: أوالا 
عندما يتعامل )توين ستارك( مع الكمبيوتر   املستخدمةوأهبرتنا التأثريات    Iron Manالكثري منا شاهد فلم  

فال تستبعد أن . . .  األبعادأو كل شئ ثالثي    3D  ـفهو ال يستخدم ماوس أو كيبورد ولكن كل شئ يف ال

 
 : االمثلة هي -30

، 8/2/2011نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، 2007 سبتمرب 20 يف االسرائيليه املقاتالت صورته فلسطني  يف جمهول طائر جسم •
 :  رابط املوقع، 24/6/2016أطلع عليه بتاريخ 

https: //www. youtube. com/watch?v=dwLN6dQVeRM&feature=related 
 ، موقع يوتيوب، نشر بتاريخUFO over New York NY, USA، نيويورك مساء يف يطري فضائي صحن تصوير •

 : رابط املوقع، 28/5/2016أطلع عليه بتاريخ ، 12/3/2012
https: //www. youtube. com/watch?v=SCenIEppd6U 

 :https: رابط املوقع، 12/3/2016أطلع عليه بتاريخ ، 23/9/2009نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، صحون طائرة يف بريوت •
//www. youtube. com/watch?v=jfyK-fdKdQk 

31- https: //www. youtube. com/watch?v=WGw4nCJ1U6A ،مصدر سبق ذكره 

https://www.youtube.com/watch?v=dwLN6dQVeRM&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=SCenIEppd6U
https://www.youtube.com/watch?v=WGw4nCJ1U6A
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، التقنيةفمع هذه  لقادمةاللمستخدم العادي وبسعر معقول يف اخلمس سنوات  متاحة التقنية تكون هذه 
 . األبعادجمسم ثالثي  سيتحول اىل اآلن وكل ما تشاهده  واألفالم األلعابفتخيل  حقيقةاحللم يصبح 

عن  أو ومل نسمع عنها ، (33) (32)2008عام  CNNومنذ ظهور اهلولوغرام ألول مره يف علي قناة 
وال تستبعد  اً ابهر  مستقبالً  التقنية نؤكد لك أن هلذه  أن إمكانية استخدامها يف أمور أخري ولكننا نستطيع 

ورمبا ابعد من ذلك   الذكيةمن خالل اهلواتف    التقنيةستتاح هذه    اآلن أنه بعد سنتني أو ثالث سنوات من  
(34) . 

األمريكية يف أن جيدوا حال ملا مسي عزوف  ونشرت مواقع كثرية إن اباب الفاتكان استعان ابملخابرات
قاموا ، الشرق ملسيحيمما سبب حرج كبري ، املسيحية واعتناقهم اإلسالم الداينةوخروجهم من  املسيحيني

ولقد ، (35)م 2009بعرض السيدة مرمي يف مساء مصر يف مدينة الرواق فوق الكنيسة املسيحية يف عام 
فرحه عارمة يف الوسط   كشاهدوا السيدة مرمي رؤاي العني وكان هنان احلدث و و ومسلم ن مسيحيو حضر 

نصر هلم وإهنم على الطريق املستقيم و حضور املسلمني لتلك احلادثة إال ،  املسيحي فان ظهور السيدة مرمي 
 . (36) ادخل الشك والريبة إىل قلوهبم

عب ابملعتقدات الدينية هناك من جيد خطورة من استخدام هذه التقنية يف التال، وعلى هذا األساس
وبعث ضاللة اإلنسان ، خمطط الغزو الفضائي املزمع أثناءحماوالت للتضليل  إىلابإلضافة ، عند الشعوب

نقطة زرقاء ابهتة لكارل ساجان العامل الفيزايئي الشهري ذكر يف الكتاب   األرضففي كتاب كوكب  ،  الكوين
موجودة من ماليني السنني وهي من قام بنشر بذور  من نظرايت وجود الكائنات الفضائية أهنا كانت إن 

احلياة علي كوكب األرض من حيواانت ونبااتت وكان أخرها البذور اجلينية لإلنسان وهم من قام بزرعها 
علي األرض ليحصدوا ويراقبوا فار التجارب البشري عرب أالف السنني من احلضارات املتعاقبة واملختلفة من  

واهلندية والصينية واملااي واالزتيك واالشوريني والبابليني وان أاثر الفضائيني منتشرة بل  الفرعونية واإلغريقية
وشاركت يف صنع هذه احلضارات مع اإلنسان ومساعدته وبتوجيه منها شخصيا وكمثال األهرامات يف 

 . (37)مصر واألهرامات املدرجة يف املكسيك 

 
، 15/7/2015أطلع عليه بتاريخ ، 22/5/2014نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، CNN قناة يف اهلوليغرايف تقنية استخدام -32

 https: //www. youtube. com/watch?v=fIFzDuWcYrQ:  رابط املوقع
 يسمى  ما  أو  Holography  -اهلولوغرايف   أو  اهلولوجرام  تسمى  ليزر  أشعة،  عاملنا  تدخل  احلديثة  التكنولوجيا  من   جديدة  طفرة  -33
 الليزر  أشعة  بستخدام  العملية  تلك  تتم.  األبعاد  الثالثية  األجسام  صورة  تكوين  إعادة  من  متكنها  فريدة  خاصية  متتلك  اهلولوغرافية  ابلذواكر

 يعتربها  أن  أحد   يستطيع  وال  واضحة   األشياء  مالمح  الضوء  عليه  لينعكس  سطح  أو   شعاع  أو  ضوئـي  مصدر  يوجد  ال  اهلواء  يف  أنوار  وكأهنا
 الضوء  تشبه ليزر أشعة ألهنا طبيعي بشكل األشعة إخرتاق ميكن حقيقة وكأهنا أشياء تظهر عليم علم ذي كل  وفوق العلم ألنه معجزة 
 صغري بُعد على املصوَّر  اجلسمُ  ظهور عادي شيء أصبح السماء يف نور كهالة  أخر شيء أي أو منر أو بشري ظهور أو سلحفاة ظهور

  شعاع  يلتقي فعندما وهكذا. ذاته التواتر الليزر موجات فلكل اإلنسان؛ عرفه  ضوء أنقى الليزر ويعد. األبعاد ثالثي ويبدو اللوحة من
، hologram  ابهلولوغرام  يسمى  ما  هو  التسجيل  وهذا،  تصوير  لوحة  على  الشبكة  هذه   تسجيل  وميكن  معقدة؛  تداخل  شبكة  يولدان،  ليزر

 .  وغريها Video Conference كونفرنس  الفيديو مثل املباشرة املرئية احملاداثت يف مستقبلياً   إستخدامها وسيتم
، 27/3/2014  نشر بتاريخ،  الرأي  صحيفة،  اهلولوجرام  بتقنية  مرحبا  و  سكايب  وداعاً :  مبتكرة  اخرتعات،  والتقنية  التكنولوجيا  -34

 https: //www. youtube. com/watch?v=xebPWCI167o: رابط املوقع، 17/1/2016أطلع عليه بتاريخ 
 مصدر سبق ذكره ، ابلوراق مارمينا كنيسة  ىف مرمي العذراء ظهور -35
 مصدر سبق ذكره، اهلولوجرام، ابراهيم حممد -36
 مصدر سبق ذكره، "اجلديد العاملى والنظام اهلولوجرام تقنية" بـ االفتتان من حتذير -37

https://www.youtube.com/watch?v=fIFzDuWcYrQ
https://www.youtube.com/watch?v=xebPWCI167o
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تقنية اهلولوغرام ما قام به رجب طيب  استخداماملميزة اليت مت فيها  األمثلةنذكر بعض  أن هنا البد 
، ، إبلقاء خطاب لسكان مدينة إزمري عرب تلك التقنية ، ورئيس الوزراء حينئذ، الرئيس الرتكي، أردوغان 

 . (38)فسجل الكلمة و بعث للحضور هناك هبولوغرام ضخم مبهر ثالثي األبعاد
يف استخدامات اهلولوغرام على مستوى األفراد هو ما قام به بعض   ليهإ اإلشارةإن ابرز ما ميكن  إال

إذ جاء يف ، 14/04/2015بتاريخ  الناشطني من تنظيم تظاهرة يف التاريخ ابستخدام هذه التقنية وذلك
 . (39)رامغإسبانيا تشهد أول مظاهرة يف التاريخ ابستخدام تقنية هولو : نص التقرير

من   أول مظاهرة احتجاجية، خالل عطلة هناية األسبوع املاضي، مدريد، "شهدت العاصمة اإلسبانية
أمام   افرتاضين فيها تقنية التصوير التجسيمي ”هولوجرام” للتظاهر بشكل  و واليت استخدم املشارك،  نوعها

 . مبىن الربملان اإلسباين بداًل من التواجد أبنفسهم يف املكان 
وسيدخل  ،  اإلسبانيةي أقرته احلكومة  ذسالمة املواطن” الونُظمت تلك املظاهرة احتجاجا على قانون “

وهو القانون الذي سيفرض عقوابت وغرامات على املواطنني  ،  املقبل  2014يف حيث التنفيذ مع بداية يوليو  
 .  يف حال التظاهر أو الدعوة للتظاهر بدون إذن من الشرطة

رام من  غوتعين “هولو ، Hologramas por la Liberdadوشيدت منظمة أطلقت على نفسها اسم 
افرتاضية جمسمة ملواطنني معرتضني على  وذلك عرب عرض صورٍ ، رة االفرتاضية تلك املظاه، أجل احلرية”

واستخدمت املنظمة  ، يف خطوة حتمل حتايال على القانون اجلديد، القانون أمام مبىن الربملان اإلسباين
صور جمسمة وعرضتها ابستخدام تقنية    وحولتها إىل،  رمسين إىل موقعها الو أرسلها املواطن  اً فيديوهات وصور 

، لتصف بعدها ما فعلته أبنه أول احتجاج عرب الصور ثالثية األبعاد يف التاريخ ،  هولوغرام أمام مبىن الربملان 
ابلربملان وظهرت الصور االفرتاضية املعروضة بتقنية هولوغرام كأشباح تسري ليال يف شوارع مدريد احمليطة 

وهي الصور اليت مت جتميعها ونشرها عرب هاشتاج دشن خصيصا لتلك املظاهرة األوىل من نوعها  ،  اإلسباين
يف ، وقالت منظمة “هولوغرام من أجل احلرية”، . #10AHologramasLibreعرب تويرت حتت اسم 

 التظاهر ستفتح الطريق أمام رام واستخدامها يفغأن تقنية هولو ، فيديو نشرته عن تلك املظاهرة االفرتاضية
 . املواطنني للتحدث حبرية دون اخلوف من قيود القوانني املفروضة عليهم

العربية هو ما قدمته قناة روسيا اليوم أثناء  ابللغةعل ابرز ما مت تقدميه على القنوات الفضائية الناطقة لو 
دام لتقنية اهلولوغرام بشكل حريف جدا التقدمي استخ  أثناءعرضها لتقرير عن ذكرى احلرب العاملية وظهر 

 . (40)عرض التقرير  أثناء  األستوديو إىلتظهر بعض الطائرات ودخول داببة   بدأتعندما 

 
 اطلع عليه بتاريخ،  2/2/2014نشر بتاريخ  ،  موقع يوتيوب،  اجلمهور  أمام  شبحه   ويظهر  اهلولوغرام  تقنية  يستخدم  اردوغان  -38

 https: //www. youtube. com/watch?v=0TBtVbdNE28: رابط املوقع، 4/5/2015
، 14/04/2015  الثالاثء  نشر بتاريخ،  االعالمية   راية  شبكة،  هولوجرام  تقنية  ابستخدام  التاريخ  يف  مظاهرة  أول  تشهد  إسبانيا  -39

 ، 17/4/2015 بتاريخ عليه  اطلع
https: //www. facebook. com/zeitgeist. arabic/videos/1108837442515213/?__mref=message_bubble 

 : يوبرابط املوقع على اليوت، 13/4/2015على موقع يوتيوب بتاريخ  ونشر
https: //www. youtube. com/watch?v=sHTdHAUOC60 

 أطلع ، 9/5/2014نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، (3D) بتقنية الفاشية على السوفيايت اجليش انتصار مراحل. . مرة  ألول -40
 https: //www. youtube. com/watch?v=wLmHDaxk0co: رابط املوقع، 5/6/2016عليه بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=0TBtVbdNE28
https://www.facebook.com/zeitgeist.arabic/videos/1108837442515213/?__mref=message_bubble
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ويف تقرير اخر قدمته قناة روسيا اليوم ملشاهديها بتقنية اهلولوغرام عن التطورات املتسارعة يف الشرق 

الذي مت الرتحيب فيه يف أخر النشرة اإلخبارية  ،  ستوديوهاهتااألوسط وحبضور الرئيس الروسي فالدميري بوتني ال
 . (41)وهو يتابع النشرة خلف الكواليس

ويف تقرير اخر هلا قدم بطريقة اهلولوغرام عن الدبلوماسية الروسية ومقدرهتا على جتاوز ازمتها السياسية  
  الذي كان خلف الكواليس يبدي دهشته من   الفروف  سريغي  الروسي  اخلارجية  وزيرقدم مقدم التقرير حتية  

 . (42)ن يف القناة مع تقنية اهلولوغرام احلرفية اليت يتعامل هبا العاملو 
بتقنية  ، االبعاد ثالثية بتقنية  الروسية الشبح  طائرةوعن التقنية الروسية وجودهتا قدمت القناة تقريرا عن 

 . (43)كانت احلرفية يف استخدام التقنية حاضرة وبشكل مميز جدا،  اهلولوغرام أيضا 
هلا بعنوان   اً رير وحتديدا أحداث سوراي واحلرب الدائرة فيها قدمت القناة تق،  وعن أحداث الشرق األوسط 

"استخدام إسرائيل لقاعدة تركية لشن غارة على منطقة الالذقية" كان مميز يف عرضه واستخدام تقنية 
 . (44)اهلولوغرام فيه 

 معلوال  معارك  قلب  يف"  اليوم  روسيا"كامريا. . .  3D  بتقنيةويف تقرير أخر لقناة روسيا اليوم كان عنوانه "
سيما يف بداية التقرير الذي يعرض متشيط اجليش ،  اإلبداع يف تقنية استخدام اهلولوغرامجتسد  ،  دمشق  بريف

عندما خترتق رصاصة قناص من مقاتلي ، السوري للريف الشمايل للعاصمة دمشق على حميط بلدة معلوال
ة اليت جبهة النصرة شاشة األستوديو لتصل اىل شاشة البث بطريقة اهلولوغرام لتستمر لقطة صورة الشاش

يف تقرير ، اخرتقت من قبل الرصاصة لتنتقل بنا اىل املركبة اليت تقل مراسل القناة يف ارض املعركة يف معلوال
 (45)اهلولوغرام  أقل ما يقال عنه مثاال حيتذى به إلبراز احلرفية يف استخدام تقنية

املستوى الذي قدمته قناة روسيا    إىل  ض القنوات العربية ولكنها مل ترقعلى بع  هذا وظهرت عدة تقارير
، "نيمتز"  األمريكية  الطائرات  حاملةعن    اً قناة العربية اليت قدمت تقرير   وعلى سبيل املثال ما قامت به،  اليوم

إال إن التقرير مل يرتق إىل املستوى املطلوب وبدا كأنه تقرير ممنتج وليس عرضا مباشرا كالذي قدمته قناة 
مما يؤكد قلة خربة العاملني يف  ، التقرير هبذا الشكل مل تتم معاجلة الصوت فيه كما إن عرض،  روسيا اليوم

 . (46) قناة العربية على هذه التقنية 

 
بتاريخ   أطلع عليه،  11/6/2013نشر بتاريخ  ،  (3D)الـ  بتقنية  املزودة  اجلديدة  اليوم  روسيا  استدوديوهات  يزور  بوتني  فالدميري  -41

 https: //www. youtube. com/watch?v=-UXoCAoQnLw: رابط املوقع، 12/4/2016
 نشر بتاريخ، موقع يوتيوب، 3Dالـ بتقنيات الفروف سريغي الروسي اخلارجية وزير يدهش RT Arabic قناة فريق -42

 https: //www. youtube. com/watch?v=Ske9LbEnrRc:  رابط املوقع،  12/4/2016أطلع عليه بتاريخ  ،  24/12/2013
، 6/7/2015أطلع عليه بتاريخ ، 23/9/2013نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، االبعاد ثالثية بتقنية الروسية الشبح طائرة -43

 https: //www. youtube. com/watch?v=TYtKyvbUvvw:  رابط املوقع
، 15/7/2013نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، سورية يف اسلحة  ملستودعات اسرائيل قصف حول تقرير: دي 3 ال بتقنية -44

 https: //www. youtube. com/watch?v=ZNRfib8zYjA: رابط املوقع، 7/7/2015عليه بتاريخ   أطلع
 أطلع، 7/9/2013نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، دمشق بريف معلوال معارك قلب يف " اليوم روسيا" كامريا. . .  3D بتقنية -45

 https: //www. youtube. com/watch?v=3tHJ8UURclE: رابط املوقع، 12/4/2015عليه بتاريخ 
 مصدر سبق ذكره، العربية القنوات تدخل. . . االبعاد الثالثية االخبار تقنية -46

https://www.youtube.com/watch?v=-UXoCAoQnLw
https://www.youtube.com/watch?v=Ske9LbEnrRc
https://www.youtube.com/watch?v=TYtKyvbUvvw
https://www.youtube.com/watch?v=ZNRfib8zYjA
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كانت هلا حماولة يف تقدمي نشرهتا اإلخبارية بتقنية اهلولوغرام على غرار قناة روسيا  قناة امليادين العربية  
 . (47)مستواها ولكنها مل تستطع ذلك  إىلترقى  أن إذ حاولت ، قدمت نسخة مشوهة  إال إهنا، اليوم

يف  إالاليت مل تنتفع من تقنيات اهلولوغرام ، ميكن أن يقال على جمموعة الـ "أم يب سي" نفسه و الشيء
تقدميها لربانمج يتم فيه استضافة بعض  ، الربامج الفنية والرتفيهية فقط ومنها على سبيل املثال ال احلصر

ع شخصية فنية هلا وتقدمي فقرات غنائية بني الضيف مع استحضار لشخص فنان قدمي الفنانني البارزين م
ضخمة يف فقرات  نقديةمبعىن صرف مبالغ ، التقنية ابستخداممتويف وتقدمي فقرة غنائية مشرتكه بينهما 
 .  الواثئقية واألفالمترفيهية دون استثمارها يف تقدمي التقارير 

ففي ، ونعين الرتفيه فقط، للغرض نفسهضائية اليت استخدمت التقنية كذا احلال مع قنوات احلياة الف
من على شاشات احلياة الفضائية قدم برانمج "أان والعسل" ، م 2012الربامج اليت قدمت عام  إحدى

والذي تقوم فكرته على استذكار حمطات من عمر الفنان او الفنانة  ، الذي يقدمه املذيع نيشان اللبناين 
غرام يف   لوليتم بعدها استخدام تقنية اهلو ،  عرض لبعض الصور من حياهتم الشخصية والفنية  املستضافة مع

 . (48)استضافة شخصية إعالمية أو شخصية قريبة من الفنان وإجراء حماورة معها مبشاركة مقدم الربانمج 
تعد أول من أستخدم تقنية اهللوغرام يف نقل وقائع االنتخاابت أو "اجلمهورية  ، احلياةقنوات مع إن 

ويف نسخة مطابقة ملا  ، املصريةالثانية" كما أشار إليه الربانمج السياسي الذي كان يواكب االنتخاابت 
قائع حيث قام مراسل القناة بنقل و ، عرضته قناة الـ "سي أن أن" يف أول بث هلا على تقنية اهلولوغرام

 . (49) وأحداث وجمرايت االنتخاابت املصرية من حمافظة االسكندرية 
القنوات الفضائية العربية    إليهإن البهرجة اإلعالمية هي فقط ما سعت    إليهولكن ابرز ما ميكن اإلشارة  

، أعاله   إليهااملشار    نفسها  ولعل ما يؤكد كالمنا عندما عمدت القنوات،  املتطورةهلذه التقنية    استخدامهايف  
ونقصد هبا قنوات احلياة الفضائية بتقدمي حفل غنائي ضخم على إحدى املسارح يف مصر وحتت عنوان 

وذلك من خالل تنظيم حفل امتد لساعات للمطربة املصرية  ،  خشبة املسرح"  إىل"اهلولوغرام تعيد أم كلثوم  
 . (50)" أم كلثوم" قدم من خالله جمموعة أغان هلا حبضور فين ومجاهريي واسع 

يف تغطيتها لالنتخاابت ، فلم تكن موفقة أيضا يف استخدام تقنية اهلولوغرام، أما قناة اجمللس الكويتية
كما  ،  وهذا ما بدا واضحا فمع بداية التغطية بدأ الكالم من قبل املراسل قبل ظهور صورة البث، الربملانية

التعريف هبا حىت لضيوفه يف الربانمج والذي علق  إن مقدم الربانمج ذكر تقنية اهلولوغرام أكثر من مرة دون 
 . !(51). . على هذه التقنية بقوهلا إهنا تشبه "حتضري األرواح
 

، 12/2/2016عليه بتاريخ  أطلع  ،  09/09/2013نشر بتاريخ  ،  موقع يوتيوب،  األبعاد  ثالثية  االخبار  وتقنية  امليادين  قناة  -47
 . https: //www. youtube. com/watch?v=zy-U6ncnvF8:  رابط املوقع
 خأطلع عليه بتاري، 18/03/2015مت نشره بتاريخ ، موقع يوتيوب، (العسل و أان) برانمج يف  رامغالـهولو  تقنية استخدام -48

 . https: //www. youtube. com/watch?v=BeHcUmMD5xI: رابط املوقع، 12/2/2016
 بتاريخنشر ، موقع يوتيوب،  رامغاهلولو  تقنية تستخدم األوسط الشرق يف مرة وألول احلياة قناة، اهلولوجرام وتقنية اليوم احلياة -49

 : رابط املوقع، 21/6/2015أطلع عليه بتاريخ ، 23/5/2012
https: //www. youtube. com/watch?v=8oKiPqcfgWU 

 نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، Umm Kulthum Hologram HD، اخلشبة إىل كلثوم  أم تعيد رامغاهلولو  قنيةت -50
 https: //www. youtube. com/watch?v=GfRyI3hbKbQ: رابط املوقع، 11/1/2016اطلع عليه بتاريخ ، 7/6/2013

 موقع ، ! يعين؟ أرواح حضارإست: والضيف. . للمراسل إستحضار عن عبارة اجلديدة اهلولوجرام تقنية: اجمللس قناة  مذيع -51
 : رابط املوقع، 1/4/2016اطلع عليه بتاريخ ، 20/2/2016نشر بتاريخ ، يوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=zy-U6ncnvF8
https://www.youtube.com/watch?v=BeHcUmMD5xI
https://www.youtube.com/watch?v=8oKiPqcfgWU
https://www.youtube.com/watch?v=GfRyI3hbKbQ
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أما على املستوى احمللي توصلت الباحثة إىل إن قناة فضائية عراقية واحدة هي من استخدمت تقنية  

وبدا التقرير على إنه تقرير ممنتج ، إستخدامها للتقنيةوهي قناة آسيا وقد كانت غري موفقة يف ، اهلولوغرام
اال ان القناة كانت موفقة ، وكانت صورة البث لتقنية اهلولوغرام أبحجام صغرية وبدت كأهنا تطري يف اهلواء

 . (52) يف عرضها للتقرير من حيث حترير املادة اخلربية
ولكنها مل تكن ابملستوى ،  الفضائيات العربيةهذه التقنية يف    استخدامهذا وهناك العديد من األمثلة على  

كما اننا نرى إن تلك الفضائيات مل تكن موفقة  ،  املطلوب الذي نطمح اليه كباحثني ومتابعني للفضائيات
ولعل إن أبرز ما يتم ، يف استخدامها لتلك التقنية اال بنسبة بسيطة مقارنة ملا حتمله من خصائص ومميزات

ات العربية أكتفت بتقدمي هذا العلم على إنه عودة للخرافات وأكتفت بتوعية  ذكره هنا غن بعض الفضائي 
يشاهدوه من حوادث يعدها الناس البسطاء على إهنا معجزات تظهر يف  أن الناس من خطورة ما ميكن 

ما وخصصت بعض تلك الفضائيات بعض اللقاءات مع املتخصصني لشرح ، احلياة أو يف السماء فجأة
براجمه عندما    إحدىيف    (53)"أديبا على سبيل املثال ال احلصر ما قدمه اإلعالمي " عمرو  ومنه،  إليهحيدث  

فمن ،  مصر  -ذهل الناس برؤية معجزة ظهور الصليب فوق العذراء مرمي فوق القبة ىف كنيسة مارمينا الوراق  
من نقل تلك الصور املتحركة ومبساعدة  اإلعالميعرض ما مت تصويره بكامريات شخصية قام هذا  لخال

 . استخدام تقنية اهلولوغرام فيه إىلا خداع بصري وأشارو  إالاملتخصصني قاموا بشرح إن ما حصل ما هو 
إن تقنية اهلولوغرام تعد من أبرز الطفرات العلمية بغض النظر عن املشاريع واخلطط  ، نستنتج مما سبق

ولكننا نؤكد إن ما يلزم العمل عليه هو ، اليت عمل وسيعمل عليها من قام بتطوير هذه التقنية االسرتاتيجية
ملنطقة لتقنية اليت ما زالت غري معروفة من قبل الكثريين وال سيما يف ابرانمج عمل خيصص لبيان هذه ا

واملفارقة إننا جند حىت ، ن فقط يعلمون الكيفية اليت يتم العمل بتقنية اهللو غرامو فما زال املتخصص، العربية
مج بران ىلإإننا حنتاج : ي أن نقولغهنا ينب، جيهلون هذه التقنية  اإلعالمالبعض من املتخصصني يف جمال 

ومشروع   األزرقابملشروع    ارتباطههلذا املشروع التقين ومدى    اترخيية  اسةعمل خمطط ومدروس مع ضرورة در 
سيما وان ما مت عرضه يف البحث يدل على مدلوالت خطرية والسيما فيما خيص  ،  هارب للتحكم ابلطقس

هذه املعلومة    إىلفبمجرد أن نشري  ،  من قبل الكائنات الفضائية  األرض  غزوبفكرة    االقتناع  إىلتوجيه الناس  
 حلظتها فقط ميكننا أن نعمل على الكيفية اليت ، فيما سيحصل بعد ذلك، جيب أن نتوقف قليال ونتفكر

اليت ستكون مبتناول  ، ينبغي هبا مواجهة االكتساح الذي سنلحظه خالل السنوات القادمة هلذه التقنية 
إذ صدر اجليل اجلديد من اهلواتف اليت متكن الفرد من ، اجلميع وذلك من خالل استخدام اهلواتف الذكية

احلديث معه عرب  خالهلا استخدام تقنية اهلولوغرام من خالل ظهور جمسم لشكل الشخص الذي يتم 
 .  التوفيقوهللا ويل . . والذي سيكون بتناول يد اجلميع خالل فرتة ليست ببعيدة، اهلاتف

 
https: //www. youtube. com/watch?v=YgCc3IOWzJU 

 نشر ، موقع يوتيوب، االخبارية أسيا قناة 3D - امريكية طائرة يسقط السام و اسيا استوديو تقتحم سورية 90 يت داببة -52
 :  رابط املوقع، 13/5/2015أطلع عليه بتاريخ ، 23/9/2013بتاريخ 

https: //www. youtube. com/watch?v=ReNBF62vKKU 
 . مصدر سبق ذكره، الوراق مارمينا كنيسة  ىف القبة فوق مرمي العذراء فوق الصليب ظهور معجزة -53

https://www.youtube.com/watch?v=YgCc3IOWzJU
https://www.youtube.com/watch?v=ReNBF62vKKU
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 تاالالتنتاجا

تقنية  الستخدام إليهااليت مت التوصل  تاالستنتاجا نلخص أبرز  أن ميكننا من خالل هذا البحث 
 : اباليتاهللوغرام يف الفضائيات العربية واليت ميكن إمجاهلا 

وهناك دالئل كثرية على استخدام هذه التقنية يف ، التقنيةسهولة التالعب والتضليل ابستخدام هذه  -1
 .  التضليل اإلعالمي والتكنولوجي واستطاعته فربكة أي حدث أو خرب أو صورة

هارب للتحكم حث إن هذه التقنية مرتبطة مبا يعرف مبشروع "للب التارخييتبني من خالل العرض  -2
وإن العمل هبذا املشروع ظل سراي  ، "انسا"األمريكيةوالذي له ارتباط بوكالة الفضاء العاملية ابلطقس" 

 . سنوات عدة
اإلعالمي إن التضليل الذي ميكن استغالله من خالل استخدام هذه التقنية قد ال يتوقف عند التضليل   -3

قد يتم استغالل العقول البسيطة وتوجيهها حنو اجتاهات دينية وفكرية غري تلك اليت اعتادوا  وإمنا 
م جتسيم رموز بل وميكن استغالل بعض املعتقدات السائدة للرتويج لفكر متطرف مثل أن يت، عليها

وهذا ،  دينية أو عاملية اترخيية أو سياسية جلذب انتباه الناس وحتويلهم عن مسارهم الذي ألِفوه يف احلياة 
 .  أمر يف غاية اخلطورة

احلقائق   إليه  أشارتهذه التقنية قد يتعرض للخطر أو املوت وهذا ما    أسرارتبني أيضا إن من يكتشف   -4
يف البحث عن الباحث و الكاتب الصحفي الكندي سريج  إليهطرق ما مت الت أبرزهاولعل  التارخيية

موانست الذي يعد أول من كشف املوضوع عن طريق اخلطأ من خالل اطالعه على واثئق سرية  
و ابلفعل حاول نشر اخلرب و أجرى عدة لقاءات صحفية و ، 1992أمريكية برفقة زميله يف عام 
إلسكاته و ثنيه عن التكلم   االستخبارات األمريكيةمن و يف حماولة ، تلفزيونية مع جهات مستقلة

موانست  لكن هذا مل يثن، صريها حىت اليومقامت ابختطاف ابنته و مل يعرف أحد م، حول املوضوع
 1996لكن فجأة و بدون إنذار تويف سريج موانست عام ، أكثر املؤامرةعن قراره و حاول فضح 

 .  بسبب جلطة قلبية
من استخدم تقنية اهلولوغرام يف بث تقاريرها    أول" حتديدا تعد  أن   أن قناة "سي  ،  األمريكيةإن القنوات   -5

 .  على املشاهدين
وبشكل مستنسخ عن قناة  ،  تعد قناة احلياة الفضائية أول من استخدم تقنية اهللو غرام يف بث تقاريرها -6

 أحداثلك أثناء تغطيتها ألول إنتخاابت يف مصر و يف املنطقة العربية بعد  ذو ،  األمريكية"سي أن أن"  
 . الربيع العريب

مل تكن موفقة يف ، وآسيا، واجمللس، والعربية، ومنها قناة امليادين الفضائية، بعض القنوات العربية -7
بل إهنا جاءت نسخة مشوهة عما قدمته بعض ،  قاريرها اإلخباريةتقنية اهلولو غرام يف بث ت  استخدام

اليت تعد من أبرز القنوات اليت بثت ، القنوات الغربية أو الناطقة ابللغة العربية مثل قناة روسيا اليوم
 .  تقاريرها بتقنية اهلولوغرام وبشكل عايل الدقة واحلرفية

إبستخدام ،  وجمموعة قنوات "أم يب سي"،  ة الفضائيةاحليا:  أكتفت بعض الفضائيات العربية ومنها قنايت -8
والعسل" الذي قدمته قناة احلياة يف شهر  ل برانمج "اانثم، تقنية اهلولوغرام لألغراض الرتفيهية فقط

 . 2015، 2014وبرانمج " مع اروى" الذي بثته قنوات الـ "أم يب سي" يف عامي ، 2012رمضان 
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،  الروسية الناطقة ابللغة العربية ابرز القنوات اليت استخدمت تقنية اهلولوغرام حبرفية اتمة  RTتعد قناة   -9

وبشكل مميز كما ان حضور شخصيات على مستوى عال يف روسيا لزايرهتا وظهور تلك الشخصيات 
 وزيرو ، اثناء التقرير كان موظفا بشكل اعالمي دعائي سليم مثل الرئيس الروسي فالدميري بوتني

 . الفروف سريغي الروسي اخلارجية
عن طبيعة الربامج املقدمة   ئاً ضا إن املشاهد العادي ال يعلم شيان ابرز النتائج اليت مت التوصل اليها أي  -10

إن تلك القنوات مل تقم بشرح اآللية اليت تنتُج هبا الربامج من خالل  : األول، بطريقة اهلولوغرام لسببني
 . قلة املعلومات املتوافرة للمشاهدين عن تقنية اهلولوغرام ومشروع الشعاع االزرق: والثاين ، هذه التقنية

قع التواصل االجتماعي اهذا والحظت الباحثة إن معظم املواد املصورة واليت بثت عن طريق مو  -11
وظهور نيزك يف ، كظهور صورة العذراء يف مصر،  فيما خيص ما مت تسميته بـ "املعجزات"، "يوتيوب"

 . وحتديدا شهر شباط، 2011وغريها من الظواهر الغريبة كانت يف العام ، خرة يف القدسقبة الص
 التوصيات

سيكون للمؤسسات اإلعالمية بوجه خاص ، ميكن تلخيص أبرز ما ميكن أن يوصي به هذا البحث
 :  وميكن أمجاهلا ابلتايل، والدولة واجلماهري بوجه عام

وذلك لتطور ، متخصصة تشرح تقنية اهلولوغرام إعالميةضرورة العمل على إقامة مؤمترات وندوات  -1
هذه التقنية اليت ستكون مبتناول يد اجلميع خالل وقت قريب من خالل استخدام احلواسيب االلكرتونية  

وابستطاعة  ، هنا ستكون موجودة يف كل بيتامما يعين ، ات العرض التلفزيونيةواهلواتف الذكية وشاش
 . كل من يستطيع دفع مثن األجهزة اليت تعمل وفق تقنية اهللوغرام

ن ما يتم عرضه إ وشرح ، التأكيد على عرض األفالم اليت أظهرت بعض ما امساه الناس ابملعجزات -2
 . ويف زمان معني، لتحقيق غاايت وأهداف يف منطقة معينة، تسويق إعالمي لفكر ديين أو سياسي

تطوير الفضائيات العراقية والعمل على ادخال تقنية اهللوغرام اىل براجمها وتقاريرها اإلخبارية  العمل على   -3
وليكون مطلعا على ما ، ليعتاد اجلمهور على رؤية فعالية هذه التقنية يف العمل اإلعالمي من جهة

اإلعالمي الذي حىت ال يقع يف فخ التظليل ، ميكن ان حتدثه هذه التقنية من تغيري جملرايت االحداث
 . هات السياسية واإلعالمية ميكن ان متارسه بعض اجل

هذه  استخدامعمل مشرتكة للقنوات الفضائية العربية مبا خيص كيفية وآلية  اتفاقيةالعمل على تنظيم  -4
خنلق صورة لإلعالم العريب يكون  اإلعالمي مبعىن أن  األداءوالعمل على تطوير ، التقنية يف براجمها

واليت قد تكون أحياان  ، األمريكيةحيتذى به وليس عمل برامج تكون نسخة مقلدة للربامج  اً منوذج ا
 . نسخة مشوهة ملا تقدمه تلك القنوات من تقارير وتغطية إعالمية ألبرز األحداث العاملية 

اهللوغرام يف العمل اإلعالمي والرتويج للحمالت  الستخداماتبعض النماذج الناجحة  ضرورة إتباع -5
واليت قام ،  على غرار ما قام به طيب رجب اردوغان يف محلته اإلنتخابية األخرية   واالنتخابيةالمية  اإلع

اال انه ومن خالل  ،  ألن جدوله كان مزدمحا  إليهمهبا بتسجيل كلمته ملؤيديه الذين مل يستطع الوصول  
 . ته وكأنه موجود بينهمكلم  وإلقاءمن مجاهريه  اآلالف إىلالوصول  أستطاعاستخدامه لتقنية اهللوغرام 
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، واجتماعية ودينية"إن تقنية اهلولوغرام حتتاج اىل كوادر متخصصة يف اجملاالت كافة "سياسية وإعالمية   -6
 . لذا ينبغي العمل على هتيئة تلك الكوادر واإلستعانة هبا لتحقيق اهلدف

سواء األحياء منهم ، احلياة  مبا إن تقنية اهلولوغرام ميكن توظيفها لعرض الرموز السياسية والدينية يف -7
ينبغي أن تتعامل املنظومة الدينية والسياسية يف املنطقة العربية على العمل املشرتك مع ، واألموات

خلق فجوة بني اجلمهور وقادته ورموزه من    إىلالعاملني يف اجملال اإلعالمي لتفويت الفرصة ملن يسعى  
 . وبني اجلمهور واإلعالم من جهة أخرى، جهة

عمل على وضع اطر واسرتاتيجيات للعمل بشكل حريف لتوظيف هذه التقنية وليس العمل على ال -8
خالل    اً مفروض  اً هنا ستكون واقعإ  اعتبارعلى  ،  إظهارها على إهنا أداة للتظليل والتمويه اإلعالمي فقط

تطوير العمل اإلعالمي مما يعين االستفادة قدر اإلمكان من هذه التقنية يف  ،  القادمةالفرتة أو السنوات  
 . والغداء احلكومي للبلدان العربية

 المصادر

 : الكتب املتجمة: أوالا 
 صاحل بن حممد ترمجة، وتطبيقاهتا الليزرات مبادئ، هوكس. ب. ف. ج، ويلسون . أ. ج أتليف -1

، للمطابع  العلمي النشر، سعود امللك جامعة: الرايض)، الضواين  صاحل  بن هللا وعبد، الصاحلي
2003) . 

 و للدراسات العربية املؤسسة )، الطريفي إبراهيم حممد: ترمجة، الليزر إىل مدخل، كيميت.  م، مايرنغ -2
 . (م2005، النشر
 :  املصادر االجنبية: ثانياا 

1- Anthamatten, Peter, Ziegler, Susy S. (2006), Teaching Geography with 

3-D Visualization Technology, Journal of Geography, Taylor francis online, 

United Kingdom, Vol; 105, Issue; 6.  

2- Coquoz, Olivier (1994), Endoscopic holography with a muticore optical 

fiber applied to biomedical imaging, Optical Society of America, United 

States of America  

3- Oliver Bimber, Thomas Zeidler, Anselm Grundhoefer, Gordon 

Wetzstein, Mathias Moehring(2005), interacting with augmented holograms, 

Proceedings of SPIE, Practical Holography vol: Materials and Applications.  
4- Tung H, Jeong(1985), holography in art and education, spie digital 

library, The International Society for Optical Engineering, United States of 

America.  

 الرسائل واالطاريح والبحوث  : ثالثاا 
، العايل التعليم مبؤسسات االنرتنت عرب التعلم بيئة يف اجلودة معايري، حممد السالم عبد حممود احلافظ -1

 . 2014، 15: العدد، 7: جملد، اليمن، اجلامعي التعليم جودة لضمان  العربية اجمللة
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 ماجستري  رسالة)،  احلديث  للنحت  املكونة  العناصر  من  كعنصر  للفراغ  املقصود  االستخدام،  العنود  شييب  -2

 . (2009 جدة، العزيز عبد امللك جامعة، املنزيل االقتصاد كلية)، (الفنية الرتبية  قسم منشورة
 مناخ على السري  األمريكي HAARP هارب ملشروع املناخية التداعيات، كلل  ابو خالد ضرغام -3

 . 2015، تركيا -اسطنبول  /العاملي املناخ وتغري للبيئة الدولية اجمللة يف منشور حبث، العراق
  كلية  طالبات  لدى  العرض  أجهزة  استخدام  مهارات  تنمية  يف   األبعاد  ثالثي  برانمج فاعلية  ،  عقل  جمدي -4

، 21: جملد، غزة اإلسالمية اجلامعة، النفسية و الرتبوية للدراسات اإلسالمية  اجلامعة جملة، الرتبية
 . 2013، 4: العدد

 لدى االبعاد الثالثي التصميم مهارات اكتساب يف Moodle برانمج  فاعلية ، عاشور امساعيل حممد -5
  تكنولوجيا  و  املناهج   قسم،  (منشورة  غري  ماجستري  رسالة )،  االسالمية   ابجلامعة  التعليم  تكنولوجيا  طلبة

 . 2009، غزة – االسالمية  اجلامعة، الرتبية كلية،  التعليم
  ثالثية  البيئات و التعليمي االفرتاضي الواقع برجميات جلودة البنائية  املعايري، الدين زين حممد حممود -6

، التدريب  و  التعليم  يف  االتصال   و  املعلومات  تقنية  تطبيقات  يف  األوىل  الندوة  إىل  مقدمة  مشاركة،  االبعاد
 . (2010، جدة، العزيز عبد امللك جامعة ، الرتبية كلية،  التعليم تقنيات قسم)

 للعلوم بغداد كلية  جملة، التعليمية املؤسسات يف  افرتاضية تعليم بيئة  تطبيق  إمكانية دراسة، صاحل  مىن -7
 . 2013 بغداد جامعة ، االقتصادية

 :  املواقع األلكتونية: رابعاا 
 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع، اجلمهور أمام  شبحه ويظهر اهلولوغرام تقنية يستخدم اردوغان  -1

 .https: //www. youtube: املوقع  رابط، 4/5/2015 بتاريخ  عليه اطلع، 2/2/2014
com/watch?v=0TBtVbdNE28 

 بتاريخ نشر، االعالمية راية شبكة، هولوجرام تقنية ابستخدام التاريخ  يف مظاهرة أول  تشهد إسبانيا -2
 ، 17/4/2015 بتاريخ  عليه اطلع، 14/04/2015  الثالاثء

https: //www. facebook. com/zeitgeist. 
arabic/videos/1108837442515213/?__mref=message_bubble ،يوتيوب موقع على ونشر 

 .https: //www. youtube: تيوباليو  على املوقع  رابط، 13/4/2015 بتاريخ 
com/watch?v=sHTdHAUOC60 

، 18/03/2015  بتاريخ   نشره   مت ،  يوتيوب  موقع،  ( العسل  و  أان)  برانمج   يف  الـهولوغرام  تقنية  استخدام -3
 : املوقع رابط، 12/2/2016 بتاريخ  عليه أطلع

https: //www. youtube. com/watch?v=BeHcUmMD5xI  . 
 عليه  أطلع، 22/5/2014 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع، CNN قناة يف اهلوليغرايف تقنية استخدام -4

 : املوقع رابط، 15/7/2015 بتاريخ 
https: //www. youtube. com/watch?v=fIFzDuWcYrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=0TBtVbdNE28
https://www.youtube.com/watch?v=0TBtVbdNE28
https://www.facebook.com/zeitgeist.arabic/videos/1108837442515213/?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/zeitgeist.arabic/videos/1108837442515213/?__mref=message_bubble
https://www.youtube.com/watch?v=sHTdHAUOC60
https://www.youtube.com/watch?v=sHTdHAUOC60
https://www.youtube.com/watch?v=fIFzDuWcYrQ
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 موقع ،  اهلولوغرام  تقنية  تستخدم  األوسط  الشرق  يف  مرة  وألول  احلياة   قناة،  اهلولوجرام  وتقنية  اليوم  احلياة  -5
 :https: املوقع رابط، 21/6/2015 بتاريخ  عليه أطلع، 23/5/2012 بتاريخ  نشر، يوتيوب

//www. youtube. com/watch?v=8oKiPqcfgWU 
  االثنني   بتاريخ   نشر،  نت  العربية  موقع،  2017  عام  األرض  ستغزو  فضائية  كائنات  احذر:  لبوتني  أوابما -6

 :http: املوقع ربط ، 17/2/201، بتاريخ  عليه أطلع، م2016 أكتوبر 31 - هـ1438 حمرم 29
//www. alarabiya. net/ar/last-

page/2016/10/31/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%
A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-

%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-
%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-

%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017. html 
 نشر،  الرأي  صحيفة،  اهلولوجرام  بتقنية  مرحبا  و  سكايب  وداعاً :  مبتكرة   اخرتعات،  والتقنية   التكنولوجيا -7

 .https: //www. youtube:  املوقع   رابط،  17/1/2016  بتاريخ   عليه  أطلع،  27/3/2014  بتاريخ 
com/watch?v=xebPWCI167o 

أطلع عليه بتاريخ ،  2/8/2012حبث منشور بتاريخ  ،  HAARP  مشروع/    املناخيه  ابهلندسه  التالعب -8
-https: //www. facebook. com/notes/the-iraqi: رابط املوقع، 25/6/2016

revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-

%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%
D8%A7%D8%B9%D8%A8-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320 / 
 بتاريخ   نشر،  يوتيوب  موقع،  سورية  يف  اسلحة  ملستودعات  اسرائيل  قصف  حول  تقرير:  دي  3  ال  بتقنية  -9

 .https: //www. youtube: املوقع رابط، 7/7/2015 بتاريخ  عليه أطلع، 15/7/2013
com/watch?v=ZNRfib8zYjA 

 بتاريخ  نشر،  يوتيوب  موقع،  دمشق  بريف  معلوال  معارك  قلب  يف"  اليوم  روسيا "  كامريا. . .  3D  بتقنية  -10
 .https: //www. youtube: املوقع  رابط، 12/4/2015 بتاريخ  عليه أطلع، 7/9/2013

com/watch?v=3tHJ8UURclE 

https://www.youtube.com/watch?v=xebPWCI167o
https://www.youtube.com/watch?v=xebPWCI167o
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.facebook.com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/
https://www.youtube.com/watch?v=ZNRfib8zYjA
https://www.youtube.com/watch?v=ZNRfib8zYjA
https://www.youtube.com/watch?v=3tHJ8UURclE
https://www.youtube.com/watch?v=3tHJ8UURclE
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 24:  العدد

 
  تقنية. . . التقين البصري اخلداع، "اجلديد العاملى والنظام اهلولوجرام تقنية" بـ االفتتان  من حتذير -11

 :http، الدينية  املقدسات وتدمري القادمة واملخططات االزرق الشعاع مبشروع وعالقتها اهلولوجرام
//www. factway. net/vb/t43802. html ،25/1/2016 بتاريخ  عليه أطلع 

، يوتيوب  موقع،  UFO over New York NY, USA،  نيويورك  مساء   يف  يطري  فضائي  صحن  تصوير -12
 .https: //www: املوقع رابط، 28/5/2016 بتاريخ  عليه أطلع، 12/3/2012 بتاريخ  نشر

youtube. com/watch?v=SCenIEppd6U 
 يةاالمريك الطائرات حاملة حول تقرير، العربية القنوات تدخل. . . االبعاد الثالثية  االخبار تقنية  -13

 رابط ، 22/4/2016 بتاريخ  عليه أطلع، 25/10/2013 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع، "نيمتز"
 https: //www. youtube. com/watch?v=adjajMfnQe0: املوقع

 نشر ، "شبابية عربية جملة"  رؤى جملة ، Hologram اهلولوغرام التجسيمي التصوير تقنية على تعرف -14
 .http: //www. ruoaa: املوقع رابط، 2/7/2015 بتاريخ  عليه اطلع، 5/19/2014 بتاريخ 

com/2014/05/Hologram-Technology. html#axzz4eDrIfLNZ 
، يوتيوب موقع، Umm Kulthum Hologram HD، اخلشبة إىل  كلثوم  أم تعيد اهلولوغرام تقنية  -15

 .https: //www: املوقع  رابط، 11/1/2016 بتاريخ  عليه اطلع، 7/6/2013 بتاريخ  نشر
youtube. com/watch?v=GfRyI3hbKbQ 

، يوتيوب موقع، 2007 سبتمرب 20 يف االسرائيليه املقاتالت صورته فلسطني يف جمهول  طائر جسم -16
 .https: //www: املوقع  رابط، 24/6/2016 بتاريخ  عليه أطلع، 8/2/2011 بتاريخ  نشر

youtube. com/watch?v=dwLN6dQVeRM&feature=related 
 An alien threat املتحدة لألمم العامة اجلمعية  جلسة يف ريغان  دوانلد االمريكي الرئيس خطبة -17

would help bring about a one world government or nwo. UFOS ،بتاريخ  نشر 
 : املوقع رابط، 12/4/2016 بتاريخ  عليه أطلع، 9/11/2012

https: //www. youtube. com/watch?v=v_7cU7LfXxs 
،  االخبارية أسيا  قناة  3D - امريكية طائرة  يسقط السام و اسيا استوديو تقتحم سورية 90 يت داببة  -18

 :https: املوقع  رابط، 13/5/2015 بتاريخ  عليه أطلع، 23/9/2013 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع
//www. youtube. com/watch?v=ReNBF62vKKU 

 بتاريخ عليه أطلع، 23/9/2009 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع، بريوت يف طائرة  صحون  -19
 https: //www. youtube. com/watch?v=jfyK-fdKdQk: املوقع  رابط، 12/3/2016

 عليه  أطلع، 23/9/2013 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع، االبعاد ثالثية  بتقنية الروسية الشبح  طائرة  -20
 : املوقع رابط، 6/7/2015 بتاريخ 

https: //www. youtube. com/watch?v=TYtKyvbUvvw 
 الشريف  القدس  يف  الصخرة  قبة  فوق  يسقط  هائلة  بسرعة  يسقط  انرية  كرة  شكل  على  جدا  غريب  ضوء -21

 بتاريخ عليه أطلع، 1/2/2011 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع، الفضاء إىل يطري مث  ثواين عدة يبقى و
 : املوقع رابط، 7/8/2015

https://www.youtube.com/watch?v=SCenIEppd6U
https://www.youtube.com/watch?v=SCenIEppd6U
http://www.ruoaa.com/2014/05/Hologram-Technology.html#axzz4eDrIfLNZ
http://www.ruoaa.com/2014/05/Hologram-Technology.html#axzz4eDrIfLNZ
https://www.youtube.com/watch?v=v_7cU7LfXxs
https://www.youtube.com/watch?v=ReNBF62vKKU
https://www.youtube.com/watch?v=ReNBF62vKKU
https://www.youtube.com/watch?v=jfyK-fdKdQk
https://www.youtube.com/watch?v=TYtKyvbUvvw
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http: //www. youtube. com/watch?v=rx494YSu97U 
 نشر، يوتيوب موقع، توضيحى تكبريى بشكل مصر - ابلوراق مارمينا كنيسة  ىف مرمي  العذراء ظهور -22

 : املوقع رابط، 12/6/2014 بتاريخ  عليه اطلع، 15/12/2009 بتاريخ 
https: //www. youtube. com/watch?v=PE946FzQxss 

، 26/11/2008 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع، روسيا  يف الصليب على يسوع  للرب حقيقي ظهور -23
 : املوقع رابط، 12/8/2015 بتاريخ  عليه أطلع

https: //www. youtube. com/watch?v=LPXMejZSNWU&feature=fvwrel 
RT Arabic  قناة  فريق -24 3الـ  بتقنيات  الفروف  سريغي  الروسي  اخلارجية  وزير  يدهش   D ،  يوتيوب  موقع،  

املوقع  رابط، 12/4/2016 بتاريخ  عليه أطلع، 24/12/2013 بتاريخ  نشر : https: //www. 
youtube. com/watch?v=Ske9LbEnrRc 

3)الـ بتقنية  املزودة اجلديدة اليوم روسيا  استدوديوهات يزور بوتني  فالدميري -25 D  بتاريخ نشر، (
املوقع رابط، 12/4/2016 بتاريخ  عليه أطلع، 11/6/2013 : https: //www. youtube. 

com/watch?v=-UXoCAoQnLw 
 بتاريخ  نشر، ابلعربية mbc موقع، الفضائية الكائنات مع أمريكان  لروساء  حقيقة قصص  -26

 : رابط املوقع، 22/1/2016 بتاريخ  عله أطلع، 27/6/2015
http: //www. mbc. net/ar/programs/mbc-

news/articles/%D9%82%D8%B5%D8%B5-
%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-
%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9. html 

 عليه  أطلع، 09/09/2013 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع، األبعاد ثالثية  االخبار وتقنية امليادين قناة -27
-https: //www. youtube. com/watch?v=zy: املوقع رابط، 12/2/2016 بتاريخ 

U6ncnvF8 . 
 بتاريخ نشر، يوتيوب موقع، (3D) بتقنية الفاشية على السوفيايت اجليش انتصار  مراحل. . مرة ألول -28

 : املوقع رابط، 5/6/2016 بتاريخ  عليه أطلع، 9/5/2014
https: //www. youtube. com/watch?v=wLmHDaxk0co 

 بتاريخ  عليه اطلع، 2014/  شباط بتاريخ  نشر، science shop موقع، اهلولوغرام، ابراهيم حممد -29
-http: //scienceshop1. blogspot. com/2014/02/blog: املوقع رابط، 17/4/2015

post_7173. html#. WPC090WGPIU 

https://www.youtube.com/watch?v=LPXMejZSNWU&feature=fvwrel
https://www.youtube.com/watch?v=Ske9LbEnrRc
https://www.youtube.com/watch?v=Ske9LbEnrRc
https://www.youtube.com/watch?v=-UXoCAoQnLw
https://www.youtube.com/watch?v=-UXoCAoQnLw
http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
https://www.youtube.com/watch?v=wLmHDaxk0co
http://scienceshop1.blogspot.com/2014/02/blog-post_7173.html#.WPC090WGPIU
http://scienceshop1.blogspot.com/2014/02/blog-post_7173.html#.WPC090WGPIU
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 24:  العدد

 
 إستحضار: والضيف. . للمراسل  إستحضار  عن عبارة اجلديدة اهلولوجرام تقنية : اجمللس قناة  مذيع -30

 رابط ، 1/4/2016 بتاريخ  عليه اطلع، 20/2/2016 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع، !يعين؟ أرواح
 https: //www. youtube. com/watch?v=YgCc3IOWzJU: املوقع

، يوتيوب  موقع،  املقدسة  كربالء  يف  احلسني   االمام  رأس  حتمل  وهي  --  زينب  السيدة  ظهور  معجزة -31
 .https: //www: املوقع رابط، 1/4/2015 بتاريخ  عليه أطلع، 14/12/2014 بتاريخ  نشر

youtube. com/watch?v=FWMqAlcxGTA 
 الكندي الصحفي الكاتب و الباحث كشفها  اليت الفضائية انسا وكالة  من املسربة  الوثيقة من  نسخة -32

 .http: //www: الوثيقة رابط، 4/5/2016 بتاريخ  عليها أطلع، ، 1992 عام موانست سريج 
abbaswatchman. com/Project%20blue%20beam. jpg 

 موقع ،  نيويورك  يف  العاملي  التجارة  مركز  برجي  2001  سبتمرب  11  خلدعة  األبعاد  ثالثي  ليزري  هولوغرام -33
 .https: //www:  املوقع  رابط،  3/5/2016  بتاريخ   أطععليه،  11/4/2011  بتاريخ   نشر،  يوتيوب

youtube. com/watch?v=WwodF5Xr1SQ 
Project Bluebeam UFO 2012 ،عليه  أطلع، 2/5/2010 بتاريخ  نشر، يوتيوب موقع 

 https: //www. youtube. com/watch?v=WGw4nCJ1U6A: املوقع رابط، 2/7/2016
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