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 مائة عام من العزلة الالسلكیة

 
 الالسلكي العرب الموضوع مكتوب لصالح ھواة

 
 *كالم السلكي*

 
الھواة وحدیثنا المتواصل لتاریخ المواصالت الالسلكیة وھو الموضوع  وانيیطیب لي ان التقیكم مرة اخرى اخ

االختراع   والستعرض معكم تطورات ھذا1906وبمناسبة ارسال اول اشارة صوتیة عبر االثیر عام  الثالث فیھ ،
والھواة على حد ظھر على ایدي العلماء  الرائع وبدایات تعرف الناس علیھ ثم ایمانھم بعد ذلك بمدھشات العلم الذي

وصلت الیھ اخبارھم ، ساھم في ذلك اقبال العالم على قرن جدید  سواء و التي نالت تجاربھم االولى اعجاب كل من
یحدق الیھا  حیث االجواء العلیا التي طالما الھمت االنسان وھو.. االتصال الالسلكي عبر االثیر  حامال معھ معجزة

للحریة ، وذلك العشق االنساني القدیم  ن السماء تشكل للناس المجال االرحبوال.. ملیا في كل االحوال والفصول 
لذا تعلق الناس باخبار ھذا االختراع وتابعوا كل ..الى ذاتھ المتطلعة كونھا المحیط االكبر القریب.. لسبر اغوارھا 
سیر  علم على ھدى منزادھم حماسا في ذلك جمھور الھواة الذین راحوا یتناولون حقائق ھذا ال خطوات انجازه

لواقعھم الجدید الذي اظھر لھم من  رواد ھذا الفن الرائع وانجازات من سبقھم من الباحثین مستلھمین ذات الحماس
فیھ ، متبادلین فیما بینھم االفكار والمعلومات وما تراكم من  مخزون اسراره الكثیر، متواصلین ومتابعین كل جدید

  من انجاز خطوات ھائلة على سبیل تطویر ھذا الفن رغم كل المعوقات التيفیما بعد الخبرة التي مكنت لھم
علیھا ، اال انھم ھواة  واجھوھا الحقا والتي حددت مجال عملھم وادخلتھم في عزلة تاریخیة ، ماكان لھم من سبیل

انوا احرارا الترددات ،وقوانین اضیق ، بعد ان ك وعشاق فن سلب منھم ارثھم وحدد مجال عملھم بنطاق ضیق من
واصلنا ذات الطریق الذي سلكھ من كان قبلنا من االمم ، سوى اننا كنا  ولعلنا كھواة عرب... في سماء دنیاھم 
وظلما في  حیث لم تقف احداث التاریخ لجوارنا بكل ما حملتھ المة العرب ، من حرمان وتخلف .. اكثرحرمانا منھم

الحرمان وتبعاتھ ، لغایة بدایة ھذا القرن  یة العظمى تاركتا اثار ذلكسیما بعد انقضاء الحرب الثان.. ھذا المجال 
وربما على صعید .. انطالقة فكریة وعلمیة خالقة في رحاب ھذا الفن الجمیل  والتي بدات معھ امال بشائر.. الجدید 

یتواصلون بصنع  الذین، وما ذاك اال من فعل ابناء ھذا الوطن الكبیر عبر نشاط ھواة الالسلكي العرب  اقطار عدیدة
التي .. الواعي عبر انطالقتھم الجبارة االولى  مستقبل ھذا الفن الرائع لوطننا الكبیر ، بعلمھم واخالقھم وفنھم

 ... الممیزبخصوصیتھ لمسھا كل ھاوي محب لھذا الفن
 

 االمواج الالسلكیة
 

التي اقامھا مركوني في موقع قرب خلیج بثتھا محطة التجارب الالسلكیة  بعد ان عبرت االمواج الالسلكیة التي
في سان   عندما كان یقیم1901 كانون االول من عام 12حیث تلقى مركوني ارسالھا في .. كورنوال  بولدو في

 3490وصلت على بعد یقرب من  جون في جزیرة نیو فوند الند ، وتلقى تلك الرسائل الالسلكیة من بولدو حتى
للمجتمع العلمي الذي كان یترقبھا بصبر وتحفظ ایضا  لتجربة غایتھا وبنجاح مبھركم كاقصى حد لھا ، حیث حققت ا

 عبر لحظات تاریخیة قل .. مركوني وكل العلماء الذین دفعوا بھذاا الفن من قبلھ  والتي قلبت حساباتھ كلھا لصالح.. 

 . في العالم نظیرھا
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الرائع جیمس ماكسویل ونظریاتھ الكھروطیسیة ،  ت العالمفكم یاترى كان ھذا التقدم العلمي عظیما بالنسبة لحسابا
الرادیویة عبر غرفة تجاربھ الصغیرة ، ثم اثر ذالك كلھ على مركوني نفسھ  وبالنسبة لتجارب ارسال ھرتز لموجاتھ

محطات  نتاج ذلك واضحة بقیام مركوني بتاسیس شركتھ الصغیرة االولى والتي قامت بانشاء عدة ، حیث كان
وایضا .. السواحل البریطانیة   في كروكھافن ومسالین ھید وكذلك في مراكز اخرى متعددة في انحاءللرادیو

وفي ساغا بوناك في الوالیات المتحدة االمریكیة ، وفي  المحطات التي اقیمت في جزیرة بل وفي خلیج شاتو بكندا ،
(  بخدمات عالمیة في مجال الرادیو وتؤمن وقت قصیرحتى كانت شركة مركوني تقوم وماھو اال.. بوركم في المانیا 

  . رسالة سنویا (6800
بالرادیو بشیفرة المورس حیث سرعان ما اصبحت  وبدات محطة الرادیو في بولدو بارسال نشرات اخباریة یومیة

 . البحریة ھذه النشرات مالوفة في دنیا المالحة
 1902واجھزتھم الالسلكیة ، ففي عام  عداتھمكان مركوني ومساعدوه یسعون دائما الدخال التحسینات على م

 كم ، كما بثت 1855السفینة فالدلیفیا على بعد حوالي  بثت محطة بولدو بنجاح رسائل السلكیة تجریبیة الى
 كم ، واكتشف شيء اخراثناء ھذه التجارب ، وھو انھ یمكن بث 3375حوالي  اشارات امكن تمییزھا على بعد

مصراعیھ لسبر  مما فتح باب التجارب الالسلكیة على.. مسافات ابعد بكثیر منھا في النھار لیال الى  اشارات الرادیو
كانت تلك التجارب والفترة التي اعقبتھا  حیث... اغوار ھذا الفن الجدید وباشاراتھ التلغرافیھ الالسلكیة ذاتھا 

والتي لم یستعمل الالسلكي في .. الالسلكي فیما قدمتھ سابقا من حدیث  االنطالقة الثانیة للرادیو وكما عھده الجمیع
التلغراف  ھذه االشارات المرسلة وكذلك المستقبلة التي لم تتعدى اجھزة التقاطھا غیر جھاز ایام بدایتھ غیر

البجدیة مورس الاكثر ، ثم ادخل  المستقبل وبعض اجھزة مساعدة كان ینحصر عملھا في تدوین الشرط والنقط
االشارات تسمع باالذن طنینا یطول للداللة على الشرط ویقصر  ن مع تقدم الالسلكي وصارتاستعمال سماعة التلیفو
ابجدیة مورس السالفة ، وكانت السماعتان توضعان على كلتي االذنین لیسمع الصوت  داللھ على النقط حسب

 . لرائعة في الوقت نفسھوا لقد بدأ سبر تلك االجواء العلیا بتلك المعدات البسیطة.. وعلى مسافات بعیدة  بوضوح

  صمام فلمنج ولي دي فورست
 

فلمنك بتسجیل براءة االختراع الول صمام ثنائي عرف بصمام فلمنك وقد استعمل   اقام الفیزیاوي1904في عام 
تمكنھ من العمل  تاثیر ادیسون لتطویر كاشف بسیط الشارات الرادیو ، ولم یكن لھذا الصمام حساسیة جیدة فلمنك

في تطویر الصمامات االلكترونیة العاملة  و وضعھ في التطبیق العملي المباشر ومع ذلك كان العامل االولبكفاءة ا
الدكتور لي دي فورست من اوائل المشتغلین في حقل البرق الالسلكي  باالشعاع الحراري لاللكترونات ، وكان

  ضعیفة لم یتمكن صمام فلمنج والكاشف من تكبیر اشارة رادیویة1906وقد تمكن في عام  .. والھاتف الرادیوي
الكاثود  البلوري من كشفھا بصورة واضحة حیث قام فورست بوضع قطب ثالث على شكل شبكة بین خویط

الشبكة تحدث تغیرات كبیرة في  وصفیحة االنود للصمام الثنائي ووجد انھ بوضع فولطیة صغیرة متناوبة على
االشارات الرادیویة الضعیفة بصمام لي دي فورست وكشفھا  مكان تكبیروكان نتیجة ذالك ا.. تیارات خرج الصمام 

 . التجارب ھي سبب االنطالقة الجدیدة للرادیو حیث كانت تلك.. بصمام فلمنج

 االكتشاف العظیم
 

، دھش ضباط سفینة مراقبة بحریة ، واذھلتھم مفاجأة عظیمة كانت   وقبل اعیاد المیالد بقلیل1906في عام 
  في سماعاتھم الراسیة عبر اجھزتھم الالسلكیھ التلغرافیة ، صوتا شبیھ بصوت الة الكمان نما سمعواتنتظرھم حی
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لقد نجح ھذا .. ؟!! .. " فلیتفضل ولیكتب الى مستر فسندن في برانت روك.. ان سمعني احد : " ورجال یقول 
اذ .. ولى ومن اجل التسلیة ، بعشرین عاما اال في اذاعة صوتھ مع الموسیقى قبل ان تبدا االذاعات.. الرجل فسندن 

اال بعدان تحولت طریقة التفاھم من اشارات تلغرافیة الى محادثات كالمیة  لم تظھر عجائب الالسلكي بصورة مكبرة
  موسیقیة ، ویعود الفضل في ذلك الى فسندن ودودل وبولصن واصوات

 .. الصوتیة قبل الحرب العالمیة العظمى بمدة سنواتالوسائط الالزمة لنقل االشارات  اذ اجروا تجاربھم واعدو
فورست وصنعا المصباح  غیر ان تجارب ھؤالء لم تكن لتسفر عن نتائج مرضیة تماما الى ان جاء فلمنج ولي دي

متزامنة لكن سبق فلمنج وسجل براءة اختراعھ  المعروف بالصمام االلكتروني نتیجة ابحاث عمال علیھا بصورة
 . ة براءات االختراع في بلدهللصمام في دائر
القطبین قطبا ثالثا سمي   ان اضاف االمریكي لي دي فورست الى صمام فلمنج المقوم ذي1906حیث تم في عام 

حیث كان صمام ) الصمام الثالثي ( بثالثة اقطاب  الشبكة كما اسلفت ، وبذلك صنع اول صمام الكتروني حراري
و الصمام .. واعطاء شيء من التكبیر لھا الیكاد یذكر .. الالسلكیة وتوحیدھا  فلمنج محدود بعملھ في كشف التیارات

تجاربھ  اصال كان مبنیا على مالحظات ادیسون مخترع المصباح الضوئي المعروف عندما كتب عن الثنائي
بان حیث كان یالحظ ذو) مفرغة  ) ومالحظاتھ للفتائل المتوھجة والمختلفة في اجواء شبھ مخلخلة من الھواء

على الزجاجة ،ماكان یزعجھ كثیراعند تنظیفھ مرة بعد  الفتائل كل مرة مما یرسب مادة سوداء نتیجة احتراقھا
معدنیة متصلة بسلك حامل ومثبتھ على بصلة حامل الفتیلة الزجاجي نفسھ لتستقر  لذا حاول وضع رقیقة.. اخرى 
تلك التجارب راودتھ  وفیما ھو یجري.. واتج االحتراق الفتیلة على مسافة ملیمات لتقي الزجاجة من تاثیرات ن فوق

.. مما جعلھ یقرا وجود تیار ضعیف فیھا  .. فكرة قیاس شحنة ھذه الرقیقة بكلفانومتر مربوط بالقطب الموجب
 1884 لسنوات طویلة حیث اكتشف ادیسون ھذه الحالة سنة والرجل اھمل ھذه المالحظة وبقیت في درج مكتبھ

 ..  وبدأ بدراسة استعمالھ في الالسلكي1896لجھلھم فائدتھا ، الى ان جاء فلمج عام  م تابھ لھاغیر ان الناس ل
 

ثم اضیفت لھ الشبكة الحقا .. تیار موحد ثم استخدم فیما بعد ذلك الصمام لتقویم التیار المتناوب والحصول منھ على
او لولبا حلزونیا من السلك الدقیق فتثبت باحكام المعدن الرقیق ،  والتي كانت احیانا عبارة عن اسطوانھ مثقبة من

تكن ممكنة  والصفیحة ، ثم بعد ان اضیفت الشبكة الى الصمام ذي القطبین امكن عمل اشیاء كثیرة لم بین الفتیلة
تضخیمھا ایضا ، اي جعلھا اقوى لتسمع  لقد ساعد الصمام الثالثي االقطاب في كشف امواج الرادیو وفي. من قبل 
عامل التلغراف ، ثم امكن بعد ذلك جعل الصمام یتذبذب ،  ة خارجیة بعد ان كانت سماعات الراس ترھقفي سماع

 التردد الالسلكي الرادیویة المستقرة والممیزة في ادائھا عن امواج الالسلكي التي وبذلك ساعد في تولید موجات
المذبذبات الجدیدة ھي  ث ان ابرز صفات ھذهكانت تولدھا المذبذبات الشرریة التي استعملت في اجھزة ماركوني حی

مقارنة بسابقتھا التي كانت تولد االمواج  استقراریتھا وخلوھا من االضطراب وكذلك وجود فوائد التحصى
تولدھا المكثفات في المذبذبات الشرریة والتي یكون ترددھا سریع  ان االمواج المضمحلة ھي التي.. المضمحلة 

النالحظ  فالشرارة الكھربائیة ھي بالحقیقة تفریغات متتالیة والكننا..  یضمحل ھذا التردد یبدا جدا عندالتفریغ ثم
الى ان تضمحل تماما وتاتي دفعة  ذالك لسرعتھا العالیة فترى كانھا شرارة واحدة لسرعتھا الھائلة في التفریغ ،

امواج رادیویة في الھوائي تبدا للمكثف مكونة انطالق  اخرى من التفریغات الشرریة نتیجة شحن الة ومزھرست
اما االمواج .. البدایة وتنخفض الى ترددات واطئة عند نھایة التفریغ وھكذا  متتابعة ذات ترددات عالیة في

تذبذب االمواج  التردد فھي االمواج التي تولدھا مولدات كھربائیة سریعة جدا تكون سرعتھا تعادل سرعة المستمرة
ثم .. تغذى مباشرة الى المكثف بدون محول  تعرف بالطریقة المیكانیكیة للتولید كونھاالالسلكیة المذاعة وھي ما

ولعل اكبر حسناتھا ان الصوت . بالتولید بالصمام المفرغ كما سبق وبیانھ  ادخلت بعد ذلك الطریقة االلكترونیة
التردد  جھا متساویةمنھا یكون انقى من سابقتھا وعملیة اصالح امواجھا ایسر واسھل الن اموا المستخلص

 اعمال فسندن وجولدشمیت  وھي من.. اي تضمین الموجة السمعیة علیھا ایسر وانعم .. وعملیة تكییفھا 
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على اجھزة االرسال الالسلكیة التي تحسن االداء  فھم من اوائل من ادخل التعدیالت والتحسینات.. والكسندرسن 
 ... فیھا بشكل ممیز نتیجة تلك التعدیالت

 البدایات.. لة الالسلكیة العز
 

لجمھور  االمواج الالسلكیة وعجائب ارسالھا ثم التقاطھا باجھزة بسیطة رخیصة الثمن مكنت بعد ان ذاع صیت تلك
حیث ولدت اولى اجھزة االلتقاط  المتطلعین االوائل من فنیین وھواة وعلماء من االستماع لھذا العالم االثیري

مثل ( بعض المواد من كشف اشارات المورس التلغرافیة  اء من امكانیة بلوراتالبلوریة التي استنبطھا العلم
استقبال بسیطة یستطیع كل محب للفن من صنعھا بنفسھ واجراء تجارب االستماع  في دائرة) بلورات الغالیوم 

ال فقد اندلعت طوی اال ان الحال لم یدم على ذلك.. مطورین باستمرار طرائق صنعھا وتحسینھا .. علیھا  الالسلكي
واالستقبال الالسلكي من قبل الدوائر الحربیة التي  الحرب العالمیة االولى وفتحت معھا االعین على اجھزة االرسال

وجاء وقت تجنیده مع مخترعیھ لخدمة .. اللحظة االولى فكان محط اھتمامھم ایضا  كانت تتابع ذلك االختراع منذ
الجولتلك الدول  رة عنیفة في اوربا خصوصا بعد ان تكلل نجاح سالحالحرب التي انطلقت شرارتھا بصو مجھود

اتصال االطقم االرضیة بمثیالتھا من االطقم  المتقاتلة من وضع اجھزة الالسلكي على الطائرات ومكنت الول مرة من
ومنذ .. رك مما خلق حالة جدیدة متمیزة قلبت موازین وقیاسات المعا .. الجویة حتى ان المحطات كانت فعالة جدا

اشواطا من  قطع الرادیو خالل تلك المرحلة.. الرادیو والطیران برباط واحد اال وھو الفضاء الحر  ذاك الحین ارتبط
اثرت السریة في كل نشاطھا فیما  التطویر والبحث العلمي مما ساعد على نشوء مؤسسات بحثیة عسكریة ومدنیة

لعجائب االمواج الالسلكیة ونشوء تطبیقات لھا ما كان  لمتوالیةیخص ابحاث الرادیو ساعد في ذلك االكتشافات ا
 .. ستكون حقیقة واقعة ولغایة وقتنا الحاضر یدور في خلد احد من البشر انھا

 
وقسم الطیف الول مرة على انھ امواج طویلة ومتوسطة وبعد ذلك تم التعرف  لقد اكتشف بعد ذلك خصائص االمواج

تصل لمسافات  قیت مھملة كونھا التساوي شیئا جنب االمواج الطویلة التي تستطیع انالقصیرة التي ب على االمواج
ماكان یظن ایام الرادیو االولى من اعتقاد ان  وھذا..كبیرة جدا ، حتى ان الكرة االرضیة تعتبر حجرا صغیرا امامھا 

مح للھواة بالبث باالمواج یمكنھ ان یرحل مسافات طویلة جدا ، لذلك س البث بالموجات الطویلة فقط ھو الذي
بالموجات  عندما تبین لھم ان البث) ذات السریة ( كانت دھشة المحترفین في المؤسسات البحثیة  وكم.. القصیرة 

وظھرت فائدة الموجات القصیرة  .. فسلطت االضواء علیھا مجددا.. القصیرة یمكن التقاطھ من مسافات بعیدة جدا 
وضع خطة انشاء شبكة واسعة من محطات الرادیو ذات  ت بریطانیا على وشكعندما كان. في الوقت المناسب 

فالغیت ھذه الخطة وانشئت شبكة من محطات الموجات القصیرة في .. الطویلة  الكلفة الكبیرة تبث على الموجات
سیة عام الرو  وسبقتھا االذاعة1922االمبراطوریة البریطانیة حیث اسست االذاعة البریطانیة عام  جمیع انحاء

بعد ان ھذه المحطات ذات كفاءة مدھشة  وثبت فیما..  ثم العدید من االقطار تبعتھم في انشاء تلك المحطات 1917
انشاء المحطات التي تبث بالموجات القصیرة ھي اقل بكثیر من  ووفرت كثیرا من مالیین الجنیھات ، الن كلفة

 شبكة واسعة وقدرة ارسال عالیة لغرض التغلب على التشتتكانت تحتاج ابراج ارسال ذات  الموجات الطویلة التي
تكرش امامھا كل ھیكل  الن طبیعة االمواج الطویلة انھا تسیر مالصقة لالرض واثناء سیرھا فانھا.. الرادیوي 

ویرجع كل الفضل في ذاك .. باستمرار  حدیدي وكذلك الجسور والتالل والعوارض االرضیة مما یضعف طاقتھا
حیث كثیرا ماكانت .. بھ من المكتشفات البارعة والمفیدة  لى الھواة وفي توصلھم الى عدد الباساالكتشاف ا

 بانفسھم تساعد في تنظیم عملیات االنقاذ ونقل المؤن الغذائیة والطبیة وایجاد الماوى محطاتھم الصغیرة التي بنوھا
تلك والتي كانوا یجولون  م على اجوائھم الحرةویبدو ان ھناك من بدا یزاحمھ.. للمشردین بعد محنة الحرب االولى 

 فیھا بال
 

http://www.Laselki.net


 

 
 

www.Laselki.net 
  ھواة الالسلكي العرب-نت  .السلكي

 
العلمیة ووكاالت االبحاث العلمي ذات الخدمات التجاریة وكذالك  والمتمثل بالمؤسسات الحربیة والمختبرات.. منازع 

 ... !! صةكان االبحاث الخا.. ولكن القلق الحقیقي للھواة .. التي تعمل على االمواج القصیرة  االذاعات العالمیة
 
متمنیا لكم اسعد االوقات بمتابعة ھذا  .. مع االبحاث الخاصة.. ھنا اتوقف وایاكم وتكملت البحث في الجزء الثاني  

 وحیاكم اهللا.. الموضوع المثیر والغریب ایضا 
 
 
 
 
 
 
 

 1906 -  مائة عام على ارسال اول اشارة صوتیة عبر االثیر
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  - 2 – لكیةمائة عام من العزلة الالس 
 

 * األبحاث الخاصة *
 

تبلغ أطوالھا ثالثة أمتار ،  كانت األمواج الالسلكیة األولى التي عمل علیھا ھرتز في أجھزتھ الالسلكیة
ھذا الفن ، وجدوا إن اإلذاعات التي أمواجھا  غیر أن مركوني والعلماء اآلخرین الذین عملوا على تقدم

للتخاطب على مسافات بعیدة ، ثم وبعد الحرب العظمى األولى  رةطویلة تكون انسب من األمواج القصی
االمواج القصیرة التي استعملھا الھواة وكذلك األمواج القصیرة جدا ، الن  عادت الجھود فاتجھت الى

 وفي محادثة صحفیة... اإللكترونیة ساعدت كثیرا على تحسین عملیتي االرسال واالستقبال  الصمامات
أخواني الھواة  ائد الالسلكیة والتي اجراھا مع مركوني في ذاك الزمان ، اضع لكمالحد مراسلي الجر

من اآلراء والتطورات الخطیرة  ولما تظمنتھ تلك المقالة.. نص ماجرى من المقابلة ألھمیة ماورد فیھ 
  .. الحاصلة في عالم المواصالت الالسلكیة

 
اطوالھا  المواج القصیرة جدا وھي األمواج التيتدور تجاربي األخیرة حول ا.. المركیز مركوني  قال

وصلت الیھا مع ان  واني اجد نفسي راضیا كل الرضا بالنتیجة التي. بین العشرین سنتمتر والخمسین 
تصرف الضوء تماما فقد استعملنا  واول ماالحظناه على ھذه االمواج انھا تتصرف. . بحثي لم یتم بعد 

سنتمترا وكنا ندیره بین ایدینا كاننا ندیر مصباحا  ا طولھا ثالثینمرسال من النوع الذي یذیع امواج
االتجاھات اردنا ، ولم نستطع طبعا ان نرى االمواج الالسلكیة في اثناء  كشافا مرسلین االمواج في اي

نجیز  ولكننا علمنا انھا ترحل في الناحیة الموجھھ نحوھا كاشعة الضوء بالتمام مما جعلنا التجربة
وماشاكل ذلك  ومما یدھش حقا ان الضباب او الظالم او الدخان) بالضوء غیر المنظور ( تسمیتھا 

یجعل تلك الفائدة محدودة ھو  الیؤثر في تلك االمواج وھذا مما یظھر لنا شدة فائدتھا ، غیر انھ مما
تفوقھا او االنكسار كما في االمواج التي  سیر االمواج في خطوط مستقیمة وعدم استطاعتھا االنحناء

االرسال ومحطة االلتقاط خالیا من اي عوائق والتي  ولذلك یجب ان یكون المجال بین محطة. طوال 
غیر ان المركیز مركوني قال .. التتباعد المحطتان عن مرمى النظر  تعترض طریق سیر االمواج وان

 نكسار المعروف وھوإمكان انحناء االمواج قلیال مع سطح االرض التباعھا قانون اال بعد ذلك انھ یرى
عن االمواج  ( والكالم لمركوني( وتبین المعلومات التي عرفت حتى االن . مایزید تشبیھھا بالضوء 

الضوء والیمكن تصویرھا  القصیرة جدا انھا التملك اي الصفات والعوامل الكیمیاویة التي یختص بھا
التي ھي من ھذا الطول لھا القدرة  ان االمواج) ویقول لي المھندسون ( كما تصور اشعة اكس مثال 

الصغیرة الحجم اال انني لم اجرب ھذه االمواج  على قتل الفیران والعصافیر وبعض الحیوانات االخرى
الحربیون عنھا ومع ذلك فاني اعلم انك لو وقفت في مجال ھذه  التي یتحدث) كاشعة الموت ( لتستعمل 

عت یدك في طریق االمواج وانت بالقرب من بدا یسخن ، ولو وض االمواج شعرت ان جسدك كلھ
..( االشعة الالسلكیة وتاكدت من وجودھا ولو انك لم ترھا فھي  الجھاز المرسل شعرت بسخونة

وقد تؤدي ھذه التجارب الى مشروعات عدیدة محتملة ، وساعتني بھا  . ( الضوء غیر المنظور
 .. حالما یتیسر لي ذلك االعتناء الذي تستحقھ
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 الضفة الشرقیة- التطورات - الخاصة االبحاث

 
 

الذي  المختبرات الالسلكیة والعلماء القائمین علیھا في سباق حثیث لغرض اكتشاف ھذا العالم كانت
واستطالع حثیث  طل بقوة ناشرا صراعا خفیا بین العلماء من جھھ والحربیون من جھة ثانیة في ترقب

الذي لم یاخذ من الشھرة نصیبا  عالم الرائع نیقوال تسال، ولعل ابرز من كان على الساحة وقتھا ھو ال
والتي اكد بعض الھواة على انھ االب الحقیقي  مثل مااخذ غیره ، وكل ذلك نتیجة ابحاثھ المتقدمة

التیار المتناوب الذي یعرفھ جمیعكم وھم متمسكون بھذا ،  النھ مخترع) من وجھة نظرھم( للرادیو
 ونشر ابحاثھ 1893ان تسال عمل على االرسال بمفھومھ الكھربائي عام  اذا ما علمنا.وحقا لھم ذاك 
 نظریتھ الكھربائیة المغناطیسیة ، فقد قدم ھذا الرجل على مر من سني حیاتھ ابحاث كاملة بخصوص

فقد عمل تسال  ترتاب كثیرا في أمر مال تلك التجارب ،) ذات السریة ( متمیزة جعلت الدوائر الخاصة 
الذبذبات الذاتیة لبعض  ل الكھرباء السلكیا وبوقت مبكر وكذلك مشروع اكتشافعلى مشروع نق

تماما بماھیة ھذه االبحاث ، التي مازالت  المعادن مما اثار جدال واسعا بین االوساط العلمیة ، والجاھلة
الم ، ولئن كوني اذكرلكم سیرة تجربة ھذا الع.. التامة  الى یومنا ھذا تضرب حولھا انطقة من السریة

الخالف القائم بشان ھذه االبحاث وماتاتي بھ من مفاھیم جدیدة للحیاة  فالن المسالة عمقت حقیقة عرى
 السیر فیھا ، خصوصا مع الحساسیة التي یتمیز بھا الحربیون والساسة معا ، مما القى وكذلك خطورة

نتائجھا الحقا الى  تي ادتظالل قاتمة فیما بعد على الھواة ومجال عملھم في الموجات القصیرة ، وال
الموارد "" تحت ذریعة  !!!.. الزحف باتجاه كل الترددات التي یعملون علیھا تمھیدا لتقسیم الطیف

الحرب الثانیة وبما یمثلھ الواقع الیوم من  والتي نجحوا فیھا الى ابعد الحدود بعد"" المحدودة 
المعمورة ، والیكم اخواني الھواة االعزاء نبذه على ھذه  .. محدودیة الترددات التي یعمل علیھا الھواة

 .. عن ھذه التجارب

 الضفة الشرقیة
 

جرت عند اختراع التیار المتناوب من قبل تسال في اواخر مطلع  فقد عرفت الخالفات الكبیرة التي
 العلمي البریطاني ، ولعلھ كان من اكبر المعارضین لھذا النوع من التیار القرن السابق مع المجمع

، فقد وصل الخالف والجدل  DC ھو العالم جیمس واط مخترع تیار ال AC واعني ال الكھربائي
بلغ  حیث.. ناحیة ممیزات التیارین وكیفیة ادائھا واقتصادیتھا وكذالك انتاجھا وتسویقھا  اوجھ من

 للتیار واحد االمر ان عرض على جمھور العلماء والمھتمین ان وضع كلب صغیرا وجنبھ مصدرین
والخطر منھ حتى وان تم  ایھا السادة ان تیاري رحیم.. متناوب واخر مستمر ، وقال جیمس محدثا 

فانھ یقتل من یلمسھ فورا ،  AC ال صعق ھذا الحیوان فانھ مایلبث ان یفوق سلیما معافى اما تیار
لیل الحظ مع ، والحقیقة ان تسال كان رجال ق .!! .. ولیس ذاك فقط بل یعذبھ بارتجاجات حتى الممات

اجراء تجربة نشر الكھرباء وایصالھا لكل بیت بال تكالیف  تجار وعلماء ذلك الزمن ، اذ قصد تسال
مما اثار حفیظة شركات البترول ومناجم الفحم وطبعا شركات تولید  كبیرة عن طریق بثھا السلكیا

 اد تجاربھ الرائدة تلك مما جعلھ في عزلة عن امد.. ومن یقف خلف استثماراتھا  .. DC الكھرباء ال

http://www.Laselki.net


 

 
 

www.Laselki.net 
  ھواة الالسلكي العرب-نت  .السلكي

 

لھ الدعم  فقد قدموا.. الالزم ، لوال تطوع نفر من التجار محبي الفن ممن لھم سعة مالیة جیدة  بالتمویل
عمل تسال فعال على  وقد.. والمساعدة ووعدھم ھو خالل فترة وجیزة ان یطلعھم على نتائج ابحاثھ 

قویین ورفع ھوائیھ عالیا وشغل ھذه  تیار وفولتیةالقسم االول منھا ، حیث قام ببناء جھاز ارسال ذي 
فكان كلما غرز المصباح في االرض . وارضي  المحطة ثم اخذ مصباح مرفوع على عمود لھ ھوائي

اال انھ الحظ .. مداھا خمسة عشر میال من مركز البث  توھج ذلك المصباح واضاء في مدى دائرة یبلغ
وھو انھ عندما كان یتم تشغیل تلك المحطة فان جمیع العصافیر .. التجارب  شیئا غریبا یحدث اثناء تلك

 سماء مدى االرسال وكذلك االسماك في البحیرة القریبة وحشرات االرض الصغیرة تغادر الصغیرة في
فعمل على  .. المنطقة فورا، وعندما اجرى مزیدا من الدراسة وجد ان العلة تكمن في تردد االرسال

النھ عرف انھا البد ان  تغال الالزم مع المحافظة على التاثیرات الصحیة ،تغییره للوصول الى االش
..  ھرتز، نعم 8ان التردد المناسب ھو  تؤثر على االنسان من واقع تاثیرھا على الحیوان ، فوجد تسال

  .. ثمانیة
 

لقد  .  میالدیة1899عرفت ھذه التقنیة منذ اكثر من قرن وتحدیدا عام  .. اخواني الھواة االعزاء
 100الكبیر نیقوال تسال بتطویر انجازه الحقا بابتكار جھاز تمكن من خاللھ بارسال  قام المخترع

وقام من خالل  ..  میال دون استخدام اسالك26فولت من الطاقة الكھربائیة ذات التوتر العالي لمسافة 
 200یث اضاءت تلك الطاقة ح ھذه التجربة بتزوید احد البنوك التجاریة بالطاقة الكھربائیة السلكیا

.. المنقولة سوى خمسة في المئة فقط  لمبة وقامت بتشغیل محرك كھربائي كبیر ولم یھدر من الطاقة
رجال یبدوا انھ ابدا اھتماما كبیراجدا بذلك  وسط اعجاب كل من حضر التجربة ، وكان بین الحظور

ل بانشاء المشروع واالشراف ، وتعھد ھذا الرج مورغان ، وھو رجل اعمال معروف.ب.ویدعى ج
فاقیم ذلك المشروع في واردن كلیف في مدینة . وتوزیعھا ایضا  علیھ في عملیة نقل الكھرباء السلكیا

غریب الشكل ، فیھ اعمدة وھوائیات على شكل شباك سلكیة ملفوفة وادراج  نیویورك وشید بناء ضخم
 . .  قدم ارتفاعا من االرض200الى  یصل ارتفاعھا

 
 وبقي البناء 1906المشروع بشكل مفاجيء عام  السباب بقیة مجھولة انسحب مورغان منلكن 

 ولم یبقى منھ اال 1917الزمن الى ان ھدم تماما عام  الغیر مكتمل مھجورا مھمال لفترة طویلة من
 .. احد االسباب الرئیسة لذلك ھوعدم امكانیة توسیع المشروع االساسي وتبین لي فیما بعد ان.. القلیل 

نقل الكھرباء السلكیا وقد وعدھم  االوائل من تسال ان یقدم دراسة مجدیة لمشروع حیث طلب الممولین
 طلع. الدراسة كاملة مع تمویل مناسب بعد ثالثة اشھر ، وعندما حان موعد تقدیم دراستھ  ان یتم

الكھرباء السلكیا  قلإذ اخبرھم انھ وفقا لحساباتھ في ھذا المجال والجل ن.. علیھم تسال براي غریب 
الطبقات العلیا للجو بحیث تشكل خارج  بحیث یكون مجدیا ، البد من إرسال الطاقة الرادیویة الى مافوق

.. والعلة لیست في االرسال بل في االستالم .. االلكترونیة  الغالف الجوي محیطا عظیما من الطاقة
دد االستقبال الخاص والتي تكون الطاقة بسیط في استنزال الطاقة على تر حیث وجد ان ارتكاب خطا

 شكل ومیض متواصل یشبھ البرق یكلف خسائر كبیرة وكبیرة جدا، قدرت حالیا بقوة تدمیر النازلة على
 لھ باطنا  واستمرت الدراسات.. ظاھرافقط !! ..( فاغلق الملف.. مایوازي ثالثة قنابل ھیروشیما 
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انطفاء نیویورك   في قضیة1960ریة في روسیا عامفظھرت اولى تطبیقاتھا الس... وبسریة تامھ
حیث سلط ارسالھا  HF العظیم حیث بنى الروس محطة ارسال مشابھ لمحطة تسال وترسل على ال
 ..!!.( فاحرقت عن اخرھا على محطة للكھرباء في نییویورك وحملت تلك المحطة بطاقة كبیرة جدا ،

 
انھ في احدى التجارب ونتیجة الكتشاف  قدمة تلكومما یذكره ھذا الرجل ایضا بشان تجاربھ المت

عندما وضع . اكتشف ایضا الذبذبة الذاتیة للفوالذ ..الكھرباء  الذبذبة الذاتیة السابق ذكرھا بشان نقل
الصغیرة ویتغذى من مصدر صغیر للكھرباء ) السجائر ( بحجم علبة الدخان  جھازا صغیرا كان یقدر

 وضع الرجل تلك االلة على احد اعمدة ھیكل فوالذي لبناء كان یشید ھرتز ، 4مقدارھا  ویولد ذبذبة
بدأوا یشعرون  قریبا منھ وكان العاملون في اعلى طبقاتھ قد اصیبوا بالریبة ممى یحدث للھیكل فقد

یتركون البناء وقت غدائھم  باھتزاز خفیف ثم مالبث ان اصبح االھتزاز یتصاعد ، مما جعل العمال
عندھا .. الھیكل كان یتمایل یمینا وشماال  الن.. ن ھزة ارضیة اصابة المنطقة ویخبرون السلطات ا

؟ اخبر المھتمین . .وعندما سئل الحقا عن القضیة . بھدوء  اطفا تسال جھازه وغادر الموقع منسحبا
مما جعل .. الذاتیة التي تستطیع طاقة بسیطة منھا ان تھز حجما كبیرا منھ  انھ اكتشف ذبذبة الفوالذ

فقد  الخاصة تعزل ھذا الرجل وتطلق علیھ شتى النعوت الفكاره المتقدمة ولغرابة ماجاء بھ ، الدوائر
لیتكم كنتم .. ؟؟،عندھا قال ؟ ھل ترید ان تسمع سكان الكواكب االخرى..ماذا ترید .. سئل یوما وقیل لھ 

 حاول 1920نھ في عام المفھوم ، ھو ا والغریب اخواني الھواة، فیما یؤكد ھذا!! .. معي تسمعون 
الموجات الالسلكیة ، فاعلن في لقاء لھ بضباط البحریة  مركوني اجراء تجارب متقدمة في مجال التقاط

كنت میلو انھ یتلقى من على باخرتھ اشارات ورموز اثیریة ، والیشك  االیطالیة وباشراف من المیجر
 وھي االشارة الى لفتھ..!! ى الكرة االرضیة كائنات ذكیة ترید االتصال بالكائنات عل في انھا مرسلھ من

المقابل انطالق اكبر  حیث كان في.. انظار العالم وقتھا ، عندما ارسل مركوني اولى اشاراتھ الالسلكیة 
 ، وبما لم یشاھد 1885عام  وذلك UFO تجمع للمركبات المجھولة الھویة وكما یطلق علیھا الیوم

من امر تسال انھ طرد من الجمعیة العلمیة  .. المھم! .. ؟؟.. ئا شی) االخرون ( ھل تلقى .. من قبل 
.. البوذیة لیست دینا كما صورھا ویفھمھا البعض ( البوذیة  واتھم بالجنون وقضى اواخر ایامھ معتنقا

وكثیرا من تعالیمھا من .. الحیاة وفق اسلوب ونظرة للكون وللوجود  بل ھي طریقة مثلى للعیش في
 وبقیت ابحاثھ خلف االبواب المغلقة.. ذھب تسال ). لعظیم في الدیانات االولى ا مادة االسالم

 ..لیومنا ھذا.؟!!..
 

الكھرباء السلكیا ، لكن جمیع تلك الدراسات  ثم جاء اخرون بعد نیقوال تسال مدعین ان باستطاعتھم نقل
بة عن عرض نیقوال قدموا عروضا السلكیة التقل غرا وھناك اخرون.. اخفیت السباب مجھولة ایضا 

بعرض جھاز یولد قدرة اشعاعیة غریبة ، ( غرندل ماثیوز .ز.ه  ( تسال فمثال قام المخترع البریطاني
 بان وجھ شعاعا على دائرة 1924احد مراسلي المجالت العلمیة عام  فقد عمل بواسطتھا وامام
میة من البارود انفجر من فاوقفھ في الحال ، وعندما وجھھ نحو وعاء فیھ ك كھربائیة لمحرك سیارة

 والمفاجاة كانت عندما.. عندما قام بتوجیھھا نحو مصباح كھربائي اضاء ذلك المصباح  اما.. لحظتھ 
 لم یكن بعیدا  ولعل مركوني.. ؟ !!قام بتوجیھ ذلك الشعاع الالسلكي نحو فارة صغیرة فقتلھا في الحال 
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الموجات العالیة التردد جدا  لمھ القدیم بدراسةعن ھذا اللون من التجارب عندما سعى الى تحقیق ح
من خاللھا على امكانیة قدرات تلك االشعة  جنبا الى جنب مع الموجات المنخفضة التردد ، والتي اثبت

تعطیل المحركات الكھربائیة بھا ، وایضا التجھیزات  على اختراق الحواجز المعدنیة وكذلك امكانیة
لكن ابحاث مركوني فقدت ھي االخرى اثناء الحرب العالمیة .. لھا  عرضالكھربائیة المماثلة بمجرد الت

 اما المخترع. االلمان بولونیا حیث اخفیت تلك الوثائق ولم تظھر منذ ذلك الحین  الثانیة عندما غزى
التي اجراھا  فلم یعد یسمع عن اختراعھ ذاك وشعاعھ والتجربة.. اخواني الھواة .. غراندل ماثیوز 
بوبالر في عدد اب عام  ساینس.. الة وحیدة ظھرت في المجلة العلمیة ذائعة الصیت سوى في مق

1924 . 
 

الرادیویة وخطر المعلومات التي تسربت عنھا وتلك  ان خطر تلك االشعاعات.. اخواني الھواة االعزاء 
خبارات حیث تبین ان وكالة االست.. مازالت ماثلة لیومنا ھذا  السریة المذھلة التي جلبت مشاكل

تدرس في عھد یلسین امكانیة استخدام ترددات واطئة جدا تتراوح من صفر  الروسیة كي جي بي كانت
 ھرتز فقط وان في امكانیة تلك االشعاعات قتل العدو واصابتھ بالسكتة القلبیة ، وقد 30ھرتز لغایة 

المتمثلة  الشعةبین الحقا اخطار مثل ھذه الموجات بدراسة امریكیة بینت ایضا تاثیرات ھذه ا
افكارا او تنزع منھ قناعات  باالنفعاالت وردود االفعال وانھا تصیب من یتعرض لھا بالنعاس او تنقل لھ

وممكن لھا ان تمسح خبرات مكتسبة سابقة  وتتدخل في مدیات ذاكرتھ القصیرة المدى والبعیدة المدى
روسي بعد ان طبقھا على فوج متطوع تطبیق للجیش ال وقد استخدمت فعال ضد الجنود االفغان كاول!! 

وقد !!.. بالنعاس والنوم وسحبت اسلحتھ الخفیفة كلھا  في االراضي الروسیة واصیب الفوج كلھ
ذبذبات ضعیفة من تلك االنواع الواطئة تؤدي الى االصابة بمرض البحر  توصل علماء البیلوجیا الى ان

نھا تؤدي الى العمى المفاجيء ، والذبذبة من الذعر الشدید اما المتوسطة منھا فا وتسبب حالة من
ذبذبة   تؤدي الى الخمول بینما8 الى 4 ھرتز تؤدي الى النوم العمیق والذبذبة من 4ھرتز الى  0.5

ھرتز تؤدي  7  تجعل الشخص في حالة تیقظ كبیر وتركیز عالي وخطیر بینما ذبذبة قوتھا14 الى 8
حیث رفعت  1976 ا على ھذه القضیة اواخر سنةوقد سلط السوفیت ضوءا منیر.. الى الموت 

السوفیت على تاثیر التردد العالي  االستخبارات تقریرا في غایة السریة یوضح الدراسات التي قام بھا
االعضاء البشریة وكان مااحتوى علیھ التقریر مرعبا  ھذه المرة لمجاالت كھرومغناطیسیة شدیدة على

لتغیرات التي تحدث في عمل الدماغ وكیمیاء الجسم وانھا تحدث ا النھ تحدث عن العدید من... حقا 
الى المجاالت الكھرومغناطیسیة النابضة ، وظھر ان لمجاالت كھذه قدرة  مباشرة بعد تعریض الجسم

 التطور وتربك بسرعة المنظومة الجسدیة وتوقع الفوضى في الشخصیة ، باالضافة الى كبیرة على
فیشعر  ھا تحدث اضطرابات خطرة في الجھاز العصبي والقلب ایضا ،التاثیرات التي ذكرناھا فان

ان الفرق . .الكابة والقلق  االنسان بالدوخة والنسیان ویفتقر الى التركیز وتنتابھ حاالت متناوبة من
والرھیبة ، وكما افترضوھا بدراستھم ، من  الرئیسي بین التاثیرات التي شاھدھا السوفیت ، المقلقة

شدة واطئة ، التقارن مع المجاالت الكھرومغناطیسیة  ھم لمجاالت كھرومغناطیسیة ذاتحیث استخدام
انھا .. االمریكیة والتي كانت ذات طاقة عالیة جدا، وكما سابینھ الحقا  النابضھ التي ولدتھا البحریة

  .. وخطیرة تدلل على عمق الخالفات والقناعات القائمة بین االطراف جمیعا ابحاث جادة
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كالم ذي خصوصیة ولكن  قد یكون الكالم المنوه عنھ في السطور السابقة.. االخوة الھواة االعزاء 
الفضول، مكن لكثیر من المھتمین ان  احداثھ تلك جعلت العالم ینظر الى االمواج الرادیویة بشيء من

ل من یرید ان یدرس اي علم جدید من قبل ك یسبروا اغواره ویبحثوا اسراره، وكان ذلك طبیعیا ،
تظررت ایما تظرر على حساب ) الھواة ( من الدارسین  دراستھ وبظمنھم الھواة اال ان ھذه الشریحة

فقد كانوا محل استقطاب ) اصحاب نظریات(ھم علماء ومنظرین ما درسھ االخرون ، ولكون االخرین
 السریة وكذلك الدوائر التيبامكانیاتھا الھائلة والمتمثلة بدوائر الجیش ومختبراتھ  من قبل دوائر الدول

.. العظمى  لھا مساس مباشر بامن المواطن والوطن في تلك الدول ، التي لم تنسى بعد ویالت الحرب
راس الھرم لتلك  ولئن حلت النزاعات وقتھا ، فان الریبة مازالت تسكن ھواجس من كانوا على

قوة اال امكاناتھم الذاتیة   والمن ھنا كان الھواة متفرجین الحول لھم. السلطات على اختالفھا 
سیما .. فانحسرت قدراتھم رغما عنھم  وابداعاتھم الفردیة من حیث السند یدعمھم والتمویل یصلھم

فیھا علم الرادیو والرادیو الكترونیك نظریا وعملیا قفزات  ان الفترة مابین الحربین االولى والثانیة قفز
موجات فائقة القصر محل اھتمام علماء المان ایضا عملوا مركوني بشان ال تاریخیة ، فقد كانت اراء

بتجاربھ  النظریات وباشروا أولى تجاربھم في مسالة الشعاع الراداري والذي مھد لھ مركوني على تلك
وخاصة قبیل الحرب  فكان میالد الرادار الذي شكل اساسا في ترسانات الحروب.. وتصریحاتھ السابقة 

الرادار واصحابھ لم یتركوا  اك اندلعت شرارة تقسیم الطیف الرادیوي النالثانیة العظمى ، ومن ھن
رادیویة مع حمى الصعود نحو اعلى الترددات  حزمة اال وعملوا علیھا وملئوا الدنیا تشویشا ونبضات

ومع میالد االرسال االذاعي .. الجیوش في ذلك ولیومنا ھذا  وبمختلف الطاقات المبثوثة ثم تسابقت
 فقد بثت ارسالھا منذ ذلك الحین 1917محطاتھ المحطة الروسیة عام  ذي دشنت اولىالصوتي ال

 كما سبق بیانھ ، ثم فرنسا وخدمة شبكة1922بتشكیلتھا االمبراطوریة عام  المتحدة تلتھا المملكة
 علیھ الدول ، وازاء ذلك التقدم الحاصل في تكنلوجیا البث االذاعي الذي تشرف.. مستعمراتھا الكبیرة 

امتالكھ اال الموسرین من  كان جھاز الرادیو في تلك االوقات االولى جھازا ثمین لم یستطع وقتھا من
لذا .. ساعات و في محالت خاصة بذلك  القوم والنھ كان یعمل ببطاریات خاصة كانت تشحن كل اربعة

فاالفكار محاصرة . .مما جعل الھواة في حیرة .. االمر  ماكان یملكھ اال المرفھین من الناس ، حقیقة
باالستماع البلوري او السماع الجماعي لرادیو یملكھ احدھم ، حیث تعتبرتلك  فاكتفوا. والمال قلیل 
خاللھا  اولى التجمعات التي تابعوا فیھا اذاعات العالم وثبتوا مالحظاتھم وقاموا بدراستھم من الجلسات

مكنت لھم فیما بعد من  والتي.. ي على حد سواء بشان انتشار االمواج الالسلكیة والبث البرقي واالذاع
الغربي من المحیط حیث قطعت فیھ  اقامت جمعیاتھم ولو على نطاق ضیق ، عكس اقرانھم في الجانب

ھناك ، كان الجانب االرحب للھوایة وروادھا  حیث.. الھوایة اشواطا مع كل جدید في عالم الرادیو 
 ... الغربي والتطورات الحاصلة فیھ ایضا نبولنلقي نظرة معكم على الجا.. االوائل 

  الضفة الغربیة- التطورات -االبحاث الخاصة 
 

وانتشار الناس  الھواة في امریكا الجدیدة على انتشار ھذا الفن لما ساعد علیھ اتساع ھذا البلد عمل
 .. تصال بینھم الیھ الدامة اال فقد كان الالسلكي ھو كل مایحتاجون.. على اراضیھ المترامیة االطراف 
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القصیر وكانت البیوت في الصحاري والجبال  فاخذت العوائل تقتني اجھزة االرسال ذات المدى الترددي
الھل ذلك البلد ان یكونوا قریبین جدا من فن الالسلكي  والمراعي والمزارع ترفع ھوائیات اتصال مكنت

شؤون الحیاة ، فتربت االجیال على ذلك محادثات ومھاتفات السلكیة لكل  فتجدھم على مدار الساعة في
 وحلقات شباب وھواة أوائل مكنوا فیما بعد لھذه الھوایة أن تاخذ شكل آخر بما قدموه ونشات جمعیات

االولى أوفر حظا  لفنھم الرفیع الرائع ، حیث كان نصیب الشبان االمریكان التي لم تكن تشغلھم الحرب
انتھت الحرب العظمى ودخلت   الجانب الشرقي للمحیط التيعكس اقرانھم في.. مع الموجات القصیرة 

) وابحاث الدوائر الخاصة( عسكریة  علیھم اولى وسائل تحدید نشاط الالسلكي كونھ خاضع البحاث
بالقوانین وأخرى بعدم اطالع الجمھور على اخر االبحاث  تارة.. التي ابتلى بھا الھواة وضیق علیھم 

 .( خاصة( في ھذا المجال كونھا 

 الضفة الغربیة
 

الثانیة االثر المباشر العادة تقییم الالسلكي بكل مجاالتھ العلمیة والفنیة ،  كان الندالع الحرب العالمیة
بعضھ  تكن للوالیات المتحدة االمریكیة محطة اذاعة عالمیة قبلھا وذلك الن المجتمع متصل مع إذ لم

الالسلكي دخل  ن المجاالت االخرى سیما ان فنالبعض والن مجال ذلك النشاط اوفر حظا من غیره م
یبثون كل شيء من عجائب  مع ترفیھ ورقي المجتمع االمریكي وتطوره السریع فكان الھواة االوائل

الوطنیة والعالمیة ناھیك من استثمار  وغرائب ، موسیقى وشعر وثقافة ومواضیع ساخنة على الساحة
وحقا كانت النشاطات الالسلكیة للشبان االمریكان تمال  .. ناالذاعات الخاصة المحلیة مع تطور ھذا الف

خدمة لفنھم ، عبر تجمعاتھم التعلیمیة ونشراتھم الدوریة وكذلك  أوقات ذلك الزمن بما قدموه من
والتي مكنت حتى لغیر المھتمین من االنخراط لتعلم شيء ما عن ھذا الفن  المجالت التي اصدروھا

 س التواصل رغم المسافات الشاسعة التي كانت تجمع محبیة وروادهالمليء بكل أحاسی الجمیل ،
البیوت ، فقد كانت  االوائل عبر تلك االراضي المترامیة ، وحیث لم یكن ھذا الفن بعیدا حتى عن ربات

والمزارع والحقول ویخلوا البیت  محادثات الالسلكي تجري بینھن عندما یغادر االزواج الى المصانع
سویعات قلیلة لمحادثات رائعة في احوال   االسرة ومتطلباتھا ، لتجد ربتھ تقضيمن اعمال وشؤون

الكیلو مترات ، وكانت تلك االجھزة كثیرا ماتوفر خدمات  الدنیا واالسرة مع صدیقة او جارة تبعد مئات
االستعانة بصدیق او قضاء عمل وحتى السؤال عن اخر االخبار، انھا  الھاتف في طلب لطبیب او

انھ العصر الذھبي لھواة .. وكل ذلك على موجات الھواة الالسلكیة .. بانفسھم   صنعھا الھواةاجھزة
ابداع ،  فابدعوا في ذلك ایما.. حیث الحریة غیر المقیدة والباندات الواسعة والجل الفن فقط  الالسلكي

 كان االنتشار حیث یلھمھم المجال الرحب دوما وھم یرفعون اسالك ھوائیاتھم نحو السماء الصافیة
الجو من سموم اثرت حتى على  لیس كایامنا ھذه ملوث موجیا وعلى كافة الترددات ناھیك عما وصل

العظمى االولى لم تكن تشغل اولئك الشبان عن  االنتشار بشھادة مختصین في ھذا االمر ، والن الحرب
سة ھذا الفن الرائع بھدوء تام لھم تلك الفترة الزمنیة من درا ممارسة فنھم كما قدمت لكم ، لذا مكنت

سوى توفر المواد الالزمة لبناء محطاتھم وخطط ابحاثھم الالسلكیة من ناحیة  وبجدیة فكریة الیمنعھا
والتي ) .. 1930رغم الركود االقتصادي الذي أصاب امریكا عام (المستجدات العلمیة  متابعة اخر

 الحیاة ،  م منذ اللحظة االولى واصبح جزء منلھم ان یتوصلوا الى ترسیخ ھذا الفن في مجتمعھ مكنت
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الطرق القدیمة ، لكن  اال ان الفن بقي لمحبیھ وعشاقھ على نفس.. ورغم ان الحیاة تطورت الحقا 

لم یكن الحربیون فیھا ببعیدین ایضا  الى ان حلت الحرب العالمیة الثانیة ، والتي.. بحداثة مع الزمن 
كطرف في ھذه الحرب التي فاقت نظیرتھا االولى  لوالیات المتحدةعن ذلك كلھ سیما بعد ان دخلت ا

مكھرب ، فاخمد نشاط الھواة اخمادا كبیرا بسوق الشباب الى  على كافة السیاقات مما جعل الجو فعال
العلماء في مختبرات الجیش المختلفة حیث كان نتاجھا والدة اولى مفاھیم  الجبھات القتالیة ثم زج

 خصوصا عندما یصدر ذلك) ادوات خطیرة ( ة التي جعلت من الالسلكي والترددات االلكترونی الحرب
والغازه  فضربت انطقة من السریة على كل شيء یبث او یرسل في حمى البث المشفر.. من سلطة ما 

مازال في قلوب الھواة  سوى موجات الھواة التي حدد لھا الحقا انطقة ضیقة.. وخوارزمیاتھ الریاضیة
منھم ویامل بالحصول على ترددات  فان ھناك من یطالب.. رة من محدودیتھا ، والى االن لوعة وحس

الحقا كل عطفھا ومنحتھا ) المتحاربة( الدول التي اغدقت علیھا) االخرى( جدیدة اسوة بالمؤسسات 
ترددات الھواة شيء الیمكن الوصول الیھ حتى من الھواة  صالحیات وقوانین كبیرة جدا جعلت من

ان الذین .. العجیب في امره .. مسمى قانون االتصاالت الالسلكیة  سھم وعلى مر السنین تحتانف
مازالوا لیومنا ھذا مختلفین بتقسیماتھ ومسمیاتھ التي مازالت الى االن  وضعوه واشرفوا علیھ

فقد ضجر اصحاب .. خذ مثاال عزیزي الھاوي .. ( مضى علیھا خمسین عاما واكثر  مسمیات حربیة
 1600( الخاصة بالرادیوفي فترة الخمسینات والستینات من عدم وضوح تقسیم التردد  صناعاتال

 فقد قال. ھل ھو ضمن المدى للموجة القصیرة ام انھ تابع للمتوسطة )  میجاھرتز3 -ھرتز كیلو
 1600-كیلوھرتز 550( بعضھم انھ متوسط ، وقال اخرون انھ متوسط ثاني حیث المتوسط االول 

االستقبال تصنف تلك الحزمة  فترى لوحة المینا الجھزة.. وقسم اخر قال انھ تردد قصیر ) ز كیلوھرت
االولى ومرة تضاف الى متوسطة  كل حسب ھواه فتارة تجدھا مھملة وتارة اخرى ضمن القصیرة

اما حقول  ( AM) على نظام (  كیلوھرتز2200- كیلو ھرتز550اجھزة ترددھا ( خاصة 
للطیف الموجي خاصة بمصنعھ اذا  القصیرة فحدث والحرج كل لھ نظریة اشتغالالتقسیمات للموجة 

فتصوروا .. شھر لھ مودیل للمصنع الواحد  علمنا ان الرادیو كان بعد الحرب العظمى الثانیة في كل
 ...( ذلك
 

 كلھ اال من تردداتھم (hf) الالسلكي مثل ما حصل لھم بحیث انھم فقدوا ال لم یحصل من یاس لھواة
 علیھم االتحاد الدولي بھا كنوع من التقدیر لجھودھم وانجازاتھم في مجال االمواج التي عطف

حل بان  ، فقد تم التوصل الى) مریب( القصیرة ، والن طابع تردداتھم انساني ونشاط عملھم غیر
ن ولم تركھ االخرو ادخلوھم كعضو في تلك المنظمة والتي لم یستطیعوا ان یستفادوا اال القلیل مما

االشتغال علیھ تكون مرتفعة جدا  یستعمل من المجاالت ، اما لطبیعة ذاك المجال اوان كلفت ادوات
  .. كالموجات المایكرویة

 
 لنظریات انشتاین في النسبیة والنتائج العلمیة التي افرزتھا الحرب ایضا المجال اخواني الھواة كان

، حیث كتب   اثر كثیرا لفترة مابعد الحرب ونتائجھااالكبر في جلب االھتمام والتطبیق العملي الذي
الخاصة نھایة الحرب  ، وكان مجال تطبیقھا في النسبیة1905انشتاین نظریتھ النسبیة العامة عام 

 فقد ولدت تلك ) االتصاالت( فیما یخص  العالمیة الثانیة ، وباال ، قلب كل الحسابات من الناحیة العلمیة
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( ، ثم اردفت تلك االبحاث بالنظریة الثانیة  ویة مازالت محل بحث وتقصيالتطبیقات امواجا رادی

والتي كتبھا انشتاین ایضا في الفترة ) المجال الموحد نظریة( لدى كثیر من الناس ) المجھولة
 عاما كاملة 25والتي تكتمت علیھا الوالیات المتحدة مدة 1927 - 1925المحصورة بین عام 

حیث 1946والتي استمرت لغایة عام 1943بعد تطبیق اولى تجاربھا عام  واعلنت عن القلیل منھا
لقد وضعت تلك النظریة النقاط على .. ادارات في القاعدة البحریة في فالدلیفیا  تعاقبت علیھا عدة

 فقد ولدت تلك التطبیقات التي اجرتھا مختبرات البحریة.. في مجال الترددات الالسلكیة  الحروف
اذھلت جمیع  دمرة حربیة انواعا جدیدة من الطیف الالسلكي واالمواج الفراغیة والتياالمریكیة على م

صممت التجربة النتاج حیز  فقد.. بكل ماتعني الكلمة من تصورات ) الرھیبة ( من اطلع على نتائجھا 
ر غایتھا حرف المقذوفات عن السفن والبواخ من موجات عالیة التردد جدا ذات طاقة مغناطیسیة عالیة

علیھ فجاءت نتائجھ مفزعة جدا ، اذ ان المدمرة اختفت  ویبدو ان المجال انفلت زمام السیطرة.. 
 بحارا ، طاقمھا ، فحدثت لھم 99اما ال .. بعد قطع المجال عنھا  بالكامل مدة ثالث دقائق وظھرت

 یتجرأ احد صدمة للعقل البشري ، فضربت االنطقة السریة ولیومكم ھذا، حیث لم امور مازالت تشكل
  .. في مختبرات المانیة تلك التجارب علنا سوى مرتین محدودتین جدا على اعادة

 
بما لدیھم  كان على الھواة ازاء تلك التطورات العلمیة الھائلة ، االكتفاء.. الھواة االعزاء  اخواني

االن وقد ..  ھكذا ببساطة والدفاع عن تردداتھم التي بحوزتھم خوفا من فقدانھا مثلما فقدت اول مرة ،
ھو الضمان ) غیر المكتوبة ( الخاصة  عرف الھواة ان تمسكھم بتردداتھم وجمعیاتھم وكذالك قوانینھم

ایا كانت مسمایتھا ، فكل ) جھات اخرى ( علیھا من قبل  االكید لعدم استعارت تلك الترددات او العمل
دات والجمعیات التي تعاضد احقیة الھوات ومن ھنا نشات اولى االتحا . كما یقولون.. یحتفظ بذخیرتھ 
 الالسلكیة وتسخیر تلك الترددات لخدمة االنسانیة ان كانت اعمال ابحاث علمیة خاصة في تردداتھم

العربي ابتلي بكل  والن العالم.. بالھوات اوعملیات انقاذ ومساعدة او تعارف وتواصل بین الحظارات 
في امر الالسلكي ، خصوصا الفترة   ابدا فیما یرید او الیریدذلك االرث العالمي ، فلم یكن لھ الخیار

القوانین وقسم الطیف وانتھى االمر وذلك بعد انتھاء  الحرجة بعد الحرب العظمى الثانیة ، فقد طبعت
ھنا اتوقف معكم ، متامال .. ودخولھا حرب الترددات والطیف الرادیوي  الدول المتحاربة من حربھا

 مشاكل الترددات واستعمال الطیف.. لنكمل معا في الجزء الثالث بقیتھ .. حدیث ال وایاكم ماسلف من
  . وحیاكم اهللا جمیعا.. الترددي والمجموعة العربیة ، لتكون نھایة موضوعنا فیھ 
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  - 3 –  الالسلكیةمائة عام من العزلة 
 * الطیف الترددي *

 
 

 كراھام بل
 

ال اكثر وال اقل فاذا اجریت اختباراتي بدقة وحافظت على  قال یوما ،، لیس الكالم اال اھتزازات ھواء
فساتمكن من انتاج اصوات ساكنة ومتغیرة وسا استطیع تركیب االصوات من  الثبات وتسلحت بالصبر،

متى نجحت في ذلك ، تمكنت من تركیب كلمات قد استطیع ارسالھا في والساكنة ، و .. احرف العلة
ذلك في  كھربائي من مكان الى اخر ، وعلى ما اظن ، فان العالم االلماني ھلمولتز قد اشار الى سلك

فاكتفیت بالنظر الى صور  كتابھ الذي صدر بااللمانیة ، ولكني لسوء الحظ ال اعرف تلك اللغة الطالعھ
یتمعن في اصوات الطبیعة ویدرس انغام  ( بل( كان ذلك الھاجس ، ما جعل .. دنیة فیھ الصفائح المع

وتالعبھا النسمات ، وكان كلما تعمق في  حفیف االوراق واالغصان عندما تھب علیھا الریح ،
.. انھا الذبذبات الترددیة .. الكالم و ارسالھ في االسالك  الموضوع كلما ازدادت ثقتھ في إمكانیة تركیب

 . إنھا البدایات
 

 طبقات الجو العلیا
 

االوائل في توجیھ االشعة الالسلكیة عبر اجھزتھم العلمیة المختبریة الى  منذ ان بدات تجارب العلماء
العالمین  العلیا في محاولة منھم الستكشاف تلك الطبقات وعلى ید الرائدین في ھذا المجال طبقات الجو

طبقة كینیلي ھیفیسید  اول االمر التي كانت تسمى وقتھا (E ) طبقةل) كینیلي وھفیسید ( الكبیرین 
ایضا عمل االستاذ ابلتون من   میال فوق سطح االرض ، وعلى ھذا االمر60والتي قدرا ارتفاعھا ب 

التي تعلوا طبقة ھیفیسید وكانت تلك الطبقة   أكتشاف الطبقة الثانیة1927جامعة لندن ، فاثبت سنة 
ومنذ ذلك الحین تنبھت الدوائر .. تلك االوقات المبكره  تي سمیت باسمھ ایضا فيال ( F ) ھي طبقة

بما تؤمنھ من انكشاف مغالیق اقطار السماء الزرقاء ، وامكانیات  العلمیة الى خطر ھذه القضیة
بالحزمة الستراتیجیة فیما بعد ، النھا  (HF) الرائدة فیھا ، حتى سمیت حزمة ال الموجات القصیرة

االقطارالسماویة ،  الفقري لالتصاالت الالسلكیة لما وراء االفق ، والتي كان الیعرف من تلك دالعمو
الطیران التجاري والحربي وكذلك  سوى المجاالت القریبة جدا من سطح االرض ، واقصد بذلك مجاالت

الطبقات . .انھا االقطار الجدیدة ، انھا  .. االختباري كونھا اقطار محسوسة مادیا سبق ارتیادھا
 . الطیف الرادیوي.. منقضي حتى وقتنا الحاضر تحت تعریف  المكھربة ، التي أوجدت جدال مازال غیر

 

http://www.Laselki.net


 

 
 

www.Laselki.net 
  ھواة الالسلكي العرب-نت  .السلكي

 
 االتحاد الدولي لالتصاالت

INTERNATIONAL TELECOMMUNICTION UNION ITU 
 

 ینسق التعاون بین الحكومات  وكان اول تنظیم1869تاسس االتحاد الدولي لالتصاالت عام 
INTERGOVERMENTAL ORGNAIZATION واربعة  ویتكون االن من مائة

ممثلوھا دوریا لیتفقوا  وخمسین بلدا ، زادت بعد تقسیم االتحاد السوفیتي والیوغسالفي ، حیث یجتمع
خدمات االتصاالت بكل انواعھا ، وذلك  على وضع التوصیات واالنظمة والقوانین التي تتعلق باستعمال

باستخدام التراسل عبر التلغراف الكھربائي ، ثم  ي بدایة االمر ، مرورامنذ ظھور التراسل البرید
، التي كانت اولى تجاربھ المتقدمة ، ) رسائل على سلك واحد  وھو ارسال عدة( التلغراف المنسجم 

بل ، والتي مھدت الحقا الختراع التلفون بمساعدة ودعم زمیل العمر ، جیمس  ماقام بھ الكسندر كراھام
قصة من اروع مایكون من االیثار و االخالص وحب العلم ، حیث سجل بل امتیاز  فيواطسون 
  في السابع من اذار من ربیع تلك السنة ، ثم توجت تلك1876التلیفوني ، وكان ذلك عام  اختراعھ

وانتھاءا بالھاتف  االنجازات الحقا باختراع التلغراف الالسلكي على ید مركوني كما تقدم سابقا ،
كأول انجاز یستقبلھ القرن  1906لكي الصوتي ، الذي بدات اولى تجارب االرسال علیھ عام الالس

، تتالحق فیھ باستمرار یوما بعد اخر ،  العشرین ، والتي كانت االنجازات العلمیة في مجال الرادیو
النھا . .الحربین العظمیین من وضع قوانین دولیة معیاریة  بحیث لم تمكن تلك الفترة المحصورة بین

والتي حددت .. لكل دولة بذاتھا على اصدق الحقائق .. واختبارات قیاسیة  فترة تجارب ، واكتشافات ،
  .. الحقا ، لیتكون من االقسام االتیة.. مالمح االتحاد الدولي للمواصالت  فیھا ایضا

 
 مؤتمر الممثلین فوق العادة *
  :االداریة وفیھاالمؤتمرات  *
 
   دولیةاداریة مؤتمرات -
 مؤتمرات اداریة دولیة اقلیمیة -
 

 المجلس االداري *
 االمانة العامة *
  IFRB مجلس تسجیل الذبذبات *
  :وفیھا الدولیةاللجان االستشاریة  *
 
 CCIR اللجنة االستشاریة للرادیو -
 للتلغراف والتلیفون اللجنة االستشاریة الدولیة -
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 تردديمشاكل الترددات واستعمال الطیف ال
FREQUEY SPECTRUM 

 
الترددات الكھربائیة في المدى  ان الطیف الترددي ھو مصدر طبیعي محدود السعة حیث یغطي مجال

مع مراعات ماذكر سابقا بشان الموجات  ) الترددي من أربعة كیلو ھرتز ولغایة أربعین جیجا ھرتز
من اهللا سبحانھ وتعالى ، مثل استثناء ، ھبة  وھو ملك للبشریة اجمع بدون) المنخفضة التردد 

  ..التي الیحرم منھا كائن حي أبدا الثروتین االخریین ، الھواء والماء ،
 

واجزاء ، تحدد الصفات العامة وسلوك الترددات في كل  ویقسم ھذا الطیف الطبیعي الى مجموعات
 وكذلك المحددات الغایة التي تستعمل فیھا تلك المجموعة أو الجزء ، .. مجموعة فیھ وكل جزء منھ

 والفیزیاویة لكل حزمة بما یتوافق مع كل خدمة ، لذلك ترى مجموعة الستعمال االرسال الطبیعیة
.. للمكرویف  االذاعي الصوتي ، واخرى لالرسال التلفزیوني ، وثالثة للتوابع الصناعیة ، وغیرھا

 . باقي اجزائھ االخرى.. وھكذا  لخدمات اتصال السواتل الفضائیة ، وكذلك التجارب المخبریة العلمیة ،
 

، فھناك مجموعات یمكن استعمالھا مكررة  عامتان صفتان ان مجامیع الطیف الترددي ھذا ، لھا
، والصفة ) مع االلتزام بالنظم والقواعد التشغیلیة للحزمة ) .. ولنفس الغایة في كل بلدان العالم

عمالھا نفسھا مكررة بسبب مجاورة البلدان ھناك مجموعات منھ ال یمكن است الثانیة األخرى ، أن
 جغرافیا ، بل یجب في ھذه الحالة أن تفصل بینھا مسافات جغرافیة معینة ، یحددھا نوع بعضھا لبعض

 . وطبیعة قوة المرسالت المستعملة ، حسب النظم والقوانین الدولیة المخصصة لھذه الغایة
 

، لتشغیل تلك  أوال توفرھا ما ، من أھم االمور التي یجبلذا كان اختیار التردد المالئم الستعمال خدمة 
محدودیة ھذا الطیف المستخدم من قبل العالم  الخدمة ، وقدرة المھندس المختص على اختیاره مع

تلك الترددات المالئمة ولكل الخدمات وللعالم كلھ ایضا، و الجل توفیر  ،، لذا وجب توفیر ثانیا .. اجمع
 الذي یشار الیھ اختصار) الجدید (  تكون االتحاد الدولي للمواصالت اجمع ، تلك المتطلبات

ITUجنیف وذلك بعد انقضاء الحرب العظمى الثانیة ، كمؤسسة تابعة لألمم المتحدة وتعنى ومقره 
الحاجة  بھذه المسالة خاصة ، وعلى أساس توزیع الترددات بین الدول بالعدل و األنصاف على أساس

المؤسسات الوطنیة من إذاعات  طیف ، لیتسنى للجمیع االستفادة منھ ، لتلبیة حاجةلكل دولة في ھذا ال
المتقدمة ھي السباقة الستعمال وسائل االتصال  ولما كانت الدول الصناعیة.. وأجھزة اتصال مختلفة 

 الدول ابتداءا ، نتیجة لتقدمھا العلمي والتقني ، فلقد ابتدأت ھذه ھذه وفي استعمال ھذا الطیف الترددي
الترددات في ھذا الطیف ، لخدمة غایاتھا ومن ثم استحوذت الحقا على اغلب أجزائھ  باستعمال افضل

االتصاالت  بذلك ضمن القوانین الدولیة التحاد) وضع قوانین ( غدا حكرا لھا ، ثم قامت بقوننة  حتى
 ترددات الخدمات الثابتھ یلالتي تعنى بتسج) المادة اثنا عشر( على سبیل المثال نذكر ، ..!! الدولي 

FIXED SERVICE سابقا على اعتبار ،  في مجال الموجات القصیرة ، التي كانت مبنیة
FIRST COME .. FIRST SERVICE 
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صاحب الحق في ھذا االستخدام والذي استمر العمل بھ حتى انعقاد  ، أي أن المستخدم االول للتردد ھو 
 حیث  الدولي WAKS79 مؤتمر

 

المادة وغیرھا   دول العالم النامي بعد ذلك الوقت الطویل ، ان تكثف من جھودھا وتعدل ھذهاستطاعت
وھكذا .. المجال دون تشویش  لیؤخذ باالعتبار حاجة الدول النامیة في الحصول على ترددات في ھذا

حرب الثانیة ، وعلى رأسھا عالمنا العربي بعد ال اخواني الھواة ، ومع بدایة استقالل دول العالم الثالث
حیث وجدت نفسھا غیر قادرة .. ھذه الترددات لغایاتھا الوطنیة  ابتدأت حاجاتھا جمیعا تتضح الستخدام

ضروریة ومھمة الستیالء الدول المتقدمة علیھا سلفا كما تقدم ، وان  على الحصول على ترددات
 . . اإلرسال اإلذاعيوال تفي بحاجتھا ، ویبدو ذلك جلیا واضحا في مجال  وجدت فأنھا مشوشة

 
تحتاجھ  شعرت الدول النامیھ بأجمعھا بالغبن الالحق بھا ، و آخذت تطالب جادة للحصول على ما لذلك

حولھا الدول الصناعیة  من ھذه الترددات لتغطیة حدودھا اإلقلیمیة على اقل تقدیر فقط ، بینما تجد
االقلیمیة ، ولیس ذاك فقط بل امتدت  دودھاالمتقدمة و األوربیة خاصة قد احتكرت ھذا الطیف لتغطیة ح

الجغرافیة والسیاسیة ، فحسب ، بل امتدت لتغطي مناطق  الى بقع اخرى من العالم ، ال لتغطیة حدودھا
نفسھا بحیث أصبحت ھذه الترددات تخدم نوعا جدیدا من االستعمار  اخرى كبیرة من الدول النامیة

ووقع اثر ذلك كلھ مباشرة على الدول النامیة ) .. لك االقطارابتلیت بھ ت )،  الطیفي إذا صح التعبیر
موجات  تمتلك تلك الدول وسیلة الدفاع عن نفسھا أمام ھذا التدفق االعالمي الذي یاتیھا عبر دون أن

للفكاك من ذلك  مما كون عندھا الحقا عقدة القانون ، والبحث في نصوصھ ،.. الطیف الترددي 
 .  دخل كل مجاالت الحیاةالذي.. الطوفان األثیري 

 
النامیة  الھواة ،، ھذا االحتكار من قبل الدول المتقدمة لم یاخذ بعین االعتبار حاجة الدول اخواني

الشاملة وتطویر  الماسة في استخدام الترددات الالزمة لھا ، لذا ومن اجل انجاح برامج التنمیة
اذا اردات تلك الدول حقا ، ان  ، ( الغنى عنھاوھي امور مصیریة ( اإلمكانات العلمیة والفنیة فیھا ،

لذا فقد بدأت بدق باب االتحاد الدولي .. المجال  تحد من اتساع الھوة بینھا وبین الدول المتقدمة في ھذا
الترددات لتغطي احتیاجاتھا ومتطلباتھا الوطنیة الالزمة على اقل  لالتصاالت مطالبة بالحد االدنى من

 .. !! ولكن ،، یبدو أن جھودھا باءت بالفشل مع األسف في اول االمر .. تقدیر في قضیتھا ھذه

 الطیف الترددي والمجموعة العربیة
 

 االسباب المذكورة اعاله ، ھي الضاغط االول على نشاط الدول العربیة ایضا ، فیما یخص لما كانت
الطیف  اعادة توزیعالطیف الموجي ، فقد اخذت الدول النامیة والمجموعة العربیة كلھا تطالب ب
 حیث تمكنت من عقد  .. الترددي وتعدیل قوانینھ مجددا ، نتیجة زیادة ھذه الدول وتقدم وعیھا التقني
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الطویلة والمتوسطة وذلك عام  المؤتمر االداري العالمي العادة توزیع الترددات على الموجتین
 تال ذلك عقد المؤتمر االداري ثم ..  في جنیف ، فكانت الخطوة االولى على المسار الصحیح1977

والذي قام بمراجعة وتعدیل قوانین وانظمة  ( WARC 79 ) 1979العالمي للرادیو وذلك عام 
والبالغة اكثر من خمسین خدمة بضمنھا خدمات موجات ھواة  الرادیو على الخدمات الرادیویة كافة

 الترددات ، ودراسة االمور الفنیة مراجعة االنظمة المتعلقة بتسجیل ، وكذلك) الالسلكي ( الرادیو 
  المتعلقة بخدمات الرادیو المختلفة والتي كانت من االولویات المھمة في ذلك الشان ، واالداریة

لالسف ،  لكن طغت فیھا.. واستمرت ھذه االجتماعات في ھذین المؤتمرین الكبیرین اسابیع طویلة 
، وبالرغم من ذلك ،  بب انتكاسا جزئیا الھدافھاسیاسة المصالح الخاصة على النواحي العلمیة مما س

اعادة توزیع الطیف  فان بعض االقطار العربیة استطاعات من الحصول على بعض المكاسب في
لالتصاالت ، باذلة اقصى الجھد الممكن  الترددي وفي تغییر بعض القوانین االساسیة لالتحاد الدولي

الوطنیة والقومیة ، وذلك من خالل اتحاد االذاعات  اتھالضمان حصولھا على قرارات اكبر تخدم احتیاج
ولكن موانع الدول العربیة جغرافیا ، والفروق البیئیة في  .. العربیة واتحاد المواصالت العربي

توفر التخطیط الھندسي السلیم لقسم منھا ، أدى ذلك كلھ لتضارب كثیر من  قدراتھا المالیة ولعدم
فكانت  بعضھا البعض ، كما أدى ذلك أیضا ، بعدم االلتزام بموقف موحد ،المجموعة العربیة مع  طلبات

.. المستوى القومي  النتائج في كثیر من األحیان مع األسف غیر مرضیة ، مع الكثیر من اإلحباط على
 . المة العرب

 
 االتصال العربي

 
 حقھ في االتصال باخیھفان ممارسة المواطن العربي .. في االتصال من حقوق االنسان  إذا كان الحق

ھذا الطابع  .. العربي عبر ارجاء الساحة العربیة الممتدة من الخلیج الى المحیط یتمیز بطابع خاص
وتحمل اخطاء االمم ،  یمتد الى حرمان العربي من ھذا الحق عبر سنوات طویلة من االضطھاد والسلب

عن لحاقھ لركب العلم واھلھ ،  .. ین لھناھیك عن التخلف الذي اورثتھ السن.. واخطاء االخرین ایضا 
الخارجیة والداخلیة ( أغالل القوانین الوضعیة  لكثرة الجور الذي لحق بالعربي و صراعھ الطویل ، مع

موجات الھواة .. الى معرفة اخیھ واالستماع الى صوتھ عبر وھو یتطلع بعد ذلك كلھ ،، للنزوع) .. 
بدأت احالما .. لحقوق لھ ، وصوال منھ الى امال كبیرة واعیھ من بعض ا الرادیویة ، اقل مافي االمر،

، المنیات عظیمة عبر ) على كثرة من عشاق الفن ومحبیھ ( رویدا وبرتابة وصبر ، یسیرھا الواقع
واھلھ ، مع  ، التي تجمع الفن) بالوحدة العربیة ( تظللھ تلك االحالم .. كثر ، و لطریق طویل  سنین

العظمى ، والتي وضعت  بعد نھایة تلك الحرب الثانیة.. لشباب العربي االول تفتح الوعي العلمي ل
 . !! االتصال .. قضیتھ العتیده في.. للمرحلة الالحقة ، ولكل متطلع منھم حقیقتا.. بصمات واضحة 

احترام النسانیة العرب الذین یعانون في اكثر من بقعھ من  ان حق العربي یبقى حقا مشروعا الن فیھ
 ومخلفاتھ ، واغتصاب حقوقھم لھم في الحیاة ، ربما على تراب الوطن نفسھ م عدوان االستعمارأرضھ

.. 
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ترددات  ماكابدتھ االقطار العربیة بشان الطیف الترددي انعكس جوھرا على.. اخواني الھواة  أذن
وم ، حقیقة االمر، علیة الق الھواة انفسھم ، فلم یكن من الممكن العمل على ھذه الترددات ، اال من قبل

واطالعھم على تقنیات اتصاالت الھواة  وذلك بحكم موقعھم من المجتمع واتصالھم بالمجتمعات االخرى
اللبنات االولى للجمعیات العربیة االولى والتي تعد على  عبر العالم ، بحیث مكن لھم ذلك ان یشكلوا

الذي دفع بالموضوع الى  WARC 79 الوعي بقضیتھم ، بعد مؤتمر عدد االصابع ، وربما زاد
جمعیات الصداقة الشبابیة العربیة مع مثیالتھا العالمیة ، ولكن لیس بما یلبي  االمام نتیجة تعاون

  الن تلك الجمعیات والنوادي كانت محكومة بقوانین صارمة لم تمكن الي ابداع ملموس ان الطموح

واجھھ  ، وبقیت تلك الجمعیات مجردیظھر على السطح وان كان ، فھو محدود في بیئتھ الصغیرة 
حساب انتشار  على) وعدد محدد ارسى اسس وقواعد صحیحة ( خدمت فئات قلیلة من افراد المجتمع 

.. اعالمیة ، اقل مافي االمر  الھوایة بمفھومھا الكبیر عبر الوطن العربي ولو على نطاق النشر كمادة
وعلى عموم ) خاصة ( ھواة الرادیو   تخصیصدق ذلك االمس القریب ، من عدم وجود ثقافة نشر

ولئن ، كان ) .. جدا ( والجمعیات المحدودة المدى ،،  نشریات تلك النوادي) إال ( الوطن العربي 
ممن أسس تلك الجمعیات والنوادي الفضل االكبر في اظھارھا الى  للرعیل االول من الھواة العرب

 رعایة كاملة ودائمة بعد تلك االوقات.. م تلقى الحقا جبارة وحقیقیھ ، والتي ل الوجود بجھود شخصیة
، ) الظروف  ) فغادر لالسف معظم اولئك الرواد مجال الھوایة او عزفوا عنھ تحت مختلف.. المبكرة 

أولئك الرواد عددا ال یزید  والن الغرس األول ال یدوم إال بتواصل الجھود علیھ ، ترى إن مابقي من
كل فنھم وعلمھم بإخالص ممزوج بالعطاء  لین مع الھوایة والھواة مقدمینمتواص.. على اصابع الید 

الجمعیات والنوادي قد وثقت لروادھا علمھم وفنھم وفاءا لھم  وال ادري ، إن كانت تلك.. غیر المحدود 
  . ؟؟!!..األیام الخوالي .. انھا ذھبت مع تبدل  وعرفان بالجمیل ،، ام.. 
 

حقیقیة اكبر واعظم مما قد سبق، قد أطلت على الھواة في العالم العربي  ةأن بدایة جدیده لبشائر فرص
 حرمان دھر طویل ، وتحمل نتائج أخطاء ما كان لھم ذنب بتحمل أعبائھا أبدا ، ولتصحیح الیوم بعد

الالسلكي الثاني  للھاوي العربي المحروم ، مع اطاللة بدایة القرن.. مسار قرنا كامال من الزمن أیضا 
على .. ، وفعالة ، وعملیة  الذي نعیش أیامھ اآلن ، وما جرى للھوایة فیھ من خطوات سریعة.. ھذا 

وبما فتح اهللا سبحانھ  .. الالسلكي العرب لھواة .. ایدي نخبة منھم عبر تاسیس المنتدى االول
ة الخیر سینشر انجازات كبیرة ورائعة ، في سماء الھوای أرى أن.. وتعالى الخرین كذلك ایضا 

وما ذاك إال من عرق وجھود اولئك الرواد االوائل والكوادر .. كلھا  وعشاقھا ، لیشمل ارض العرب
الفن الذین ما فتئوا یقدمون باخالص كل عمل یدفع بالھوایة الى امام ، وكذلك من  المتقدمة من أصحاب

الھوایة لعالمنا  لتكون. ) .العلم ( منھم ھذه الدنیا بعد ان تركوا شمعة لمن خلفھم الجیال الفن  غادر
( العربیة الالسلكیة ایضا كما  في مصاف مثیالتھا من االمم االخرى ، ولتكون لنا شبكاتنا.. العربي 

مشاركاتھم الفعالة والممیزة ، بعلمھم و آمالھم الكبیرة  ولیكون للشباب العربي ،.. ھي االن ) لالخرین 
.. ات فیھا ، على ارض العرب كلھا من الخلیج الى المحیط تتالحق االنجاز والتي ارجوا ان.. أالن وغدا 
  . حیاكم اهللا جمیعا.. اقول لكم مخلصا .. االوطان واینما كانت
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 شكر وتقدیر
 
 

أقدمھ للقراء االعزاء الكرام واخواني الھواة االفاضل ، على صبرھم  .. كل االمتنان واالحترام والتقدیر
 ت ھذه التي ارجوا أن اكون قد وفقت فیھا لوضع صورة اقرب الىمتابعة سلسلة المقاال الجمیل ، في

الكبیرین الى العم  ،، وكذلك مقدما شكري وتقدیرى.. زمن كبیر ألحداث كبیرة .. الحقیقة ، في اختزال 
ابا احمد ، على حسن رعایتھم  سمیر خیاط.. احمد ناصر ابا محمد ، والمھندس القدیر .. الرائع 

كانت لنا نافذة مشرعة على شيء من  ثالث مع الموضوعین االخرین ، حیثللموضوع باجزائھ ال
وھي اخر مما .. والتاحتھم الفرصة لي بھذا  .. نؤطر بھا عنوان المنتدى التعلیمي.. تاریخ الھوایة 

مع اطیب .. لزمن قادم جدید بصحبتكم ایھا االحبة الكرام  .. اكتب في ذلك ، حیث كنا قد فتحناھا معا
 . تاالمنیا

 
 

 مع خالص التقدیر.. ایھا النشيء الجدید .. لكم 
 

 .. لقمان في كلمة أثیرة لھ ، یخاطب بھا األجیال قال الحكیم
 

، ولعلھ سالم اهللا علیھ ، )) فتھلك .. والتكن الخامسة .. قارئا أو مستمعا  كن عالما أو متعلما أو ))
 .. ترك ذلك كلھ.. بالخامسة  قصد

 

 ... كلمة أخیرة
 
 .. ومضوا.. ، و إحساس بالمسافات  فملئوا الدنیا آمال.. نت لھم كا

 .. وسنمضي.. عالمین  فكان القدر ، أن نكون شھودا بین.. وأمست عندنا 
 .. لغد مشرق وضاء.. والیوم ھي لكم ، بآفاقھا الرحبة كلھا 

 
 .. محمد
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  للھجرة النبویة الشریفة1427ام ذي الحجة لع انتھیت من كتابتھا لكم ، في الیوم الثاني من شھر
.. 

  بغداد–الكاظمیة 
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 yi1mkb محمد

 
 
 
 
 

 
 

 . 1895 ارسل اول اشارة السلكیة عبر االثیر وكان ذلك عام -مركوني  جوجیلمو
 

 
ونشر بحثھ كامال وذلك عام   عمل على االرسال بمفھومھ الكھربائي في تجربھ رائدة لنقل الطاقة-نیقوال تسال 

1893 . 
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 ینتظر تجدید رخصتھ بعد مئة                              
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