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ويمكن . إذا كذبت على الناس كذبة كبيرة وواصلت تكراراها، فإن الناس سوف يصدقونك في نهاية المطاف
أن تظل الكذبة سارية فقط خالل تلك الفترة التي يمكن للدولة فيها أن تحمي الناس من العواقب السياسية، أو 

ان بالنسبة للدولة أن تستخدم كافة السلطات لذلك، فإنه يصبح من األهمية بمك. االقتصادية، أو العسكرية للكذب
  " المخولة لها لقمع المعارضة ألن الحقيقة هى العدو اللدود للكذب، وبالتالي، فإن الحقيقة هى أكبر عدو للدولة

  .1945 – 1933جوزيف غوبلز، وزير الدعاية السياسية في ألمانيا النازية خالل الفترة من 

 

  

مر إلى االعتقاد بأن األخ األكبر لديه السلطة الكاملة وأن الحزب معصوم من يسلم المجتمع في نهاية األ"
ولكن حيث أن الواقع يؤكد لنا أن األخ األكبر ال يملك السلطة الكاملة وأن الحزب ليس معصوماً من . الخطأ

. لحقيقةالخطأ، فال توجد حاجة لعدم الشعور بالسأم واستخدام المرونة بين لحظة وأخرى في التعامل مع ا
ولهذه الكلمة، مثل الكثير من كلمات المحادثة الخادعة، تحمل معنيين " . أسود أبيض"الكلمة األساسية هنا هى 

متناقضين ألنها إذا طُبقت على أحد الخصوم فإنها تعني عادة االدعاء صلفاً بأن األسود لونه أبيض، مما يعد 
 عضو من أعضاء الحزب، فإنها تشير إلى الرغبة الموالية وإذا طُبقت على. تناقضاً سافراً للحقائق الواضحة

مما يعني أيضاً إمكانية االعتقاد أن األسود . إلى القول بأن األسود لونه أبيض عندما تتطلب قواعد الحزب ذلك
أبيض، بل واألكثر من ذلك، معرفة أن األسود أبيض ونسيان أن شخص ما قد أعتقد بعكس ذلك على 

تطلب تغيير متواصل في الماضي، والذي أصبح من ممكنا بفضل نظام التفكير الذي يعتنق إن ذلك ي. اإلطالق
ويكون تغيير الماضي ". التفكير المزدوج"كل تلك األفكار، والمعروف في أسلوب المحادثة الخادعة ب 

  ..."ضروري لسببين أحداهما سبب ثانوي واآلخر، إن جاز التعبير، احترازي

   " 1984" جورج أورويل 

  

دعونا ال نتسامح أبداً مع نظريات المؤامرة المخزية بشأن هجمات . يجب علينا قول الحقيقة بشأن اإلرهاب
  ..."  سبتمبر واألكاذيب الخبيثة التي تحاول عدم إلقاء اللوم على اإلرهابيين والمذنبين11

نة نيويورك بوالية كلمة ألقاها الرئيس جورج دبليو بوش في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في مدي
 .  صباحاً طبقاً لتوقيت شرق الواليات المتحدة9:38، الساعة 2001نوفمبر 10نيويورك، 

 

  

  ...دعنا نتوقف عن التسامح مع نظريات المؤامرة الخبيثة على الفور, أوافق، دعنا نفعل ذلك يا سيد بوش. نعم

) الكيروسين( تشير إلى أن وقود الطائرات  والتي– 11/9دعنا نبدأ بأفظع نظرية من نظريات المؤامرة وهى 
كمية هائلة من الفوالذ الهيكلي ويحوله إلى غبار ميكروسكوبي ناعم وأن تلك األماكن التي " يصهر"يمكن أن 

  ..."Ground Zero""   جراوند زيرو"وقعت بها أحداث غريبة البد من  تسميتها بكلمات غريبة مثل 
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  الحقيقة الثالثة:  سبتمبر 11
  )نسخة العربية مع صور وفيديوهات إضافيةال(

  2010نوفمبر -، إصدار أكتوبرNEXUSالنسخة األصلية منشورة باللغة األلمانية في مجلة 

2010-november-oktober-31-nmagazi-nexus/ausgaben/de.magazin-nexus.www://http 2 ، صفحات أرقام ،
32 ،49  

 
 وإذن من المؤلف NEXUSالنسخة العربية من هذه المقالة منشورة بعد الحصول على إذن من محرري مجلة 

  . ديمتري إيه خاليزوف–

  :حقوق النشر
حتوى المقالة بأية يسمح ألي شخص دون أدني قيد أن يعيد نشر هذه المقالة بأي لغة، شريطة أال يغير م

طريقة وأن ينص صراحة على المصدر األصلي للمعلومات، واسم المؤلف، واسم المجلة،  مع ذكر كافة 
  .   في نهاية المقالة" كما هى"الروابط اإلضافية والمعلومات األخرى 

  
ًیمكن تنزیل نسخ باللغة اإلنجلیزیة، والعربیة، والتایالندیة، فضال عن ة، والفارسیة، والبشتونیة، التركی العبریة، وُ

 :  من الروابط التالیةPDF و MS Wordواألردیة، وبعض اللغات األخرى من ھذه المقالة على ھیئة ملفات 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.doc  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.pdf 
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.doc 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.doc
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http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.pdf 
http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic_pictures_used.zip  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.doc  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.pdf 

  الحقيقة الثالثة عن الحادي عشر من سبتمبر

وءة باألكاذيب ويبدو ذلك حقيقة دامغة للمجتمع  سبتمبر مثل الحقيبة الممل11الرواية الرسمية عن أحداث 
ماذا حدث بالفعل؟ صدمت سلسلة جديدة من الحقائق التي كشف عنها عضو سابق في االستخبارات . البديل

  . النووية الروسية الجميع حتى هؤالء الذين يعتقدون بأن لديهم رؤية واضحة لما يحدث خلف الكواليس

  

  ديمتري خاليزوف

الضبط مباني مركز التجارة العالمي ؟ تحليل خبير في التفجيرات النووية يقودنا إلى نتيجة كيف انهارت ب
  . صادمة

 كيف صدمت طائرتين البرجين التوأمين التابعين لمركز التجارة العالمي في عندما شاهد الناس العاديون
، فإنهم قد أصيبوا 11/9أحداث نيويورك ثم كيف انهار البرجين التوأمين وأثارا سحباً كثيفة من الغبار في 
ومنذ ذلك الحين، رسخ في أذهان . بصدمة شديدة من أن تكون الوقائع عرضة ألي مستوى من الفحص الدقيق

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.pdf
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الناس فكرة غريبة وهى االدعاء بأن الطائرات المصنوعة من األلومونيوم األجوف يمكن لها أن تخترق 
تلك المباني الفوالذية " يصهر"يستطيع أن ) الكيروسين (المباني السميكة بشكل كامل، وأن وقود الطائرات
  ... الصلبة ويحيلها إلى تراب ميكروسكوبي ناعم

ينبغي علينا، عاجالً أو أجالً، التخلي عن تلك األفكار السخيفة حيث أن انهيار البرجين التوأمين ال عالقة له 
تلك هي الحقيقة الدامغة ." الطائرتين" احتراق على اإلطالق بأي طائرة أو بالنيران التي يزعم أنها ناجمة عن

التي رسخت في عقول ماليين من األمريكيين الذين لم يقتنعوا بالتفسير الرسمي بشأن تدمير مركز التجارة 
، بدأ الكثير 11/9وعندما هدأت الصدمة األولى ألحداث . العالمي على مدار الستة سنوات الماضية على األقل

  .  ساطة أنه كان هناك الكثير من التضارب في التصريحات الرسميةمن الناس يدركون بب

أوالً؛ ما جذب انتباه الناس هو عدم توافق ترتيب انهيار البرجين التوأمين مع ترتيب اصطدامهم بالطائرات 
حيث أنهار أوالً البرج الجنوبي، وهو ثاني برج اصطدم بالطائرة، قبل البرج الشمالي وهو أول برج اصطدم 

 دقيقة فقط لتدمر البرج 56 دقيقة لتدمر البرج األول و42مما يعني أن النيران استغرقت ساعة و. لطائرةبا
ومع األخذ في االعتبار أن اندالع النيران في البرجين حدث بسبب نفس الكمية من الكيروسين تقريباً . الثاني

أول داللة واضحة هى أن االنهيار ال عالقة ، فإن )أي متطابقين تماماً في الصالبة(وأن البرجين كانا توأمين 
 يدركون أن مبنى مركز التجارة العالمي 11/9وجاء المفهوم التالي عندما بدأ الباحثون في هجوم . له بالنيران

قد انهار أيضاً بطريقة )  طابق47ناطحة سحاب ضخمة مصنوعة من فوالذ صلب للغاية ومكونة من  (7رقم 
لذا، فإنه إذا كانت الرواية الرسمية . هر نفس اليوم وبدون اصطدامه بأي طائرةمماثلة في وقت متأخر من ظ

بشأن انهيار البرجين التوأمين تستند إلى اندالع الكيروسين الذي تحمله الطائرات، فإن انهيار مبنى مركز 
هيار المبنى  أن تفضل عدم ذكر ان11/9 غير قابل للتفسير إلى الحد الذي دفع لجنة 7التجارة العالمي رقم 

 طابق أمر ال يستحق 47 كما لو كان انهيار ناطحة سحاب مكونة من – في تقريرها الرسمي نهائياً 7رقم 
أدت المقارنة بين تلك األحداث الثالثة، باإلضافة إلى الكثير من التجاوزات المحيطة بانهيار . اإلشارة إليه

 خدعتهم وأن تدمير مركز التجارة العالمي ال عالقة  أن السلطات11/9األبراج إلى أدراك الباحثين في هجوم 
، حيث أثبت انهيار مبنى مركز حاجة لها في الواقعله إطالقاً بالكيروسين أو الطائرات ألنه لم تكن هناك 

 سبتمبر أن الطائرات اإلرهابية الحقيقية كانت مجرد 11 في وقت متأخر من ظهر يوم 7التجارة العالمي رقم 
 بغض النظر عن –ن الحد وأن انهيار مركز التجارة العالمي كان سيحدث في جميع األحوال أمراً زائداً ع
ببساطة، هناك شخص ما يرغب في انهيار مركز التجارة العالمي وهذا هو السبب في ". طائرات"استخدام أية 

  "11/9حركة حقيقة "ومن هذه النقطة بدأت حركة جديدة تدعى . انهياره

في توجيه االتهام إلى الحكومة األمريكية بتدمير مركز التجارة العالمي عمداً وبأسلوب بدأ الناس بعد ذلك 
وباإلضافة إلى ذلك، بدأ المزيد والمزيد من األمريكيين في اتهام ". التدمير المراقب"صناعي معروف باسم 

من السكان % 65 ، كما أعرب في نهاية المطاف أكثر من11/9حكومتهم بأنها السبب الرئيسي وراء هجمات 
في الواقع، .  وانهيار مركز التجارة العالمي11/9األمريكيين عن عدم تصديقهم للتفسير الرسمي لهجمات 

التفجير " أن يتذكر تلك الصور حيث أشارت إلى 11/9يستطيع كل شخص شاهد التغطية المعاصرة ألحداث 
  ":الثالث
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  مهمة أخبار: الشاشة نص

  يهدم الثالث التفجير
  نيويورك في العالمي التجارة ركزم
 

  مهمة أخبار: الشاشة نص
   يهشم الثالث التفجير
 نيويورك في العالمي التجارة مركز

  mYwbw8h1oZ7=v?watch/com.youtube.www://http:  رابط مباشر على اليوتيوب–فيديو 

قد هشم أوالً ثم هدم " التفجير الثالث" حيث تصر على أن CNNت من فيديو تحريضي بثته قناة ستجد هنا لقطا
، فإنه لم ينهار حتى )البرج الذي به هوائي(أما البرج الشمالي . بعد ذلك البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي

 في ذلك CNNوجه إلى محطة ،  ولكن "التفجير الرابع" من جراء –أنه سيسقط في وقت الحق . هذه اللحظة
ولم تشّر المحطة مرة أخرى إلى تلك الكلمات " األشخاص الطيبون"الوقت توبيخ عنيف ممن يسمون أنفسهم 

كما أعلنت السلطات أن البرجين التوأمين التابعين لمركز التجارة العالمي قد ". التفجيرات"التحريضية مثل 
المبنى الذي لم يصطدم بأية طائرة  (7 مركز التجارة العالمي رقم ، بينما دمر مبنى"دمرا بسبب الكيروسين"

حيث كان هناك مخزون من زيت "  ( زيت الديزل"بسبب ") اإلرهابيين"من الطائرات التي تسمى بطائرات 
 احتفظ به من أجل مولدات الكهرباء التي تستخدم في حاالت 7الديزل في مبنى مركز التجارة العالمي رقم 

  ) الطوارئ

الرسمية يتهمون الحكومة " الكيروسين"وألسباب مفهومة، فإن غالبية الناس الذين ال يوافقون على نظرية 
ومع ذلك، فإنهم ال يعرفون الكثير حول عمليات الهدم بشكل . األمريكية بالهدم المتعمد لمركز التجارة العالمي

ذا هو السبب في ظهور عدد غير قليل من ه. عام والبناء الفعلي لمركز التجارة العالمي على وجه الخصوص
إلى " مزود بأسالك قابلة لالنفجار"التي تتراوح بين اإلدعاء أن مركز التجارة العالمي " نظريات المؤامرة"

وأنها ) مادة مبهمة لم يسمع بها أحد من قبل"( ثيرمات-نانو"االدعاء بأن تدمير المبنى كان بسبب ما يزعم بأنه 
حتى أن هناك المزيد .  قطعة معدنية من الهياكل الحاملة لبرجي مركز التجارة العالميألي" تستخدم كطالء"

 مثل أشعة الليزر –" األسلحة المتطورة"من نظريات المؤامرة األكثر غرابة والتي ترجع انهيار البرجين إلى 
من نظريات المؤامرة بالطبع، ال يمكن أن تتفق أي نظرية .  المزعومة القادمة من الفضاء على سبيل المثال

مع األخرى إلى جانب أنهم يقضون وقتهم فقط في اتهام الحكومة األمريكية بأنها السبب الرئيسي وراء أحداث 
وتكمن المشكلة في كل نظريات المؤامرة ". بتعكير صفو مياه الحقيقة"، ولكنهم أيضاً يتهمون بعضهم 11/9

 مركز التجارة العالمي بالفعل، واألهم من ذلك، أنهم ال بوجه عام أن القائلين بها ال يعرفون ما حدث في
  يعرفون لماذا حدث ذلك؟ 
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نظرية أخرى "سيحاول مؤلف تلك المقالة أن عرض على قرائه شيئاً مختلفاً، حيث أنه بدالً من أن يقدم مجرد 
اكتسبها من عمله ، فإنه سيعرض رأي خبير وشهادة شهود العيان باإلضافة إلى خبرته ومعرفته التي "للمؤامرة

ووفقاً لهذا النهج، أتمنى أن يحصل القارئ على تفسير أفضل بشأن انهيار مركز . السابق في الجيش السوفيتي
التجارة العالمي وأن يمكنه ذلك من التعامل مع أي منتدى متخصص على شبكة االنترنت يطرح موضوع 

  .  سبتمبر11مؤامرة 

Ground Zero  وground zero 

كر كل شخص أن موقع مركز التجارة العالمي السابق في نيويورك يسمى باللغة اإلنجليزية  أن أذأود
"Ground Zero" . ويبدو أن الكثير من الناس ال يدركون ما تعنيه في الواقع تلك الكلمات"ground zero" 

 – اسم صحيح مجردعلى أنها  ”Ground Zero“كما ينظر الكثيرون إلى . ومدى أهمية األدلة التي يقدموها
 ground""ال يتذكر الكثير من الناس اليوم أن االسم الغريب ومع ذلك، . كما لو كانت اسم مدينة أو اسم سفينة

zero" لقد بدأ كافة ".  االسم الصحيح" كان يشير إلى مكان في مركز التجارة العالمي السابق بعيداً تماماً عن
وقبل عدة ساعات (لفور تقريباً بعد انهيار البرجين التوأمين المسئولين وكذلك بعض مراسلي األخبار، على ا

، في اإلشارة إلى المنطقة 2001 سبتمبر 11 مثال في ظهيرة يوم –) 7من انهيار مبنى التجارة العالمي رقم 
وصدرت جميع الصحف المطبوعة في اليوم التالي مشيرة إلى . "ground zero"على أنها جراوند زيرو 

 وال تزال تكتب تلك الكلمات "ground zero"" جراوند زيرو"ارة العالمي السابق بأنه موقع مركز التج
 فيما يتعلق بمنطقة "ground zero"واستمر هذا االستخدام لتعبير . الغريبة باألحرف اإلنجليزية الصغيرة

 في كتابة ، كما استمرت بعض وكاالت األخبار2001 سبتمبر 12مركز التجارة العالمي السابق طوال يوم 
"ground zero" وفي هذا اليوم فقط، كما لو . 2001 سبتمبر 13 بالحروف اإلنجليزية الصغيرة حتى يوم

 أي باألحرف اإلنجليزية "Ground Zero"أن شخصاً ما قد أدرك خطؤه  فتغير وضع كتابة الحروف لتصبح 
 –التي تكتب باألحرف الصغيرة  "ground zero"ولكن، ماذا عن . الكبيرة وأصبحت أخيراً اسماً صحيحاً

  هل هى الكتابة السليمة لالسم الصحيح؟ : مثال

لماذا يسمون موقع مركز التجارة العالمي بعد انهيار البرجين مباشرة بهذا االسم الغريب؟ هل كانت تلك 
إلجابة  الغير مسبوقة؟ يمكنني ا11/9التسمية خطأ تسببت فيه حالة االرتباك التي حدثت أثناء وقوع أحداث 

ومع ذلك، فإنه لم يكن خطأ في اختيار اسم . كان ذلك بالتأكيد خطأ حدث بسبب حالة االرتباك العامة". بنعم"
في .  يتعلق بمكان مركز التجارة العالمي ألنه كان من السابق ألوانه في تلك اللحظة معرفة االسم الصحيح

 ground"" بأرض الصفر"عندما سموا المنطقة الواقع، كان المتخصصين في الدفاع المدني على حق تماماً 

zero" جراوند زيرو" حيث ال يوجد أي خطأ في تلك التسمية على اإلطالق ألنها كانت ""ground zero" 
بالمعنى المفهوم لدى الدفاع المدني، ولكن الخطأ الذي حدث بالتأكيد هو تسريب هذا االسم الغريب بدون قصد 

سم من خاللهم إلى عامة الناس، ثم أصبح من المتأخر جداً بعد ذلك إلغاء تسمية إلى الصحفيين الذين تسرب اال
" األحرف الكبيرة"الدفاع المدني الغريبة ولم يجد المسئولين األمريكيين أي خيار أمامهم بعد ذلك سوى استخدام 

  . حيحعند اإلشارة لتلك الكلمات التحريضية وتحويل تسمية الدفاع المدني السليمة إلى اسم ص

 وهو رجل مباحث جون والكوت، الذي أمضى 9/11بادئ ذي بدء، أود هنا أن اقتبس جمله قالها أحد أبطال 
لقد أمضى وقتاً كافياً هناك لتطوير مرض . وقتاً طويالً للغاية في تنظيف ورفع أنقاض مركز التجارة العالمي
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كر فقرتين فقط من تصريحه المنشور في سأذ. سرطان الدم النقوي المزمن في شكله النهائي: غير شائع هو
 والتي تكشف لنا علمياً كل تلك األشياء "Death by the Dust"" 1الموت بسبب الغبار"مقالة مخيفة بعنوان 

  :الغير قابلة للتفسير حتى يستطيع القارئ أن يفهم الفكرة األساسية للمقالة وهى الغبار واإلشعاع على حد سواء

ابطاً في الشرطة، فقد انتهى به المطاف أن يقضي ليس فقط خمسة أشهر في مهمة ألن والكوت كان ض "...
وقد ما . Fresh Kills ولكنه عمل أيضا في منطقة فريش كيلز Ground Zeroعمل في جراوند زيرو 

، فأنه فزع من جزيرة ستاتن لدفن Lower Manhattanاختنق من الهواء في منطقة منهاتن السفلى 
ولكن، .  المكاتب، واإلضاءة، وأجهزة الكمبيوتر–والكوت كل شيء عن األبراج المنهارة يعرف . النفايات

 وكانت تتآلف من حبيبات ضئيلة بصرف النظر عن حزم الفوالذ المتفرقة، وبقايا المخلفات التي فرزها هناك
   .هاز كمبيوتر فإنه لم يعثر على أي قطعة آثاث، أو مصابيح كهربائية، أو حتى فأرة ج–جداً من الغبار 

في بضع األحيان، يحتمي المحققين داخل أكواخ خشبية في محاولة لالبتعاد مما يحب أن يسميه والكوت 
 ئه يتناولون الحلوى ويحتسونوفي يوماً ما، كان والكوت جالساً في الكوخ مع زمال". الطقس السيئ الكريه"

كانوا يرتدون سترات  . التحقيقات الفيدراليةالمشروبات الغازية عندما دخل الكوخ بعض العاملين في مكتب
لقد استغرق .   لمنع الدخانكاملة للحماية من المواد الخطرة مع أقنعة الرأس المغلقة بإحكام بشريط الصق

والكوت في تأمل المشهد مقارناً وكالء مكتب التحقيقات الفيدرالية الذين يرتدون الحماية الكاملة من المواد 
ما هو : رطة نيويورك الذي يرتدون أقنعة التنفس الصناعي، وخطر على ذهنه سؤالالخطرة مع رجال ش

  ."2.الخطأ في هذه الصورة؟

  ...، سيد والكوت، لألسف هناك شيء خطأ، خطأ للغاية في تلك الصورةنعم

خطرة إن وكالء مكتب التحقيقات الفيدرالية، الذين ال يخجلون من ارتداء سترات كاملة للحماية من المواد ال
هذا هو . وغلقها بإحكام بشريط الصق أمام عامة الناس الذين ال يرتدون أي مالبس وقائية، يعرفون الحقيقة

من الواضح . السبب في أنهم ال يعانون من سرطان الدم أو أي نوع أخر من األمراض السرطانية المزمنة
مرضية بغض النظر عن زيارتهم القصيرة تماماً أن وكالء مكتب التحقيقات الفيدرالية سيعيشون حياة طويلة و

   ..."Ground Zero"لمنطقة جراوند زيرو 

إذا بحثت في قاموس معاصر عن المعنى الفعلي لهذا المصطلح الغريب، فإنك لن تحتاج أن تسأل ذلك السؤال 
  "Ground Zero"ألنك ستفهم على الفور ما هو الخطأ في 

 

  . نقطة تفجير قنبلة نووية أو قنبلة نووية حراريةأو فوق  نقطة عمودية على األرض تحت نقطة الصفر
                                                

  :القصة الكاملة التي استشهد بها هنا 1
html.,275156,lombardi,0648/news/com.villagevoice.www://http 

  5. مرجع، أس  2
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حسب تعريف قاموس ويبستر الشامل للغة " "ground zero كل المعاني المحتملة لمصطلح –المذكور أعاله 
  .559 صفحة رقم ISBN 1-888777796 )، 1999طبعة موسوعية فاخرة (اإلنجليزية 

ستطاع في نهاية المطاف أن يظل على قيد الحياة بخالف العديد جون والكوت ا/ ينبغي اإلشارة إلى أن السيد
 ديسمبر 17في... وكانوا أقل حظاً" "Ground Zeroمن زمالئه الذي اعتادوا العمل في جراوند زيرو 

 أن جون والكوت قد أجرى عملية شديدة الغرابة ومؤلمة 3، ذكرت بإيجاز بعض مواقع شبكة االنترنت2007
أدوية خاصة (ومن اآلن فصاعدا، يستطيع جون والكوت أن يحيا على.  نخاع العظمعملية زرع –للغاية 

مثبطة للمناعة تمنع رفض الجسم لعملية الزرع، وذلك وبدون أن يترك منزله ألن جهازه المناعي لم يعد يعمل 
  )على اإلطالق وأي نوع من العدوى قد يقضي عليه بسهولة

زرع النخاع مطلوب للمرضى الذين . ع، أنا ملزم بالتوضيحولمن ال يعرف ماذا يعني مرض زرع النخا
حيث ) أو كالهما(تعرضوا لجرعات كبيرة من األشعة المخترقة أو بقاء جرعات ضخمة من اإلشعاع المؤين 

أنها خاصية غريبة في األشعة ). المسئول عن تجديد الدم(تدمر تماماً الجرعات الهائلة من األشعة نخاع العظم 
ولهذا السبب . اً ما تصيب خاليا العظم على نحو أكثر حدة من أي خاليا أخرى في جسم اإلنسان أنها كثير–

 كلما زادت كانت جرعة األشعة، كلما زاد –) اللوكيميا(يعاني غالبية ضحايا األشعة من مرض سرطان الدم 
 جون والكوت كان من الواضح أـن). اللوكيميا(تدمير خاليا العظم، واشتدت أصابتهم بمرض سرطان الدم 

يعاني من أسوأ الحاالت المحتملة للمرض قبل إجراؤه عملية زرع نخاع العظم حيث لم يكن يحيا قبل إجراء 
  . العملية سوى على التبرع بالدم وذلك ألن دمه لم يكن يتجدد على اإلطالق

استنشاقها أو عند ابتالع باإلضافة إلى قتل أو التدمير البالغ لنخاع العظم فإن األشعة المؤينة، خاصة عند 
الغبار المشع أو األدخنة المشعة، فإنها يمكن أن تتسبب في اإلصابة بأنواع مختلفة من سرطان الدم الذي يؤثر 

ومع ذلك، فإنه من السهل على األطباء .  على أي جزء من جسم اإلنسان أو حتى عدة أجزاء في وقت واحد
مقبولة بشأن تلك السرطانات، حيث يمكنهم االدعاء بأنها " يراتتفس"وموظفي الصحة الغير شرفاء أن يقدموا 

ولكن، ال يستطيع هؤالء المخادعون . الخ" جزيئات الغبار السامة"أو " األبخرة السامة"أو " االسبست"ترجع إلى 
  . ينةالتعليق عندما يتعلق األمر بتدمير نخاع العظم، ذلك ألن تدمير خاليا العظم يحدث فقط بسبب األشعة المؤ

هذا هو السبب بالتحديد وراء ارتداء وكالء مكتب التحقيقات الفيدرالية سترات كاملة للوقاية من المواد الخطرة 
أثناء زياراتهم لمنطقة جراوند " منع استنشاق الدخان"مع أقنعة للرأس مغلقة بإحكام بشريط الصق من أجل 

أو أي نوع أخر من أنواع ) اللوكيميا(ان الدم ألنهم ال يريدون اإلصابة بمرض سرط ”Ground Zero“زيرو 
كما فعل جون " استنشاق الدخان"أنهم ال يريدون . لذا، أحكموا إغالق أقنعة الرأس بشريط الصق. السرطانات
لقد فعلوا ذلك من أجل منع دخول الغبار المشع المحمول جواً، خاصة األبخرة المشعة، التي ال . والكوت

  .  ابتالعهايرغبون في استنشاقها أو

                                                
  :  منشورة هناجون والكوت الذي أجرى عملية زرع نخاع العظم/ القصة الكاملة عن السيد 3

http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/   
  : وهناك أيضاً قصة أخرى صادمة منشورة في هذا الرابط
1=page&2408066=id?Story/US/com.go.abcnews://http  

 

http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/
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 وسط أنقاض البرجين التوأمين وبين تيارات "ground zero"المتطوعين بالعمل في جراوند زيرو 

 التقطت هذه الصورة بعد خمسة أسابيع تقريباً من وقوع –متصاعدة من األبخرة المشعة من تحت األنقاض 
  . األحداث

ن تلك المعلومات وربما يميلون إلى عدم نعم، أعتقد أن بعض القراء سيصدمون للغاية من تلك الكشف ع
وبالرغم من ذلك، فإن القصة المذكورة آنفاً لجون .  معتقدين أنني أخمن في أمور مشكوك فيها–تصديقي 

جراوند والكوت ووكالء مكتب التحقيقات الفيدرالية الذين يرتدون سترات كاملة للوقاية من المواد الخطرة في 
 أنها أمر واقع منفصل تماماً عن كاتب هذه المقالة –ة لها بي بصفة شخصية  ال عالق"ground zero"زيرو 

  : كان كالتالي11/9أحداث  قبل ”ground zero“وشكل مستقل، فإن التعريف القانوني لمصطلح . المتواضع

 

“ground’ ze’ro” – نقطة تحت أو فوق سطح الماء أو األرض مباشرة أو نقطة تفجير قنبلة نووية أو 
  . وجينيةهيدر

  )ISBN 0-517-11888-2، 1994، المطبوعة في 1989إصدار (قاموس ويبستر الموسوعي للغة اإلنجليزية 
  

 
“ground zero” =  انفجار األسلحة النوويةنقطة على األرض تقع مباشرة تحت.   

  ) ISBN 1-901659-24-0بيتر كولينز للنشر، (قاموس المصطلحات العسكرية 
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“ground ze.ro” –المكان الذي تنفجر فيه القنبلة النووية، حيث تحدث خسائر فادحة .  

  ISBN 0 582 31732 0 )، 2000جديد، مطبوع ألول مرة في عام (قاموس لون جمان األمريكي 
  

 
“ground zero" يكون الشعور : المكان المحدد الذي تنفجر فيه القنبلة النووية) عادة ما يكون مفرد) (1 اسم
موقع مركز التجارة العالمي في نيويورك، والذي ) ground zero" .2“ ميل من منطقة 30لى بعد باالنفجار ع

  . 2001 سبتمبر 11دمر في هجوم 
هذا ، ISBN-13 978-0-521-60499-4 ، 2006اإلصدار الثاني ( قاموس كامبريدج الحديث، اإلصدار الثاني 

  )، متاح على نطاق واسع11/9إصدار 
  

أنها تعريفات محددة . ”ground zero“أعاله تعريفات كاملة وغير مختصرة من مصطلح يعتبر المذكور 
إذا كنت ال تصدق عينك وتفضل الذهاب إلى أقرب مكتبة لتشتري قاموس فال داعي ... وصحيحة للمعنى

للعجلة ألنك عندما تصل للمكتبة ستصاب بدهشة أكبر حيث لن تعثر على أي قاموس يحتوي على التعريف 
كما ذكرت سابقاً، تم التخلص من القواميس الموجودة في أرفف المكتبات  .ديم لهذا المصطلح الغريبالق

 منذ مدة طويلة حيث تم استبدالها ”ground zero“ وتحتوي المعنى الدقيق لمصطلح 11/9والمطبوعة قبل 
  . 9/ 11وم لسوء الحظ، كانت اللغة اإلنجليزية أحد ضحايا اإلعداد لهج. بقواميس أخرى جديدة

  
الصور المأخوذة من القواميس والموضحة أدناه غير موجودة في النسخة األصلية من هذه المقالة في مجلة 

NEXUS . ومع ذلك، فقد قررت إضافتها إلى النسخة المنشورة على شبكة االنترنت ألنها صور توضيحية
  .للغاية

  
 ground“عة قبل وبعد إضفاء اسم جراوند زيرو تقارن الصور بين قواميس مماثلة لنفس دور النشر والمطبو

zero” بدون قصد على مكان التدمير النووي لمركز التجارة العالمي .  
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ground zero )نقطة على . نقطة تفجير نووية) 1) اسم

سطح األرض أو الماء وهي بالضبط موقع تفجير األسلحة 
صال أو نقطة ات) 2.النووية أو نقطة مباشرة فوقها أو تحتها

بالد مزقتها الحروب وسميت نقطة . مركز نشاط لحدث محدد
المستوى األساسي ) 3. الصفر بسبب شبكة اإلرهاب الدولية

  .تعلم البرمجيات من نقطة الصفر. أو نقطة البداية لنشاط ما

ground zero )نقطة على سطح األرض أو الماء ) : اسم
نقطة مباشرة وهي بالضبط موقع تفجير األسلحة النووية أو 

  .فوقها أو تحتها

  
  

  2001 و1999 إصداري عام –الصادر من ميكروسوفت " انكارتا" مأخوذ من قاموس –أعاله 
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ground zero – نقطة األرض المباشرة تحت :  اسم
  انفجار األسلحة النووية في الجو، بداية جديدة تماما

ground zero  : نقطة األرض المباشرة تحت انفجار
  .األسلحة النووية في الجو

  

  2006 و 1998 إصداري عامي – قاموس تشامبرس –أعاله 

   

ground zero:1 ( نقطة على سطح األرض أو فوقها
 11/9موقع هجون  ) 2.تحدث عليها التفجيرات النووية

  .نقطة اتصال ألي حدث رئيسي) 3. في مدينة نيويورك

ground zero، فوقها  نقطة على سطح األرض أو
 .تحدث عليها التفجيرات النووية
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  2006 و 1995 إصداري عامي – مأخوذ من قواميس وبستر هاندي كولدج األمريكية الجديدة –أعاله 

  

   

ground zero )نقطة . وتسمى أيضاً السطح صفر) 1 )اسم
على سطح األرض تقع مباشرة تحت المكان الذي تنفجر فيه 

فوهة إذا انفجرت األسلحة على األسلحة النووية، أو مركز ال
نقطة ) 3. استهداف صاروخ أو قنبلة، الخ) 2. األرض

عندما بدأت في تعلم اإليطالية مرة أخرى، : البداية أو األساس
  . كان يتعين علي أن أبدأ من نقطة البداية

Ground Zero) منطقة في مدينة نيويورك ): اسم
إلرهابيين على بالواليات المتحدة األمريكية دمرها هجوم ا

   .2001 سبتمبر 11مركز التجارة العالمي في 
 

ground zero )نقطة على سطح األرض تقع ) : اسم
مباشرة  تحت المكان الذي تنفجر فيه األسلحة النووية أو 

وتسمى . مركز  الفوهة إذا انفجرت األسلحة على األرض
  .أيضاً السطح صفر

  
  2005 و 2001 إصداري عامي –) ة اإلنجليزية االستراليةاللغ( مأخوذ من قاموس ماكوير –أعاله 

  

  

  



15 
 

 

   

ground zero )مكان لقى الكثير من الناس فيه): 1) اسم 
مصرعهم، أو حدثت فيه الكثير من الخسائر بسبب التفجيرات 

 مكان تحدث فيه تغييرات) 2.  النووية على وجه الخصوص
 .سريعة أو عنيفة

ground zero )لى سطح األرض أو الماء تقع نقطة ع) : اسم
 . مباشرة فوق أو تحت مركز انفجار القنبلة النووية

  

 عام الصادرللغة اإلنجليزية   األساسي لدارسي ا وقاموس ماكميالن1987 لعام  مأخوذ من قاموس ماكميالن–أعاله 
عريفات عن القاموس األول  أصغر حجماً وأقل عدداً من حيث الكلمات والت2003القاموس الثاني الصادر عام  (2003

  .)في القاموس الثاني" أوسع" معرف بشكل "ground zero"ومع ذلك، فإن المصطلح . 1987الصادر في عام 
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ground zero 1 : ( نقطة على سطح األرض أو الماء تقع
مباشرة فوق أو تحت أو مكان انفجار قنبلة نووية أو 

ين أو المستوى مستوى المبتدئ. عامي) 2. هيدروجينية
-1945. (يبدأ بعض الطلبة من مستوى المبتدئين: األساسي

50(  
 

ground zero )اسم: ( 
 نقطة على سطح األرض أو الماء تقع مباشرة فوق أو تحت أو 

  .مكان انفجار قنبلة نووية أو هيدروجينية
 

وس قاموس راندم  وقام1983 مأخوذ من قاموس راندم هاوس ويبستر الكامل الصادر في عام –أعاله 
-ISBN - 0-375 سبتمبر محفوظ في رقم 11يوم اإلصدار وهو  ( 2001هاوس ويبستر الكامل طبعة 

  ) القاموسلطبع ونشر اليوم الرسمي 11/9 لذلك، أصبح يوم 42566-7
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ground zero 1 : ( نقطة على سطح األرض أو الماء تقع
ووية أو مباشرة فوق أو تحت أو مكان انفجار قنبلة ن

مستوى المبتدئين أو المستوى . عامي) 2. هيدروجينية
-1945. (يبدأ بعض الطلبة من مستوى المبتدئين: األساسي

50(  
  

ground zero )نقطة تقع مباشرة فوق أو تحت على ) : اسم
سطح األرض أو الماء أو مكان انفجار قنبلة نووية أو 

 .هيدروجينية

  

 وقاموس ويبستر 1994 الموسوعي الكامل للغة اإلنجليزية الخاص بطبعة عام  مأخوذ من قاموس ويبستر–أعاله 
قاموس قاموس ويبستر الموسوعي الكامل  (2001الموسوعي الكامل للغة اإلنجليزية، طبعة فاخرة صادرة في عام 

عة الصور  لهذا السبب تبدو مجمو–للغة اإلنجليزية هو نسخة طبق األصل من قاموس ويبستر راندم هاوس الكامل 
  )الموضحة أعاله متطابقة
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ground zero 1 : ( نقطة على سطح األرض أو الماء تقع
مشهد ) 2. مباشرة فوق أو تحت مركز االنفجار النووي

االسم ) تكتب أحياناً بأحرف كبيرة) (3من الدمار الهائل 
الذي أطلق على الموقع المدمر ألبراج مركز التجاري 

 سبتمبر 11ة في مدينة نيويورك بعد العالمي المنهار
2001. 

ground zero )نقطة على سطح األرض أو الماء ) : اسم
  .تقع مباشرة فوق أو تحت مركز انفجار القنبلة النووية

  
  

  

  2003 و عام 2001 طبعتي عام – مأخوذ من قاموس كولينز اإلنجليزي -أعاله
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ground zero 1 : (ماء تقع نقطة على سطح األرض أو ال
تكتب ) (2. مباشرة فوق أو تحت مركز االنفجار النووي

موقع المبنى المدمر خصوصاً مركز ) غالباً بأحرف كبيرة
التجاري العالمي السابق يمدينة نيويورك، الذي دمر في 

  .2001 سبتمبر 11هجوم إرهابي في 
   

ground zero )نقطة على سطح األرض تقع ) : اسم
  .كز انفجار القنبلة النوويةمباشرة فوق أو تحت مر

 

 

  2003 وعام 2000 مأخوذ من قاموس بنجوين اإلنجليزي طبعتي عام –أعاله 
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ground zero )المكان الذي تنفجر فيه قنبلة )1 )اسم 
مكان في مدينة ) 2. كبيرة وتقع أكثر الحوادث ضرراً

نيويورك حيث دمر اإلرهابيين مبنى التجارة العالمي في 
 2001بر  سبتم11

ground zero )المكان الذي تنفجر فيه القنبلة الذرية،  )اسم
 . حيث تقع أكثر الحوادث ضرراً

 . 2007 وعام 2000 مأخوذ من قاموس لونجمان األمريكي الحديث  طبعتي عام –أعاله 

    

ground zero )موقع يشير إلى أحداث تدمير )1 )اسم 
 كز يحدث فيهمر) 2. عنيفة مثل تفجير أسلحة نووية

ground zero )نقطة تفجير أسلحة نووية )اسم. 
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  .تطور أو تغيير سريع أو مكثف
 

 .2013 وعام 2001أعاله مأخوذ من قاموس التراث األمريكي المكتبي طبعة عام 

 

 

   

ground zero )مركز نشاط أو تغيير أصلي أو ) 1) اسم
 البداية األولى) 2. سريع أو مكثف أو عنيف

ground zero )نقطة تقع فوق أو تحت سطح ) : اسم
األرض أو الماء مباشرة أو مكان حدوث انفجار لقنبلة 

 .  ذرية
 

  

 1986 ثالث قاموس عالمي للغة اإلنجليزية الكاملة طبعتي عام – مأخوذ من قاموس ميريام ويبستر األكبر –أعاله 
  . 2002وعام 
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ground zero )حيث نقطة على سطح األرض)1 ):اسم  
نقطة مركزية في منطقة سريعة ) 2.  يقع فيها انفجار

تغيير مركزي سريع في معركة . التغيير أو مكثفة النشاط
نحتاج أن . حالة البداية أو نقطة البداية) 3. قوانين الهجرة

  .نبدأ مرة أخرى من نقطة البداية األولى
 

ground zero )نقطة تقع فوق أو تحت أو في ) : اسم
 . االنفجار الذريمكان حدوث 

 

 2010 وقاموس قاموس ميريام ويبستر للدارس طبعة 1999 مأخوذ من قاموس ميريام ويبستر طبعة –أعاله 
وبالرغم من ذلك، فإن . 9 /11القاموس األول لم تصدر منه طبعة ثانية، بينما القاموس الثاني صدر بعد أحداث (

  ).عدد الصفحات وعدد الكلمات والتعريفاتالقاموسين متساويين تقريباً في المستوى من حيث 

دعاء باال ”ground zero“ بدأت في وصف جراوند زيرو 11/9ال تندهش أن غالبية القواميس الجديدة الصادرة بعد 
اً مما يزعمون ، بدء معاني5-3، حيث نسب إلى هذا المصطلح عدة معان جديدة تتراوح بين أن لها أكثر من معنى

نقطة "و" المستوى األساسي"إلى ما يدعون أنه " األنشطة المكثفة"أو  "االضطراب الشديد"، أو"الدمار الهائل"أنه 
على سبيل المثال، عرف محررو قاموس لونجمان الجديد للغة اإلنجليزية :  البعض انتهاج نهج آخرويفضل". البداية

دون اإلشارة إلى أي شيء مثل افتراض أن ب" مكان تنفجر فيه القنبلة"بأنها  ”ground zero“جراوند زيرو المعاصرة 
 سواء كانت كبيرة أو –وباإلضافة إلى ذلك، بدأت اآلن معظم القواميس . نووية فقط أو نووية حرارية" القنبلة"تكون 
 هو مصطلح محدد للغاية، فإنه ”ground zero“جراوند زيرو وألن مصطلح .  في إدراج تلك التعريفات-صغيرة

 في القواميس اإلنجليزية الكبيرة مثل قاموس ويبستر الكامل، وقاموس كوليز الشامل، وقاموس 11/9كان مدرجاً قبل 
ولكنه لم يكن مدرجاً في ). وكانت جميعها تحتوي على معنى واحد للمصطلح(التراث األمريكي الكامل وما يماثلهم 

باستثناء قاموس لونجمان األمريكي (ن القواميس األصغر حجماً مثل القواميس المخصصة للطلبة والدارسين المتقدمي
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كان غير وارد في قواميس اكسفورد الحديثة في الطبعات  ”ground zero“مثال، مصطلح ). الحديث المذكور أعاله
والتي كانت ( حتى أن قاموس أكسفورد في نسخته الخاصة الموسوعية 2001 سبتمبر 11، والمنشورة قبل 6، 5، 4

ولم يدرج هذا المصطلح . ”ground zero’s“لم تتضمن تعريفاً لمصطلح ) لنسخة العاديةمن ا% 50أكبر حجماً بنسبة 
  . 2005سوى في قاموس أكسفود للدارس المتقدم في طبعته السابعة الصادرة عام 

بدأت كل الطبعات الصادرة من قاموس ماكميالن اإلنجليزي للدارسين المتقدمين، وقاموس لونجمان لإلنجليزية 
وجميع أنواع القواميس الجديدة من ميريام ويبستر، وغالبية قواميس التراث األمريكي الجديدة، وقاموس المعاصرة، 

كولينز اإلنجليزي الجديد، وقاموس ميكروسوفت أنكارتا، والكثير من القواميس والموسوعات الجديدة األخرى، في 
 بأكثر من معنى حيث بذلوا قصارى  سبتمبر وتعريفه11  بعد  ”ground zero“إدراج مصطلح جراوند زيرو 

على فكرة، البد من اإلشادة . لهذا المصطلح) النووية فقط(جهدهم في صرف انتباه القراء عن الطبيعة النووية 
بمحرري قاموس كامبريدج للدارس المتقدم المذكور سابقاً ألنهم لم يخدعوا القراء وكانت لديهم الشجاعة الكافية 

 في القاموس الصادر بعد ”ground zero“ تعريفات مضللة بشأن مصطلح جراوند زيرو والتزموا بعدم إدراج أي
كما أفادت التقارير أن هناك محاوالت إلثبات . ن وذلك على النقيض التام مع محرري جميع القواميس األخرى11/9

 11ة قبل أحداث  تستخدم لما يزعمون بأنه وصف لهذا الموقع منذ فترة طويل”ground zero“أن جراوند زيرو 
 هى جهود 11/9 بعد ”ground zero“كل تلك الجهود اللغوية فيما يتعلق بمصطلح جراوند زيرو . 2001سبتمبر 

لقد كان اإلعالن عن هذا السم الغريب الذي منحه المتخصصين في الدفاع المدني على نحو متسرع . مفهومة بالتأكيد
حاً للغاية بحيث لم يترك لهذا المصطلح في الطبعات التالية من لتدمير أرض مركز التجارة العالمي السابق فاض
  . القواميس الفرصة إلدراج معناه السابق وحده

  التدمير النووي لمركز التجارة العالمي

خدمة "، والمعروفة باسم 46179كان كاتب هذا المقال يعمل كضابط مكلف في الوحدة العسكرية السوفيتية رقم 
كانت ". رة الرئيسية الثانية عشر في وزارة الدفاع باتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتيةالتحكم الخاصة باإلدا

اإلدارة الرئيسية الثانية عشر مؤسسة مسئولة في االتحاد السوفيتي عن المحافظة على السالمة، ومراقبة اإلنتاج، 
دمة التحكم الخاصة مسئولة عن الكشف عن والصيانة الفنية وذلك فيما يخص الترسانة النووية للدولة بينما كانت خ

التفجيرات النووية ومراقبة احترام جميع المعاهدات الدولية المتعلقة باالختبارات النووية، حيث أنها مهمة للغاية 
 والمبرمة بين اتحاد الجمهوريات االشتراكية 1976لعام " معاهدة التفجيرات النووية السلمية"بسبب وجود ما يسمى 

وطبقاً لتلك المعاهدة، يلتزم كل طرف بإبالغ الطرف اآلخر بكافة التفجيرات . ة والواليات المتحدة األمريكيةالسوفيتي
وقد نما إلى علمي أثناء خدمتي العسكرية في المؤسسة السالفة الذكر . النووية المزمع حدوثها ألغراض غير عسكرية

والذي تم بناؤه في البرجين التوأمين " مير النووي الطارئبرنامج التد" في نهاية الثمانينات أن هناك ما يسمى ب 
لمركز التجارة العالمي في نيويورك حيث استند برنامج الهدم النووي الفعلي على شحنات نووية حرارية هائلة 

.  متر تحت األساس األرضي لكل برج من البرجين50موضوعة على مسافة )  كيلو طن تي إن تي150حوالي (
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دقاً، كان غريباً بالنسبة لي في ذلك الوقت أن أصدق أن السلطات األمريكية يمكنها أن تقوم بعمل ولكي أكون صا
ومع ذلك، فإنني . مجنون مثل هدم مباني في وسط مدينة مكتظة بالسكان عن طريق التفجيرات النووية األرضية

المي في واقع األمر بمثل هذه فهمت بشكل صحيح أنه ال يوجد أي شخص يمكنه أن يخطط لهدم مركز التجارة الع
لقد كانت وسيلة لتالفي مشاكل بيروقراطية محددة ألن بناء  برنامج التدمير النووي المروع في البرجين . الطريقة

التوأمين لم يكن يهدف إلى هدمهم في الواقع، ولكن للحصول على تصريح بالبناء، حيث أن المشكلة هى أن رمز 
لم يكن يسمح إلدارة المباني بإصدار تصريح لبناء أي ناطحة سحاب ) وكذلك شيكاجو(ك البناء الخاص بمدينة نيويور

وبما أنه منذ أواخر . ما لم يقدم المقاول وسائل مرضية لتدمير تلك المباني سواء في المستقبل أو في الحاالت الطارئة
ن المباني الفوالذية فكرة جدية تماماً ال كان هذا النوع م) عندما قدم أول اقتراح ببناء البرجين التوأمين(الستينات 

وألن أساليب الهدم التقليدية المراقبة كانت قابلة للتطبيق فقط على . يعرف أحد كيف يتعامل معها فيما يتعلق بتدميرها
ع المباني القديمة، فإنه كان يجب ابتكار أسلوب جديد للبرجين التوأمين اللذين يتمتعان بصالبة ال تصدق، وذلك إلقنا

  . التدمير النووي:  وقد عثروا على الحل. إدارة المباني بإصدار تصريح لبنائهم

  تاريخ موجز عن فكرة التدمير النووي والذري

الخاصة باستخدام أجهزة نووية لتدمير منشآت مختلفة مع الظهور المتزامن لألسلحة النووية في ولدت الفكرة المبدئية 
لذا، كان مفهوم التدمير ". ذرية"بل " نووية" تسمى الذخيرة في النووية البداية بداية الخمسينات، حيث كانت لم تكن

وقد ظلت تلك العبارة سارية حيث أنه على الرغم من إعادة تسمية ". التدمير الذري"باستخدام تلك الذخيرة يسمى 
ال تصادفنا اليوم فيما يتعلق ال تز" التدمير الذري"، فإن عبارة "األسلحة النووية"األسلحة الذرية السابقة لتصبح 

ذخيرة التدمير الذري "، حيث يشير المصطلح األول إلى MADM و SADMباألجهزة الهندسية الخاصة مثل 
، وذلك في حين أن الكثير من الناس "ذخيرة التدمير الذري المتوسطة"بينما يشير المصطلح الثاني إلى " الخاصة

  ".الخاصة"بدالً من " ذخيرة التدمير الذري الصغيرة" تعني SADMيعتقدون على غير الحقيقة أن 

 –" صغيرة" هى بالفعل ذخيرة SADMألن " خاصة"بدالً من " صغيرة"في الواقع، أنه ليس خطئاً فادحاً أن نقول 
 لها SADMومع األخذ في االعتبار أن جميع . حيث ال يتجاوز انفجارها النووي أكثر من كيلو طن تي إن تي

 100مساو ل( في بعض األحيان 0,01 كيلو طن أو حتى 0,1مكن أن يكون في مستوى متدن مثل مردود مختلف ي
وهناك أسماء أخرى " . صغيرة"، فإنها تستحق أن يطلق عليها ذخيرة ) طن متري تي إن تي على التوالي10و 

سم الثاني غير صحيح من على الرغم من أن اال" حقيبة نووية"و " مصغرة-نووية" شائعة لذخيرة التدمير الذري مثل 
 كيلو جرام والتي يمكن 70-50 األواني الكبيرة التي تزن بين SADMفي الواقع، تشبه غالبية . الناحية المنطقية
" نووية مصغرة"ومع ذلك، هناك أيضاً ذخيرة . لذا، فإنه من المستبعد للغاية أن تناسب أي حقيبة. حملها على الظهر

؛ وبسبب وجود كتله أقل من البلوتونيوم، فإنه 235 – بدالً من اليورانيوم 239 -حديثة مصنوعة من البلوتونيوم
المصنوعة من " النووية المصغرة"يمكن أن تتناقص أحجامها  بشكل ملحوظ بحيث يمكن أن تناسب بعض الذخائر 

 ومردود تي إن  فهي أكبر من حيث الحجم(MADM)أما ذخيرة التدمير الذري المتوسطة . البلوتونيوم حقيبة صغيرة
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 كيلو جرام وتكون في حجم اسطوانة 200 كيلو طن تي إن تي ، ويصل وزنها إلى 15كما يمكن أن تصل إلى . تي
  .  الغاز المعدة لالستخدام المنزلي

ويمكن لكل من ذخائر التدمير الذرية السالفة الذكر أن تُستخدم بنجاح في تدمير األجسام الكبيرة التي ال يمكن تدميرها 
بأي كمية معقولة من المتفجرات التقليدية، خصوصاً في حاالت الطوارئ عندما ال يكون هناك وقت أو إمكانية 

بالوسائل التقليدية كما هو الحال بالنسبة للكباري، والسدود، واألنفاق، وبعض الهياكل المنشأة " العادي"إلجراء التدمير 
 أو  SADM يعتبر عامل الكفاءة باستخدام التدمير النووي ومع ذلك، ال. الخ...تحت األرض، والمباني الضخمة 

MADM عالياً جداً ألنه كما هو معروف فأن الهدف األساسي من تدمير المباني المراقبة باستخدام أسلوب االنفجار 
الداخلي  ليس القضاء تماماً  تلك المباني عن طريق نسفها وتطاير أجزائها بل الهدف هو هدمها مع حدوث أقل 

  . ضرر ممكن في المناطق المحيطة بها

ولهذا السبب، يتعين على المهندسين الذين يجرون عمليات الهدم المراقب أن يعرفوا أوالً النقاط الفعلية للمباني التي 
  .   تحمل هياكل وأن يضعوا شحنات المتفجرات التقليدية في األماكن الصحيحة بغية تكسير تلك الهياكل الحاملة

ألحوال، يجب أن يكون هناك أكثر من موقع لوضع المواد المتفجرة ألنه من غير المحتمل أن يكون لكل وفي جميع ا
هيكل من تلك الهياكل دعامة واحدة فقط أو عمود واحد ينبغي كسره ألنه سيكون هناك عدد غير قليل في أفضل 

  . األحوال، إن لم يكن هناك الكثير

  

تخدام الذخيرة الذرية في حالة الطوارئ الوقت الكافي أو التعليم الالزم لن يكون لدى الناس الذين يخططون الس
ما يمكن أن يحصل عليه هؤالء الناس في أحسن . إلجراء حسابات دقيقة كما هو الحال في التدمير المراقب التقليدي

. األسلحة النوويةاألحوال هو بعض المعرفة األساسية في مجال الهندسة وبعض المعلومات األساسية بشأن استخدام 
، ولكنه يحث على أية حال "غير دقيق"لذلك، فإن استخدام ذخائر التدمير الذري في نسف هيكل مستهدف هو أمر 

لهذا السبب فإن مردود تفجير ذخيرة ذرية لنسف ذلك الهيكل في حالة الطوارئ قد يكون زائداً عن الحد .  وبأي تكلفة
لذا، ينفق الجزء األكبر من . ة كما هو الحال في أي تفجير نووي أخرحيث يضيع جزء كبير من الطاقة المتفجر

الطاقة الصادرة من االنفجار النووي لجهاز تدمير ذري في خلق عوامل معروفة لالنفجار الذري مثل اإلشعاع 
 بمهمة الهدم الحراري، وموجات االنفجار الهوائي، واإلشعاع المؤين، والذبذبات الكهرومغناطيسية والتي ال عالقة لها

ومع ذلك، تسهم كل تلك العوامل المدمرة لالنفجار النووي في إلحاق الضرر بالمناطق المحيطة بها، يحث . الفعلية 
  . يمكن أن يكون هذا التدمير هائالً يتجاوز تكلفة الهدم الفعلي

كثير بالمقارنة بالتدمير التقليدي يمكن القول أن التدمير النووي بالمعنى المشار إليه أعاله سيكون له مؤشر أداء أقل ب
المراقب والمحسوب بدقة والذي يوجه الطاقة الكاملة للمتفجرات المستخدمة في كسر الهياكل الحاملة بدالً من التركيز 

وكحد . وفضالً عن ذلك، فإن جهاز التدمير الذري مكلف للغاية. على خلق موجة انفجار هوائي أو إشعاع حراري
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التدمير النووي المصغر المصنوع من اليورانيوم حوالي اثنين مليون دوالر أمريكي إن لم يكن أنى، يتكلف جهاز 
وفى ما يبدو، فإن تكلفة ألف طن من تي إن تي أرخص ). يتكلف جهاز البلوتونيوم أكثر من ذلك بكثير(أكثر من ذلك 

 طن 1000دمير عدة مباني باستخدام وبالرغم من ذلك، فإنه من المحتمل ت. من واحد كيلو طن من الذخائر الذرية
عند ) ولكن سوف تتلف الكثير من المباني المجاورة(من مادة تي إن تي، بينما من الممكن تدمير مبنى واحد فقط 

وبالنظر إلى كل ذلك، يمكننا أن نستنتج أنه ليس خياراً أن نستخدم ذخائر ." النووية المصغرة"استخدام الذخيرة 
 بهدف تدمير أي بنية تحتية خاصة بمباني مدنية في أوقات السلم –كانت صغيرة أو متوسطة  سواء -التدمير الذري

وعلى أية حال، فإن . عندما يكون هناك ما يكفي من الوقت من أجل اإلعداد لتدمير أي جسم بالوسائل التقليدية
ويمكن .   أسلحة التدمير النووياستخدام وسائل التدمير التقليدية التي يمكن التحكم فيها أرخص بكثير من استخدام
  .  استخدام القنابل النووية المصغرة للقيام بمهمة التدمير في حاالت الضرورة فقط

كيف حدث ذلك، أنه على الرغم من أن المفهوم القديم للتدمير الذري معروف عنه أنه مكلف للغاية ويتسم بمؤشر 
اقبة لالنفجار الداخلي إال أنه قد أعيد إحياؤه في نهاية المطاف أداء ضعيف بالمقارنة بوسائل التدمير التقليدية المر

  . واستخدم في برنامج التدمير النووي لمركز التجارة العالمي

 مباني في قوالب فوالذية على وجه –يحدث ذلك ألن جيل جديد من المباني قد أصبح قائماً في نهاية الستينات 
الشائع، لم تدمر أية ناطحات سحاب فوالذية التصميم باستخدام االنفجار وعلى الرغم من االعتقاد الخاطئ . التحديد

الداخلي  في أي مكان في العالم قبل برجي مركز التجارة العالمي، ذلك ألن غالبية ناطحات السحاب مباني جديدة 
 طابق فقط، حيث 47لقد كان يبلغ عدد طوابق أطول مبنى يتم تدميره باالنفجار الداخلي .  ولم يحن بعد وقت هدمها

كان هيكل ذلك .  نظراً لكونه قد أصبح مهجورا1968ً وهدم عام 1908كان يقع في مدينة نيويورك وتم بناؤه عام 
لذلك، . المبنى ضعيفاً للغاية بالمقارنة بناطحات السحاب فوالذية القوالب ذات األنابيب الجوفاء القوية بشكل ال يصدق

اطئ الشائع، فإنه من غير المحتمل تدمير مبنى فوالذي القالب باستخدام نظام الهدم فإنه على الرغم من االعتقاد الخ
  .  المراقب المعروف

في األيام الخوالي، كانت تبنى المباني من الطوب واألسمنت وكانت الهياكل الحاملة مصنوع من األسمنت لدعم 
ملة األسمنتية باستخدام القضبان المعدنية في بعض كما تغزز تلك الهياكل الحا. األعمدة والعوارض األسمنتية الداعمة

وفي كلتا الحالتين، يكون من المحتمل حساب المقدار . األحيان كما كانت تعزز بخرسانة عادية في أحيان أخرى
أو وضعها في (المناسب من المواد المتفجرة التقليدية لكي يتم تثبتها في تلك الهياكل الحاملة في المواقع الصحيحة 

ومع ذلك، لم تعد تلك . ، وذلك بهدف نسفها كلها في الحال وانهيار المبنى)قوب المحفورة في الهياكل الحاملةالث
الطرق التقليدية للهدم مناسبة للمباني الحديثة ذات القوالب الفوالذية مثل البرجين السابقين لمركز التجارة العالمي، أو 

  .  سيرز في شيكاغو على سبيل المثال لمركز التجارة العالمي، أو برج7المبنى رقم 

  : وفيما يلي مثال للهيكل الفوالذي ألحد برجي مركز التجارة العالمي
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، حيث يتآلف برج مركز "هيكل حامل"بمعناها السابق ألن البرج بأكمله عبارة عن " هياكل حاملة"لم تكن هناك أية 
هذا هو ما يسمى . سميكة واألعمدة الصلبة بشكل استثنائيالتجارة العالمي من محيط فوالذي من الحوائط المزدوجة ال

والذي كان أسلوباً جديداً في التصميم حيث يتيح أن تكون مخططات الطوابق مفتوحة بدالً " تصميم إطار األنبوب"ب 
. لسابقةمن توزيع األعمدة في األنحاء الداخلية من أجل دعم بناء األحمال كما تم تنفيذها بشكل تقليدي في الهياكل ا

والمثبتة على مسافة واحد ) مربعة في المقطع العرضي(ويوضح البرجان التوأمان محيط األعمدة الفوالذية المحمولة 
مثل أحمال ( من بعضها البعض في واجهات البرجين لتشكل بنية صلبة بشكل استثنائي وتدعم كل األحمال الجانبية 

 عمود في كل جانب كما 59ويحتوي محيط الهيكل على . األساسية، كما تتقاسم ثقل التحميل مع األعمدة )الرياح
 عمود فوالذي مستطيل الشكل وممتد من الطبقات السفلى األساسية وحتى قمم 47يتكون الهيكل األساسي للبرج من 

لعثور وكما يظهر في هذه الصورة  فإن محيط البرج واألعمدة األساسية تبدو وكأنها من المخلفات التي تم ا. األبراج
  :  سبتمبر11عليها في منطقة جراوند زيرو بعد انهيار مركز التجارة العالمي بعد هجمات 
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الحظ أن تلك األعمدة المستطيلة الشكل والمربعة ال تشكل جزءاً من األجزاء السفلى من البرجين التوأمين، ولكنها 
تيت التي تعرض لها البرجين أثناء الهدم في حين لهذا السبب كانوا بمنأى عن عملية التف. تعتبر من األجزاء العلوية

  . لم يبق شيئاً من األجزاء السفلى ألعمدة البرجين سوى جزيئات الغبار المجهرية الدقيقة

  . وتوضح محيط أعمدة البرجين أثناء عملية البناء) NISTمأخوذة من تقرير (وهنا صورة أخرى 
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  .”ground zero“ فحص محيط األعمدة في منطقة جراوند زيرو

لذلك، ). سم6,35( بوصة 2,5كانت تلك األعمدة الفوالذية سميكة على نحو ال يصدق، حيث يبلغ سمك كل جدار 
كان قياس : سأضرب لك مثالً جيداً لتتخيل مدى سمك تلك األعمدة ).  سم12,7( بوصة 5فإن سمك العمود بأكمله 

وكانت أحادية ) سم4,5( بوصة فقط T-34- 1,8 -المية الثانية الدرع األمامي ألفضل دبابة خالل حقبة الحرب الع
 : والدرع الخاص بها-T-34 -وتوضح الصور التالية الدبابة . الجدار
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ومع ذلك، لم يكن متاحاً من الناحية العملية في ذلك الوقت توافر قذائف مدفعية خارقة للدروع يكون لديها القدرة على 
الطبع، ال توجد مواد متفجرة على اإلطالق قادرة على تهشيم الدرع األمامي لدبابة وب. اختراق الدرع األمامي

باستثناء إطالق قذيفة جوفاء غير قادرة على تهشيم جزء كامل من الدبابة المدرعة ولكنها قد تحرق بعض الفجوات (
الذية مزدوجة سميكة للغاية وباعتبار أن البرجين التوأمين يتألفان من أعمدة فو). الضيقة من خالل لوحة الدروع

، فإنه من غير المحتمل إيجاد أي حل لهدم تلك األعمدة  T-34 بالمقارنة مع الدبابات ذات الدرع األمامي من طراز
. ، وهو الهدف الرئيسي ألي عملية هدم مراقبة"االنفجار الداخلي"في وقت واحد وفي أماكن كثيرة بهدف تحقيق تأثير 

ع من الناحية الفنية هدم بعض األعمدة في مواقع محددة وذلك باستخدام كمية هائلة من الشحنات لقد كان ممكناً بالطب
المرغوب فيه، ذلك ألن " التأثير الداخلي"الجوفاء الملحقة بكل عمود، ولكن لن يساعد هذا الحل الجهنمي في تحقيق 

ات الفوالذية في أماكن كثيرة في كل طابق، األبراج ببساطة عالية جداً وصلبة للغاية مما يؤدي إلى تحطيم األساس
 ال يوجد أي ضمان على االنهيار الدقيق لذلك الهيكل –وهذا أمر ال يتحمله أحد كما أنه لن يحقق التأثير المرجو منه 

 من لذلك، فإنه. إذ ربما تتناثر أنقاضه وتمتد لمسافة ربع ميل إذا أخذنا في اعتبارنا ارتفاع العمود. المرتفع في مكانه
  . المستحيل هدم أبراج مركز التجارة العالمي بأي وسيلة من وسائل التدمير التقليدية المراقبة

 وبرج سيرز في شيكاجو، حيث تم بناؤهما 7ويمكن أن يقال نفس الشيء عن مبنى مركز التجارة العالمي رقم 
من المستحيل تحطيمها في آن واحد بأسلوب مماثل وذلك باستخدام قوالب فوالذية مزدوجة الجدران وسميكة يكون 

وبالرغم من ذلك، وطبقاً لقوانين الواليات المتحدة األمريكية التي تنظم بناء ناطحات . وذلك لألسباب المذكورة أعاله
السحاب فإنه يتعين على مصممي المباني أن يقدموا مشروع هدم يحوز القبول فيما يتعلق بمشاريع البناء الخاصة بهم 

هذه . وال يمكن التصريح ببناء ناطحة سحاب غير قابلة للهدم في المستقبل. على موافقة وزارة المبانيحتى يحصلوا 
ومن المفارقات . هى النقطة الرئيسية في ناطحات السحاب المبنية على أساس إمكانية هدمها بوسائل التدمير النووي

حة سحاب، والسيما عند النظر بأنه ال يوجد أحد أن خطة التدمير النووي لناطحة سحاب ال تعني الهدم الفعلي لناط
فالغرض الوحيد من تقديم مشروع الهدم هو الحصول . لديه الخبرة في هدم ناطحات السحاب باستخدام تلك الوسائل
ومن الواضح أن جميع المصممين وأنصار برنامج . على موافقة وزارة المباني بالتصريح ببناء ناطحة السحاب

  .  أملون بإخالص عدم وضع أفكارهم في حيز التنفيذ خالل فترة حياتهمالتدمير النووي ي

  كيف تعمل؟

في البداية، البد أن نعرف أن التدمير النووي الحديث ال عالقة له بالتدمير الذري السابق ذكره سواء باستخدام 
ملية الهدم النووي الحديث أي أنها فكرة جديدة تماماً حيث ال يصدر أثناء ع. الذخيرة النووية المصغرة أو المتوسطة

انفجار نووي في الجو تصاحبه سحابات ذرية سريعة االنتشار، أو إشعاع حراري، أو موجات انفجار جوي، أو 
أنه ينفجر في أعماق األرض بنفس الطريقة التي تنفجر بها شحنة نووية أثناء اختبار نووي . ذبذبات كهرومغناطيسية

 النووي أي موجات انفجار جوي، أو إشعاع حراري، أو إي اختراق لإلشعاع لذا، ال ينتج عن التفجير. عادي
أنها قد تسبب فقط ضرر طفيف نسبياً بالمناطق المحيطة من جراء التلوث . المؤين، أو أي ذبذبات كهرومغناطيسية

  .اإلشعاعي، والذي يعتبر عامل غير جدير بااللتفات إليه من قبل مصممي مثل تلك المشاريع
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لفرق بين الغالف الجوي واالنفجار النووي تحت األرض؟ تصدر الطاقة المتفجرة بالكامل أثناء المرحلة ما هو ا
التي يقع الجزء " األشعة األولية"في شكل ما يسمى ب ) وكذلك االنفجار الحراري(األولية من االنفجار النووي 

بقي في نطاق أشعة جاما التي تسبب بينما يظهر الجزء المت (Xفي نطاق أشعة %) 99حوالي (األساسي منها 
  Xلذا، تتناثر هذه الطاقة المتفجرة ممثلة في أشعة ). إصابات إشعاعية ومجال ضوئي مرئي ينتج عنه وميض مرئي

 ال Xويحدث ذلك ألن أشعة . وتعمل على تسخين الهواء لمسافة تمتد عشرات األمتار حول مركز االنفجار النووي
وينتج عن تسخين تلك المنطقة الصغيرة نسبياً . دة حيث يتم استهالكها في الهواء المحيطيمكنها السير لمسافات بعي

كما أن . وهى عبارة عن هواء ساخن للغاية" الكرات النارية النووية"حول مركز االنفجار النووي ظهور ما يسمى 
نفجار النووي في الغالف الجوي وهما تلك الكرات النارية النووية مسئولة عن اثنين من العوامل الرئيسية المدمرة لال

اإلشعاع الحراري وموجات االنفجار الجوي، حيث ينتج هذين العاملين من جراء ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط 
وعندما يتعلق األمر بانفجار نووي تحت األرض، فإن الصورة تكون مختلفة تماماً حيث ال يوجد . باالنفجار النووي

  الذي توضع الشحنة النووية داخله، لذا ينبعث مقدار من الطاقة فوراً "Zero Box"" يروصندوق ز"هواء حول 
 التي تعمل على تسخين الصخور المحيطة مما يؤدي إلى ارتفاع Xوبالكامل عن طريق انفجار نووي في شكل أشعة 
حدوث تجويف تحت وينتج عن اختفاء الصخور المتبخرة إلى .  درجة الحرارة وانصهار وتبخير تلك الصخور

تستطيع أن يكون لديك .  األرض يختلف حجمه بشكل مباشر على مردود االنفجاري من الذخيرة النووية المستخدمة
فكرة عن مقدار الصخور التي يمكن أن تختفي أثناء االنفجار النووي تحت األرض من الجدول الموضح أدناه  حيث 

 ) :بالطن المتري(نواع مختلفة يعرض كميات من المواد المتبخرة والمنصهرة أل

  

  كتلة محددة من المواد المتبخرة نوع الصخرة
 )بالطن في الحصيلة بالكيلو طن(

  كتلة محددة من المواد المنصهرة 
 )بالطن في الحصيلة بالكيلو طن(

 )100 ± (300 69 جرانيت جاف

 )150 ± (500 72  من المياه)%20-18(طفلة بركانية رطبة 

  300- 200 73 جافةطفلة بركانية 

 )50 ± (650 107 طمي

 800 150 ملح الصخرة

 

 كيلو طن من الشحنة النووية الحرارية المدفونة في أعماق صخور 150سينتج عن تفجير : هذا مجرد مثال
  : متر كما هو موضح في الصورة التالية10الجرانيت تجويف قطره حوالي 
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لذلك، فإنه من المحتمل .  متر تحت سطح األرض30-20ة تتراوح من تمتد جميع أساسات ناطحات السحاب لمساف
  تحت ناطحة السحاب وفقاً لالنفجار النووي الذي يصدر عنه تجويف "Zero Box"حساب موضع الصندوق زيرو 

في  نهاية الطرف العلوي تحت األرض وال يصل إلى سطح األرض حيث يصل فقط إلى الطبقات الدنيا من أساس 
  .  حاب المزمع هدمهاناطحة الس

بالنسبة لحاالت خاصة مثل حالة البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في نيويورك، كان األساسات الدنيا : مثال
 كيلو طن من شحنات التدمير النووي 150 متر تحت سطح األرض في حين تمركز 27للبرجين تمتد لمسافة 

ومن الجدير .   متر أسفل األساسات المثبتة تحت األرض50 بعمق أو) القياس من السطح( متر 77الحراري بعمق 
 متر تخلق تجويفاً محموماً للغاية في محيطها العلوي المالمس 77بالذكر أن تلك االنفجارات النووية الحرارية بعمق 

ووفقاً . لألساسات الدنيا لسطح األرض من البرجين التوأمين المزمع هدمهما، ولكنها ال تصل إلى سطح األرض
باستثناء احتمال (لذلك، لن تتأثر الهياكل المحيطة بأي عوامل مدمرة لذلك االنفجار النووي الواقع تحت األرض 

ومن المفترض أن البرج المزمع هدمه سيفقد األساسات الخاصة به بالكامل حيث سيبتلعها ). حدوث تلوث إشعاعي
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لقد أجريت حسابات خطط . ف إلى انصهار البرج بالكاملالتجويف المحموم كما تؤدي درجة الحرارة داخل التجوي
  .   التابع لمركز التجارة   العالمي وبرج سيزر في شيكاجو بنفس الطريقة7التدمير النووي للمبنى رقم 

وبالرغم من ذلك، هناك عامل أخر يجب أن يؤخذ في االعتبار عند حساب مشروعات التدمير النووي لناطحات 
 هو صخور الجرانيت المتبخرة داخل التجويف حيث أنه من المفترض أن تخرج من التجويف هذا العامل. السحاب

في الواقع، التقطت صورة مثيرة لالهتمام من . جميع صخور الجرانيت السابقة والتي تعد حاليا في الحالة الغازية
  . دعونا نمعن النظر فيها. األحداث الفعلية بعد حدوث انفجار نووي تحت األرض

  تحت األرض عميق مثالي ومليات الفيزيائية النموذجية أثناء حدوث انفجار نوويالع

  
 .يبدأ االنفجار النووي في تسخين الصخور حول مركز االنفجار النووي )1

حيث يظهر " التجويف األولي"نتيجة الختفاء الصخور المتبخرة، يحدث ما يسمى ب . تبخر الصخور )2
غازي ويبدأ ضغط عال جداً من الغازات داخل التجويف في توسيع التجويف مليئاً بالصخور في شكلها ال

 . التجويف األولي على حساب المناطق المجاور من الصخور الصلبة

بسبب الضغط العالي للغازات داخله حيث يحدث توسيع " الثانوي" يصل التجويف الفعلي لحجمه النهائي  )3
لى حساب المناطق المجاورة، يصبح تلك الناطق وبسبب حدوث هذا التوسع ع. للتجويف ويصبح أكبر حجماً

 .مضغوطة بإحكام

 –" المنطقة المسحوقة"ما يسمى ب : ؛ أزرق)ثانوي الحجم(تجويف تحت األرض : الصورة النهائية أبيض )4
تسمى ب : ؛ أخضر) ميكرون100سحقت وتحولت إلى غبار مجهري ناعم بحجم ( صخور مفتتة تماماً 

 . مفتتة جزئياً صخور –" المنطقة المتضررة"

. يمثل هذا التخطيط التصويري كافة العمليات الفيزيائية المهمة أثناء حدوث انفجار نووي عميق تحت األرض
لذا، ينبغي أن تكون الصورة واضحة أن الضغط الهائل للصخور المبخرة داخل التجويف تتسبب في حدوث 
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بسبب حدوث هذا االتساع على حساب ) 2". ثانوي"إلى حجم " األولي"توسيع التجويف وتغيير حجمه ) 1: أمرين
المناطق المجاورة من الصخور، فإنه ينتج عن ذلك تلف منطقتين حول التجويف نفسه حيث تمثل كل منطقة 

  . درجة مختلفة من التلف

، حيث يمكن أن تكون تلك "منطقة السحق" تسمى المنطقة المجاورة للتجويف في علم المصطلحات النووية 
وقد تمتلئ بالصخور التي تفتت تماماً وتحولت إلى .  سميكة مثل قطر التجويف أو مملوءة بمواد غريبةالمنطقة

وباإلضافة إلى ذلك، تكون تلك .  ميكرون100غبار مجهري ناعم، وهي عبارة عن جسيمات يبلغ حجمها 
ختبار نووي حيث ال  ويستثنى من ذلك حالة إجراء ا–" منطقة السحق"الجسيمات في حالة غريبة جداً داخل 

  .يحدث أي تغيير في الطبيعة

إذا التقطت حجراً من تلك المنطقة، فإنه ينبغي عليك أن تفعل ذلك بلطف بالغ حيث ربما تجده محشوراً  في 
ولكن، إذا ضغطت على الحجر بأصبعك فإنه سيتفتت على الفور ويتحول . التجويف ويشبه الحجر في شكله ولونه

في علم " المنطقة المتضررة"ب " لمنطقة السحق" المجاورة –تسمى المنطقة الثانوية . إلى غبار مجهري ناعم
بالصخور المفتتة إلى أجزاء مختلفة تتراوح بين شظايا " المنطقة المتضررة"المصطلحات النووية، حيث تمتلئ 
. ت األنقاض أصغر حجماًوكلما اقتربنا من حدود منطقة السحق، كلما كان. صغيرة للغاية إلى شظايا كبيرة نسبياً

وأخيراً، لن تكون هناك خسائر . وكلما ابتعدنا عن مركز االنفجار تحت األرض، كما كانت األنقاض أكبر حجماً
  "المنطقة المتضررة"فعلية في الصخور المحيطة بالمناطق التي تقع خارج حدود 

النفجار نووي يقع تحت األرض ألنه " قةمثالية عمي"ومع ذلك، نحن نعتبر العمليات الفيزيائية السابقة خطوات 
منطقة "عندما تدفن شحنة نووية على نحو غير عميق بدرجة كافية، فإن الصورة ستختلف قليالً حيث لن تكون 

دائرية الشكل في الحالة األخير، بل ستكون بيضاوية مع نهايات طويلة تتجه " المنطقة المتضررة"و " السحق
يه ذلك ببيضة متجهة إلى أعلى ولها أطراف أكثر حدة، أو ربما شكل أكثر  ويمكن تشب–للصعود إلى أعلى 

ويحدث ذلك ألن ضغط الغاز يواجه أقل مقاومة ممكنة . بيضاوية وأكثر حدة متجهاً ألعلى بخالف البيضة العادية
" ضررةالمنطقة المت"أو " منطقة السحق"لذلك، ستتجه ). ألنه قريب للغاية من األرض(من ناحية سطح األرض 

  . للخروج عن طريق االتجاه إلى الصعود إلى أعلى أكثر من أي اتجاه أخر
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الرسم الموضح أعاله هو مثال لمقاومة الصخور المحيطة عندما يكون ال يتسم التجويف بالعمق الشديد تحت 
تجاه من الواضح أن مقاومة الصخور نحو سطح األرض ستكون أقل بكثير من مقاومتها في أي ا. سطح األرض

لذلك، سيتوسع التجويف في اتجاه سطح األرض ولن يكون أبداً دائري الشكل بل سيتخذ شكالً بيضاوياً على . أخر
  .  الدوام

فإنه سيواجه الطبقات " المنطقة المتضررة"أو" منطقة السحق"عندما يتوسع الضغط ويتجه إلى الحدود العليا من 
ون الصورة مختلفة تماماً، حيث تختلف المواد المستخدمة في بناء األساسية الجوفية للبرج المزمع تدميره وستك

وباإلضافة إلى ذلك، يوجد الكثير من . البرج عن صخور الجرانيت المحيطة به من حيث درجة مقاومة المواد
هي صخور ) في كال الجانبين وفي االتجاه السلفي(الفراغات داخل البرج في حين أن صخور الجرانيت المتبقية 

وفي حالة البرجين . و المفتتة إلى أبعد مدى" المتضررة"لذلك، سيكون امتداد الحدود العليا للمناطق . ة صلب
 370- 350التوأمين لمركز التجارة العالمي وبرج سيرز، فإنه من المرجح أن تصل المنطقة المتضررة إلى 

وبالنسبة للمبنى رقم .  متر310-290التي تتبعها مباشرة، فمن المرجح أن تصل إلى " منطقة السحق"أما .  متر
وتُعد قدرة . حيث سيتفتت تماماً" منطقة السحق" لمركز التجارة العالمي، فإنه سيكون بالكامل داخل حدود 7

  . التدمير النووي على تفتيت الفوالذ والخرسانة  واحدة من خصائصها الفريدة



36 
 

 

  
   السفلىالغبار یغطي أحد المنتجات المعروضة في مدینة مانھاتن
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 على الغبار المجھري الدقیق الذي غطى جمیع أنحاء مانھاتن بعد ھدم مركز تعرض الصورة الموضحة أعاله مثال 
في حین أنھ لیس كذلك على " غبار أسمنتي"التجارة العالمي، حیث یعتقد الكثیر من الناس على نحو خاطئ أنھ 

یاكل مركز التجارة العالمي ال تحتوي على الكثیر من ناتج عن سحق الفوالذ ألن ھ" كامل"أنھ غبار . اإلطالق
الخرسانة األسمنتیة ، حیث استخدم االسمنت بكمیات محدودة لتركیب ألواح أرضیة رقیقة للغایة في برجي مركز 

كما أن الجزء األكبر من برجي مركز التجارة العالمي . التجارة العالمي ولم تستخدم في أي شيء أخر خالف ذلك
ومع ذلك، فإنھ ال یعتبر . لذا، معظم ھذا الغبار الرقیق عبارة عن غبار الفوالذ.  الفوالذ ولیس األسمنتمصنوع من

المسحوق " غبار السجاد"، و"غبار الورق"، و"غبار الخشب"، و"غبار األثاث"ًغبار الفوالذ وحده، ولكنھ أیضا 
 . بنفس أسلوب سحق وتفتیت الفوالذ واألسمنت واألثاث

 في مكانھ وعلى نحو دقیق في مجملھ بینما تھشم 7البعض لماذا أنھار مبنى مركز التجارة العالمي رقم وقد یتساءل 
من السھل للغایة اإلجابة على ھذا السؤال . البرجین التوأمین وتناثرت شظایا الغبار واألنقاض وامتدت لمسافات بعیدة

بمحاذاة ھیاكل البرجین التوأمین وستكون اإلجابة " المتضررة"و" المسحوقة" البد من النظر إلى توزیع المناطق –
 . واضحة للغایة

 

في سیناریو التدمیر النووي لناطحة سحاب، " للمناطق المتضررة"تمثل الصورة الموضحة أعاله  التوزیع التقریبي 
 الجوفیة  متر تحت  األساسات50 كیلو طن من الشحنة النوویة الحراریة الموضوعة في عمق 150وذلك باستخدام 
وھذا ھو السبب في عدم ". عمق مثالي"ال تنس أن تلك الشحنات الھدامة، في ھذه الحالة، لم تدفن في . لناطحة سحاب

ًتشكل المناطق المسحوقة والمتضررة على نحو دائري تماما حیث أنھا بیضاویة الشكل ومع أطراف أكثر حدة تتجھ 
ن السھل أن تفھم أن الطول الكلي لمبنى مركز التجارة العالمي رقم م. إلى أعلى نحو مناطق أقل قدرة على المقاومة
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وحدھا وال یوجد أي أجزاء متضررة قمة المبنى والتي من شأنھا أن تؤثر على " منطقة السحق" یقع في دائرة 7
 . الطوابق العلیا كما ھو واضح في انھیار البرجین التوأمین

كل ناطحات السحاب عندما نشاھد الفیدیو الذي یعرض تفاصیل انھیار یمكننا فھم التوزیع المحدد لألضرار في ھیا
 التابعین لمركز التجارة العالمي حیث یتاح ھذا الفیدیو المعاصر على نطاق واسع  7البرجین التوأمین والمبنى رقم 

 . على الیوتیوب

بدأ البرج الشمالي في االنھیار منذ لحظة   

   

من الواضح  للعیان أن ). وھم ثاني أبراج منھارة من حیث الترتیب(ألبراج الشمالیة توضح ھاتین الصورتین انھیار ا
ویظھر من الصور أن الركن األیمن السفلي من مبنى مركز التجارة العالمي . البرج تقلص لیصبح غبار رقیق ناعم

 مبنى مركز التجارة ویظھر. لم یحدث بھ أي ضرر على اإلطالق) ّالمبنى البني اللون الزجاجي المشرق (7رقم 
ولكن، ال یرجع ذلك النھیار مبنى مركز التجارة .  في الصورة الیمنى أقصر منھ في الصورة الیسرى7العالمي رقم 
 وإنما بسبب تحرك الطائرة الھلیكوبتر التي التقطت الصورة الثانیة لنفس المبنى من زاویة مختلفة  كما 7العالمي رقم 

 إال 7لم ینھار مبنى مركز التجارة العالمي رقم . د ما من موقع مركز التجارة العالميًأن المصور كان بعیدا إلى ح
 .  ساعات الحقة7بعد 
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 OcsBQHvggnU=v?watch/com.youtube.www://http:  الرابط المباشر على موقع الیوتیوب–فیدیو ) 2

بشأن انھیار البرج الشمالي التابع ) ثالثة أراء مختلفة( عبارة عن تجمیع جید للغایة لوجھات نظر مستقلة ھذا الفیدیو
ًأنھ ال یترك مجاال للشك بأن الھیكل الفوالذي للبرج قد تضاءل لیصبح غبار مجھري، كما . لمركز التجارة العالمي

د مخلفات صلبة تحتھا حیث ال یوجد سوى غبار فوالذي یبین نمط انھیار قمة البرج الثقیلة والغیر تالفة عدم وجو
ًالحظ أیضا سقوط القمة الثقیلة للبرج بسرعة كما لو لم یكن تحتھا أي أنقاض من الفوالذ بل مجرد الھواء . رقیق

 . الطلق وحده

   dpdU3qYr3QY=v?watch/com.youtube.www://http:  الرابط المباشر على موقع الیوتیوب–فیدیو ) 3

ًھذا الفیدیو ھو عرض جید للغایة النھیار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي الذي تحول تماما إلى حفنة من 
ما لم تترك لنا تلك اللقطات أي مجال للشكل بأن الھیكل الفوالذي للبرج قد تضاءل لیصبح غبار مجھري، ك. تراب

 .یبین نمط انھیار قمة البرج الثقیلة والغیر تالفة عدم وجود مخلفات صلبة تحتھا إذ ال یوجد سوى غبار فوالذي رقیق

 o-3MXeAPcsD=v?watch/com.youtube.www://http:  الرابط المباشر على موقع الیوتیوب–فیدیو ) 4

 درجة بمقیاس یختر  ویوضح لنا بأن أقل 5,5تبلغ فوتھ أكثر من (عرض لنا ھذا الفیدیو لحظة وقوع زلزال قوي ی
ویتكون الزلزال من صدمة تتبعھا ).  كیلو طن من االنفجار النووي الجوفي كافیة لحدوث ھذا الزلزال100من 

ویتزامن الزلزال مع . وي من البرج الشمالي ثانیة بالضبط من بدء سقوط الجزء العل12صدمة أخرى حیث وقع قبل 
ًوفضال عن  . Etienne Sauretاھتزاز الجزء الشمالي من البرج كما ھو معروض في الفیدیو الشھیر إلتیان سارت 

إظھار تفاصیل السحق والتفتیت الكامل أثناء االنھیار،  یعرض ھذا الفیدیو بوضوح تفاصیل تفتیت بقایا الحوامل 
تترك لنا تلك اللقطات أي مجال للشكل بأن الھیكل الفوالذي للبرج قد تضاءل لیصبح غبار مجھري، كما لم . الفوالذیة

 .یبین نمط انھیار قمة البرج الثقیلة والغیر تالفة عدم وجود مخلفات صلبة تحتھا إذ ال یوجد سوى غبار فوالذي رقیق

 

فیدیو تفصیلي عن الحوامل الفوالذیة المتبقیة والتي تحولت إلى غبار فوالذي ولكنھا ُصورت بكامیرا أخرى 
  .وبزاویة مختلفة

  FsA5xJX88CM=v?watch/com.youtube.www://http : المباشر على موقع الیوتیوب الرابط-فیدیو  )5

تبلغ فوتھ أكثر (لحظة وقوع زلزال قوي بوضوح لنا  یعرض ھ أن. Etienne Sauretھذا فیدیو شھیر إلتیان سارت 
 كیلو طن من االنفجار النووي الجوفي كافیة لحدوث 100 درجة بمقیاس ریختر، حیث یوضح أن أقل من 5,5من 

لقد وقع الزلزال بسبب االنفجار النووي . لعالميأنھ دلیل دامغ على التدمیر النووي لمركز التجارة ا). ھذا الزلزال
 ثانیة من بدء تحرك قمة البرج، حیث تسببت الثواني االثنى عشر من بدء وقوع االنفجار 12الجوفي الذي حدث قبل 

ًفي التوسع تلقائیا لیصیح " ّاألولي"بعد أن بدأ التجویف " نقطة االنھیار"في تبخر الصخور وتراكم الضغط وتكوین 
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ھذا ھو نفس : مالحظة. انتشرت بسرعة تفوق سرعة الصوت" موجة ضغط"، إلى جانب وإحداث " حجم ثانوي"ذو 
 . الزلزال المعروض في الفیدیو السابق

 

 

على الرغم من أنھ ثاني برج (وتبین تلك الصور بالتفصیل كیف سقط فوالذ البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي 
، وبالرغم من استمرار الحریق لفترة أقل من فترة حریق البرج "اإلرھابیین"ما یسموا ب " طائرة"دمرتھ 
  . الذي تحول على الفور إلى غبار ناعم) الشمالي
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 كیلو طن من الشحنات النوویة الحراریة لتدمیر أطول ناطحة 150ًكما یمكننا القول أیضا أن بالرغم من عدم كفایة 
من إجمالي طول البرجین التوأمین مع % 80بق حیث تفتت حوالي كما ھو موضح في المثال السا(ًسحاب كلیة 

، كما أنھ ال یمكن استخدام الشحنات النوویة ذات المردود العالي في مجال ) االحتفاظ باألجزاء العلویة صلبة وسلیمة 
معاھدة " دعى  السوفیتیة التي ت-ًالمشكلة أنھ وفقا للمعاھدة  األمریكیة. التدمیر النووي وذلك ألسباب قانونیة

 150، فإنھ یقتصر استخدام الذخائر النوویة ألغراض غیر عسكریة على "1976االنفجارات النوویة السلمیة لعام 
 . ُ میجا طن في االنفجارات المجمعة1,5كیلو طن لكل انفجار نووي أحادي وبحد أقصى 

لة تدمیر مركز التجارة العالمي، فإنھ كان من وفي حا. لذا، ینبغي أن یتوافق التدمیر النووي مع تلك األطر القانونیة
ھذا ھو .  كیلو طن للشحنة الواحدة150المحتمل استخدام الكثیر من الشحنات حسب الضرورة، ولكن بما ال یتجاوز 

 كیلو 450السبب في أن برنامج التدمیر النووي لمركز التجارة العالمي قد تكون من ثالثة شحنات یبلغ مجموعھا 
ُ كیلو طن، فأنھ یمكن تذكیرھم بأن قوة القنبلة 150ة لھؤالء الذین یجدون صعوبة في تصور مدى قوة وبالنسب. طن

 .  كیلو طن20 كانت 1945الذریة التي سقطت على ھیروشیما عام 

  "الطائرات"

ن وسائل أعتقد اآلن أن القارئ قد أدرك بالفعل مدى قوة البرجین التوأمین وأنھ من غیر الممكن ھدمھم بأي وسیلة م
أنھ من . ًلم یكن ذلك ممكنا إال عن طریق استخدام التفجیرات النوویة الحراریة الھائلة تحت األرض. الھدم التقلیدیة

 عما إذا كانت الطائرات المخصصة للمسافرین والمصنوعة من –ًالمثیر لالھتمام أن نطرح سؤاال أخر ھو 
 . ا ھو موضح في التلیفزیوناأللمونیوم قادرة على اختراق البرجین التوأمین كم

 

التي على وشك اختراق المحیط الفوالذي ذو الجدران المزوجة " الطائرة"ھذا ھو الھجوم اإلرھابي الثاني باستخدام 
 .ًالسمیكة وتختفي تماما في البرج الجنوبي

 IqE2dDJmSLQ=v?watch/com.youtube.www://http :  الرابط المباشر على موقع الیوتیوب–فیدیو  )6
cXxZNHrtyuU=v?watch/com.youtube.www://http     

 Evan والتي یعرضھا إیفان فایربانك 11/9ھذا الفیدیو ھو من أكثر الفیدیوھات المخزیة فیما یتعلق أحداث 

Fairbanks . أنھ یبین كیف یقطع ألمونیوم الطائرة المحیط الفوالذي للبرج الجنوبي التابع لمركز التجارة العالمي
بمثل ھذه السھولة كما لو كانت الطائرة مصنوعة من الفوالذ والبرج ) ُالذي یشبھ في درجة سمكھ درع الدبابة(

 .مصنوع من الزبد
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 رد فعل للرجل الذي یظھر في إطار الصورة بالصدفة عند سماعھ صوت اقتراب وباإلضافة إلى ذلك، ال یوجد أي
لقد . الطائرة، بل األغرب من ذلك أنھ لم یبد أي رد فعل عند سماعھ صوت تحطم ألمونیوم الطائرة بالمبنى الفوالذي

أن الطائرة اختفت ظھر رد فعل الرجل فقط عند حدوث االنفجار الفعلي داخل البرج، حیث أنھ من الواضح للغایة 
وما ھو أكثر سخریة أن الطائرة لم تخفض من . داخل البرج ولم یظھر حتى أي جزء منھا من خالل جانبي المبنى

  . البرج" اختراقھا"سرعتھا عند 

لم یحدث : دعونا نبدأ باختصار من النقطة التي بدأت بھا ھذه المقالة. ً، أود أن یكون ھذا األمر أكثر وضوحافي البدایة
وباإلضافة . بل بسبب التفجیرات النوویة الحراریة الھائلة تحت األرض" الكیروسین"انھیار البرجین التوأمین بسبب 

 لم یصطدم 7كما أن بالرغم من أن مبنى مركز التجارة العالمي رقم " ترتیب خاطئ"إلى ذلك، حدث االنھیار في 
عتقاد بأنھ لم یكن ھناك داع الستخدام الطائرات في الواقع ألنھا لذا، یمكننا اال. ًفإتھ تحطم أیضا" طائرة إرھابیة"بأي 
ًكان یمكن أیضا إحضار الكیروسین إلشعال الحرائق (اھم بأي دور في االنھیار الفعلي لمركز التجارة العالمي لم تس

 – أي طائرة  كان یمكن أن یتم بدون استخدام11/9لذلك، فإنھ من األفضل افتراض أن اإلعداد لھجوم ). في برامیل
ً ألن شخصا ما قد قرر ذلك وال عالقة 7كان یتعین تدمیر البرجین التوأمین ومبنى مركز التجارة العالمي رقم 

 یشككوا في ادعاء الحكومة األمریكیة القائل 11/9بناء علیھ، بدأ الكثیر من الباحثین في ھجوم . للطائرات بھذا األمر
ًخصوصا (ویوجد الكثیر من األبحاث على شبكة االنترنت اآلن . أمینصدمت البرجین التو" طائرات"بأن ھناك 

، )”FOXED OUT“ و ”September 11 clues“عروض الفیدیو التقدیمیة الشھیرة المتاحة على موقع الیوتیوب مثل 
 وتشرح في" الطائرات" حیث تعرض 11/9ًوالتي تتضمن تحلیال للكثیر من اللقطات المختلفة والمعاصرة ألحداث 

. وبالرغم من ذلك، یفضل كانت ھذه السطور انتھاج منھج أخر. ًأسلوب مقنع تماما أن الطائرات كانت مجرد رقم
 المذكورة، یفضل مؤلف ھذه السطور االنتقال إلى نقطة 11/9ًفبدال من تحلیل عدة أحداث غیر متسقة لفیدیوھات 

 قادرتان 767إذا  كنت تعتقد أن الطائرتین البوینج .  ذبدیھیة وھي أنھ ال یمكن لمعدن األلومونیوم أن یخترق الفوال
على اختراق األعمدة ذات الحوائط السمیكة المزدوجة كما ھو مبین في الصورة المعروضة أعاله،  فإنھ یمكنك 

 .  میالدیة2001 سبتمبر 11االعتقاد بنفس الطریقة أن قوانین الفیزیاء قد قررت فجأة أن تأخذ عطلة یوم 

بما أن الطائرات، حتى المصنوعة من األلومونیوم، كانت : ض الناس، ألسباب مفھومة، ھذا السؤالقد یطرح بع
ً میل تقریبا في الساعة، فإنھا بسبب كتلتھا وسرعتھا الھائلة قادرة على  إصدار طاقة 500تحلق في الجو بسرعة 

ومع ذلك، نعم، . ھذا نھج خاطئ.  الفوالذحركیة كافیة الختراق البرجین التوأمین حتى لو كانا البرجین مصنوعین من
ًقد یبدو للعیان أن طائرة ضخمة وسریعة لدیھا الكثیر من الطاقة تستطیع أن تلحق أضرارا بالغة بمبنى ما، ولكنھ 
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افتراض نظري ألنھ إذا كانت الطائرة ثابتة في الجو وقرر شخص ما أن یختار أحد برجي مركز التجارة العالمي 
ھل تعتقد أن الطائرة ستسقط أم !  میل في الساعة500برج بعنف ثم یرتطم بالطائرة الثابتة بسرعة الھائلة ویھز ال

ُحیث یبلغ سمك (أنھا ستتحرك في اتجاه المبنى المتأرجح بدون حتى أن یظھر أي جزء منھا خارج ھیكل البرج 
ًفكر ملیا في السؤال االفتراضي ا) ُالبرج ضعف سمك الدرع األمامي للدبابة لسابق ألنھ إذا اصطدمت الطائرة ببرج ّ

وربما ال یكون الضرر من طائرة . ثابت أو اصطدم البرج بطائرة ثابتة فإن الوضع الفیزیائي متطابق في الحالتین
 . ًتحلق بسرعة بدیھیا

 

  تبین الصورة المعروضة أعاله الضرر الذي أصاب المبنى المجاور من تراكم قطع من الفوالذ 

ى الصورة الموضحة أعاله وتخیل أن تلك الكمیة من األنقاض الفوالذیة المتراكمة ستسقط على طائرة واآلن أنظر إل
لن یكون لدیك ذرة . ًماذا سیحدث للطائرة؟  نعم، سوف تستوي الطائرة باألرض تماما. بوینج تصطف أسفل المبنى

یكفي أن تشاھد نصف دقیقة من الفیدیو  (شك عن مدى استواء طائرة ركاب باألرض إذا شاھدت الفیدیو المذكور أدناه
 ) یمكنك اجتیاز ما تبقى من الفیدیو بعد ذلك–لتدرك ما أعنیھ 

    JrY47inXhxm=v?watch/com.youtube.www://http :الرابط المباشر على موقع الیوتیوب )7

   U9UTytIbuAg=v?watch/com.youtube.www://http :رابط احتیاطي

ًإذا لم یعد ھذا الفیدیو متاحا على قناة الیوتیوب، فإنھ یمكنك العثور علیھ من خالل كتابة الكلمات ُ 
  "Fimtricks und falsche Zeugen"البحثیة

بدایة الكثیر من االنتباه بشأن بناء البرجین التوأمین واعتقدوا أن الواجھات الخارجیة الكثیر من الناس لم یعیروا في ال
ثم اكتشفوا في وقت الحق أن البرجین ) مما یسمح للطائرات باختراقھا(للبرجین مصنوعة من ألواح زجاجیة فقط 

برجین األساسیة الفوالذیة التي التوأمین مصنوعین من بعض األعمدة الفوالذیة السمیكة التي ال تختلف عن أعمدة ال
ّلذا، فإنھ من الجلي أنھ ال توجد  على اإلطالق طائرة قادرة تحطیم أي من البرجین التوأمین . تشكل محیطھ الخارجي
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برمتھ اعن طریق اختراق األعمدة الفوالذیة السمیكة ثم تختفي بعد ذلك داخل األبراج  دون أن یسقط منھا أي جزء 
 . في الشارع

 

. ً یتذكر بعض الناس األكبر سنا تأثیر ضرب الطائرات الیابانیة االنتحاریة للسفن والطائرات األمریكیة المقاتلةریما
ثم تسقط بكل ) دون أن تخترق متن السفینة( حیث أنھ إذا ضربت مثل تلك الطائرات متن السفینة فستنكسر الطائرة 

 .ى الختراق السفینة ھو الموتور الفوالذيوفي حالة السفن الغیر مدرعة، فإن الحد األقص. بساطة

 

الحظ . صورة من الحرب العالمیة الثانیة تبین األضرار التي ألحقتھا طائرة انتحاریة بسفینة أمریكیة غیر مدرعة
  .على اإلطالق) مثل السفن القتالیة الكبرى(أنھ ال یمكن اخترق السفینة المدرعة 

 : تقدیراتھ بالنظر إلى صور األعمدة األساسیة التالیةومن ھذا المنطلق، یستطیع المرء أن یجري

 

 مالمح من بقایا األعمدة  األساسیة لمركز التجارة العالمي التي عثروا علیھا في منطقة جراوند زیرو –أعاله 
"Ground Zero"بوصة 2,5في الواقع، یبلغ ُسمك الجدران . ، حیث یمكن تقدیر مقدار ُسمك األعمدة بسھولة 

  . وعة من الفوالذ الذي یشكل أساس األعمدة والمحیط الخارجي للبرجین التوأمینوھى مصن
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یبین ھذا المخطط كیف أن الھیاكل األساسیة السمیكة مثبتة في جمیع أنحاء المحیط الخارجي للبرج ولیس فقط في 
  . وسط البرج كما یعتقد الكثیر من الناس

بما في ذلك الذیل، واألجنحة، والمحرك ( صنوعة من األلومونیوم ًھل یعتقد أحد فعال أن الطائرات البوینج الم
قادرة على اختراق األعمدة الفوالذیة الخارجیة الموضحة أعاله؟  والتي تم تثبیتھا بحیث یفصل ) التوربیني الكبیر

 متر واحد فقط بین كل عمود وأخر؟

 

  "ground zero"طقة جراوند زیرو  فحص ُسمك األعمدة الفوالذیة الخارجیة للبرجین التوأمین في من
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ومن . واقع، قد یكون من الصعب إلى حد ما أن نفھم أنھ من المستحیل على مادة األلومونیوم أن تخترق الفوالذفي ال
ھذا المنطلق، فإنھ من المعروف أن القذیفة المدفعیة الخارقة للدروع مصنوعة من مواد أكثر صالبة من الدروع التي 

باإلضافة إلى إنتاج  (ً وعموما، تصنع القذائف المدفعیة الخارقة للدروع من مادة الولفرام .تستھدف االختراق
، وھو من المواد العدیمة الفائدة ولكنھ 238-األمریكان لقذائف مدفعیة خارقة للدروع مصنوعة من مادة الیورانیوم

 )ًقادر على اختراق الدروع ألنھ أثقل وزنا من الفوالذ الحقیقي

كما ال .  أنھا حقیقة بدیھیة–ًضح تماما عدم وجود أي قذائف مدفعیة خارقة للدروع مصنوعة من األلومونیوم ومن الوا
إن مجرد . توجد سیوف مصنوعة من األلومونیوم وال أي أداة من أدوات القطع أو الثقب مصنوعة من ھذا المعدن

. إلى حد ما إن لم تكن فكرة مجنونة" غریبة"ى فكرة ًفكرة أن معدن األلومونیوم ربما یكون قادرا على قطع الفوالذ لھ
ًالبد أیضا من اإلشارة إلى أن القذائف الخارقة للدروع تطلق النیران على الدبابات والوحدات المدرعة وتحقق 

األھداف في لمح البصر وبسرعة أكبر من سرعة الصوت، حیث تبلغ سرعة قذیفة عادیة خارقة للدروع تنطلق من 
َ وغالبا ما تكون - مثر في الثانیة 1000 أقل من –لدبابات أكثر من ثالثة أضعاف سرعة الصوت مدفع مضاد ل

 متر 250أسرع من ذلك، في حین تبلغ السرعة القصوى لطائرة ركاب من طراز بوینج الخارقة للصوت  أقل من 
 . في الثانیة وذلك في أفضل األحوال

ُأخرى ونتصور أنھ یمكن مقارنة جدران األعمدة المزدوجة السمیكة مع أنھ ألمر جید أن ننظر إلى تلك األعمدة مرة 
ًبعض الدروع المستخدمة في صنع الدبابات، حیث سیكون اختراق العمود وحده تحدیا لقذیفة خارقة للدروع انطلقت 

" مزدوجةالجدران ال"في الواقع، ینطبق مفھوم . من ماسورة طویلة لمدفع مضاد للدبابات من مسافة قصیرة محددة
 . على حالة القذائف الخارقة للمدرعات فقط ألنھا تستھدف اختراق جدارین عمودیین في طریقھا

 حیث أنھ باإلضافة إلى الجدارین –وبالرغم من ذلك، تواجھ الطائرة المصنوعة من األلومونیوم مھمة أكثر صعوبة 
 تقطع جدارین آخرین من الجدران الموازیة ألن العمودیین الذین ستواجھھم في طریقھا، فإنھ یتعین على الطائرة أن

كما أنھ من الواضح أن ھذین الجدارین المتوازیین . كل عمود أنبوبي یحتوي على أربعة جدران ولیس جدارین فقط
ًسمكا"سیكونان أكثر  ُ..." 

  
للبرجین التوأمین تصور الصورة الموضحة أعاله الرسوم البیانیة الرسمیة التي تعرض مالمح من األعمدة الخارجیة 

ُمن الطوابق المواجھة لضربات الطائرات مع إضافتي لألسھم التي تبین سمك الفوالذ الذي یخترقھ جناح طائرة 

. ُمصنوع من األلومونیوم وسمك الفوالذ المخترق من قبل قذیفة مدفعیة خارقة للدروع وذلك بھدف المقارنة بینھما

 :الرابطالرسوم البیانیة الرسمیة متاحة في ھذا 

 data-column-core-nist/com.wikidot.wtcmodel://http 
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 267ًواآلن، اعتقد أنھ سیكون األمر أكثر سھولة إذا فكرنا ملیا في تلك اإلمكانیات المزعومة للطائرة البوینج 
أو " 11/9لجنة "لماذا لم ترغب . ، وذلك بعد مقارنتھا بقذیفة مدفعیة خارقة للدروع،المصنوعة من معدن األلمونیوم
  أن یحاولوا إجراء تجربة اختراق عن طریق استخدام طائرة ركاب مودیل NISTھؤالء المھندسون التابعون لھیئة 

وا لھؤالء المتشككین أن ً الختراق العدید من تلك األعمدة؟ قد یكون ھذا النوع من التجارب مفیدا حتى یثبت767
أدى ھذا اإلدراك إلى اعتقاد الكثیر من الناس أن . ًقد قامت فعال بعدم مركز التجارة العالمي" طائرات إرھابیة"

 .الطائرات المصنوعة من األلومونیوم غیر قادرة على المشاركة في ھذا العمل الفذ

 

جیة الفوالذیة للبرج الشمالي التابع لمركز التجارة عرض تفصیلي لألضرار التي یزعم حدوثھا في األعمدة الخار
  767-العالمي بسبب طائرة الركاب بوینج

ومما یثیر السخریة أنھا خطوط . یمكننا بوضوح مالحظة حدوث خطوط قطعیة مستقیمة في القضبان الخارجیة

 ظل طائرة حتى لو من مع صورة" فجوة ذات اثر"لذا، ال یتطابق الشكل المزعوم لحدوث . موازیة لبعضھا البعض

في الواقع، تفسیر تلك الظاھرة المضحكة بسیط للغایة حیث یبدو من تلك الصورة أن المحیط الخارجي .  بعید

. ھناك ألومونیوم یغطي الجوانب الخارجیة لألعمدة الفوالذیة. للبرجین التوأمین مصنوع من األعمدة الفوالذیة فقط

، فإن غالف األلومونیوم مرتب في )ة من الطبقة السفلى من البرج وحتى قمتھالمثبت(وعلى عكس األعمدة الفوالذیة 

وإذا أمعنت النظر في تفاصیل الصورة بعنایة، ستالحظ وجود خطوط أفقیة متوازیة مع بعضھا . شكل شرائح رأسیة

ألفقیة لیست تلك الخطوط ا. ًومتكررة على مسافات متساویة وتزداد وضوحا في األجزاء السلیمة من واجھة البرج

لقد كان مرتكبو ھجوم . سوى نقاط تجمیع لقطع األلومونیوم حیث تبین الطول الحقیقي لكل قطعة مغطاة باأللومونیوم

 ظل –والتي تشبھ الفجوات ذات األثر ( یحتاجون إلى تثبیت الشحنات التفجیریة التقلیدیة ذات الشكل األجوف 11/9

أما . ًینبغي توجیھ الطاقة التفجیریة إلى الداخل لتكون اإلعداد لالنفجار مقنعاخارج البرج ولیس داخلھ ألنھ ) الطائرات

لن یسقط داخل البرج كما ھو " المفترض اصطدامھ بالطائرة"إذا قاموا بتثبیت تلك الشحنات داخل البرج، فإن الجزء 

 . متوقع بل سینفجر خارجھ
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. ًن لم یكن اختیارا ألنھا ستكون مرئیة وواضحة للجمیعویبدو أن تثبیت شحنات القطع خارج واجھة البرجین التوأمی

 الشحنات ذات الشكل األجوف بین غالف األلومونیوم الخارجي واألعمدة الفوالذیة 11/9لذلك، وضع مرتكبو ھجوم 

.  لكي تقطع بدقة القضبان الفوالذیة في األماكن الصحیحة–الخارجیة ووجھت الطاقة التفجیریة للشحنات نحو الداخل 

على عكس " صدئة"والتي تبدو وكأنھا قضبان ( حیث تستطیع أن ترى القضبان الداخلیة –ولقد حدث ذلك بالفعل 

. مقطوعة في األماكن الصحیحة لتماثل ظل الطائرات على وجھ التحدید) طالء األلومونیوم الالمع ذو اللون األزرق

ومع ذلك، أخطأ مرتكبو . حیة الداخل كما ھو مفترضوعالوة على ذلك، انعطفت نھایات القطع للقضبان الفوالذیة نا

ً في حساب شيء ما، حیث انعطفت بعض األجزاء الصغیرة نسبیا من الطاقة المتفجرة في االتجاه 11/9ھجوم 

 . ًالعكسي، مما خلق نوعا من االرتداد أدى إلى انفجار غالف األلومونیوم وتمزقھ بالطول و تطایره على األرصفة

ًنھ وفقا للترتیب الرأسي للشحنات ذات الشكل األجوف تمزقت بعض األجزاء الرأسیة من القضبان بناء علیھ، فإ

المصنوعة من األلومونیوم، وفي بعض األماكن األخرى تمزقت بعض األجزاء الرأسیة المزدوجة والثالثیة، مما یدل 

ًبدال من صور متقنة لظل طائرة كما ھو " متداخل"ًفكرة غبیة جدا نتج عنھا شكل " الثقوب ذات األثر"على أن تلكك 

 . مفترض أن یكون

حیث تمت إضافتھا فقط للمقالة المنشورة على شبكة  NEXUSلم تدرج الصورة الموضحة أدناه في إصدار مجلة (
ستجد رابط الفیدیو األخیر الخاص . تستطیع أن ترى كیف تطایرت أجزاء غالف األلومونیوم إلى الخارج ) االنترنت
لصورة في نھایة ھذه المقالة ، حیث یھدف الفیدیو إلى إظھار عدم وجود دوامات صادرة من محركات بھذه ا

 . ونعرض ھنا لقطات من الفیدیو تبین تطایر عدة أجزاء من غالف األلمونیوم ذات الطول الواحد. الطائرات

 

مونیوم الخارجي وھى تتطایر ِكنت أحلم على الدوام بالحصول على صور ذات جودة عالیة تبین قطع غالف األل
فقد فرضت علیھا رقابة " تحریضیة للغایة"لحظة االنفجار، ولكن ألن ھذه الصور تعتبرھا السلطات األمریكیة صور 
ُومع ذلك، فإنھ من حسن الحظ أن أعثر . صارمة وكان من المستحیل اكتشافھا على شبكة االنترنت لسنوات كثیرة

 . بالمصادفة على تلك الصور
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، عثرت بالصدفة في أحد مكتبات مدینة بانكوك على طبعة خاصة من مجلة تسمى الیف 2001 یولیو 16في 
"Life" . تقدیمھم للمحاكمة"كان عنوان المجلة ھو ""Brought to Justice"  حیث كان محتوى المجلة بالكامل 

ت األمریكیة في مكان ما داخل الذي زعم أنھ قتل على ید القوا(المزعومة ألسامة بن الدن " القتل"عن جریمة 
ً كیلو متر بعیدا عن 2000ًاألراضي الخاضعة لسیادة دولة باكستان وان جثمانھ كان غارقا في أعماق البحر حوالي 

ًأنا ال أھتم عادة بالمواد الدعائیة، خاصة الموضوعات من ھذا النوع، ولكني كنت انتظر صدیقا لي ). سطح األرض ً
 .لذا، أخذت المجلة من على الحامل وبدأت في تصفحھا بتكاسل. دي ما أفعلھفي ذلك الوقت ولم یكن ل

   

  غالف المجلة الذي أتحدث عنھ
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ًكان منشورا في إلى جانب بعض الصور العالیة الجودة ألسامة بن الدن وأقاربھ وبعض الصور الدعائیة السخیفة، 
 أنھا بالضبط الصورة التي -جار البرج الجنوبي  أكثر الصور التحریضیة عن انف9، 8المجلة في الصفحات أرقام 
لقد اشتریت المجلة بالطبع وقمت بعمل مسح ضوئي للصورة، حیث وجدت أنھا إحدى . كنت أحلم بالحصول علیھا

اشعر بأنھ ال یحق لي أن أحرم القارئ من االطالع على تلك الصورة . الصور التي  تخص السیدة ناعومي ستوك
أال تمانع السیدة ناعومي ستوك من قیامي بإدراج ھذه الصورة ھنا واإلدعاء بأنھا من أھم األدلة الغیر مسبوقة وأتمنى 

 . 11/9التي كنت مخبأة عن المجتمع بشأن أحداث 

 

توضح تلك الصورة الفریدة ذات الجودة العالیة بالتفصیل تلك القطع المتساویة الطول المطلیة باأللومونیوم وھي 
یمكنك أن ترى تلك القطع المطلیة . ثانیة من خروج الكرات الناریة المنفجرة من داخل البرجًتتطایر بعیدا بعد 

كما أنھ من  األمور األخرى المثیرة لالھتمام ھو تطایر القطع المطلیة . ًباأللومونیوم بدقة قد تزید أو تقل قلیال
 . أي من ناحیة الیمین وناحیة الشمال–باأللومونیوم في كال االتجاھین 

المتصاعد "دعونا نعود مرة أخرى إلى الصورة األولى الموضحة أعاله حیث أنھا تبین تفاصیل الخسائر والتجویف 
الذي یزعمون أنھ حدث من جراء اصطدام الطائرة المصنوعة من األلومونیوم بالمحیط الفوالذي للبرج " ألعلى

المزعوم حدوثھا بسبب جناح وذیل الطائرة " الضیقةالشقوق " بما في ذلك (الجنوبي التابع لمركز التجارة العالمي 
 :ھا ھى. ومع ذلك، لدي صورة لھذا المكان أفضل من الصورة السابقة). المصنوعین من األلومونیوم
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وحیث أننا فھمنا أن جمیع ) ُالمثبت على ھیئة شرائح متساویة الطول(حیث أننا عرفنا الكثیر عن غالف األلومونیوم 
ُیة مثبتة تحت تلك القطع المطلیة باأللومونیوم، فإننا نستطیع اآلن أن نعرف بوضوح ما حدث في األعمدة الفوالذ

 . الواقع
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لقد تم التعرف . باإلضافة إلى كل ما سبق، یظھر في ھذه الصورة أمرآة وھى تمسك بالجزء العلوي ألحد األعمدة
تم إنقاذھا في اللحظات األخیرة، ولكنھا لسوء الحظ علیھا وأتضح أنھا السیدة إدنا سنترون، والتي كانت تأمل أن ی

وذلك من ( ومع ذلك، فإنھا تبین للعالم في اللحظات األخیرة من حیاتھا . لقیت مصرعھا عند انھیار البرج الشمالي
األعمدة الفوالذیة من شدة " تنصھر"حیث من المفروض أن " ملتھب"خالل وجودھا في ذلك المكان المفترض أنھ 

 . أن الحكومة األمریكیة كانت تخدع الناس) الحرارة

ماذا عن شھود : في الواقع، قد یطرح الكثیر من األشخاص األبریاء الذین یقرأون ھذه المقالة ھذا السؤال المقبول
عدد شھود العیان الذین لم یشاھدوا أیة طائرة مساو لعدد شھود العیان : ؟ اإلجابة ھى"الطائرات"العیان الذین شاھدوا 

 "الطائرات"ذین یزعم أنھا شاھدوا ال

  _________________ 

المعاصرة التي تعرض " التحریضیة"یوجد على قناة الیوتیوب الخاصة بي عدد من النشرات اإلخباریة : مالحظة
أو یسمعوا " طائرة"، كما أنھا تبین أنھ لم یشاھد أي شاھد من شھود العیان أیة 11/9الدقائق األولى من مأساة 

وفیما یلي الروابط المباشرة . ، ولكنھم رأوا وسمعوا صوت انفجارات في الطوابق العلیا في البرجین التوأمینصوتھا
 :لتلك الفیدیوھات

http://www.youtube.com/watch?v=0YarBxlIzUk  
http://www.youtube.com/watch?v=y68DfCMQS7c  
http://www.youtube.com/watch?v=kPiQf53TSr4  
http://www.youtube.com/watch?v=d3LXJwI-7xY  
http://www.youtube.com/watch?v=bq1-BCeNcm0  
http://www.youtube.com/watch?v=XA8xD9CFu40  
http://www.youtube.com/watch?v=LT-Xa7rn7K4  
http://www.youtube.com/watch?v=2VpWQ88Y9WM  
http://www.youtube.com/watch?v=CI2lWZY869I  
http://www.youtube.com/watch?v=7c8eT99_BAs 

 

 ".الطائرات"یزعمون أنھم شاھدوا " لشھود عیان"ولكن، فضلت وسائل اإلعالم أن تبث على قنواتھا لقطات 

http://www.youtube.com/watch?v=0YarBxlIzUk
http://www.youtube.com/watch?v=y68DfCMQS7c
http://www.youtube.com/watch?v=kPiQf53TSr4
http://www.youtube.com/watch?v=d3LXJwI-7xY
http://www.youtube.com/watch?v=bq1-BCeNcm0
http://www.youtube.com/watch?v=XA8xD9CFu40
http://www.youtube.com/watch?v=LT-Xa7rn7K4
http://www.youtube.com/watch?v=2VpWQ88Y9WM
http://www.youtube.com/watch?v=CI2lWZY869I
http://www.youtube.com/watch?v=7c8eT99_BAs
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استطاع شخص ما أن یعرض صور مزورة عن إذا .  ھو خدعة كبرى11/9إن كل ما تم إنتاجھ بالكامل عن أحداث 
تقطع األعمدة الخارجیة الفوالذیة للبرجین التوأمین كما لو كانت الطائرات مصنوعة من الفوالذ واألبراج " طائرات"

ًمصنوعة من الزبد ونجح في بث بتلك الصور في جمیع وسائل اإلعالم، فإنھ من المنطق أیضا أن نفترض أنھ سیقدم 
جمیع . ؟ بالطبع، یتعین علینا أن نفترض ذلك"الطائرات" "شاھدوا"یدعون أنھم " شھود عیان"شكل أدلة وھمیة في 

الطائرات األلمونیوم وھى تخترق األعمدة الخارجیة ذات الجدران " شاھدوا"الذین یزعمون أنھم " شھود العیان"
 بغیة الكذب على 11/9كبي أحداث الفوالذیة المزدوجة الخاصة بالبرجین التوأمین كانوا ممثلین أستأجرھم مرت

 . وسائل األعالم والشعب

 .ًوأخیرا، أقدم اثنین من الفیدیوھات اإلضافیة

 0Pzr5j0q1uT=v?watch/com.youtube.www://http:  الرابط المباشر على قناة الیوتیوب– فیدیو )8
ds8N5TL2Rml=v?watch/com.youtube.www://http  

 والذي یعرضھ الباحث والمتخصص 11/9" طائرات"أنھ من أفضل البحوث المعاصرة وأكثرھا شمولیة عن 
 "یجب أن تشاھده"ھذا الفیدیو ". آس بیكر"الشھیر في صنع الفیدیوھات ألكسندر كولین ألیاس 

. أما الفیدیو األخیر فھو فیدیو موجز ولكنھ یبین بوضوح وبدون أي كلمة منطوقة كیف خدعوا الناس بشأن الطائرات
 . ًحیث یمكنك أن ترى في بدایة ھذا الفیدیو تطایر القطع المطلیة باأللومونیوم ولتي جرت مناقشتھا سابقا

 HM-2mVD1Xlj=v?watch/com.youtube.www://http:  الرابط المباشر على قناة الیوتیوب- فیدیو )9

ال توجد أیة دوامات مرئیة في جمیع ) وصف حرفي لما كتبھ الباحث الذي قام بتحمیل الفیدیو على موقع الیوتیوب(
نة من ذلك عندما قال لي بعض الباحثین ھذه لقد كنت على بی. الفیدیوھات المتعلقة باالصطدام األول والثاني لألبراج

لقد أثار روب بالسامو ، وھو طیار، الشك لدي عندما قال أن حرارة االنفجار شدیدة . الحقیقة من عام ونصف
للغایة وال تتأثر بالدوامات، ولكنني أطلعت على تلك الفیدیوھات التي تبین بوضوح أنھ البد من وجود دوامات في 

 على شاشات عالیة التقنیة والحظ عن كثب عدم وجود 11/9شاھد فیدیوھات . حرائق نابلمفي ى الھواء العادي حت
یمكن الشحنات الموضوعة مسبقًا تؤدي العمل . ا ولكنھ حقیقة دامغة صغیرقد یبدو ذلك شیئًا. أي دخان أو نیران

 . ماتاوالد/بشكل جید ولكنھا ال تستطیع أن تحدث التأثیر الحقیقي  للمحركات النفاثة 

---------------------------- 

، ولكن یبدو أن الحدس السلیم عند األشخاص البسطاء الذین شاھدوا 11/9لم تأخذ قوانین الفیزیاء عطلة یوم 
 ...التلیفزیون كان في عطلة في ذلك الیوم

" جراوند زیرو"غریب  سبتمبر المصطلح ال11وبالرغم من ذلك، تعرف القوامیس اإلنجلیزیة القدیمة المطبوعة قبل 
"ground zero" سبتمبر واستعادة الحدس السلیم11 بأنھ أفضل دواء للتغلب على وھم أحداث .... 

 

 

 

وفي سیاق متصل مع القوامیس اإلنجلیزیة القدیمة، تبین الصور التالیة الصخور المنصھرة بعد إحداث تجویفات 
لثالثة التابعة لمركز التجارة العالمي، والتي تم تبریدھا تحت األرض من جراء التفجیرات النوویة في المباني ا

 : وتنظیفھا من المواد المشعة المتبقیة
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 غیر كاملة بدون شھادة رسمیة من أحد شھود 11/9ربما تكون الصورة التي رسمتھا في ھذه المقالة عن أحداث 
في الواقع، تتوافر الكثیر من الشھادات ولكنني . ةقد تكون شھادة واحدة على األقل یقدمھا أحد الشھود مطلوب. العیان

 ً.اخترت األفضل واألكثر إقناعا

". Rudy Tuesday" على شبكة االنترنت مقالة رائعة بعنوان 4نشرت مجلة نیویورك عبر موقعھا اإللكتروني
أسلوب صحیح كما  أشارت إلیھ المقالة ب"Ground Zero"" جراوند زیرو"ُأنھا ال تعد مقالة رائعة ألن المصطلح 

ُ كما ھو مدرج في دلیل استخدام ھیئة الدفاع –بدون أي  عالمات تنصیص أو حروف كبیرة :  مثال-یجب أن یكون
 . الوطني، ولكن بسبب التصریح الذي ألقاھا عمدة مدینة نیویورك السابق، رودولف جیولیاني

لذا، یتعین أن اقتبس .  من وجھة نظر علم النفس وشھادة بالغة األھمیة11/9أعتقد أنھا دلیل مھم ونادر عن أحداث 
 .  بدون إجراء أي تعدیل من جانبي" كما ھي"جزء كامل من المقالة 

من األمور المھمة التي ینبغي أن الفت انتباھكم لھا، ومع ذلك فقد أشرت إلیھا بالخط الغامق الثقیل، أنھ في أعقاب 
حیث بدا كلمتھ بذكر " المسائل النوویة"ان عمدة نیویورك یتحدث عن االنھیار الغیر مسبوق لمركز التجارة العالمي ك

ًبعض التعلیقات السخیفة عن المفاعالت النوویة واستمر في ذلك مدعیا أنھ یعرف بالضبط على أي قمة یقف العاملین 
یرو بدون ھم العمال الذین أرسلھم عمدة نیویورك لتنظیف منطقة جراوند ز (ground zeroفي موقع جراوند زیرو 

 )أن یوفر لھم سترات الوقایة من األخطار

في غرفة الطعام وبعد تقدیم طبق السالطة كانت الكلمة في المیكروفون لعضو الكونجرس مایك . 11/9بالضبط،"
ورجال النظافة، ثم تحدث عن الجولة التي قام بھا عمدة نیویورك ) عمدة نیویورك(كاسل، حیث تحدث عن  رودي 

 وأعضاء الكونجرس اآلخرین الذین التقى بھم في األیام التي أعقبت ground zeroد زیرو في منطقة جراون
ًلقد حضر معظم الجنازات، كان متواجدا ھناك بكل السبل "قال كاسل . وبدأ الناس ینتبھون. الھجمات اإلرھابیة

ووقف .  رودي یصعد إلى المنصةوبدأ" ًال أعتقد أننا نستطیع أبدا أن نوفیھ حقھ من الشكر على ما فعلھ" "الممكنة
. جمیع الحاضرین الموجودین في الغرفة كما وضع أحد موظفي البنوك أصابعھ في فمھ وبدأ التصفیر بصوت عال

 منذ  مفاعل نووي30ًمبدئیا، بدد رود جیولیاني تلك األجواء الطیبة حیث أشار إلى أن الصین قامت ببناء أكثر من 
ماذا؟ یمكنك أن ترى الحیرة البادیة على وجوه ".ربما یتعین علینا االحتذاء بالصین". أن بنینا نحن أخر مفاعل لنا

ھل ھذا ھو نفس الرجل الذي شاھدناه على شاشة التلفاز؟ ھل ھذا ھو الرجل المرشح للرئاسة؟  دفعت حیرة : الناس
ماكین / فة بجوار السیدالناس رودي إلى النزول من المنصة حیث شعر باالرتیاح عندما عاد إلى مكانھ في الغر

إن رودي یستطیع تغییر الموضوع  بنفس أسلوب . میت رامني، رفیقھ ومنافسھ الجمھوري في سباق الرئاسة/والسید
: واآلن قال رودي. رامني، وبالطبع ال داعي أن نقول أن ھیالري وباراك أوباما ال یستطیعون/السید ماكین والسید

ي أدت إلى تلك الصورة المھیبة لعمال البناء وھم یرفعون العلم فوق منطقة ، والت11/9قادت العراق ھجمات  لقد
أنھم یقفون على . أنھم یقفون على قمة ِمرَجل" "أعرف على أي قمة ھم یقفون اآلن: "قال جیولیاني. جراوند زیرو

 لیرفعوا للخطركما عرضوا حیاتھم  .مائة یومل استمرت في االندالعدرجة  2000قمة نیران تبلغ درجة حرارتھا 
لم نسمع صوت شوكة توضع في طبق أو صوت خشخشة دالیة في . ُكانت الغرفة یسودھا الصمت المطبق. " العلم

توقف العمدة لبرھة،  فعطست سیدة ." " ال یمكنكم ھزیمتنا ألننا أمریكیین"لقد رفعوا العلم لیقولوا ." سوار من الذھب
نحن ال نقول ذلك بغطرسة أو بطریقة " ًنیویورك حدیثھ قائال واصل عمدة . عجوز كما لو كانت إشارة منھا
 "أفكارنا أفضل من أفكارك: عسكریة،  ولكن بأسلوب روحي

 –بالفعل ألني ال اعتقد أنا فكرة جیدة على اإلطالق " أفضل من أفكارنا" "أفكارھم"ًأنا لست متیقنا بالطبع إذا كانت 
مكتظة بالسكان عن طریق استخدام تفجیرات نوویة تبلغ قوتھا ثمانیة فكرة تدمیر ناطحات سحاب تقع في وسط مدینة 

                                                
4 /28517/features/news/com.nymag://http  
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ولكني اتفق من حیث المبدأ مع السید جیولیاني بشأن وقوف العاملین في منطقة جراوند . أضعاف قوة قنبلة ھیروشما
ًزیرو على قمة مرجل وأنھم عرضوا فعال حیاتھم للخطر  َ زور البسطاء  كما نتوقع أن یكون الحال بأمانة عندما ی–ِ

 .  موقع انفجار نووي حدیث بدون ارتداء مالبس واقیة

جراوند " ما حدث بالفعل في منطقة –ًمن اآلن فصاعدا، أعتقد أن القارئ لدیھ صورة كاملة إلى حد ما عن األحداث 
 في القوامیس "ground zero" بمانھاتن، وما ھو المعني المستخدم للمصطلح "Ground Zero"زیرو 
 .ً، كل ذلك مدعما بشھادة مھمة لشاھد عیان11/9یزیة قبل اإلنجل

 ما الذي اصطدم بمبنى البنتاجون؟ إذا لم تصطدم الطائرات –أعتقد أن الكثیر من القراء لدیھم الكثیر من األسئلة 
" خاطفي الطائرات"بالبرجین التوأمین، إن أین اختفت الطائرات؟ ماذا حدث لركاب الطائرات؟ ماذا حدث 

تحلق في  Doomsday Plane المسماة 4-؟ لماذا شوھدت الطائرة بوینج أي93ومین؟ ماذا حدث للطائرة رقم المزع
؟ لماذا انھیار البرج الشمالي قبل البرج الجنوبي؟ لماذا دمر المسئولین األمریكیین البرجین ومبنى 11/9السماء یوم 

 الحاالت المصابة بمرض اإلشعاع الحاد بین العاملین في ؟ لماذا لم یكن ھناك الكثیر من7مركز التجارة العالمي رقم 
 وكانت أكثر الحاالت مصابة بمرض اإلشعاع المزمن؟ من الذي أرسل ground zeroمنطقة جراوند زیرو 

الخطابات الجرثومیة المھلكة ولماذا؟ لماذا فضلت خدمات المراقبة التابعة لدول أخرى  مثل روسیا، والھند، والصین 
 كیلو طن من 150تدمیر الوالیات المتحدة األمریكیة لمركز التجارة العالمي عن طریق استخدام " ظةعدم مالح"

التفجیرات النوویة الحراریة وعدم وجود عالقة لكل من أفغانستان والعراق بتلك التفجیرات؟ لماذا صمتت وكالة 
  ولماذا؟11/9ًالطاقة الذریة؟ وأخیرا، من الذي نظم ھجمات 

 كانت عملیة معقدة للغایة ومتعددة الجوانب بحیث یكون من المستحیل وصف 11/9یمكنك أن تتخیل أن أعتقد أنھ 
 .جمیع األحداث في المساحة المحدودة المخصصة لي في ھذه المقالة

یمكنك العثور على  . 11/9 ساعات شرحت فیھا الكثیر عن أحداث 4، أنتجت شریط فیدیو مدتھ 2009في سبتمبر 
كما قمت بتألیف . .”Dimitri Khalezov video“ً إذا أجربت بحث على شبكة االنترنت مستخدما عبارة ھذا الفیدیو

 في تلك 11/9أقول ذلك ألوضح أنھ من المستحیل تفسیر جمیع أحداث . A4 صفحة في شكل 500كتاب یتكون من 
ي على مبنى البنتاجون والظروف ربما یتطلب تفسیر الجوانب الفنیة للھجوم الصاروخ. المقالة المحدودة المساحة

لذلك، فإنھ بالنسبة لكل األسئلة المذكورة في الفقرة . المحیطة بھذا الھجوم نفس المساحة المخصصة لتلك المقالة
 من قبل ھؤالء الذین یریدون أن یدفعوا 11/9تم اإلعداد لھجوم : السابقة یمكنني اإلجابة على السؤال األخیر وحده

دول أخرى إلى  الدخول في حالة حرب مع أفغانستان والعراق وحرمان المواطنین في تلك الدول الوالیات المتحدة و
ًینبغي أن یكون مفھوما أن تنظیم القاعدة أو أي تنظیم إسالمي أخر غیر قادر .  من الحریات المدنیة وحقوق اإلنسان

ار شھود عیان یؤكدون أنھم شاھدوا على إرسال لقطات لطائرات وھمیة إلى وسائل اإلعالم األمریكیة أو استئج
الطائرات األلومونیوم وھى تخترق الفوالذ وتدمر في نفس الوقت مركز التجارة العالمي باستخدام ثالثة تفجیرات 

 كیلو طن كما تبلغ قوة كل واحدة ثمانیة أضعاف 150نوویة حراریة مثبتة تحت األرض، حیث تزن كل واحدة منھا 
 .  لى التي سقطت على مدینة ھیروشیماقوة القنبلة الذریة األو

   تحریضًا تخطیطیةأكثر الرسوم ال: ملحوظة

ھذا ھو . اكتشف أحد قرائي الرسم التخطیطي المبین أناه على موقع ویكیبیدیا في مقالة تشرح االختبارات النوویة
 :الرابط

testing_weapons_Nuclear/wiki/org.wikipedia.en//:http 

 :أما الصورة فھى منشورة في ھذا الرابط

svg.testing_nuclear_of_Types:File/wiki/org.wikipedia.en://http 

 591px-Types_of_nuclear_testing_svg.png: اسم ملف الصورة األصلي
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، إال أنني أحب NEXUSوعلى الرغم من عدم إدراج ھذه الصورة في النسخة األصلیة من المقالة المنشورة في مجلة 
تلك الصورة البسیطة وال استطیع مقاومة إضافتھا إلى النسخة المعروضة على شبكة االنترنت من المقالة الخاصة 

 :بي

 

 

 :بوضوح أربعة أنواع من التفجیرات النوویة التي تجرى في بیئات مختلفة ھىیعرض ھذا الرسم 

 .تحت الماء) 4خارج الغالف الجوي؛ ) 3تحت األرض؛ ) 2الغالف الجوي؛  )1

على قمة كل مكان بھ انفجار تحت األرض؟ ألن الھیكل یرسل " ھیكل طویل"خمن لماذا یتعین علیھم وضع 
 معنیة حول نفسھ؟" موجات"

كما " بالشر"تخطیطي كالسیكي من فترة السبعینات، حیث لم تكن تتسم التفجیرات النوویة في ذلك الوقت أنھ رسم 
ًولم یكن سرا كبیرا في تلك األیام أن االنفجارات النوویة األرضیة یمكن استخدامھا . كانت تناقش على نطاق واسع ً

 ...بنجاح في تدمیر ناطحات السحاب
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  نبذة عن المؤلف

  

  
  
  
  
 

  
، مواطن سوفیتى خاليزوف إیھ دیمتري/ ألستاذا

الوحدة "ًسابقا ومسئول سابق في لجنة تدعى 
خدمة "والمعروفة باسم " 46179العسكریة 

الثانية التابعة لإلدارة الرئیسیة " التحكم الخاصة
عشر في وزارة الدفاع باتحاد الجمهوريات 

ُوتعرف خدمة التحكم . االشتراكية السوفيتية
ُسمیت (م المخابرات الذریة السوفیتیة الخاصة باس

، حیث )بعد ذلك بالمخابرات النوویة السوفیتیة
كانت وحدة عسكریة سریة مسئولة عن الكشف 

بما في ذلك االختبارات (عن التفجیرات النوویة 
الخاصة بأعداء الجمھوریات ) النوویة الجوفیة

االشتراكیة السوفیتیة السابقة، باإلضافة إلى 
وحدة عن مراقبة احترام مختلف مسئولیة ال

المتعلقة باالختبارات النووية المعاھدات الدولیة 
 11بعد أحداث . والتفجيرات النووية السلمية

سبتمبر، أجرى خالیزوف أبحاث مكثفة اثبت فیھا 
أن البرجین التوأمین لمركز التجارة العالمي وكذلك 

 قد تم تدمیرھم باستخدام ثالثة 7المبنى رقم 
 – نوویة حراریة مثبتة تحت األرض متفجرات

ُحیث سمى موقع التدمیر بمنطقة جراوند زیرو 
"ground zero" . ًوفضال عن ذلك، شھد

برنامج التدمیر "خالیزوف بأنھ یعرف ما یسمى ب 
المبنى في البرجین التوأمین منذ " النووي الطارئ

 وذلك حینما –زمن بعید یرجع إلى فترة الثمانیات 
 . دمة التحكم السوفیتیة الخاصةكان یخدم في خ

  

  : یرجى قراءة األتي

 السادة األعزاء

ًلم یكن إجراء ھذا البحث أو إعداد الفیدیوھات التقدیمیة أمرا سھال على اإلطالق؛ ھذا إلى جانب قضاء عدة سنوات  ً
 التي تعارض ھذا في جمع األدلة واستغراق عدة سنوات أخرى في النضال مع الكثیر من الخدمات السریة المختلفة

ًلم یكن شیئا من كل ذلك رخیصا على اإلطالق. العمل بشكل ما أو بأخر ً... 

 . لقد تطلب األمر تكبد مصروفات مالیة ضخمة من أجل توزیع تلك المواد الیوم وترجمتھا إلى عدة لغات

رھا إثارة في القرن الواحد ًونتیجة لجھودنا المبذولة، فإنھ ینبغي أن تعرف الحقیقة عن أھم األحداث تعقیدا وأكث
 ً.أنھ من غیر المرجح أن تقارن أي شيء أخر بأھمیة المعلومات التي تلقیتھا مجانا. 11/9 أحداث –والعشرین 
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ًومع ذلك، إذا كنت حصلت على تلك المعلومات مجانا، فإن األمر لم یكن كذلك بالنسبة لي إذ ال أزال بحاجة إلى دفع 
ًلقد كلفتني الترجمة العربیة التي تقرأھا اآلن مبلغا طائال، . خاص لتقدیم تلك المعلومات لكالكثیر من المال من جیب ال ً

ولكن لألسف لیس لدي المال .  صفحة بأكملھ إلى اللغة العربیة1200ومع ذلك فإنني أتمنى ترجمة كتابي المكون من 
 ...الكافي للقیام بذلك

للجھود المبذولة من جانبي، أو كلیھما، فأرجو أن تأخذ التبرع إذا كنت ترغب في اإلعراب عن امتنانك أو دعمك 
یمكنك التأكد عند التبرع لنا أنك تساند . بعین االعتبار، حیث أننا بحاجة ماسة للموارد المالیة حتى تستمر البحوث

 .الحقیقة وحدھا

 في مدینة بانكوك بمملكة تستطیع تحویل األموال مباشرة وبأني نوع من أنواع العمالت إلى ھذا الحساب البنكي
 .تایالند

 Krung Thai Bank Public Company Limited: البنك المستفید

  KRTHTHBK (SWIFT)::سویف كود

  007895: الرمز/ رقم التوجیھ المصرفي

  Phahonyothin 39 branch: الفرع

  ,Krung Thai Bank Public Company Limited, Phahonyouthin 39 branch: العنوان

          1905/5-9 Phahonyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand. 

          Telephone (662)208-4585 (last digits from 85 to 90) Fax. (662)255-9397 

 MR. DMITRI KHALEZOV:  اسم المستفید

، في حین أن الكتابة الصحیحة "Dimitri"أ على أنھ ُرجاء التأكد صحة كتابة االسم األول للمستفید حیث یكتب خط(
یكتب االسم ( وبدون استخدام االسم الوسط "i" بدون أن یكون الحرف الثاني في االسم "Dmitri"لالسم األول ھى 
 )األول واللقب فقط

  9-36139-0-039: رقم حساب المستفید

  BIC  والكودIBANالكود  : ال تستخدمها البنوك التايالنديةأكواد

  ________________________________________________ 

 : البنوك المراسلة بالدوالر األمریكي

- Bank of New York, New York (IRVTUS3N) 

- Krung Thai Bank Public Co., Ltd. New York (KRTHUS33) 

- Krung Thai Bank Public Co., Ltd. Los Angeles (KRTHUS6L) 

- American Express Bank, New York (AEIBUS33) 

- Bankers Trust Co., New York (BKTRUS33) 

- First Union National Bank, New York (PNBPUS3NNYC) 

- Union Bank of California. N.A. New York 
 )بالنسبة للعمالت األخرى خالف الدوالر األمریكي، فإنھ یمكن استخدام بنوك المراسلة األخرى(
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 المذكور أعاله یتلقى تبرعات بأي عملة ویختلف عن البنوك Krung Thai Bankاء العلم بأن حساب بنك رج
األخرى المخصصة الستقبال تبرعات من المواطنین الناطقین باللغة اإلنجلیزیة، حیث أفضل أن اخصص التبرعات 

 .  لى اللغة العربیةالتي أتلقاھا من العالم العربي لترجمة الكتاب والفیدیوھات الخاصة بي إ

سوف نخطرك في حالة إغالق الحساب البنكي المذكور أعاله من قبل السلطات، وتستطیع الحصول على تحدیث 
 أو com.thology911.wwwللمعلومات بشأن الحسابات البنكیة المخصصة للتبرع عبر الموقع اإللكتروني  

 . ، أو االتصال بي لھذا السببco.thology911.wwwكتروني الموقع اإلل

وبالنسبة لھؤالء الذین ال یثقون في تقدیم تبرعات عبر شبكة االنترنت ویفضلون إرسال شیكات، ھذا ھو العنوان 
 :البریدي الخاص بي

Mr. Dmitri Khalezov) ول هو الحظ أن اسم المستفيد األ"Dmitri" بدون "i" بين حرفي "d" و "m"(  

 P.O. Box 36  

 Yannawa  

 Bangkok 

 Thailand 10120 

 :  إلى العنوان التالي"Western Union"ُكما یمكن إرسال التبرعات مباشرة عن طریق 

Mr. Dmitri Khalezov, Bangkok, Thailand.   

وبدون استخدام االسم  "m"   و "d" بين حرفي "i" بدون "Dmitri"رجاء التأكد  أن اسم المستفيد األول هو (
  ) إجراء التحويلWestern Unionيكتب االسم األول واللقب فقط بدون تبديل وإال سترفض شركة (الوسط 

  : العنوان الخاص بي ألي سبب، فيرجى كتابة العنوان التاليWestern Unionطلبت شركة وإذا 

Dmitri Khalezov, 333, Soi 40, Phahonyothin Rd, Senanikom, Chatuechak, 
Bangkok 10900, Thailand. 

لذا، يفضل إرسال الخطابات إلى . يرجى عدم إرسال خطابات على هذا العنوان ألنه من المرجح ضياعها(
  ) المذكور أعاله"P.O. Box 36"صندوق بريد

 بشأن تفاصیل SMSال رسالة نصیة ، فیرجى إرسWestern Unionوإذا كنت تفضل إرسال التبرع عن طریق 
 :Western Unionالتحویل المالي عبر 

 رقم تحویل األموال -
 اسم المرسل بالكامل -
 البلد التي تم إرسال النقود منھا -
 نوع العملة -
 ُالمبلغ المحول -

 66812492233+: وذلك إلى رقم الھاتف المحمول في مدینة بانكوك

: رسالھا عبر البرید اإللكتروني إلى ھذا العنوانكما أرجو تكرار نفس المعلومات السابقة وإ
com.thology911)AT(donate 
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: ، فإلیك عنوان محفظتيBitcoinأما إذا كنت تستخدم بتكوین 
1L4VE5ED5k1RS56i9wg4QDE3ehurHFNz3F 

، وذلك ألي WebMoney " (/eng/ru.webmoney.www://phtt)"ًویمكننا أیضا تلقي التبرعات عبر  نظام 
 :Dmitri Khalezov التالیة التي تخص "Purses"من ال 

Z285632610819  (US dollars) 

E159784303016  (Euros) 

R384502243216  (Russian rubles) 

U327130392143  (Ukrainian hryvnias) 

، كما WebMoney عند التبرع عبر نظام "Confirmation/authorization"ال تستخدم من فضل خيار (
  ".)دفع للفيديو"أو " دفع للكتاب"، ولكن يكفي وصفه بأنه "donation"أرجو أال تعرف التحويل بأنه تبرع 

 

ًیفضل أن یكونوا قادرین أیضا على التحدث (ًوباإلضافة إلى ذلك، ابحث حالیا عن متحدین باللغة العربیة كلغة أم 
وذلك لكي یساعدوني في المحافظة على منتدى على شبكة االنترنت خصصتھ لھذا الموضوع ، )باللغة اإلنجلیزیة

 com.arabic-thology911.www: الذي أخطط الستضافتھ في ھذا الموقع اإللكتروني

 .أو عروض للتعاون فیما بیننایمكنك االتصال بي إذا كان لدیك بعض األفكار فیما یتعلق بالدعم 

 :أرقام ھواتفي في مدینة بانكوك بمملكة تایالند ھي كالتالي

  2492233-6681+    و 6681-4403337+

081-4403337 081-2492233  

ً صباحا وحتى التاسعة مساءا بتوقیت بانكوك 8: أفضل األوقات لالتصال عبر الھاتف من  ً(+7 GMT) 

 المنشورة على الموقع 1333644-6681+ و 1230760-6685+محمولة أرقام رجاء العلم أن الھواتف ال
 . ًاإللكتروني الخاص بي ال تزال تعمل، ولكنھا أصبحت مقصورة حالیا على االستخدام الشخصي

 :ویمكنك الحصول على بیانات أخرى خاصة بي في الروابط التالیة

com.dkhalezov.www   أو  com.thology911.www  

 co.thology911.www أو

 

وباإلضافة إلى التبرع، ھناك الحاجة إلى بعض المتطوعین الذین یمكنھم المساعدة في نسخ وإعادة نشر الحقیقة عن 
ى الحاجة الماسة إلى متطوعین لترجمة ھذه المواد إلى لغات أجنبیة مثل الفارسیة، والتركیة، ً، فضال إل11/9أحداث 

ًوالفرنسیة، واألسبانیة، والیابانیة، والصینیة، حیث ستكون الترجمة إلى لغات أخرى أمرا مفیدا ومع ذلك، أرجو . ً
 ربما تكون بعض المواد إذ  ،اجة للترجمةاالتصال بي قبل البدء في الترجمة وذلك للتحقق من أنھ ال تزال ھناك ح

 .مترجمة بالفعل إلى لغات معینة

أرجو االتصال بي إذا كنت ترغب في المساھمة بأي مبالغ مالیة أو مجھود شخصي من أجل نشر أو ترجمة تلك 
 com.thology911.www أو com.dkhalezov.wwwبیانات االتصال متوافرة بشكل دائم على الرابط . المواد
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ًالحظ أن الشرطة في بلدك قد تفرض حظرا على إمكانیة  الوصول إلى بعض (  co.thology911.wwwأو 
 )"Proxy  خادمأخرى عبر استخدامالمواقع اإللكترونیة، ولكنھا قد تكون متاحة في بلدان 

للمزید من المعلومات . CipherWall یفضل استخدام طریقة االتصال المشفرة عبر شبكة وفي الحاالت الحساسة،
 ) Contact pageصفحة االتصال  (com.dkhalezov.wwwعن استخدام ھذا البرنامج، یرجى زیارة 

  .ك مقدمًا على التبرعشكرًا ل

) جزء من المقالة أو في فیدیو(یمكنك نسخ بعض المواد . ًممتنا إذا ساعدتنا على إعادة توزیع تلك الموادسأكون 
تحمیل المواد على شبكة االنترنت ونسخھا على اسطوانات دي في دي؛ إرسال المواد إلى . وإرسالھا  إلى اآلخرین

، وذلك إلى جانب إرسالھا إلى ھؤالء الذین Ground Zeroلعاملین في منطقة أعضاء البرلمان في بلدك أو إلى ا
یمكنك إرسال .  وھؤالء الذین یستأجرون مكاتب في برج سیرزGround Zeroیستأجرون مكاتب بجوار منطقة 

لمزید حث اآلخرین على القیام بنفس العمل وإرسال المواد إلى ا. المواد إلى أصدقائك أو أقاربك أو إلى أي شخص
عندما یعرف كل مواطن أمریكي ما حدث بالفعل في مركز التجارة . یجب أن یعرف الناس الحقیقة. من الناس

وفي النھایة، معاقبة المذنبون الفعلیون . العالمي، لن یكون ھناك خیار أمام الحكومة األمریكیة سوى قول الحقیقة
لدیك الفرصة للمطالبة باستعادة بعض الحریات المدنیة ًوفضال عن ذلك، ریما تكون . 11/9الذین ارتكبوا ھجمات 

 "...اإلرھاب" والحرب المزعومة ضد ما یسمى ب11/9ُالسابقة التي سلبت منك بسبب أحداث 

 : كلما أرسلت المواد إلى المزید من الناس، كلما كانت استجابة الناس من ھذا النوع

 

 !" ضرب مركز التجارة العالمي! لداخل عمل با11/9"نقش مدون على كشك الھاتف مدون علیھ 

  التعلیقات الختامیة 

 VillageVoice.com على الموقع اإللكتروني "Death by the Dust":  لومباردي كريستين 1
html.,251567,lombardi,0648/news/com.villagevoice.www://http 

 

 S5 نفس المرجع السابق، 2

 :جون والكوت الذي أجرى عملیة زرع نخاع عظم في ھذا الرابط/ القصة الكاملة عن السید3
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 /mate-cell-his-meets-hero-911/17/12/2007/com.nypost://http  صادمة أخرى في ھذا الرابطوقصة: 
1=page&2408066=id?Story/US/com.go.abcnews://http  
 NYmag.com 25.02.07من "Rudy Tuesday"":  رودريك، ستيفين4

http://nymag.com/news/features/28517/ 

  :روابط إضافیة

رجاء [) بما في ذلك أحدث المواد المنشورة، وبیانات االتصال بالمؤلف، ومعلومات عن التبرعات(المعلومات أحدث 
ًالشرطة في بلدك قد تفرض حظرا على إمكانیة  الوصول إلى بعض المواقع اإللكترونیة، ولكنھا قد تكون  العلم أن

 ]"Proxy  خادمدان أخرى عبر استخداممتاحة في بل

http://www.dkhalezov.com           http://www.911thology.com         http://www.911thology.co                              
http://www.911thology.org           http://www.911thology.net           http://www.911thology.info           
http://www.911thology.biz            http://www.911thology.ru            http://www.911thology.de             
http://www.911thology.fr               http://www.911thology.es           http://www.911thology.pl   

http://www.911thology-arabic.com  http://www.911thology-farsi.com  http://www.911thology.it    

http://www.911thology-turkish.com  http://www.911thology-thai.com  

  net.truth-911://http:  لتنزیل بعض الفیدیوھات والملفات األخرى

 imitriKhalezovD/user/com.youtube.www://http : قناة الیوتیوب

ویسرني أن أبلغكم أنھ بحلول الوقت الذي تقرأون فیھ تلك المقالة سأكون قد انتھیت من الترجمة العربیة لمقالة أخرى 
، وبالتحدید "اإلرھاب البیولوجي"تتعلق بموضوع شائن عن األلغام، حیث أتناول في تلك المقالة ما یسمى ب 

فإذا ". إرھابیون مسلمون" من قبل من یتصورون أنھم 11/9أعقاب كارثة التي أرسلت في " الخطابات الجرثومیة"
 : كان األمر كذلك، فإنھ یمكنك تنزیل المقالة من الروابط التالیة

http://www.911-truth.net/911_Anthrax_Attacks_Dimitri_Khalezov_Arabic.doc  
http://www.911-truth.net/911_Anthrax_Attacks_Dimitri_Khalezov_Arabic.pdf  
http://www.911-truth.net/911_Anthrax_Attacks_Dimitri_Khalezov_English.doc  
http://www.911-truth.net/911_Anthrax_Attacks_Dimitri_Khalezov_English.pdf 

  

 ً سبتمبر متاحة حالیا باللغة11أنھ لمن دواعي سروري أن أبلغكم أن الطبعة الكاملة من كتابي عن أحداث 
، وأتمنى  com.thology911.www://http روابط تنزیل الكتاب متوافرة في ھذا الموقع اإللكتروني. اإلنجلیزیة

 .ن أتمكن من ترجمة ھذا العمل إلى اللغة العربیة في أقرب وقتبدعمكم الكریم أ

 وباإلضافة إلى ذلك، فإنني أبحث عن متطوعین من الناطقین باللغة العربیة لتنظیم وصیانة وإدارة منتدى
 موضوعي عن االنھیار النووي لمركز التجارة العالمي إلى جانب اإلرھاب النووي في وجھ العموم، حیث أعتزم

  com.arabic-thology911.www://http  :ة ھذا المنتدى على الموقع اإللكترونياستضاف

 .ًأرجو أال تتردد في االتصال بي إذا كنت مھتما بھذا األمر

 
تركیة، والفارسیة، والبشتونیة، وال العبریة، فضًال عن، ُیمكن تنزیل نسخ باللغة اإلنجلیزیة، والعربیة، والتایالندیة

 :  من الروابط التالیةPDF و MS Word من ھذه المقالة على ھیئة ملفات واألردیة، وبعض اللغات األخرى

http://nymag.com/news/features/28517/
http://www.dkhalezov.com
http://www.911thology.com
http://www.911thology.co
http://www.911thology.org
http://www.911thology.net
http://www.911thology.info
http://www.911thology.biz
http://www.911thology.ru
http://www.911thology.de
http://www.911thology.fr
http://www.911thology.es
http://www.911thology.pl
http://www.911thology-arabic.com
http://www.911thology-farsi.com
http://www.911thology.it
http://www.911thology-turkish.com
http://www.911thology-thai.com
http://www.911-truth.net/911_Anthrax_Attacks_Dimitri_Khalezov_Arabic.doc
http://www.911-truth.net/911_Anthrax_Attacks_Dimitri_Khalezov_Arabic.pdf
http://www.911-truth.net/911_Anthrax_Attacks_Dimitri_Khalezov_English.doc
http://www.911-truth.net/911_Anthrax_Attacks_Dimitri_Khalezov_English.pdf
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http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.doc  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.pdf  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English_pictures_used.zip 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.doc 
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic_pictures_used.zip  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.doc  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.pdf 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Hebrew.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Hebrew.pdf 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Farsi.doc 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Farsi.pdf 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Pushto.doc    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Pushto.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Urdu.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Urdu.pdf  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Spanish.doc    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Spanish.pdf    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_French.doc    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_French.pdf  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_German.doc    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_German.pdf  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Italian.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Italian.pdf     

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Portuguese.doc   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Portuguese.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Dutch.pdf  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Dutch.doc   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Hebrew.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Hebrew.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Farsi.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Farsi.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Pushto.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Urdu.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Urdu.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_French.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Italian.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Italian.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Dutch.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Dutch.doc
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http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Swedish.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Swedish.doc  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Russian.doc    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Russian.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Polish.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Polish.pdf 
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Czech.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Czech.pdf    
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Slovak.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Slovak.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Bulgarian.doc    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Bulgarian.pdf    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Serbian.doc    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Serbian.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Greek.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Greek.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Chinese_Simplified.doc    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Chinese_Simplified.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Chinese_Traditional.doc   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Chinese_Traditional.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Korean.doc    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Korean.pdf    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Japanese.doc    

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Japanese.pdf    

http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Polish.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Polish.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Czech.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Czech.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Slovak.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Slovak.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Greek.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Greek.pdf
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