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ئةف ثةستٕٔكة دٖاسٖة بَٕ :

ِةسكةطةكىَ ئةظ ثةستٕكة ر ِةرى دٖتى خبٍٕٖت .

كةطي يََٗ خييية ٕس ربي يَٕ جعاكيييةكىَ سةٔػيييةٌبري.
بكاسٍَِٗيييةسََٖ فةٖظيييبٕٔكى دكٕوةلطيييةِىَ ويييةدا.
ئةظٍٗييذاس ٔ حةرَٖكييةسََٖ صويياُ ٌٔعَٗظييٍٗا كييٕسدى.
دٔطت ٔ ِةظاه ٔ ٌٗاغ ٔوالباتاوَ ...
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ثَٗؼطٕٔتَ :
تٕسََِٖ كٕوةالَٖةتى ب طؼتى ٔ ب تاٖبةتى فةٖظبٕٔك بابةت َى
طةسةكى ٖىَ وةٖة دةوىَ ئةً ئٍتةسٌَٗتىَ بكاسدئٍَٗ  ،لةٔا بابةت َى
ظىَ ثةستٕٔكىَ طشَٖذاى فةٖظبٕٔكى ٖة،ضٌٕكى سَٖزةٖةكا صٔساخةلك َى
جّٗاٌىَ ب تاٖبةتى خةلكىَ وةٖىَ كٕسدطتاٌىَ ٔ كٕوةلَطةِىَ ئةً
تَٗذا درَٖ ،فةٖظبٕٔكى ٔةك تٕسِا كٕوةالَٖةتى بكاسدئٍَٗ .ئةف تٕسِا
كٕوةالَٖةتى ػٗاٖة تاسادةٖةكىَ باؾ وَٗؼكىَ وة داطريبكت
ٔوةوزٖٔمى بكاسئٍٗاٌا خٕةبكت لةٔاثَٗتعى ٖة ئةً دبكاسئٍٗاٌىَ دا
ِٕػٗاسبني ٔةطا ِضسبكني ِةسٔةكى ئةً تشٔوبَٗمىَ دِارَٖٔٔ ضٌٕكى
كاسٖطةسٖةك طشٌط لظةسكاسٔضاالكََٗٗ وةََٖٗ سٔراٌةِةٖة .بكاسئٍٗاُ
ٔبشَٖعةبشٌا فةٖظبٕٔكى طِٕٕسٍََٖٗ وةصُ ََٖٗ وَٗؼكى ثةٖذادكت ،
ض ئةظ طِٕٕسٍٖة دباؾ بَ ٖاُ خشاب بَ ئةظ ضةٌذة طشَٖذاى ٍِذىَ
ٖة كائةً ضةٔا دظىَ تِٕسىَ طةِؼتٍٗة ٔضةٔا كاسلظةسدكَ ٔبَٕ ض
وةسةً بكاسدئٍَِٕٗ .ػذاسى ٔ ِؼٗاسبني دٔٔ سَٖكََٗ طةسكةفتٍىَ ٌة
دبكاسئٍٗاٌا ظىَ تٕسِا كٕوةالَٖةتى دا ئةطةسوةبعَٗت ئةً بظةسكةفتى
دظىَ تِٕسىَ دا بكاسٍَِٗةسبَ ،لةٔا وَ ضةٌذ تةٔةس ٔ بابةت لذٔس

4

ئةص ٔ فةٖظبٕٔك دكٕوةلَطةِىَ دا

جاطي ؿربى

ِٕػذاسى ِٕٔػٗاسبٍٗى ٌعَٗظٍٗة دضةٌذ منٌٕٔةكادا ربَٕ ٍِذىَ وفاى
رىَ ٔةسطشى دظىَ ثةستٕٔكىَ داٌ.ةكٕوَ ِةٔلذاٖة ضاسةطةسٖا ِةوى
ٔاُ كٗؼة ٔ ئاسٖؼابكي ََٖٗ دٌاظا ظىَ تِٕسىَ دا ىلَ وَ ػٗاٖة ٍِذةك
ِٕػذاسى ٔضاسةطةسٖا بٍعٗظي لطٕس ػٗاُ ٔ دٖتٍََٗ خٕة لذٔسظى
ى دضةٌذ بابةتاُ دا
بابةتى ٔ بؼَٕٗةٖةك طٕجناى كاسٖطةسٖا ظىَ تِٕس َ
وَ ٌعَٗظٍٗة ٔدٖاسكشٍٖة بٍَِٕذىَ ئةً صَٖذةتش تٕٔػى ئاسٖؼة ٔخشابٗا
ٌةبني بَٕخٕة ٔ كةطََٗ لذةٔسٔبةسََٖ خٕة ببني ضاسةطةسى دساطتى
ٔدسٔطتٗا بكاسئٍٗاٌا ظ َى تٕسِا كٕوةالَٖةتى دا ...

جاطي ؿربى
2015/7/22
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وَٗزٖٔٔا ضَٗكشُ ٔ بةالفكشٌا فةٖظبٕٔكى لظةسدةطت َى
واسك صٔكَٗشبةسطى :
دةطت ثَٗكىَ دىَ رٌاطٍاوا ضَٗكةسىَ ظىَ تٕسِىَ دةطت ثَٗكةَٖ  ،كا كىَ
ضَٗكشٖة ٔضةٔادةطت ثَٗكشٖة ٔبةالف كشٖة تاطةِؼتٗة ظى سادةٖىَ ئةً
دبٍَٗ فةٖظبٕٔكى :
ٌاف  :واسك ئٗمٕٗت صٔكَٗش بَٗشط
) ( Mark Eliot Zuckerberg
رداٖك بٕٖٔىَ1984-5-14 :
USA-White Plains , New York
خاٌذُ لعاُ قٕتاخباٌا ٔفَٗشطةََِٗ ثةسٔةسدىَ خاٌذى ٖة :
Ardsley High School 2000-1998 -1
Phillips Exeter Academy 2002 – 2000 -2
-3

ِ Harvard Universityاتةدةسئَٗخظنت ٔدةسٌةضٕٖٔة
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ِةظزٍٖا ٔى ٌاظىَ ٔى Priscilla Chan :
ى رٖاٌاِةظزٍٖٗىَ ثَٗك ئٍٗاٖة.
لظاال َ 2012
كاس :ثشٔطشاوةسىَ كٕوجٕٗتةسى  ،باصسطاٌىَ ئٍٗتةسٌَٗتىَ لظاال  2004ىَ
طةسٌاف  :بةسدةفك ٔ سَٖعةبةسىَ طةسةكى ٖ َى كٕوجاٌٗا فةٖظبٕٔكى ٖة ،
والجةس facebook/zuck :
دةوىَ صٔكَٗشبَٗشطى فةٖظبٕٔك ضَٗكشى ٖاُ ثالُ بَٕ ضَٗكشٌأىَ داٌاى
درٔٔسا بةػ َى خٕٖىَ ٌافخٕى ظةبٕٔ ،
ه  2004-2-4بةلكٕ ئٗمّاوا ضَٗكشٌا تٕسِةكا ٔةك فةٖظبٕٔكى بٕ
صٔكَٗشبَٗشطى ِاتبٗت ر ( ئةكادوٗا فمٗجٗع ئَٗكظَٗتةس )فَٗشطةِا
صٔكَٗشبَٗشطى َىل خاٌذى  ،لظاال  2002ىَ
ِاتةٔةػاٌذُ ٔقٕتابى خبٕسَٖبةسى ٔىَ بى ٍَٖٔ .ىَ ٌاظٌٕٗؼاٌََٗ ثةستٕٔكىَ
( ) The photo address book
ئةظ ٌاظةبٕٔ قٕتابٗاىلَ كشى لذةطت ثَٗكىَ ٔ،ةك ٍَٖٔةكىَ سَٖبةسى  .بٕٔ
ثؼكةكا طشٌط رطةسبٕسََِٖ قٕتابََٗٗ جعاكى لطةه قٕتابََٗٗ تاٖبةت .
دطةه ٔاُ قٕتابٗاُ دػٗاُ بكةٌة لٗظتةكا تاٖبةمتةٌذٖا ٔةكى ثٕلََٗ ٔاُ
ََٖٗ طاالٌة ِٔةظالََٗ ٔاُ ٔرواسَٖت ٔاُ َٖٗت وٕباٖال .
سٔرةكىَ ه كٕلٗزىَ فةٖظبٕٔكىَ صٔكَٗشبَٗشطى دةطت ثَٗكش بتٍىَ ٔةك
تؼتََٗ كٕلٗزا ِاسظاسد ثاػاُ صٔكَٗشبَٗشطى بشٖاسداى ه فَٗشطةََِٗ دى رى
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بةالف بكت ِ .ةظاىلَ ٔى ٖىَ بَٕبةالفكشٌىَ ِاسٖكاس ( Dustin
) Moskovits
دطةه ٔى دةطت ب بةالفكشٌىَ كشلعاُ وةلَبةٌذََٖ خاٌذٌىَ
( كٕلٕوبٗا _ صاٌكٕٖا ٌٕٗسك _ طتاُ فٕسد _ وارثموث _ كورنيَل _

ثٍَٗ _ بشأُ ئٕٖاهَ )
( طةوري الََٖ ) ٖاسٖكةسىَ ٖاسٖا طىَ ثٍَٗطاظى ٖىَ ٔةالَتىَ ِاٖتىَ ه
ئٕلٕوجٗاتا ِاظٍٗىَ ٖا طاال 2012ىَ دطةه صٔكَٗشبَٗشطى درٔٔسا ٖٔعة دةوىَ
فةٖظبٕٔك ضَٗكشى دبَٗزٖت :
صٔكَٗشبَٗشط ب ئاػكشاى لظةسكشٌاكاسَٖت وةصُ بى .
( طةوري الََٖ ) بكاسٍَِٗةسىَ رواسة (  ) 14بى ٖىَ فةٖظبٕٔكى دةوىَ
بكاسئٍٗاى .
ثؼتى صٔكَٗشبَٗشط ضٕٔى ( ثالٕٔ ئالتٕٔ _ كالٗفٕسٌٗا ) دطةه
( داطنت وٕطكٕظٗتظى ) ٍِٔذةك ِةظاال ٔاٌا بَٕخٕ خاٌٗةك بضٗك كشىَ
كشبَٕ خضوةتكشٌ َى ٔةك ٌعَٗظٍٗطةِةك .
ه بّاسىَ صٔكَٗشبَٗشطى ضافجَٗكةفنت لطةه ( ثٗتةس ثيل )ى كر

ئةظىَ والكةس دكٕوجاٌٗىَ دا ئةٔاُ ٌعَٗظٍٗطةِاخٕ ٔةسطشت
لٍٗعا 2004ىَ  .لذٖف صٔكَٗشبَٗشطى طشٔثى ثالُ دةٍٖابضظشُ ِاسظاسد ىلَ
لذٔواِٗىَ بشٖاسداُ مبٍَٗ ه كالٗفٕسٌٗا .
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ئةٔاٌا ئٕفةسَٖت كٕوجاٌَٗٗت طشٌط سةت دكشُ بَٕ ٍِذىَ كٕوجاٌٗاخٕ
بفشٔػَ ٔاُ ئاٌكٕ ساصى ٌةدبُٕٔ .
دضافجَٗكةفتٍةكىَ دا صٔكَٗشبَٗشطى دٖاسكش كابٕضى ئةٔ ئٕفةسة سةت دكشُ
ٔطٕت ٌ :ةربةس كٕروىَ ثاسا بٕٔ وة سةت دكش بَٕ وَ ِٔةظالَٗت وَ
طشٌطرتَٖ تؼت ئةٔبٕٔ وةثَٗضاٌٍٗةكا ظةكشى ضَٗكش ٔمبفاٖة بَٕ خةلكى ،
ِةبٌٕٔا كٕوجاٌََٗٗ وٗذٖاٖىَ ٔخٕةدٖىَ طشٔثََٗ تَٗكةه ِضسةكا ٌةٖاطةسٌخ
ساكَٗؽ بٕٔ بَٕوَ.
صٔكَٗشبَٗشطى ئاسواجناخٕة بَٕ ( ٔاٖةس وةطةصَٖ ) دٔٔباسةكشظة لظاال
2010ىَ طةباسةت فةٖظبٕٔكى طٕت  :ئةٔتؼتىَ ئةص طةلةك طشٌطٗىَ ثىَ
ددً ئةسكة  ،دٌٔٗاٖىَ ثىَ ظةكةت .
ربةسٔىَ ه ٌٗظاٌا طاال 2009ىَ صٔكَٗشبَٗشطى ه ػريةتابةسىَ ٖا
(

 ) Netscape CFO Peter Currieطةسٖا ئةٔا

لظةسطرتاتٗزٖا كاسٔباسىَ ثاسةى ٖىَ فةٖظبٕٔكى  .ه تةممٕصا طاال
2010ىَ طٕت طٕٔتك لظةس ِاتٍةكشُ كٕ كٕوجاٌٗأاُ طةِؼت ( ) 500
ومُٕٗ بكاسٍَِٗةساُ  .دةوىَ ثشطٗاسر صٔكَٗشبَٗشطى ِاتٗةكشُ كافةٖظبٕٔك
دػَٗت ضةٌذ داِاتى رسٖكالواُ بذةطت خٕظةبٍٗت ٔةك ئةجناوةك كٕ
ددٖاسدا صَٖذةبٌٕٔىَ دا ئةٔى ػمٕظةكشٔطٕت :ب ِضساوَ ئةً دػََٗ ،
ئةطةستَٕبةسىَ خٕبذٖىَ كاوةضةٌذ سٔثةه ِةٌة ٔ ِاتٍٗة بكاسئٍٗاُ دطةه

9

ئةص ٔ فةٖظبٕٔك دكٕوةلَطةِىَ دا

جاطي ؿربى

سٖكالواُ بةسأسد دطةه ٖا ىلَ طةسٖاٌا ثشطٗاساُ  .ئةف ٌاظةٌذة بَٕوة
ثضةكىَ كَٗىرت ر  %10ىَ رسٔثةالُ ٌٔاظةٌذا ىلَ طةسٖاٌىَ %20ىَ ٖاظةطشتى
دطةه سٖكالواُ  ،ئةظة بظاٌاِٗرتَٖ تؼتة ئةً بكةَٖ  .بةغ ئةً
ٌةدٔةطاٌني  ،وةٍِذ ثاسةَٖٗت ِني واٌة  ،وةسةواوَ ئةً بةسدةٔاً
دَِٗمني تؼت بشَٖعةبضَ  ،ئةً ٖىَ وةصُ دبني ب ٔى سادةى ٖاوة بعَٗت
ى ( طتٗعَ لَٗف )ى ئةظىَ ثةستٕٔكا
ه َ 2010
( )Hackers Heroes of the computer .rivolution

لظاال 1984ىَ ضَٗكشى  .طٕت :صٔكَٗشبَٗشط ب ئاػكشاى ِضسدكةت ئةٔ
ِاككةسة  .صٔكةسبَٗشطى بةسطعأى دأطٕت  :ض ٌٍٗة تَٕتؼتا بؼكٍَٗى دا
ٔاُ باػرتىلَ بكةى .
داوةصساٌذٖا فةٖظبٕٔكى (

ِ ) Hackthonsةس  6تا  8حةفتٗاُ

كٌٕرتٔه لظةسدكش ئةٔجّىَ بةػذاسبٕٖٔاُ دىَ ػةظةك ِةبٗت بَٕ
ساصٖكشٌىَ ٔدسٔطتكشٌا ثشٔرةٖةكى .
كٕوجاٌٗىَ سَٖك ثىَ دا كٕ وٕصٖكىَ ٔخاسٌىَ ٔوةٖىَ دطةه خٕببةُ َٖٔشىَ ،
طةلةك ئةٌذاوََٗ طتافىَ فةٖظبٕٔكى دٌاظا ٔاُ دا صٔكَٗشبَٗشط خبٕرى ب
سَٖك ٔثَٗكى ئاوادة دبٕٔ ِ ،ضسا ظىَ داوةصساٌذٖىَ ( ) Hackthons
ئةٔة تَٕ بؼَٗى تؼتةكىَ طةلةك باؾ ئاظابكةى دػةظةكىَ دا .
صٔكَٗشبَٗشطى طٕت ( طتٗعَ لَٗف )ى  :ئةٔتؼتة ثاسضةكةركةطاٖةتٗا
فةٖظبٕٔكى ٌٕكة ٔبَٗطٕواُ كاكمكا كةطاٖةتٗاوٍة  .لظاال 2010ىَ ه
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سٔرٌاوا ( ظاٌتى فاٖش ) صٔكَٗشبَٗشط ِةلبزاست كةطىَ رواسة ئَٗك ر 100
كةطََٗ ثرت كاسٖطةسى ه خةلكىَ كشى لظةسدةوىَ ثَٗضاٌٍٗاٌذا ِٔةسٔةطا
لظاال 2009ىَ ِةس دسٔرٌاوا ٌاظربى دا كةطىّ رواسة 23ىَ بى رٔاُ 100
كةطا .
ِةس لظاال 2010ىَ ِاتة ِةلبزاستَ كةطىَ رواسة  16دظةكٕلٍٗا طاالٌة ٖا
(  ) New states manدا ر 50ى كاسٖطةستشَٖ كةطاٌََٗ
ددٌٔٗاٖىَ دا .
لظاال 2011ىَ دضافجَٗكةفتٍةكىَ دا ه كةٌالَىَ (  ) PBCثؼتى وشٌا (
 ) Stev Jobsصٔكَٗشبَٗشطى طٕت  :طتَٗعى ػريةت ه وَ كشكا
ضةٔا تٗىةكا بشَٖعةبةس ضَٗكةً دفةٖظبٕٔكى دا ٔ ،طٕتة وَ َِٗ :ؼتا
تؼتََٗ باؾ دةٍٖة طةسئاظاكشٌىَ ٔةكى كٕالَٗتةكا بمٍذ ٔتؼتََٗ باؾ ٔةكى
تةخبٕ.
ه1ى ِةٖعا  10لظاال 2012ىَ صٔكَٗشبَٗشطى طةسةداٌا طةسٔك ٔةصٖشىَ
سٔطٗا (  ) Dimitry Medvedevكش ه وٕطكٕ  ،بَٕ ثَٗؼعةبشٌا
داٍَِٗاٌََٗ وٗذٖاََٖٗ جعاكى ه سٔطٗا ٔبمٍذكشٌا جََّٗ فةٖظبٕٔكى ه
باصاسََٖ سٔطٗا .
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ٔةصٖشىَ ثةٖٕةٌذٖا ٖىَ سٔطٗا ثٕطتةك دتٕٖتةسىَ خٕةدا بةالفكش كٕ
طةسٔك ٔةصٖش ه وٕطكٕ ثاٖتةختىَ سٔطٗا ِاٌذاُ ه داوةصسٍَٖةسََٖ تٕسََِٖ
جعاكى كش  ،ثالُ َِٗالُ َٖٕ رٌاظربٌا ثشٔطشاوةسَٖت ٔاُ ،
ٔجلّىَ ٔىَ ِضسكشُ بَٕظةكشٌا طةٌتةسةكىَ لَٗكٕلٍٗا دوٕطكٕدا  .ه
2012ىَ بكاسٍَِٗةسََٖ فةٖظبٕٔكى ه سٔطٗاٖىَ طةِؼنت ٌَٗضٖكى ()9
ومُٕٗ بكاسٍَِٗةساُ  ،ددةوةكىَ دا تٕسِا ( ٖ ) VKاسٔطى ٖاخٕواىل
طةِؼتة  34ومُٕٗ بكاسٍَِٗةسا ه سٔطٗا .
( سَٖبٗكيا ظيياُ دَٖيك ) طييةسٔكا فةٖظييبٕٔكى ٖاكشٌيا بيياصاسى خٕٖيياكش 85
ومُٕٗ بكاسٍَِٗةسََٖ فةٖظبٕٔكى ٖيََٗ ئيةوشٖكى ئاػيكشابني ليشٔرا 1ىَ ٖيا
ِةمليييييييييةتا ٌٗؼيييييييييتٗىاٌى ليييييييييشٔرا 6ى ٌٗظييييييييياٌا 2013ىَ،
ه ٔ (2013-8-9اػٍتُٕ ثٕطت ) بةالفكشكٕ ثشٔفاٖمىَ صٔكَٗشبَٗشطى ِاتية
ِاككشُ رالٖىَ طاٖتةكىَ ثَٗؼكةتى ٖىَ بىَ كاس ىلَ ٔةطا دٖاسٌةبى كاضيةٌذ
ئةف ٌٕٔضةٖة ساطنت .
ه ِةٖعا 9طاال 2013ىَ ه كٌٕفشاٌظىَ
( ) TechCrunch Disrupt
صٔكَٗشبَٗشطى دٖاسكش ئةٖٔىَ كاسدكةت بٕتٕواسكشٌا  5بمُٕٗ وشٔظاُ ئةَٖٔت
ٌةِاتني طشَٖذاُ ب ئٍٗتةسٌَٗتىَ ظة ٔدٖاسكش ئةف ثَٗكعة طشَٖذاٌة دىَ
دطةه ئاسواجنا ثشٔرىَ
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( ٖ) internet.orgىَ فةٖظبٕٔكى ظةبت  ،دطةه ثؼتطريٖا
كٕوجاٌََٗٗ دى ََٖٗ تةكٍٕلٕجٗىَ ٔلَٗطةسٖاُ بَٕ بمٍذكشٌا رواسا خةلكىَ
بٕئٍٗتةسٌَٗتىَ .
صٔكَٗشبَٗشط ئاخفتٍكةسىَ طةسةكى ٖىَ فةٖظبٕٔكى ه ٌٗظاٌا طاال 2011ىَ
ه بارَٖشىَ بةسػةلٌٕا-ئٗظجاٌٗا دكٌٕطشَٖظىَ
(  ) MWC the 2014 mobile worldئةظا بطِٕذاسٖا 75
ِضاس بشٖكاسا ٔطةسضأةََٖٗ وٗذٖاََٖٗ جٕسأجٕس دٔٔباسةكش ئةِٔضسا
فةٖظبٕٔكى لظةس تةكٍٕلٕجٗا وٕباٖمىَ ئاػكةساكش كٕ دىَ وٕباٖن
ئةكتةسٖا داِاتٕٖٔىَ فةٖظبٕٔكى كةت  .ئاخفتٍأى لظةس بةسفشةِكشٌا
ٔىَ ئاسواجنىَ بى ئةٔا دٖاسكشى كٕئةٔ ٖىَ كاسدكةت بَٕ بةسفشةِكشٌا
ثةٖاوا ئٍٗتةسٌَٗتىَ لظةساٌظةسى جّٗاٌ َى .
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ى ئةً فةٖظبٕٔكى دسٔطت بكاسدئٍَٗ ؟
ئةس َ
بال فةٖظبٕٔك سٖٔىَ ساطتةقٍٗةٖىَ وةبٗت ٌٔ ،ةَِٗتة طِٕٕسَٖ ٔئةً
فةٖظبٕٔكى ب طشٌط بضاٌني ِٔةسلعٍٗةكا ئةً تَٗذا بكني رطٍٕٔسََٖ ٔىَ
دةسٌةئَٗخني ب فكشٔصاٌني ِٔؼٗاسى طةسةدةسٖىَ دطةه بكني ِ ،ةسئَٗك
روة  ،كاضةٔا ٌاطٍاوا خٕٖا تاٖبةت ِةٖةٔصاٌٗاسَٖٗت وةتَٗذاٌة فةٖظبٕٔك
رى ٔةطا ٌاطٍاوةٖةكا وةٖا ئةلكرتٌٔى ٖة  ،باساثرتٖاوة فةٖظبٕٔك ٖىَ
ِةى  ،ئةسىَ ئةً بٕضى بكاسدئٍَٗ  ،ئةً فةٖظبٕٔكى بكاسدئٍَٗ بَٕ
بةالظكشٌا ٍَٖٔا داِةظالَٗت وةببٍَٗ ٔئةً بابةتََٗ ٌعٗظكى رى بةالف
دكني ض بابةتََٗ طشَٖذاى ب وةخبٕظة ٖاُ ض ٌٕٔضة ٖاُ صاٌٗاسى ٖاُ
ِةسٌعَٗظٍٗةك طٗاطى ٖاُ ساوٗاسى ٖاُ ئةدةبى ٖاُ كٕوةالٖةتى ِ ..تذ
ئةً بٕٔضٌَٕٗت خٕة تَٗذا دٖاسدكني لظةس ٔاُ كاسٔضاالكََٗٗ سٔراٌة ض
ََٖٗ ئةً ئةجناً ددَٖ ٖاُ خةلك ٔكٕوةلَطةٓ .لعَٗشىَ دظَٗت ئةً بضاٌني
فةٖظبٕٔك ٌةدةسطةِةكة تةض بعَٗت تَٕدىَ تَٗذا دطةه خٕ دةسباصكةى
كاسٔضاالكََٗٗ وةرى طٍٕٔس ِةٌة بةلكى بَٗزى ئاصادً ٔئةكأةٌتىَ وٍة ىلَ
دظَٗت ئاصادٖاتة ٌةبٗتة جّىَ ٌٗطةساٌٗىَ ٔخةلكىَ ئاصاس ٌةدةت ٌٔةخٕػٗا
ثةٖذاٌةكةت بَٕ َٖٗت بةساوبةس َٖٔٗت ببٍَٗ .
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ٔةك ئةصدبٍٗي فةٖظبٕٔك ٖىَ بٕٖٔة ثةسدةٖةك بَٕ ثٕٔػٍٗا كاسََٖ
ٌةدسٔطت ٔتاكََٗ كٕوةلَطةِىَ فةٖظبٕٔك ٖىَ كشى ثَٗطةِةك بَٕ
ئالَٕطٕسكشٌا كاسٔتاٖبةمتةٌذَٖٗت خٕة بَٕمنٌٕٔة :دىَ بٍٗى كةطةك ٖىَ
تَٗذا سةخٍىَ حلكٕوةتىَ ٖاُ كٕوةلَطةِىَ ٖاُ كةطاٖةتٗةكىَ دطشٖت ٔض
رسةخٍىَ ٌضاٌٗت بؼَٕٗاصةك كشَٖت دطشٖت دىَ بٗتةجّىَ ئالٕصٖىَ دٌاظا
كٕوةلَطةِىَ دا ٔبةسدةٔاوة ٖ ،ىَ خٕكشٖة سةخٍةطش ٖ .اُ دىَ بٍٗى
كةطةك ٖىَ بابةتا بةالف دكةت بىَ بٍةوأرَٖذةسََٖ دسٔطت ٔبةسدةٔاً
بابةتََٗ طٗاطى ٔكٕوةالٖةتى ٖىَ بةالف دكةت ٔخةلك ٔةطا ِضسدكَ
سٔرٌاوةظاٌة ئةٔ خبٕ ض ر كاسىَ سٔرٌاوةظاٌٗىَ ٌضاٌٗت ٖ .اُ ئَٗك تَٗذا ٖىَ
بٕٖٔة ضاالكعاُ خٕتَٗكةىل كاسََٖ ضاالكعاٌاُ دكةت بتٍىَ ٖىَ كاسٖطةسٖىَ
ه ٔاُ كةطاُ دكةت ََٖٗ ثةٖٕةٌذٖا ِةظالٍٗٗىَ د فةٖظبٕٔكى دا دطةه
ِةى ب ٔاُ بابةت ٌٔعَٗظٍََٗٗ ئةٔبةالف دكةت بَٕ ٍِذىَ ِةظالََٗ ٔى
بضاٌَ ضاالكعاٌة ِ ،ةس بابةتةكىَ بعَٗت بةالف دكةت بَٕ ٔى ٌةطشٌطة
كاسٖطةسٖأىَ ضةٌذة ٔ ثةٖٕةٌذى ب كىَ ظة ِةٖة ٖاطشٌط لذةف ٔى ئةٔة
خٕثىَ بةسٌٗاغ بكةت ٖ .اُ رى كةطةك ٖىَ سابٕٔى كاوريةٖةكا ٍَٖٔا
ٖاكشِى رباصاسى ٔ ٍَٖٔادطشٖت بَِٕةس دميةٌةكىَ ببٍٗٗت ٖاخٕكشٖة
سٔرٌاوةظاٌةكىَ فٕتٕطشافى بىَ وٕلةت ٔبىَ دةطتٕٖشى ٖٔىَ ٍَٖٔا بةالف
دكةت ٖ .اُ كةطةكة ض رطٗاطةتىَ ٌضاٌٗت د فةٖظبٕٔكى دا بَٕخةلكىَ
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دٖاسكشٖة طٗاطةمتةداسة بةسدةٔاً خٕة تَٗكةىل بابةتََٗ طٗاطى دكةت بىَ
ثّٗضاٌني ٔرَٖذةسََٖ ساطت ٔدسٔطت بابةتََٗ طٗاطى بةالف دكةت  .ربمى
كاسََٖ وَ دٖاسكشَٖ طةلةك كاسََٖ دى رى ِةٌة كَٕ ٌةكاسىَ ٔاٌَ ٔتَٗذا
ٌةػاسةصاٌة ٔض ثةٖٕةٌذى ب كةطاٖةتٗا ٔاُ ظةٌٍٗة ىلَ بةسدةٔاً ٖىَ ب
صٔسى دكةُ كاسىَ خٕة دفةٖظبٕٔكى دا بىَ سةصاوةٌذى  .جّىَ دةطت
خٕةػٗىَ ٖة ئةطةس طةجنََٗ وة ٔةطا تَٗطةِؼتى ٔػاسةصابنب
ٔسةٔػةٌبريى لذةف ثةٖذا ببٗت  ،ىلَ ٌةب ػَٕٗةٖةك ِٕطا صٖاٌََٗ وةصُ
بطةٍَِٗ كٕوةلَطةِىَ صاٌٗاسَٖٗت ٌةدسٔطت بطةٍَِٗ خةلكىَ  ،كاسةطاتة
ئةص ض رسةختىَ ٌةصامن ٔسةخٍةك خشابكةس ه ػٍٕٖا سةخٍةكا ئاظاكةسه
ِةسكةطةكىَ ٖاُ الٖةٌةكىَ حضبى ٔحكٕوى بطشً ٔض ر طٗاطةتىَ
ٔسٔرٌاوةطةسٖىَ ٌضامن بىَ بةلَطةٔبٍةوا ثٕطتا بةالف بكي ئةظةدىَ بٗتة
جّىَ ئالٕصى ٔتَٗكذاٌا سةٔػائةوٍى ئةطةس ِٕطا بةسدةٔاً مب دىَ
ئالٕصٖةكا ٌةضاظةسَٖكشى ثةٖذابٗت رئةطةسىَ ٔاُ بابةتََٗ ئةص بةالف دكي
كٕ طٗاطٍٗٗة ىلَ ٌةدسٔطنت بةلَطةٔرَٖذةسََٖ وَ ٌةساطت ٔدسٔطنت .
ضٌٕكة طةسِمذاٌََٗ بّاسا عةسةبى فاكتةسىَ طةسةكى بَٕ ئالٕصٖا
ٔخٕثَٗؼاٌذاٌا بَٕئةطةسىَ كٕػتٍا صٔسا ٔى خةلكى ِةس فةٖظبٕٔك بٕٖٔة
 ،ئةً ٖىَ لظةسدةوةكىَ جةٌطا فكشى ثرتكاسٖطةسٖاخِٕةٖة رجةٌطا َِٗضىَ
 .ثرتٖائةٔ طةجنََٗ ثةٖٕةٌذى ب سَٖكخشأََٖ ض رٌاظخٕ ٖاُ دةسظةٖىَ
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تٌٕذسِة ٔ كشى لطٕسثَٗضاٌٍٗاُ ٌةبضٔسى بٕٖٔة بتٍىَ ٔةك فكش بظةسدا
ضٍٕٖٔة باسا ثرتٖأاُ رى ب تٕسََِٖ كٕوةالٖةتى ٔةك فةٖظبٕٔك ٔ
ِأػَٕٗةََٖٗ ٔىَ ثةٖٕةٌذى ثَٗكشٖة  .لطٕس دٖتٍاوَ ٖٔاوَ ساثشطى
لظةسكشى لظةسثرتٖا ٔاُ طةجنََٗ ئةص دٌٗاطي كَٗي رٔاُ ئَٗك فةٖظبٕٔك
ٖىَ ِةى  ،ئةََٖٔ دى دٔٔ ٖاُ ثرت ََٖٗ ِةَٖ ٌةٖا بةسئاقمة ِةوى ئةٔ
فةٖظبٕٔكََٗ ِةَٖ بٍاظىَ خٕةٖىَ تاٖبةت بٍاف كشبَ ئةظة ٔىَ
دطةٍِٗٗت ِةس فةٖظبٕٔكةكىَ وةسةوةكا تاٖبةت ثىَ ِةٖة ظٗحا كائةٔ
وةسةً لذٔس ض بابةتة  ،ئةظة رى ئَٗك روةتشطََٗٗ وةصٌة بَٕ كٕوةلَطةِىَ
كٕ فةٖظبٕٔك دسٔطت ٌاَِٗت بكاسئٍٗاُ  .كاسةطاتةكادى ئةٔة طةجنََٗ
وةََٖٗ فَٗشبَٕٖٔ فةٖظبٕٔكا بٍاظىَ كةطاٖةتََٗٗ ٌاظذاس ض ٌِٕةسوةٌذ ٖاُ
طٗاطةمتةداسٖاُ كةطاٖةتََٗٗ بةسٌٗاغ ٔخٕداُ كةطاٖةتٗةكا بةسص ٖاُ
حضب ٔالٖةُ ِٕٔص ٔعةػريةتاُ دسٔطت دكةُ ِٔةٔالَ ػكاٌذُ
ٔومىالٌَٗٗةكا خشاب تَٗذادكَ  ،ئةظةرى ئةطةسىَ ٍِذىَ ٖة كٕطةجنََٗ وة
سةٔػةٌبري ٌةبٍٕٖٔة ٔسةٔػةٌبريٖىَ ٔةطا كاستَٗكشُ ىلَ ٌةكشٖة بضاٌٗت
كَٗىاطٗة وشٔظ بٍاظىَ كةطةكىَ فةٖظبٕٔكا ضَٗكةت ٌٔاوة ٔثٕطت
ٔتَٗكظتأبةالَظٕٔكا بكاسبٍٗت بٍِٕذىَ ٔى كةطى ٖاُ ٔى الٖةٌى ثىَ
بؼكٍَٗت ٖاُ ٌةحةصا بَٕ ثةٖذاكةت ٔومىالٌىَ ٔكةسب ٔكٍٗىَ لذةف
بٍٗةسٔحةرَٖكةسٔ الٖةٌطشََٖ ٔى ثةٖذا بكةت ٔ ،بةسدةٔاً ئةظ دٖاسدا
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كشَٖت دَِٗت كشُ رالٖىَ طةلةك كةطََٗ ظةػاستى ظة  .بةلَطىَ لبةس
دةطتىَ وَ ئةٔة سٔراٌة ٌِٕةسوةٌذ ٔكةطاٌََٗ طٗاطى ٔحضب ٔالٖةُ
ٔكةطََٗ بةسٌٗاغ لظةس تٗعى ٔوٗذٖاََٖٗ ساطةِاٌذٌىَ بىَ طٌٕةِٗا خٕة
تَٗذا دٖاسدكَ لبةساوبةس ِةبٌٕٔا ظاُ جٕسة ثةٖخ ٔ فةٖظبٕٔكا  .ئةسىَ
دسٔطت فةٖظبٕٔك لذةف وة ِاتة بكاسئٍٗاُ؟ تَٕ بشٖاسىَ لظةس بذة ،
ئةٔىَ تَٕ دخٍٕٖى تةضةٌذ فةٖظبٕٔك ِةٌة ؟ ئةسىَ تَٕ دسٔطت
بكاسدئٍٗى ؟ ئةسىَ تة فةٖظبٕٔك كشٖة ( ضةك ) ٖاُ ( ثٍَٕٗٔغ ) ؟
ِضسا خٕبكة فةٖظبٕٔكى تَٕ بةسةف سةٔػةٌبريٖىَ ٔثَٗؼكةفتٍىَ بشٖة ٖاُ
تَٕٖىَ بٕٖٔة ئَٗك ر صٍٖذاٌى ٔبةٌذََٖ فةٖظبٕٔكى دتاسٖاتٗا خشابٗا
بكاسئٍٗاٌا ٔىَ دا دٌالٍََٗى  ،فةٖظبٕٔك ثَٗؼكةفتٍة فةٖظبٕٔك ٖاسوةتٗذةسة
فةٖظبٕٔك سىَ ٌٗؼاٌذةسة ىلَ ٌةبَٕ خشابٗىَ بَٕ باػٗىَ ئةطةس دسٔطت
بكاسبٍَٗ طةلةط جٕسََٖ دى رى ََٖٗ خشاب بكاسئٍٗاٌىَ ََٖٗ ِةَٖ سٔراٌة
دٍَِٗةكشُ رالٖىّ كةطََٗ ظةػاستى ظة طشٔث ٔثةٖخ ٔ فةٖظبٕٔكََٗ بٍاظىَ
( كضاُ ) دََِٗ دسٔطت كشُ بٍَِٕذىَ طةجناثىَ طةسدا ببةُ ثاػاُ
طةفَٗت بةالفكشٌىَ ىلَ دََِٗ كشُ ِٔةٔالَ ػكاٌذٌا كةطاٖةتٗا ٔاُ دَِٗت
كشُ ٔ .ةسُ دا دسٔطت بكاسبٍَٗ كاسََٖ ثةٖٕةٌذى مبةظة ٌةبٗت ٌةكني د
فةٖظبٕٔكى دا  .دبةسرةٔةٌذٖا ئَٗك ٔدٔٔ ٔكٕوةلَطةِىَ خٕةدا بني ٔببني
ضاسةطةسى ٌةك خشابى بَٕ وممةت ٌٔٗؼتٗىاُ ٔكةطََٗ لذةٔسٔبةسََٖ خٕة
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ِةسدةوىَ تَٕئاوادةبى ثٕطتةكىَ بةالف بكى تَٗذا دظَٗت تةئاطةٓ رىَ
ِةبٗت ض صٖاُ تَٗذا ِةٌة ٖاُ دىَ طٍٕٔسداسبٗت ٖاُ دىَ جّىَ
ٔةسطشتٍىَ بٗت رالٖىَ خةلكىَ ظة  ،ض ئةجناً دىَ ثَٗعةََِٗ ضٌٕكة تَٕ
ٖىَ كاسةكىَ دكى ٖاُ بابةتةكىَ بةالف دكى بضٖرتَٖ دةً خةلك دىَ بٍَٗ
ى لظةس صاسىَ تة دئةكأةتٍ َى خٕةدا بةالف كت ،
ِٔةسكةطةكىَ بعَٗت د َ
طةلةك جٕسََٖ دى ٖىَ خشابٗا ٌةدسٔطت دبكاسئٍٗاٌا ظىَ تٕسِا وةكشى
( ٌةٖاكٕوةالٖةتى ) دا ِةٌة دظَٗت تَٗذا ِؼٗاسبني ٌ .ةكٕ بكاسئٍٗاٌا
فةٖظبٕٔكى خشابة ىلَ ئةً خبشابى بكاسدئٍَٗ  .ضاسةطةسى بٍَِٕذىَ
دظَٗت ئةٔ سَٖكخشأََٖ خٕة خبٕداٌََٗ طةجنا دصاٌَ ََٖٔٗ سةٔػةٌبريى
ٔصاٌكٕ ٔثةمياٌطةٓ ٔفَٗشطةََِٗ خٕاٌذٌىَ ِةس ضٍةبٗت ِةٖعىَ جاسةكىَ
كٕوبٍٗةكىَ دطةه ٔاُ طةجنابكَ ئةظََٗ دطٍٕٔسََٖ ٔاٌذا طةجناُ تَٗذا
ِاُ بذُ خٕة ٔدةٔسٔبةسىَ خٕة تَٗذا فَٗشبكَ كٕدسٔطت فةٖظبٕٔكى
بكاسبٍَٗ ٔخٕة بجاسَٖضُ رخشابٗىَ د فةٖظبٕٔكى دا ٌٔةبَ جّىَ
ِاسٖكاسٖىَ بَٕ ٔاُ كةطََٗ دظََٗ بَٕ وةسةوََٗ خٕةََٖٗ تاٖبةت فةٖظبٕٔكى
بكَ جّىَ ئالٕصى ٔخشابٗىَ  ،فةٖظبٕٔك ٌةئاسٖؼةٖة ئةطةس تَٕ ِؼٗاسبى
ٔ ٌةخشابة ئةطةس تَٕ باػبى ٔصاٌٍٗة ئةطةس تةبعَٗت ِٔاسٖكاسة ئةطةستَٕ
ِاسٖكاسبى  .بال ئةً فةٖظبٕٔكى بكني سَٖكةك بَٕ بمٍذكشٌا ئاطتىَ
سةٔػةٌبريى ٔصاٌٍٗىَ بَٕ خٕة ٔ ثاػى كٕوةلَطةِىَ خٕة .
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سٔىلَ فةٖظبٕٔكى دوٕكٕوكشٌا ثةٖٕةٌذَٖٗت جعاكى دا :
ثؼتى بكاسٍَِٗةسَٖت فةٖظبٕٔكى دكٕوةلَطةِىَ وةدا طةػةخبٕظة دٖتى
ٔسَٖزةٖةكا صٔس ٖابةسضاف بكاسدئٍَٗ ثرتٖا تاكََٗ كٕوةلَطةِىَ ٖىَ ِةى
ٔض والبات ٌٍَٗ كِٕةوى ئةٌذاوََٗ خَٗضاٌأاُ ٌةبٗت ِةسئَٗكىَ ٖىَ ِةى
لعَٗشىَ جّىَ ثشطٗاسىَ ٖة  ...؟ ئةسىَ فةٖظبٕٔك ػٗاٖة ببٗتة جّىَ
ٍِذىَ كٕئةً ِاٖذاسببني ٖاُ وةثَٗضاٌني لظةسخضً ٔكةغ ٔكاسِٔةظاه
ٌٔٗاطََٗ خِٕةبٗت دجعاكىَ ٌٕكةئةً تَٗذا ٔةكى جعاكىَ وةٖىَ كةظَ
ربةسى طةسِمذاٌا تةكٍٕلٕجٗاٖىَ تَٗذا طةسى ِمذت ٔ ،ئةٌرتٌَٗتىَ
َِٔٗمَٗت ثةٖٕةٌذٖأ تٕسََٖ كٕوةالٖةتى جْ تَٗذاٌةكشى جّىَ ثشطٗاسىَ ٖة
ٔطٕواُ ٖاتَٗذا  ،ئةسىَ طِٕٕسٍََٖٗ وةصُ ثةٖذاكشٍٖة ٖاُ ٌة ؟ دجعاكىَ
وةٖىَ كةظٍذا ِةوى طاظا ٔةك طشٔػت ٔداب ٌٔةسٖت ٔئاٖني وةطةسةداٌا
خضً ٔكةغ ٔكاس ٌٔٗاطَٗت خٕةكشٖة ربَٕ ٔىَ ٖةكىَ ِاٖذاسبني لظةس
سةٔػا ئَٗك ٔدٔٔ ِٔاسٖكاسىَ ٖةكرتبني دجعاكى دا  ،بذسَٖزى دئاحفتني
لظةس رٖاٌا سٔراٌة،بٍِٕذىَ دا طةسبٕسٔ كَٗي ٔكاغ ٔثَٗتعَٗٗت ئَٗك ٔدٔٔ
بضاٌني كاضةٔاٌَ ٖاُ ضةٔا رٖاٌا خٕة دبٕسٍَٖ ٔئاطتىَ ٔاُ ٖىَ ئابٕٔسى
ضةٔاٌة ٖاُ رسٖٔٔىَ طاخمةوٗىَ ظة ض ئاسٖؼة ِةٌة ىلَ ثؼتى
تةكٍٕلٕجٗاٖىَ جّىَ خٕدجّٗاٌىَ داكشى دجعاكىَ وةدا بتاٖبةتى
سَٖك ٌَٗضٖك كشٍٖة ربَٕ طةسةداُ ٔطةسةخٕةػى ٖا دِةسكأداٌةكىَ دا
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ٌٕكة بتٍىَ بشَٖكا ثةٖٕةٌذٖةكا تةلةفٌٕى ٖاُ رى باساثرت ب فةٖظبٕٔكى
ئةً دطةه كةغ ٔكاسَٖت خٕة دئاخعني بذسٔطتى رسةٔػأاُ ٌضاٌني تٍىَ
بَٕ وأةٖةك كٕست دىَ ب ضاتى لطةه ئاخعني ب طعكى ٔةسطشَٖ ٔةك
دٖش ربابةتى دىَ رسةٔػا ٔاُ فَٗي كني .طةلةك سَٖكََٗ الٔاصٖا ثةٖٕةٌذَٖت
جعاكى ِةٌة تٕسِا جعاكى ٖافةٖظبٕٔكى رى كاسٖطةسٖا خٕة ِةٖة
ربةسٍِذىَ بابةتىَ وةٖة دىَ كاسٖطةسٖا ٔىَ دٖاسكني ٌٕ ،كة دِةسوالةكا
جعاكىَ وةدا َِٗمَٗت جٕسأجٕسََٖ ئةٌرتٌَٗتىَ ِةٌة بكاسدئٍَٗ ِةسدةوىَ
طةسةداٌةك رى ِةبٗت ٖاُ كٕوةكا وشٔظا بطشة رِةظاه ٔدٔطت ٔخضً
ِ...تذ  .دوالةكىَ دا كٕوبني دىَ ثةٖٕةٌذٖا ٔاُ بعى سةٌطى بٗت
ِةسكةطةك دىَ ِةظاه بٗت دطةه وٕباٖال خٕة ٔ ،دىَ ثَٗعة وزٖٔن بٗت
لظةس فةٖظبٕٔكى ٔةك ئَٗك رسةفتاسَّٖ كشّٖت دٖٔشر دإٌطتاٌذٌا جاساُ
بّٕوأىَ ضةٌذ دةوزوَٗشةكا دىَ وٍَٗ تٍىَ بابةتةكىَ سٔراٌة ٌاَِٗت طٕتَ
دٔىَ خشظةبٍٗىَ دا ٔدةوىَ ٔاُ دىَ ب ئٍٗتةسٌَٗت ٔ فةٖظبٕٔكى ظة
دةسباصبٗت تارٔىَ دٖٕاٌىَ بضظشُ  .ئةسىَ ئَٗك رباػََٗٗ ظىّ تٕسِىَ طةلةك
جٕسََٖ ِةظٍٗاطٍٗىَ تَٗذا ثةٖذادبَ دىَ طةلةك جاسا بٍٗى كةطةكىَ
ثةٖٕةٌذٖا ِةظالٍٗٗىَ (  ) add friendبَٕتة ٍِاست ٔبشَٖكا ظىَ تٕسِىَ
ٔة ِةظذٔٔ ٌٗاطى ئةظةرى دىَ بٗت وٕكٕوكشٌا ثةٖٕةٌذَٖٗت جعاكى ىلَ
ٌابٗت ئةً بتٍىَ ٔةك دٖتٍا فةٖظبٕٔكى طةسةدةسٖىَ لطةه ثةٖٕةٌذٖا
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ِةظٍٗاطٍٗىَ بكني تٍىَ بعىَ سَٖكىَ ثشغ ه حاىلَ ِةظذٔٔ بكني .
ئَٗك ركاسٖطةسََٖٗ دى ثرتٖا كافرتٖا ٔضاخياٌا ٔكافى ٔقةِٕةخاٌا رى
َِٗمََٗ ظةكشى ِةٌة بَٕ ئاوادةبٕٔى ٔبكشِا دىَ بٍٗى طةٌخ ِٔةظاه كٕوبني
ٔةك جاساُ ٔض ثةٖٕةٌذى ٌاوٍٗٗت لطةه ِةظذا تٍىَ ب وٕباٖال خٕة
وزٖٔمَ ئةظةرى دبٗت سَٖكةك بَٕ قٕتكشُ ٖاُ بشٍِٖا ثةٖٕةٌذٖا جعاكى ،
خةلكىَ وةرى ٔةطا فَٗشٌةبٕٖٔة ٔةك ٔاُ ٔةالَتََٗ وفارىَ دٖتى ٔدةوةكىَ
طٕجناى ِةبٗت بٕ بكاسئٍٗاٌا فةٖظبٕٔكى ئةطةس ض كاس ثىَ ٌةبَ رى دىَ
بكاسئٍَٗ ٔهلةس جّةكىَ ِةبٗت َِٗ .مََٗ وةََٖٗ ثةٖٕةٌذٖا رى سَٖك لبةس
بكاسٍَِٗةسََٖ خٕة ئاطاُ كشٖة كٕ ئةٌرتٌَٗتىَ دكاسُ ب طٗي كاستََٗ خٕة
بكاسبٍَٗ ظىَ ضةٌذىَ رى خشابٗا خٕة ِةٖة بَٕٖة ئةطةسىَ كٕػتٍا دةوى
ئةص ٔةك سَٖكةك باؾ دبٍٗي كِٕةبٗت بةغ ب ػَٕٗةٖةك باؾ
طةسةدةسٖةك طٕجناى كاس ثىَ بَّٗت كشُ ىلَ خشابٗأىَ ئةٔة ئةٔ
طةسةدةسى دطةه ٌاَِٗتة كشٌُ،ابٗت ِةس جّةكىَ ٖاُ ِةس دةوةكىَ ئةً
بكاسبٍَٗ ض ه واه ٖاُ سٍٖؼتٍةكىَ ٖاُ ددةوىَ كاسٖذا بال ٌةبٗتة سَٖطش بَٕ
دإٌطتاٌذٌىَ لطةه دةٔسٔبةسا ،بال ٌةبٗتة سَٖطش دةوىَ ٍِذةك كًٕ بنب
وفاى ر ثةٖٕةٌذََٖٗ جعاكى ٔةسطشُ ِ .ةتا ٖاطةِؼتٗة ٔى سادةى
دكٕوةلَطةِىَ وةدا ئٗؼا صَٖذة بكاسئٍٗاٌا ئٍٗتةسٌَٗتىَ بَٕٖة سَٖطشىَ
ثةٖٕةٌذََٖٗ خَٗضاٌى رى دىَ بٍٗى ه واه ِةستاكةك خَٗضاٌىَ وزٖٔمى
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فةٖظبٕٔكى ٖة ض ب وٕباٖن ٖاُ الثتٕث ٖاُ ئاى ثاد ِ ...تذ  .ئةظىَ
رى كاسٖطةسٖةك خشاب ِةٖة لظةس ثةٖٕةٌذٖا خَٗضاٌى دٌاظا وةدا  ،بَٕٖة
ٌةخٕػٗةك دةسٌٔٔى كةطىَ ِاؾ كةطىَ ٌةواٖة ِةسكةطةك ب وٕباٖال
خٕة ٔب فةٖظبٕٔكىَ خٕةظة طشَٖذاٖة تا دةوىَ خٕاسٌىَ ٖاُ ٌعظتٍىَ ،
كةغ وفاى ٔةك دكةظٍذا ركةطىَ ٌابٍٗت بَٕٖة ئةطةس ٔضاظمَٗكشُ
صاسٔكََٗ دٌاظا واىلَ دا ئةظَّٗ ِّٗؼتا ٌضاٌَ باؾ طةسةدةسٖىَ لطةه
فةٖظبٕٔكى بكَ ٔبكاسبٍَٗ ٌٔ ،ةطةَِ وفاٖىَ ظىَ تٕسِا ٍِذة مبفا خريةتا
ٖاُ بٍَّٗا خٕاٌذٌىَ ٌةوٍٗٗت ٔدئاطتىَ خٕاٌذٌا خٕةٖا قٕتاخباٌىَ دا
الٔاصببٗت ٔئاطتىَ سةٔػتىَ ٔى بَّٗت طِٕٕسَٖ  ،ئةصٌابٍٗي ئةف تٕسِة
ٌةباػة ٖاُ بكَٗشٌاَِٗت ٖاُ دٔروٍىَ ظىَ تٕسِا كٕوةالَٖةتى وة باسا ثرتى
كٕوةلَطةََِٗ ظىَ تٕسِىَ طةػة ىلَ خبٕةظة دٖتى سةٔػةٌبريٖةكا ئَٗكحاس
صٔس ٔئاطتةكىَ باؾ ٖىَ ثةٖٕةٌذََٖٗ جعاكى ِةٖة ئةطةس ئةً رى
طةسةدةسٖىَ بؼَٕٗةٖةك طٕجناى دطةه بكني د دةً ٔجََّٗ تاٖبةت دا
بكاسبٍَٗ دىَ وفاى رىَ ٔةسطشَٖ ٌةبطةٍَِٗ ٔى ئاطتى خٕ دٌاظا واىلَ دا
وةئاطةٓ رِةظذٔٔ ٌةوٍٗٗت ئةظة كاسةطاتة دىَ ب خشابى بَٕ وة صظشٖت
دظَٗت ِؼٗاسبني بال ئةً بضاٌني ِةبٌٕٔا كٕوبني ٔدإٌطتاٌذٌََٗ صٍٖذى
مبفاتشُ ردإٌطتاٌذٌََٗ بؼَٕٗةٖةكىَ ئةلكرتٌٔى ٌٔةصٍٖذى بال ئةً بضاٌني
وشٔظاٖةتى ضَٗرتة ٔب بِٕاتشة رتةكٍٕلٕجٗىَ ضٌٕكى صاٌٍٗا
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ِةسصاٌٗاسٖةكىَ لظةس سةٔػا كةطاٌََٗ كٕوةلَطةِىَ وفاٖىَ خٕة ٖىَ تاٖبةت
بَٕ وشٔظى ِةٖة ض ٔةك طةسبٕٔس ٖاُ ِاسٖكاسى ٖاُ ثَٗتعى ئةً دىَ رىَ
بٍٗني  ،ضٌٕكى ِةسئةٔ كةطةٌة ئةف كٕوةلَطةِىَ ٍِذة جٕاُ ئافشاٌذى
دظَٗت ئةً وفاى رتةكٍٕلٕجٗىَ ٔةسبطشَٖ ٔةك ٔةالَتََٗ دةٔسٔبةسىَ وة رىَ
دٖتى ٌٕكة جةٌطا ِضسٖة  .صاٌني ٖا بةس بةالَظة ٔئةطةس تةبعَٗت خشابى
رى ٖا ئاطاٌة ئةطةس بكى  ،بال ئةً بكاسٍَِٗةسَٖت فةٖظبٕٔكى ََٖٗ ِةسة
باؾ بني بؼََٗ وفاى رىَ ٔةسبطشَٖ ٔئاطتىَ ثةٖٕةٌذٖا جعاكى ثىَ وٕكًٕ
بكني  ،فةٖظبٕٔكى خشابى رى ِةٌة ئةطةس ئةً بذسٔطتى بكاسٌةئٍٗني
بال ئةً ٔةطا بكاسبٍَٗ باػََٗٗ ٔىَ رخشابََٗٗ ٔىَ صٔستشبَ ٔئةً ئةٔبني
ٖىَ وةوفارىَ ٔةسطشتى ضٌٕكى تةكٍٕلٕجى ٌٗعىةتةكة خٕداٖىَ وةصُ
دطةه وشٔظا كشى ٔةك ٌٗعىةتََٗ دى  ،بال ئةف ٌٗعىةتة ٌةبٗتة
كاسةطات .
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ٍِذةك سَٖكََٗ ضاسةطةسٖىَ بٕوٕكًٕ كشٌا ثةٖٕةٌذََٖٗ
جعاكى دٌاظبةسا ظىَ تٕسِىَ ٔخةلك َى دا :
 -1بكاسئٍٗاُ لذةً ٔجََّٗ طٕجناى دا .
 -2دةوىَ وشٔف بتٍىَ ٔبىَ كاس بكاسبٍٗت .
 -3لذةوىَ ِةسكاسةكىَ ٖاُ كاسىَ خٕةٖىَ سٔراٌة خٕةدٖش بَٗخني
ربكاسئٍٗاٌا فةٖظبٕٔكى .
 -4لذةوىَ دإٌطتاٌذُ ٔكٕوبني ٔخشظةبُٕٔ دٌاظا خةلكىَ دا  ،خٕةدٖش
بَٗخني ردٖاسدا بكاسئٍٗاٌا فةٖظبٕٔكى ب وٕباٖمىَ .
 -5بال ه تاصى ٔطةسةخٕػى ٔػةِٗاُ ٔبٌََٕٔٗ تاٖبةت دا لطةه ئَٗك
بني ٌ ،ة ِةظظٕصى ٔخةً خٕسٖاخٕ بٕكةطىَ بةساوبةس بعىَ تٕسِىَ
دٖاسبكني .
 -6وةثشٔطشاً بَٕ بكاسئٍٗاٌا فةٖظبٕٔكى ِةبٗت .
 -7بكاسئٍٗاُ بال دةوى بَٕ كاسٔضاالَكََٗٗ وة ٌةكٕرٖت .
 -8طشٌطٗا ِةسكاسةكىَ لذةف وةِةبٗت ٔةك طشٌطٗا فةٖظبٕٔكى لذةف
وةِةى .
ِ -9ةسضاالَكٗةكا ئةً بكني درٖاٌىَ دا طشٌطرتة رِةس ضاالَكٗةكا د
فةٖظبٕٔكى دا ٔ دٖتٍا ِةسكةطةكىَ هلةسجّةكىَ بَٕ دإٌطتاٌذٌىَ
طشٌطرتة ردٖتٍأى د فةٖظبٕٔكى دا .
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كاسٖطةسٖا فةٖظبٕٔكى لظةس وٗذٖا ََٖٗ ساطةِاٌذٌى ٔةك
طٕظاس ٔ سٔرٌاوة ٔ تٗعى ِٔ ...تذ :
فةٖظبٕٔكى باػى ٔخشابََٗٗ خِٕةٌة لظةس ِةسبابةتةكىَ ىلَ دٍِذةك
بابةتاُ دا خشابى ثرتُ ٔدٍِذةكادا باػى ثرتُ ٔدظى بابةتى دا دىَ
بَٗزَٖ تاسادةٖةكىَ ِاسٖكاسبٕٖٔة بَٕ تٗعى ٔ سٔرٌاوة ٔطٕظاس ٔوٗذٖاََٖٗ
ساطةِاٌذٌىَ  ،دظىَ تٕسِىَ دا سَٖك بَٕ ئاطاُ كشٖة والجةسََٖ تاٖبةت بكاسىَ
خٕةظة ضَٗكشٍٖة ٔسٖكالوا خٕة تَٗذا دكَ ٔ سٔرٌاوةٔ طٕظاس رجٕسىَ
كاغةصى كشٍٖة ئةلكرتٌٔى ٔاُ ػٗاٖة سادةكا باؾ بٍٗةسا بعىَ سَٖكىَ بكَ
بٍٗةسََٖ بابةتََٗ خٕة ِ ،ةسٔةطا كةٌالََٗ تةلةظضٌٖٕى ػٗاٍٖة دسٔثةلََٗ
خٕةََٖٗ فةٖظبٕٔكى دا سٖكالوا ئةثمٗكةٖؼٍََٗ كةٌالََٗ خٕة بةالف بكَ
داكٕ داطشتَ لظةس صٔسبت ٔبٍٗةسََٖ صٔستش بذةطتعة بٍَٗ ٔوفاى رىَ
ٔةسطشُ ٔبٍٗةسََٖ خٕة دٔاُ ئةثمٗكةٖؼٍادا لظةس ِةسكاسةكىَ خٕة
ئاطةِذاسبكَ ٔ ،ضةٌذَٖ سَٖكََٗ دى ِةٌة كِٕاسٖكاسُ دطةه ظاُ جٕسة
ساطةِاٌذٌََٗ وٗذٖاٖى د فةٖظبٕٔكى دا  .لظةس ظى بابةتى وةضةٌذةك
ِاسٖكاسى ٔباػََٗٗ فةٖظبٕٔكى دٖاسكشُ ىلَ الٖةٌََٗ خشاب رى ِةٌة تا
سادةٖةكىَ خشابٗا خِٕةٖة ٔكاسٖطةسى ىلّ كشٖة  ،ئَٗك رالٖةٌََٗ ِةسة
خشاب ئةٔة فةٖظبٕٔكى دةً ٖىَ كٕػتى بَٕ ِةستاكةكىَ طةٖشبكَ ظاُ
بةسٌاوة ٔ بابةت ٔ ساثٕستََٗ ئةظ وٗذٖاٖة ثةخؽ دكَ ٔ فةٖظبٕٔكى دةً
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ٖىَ كٕػتى ِأالتى ٔبٍٗةس ِةتا طةٖشى سٔثةه ٔطاٖتَََٗ ظاُ وٗذٖاٖا رى
بكَ خشابٗأىَ كاسٖطةسى لظةس ِاسٖكاسٖأىَ رى كشٖة دةسباسةى
وٗذٖاََٖٗ ساطةِاٌذٌىَ ٔ فةٖظبٕٔكىَ بٕٖٔة ساطةِاٌذٌةكا بمةصتش رظاُ
جٕسة ساطةِاٌذٌا بَٕ دٖتٍا ِةس سٖٔٔذاٌةكا ٖاُ ِةسصاٌٗاسٖةكا ه ٌافخٕ
ٖاُ جّٗاٌىَ سٔٔى بذت  ،ئةظةرى بٕٖٔة جّىَ ٍِذىَ كٕ ثٕٖتة كَٗي ٖاُ
ِةوا ٌةبت تاكََٗ كٕوةلَطةِىَ ب ساطةِاٌذٌا ٌافخٕ بذُ بتاٖبةتى
سٔرٌاوة ٔطٕظاس ٔبةالَظٕكا  ،فةٖظبٕٔك دٌّادا بٕٖٔة ثَٗطةِىَ طةسةكى بَٕ
صاٌٗاسٖا بَٕ ِةسكةطةكىَ ٔ ،ةسُ دابضاٌني صاٌٗاسََٖٗ كٗؽ رظاُ دساطت
ٔدسٔطنت ساطةِاٌذٌا فةٖظبٕٔكى ٖاُ ساطةِاٌذٌا وٗذٖاََٖٗ وةََٖٗ تاٖبةت
ب ٔةالَتىَ وةظة طشَٖذاى  ،كاكٗؽ ر ظاُ ساطةِاٌذٌا دساطنت ٔ
تاسادةٖةكىَ جّىَ بأةسٖىَ ٌة  .دىَ رساطةِاٌذٌا طٕظاس ٔ سٔرٌاوة ٔ
تٗعََٗٗ وةََٖٗ كٕسدى دةطت ثَٗكني ِةس صاٌٗاسٖةك ٔبابةتةك د
ساطةِاٌذٌا وةدا بَّٗت ثةخؼكشُ ٖاُ ٌعَٗظني طةٌةد ٔبةلَطةََٖٗ دسٔطت
ٔرَٖذةسََٖ ساطت ٌةبَ ٌٔةٖابأةس ثٗكشى بت ٌاَِٗتة ثةخؼكشُ ئةظةرى
ٔىَ ضةٌذىَ سادطةٍِٗٗت صاٌٗاسََٖٗ ساطةِاٌذٌا تٗعى ٔسٔرٌاوةطةسى ٔ
سادٖٕ ٔوٗذٖاََٖٗ دٖرت رساطةِاٌذٌا فةٖظبٕٔكى مبفاتشة دةسباسةى دٖنت
ٔصاٌٍٗا ِةسبابةتةكىَ ضٌٕكى ض طٕواُ تَٗذا ٌٍٗة ٌةدسٔطت بَ ٔثرت ئةً
وفاى لظةس صاٌٗاسََٖٗ ٌافخٕ رىَ ٔةسدطشَٖ ٔتاسادةٖةكىَ صاٌٗاسََٖٗ دةسظة
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رى ىلَ ثرت ثٕٖتةى ددت سٔٔداٌَٗت ٌافخٕ ئةظةرى ٖامبفاتشة بؤوة ٖٔا
بأةسثَٗكشٖة دطةِاٌذٌا خٕةدا  ،ساطةِاٌذٌا فةٖظبٕٔكى رى وفاٖىَ
خٕةٖىَ ِةى بؤوة ِةسٔةطا رِةوى ساطةِاٌذٌا بمةصتش بٕٖٔة دٌٕكةدا بَٕ
دٖنت ٔصاٌٗاسٖا لظةس ِةس سٔٔداٌةكا ه جّٗاٌىَ سٔٔبذت ىلَ طٕواُ ٖاتَٗذا
كابأةس ثَٗكشٖة ٖاُ ٌة  .دىَ بٍَٗ كةطةكىَ بابةتةك ٖاُ سٔٔداٌةك ٖاُ
صاٌٗاسٖةك بةالفكش بىَ بةلَطة ٔرَٖذةس ٔبٍةوا ٔ ،بطؼتى ِاتة بةالفكشُ ٔض
ساطتى بؤٌٍَٗ ض رجٕسىَ ظٗذٖٕبٗت ٖاُ ٍَٖٔة ٖاُ تَٗكظت بٗت ،
وٌٕتاجةك ٖابِٕاتٗةكشُ ٖاُ طٍٗاسٖٕٖةك دسةٔ ٖابؤ ِاتى داسػنت ٖاُ
ظٗذٖٕ ٖاِاتى بشَِٖ ٖاُ طِٕٕسٍٖةك ٖالظةس ٍَٖٔةى ِاتى كشُ ٔخةلكىَ
بأةسكش بٕٔ جّىَ تَٗكذاٌا سةٔػا ئةوٍى ٖاُ جّىَ ٔىَ بٕٖةسىَ ،
بٕٔجّىَ ٌةصاٌٍٗا بابةتى بذسٔطتى ٔبٕٔ طٕتطٕتك دٌاظا خةلكىَ دا
ِةسدٖظاُ ئةً ثَٗتعى ساطةِاٌذٌََٗ خٕةََٖٗ وٗذٖاى دبني ربَٕ ئاساوكشٌا
سةٔػىَ ٔثؼت ساطتكشٌا بابةتى ٔ ،ئةً رخاثاٌذٌا ٔى بابةتى سصطاسدبني.
ِةسصاٌٗاسٖةكا دساطةِاٌذٌا فةٖظبٕٔكى دا وةصاٌى بٗت بَٗطٕواُ طٕواُ
ى لذةف وة ثةٖذابٗت  ،ئةسىَ ئةظ صاٌٗاسٖة ساطت ٔدسٔطتة ٖاُ ٌة !
دَ
ىلَ ئةطةس وٗذٖاٖةك ساطةِاٌذٌىَ ٖابةسٌٗاغ لطٕس ِةسبابةتةكىَ
دطةِاٌذٌاخٕةدا ئَٗكظةس بأةسى دىَ بؤوة ضَٗبٗت كٕئةٔ بابةت ٖاُ ئةٔ
سٔٔداُ ساطتة ضٌٕكى ض وٗذٖاََٖٗ وةََٖٗ تةلةظضٌٖٕى ٖاُ سٔرٌاوةطةسى
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ٔىَ َٖٔشةكٗىَ ٌادُ ٌاظىَ خٕة ب دسةٔ بابةتةكىَ ِةطتٗاس ساطةٍَِٗ
ٔثةخؽ بكَ ضٌٕكى دىَ لَٗجشطني دطةه ٍَِٗة كشُ لطٕس ٖاطاََٖٗ
سٔرٌاوةظاٌى دىَ كةظَ بةس ٖاطاٖىَ ٖاُ دىَ جّىَ سٔٔداٌىَ طكاالَٖىَ
لظةس تٕواسكَ ٔ ئةطةس ِةٖة بٍَّٗة داخظنت ئةطةس دسةٔةك ٖاُ
خاثاٌذٌةك ٖاُ طٍٗاسٖٕٖةك ٌةدسٔطت دبابةتىَ ٔاٌذا ٖاُ دٔى ثةخؼى
دا ِةبٗت ئةٔىَ ثةخؽ دكت ئةظةرى ٔىَ ضةٌذىَ دطةٍِٗٗت
تاسادةٖةكىَ باؾ بأةسثَٗكشٖة ٔ ض طٕواُ تَٗذا ٌٍَٗ .
ىلَ ض ٖاطا ٔجََّٗ طكاالَٖىَ ٌٍَٗ فةٖظبٕٔكى بطشُ ٖاُ لَٗجشطٍٗىَ لطةه
بكَ ِةسكةطةك دئةكأةٌتىَ خٕةدا ٖىَ ب ئاصاداٌة ثٕطتا ٔصاٌٗاسٖا
ٌٕٔٔضةٖا بةالف دكت ٔخةلك رىَ بأةسدكَ دبٍةوادا ئةٔ ٌٕٔضة دسةٔة
ٖاُ ٌةٔةطاٖة ٔةك ٔى بةالفكشى ٔةك طةلةك ٌٕٔضة ٔبابةت ٔصاٌٗاسََٖٗ
وةدٖتني ٌةدسٔطت بني ٔبٍٕٖٔة جّىَ ئالٕصٖىَ ٌٔةخٕػٗىَ ٔظةػاستٍا
ٍِذةك ساطتٗاُ  .جٗأاصٖا ساطةِاٌذٌا وٗذٖاٖىَ ٔساطةِاٌذٌا تٕسِا
كٕوةالَٖةتى ٖا فةٖظبٕٔكى طٕواٌة ربأةس ثَٗكشٌىَ  ،ئَٗك ركاسٖطةسََٖٗ
دى ََٖٗ فةٖظبٕٔكى لظةس وٗذٖاََٖٗ ساطةِاٌذٌاوة ئةٔة دةً ٖىَ كٕػتى
ثرتٖا خةلكىَ ه واه ٖاُ جلََّٗ كاسى ٖاُ ِةسجّةكىَ وشٔف ىلَ بَ ،
ئةطةس ض كاسََٖ تاٖبةت ٌةباُ دا سٔرٌاوةٖٗاُ خٍَٕٖ ٖاُ تةواػةى
تةلةظضٌٖٕٔىَ كَ  .دابَ بٍٗةسََٖ وٗذٖاٖىَ بَٕ صاٌٍٗا سٖٔٔذاٌا ٖاُ دٖتٍا
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بةسٌاوةٔ دساواٖا بّةس ػَٕٗةٖةكىَ بٗت بٍٗةسََٖ ٔاُ بني  .ىلَ ثؼتى
فةٖظبٕٔك دةسكةفتى ب وٕباٖال خٕوزٖٔمة ٔض دةً ٌٍٗة ٖاُ دةً ٌاوٍٗت
بؤ بٍٗةسٖا ساطةِاٌذٌا وٗذٖاٖىَ بةلَطىَ لبةسدةطتىَ وَ ئةٔة بٍٗةس
ٔخٍٕٖةسََٖ ظاُ سٔرٌاوة ٔطٕظاسا كَٗي بٍٕٖٔة تاطةِؼتٗة ٔى سادةى ٍِذةك
طٕظاس ٔسٔرٌاوة ٔسادٖٕ ِاتٍٗة دائَٗخظنت رٔةػاُ ٔبةسدةٔاوٗا خٕة
رئةطةسىَ ٌةبٌٕٔا بٍٗةسٔخٍٕٖةس ٔطِٕذاسََٖ خٕة ٔئَٗذى كاسلظةس
ٌاَِٗتةكشُ  ،ددةوةكى دا ساطةِاٌذُ بٕٖٔة ئةطةسىَ ِؼٗاسبني
ٔسةٔػةٌبريٖا ِةس كٕوةلَطةِةكىَ دبٕاسىَ ثَٗؼكةفنت ٔضاكظاصى
ٔثَٗؼةطاصٖىَ دا ىلَ ٌّا فةٖظبٕٔكى ئةٔ دةسطةِة ه ساطةِاٌذٌىَ طشتٍٗة .
فةٖظبٕٔك رى جٕسةكة ر ساطةِاٌذٌىَ ىلَ وةئةٔرى ثؼت طٕٓ ِاظَٗتٗة
ٔئةً د فةٖظبٕٔكى دا وزٖٔمى طةحكشٌا ظٗذٖٕطةٖي ٔطاٖتََٗ ٖاسََٖٗ
ئةلكرتٌٔى ٌة ََٖٗ ب وٕباٖمىَ دٍَِٗةكشُ  ،ئةظََٗ رالٖىَ فةٖظبٕٔكى ظة
دٍَِٗة ضَٗكشُ ٔبةالفكشُ ددةوةكىَ دا والجةسََٖ مبفاََٖٗ وٗذٖاََٖٗ
ساطةِاٌذٌىَ وٍٗا سٔثةه ٔ فةٖظبٕٔك ٔطشٔث ِةٌة وفاٖةكىَ ئَٗكحاس
صٔسِةٖة بؤ دٖنت ٔصاٌٍٗىَ لظةس ِةسبابةتةكىَ ٖاُ سٔٔداٌةكا ٌافخٕى ٖاُ
جّٗاٌى  .فةٖظبٕٔكى كاسٖطةسٖةك خشاث كشٖة طةس ساطةِاٌذٌىَ
وٗذٖاكاس ٖاُ سٔرٌاوةظاٌََٗ وة ٌةػٗاٍٖة جةٌطىَ دطةه ظىَ كاسٖطةسٖىَ
بكَ ٖاُ بةسدةٔاوٗىَ بذُ ربؤ ٍِذىَ بٍٗةسََٖ خٕة ردةطت ٌةدُ ،
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ٌةكٕئةٔ دخةوظاسُ ٖاُ ٌةدضاالَكَ دكاسىَ خٕةدا ىلَ فةٖظبٕٔكى ػٗاٌََٗ
صَٖذةتش رٔاُ ِةٌة خةلكىَ بؤ الٖىَ خٕة سابكَٗؼت ٔوزٖٔن بكت خبٕةظة
ٔدةوىَ ٔاُ بكٕرت ٔدةوى ٌةدت بٍٗةسٖا ساطةِاٌذٌا وٗذٖاٖىَ ِ ،ةسٔةطا
خشابٗا فةٖظبٕٔكى ػٗاٖة دةوى ٌةَِٗمٗت بؤ خٕاٌذٌا ثةستٕٔكََٗ مبفارى
كاسٖطةسى ه ٌعٗظةسا رى كشٖة كٕبةسدةٔاوٗىَ ب دسٔطت كشُ ٔضاثكشٌا
بةالَظٕك ٔثةستٕٔك ٔ بةالَفكشََٖٗ خٕةدا بذت  .بال ئةً ِؼٗاسى دةوى
بني دةً طشٌطة بال دِةسكاسةكىَ دا دةوى كٌٕرتٔه بكني ب سةٔػةٌبريى
طةسةدةسٖىَ دطةه بكني ٔصاٌٗاسََٖٗ دسٔطت تَٗذا ٔةسبطشَٖ دةوىَ ب
فةٖظبٕٔكى ظة وزٖٔن دةوىَ ض كاسََٖ دى تَٗذا ٌةكٕرَٖ بال فةٖظبٕٔكى
دةوىَ خٕةٖىَ تاٖبةت ِةبٗت ٔبضاٌني فةٖظبٕٔك سةٔػةٌبريى ٖة
فةٖظبٕٔك صاٌٍٗة ٌةكٕ خشابة ىلَ ئةً لذةً ٔجََّٗ طٕجناى دا بكاسٌائٍَٗ
وٗذٖاََٖٗ ساطةِاٌذٌىَ رى ِٕػٗاسى ٔسةٔػةٌبريى ٔصاٌٍٗة ٌابٗت بَّٗت
ثؼت طٕٓ ِاظَٗنت ِةستؼتةكىَ وفاٖ َى خٕةٖىَ ِةى بال فةٖظبٕٔك ٌةبٗت
ِةوى تؼتىَ وة ضٌٕكى لعَٗشىَ بؤوة دٖاسبٕٖٔة فةٖظبٕٔكى دطةه
ِاسٖكاسى ٔئاطاٌٗاخٕة بؤ وٗذٖاََٖٗ ساطةِاٌذٌىَ خشابٗاخٕة ثرت ِةٖة
ٔئاطتىَ تةواػةكشٌىَ ٔخٕاٌذٌىَ ٔكاسٔثةخؼىَ ٔاُ الٔاص كشٖة  ،ئةً
دػََٗ بَٗزَٖ ساطةِاٌذٌََٗ ٌعٗظكى وٍٗا سٔرٌاوةٔ طٕظاس ٔ بةالَظٕٔك
ٔثةستٕٔك ٌٔاوٗمكا بةسةف ٌةواٌىَ بشٖة ضٌٕكى دةً ٔحةصا خٕاٌذٌىَ
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ٌةَِٗالٖة لذةف خٍٕٖةساُ كٕ بةسدةٔاً خبٍَٕٖ خةلةتى لعَٗشىَ ٌةر
فةٖظبٕٔكى ٔظىَ تٕسِىَ بتٍىَ ٖة خةلةتى روةٖة وة فةٖظبٕٔك ٖىَ كشى
ضةكةك ئةً دِةوى جةٌطادا بكاسدئٍَٗ ض طٗاطى ٔ ئةظٍٗى ٔ
سةٔػةٌبريى ٔ ئةدةبى ٔ ِةظشكى ٔ ومىالٌىَ ٔ الٖةٌطريى ٔئاٍٖى ٔئةظة
ئةً ٖىَ دجةٌطا سٔرٌاوةطةسى ٔساطةِاٌذٌىَ دا بكاسدئٍَٗ ظى جٕسة
ضةكى ربةسى ػكةطتٍىَ بٍَٗ بال ثاػعة بضظشَٖ بؼَٕٗةٖةك دسٔطت
بضني دٌاظ جّٗاٌا سٔرٌاوةطةسى ٔ تٗعى ٔساطةِاٌذٌىَ دا بؤٍِذىَ ثرت
صاٌٗاسََٖٗ دسٔطت ٔمبفا ٔةسبطشَٖ ٌةصٖاٌىَ خلٕة ثاػى لكٕوةلَطةِىَ
خٕةبكني ....
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كاسٖطةسٖا فةٖظبٕٔكى لظةسئٗظالوئ :
تٕسا كٕوةالٖةتى ٖا فةٖظبٕٔكى دطةه باػى ٔ خشابََٗٗ خٕة كاسٖطةسٖا
خٕ ِةٖة لظةس طةلةك كاس ٔ كشٖاسََٖ وةََٖ سٔراٌة ض طشَٖذاٖى كاسٔباسََٖ
رٖاٌىَ بَ ٖاُ طشَٖذاٖى برئ بأةسٖا وةبَ ،بَٗطٕواُ كاسٖطةسٖى ه طةس
ئٗظالوىَ رى ِةٖة بؼَٕٗةٖةك ٌةدٖاسٔ ظةػاستى ٔ ثةسدةثٕػكشى،ب
داٌاٌا ضةٌذ خضوةتطٕصاسٖا ٔ سٖكالوكشٌا ضةٌذ سَٖكخشأََٖ كٕفشىَ ٔ درى
دٍٖىَ ئٗظالوىَ ،ه دةطتجَٗكىَ ئةً دىَ بؼَٕٗةٖةك طؼتى لظةس كاسٖطةسٖا
ٔىَ ه طةس ئٗظالوىَ ئاخعني ِةسٔةكى دبٍٗني ٔ دصاٌني فةٖظبٕٔك
تٕسِةكا جّٗاٌى ٖة ٔ خٕداٌىَ ٔىَ ٌةوٕطمىاٌة ئةظةئَٗك ر وةصٌرتَٖ
كاسٖطةسٖاٌة ٔ ٌةدبةسرةٔةٌذٖا ئٗظالوىَ دا كاس لظةسدَِٗت كشُ ،طةلةك
جاساُ ثَٗكٕه ٔ خضوةتطٕصاسََٖٗ ظىَ كٕوجاٌٗىَ دٖشُ ر سةٔػتىَ ئٗظالوىَ
بةغ بؼَٕٗةٖةك ظةػاستى ٌة ،ربٍِٕذىَ بكاسٍَِٗةسََٖ خٕة ََٖٗ وٕطمىاُ
ردةطت ٌةدةت ٔ،بةسدةٔاوة ه طةسٔاُ ثَٗكٕه ٔ خضوةتطٕصاسََٖٗ خٕة
ََٖٗ كاسٖطةسى لظةس ئٗظالوىَ ِةٖى بَٗكٕ وة وٕطمىاٌا ئاطةٓ رىَ ِةبٗت
ٔ ئةً بكاسدئٍَٗ  ،ئةظ تٕسِة سادبت ب بةالظكشٌا ٍِذةك خضوةتطٕصاسََٖٗ
ٌٕٖى ٔ،ةك لٍٗك بٕمنٌٕٔة ئَٗك رخضوةتطٕصاسََٖٗ ٔىَ ئةٔبٕٔ دابٕتة
دٖاسكةت كاتٕ دىَ كةٌطى وشى ٔ ب ض سٖٔٔذاُ دىَ رٖاٌاخٕة ردةطت
دةى ،ئةظةئَٗك رٔاُ طٗفةتاٌة تٍ َى خٕداٖىَ وةصُ ئةظ صاٌٍٗة لذةف ِةٖة
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كٕ دبَٗزٌىَ (العمي الغٗب ) تٍىَ خٕدىَ ظىَ ضةٌذىَ دصاٌٗت ىلَ ظىَ تٕسِىَ
ٔةطادٖاسٖة ئةٔرى دصاٌٗت ٔ ثىَ ئاطةِة  ٔ،ثرتٖاطةجنََٗ وٕطمىاٌا بعى
لٍٗكى بظةسدا بشٍٖة ٔ ئةٔ خضوةتطٕصاسٖة بكاسئٍٗاٖة ربَٕ ٍِذىَ بضاٌَ
كادىَ كةٌطى وشُ ٔ ب ض سٖٔٔذاٌىَ  ٔ،دئةكأةٌتىَ خٕةدا بةالظكشٍٖة
بَٗكٕ ئاطةٓ ر خٕة ِةبٗت رالٖىَ دٍٖى ظةِ،ةسٔةطا د لٍٗكةك ٔ
خضوةتطٕصاسٖةك دٖذا تٕسِا كٕوةالٖةتى ٖا فةٖظبٕٔكى دٖاسدكةت كادىَ
ػَٕٗةٖىَ ( سةٌطىَ ) دَٖىىَ تة درٖىَ ( ) 50طالٗىَ دا دىَ ضمىَ َِٗت ٔ
دىَ ضأابى ،ئةظةرى طٗفةتةك ٖىَ دى ٖىَ طشَٖذاى وةصٌاِٗا خٕدىَ
بتٍىَ ٖة ،ظىَ تٕسِىَ بعىَ سَٖكىَ ػٗاٖة كاسٖطةسٖاخٕة ِةً لظةس كةطىَ
وٕطمىاُ ِةً لظةس ئٗظالوىَ بكةت بؼَٕٗةٖةك ظةػاستى بكاسٍَِٗةسََٖ
خٕةََٖٗ وٕطمىاُ بظةسدا ببةت ٔ تَٗكةىل كٕفشىَ بكةت بَٗكٕ ِٕػٗاسى
كاس ٔ كشٖاسََٖ خٕة بنب ِ ،ةسٔةطا(واسك صٔكَٗشبَٗشطى ) خٕداٌىَ ظىَ تٕسا
كٕوةالٖةتى خبٕةرى ثؼتةظاٌى ٔ ثؼتطريٖاخٕة ه طةسبشٖاسا ئةوشٖكا
كشٖة ئةظا ِاتى داُ بٕ ٍِذىَ كٕ صةالً دػَٗت صةٔاجىَ دطةه صةالوى
بكةت ٔ ئافشةت صةٔاجىَ دطةه ئافشةتىَ بكةت بؼٕٗةٖىَ سةطةصباصى ٖاُ
صةٔاجا ِأسةطةصى ،لٕطٕٖىَ سةٌطأسةٌط كٕتاٖبةتة ب ثؼتطريٖا ظى
جٕسىَ صةٔاجىَ ظة ٔةك سةصاوةٌذى داٌاٖة طةس ثشٔفاٖمىَ خٕة ٖىَ
طةسةكى ٖىَ فةٖظبٕٔكى ،دٔى وأةٖىَ دةسكةتٍا ظىَ بشٖاسَٖذا ،رِةوى
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ٔةالتََٗ ئٗظالوىَ ٔةك ضاظمَٗكشُ بَٗكٕ ئاطةٓ رىَ ِةبٗت ٖاُ بضاٌَ
ثؼتطريٖة لعىَ جٕسىَ صةٔاجىَ بٕدٖاسدةٖةكا بةسبةالظ دفةٖظبٕٔكى دا
بتاٖبةتى ٔةالتََٗ ئٗظالوىَ ِةوى ظةطشت ،دٍٖىَ ئٗظالوىَ سَٖك ٌةداٖة
صةٔاجةكا بعى سةٌطى  ،ددٍٖىَ ئٗظالوىَ دا حةساوة  ٔ،ئٗظالً درى ظىَ
صةٔاجىَ ٖة  ،ىلَ ٔةك سةصاوةٌذى ب داٌاٌا لٕطٕٖىَ ظىَ جٕسة صةٔاجىَ
لظةس ثشاٌٗا ثشٔفاٖمىَ فةٖظبٕٔكى ٖىَ وٕطمىاٌا بتاٖبةتى تةخا طةجنا ٔ
بَٗئاطةِا ب سةصاوةٌذى ٔ سٖكالً كشُ دٌاظا ٔةالتََٗ ئٗظالوى ِاتة ه
قةلةوذاُ ِ،ةسٔةطا ئةظ تٕسِة بؼَٕٗةٖةك باؾ سٖكالوا سَٖكخشأا ٌٍَّٗى
ٖا بٍاظىَ (واطٌٕٗا ) دكةت بذاٌاٌا ئاسً ٔ لٕطََٕٖ تاٖبةت بٕىَ
سَٖكخشأَٖعة دٌاظا طٗظتةً ٔ ػَٕٗة ٔ سةٌطىَ فةٖظبٕٔكى دا ،بؼَٕٗةٖةك
ظةػاستى ٔ كاسٖطةسٖا خٕة ِةٖة ،ضٌٕكى ئةظ سَٖكخشأة بّةوى جٕسا
درى دٍٖىَ ئٗظالوىَ ٖة ،لظةسبرئ بٕضٌََٕٗ دٖش ر ثةٖاوا ساطت ٔ
دسٔطت ٖاُ بَٗزَٖ ِةظذرة دطةه دٍٖىَ ئٗظالوىَ  ٔ،درى ئٗظالوىَ
كاسدكةت ،لعَٗشىَ ئةً ثَٗتعى ب ِٕػٗاسٖةكا باػني دطةسةدةسى ٖاُ
بكاسئٍٗاٌا فةٖظبٕٔكى دا ٔةك وٕطمىاُ  .ضةٌذَٖ لٍٗك ٔ خضوةتطٕصاسى
تَٗذا ِةٌة رالٖىَ فةٖظبٕٔكى ظة دََِٗ داٌاُ ٔ دٖشُ ر ثةٖاً ٔ سةٔػتىَ
ئٗظالوىَ ٔددٍٖىَ ئٗظالوىَ دا دحةساوَ  ٔ،كاسٖطةسٖا خٕة لظةس كةطََٗ
وٕطمىاُ ِةٖة كٕ ربريظةكشٖة ب ضةٌذةِا جٕسََٖ سٖكالً ٔ لٍٗك ٔ
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بابةتََٗ طشٖذاٖى كٕفشىَ  ٔ،دٍٖىَ ئٗظالوىَ سَٖك ٌةداٖة ٔاُ كاسٔكشٖاسا
ىلَ ظىَ تٕسِاكٕوةالٖةت٘ ثىَ داٍٖةكشُ بَٗكٕ بضاٌَ .

ضةٌذ منٌٕٔةََٖٗ بضٗك لظةس طٌٕةٓ ٔ كشٖاسََٖ حةساً
دفةٖظبٕٔكى دا :
 -1تَٗكةلٗا صةالً ٔ ئافشةتََٗ ٌةٌٗاغ ٔ بٗاٌى كٕ ددٍٖىَ ئٗظالوىَ دا
حةساوة دفةٖظبٕٔكى دا دَِٗت كشُ .
-2بةالظكشُ ٔ دٖتٍا ٍَََٖٔٗ سٖع ٔ طةسكٕه ٌٔةػةسعى ٔ حةساً .
-3داٌاٌا سٔثةلََٗ عةػك َى ٔ دلذاسٖ َى ٔ تَٗكةلٗا كٕسٔ كضا تَٗذا.
-4طِٕذاٌا وٕصٖكىَ دضةٌذَٖ كمٗجََٗ بةالظكشى دا ٔةك كٕوَٗذى ٖاُ فٗمي
ٖاُ سٖكالً ٔ ٌٕكتة ٔ ضةٌذَٖ جٕسة كمٗجا .
-5دٖنت ٔ بةالظكشٌا ظٗذٖٕكمٗجََٗ كٕسٔكضا بؼَٕٗةٖ َى فٗمي ٖاُ طرتاُ ٖاُ
كٕوَٗذى ٖاُ طٍٗةوا .
 -6بىَ سَٖضى ٔ ٌِٕذاكشٌا جٗأاصٖا تةوةٌا .
 -7سةصاوةٌذٖا ِةبٌٕا فةٖظبٕٔكََٗ بىَ ٌاطٍاوة ٔ ظةػاستى بٕ خشابٗا .
ِ -8ةبُٕ ٔ قةبٕٖمكشٌا سٔثةلََٗ طَٗكظى .
ِ -9ةبٌٕا طفتٕطٕ ٔ دإٌطتاٌذُ ٔ قةسقةػََٗ حةساً تَٗذا .
 -10بةالظكشٌا ٌاظََٗ ثرئصََٖ خٕدىَ ٖاُ ثَٗغةوبةسى طالظ لَٗنب ٔةك
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ِةظشك بةساوبةس ٍَٖٔىَ ٌِٕةسوةٌذةك َى ٖاُ ئةكتةسةكىَ ٖاُ ٖاسٖضاٌةكىَ
بٕبذةطت ظةئٍٗاٌا الٖك ٔ كٕوٍَٗتا .
 -11ثةٖٕةٌذٖا حةرَٖكشُ ٔ طةِؼنت ٔ ٌَٗضٖك كشٌا ثةٖٕةٌذٖا خشاب ٖا
طَٗكظى بشَٖكا بةالظكشٌا رواسََٖ ثةٖٕةٌذََٖ وٕباٖال تَٗذا .
 -12داٌاٌا طشٔثا بَٕ ِةظٍٗاطٍٗا سةطةصا .
ئةظة ضةٌذ منٌٕٔةك بني رٔاُ كاسٔكشٖاسََٖ كٕدٌاظا فةٖظبٕٔكى دا
دبةسبةالظ ٔ ضاالكَ ٔدٍَِٗةكشُ ٔ،دٌاظا ٔةالتََٗ ئٗظالوىَ دا ئةظ كشٖاسة
دََِٗ كشُ ٔ بكاسئٍٗاُ  ٔ،بشَٖكا ظىَ تٕسِا كٕوةالٖةتى بظةسداضٌٕةك ٖاُ
بىَ ئاطاِٗةك لظةستاكََٗ وٕطمىاُ دا كشٖة ،بَٗكٕ ئاطةٓ رٖاطا ٔ طٍٕسََٖ
ئٗظالوىَ ِةبٗت ددةوىَ بكاسئٍٗاٌىَ دا .
بؼَٕٗةٖةك ظةػاستى خشابى ٔ بىَ سةٔػتى دكٕوةلطةِىَ ئٗظالوى دا
بةسبةالظكشٖة بٍاظىَ ثَٗؼكةفنت ٔ سةٔػةٌبريى ئةً ِاتٍٗة خاثاٌذُ دظَٗت
وة ئاطةٓ ر ِةسكشٖاسةك ٔ لعٍٗةكا دفةٖظبٕٔكى دا ِةبٗت بٍِٕذىَ خٕة
دٖٔشبَٗخني لظةسٔاُ تؼتََٗ دٍٖىَ ئٗظالوىَ ئةً ئاطةِذاسكشٍٖة لظةس كٕ
حةساوَ ٔ ٌابٗت كةطََٗ وٕطمىاُ ٔاُ كاسا بكَ  ٔ،سَٖك ٌةداٖة وة
ئةجناً بذَٖ ،دظَٗت ئةً دظىَ تٕسِىَ دا دطٕٔدوةٌذبني ب بةالظكشٌا
بابةتََٗ دٍٖى ٔ مبفا ،خَٗشىَ تَٗذا بطةٍَِٗ خٕة ٔ كةطََٗ بةساوبةسى
خٕة ب بابةتََٗ ئةً بةالظذكني  ،دفةٖظبٕٔك ٔ سٔثةه ٔ طشٔثََٗ خٕةدا

37

ئةص ٔ فةٖظبٕٔك دكٕوةلَطةِىَ دا

جاطي ؿربى

ٖاُ ََٖٗ وة ثةٖٕةٌذى دطةه ِةٖى خٕة دٖٔش بَٗخني رٔاُ كشٖاسََٖ دٍٖىَ
ئٗظالوىَ حةساً كشَٖ لظةس كةطىَ وٕطمىاُ بال ئةً ٌةٍَِٗة خاثاٌذُ ب
ِةسجٕسة تٕسِةكا جعاكى بتاٖبةتى فةٖظبٕٔكى ٔ ،ةسُ دا ئةً فةٖظبٕٔكى
بكني سَٖكةك ٖاُ دةسطةِةك بَٕ طاصٖا دٍٖىَ ئٗظالوىَ ،تاٌّا فةٖظبٕٔكى
ػٗاٖة تاسادةٖةكىَ باؾ كاسٖطةسٖةكا خشاب لظةس وة بكةت بشَٖكا
دٖٔشئَٗخظنت ٔ ربريظةكشٌا ٖاطا ٔ طٍٕسََٖ دٍٖىَ ئٗظالوىَ بٕوة داٌاَٖ ،
بال ئةً دِٕػٗاسبني بعىَ ثَٗؼكةفتٍىَ ثاؾ ٌةكةظني ٌ ٔ،ةئٍَٗة خاثاٌذُ
ضٌٕكى دٔروٍََٗ ئٗظالوىَ تكٍٕلٕجى ب باػرتَٖ سَٖك ٖادٖتى بٕب
طةسدابشُ ٔ تَٗكذاٌا كٕوةلطةِا ئٗظالوى .
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ئةسىَ فةٖظبٕٔك بٕٖٔية جّيىَ بيأةسٖىَ ٔ ػيٗاٖة دصٍٖيىَ
ٔ ِيييييييييييييييييييياككشٌىَ بشأةطييييييييييييييييييييتٍٗٗت:
فةٖظبٕٔكى دطةه ئاطاٌكشُ ٔ خضوةتطٕصاسََٖٗ بظاٌاِى تش بٍِٕذىَ ثرت
وفا ٔةسطشتَ ٖاُ ئاطاٌكشٌا سَٖكا بٕ بكاسئٍٗاٌا تٕسِا خٕة ربيَٕ بكاسٍَِٗيةساُ
كشٖة  ،دطةه ظىَ ئاطاٌكشٌىَ سَٖك لبةس كةطََٗ ِاككةس ٖاُ بَٗزَٖ كةطََٗ
ِةٔال دصَٖ ٔ ِاككشٌا سٔثةه ٔ فةٖظبٕٔك ٔ والجةسََٖ فةٖظيبٕٔكى دكيَ
خٕةػييكشٖة ،بَٗطٕويياُ فةٖظييبٕٔكى ٌةػييٗاٖة ِيياككشٌىَ بشأةطييتٍٗت ،
ى دٔٔ جييٕسة سَٖكاٌيية ،ئَٗييك
دصٖييَ ٔ ِاككشٌييا فةٖظييبٕٔٔكى رئةطييةس َ
فةٖظبٕٔكى سَٖكََٗ ثاساطتٍىَ بؼَٕٗةٖةك باؾ ئاطتةٌط ٌةكشٍٖة لبةساوبيةس
ى ِياتى دصٍٖيىَ
كةطََٗ ظى كاسىَ ِاككشٌىَ دكيةُ ٖ ،يا دٔٔىَ كةطيئ ر َ
ٖاُ فةٖظبٕٔكى ٔى ِاتى ِاككشُ ٌةػٗاٖة بشَٖكةك بياؾ ٔ جيٕاُ لطيٕس
ػييريةت ٔ طييةسةدةسٖا فةٖظييبٕٔكى صاٌٗيياسََٖٗ خييٕة ظةػييَٗشت ٖٔ ،ييىَ
ثاساطتى بٗت رظىَ ِاككشٌىَ ،ػياسةصاٖٗةك بياؾ د فةٖظيبٕٔكى دا ٌٍٗية
،لطٕس رَٖذةسََٖ طةسةكى ََٖٗ فةٖظبٕٔكى دظى وأةٖىَ فةٖظبٕٔكى طةػية
خبٕةظييةدٖتى بَٗييزَٖ ر ( )2011تييا ٌّييا ٌَٗضٖكييى ( )7ومٗييُٕ فةٖظييبٕٔك
ِاتٍٗة ِاككشُ ٔ دصَٖ ٔ ٌِٕذاكشُ  ،دظَٗت ئةً ضياسة سَٖكيةك بياؾ بيَٕ
خٕة ببٍٗني  ٔ ،فةٖظبٕٔكىَ خٕة بجاسَٖضَٖ رظىَ ئَٗؼىَ داثاساطيتى بيني ،
ضٌٕكى ضةٌذةِا لٍٗك ٔ خضوةتطٕصاسََٖٗ بىَ بٍةوا كٕ فةٖظبٕٔكى ئاطةٓ
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ى دصٖيَ ٔ ِياككشٌىَ دكيةُ د
ىلَ ٌٍٗة ثةٖذابٍٕٖة رالٖىَ ٔاُ كةطيََٗ كياس َ
فةٖظبٕٔكى دا  ،ئةسىَ دىَ ضةٔا ثاساطيتى بيني ٔ خيٕة قٕستيالكني رظيىَ
دٖيياسدا ِيياككشٌىَ  ،دظَٗييت ئييةً صاٌٗيياسََٖٗ خييٕةََٖٗ تاكيية كةطييى تَٗييذا
بجاسَٖضَٖ ،ئةطةس سِٔرةكىَ ئةكأةٌتىَ وة ِاتة دصَٖ ٖاُ ِياككشُ ،رالٖيىَ
ٔى كةطيييييى ظييييية ٖييي يىَ بعَٗيييييت صاٌٗاسَٖيييييت وييييية بضاٌٗيييييت .

دظَٗت ئةً ظاُ جٕسة سَٖكا بكاسبٍَٗ :
ٌ -1اظ ٔ ٌٗؼاٌََٗ خٕة ٌةداٌة طةس ئةََٖٔ ِةوى دةويا تيٕ بكياسدئٍٗى
ٔاُ ٌاظ ٔ ٌٗؼاٌا بجاسَٖضة .
 ٍَََٖٗٔ -2خٕةََٖ تاٖبةت ٌةكة تَٗيذا تيٕرىَ ثؼيت ساطيت ٌيةبى كيٕ د
ثاساطتٍٗة.
ِ -3ةسكةط يىَ ثةٖٕةٌييذٖا ِييةظالٍٗٗىَ بَٕتيية ٍِيياست ٔةسٌييةطشة ِييةتا تييٕ
ٌةٌٗاطيييييييييييييييييييي يى كييييييييييييييييييييييا كٗيييييييييييييييييييييية .
 -4تاٖبةمتةٌذََٖٗ خٕة تَٗذا بجاسَٖضة ،بتٍيىَ بيال ئيةٔبَ ئيةظََٗ تيةدظََٗ
خيييييييييييييييييييييييييييييييييييةلك ببٗيييييييييييييييييييييييييييييييييييٍَ .
 -5رواسةكييييييا وٕبيييييياٖمىَ داٌيييييية طييييييةس ٔ تَٗييييييذا ظةػيييي يَٗشة .
 -6لظةس ئٗىاٖمةكىَ بشَٖك ٔ ثَٗك ٔ ٖىَ طشَٖذاى كاسََٖ تيةََٖٗ ئٍتيةسٌَٗتىَ
بتٍيييييييييييييي يىَ بٗييييييييييييييييت طييييييييييييييييشىَ بييييييييييييييييذة .
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 -7لذةوىَ ه جََّٗ طؼتى ئةٌرتٌَٗتىَ بكاسدئٍٗى وٍٗا طةٌتةس ٔ كيافى ٔ
جّيييََٗ باصسطاٌٗيييا ئةٌتيييةسٌَٗتىَ تيييٕسََٖ خيييٕةََٖٗ كٕوةالٖيييةتى دٔاُ
كٕوجٕٗتةساٌيييييييييييييييذا بكاسٌةئٍٗييييييييييييييية ٔ ظةٌةكييييييييييييييية .
دصَٖ ٔ ِياككشُ بيٕ ٔى كةطيى بضةةةتية ئيةظ َى دظَٗيت ئيةجناً بيذت
ئةطييةس ئييةً ٌييةدِاسٖكاسبني ب ثَٗييذاٌا صاٌٗيياسََٖٗ طشَٖييذاٖى دسٔطييتبٌٕٔا
فةٖظبٕٔكىَ خٕة  .بالوة كٕثٗةك ر ثَٗضاٌني ٔ ثٕطيت ٔ ضيات ٔ ٍَٖٔيةََٖ
خيييٕة ِيييةبٗت رطيييةسةتا ِيييةتا ئيييةظشٔ ،ئةطةستيييةبعَٗت فةٖظيييبٕٔكى
خضوةتطٕصاسٖةك ٖا ِةٖى تٕ طشَٖذاٖى ظى بابةتى تٕ بذةطت خٕةظة بٍٗى
 ،بٍِٕييذىَ ئةطييةس فةٖظييبٕٔكىَ تيية ِاتيية ِيياككشُِ ٖيياُ دصٖييَ دا ب يىَ
بةِشٌةبى رضاالكََٗٗ خيٕةََٖٗ تاٖبيةت ٔ طيشٌط  ،سٔر بيَٕ سٔرىَ ئاسٖؼيا
ِاككشٌىَ ربةس خضوةتطٕصاسََٖٗ فةٖظيبٕٔكى ٖيََٗ ٌيٕٖى دصَٖيذةبٌٕىَ داٖية
ى كمٗيك
،دظَٗت ئةً خٕة بجاسَٖضَٖ ٔ ِٕػٗاسبني ٌةِةس لٍٗكةكىَ ِيات د َ
كةَٖ ٔ ِةٔال ظةكشٌىَ دَٖ بَٗكٕ بضاٌني ضٗة ٖ ،اُ ِةس سٔثةلةكا ئٗىاٖين
ٔ ثاطٕٔسد ظٗا ض ظٗذٖٕطةٖي بٗت ٖياُ ئةثمكةٖؼيَ بٗيت داخين بكيةَٖ
،ضاسةطةسى ٔ سَٖطشٖا طيةسةكى ئيةٔة دظَٗيت كٕوجاٌٗيا فةٖظيبٕٔكى ثيرت
ئاطتةٌطا داٌٗت بةسطٍٗطىَ ظاُ كةطََٗ كاسىَ دصٍٖىَ ٔ ِاككشٌىَ دكةُ ٔ
ئييةً بكاسٍَِٗييةسرى دضيياظ ظييةكشى ٔ ِٕػييٗاسبني صاٌٗيياسََٖٗ دةسبيياسةى
دسٔٔطتبٌٕىَ تَٗذا بجاسَٖضَٖ وٍٗا روياسا وٕبياٖمىَ ٔ ئٗىياٖمىَ طشَٖيذاى ثَٗعية
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ثَٕٖٗظتة ئةً ٌٍَََّٗٗٗ خيٕةََٖٗ طيشٌط رىَ دةسبيَٗخني ٖياُ ٌاوية ٔ ٍَٖٔيََٗ
تاٖبةت ٔ طشٌط دةوا رىَ خالغ دبني ،رىَ ببني (وظح) بكيني .ضيٌٕكى
ئةطةس فةٖظيبٕٔكىَ وية ِاتية ِياككشُ كٕوجاٌٗيا فةٖظيبٕٔكى صةسةسوةٌيذ
ٌابٗت تٍى ئةً دىَ الٖةٌىَ خٕطاسةت بني ،ثؼتى ِاككشٌىَ ئَٗكظةس دىَ
ئةكأٌتةكىَ ٌٕى دسٔطت كني ٔ بٍٗة بكاسٍَِٗةسََٖ فةٖظيبٕٔكى ضيٌٕكى
ى كٕوجاٌٗيا
ئةً ََٖٗ تٕػى فَٗشبٍٕٖىَ بَٕٖٔ ٔ ٌةػََٗ بَّٗمني ،بعىَ ضيةٌذ َ
فةٖظبٕٔكى ض خٕطاسةتى ٖاُ صٖاُ ٌةدٖت تٍىَ كةطيىَ فةٖظيبٕٔكىَ ٔى
ِاتبٗت ِاككشُ ٖاُ دصَٖ ٌيةبٗت ،دظَٗيت ئيةً ِٕػيٗاسبني ٔ ِيضسبكني
ئةطةس وة فةٖظيبٕٔكىَ خيٕة ردةطيت دا ب ض سَٖكيىَ بٗيت ،ئيةسىَ دىَ
ٍِذةك ٌٍَََّٗٗ وة ئاػكةسابَ ٖاُ دىَ ٍِذةك كياس ٔ ضياالكََٗٗ وية ٖيََٗ
طشٌط رٌاظ ضَٖ،اُ دىَ ػةسوضاسبني ٖاُ دىَ كةطاٖةتٗاوة ب ئاػكشاكشٌا
ٔاُ ٌٍَّٗٗا َِٗتة كَٗىكشُ ٔ ػكاٌذُ،بَٗطٕواُ ئيةسىَ دظَٗيت ِٕػيٗاسبني ٔ
فةٖظبٕٔكى ٌةكني جّىَ بأةسٖىَ تؼتىَ بعَٗت بكني تَٗذا ٔةك طيٍذٔقةكا
ٌٍَّٗٗا لَٗبكني ،دظَٗت دةطتجَٗكىَ خٕة رِاككشٌِىَ ٔ دصٍٖىَ بجياسَٖضَٖ ٔةك
ضةٔا سٔراٌة دبٍٗني سٔثةه ٔ فةٖظبٕٔك دََِٗ دصَٖ ٔ ِاككشُِ دٌاظيا وية
خبٕةدا .
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ئييةسىَ ضيياظذَٖ شى ه طييةس فةٖظييبٕٔكى ِةٖيية ٖيياُ ٌيية
رسٖٔ يىَ دةصطيياََٖٗ دةسظيية ٔ ٌيياظخٕٔ ٖ يََٗ ئييةوٍى ظيية :
ى لظةس ضَٗكشٌا ئةكأٌتةكىَ ٌٕى َٖيى فةٖظيبٕٔكى ئياخعني
لذةطتجَٗكىَ د َ
كاضييةٔا دسٔطييت دبٗييت ،ضييٌٕكى دسٔطييتبٌٕا ٔى تيياخالغ دبٗييت ب
طةسضةٌذ قٌٕاغةكاٌذا تَٗجةسدبٗت ضيةٌذ وةسجيةك ِةٌية تيا فةٖظيبٕٔك
دسٔطت دبٗت  ،دظَٗت تٕ ٌاظةكىَ بٕ دةٍٖيى ض ٌياظىَ تيةٖىَ ساطيتةقٍٗة
بٗت ٖاُ ِةس ض ٌاظيةك بٗيت ،ئيةً دىَ لظيةس ٔاُ كةطيا ئياخعني ٖيََٗ
فةٖظبٕٔكى تاٖبةت بكةطاٖةتٗا خٕةظة دسٔطت دكَ ثؼتى داٌاٌا ٌاظةكىَ
ثاػى دىَ ب ئٗىاٖمةكىَ ظة طشَٖذةٖى كٕ ٖىَ تةبٗت دقٌٕاغيا دٖٔعيذا دىَ
ثاطٕٔسدةكىَ بٕداٌى ٔ رواسا وٕباٖالخٕ داٌٗة طةس ٔ بيةسٔاسا رداٖكبئٌٕىَ
ٔ جييْ ٔ ٔةالت ٔ بييارَٖش ٔخٕةجّٗٗييا خييٕة دىَ تَٗييذا ٌعٗظييى ،كٕوييةكا
ثَٗضاٌٍٗا كٕ تاٖبةتَ بكةطاٖةتٗا تةظة دىَ رتة ٔةسطشٖت ِةتا فةٖظيبٕٔكى
تة دسٔطت دبٗت .ئةظة ٔىَ ضةٌذىَ سادطةٍِٗٗت كٕ وةليةفىَ صاٌٗياسََٖ
كةطيياٖةتٗا تيية ٖ ي َى لبةسدةطييت َى كٕوجاٌٗييا ظ يىَ تييٕسِا كٕوةالٖييةتى دا ٔ،
فةٖظبٕٔكىَ تة كٌٕرتِٔه كشٖة ددةطيتََٗ ظي َى كٕوجياٌٗىَ دا ،تيةٔةسىَ ظيى
بابييةتى لظةسضيياظذَٖشٖىَ ٖيية .لطييِٕس دةصطيياََٖٗ ئييةوٍى ظيية ضيياظذَٖشى بيَٕ
ِةسكةطةكىَ ٖاِةٖى ئةظََٗ بنب ئةطةسى تَٗكذاُ ٔ ئيالٕصٖىَ بيَٕ ئَٗىٍاِٗيا
كٕوةلطةِىَ  ،بةػََٗ تاٖبةت ب تٕسََٖ ثةٖٕةٌذى ٔ تٕسََٖ كٕوةالٖيةتى
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ٔ ئٍتةسٌٗتىَ ه دةصطاََٖٗ ئةوٍى ٔةك ئاطاٖؽ ٔ ثيٕلٗع ٔ ثاساطيتٍىَ ٖيََٗ
ِةَٖ ،بٕ ِةس صَٖذةطاظٗةكا ٌةٖاطاٖى بَّٗتة ئةجناوذاُ بؼيَٕٗةٖةك تٌٕيذ
كاس لظةس ظى بةػى دَِٗت كشُ  .فةٖظبٕٔكى رى طئٍٕسِةٌة كيا ضيةٔا
كاس ٔ كشٖاسََٖ وة طٍٕٔس ِةٌيةٌ ،ةِةستؼيتةكىَ تيةظٗا تيٕ ئياصادى تَٗيذا
ئةجناً بذةٖى لٕى دةويى خيةلك رى ئياصادة بيٕ ِةسدةويةكىَ طيكاالٖىَ
لظةستة تٕواسبكت دةوىَ تٕ طعكاتٗةكىَ ب فةٖظبٕٔكى ض لظةس كةطةكىَ
ٖاُ حضب ٔ الٖةٌةكىَ ٖاُ برئبأةس ٔ سةطةصةكىَ بكةٖى .تٕ ٌية ئياصادى
تييةض بعَٗييت د فةٖظييبٕٔك َى خييٕةدا بٍٗييى خيياس ٔ بييةالظ بكييةٖى ٌيية
ِةسكةطةكىَ تة ٌةظٗا ٖاُ كةسبََٗ تة رَٖعةبُٕٔ ض كةطََٗ ئاطاٖى بَ ٖاُ
كةط يََٗ حضبييى ٔ طٗاطييى بييَ ٖيياُ كةط يََٗ بييةسٌٗاغ ٔ حكيئٕوى بييَ
تٕسةخٍةٖةكا خشابكةس لئ بطشى ٖياُ طيعكاتٗةكىَ ٖياُ صٖياٌىَ بطيةٍِٗى
كةطيياٖةتٗأى ٖييا تاٖبييةت ٍِٗط يىَ ئةٔكةطيية ئيياصادة طييكاالٖ َى لظييةستة
تٕواسبكت دىَ كةظى بةس ىلَ ثشطٍََٗٗ ٖاطاٖى ه بٍطيةََِٗ ئيةوٍى .تيٕرى
ئييياصادى طييكاالٖ َى لظيييةس ِةسكةطيييةكىَ تٕوييياسبكى ئةطيييةس صٖييياُ ب
فةٖظبٕٔكى طةِاٌذبٗت تة دىَ دٖعضُٕٔ لظيةس َِٗتية كيشُ لطيٕس بشطيةٔ
ٖاطاََٖٗ ٔىَ جٕسة طكاالٖىَ دىَ َِٗتية دةطتةطيةس كيشُ ٔ دادطيةٓ كيشُ
دِةسخةلةتٗةكا د فةٖظبٕٔكى دا ض صٖاٌا ب كٕوةلطيةِىَ ٖياُ ئَٗىٍياِٗىَ
ى خييٕة
بطييةٍِٗت ٖيياُ صٖيياٌىَ ب ِييةس تاكييةك ٔ كةطييةك ٔ دةٔسٔبييةس َ

44

ئةص ٔ فةٖظبٕٔك دكٕوةلَطةِىَ دا

جاطي ؿربى

ى خةليةتٗىَ ب
بطةٍِٗت دىَ دةصطاََٖٗ ئةوٍى ََٖٗ ٌاظخٕ لبةساوبيةسى ٔ َ
ثَٗشابٌََٕٗ ٖاطاٖى طةسةدةسٖىَ دطةه كةُ ،دٌّادا وةصاٌى كيٕ دةصطياََٖٗ
ٌاظخٕٔ كا ض كاسٖطةسٖى ٔ سٔىلَ خٕة ِةٖة دكاسٔباسََٖ ضاظذَٖشٖىَ دا لظةس
فةٖظبٕٔكى ،ه طٕسِ ٖاطياََٖٗ دةصطياََٖٗ دةسظية دىَ بيةحع كيني كيا ض
كاسٖطةسى ٔ سٔىلَ خٕة ِةٖة دظىَ تيٕسِا كٕوةالٖيةتى دا ،ليذٖٔغ ض ٖاطيا
طةسةدةسٖىَ دطةه دكةُ .ضاظذَٖشى لظةس ئاطتىَ حكٕوةتا ئةوشٖكا لظيةس
فةٖظييبٕٔكى دَِٗييت كييشُ كٕوجيياٌََٗٗ وييةصُ ٖييََٗ ئةٌتييةسٌَٗتىَ وٍٗييا
واٖكشٔطييٕفت ٔ طٕطي َن ٔ ٖييإِٔ ٔ فةٖظييبٕٔك ِ..تييذ ،داٌجَٗييذاُ بييٕ ٔىَ
ضةٌذىَ كشٖة كٕ ِةسػةؾ ِةٖعا جاسةكىَ صاٌٗاسٖياُ لظيةس بكاسٍَِٗيةسََٖ
خييٕة ئييةظََٗ ئييةكأةٌتََٗ ظيياُ تييٕسِا ِييةَٖ ددةُ ٔةصاسةتييا دادا ئييةوشٖكا
كٕوجاٌََٗٗ وةصٌََٗ دبٕاسىَ ٌَٗتٕسِكٍٗط دا لظةس بٍطةِا سَٖكةفتٍا ضاظذَٖشٖىَ
بّةظكاسٖا ٔةصاسةتا داد ٖا ئةوشٖكا ظياُ كٕوجاٌٗيا ساطةِاٌيذُ دداِياتى دا
دىَ صاٌٗاسََٖٗ صَٖذة دظى بٕاسٖذا بذُ ظىَ ٔةصاسةتا داد ٖا ئةوشٖكا بتاٖبةتى
ٔاُ صاٌٗاسٖاُ ئةظََٗ بةحظا طٗخٕسى ٔ ضياظذَٖشٖىَ دكيَ رالٖيىَ ئاراٌظيا
ٌةتةٔى ٖا ئةوشٖكا ظة ،لطٕس سَٖكةفتٍأاُ ِةسػةؾ ِةٖعا جاسةكىَ ئيةظ
كٕوجاٌََٗٗ ئةٌتةسٌَٗتىَ بتاٖبةتى تٕسََٖ كٕوةالٖةتى دظَٗيت صاٌٗاسٖيا لظيةس
بكاسٍَِٗييةسََٖ خييٕة بييذُ ٔةصاسةتييا داد ٖييا ئةوشٖكا(.سٖضيياسد طييةلطادٔٔ)
ى ٖاطيياٖى ٖ ي َى كٕوجاٌٗييا (طٕط ينَ) ساطةِاٌييذ :ثَٕٖٗظييتة ِييةوى
سَٖعةبييةس َ
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ى ِيةوى كيةغ رٖاطياََٖٗ
كٕوجاٌى ليذٖٔف ػيةفافٗةت َى بطيةسُ بيٕ ٍِيذ َ
ضاظذَٖشٖىَ ٔ رطئٍٕسََٖ خيٕة دةسٌةكيةظَ ٔ ئاطةِيذاسبَ ئيةٔ ضيةٌذةرى
ى (طٕطيينَ) ِييةوى ٔاُ ئاطيياِى ٔ صاٌٗاسٖيياُ دةت
ئاػييكةسا كييش كييٕ د َ
ٔةصاسةتا داد ٖا ئةوشٖكا ئةظََٗ ئيةٔ رىَ داخياص دكيَ  .ضيٕاس كٕوجياٌََٗٗ
وييةصُ دٖيياسكشُ كييٕ طيياال ()2013ىَ تٍ ي َى (طٕط ينَ)ى صاٌٗيياسََٖ ()999
بكاسٍَِٗيييةسََٖ خيييٕة داٌييية دةطيييت ظي ي َى ٔةصاسةتيييا دادىَ ٖائيييةوشٖكا ٔ
واٖكشٔطٕفت رى ٌَٗضٖكى ( )100000فةسواُ ر دادطةِا ضياظذَٖشى كشٌيىَ
ٖييا ئٗظييتٗخباساتى ٖييا بٗيياٌى ٔةسطشتٍٗيية بييَٕ ٍِييذىَ صاٌٗاسٖيياُ لظييةس
بكاسٍَِٗيييةسََٖ خي يٕة بيييذةت ظي ي َى ٔةصاسةتي يىَ كيييٕ بشَٖكيييا ( طيييكاٖجى
_)skypeى كاسلظيةسِاتٍٗة كييشُ  ٔ ،كٕوجاٌٗييا (ٖييإِٔ _)yahoo
رى دٖاسكشٖيية كييٕ صاٌٗيياسى لظييةس ( )300000ثةٖٕةٌييذٖا دوييأىَ ػييةؾ
ِييةٖعادا داٌيية دادطييةِا ئٗظييتٗخباساتى ِ،ةسٔةطييا تييٕسِا كٕوةالٖييةتى ٖييا
فةٖظبٕٔكى رى صاٌٗاسى صَٖذةتش لظةس ( )5000بةكاسٍَِٗيةسََٖ خيٕة دٔى
وأةٖذا داٌة ٔةصاسةتيا داد ٖيا ئيةوشٖكا ٔ دادطيةِا ٌيٗغ دةٔليةتى ،ئّيا
لعَٗييشىَ بٕويية دٖاسدبٗييت ئةٌتييةسٌَٗت ب فةٖظييبٕٔك ظيية كييٌٕرتِٔه كشٖيية
ددةطييتََٗ ضيياظذَٖشٖا ئييةوٍى دا ض رسٖٔٔ يىَ ٌيياظخٕ ٖيياُ ر سٖٔٔ يىَ ٌييٗغ
دةٔلةتى ظة ،دا كةطيةك رٖاطيأ طئٍٕسََٖ خيٕة دةسٌةكيةظٗت ِ،يةوى
ضات ٔ ثةٖٕةٌذى ٔ ِةظذٖنت ٔ ئاخفتٍََٗ ٌةٖاطياٖى ض رسٖٔٔيىَ طٗاطيى
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ٖاُ رسٖٔٔىَ قاضاغى ٖياُ تَٗكيةىل ٔ ِاسٖكاسٖيا طيشٔثََٗ تٌٕيذسِةٔ ظية ٔةك
ثؼييتةظاٌى بذسٔطييتكشٌا فةٖظييبٕٔك ٔ ثةٖضييا بٍيياظََٗ ٔاُ ٔةك باٌطةػيية
ِٔاسٖكاسى لذةف ٔاُ ٔةك بةلطة تٕواسكشٍٖة بٍاظ ٔ ٌٗؼاُ ٔ ئةدسَٖع ظية
،بال ئةً ِٕػٗاسبني ض صَٖذةطاظٗا د فةٖظبٕٔكى دا ٌيةكني ،خيٕة تَٗكيةىل
كاسََٖ ٌةٖاطاٖى ٌةكني ،ضٌٕكى دىَ كةظني بةس ىلَ ثشطيٍََٗٗ ئيةوٍى ظية
،وادةً بٕوة دٖاسبٕٔ كٕ ئةً كٌٕرتِٔه كشٍٖة ددةطتََٗ دةصطاََٖٗ ئةوٍى دا
دئ ٍتةسٌَٗت ٔ فةٖظبٕٔكى دا بال ئةً صٖاٌىَ ٌةطيةٍَِٗ ض كيةغ ٔ الٖيةٌا
خٕة دٖٔشبَٗخني رٔاُ كاسََٖ ٌةطشَٖذاٖى رٖاٌاوة ٖا ئاطاٖى بَ ربيٕ ٍِيذىَ
دا دثاساطتى بني ٔ ٌةكةظني بةس ض ٖاطياََٖ ٌيٗغ دةٔليةتى ٔ ٌياظخٕٔ دا
،خييٕة دٖٔييشبَٗخني ر ٖاسوييةتى ٔ طفتٕطييٕ ٔ دإٌطييتاٌذٌََٗ فةٖظييبٕٔك ٔ
ثةٖضييََٗ طييشٔثََٗ تٌٕييذسِةٔ دا  ،ضييٌٕكى فةٖظييبٕٔكى ض ظةػيياستٍََٗ
ٔةطيياٌٍَٗ ئييةً خييٕة تَٗييذا رٖاطيياٖ َى خالطييبكني دِييةس كيياسةك َى خييشاب
داٍِ،ذى صَٖيذةتش ضياظذَٖشى لظيةس ئةٌتيةسٌَٗت ٔ فةٖظيبٕٔكى بتاٖبيةتى
ِةبٗت ثرت ثاساطتٍا ئةسك ٔ واف ٔ طٗاٌىَ ِةسكةطةكىَ دطالوةتٗىَ داٖة
،بيياؾ بييضاٌَ ِةسلعٍٗييةك ٌةٖاطيياٖى ٔ قاضييا دٖعضيئٌٕةك ٔ ٖاطيياٖةك
لبةساوبةس ِةٖة ِ ،ةوى طةسثَٗضى دََِٗ تٕواسكشُ ٔ دكةظَ بةسدةطيتََٗ
دةصطاََٖٗ ئةوٍََٗ ٌاظخٕٔ ٔ دةسظة دا  .دظَٗيت دلعٍٗيََٗ خيٕةََٖ طشٖيذاٖى
فةٖظبٕٔكى دا ِٕػٗاسٖى ٖاطاٖى ٔ طٍٕسََٖ خٕة ِةبني .
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ئةسى وةػٗاُ ِةٌةفةٖظبٕٔكى بكني ضاسةطةسى بَٕ
سةٔػةٌبريٖا تاكََٗ كٕوةلطةِىَ:
دِةسلعٍٗةك ٔ ضاالكٗةكىَ دا دظَٗت وةثَٗضاٌني ِةبَ دةسباسةٖى ٔىَ
كشداسا ئةً دكني ٔ دٔى بٕاسٖذا سٔػةٌبريبني ٔ بؼَٕٗةٖةك باؾ
طةسةدةسٖىَ دطةه بكني .تٕسََِٖ كٕوةالٖةتى رى ثَٗتعى ب كةطََٗ
سةٔػةٌبري ِةٖة دبكاسئٍٗاٌىَ دا ٌ،ةتٍىَ ئةً بضاٌني ظىَ تٕسِىَ ظةكني ٔ
بطشَٖ دظَٗت ئةً بضاٌني كا ب ض سَٖكا طةسكةفتٗاٌة دىَ بكاسئٍٗني ٔ
وفاٖى رىَ ٔةسطشَٖ ٌ،ةبٗتة جّىَ ٍِذىَ خشابٗىَ بطةٍِٗني خٕة ٔتٍىَ
دةوى دطةه ببٕسٍٖني ٔ دةوىَ خٕة ثىَ بكٕرَٖ ٔ ِةسوزٖٔن بني ثَٗعة تٍىَ
ٔةك ٖاسٖةكا ئةلٗكرتٌٔى ىلَ بكني ددةطتََٗ خٕةدا .تٕسََِٖ كٕوةالٖةتى
بتاٖبةتى ئةظََٗ بكاسٍَِٗةس ب سَٖزةٖةك صٔس ِةَٖ ٔةكى تٕسِا كٕوةالٖةتى
ٖا فةٖظبٕٔكى كٕ صٔسٍٖا خةلكىَ جّٗاٌىَ بكاسدئٍَٗ رِٔةالت ٔ صواٌََٗ
جٗأاص ،دظَٗت ئةً تَٗذا د ِٕػٗاس ٔ ضاظ ظةكشى بني دبكاسئٍٗاٌىَ دا
سَٖكىَ لٕاُ كةطا بطشَٖ ئةظََٗ َِٗؼتا ٌةطةِؼتني ٖاُ ػٗاُ ٌٍَٗ
بؼَٕٗةٖةك باؾ بكاسبٍَٗ ٔ بةسدةٔاً بكاسدئٍَٗ ،ض دوالََٗ خٕةدا ٖاُ
ِةسكةطةكىَ وةكاسٖطةسى لظةس ِةبٗت ٔ ٌةٖىَ ئاوادةبٗت بِٕ بكاسئٍٗاٌىَ
سَٖكىَ ىلَ بطشَٖ ٌةَِٗمني بكاسبٍَٗ ،ضٌٕكى خشابٗىَ بتٍىَ خلٕة ٌاكةت
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دِةلع ٔ كةٔت ٔ كاسٔضاالكى ٔ ثٕطتََٗ خٕةََٖٗ دفةٖظبٕٔكى دا
كاسٖطةسٖا ِةسى وةصُ ئةٔة دىَ خشابٗىَ ه كٕوةلطةٓ ٔ جعاكىَ خٕةرى
كةت بٕاُ كشٖاسََٖ خٕةََٖٗ ػاؾ دىَ طةلةكََٗ دى ٔةكى خٕة تٕٔػى
ظىَ كشداس ٔ ٌةصاٌني ٔ ٌةتَٗطةِؼتٍىَ كةت دخشاب بكاسئٍٗاٌىَ دا ،
وةئةٔ ػٗاُ ِةٌة ئةً فةٖظبٕٔكى بكني سَٖكةك ٖاُ دةسطةِةك بَٕ
ضاسةطةسٖا ِةبٌٕٔا سةٔػةٌبريٖىَ لذةف خٕة ثاػى ٖاكةطََٗ لبةساوبةسى
خٕة ِةتا دػََٗ ببني كاسٖطةسى بَٕ سةٔػةٌبريٖا كٕوةلطةِىَ خٕة ِةوٗىَ
ب كشٖاس ٔ لعٍََٗٗ خٕة دظىَ تٕسِىَ دا ٔ.ةسُ دا رخٕة دةطتجىَ بكةَٖ
دِةس بابةت ٔ بةالظكشٌةكىَ دا وفاى لٕاُ كةطا بكني ئةظََٗ بشَٖكا ظىَ
تٕسِىَ طشَٖذاٌا ثةٖٕةٌذٖىَ دطةه وة ِةٖى ،بكني ثَٗطةِىَ طةسةكى بَٕ
ثَٗضاٌٍٗا  ،تَٗذا بةالَظٕك ٔ بابةت ٔ صاٌٗاسََٖٗ طشٌط بةالظبكني ،خٕة
وزٖٔمى والجةس ٔ سٔثةلََٗ ِٗض ٔ ثٗض ٌةكني ٔةك دبٍٗني كةطََٗ ٔةطا ََٖٗ
ِةَٖ ٌةبةغ خٕة بةلكى خةلكىَ رى وةسةقذاسىَ خشابى ٔ كاسََٖ
خٕةََٖٗ بىَ وفا دكَ بذاٌاُ ٔ بةالظكشٌا ثٕطتََٗ خشاب ٔ ٌةَِٗزاٖى
بةالظكشٌىَ بتٍىَ بٕ خٕةػى ٔ دةً بٕساٌذُ ٔ دإٌطتاٌذٌةكا بىَ وفا ِةتا
دبٗتة جّىَ ٍِذىَ كاسظةداٌََٗ خشاب ددٖعشادََِٗ .بال ئةً ببني وٍٗاك
بَٕ كٕوةلطةِةك طاخمةً ٔ تَٗطةِؼتى دظىَ تٕسِا مبفادا بال صاٌٗاسى ٔ
بابةتََٗ مبفا تَٗذا بةالظبكني ٔ رىَ ٔةسبطشَٖ بال ئةً بَٕكةطََٗ
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دةٔسٔبةسََٖ خٕة ببني جّىَ ضاظمَٗكشٌىَ ٔةك كةطةك سةٔػةٌبرئ
تَٗطةِؼتى دبكاسئٍٗاُ ٔ طةسةدةسٖكشٌا تٕسََِٖ كٕوةالٖةتى دا .بال ئةً
ٔةك تاكََٗ ظىَ كٕوةلطةِىَ رخٕة دةطتجىَ بكةَٖ ومىالٌا ثٕطتََٗ صاٌني ٔ
ِضسى ٔئةدةبى ٔ جعاكى ٔ ِ...تذ ،تَٗذا بكني سٔثةه ٔ طشٔثََٗ طشَٖذاٖى
صاٌٗاسٖا ٔ ػريةت ٔ تَٗطةِؼتٍىَ رالٖىَ خٕةظة دطةه ِةظالََٗ خٕة
دامبةصسٍٖني ٔ ِةسصاٌٗاسٖةكا وة ِةبٗت لظةسِةسبابةتةكىَ بٗت
بطةٍِٗني ِةظالََٗ خٕة  ،فةٖظبٕٔكى بكني فَٗشطةِةك بَٕ صاٌٍٗىَ ٔ
تَٗطةِؼنت ٔ سةٔػةٌبريٖةكا بىَ كَٗىاطى .ثؼتى فةٖظبٕٔكى طةػة
خبٕةظة دٖتى ٔ ثرتٖا خةلكََٗ جّٗاٌىَ ٔ ثاػى كٕوةلطةِىَ وةٖىَ
كٕسدى بكاسئٍٗاى دظَٗت ضاظ داٌةكا باؾ لظةسبَّٗت كشُ ثرت ثٕٖتة ثىَ
بَّٗت داُ خشابٗا ٔىَ ِةً صاٌني ٔ وفاٖىَ ٔىَ ئةً بكاسٖطةس بضاٌني ،
لظةس قٕتاخباٌة ٔ فَٗشطةٓ ٔ صاٌٍٗطةٓ ٔ صاٌكَٕ ٔ ثةمياٌطةٓ ٔ طةٌتةسََٖ
سةٔػةٌبريى ٔ طةجنا ثَٗتعٗة كٕوبني ٔ كٕسغ ٔ كٕسَِٖ طشبَذاٖى
بكاسئٍٗاُ ٔ طةسةدةسٖا ئةٌتةسٌَٗتىَ ٔ تٕسََِٖ كٕوةالٖةتى ٔ بتاٖبةتى
فةٖظبٕٔكى دطةه ٔاُ طةٌخ ٔ فَٗشخاصََٖ لبةسدةطتىَ ٔاُ بكةُ ،بابةتََٗ
طشَٖذاٖى ب سةٔػةٌبريٖا تٕسََِٖ كٕوةالٖةتى ظة بؼَٕٗةٖةك باؾ بَٕ
ػمٕظةبكَ ٔ تٗبطةٍَِٗ كادىَ ب ض ػَٕٗة وفاٖى رىَ بٍَٗ ٔ خشابٗىَ ٔ
صٖاٌىَ تَٗذا ٌةطةٍَِٗ خٕة ِةً كٕوةلطةِىَ خٕة ٔ.طةجنا ِاٌبذةُ
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دسٔطت بكاسبٍَٗ ٔ وفاى بشَٖكا ظىَ تٕسِىَ بطةٍَِٗ دةٔسٔبةسََٖ خٕة
ِةسٔةطا ِٕػذاسٖىَ بذةت لظةس ِةس خشابٗةكا د فةٖظبٕٔكى دا ِةٖى
كٕدىَ صٖاٌىَ طةٍِٗت ٔى ٖاُ كةطََٗ دةٔسٔبةسىَ ٔى ض رسٖٔٔىَ صَٖذة
بكاسئٍٗاٌىَ ظة بٗت ٖاُ رسٖٔٔىَ خشاب بكاسئٍٗاٌىَ ظة بٗت  ،طشتَ ٔ
ظةكشٌا فةٖظبٕٔكى رى ثَٗتعى بّةبٌٕٔا سةٔػةٌبريٖىَ ٖاِةٖى لذةً ٔ
جََّٗ ثَٗتعى ٔ طٕجناٖى بَّٗت بكاسئٍٗاُ ،بال ئةً بضاٌني وة كاسٖطةسى
ٖاِةى لظةسٔاُ كةطََٗ وة دفةٖظبٕٔكى دا دبٍَٗ ئةً طةسةدةسٖىَ ب ض
ػَٕٗة بكني دىَ بني جّىَ ضاظمَٗكشٌىَ بَٕ ٍِذةك كةطا  ،لةٔا طةلةك
طشٌطة ئةً رخٕة دةطتجىَ بكةَٖ خٕة دٖٔشبَٗخني ر خشابََٗٗ ٔىَ
،خةلكىَ رى خبشابٗا خٕةظة وزٖٔن ٌةكةَٖ ،ئةظ تٕسِة تٕسِةكا
كٕوةالٖةتٗة بةسةظ ض ئاقاسََٖ دٖعة ٌةبني بَٕ ٍِذةك وةسةوََٗ خٕةََٖٗ
تاٖبةت ٔةك ضةٔا دبٍٗني سٔر بَٕ سٔرىَ كٕوةالٖةتٗا خٕة ردةطت ددةت
دكٕوةلطةِىَ وةٖىَ كٕسدٖذا ددةطتََٗ ضةٌذَٖ سٔثةلََٗ طةلةك ئةٌذاً ٔ
بكاسٍَِٗةس ِةَٖ ب بةالظكشٌا ثٕطتََٗ بىَ بٍةوا ٔ دٖٔش ر ِضسا ظىَ تٕسِىَ
،ئةً ِةوى بةسثشطٗاسَٖ بعىَ ضةٌذىَ وة ِةوٗا ثةٖٕةٌذٖا بعىَ ضةٌذىَ
ظة ِةى ضٌٕكى ِةسئةوني ٔ كةطََٗ لذةٔسٔبةسََٖ وةٌة ظىَ كٕوةلطةِىَ
ثَٗك دئٍَٗ ِٗ ،عٗذاسً ئةً بؼََٗ كاسٖطةسٖةك باؾ دظىَ تٕسِىَ دا ه ئَٗك
ٔ دٔٔ بكني لظةس بٍطةِىَ ئاظاكشٌىَ ٔ صاٌٍٗىَ ٔ تَٗطةِؼتٍىَ  ،خٕةدٖٔش
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بَٗخني رِةس بابةتةكىَ وَٗؼكىَ وة ٖاُ وَٗؼكىَ تاكََٗ كٕوةلطةِىَ وة
بةسةظ جّٗاٌةكا خشابٗىَ ببةت ،ض رسٖٔٔىَ تٌٕذ ٔ تٗزٖا ومىالٌا طٗاطى
ٖاُ صاٌٍٗا ِةس صاٌٗاسٖةكا ٌةدسٔطت دِةسبابةتةكىَ دا ،دظَٗت ٌةتٍىَ
كةطََٗ ئاطاٖى بةلكٕ ٔ فَٗشطةٓ ٔ الٖةٌََٗ خٕة خبٕداٌََٗ طةجنا ٔ
تاكََٗ كٕوةلطةِىَ دصاٌَ ض حكٕوةت ٖاُ طةٌذٖكا ٔ سَٖكخشأ طةٌتةسََٖ
سةٔػةٌبريى سٔىلَ خٕة بطَٗشُ دظى بابةتى دا ِةٔلذاٌةك باؾ بكَ بَٕ
ٍِذىَ خةلكىَ سصطاسبكَ ر ٌةصاٌني ٔ ٌةتَٗطةِؼتٍىَ ٔ بؼََٗ ب مسٍٗاس ٔ
كاس ٔ ضاالكََٗٗ بةسفشةٓ خةلكىَ تَٗبطةٍَِٗ ٔ سةٔػةٌبريبكَ دتٕسََٖ
كٕوةالٖةتى دا ،بٍَِٕذىَ تٕسََِٖ كٕوةالٖةتى ٔةك فةٖظبٕٔكى بكَ
ضاسةطةسى بَٕ سةٔػةٌبريٖىَ  ،فةٖظبٕٔكى كاسٖطةسٖا خٕة ِةٖة لظةس
ِةس تةخ ٔ ضٍٗةكىَ ٔ لظةس ِةستاكةكىَ دظىَ كٕوةلطةِىَ وةدا
بكاسدئٍٗت ٔةك ئةً دبٍٗني سَٖزةٖةك باؾ دكٕوةلطةِىَ وةدا بكاسدئٍَٗ
سٔراٌة ثرت خةلكىَ وة ٖىَ طشٌكٗىَ ثَٗذدُ ٔ صٔستش بكاسدئٍَٗ ،
فةٖظبٕٔك سةٔػةٌبريٖة ئةطةس ئةً ضاظذاٌةكىَ لٕاُ ٔةالتا بكني ئةظََٗ
فةٖظبٕٔكى تَٗذا طةػة خبٕةظة دٖتى وفاٖةك صٔس رىَ ٔةسطشتٗة ٔ .ةك
دبٍٗني خةلكىَ وة ئةظََٗ ر دةطتجَٗكا ِاتٍا ظىَ تٕسِىَ ٔةسة تاٌّا
تاسادةٖةكىَ خٕة طٕجناٌذٖة دطةسةدةسٖىَ دا دطةه ظىَ تٕسِا كٕوةالٖةتٗا
فةٖظبٕٔكى ٖٔىَ فَٗشى سةٔػةٌبريٖا بكاسئٍٗاُ ٔ بشَٖعةبشٌا ٔىَ بٕٔى ،ىلَ
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ئةظ تةخا طٍَٗال ٔ صاسٔكا ئةظََٗ رٌٕٖى فَٗشدبَ ٔ َِٗؼتا ٌةطةِؼتني دةوىَ
بكاسئٍٗاٌا تٕسِةكا بعى سةٌطى كاسٖطةسٖةك ئَٗكحاس صٔٔس ِةٖة بٕطةس
سةٔػتىَ كٕوةلطةِىَ بطؼتى ٔ ٖىَ خٕة بتاٖبةتى دظَٗت باؾ ِٕػٗاسبني
لظةس ٔاُ ضٌٕكى ٌةبةغ خشابٗىَ خلٕة دكَ صٖاٌىَ لذةٔسٔبةسََٖ خٕة ٔ
بكٕوةلطةِىَ ِةوٗىَ دطةٍَِٗ ِ،ةسئَٗك روة ر واالخٕة ٖاُ كةغ ٔ
كاسََٖ ٌَٗضٖكى خٕة ئاطةِذاسبكني ٖاُ سَٖطشٖىَ ىلَ بكني كا ئاٖا رٖىَ ٔى
طٕجناٖة ٖاُ دىَ ػَٗت ددةسِةقا تٕسِةكا ِٕطادا دةسكةظٗت بَٗكٕ صٖاٌىَ
بطةٍِٗت خٕة ٖ ،اُ دىَ ػَٗت وفاى رىَ ٔةسطشٖت ٖاُ دىَ ض
كاسٖطةسٖىَ ثىَ خلٕة كةت ،دظَٗت ػريةت ٔ ئاوٕرطاسٖا لذٔس بةالظكشُ ٔ
بكاسئٍٗاٌىَ ىلَ بكةَٖ فَٗشٖى سةٔػةٌبريٖا فةٖظبٕٔكى بكني دا
سةٔػةٌبريٖىَ بٕخٕة رىَ ٔةسبطشٖت ٔ .ةسُ دا ئةً ثَٗكعة فةٖظبٕٔكى
بٕكةطََٗ لذةٔسٔ بةسََٖ خٕة سُٔٔ بكني ب ِةس سَٖكةكا ِةبٗت ض بشَٖكا
ػريةت ٔ ئاوٕرطاسٖا ٖاُ ب سَٖكَٗت بةالظكشٌا بةالظٕك ٔ تَٗكظت ٔ
بابةتََٗ مبفا د فةٖظبٕٔكىَ خٕةدا ئةطةس وةػٗا ئةً خٕة فَٗشبكني ٔ
سةٔػةٌبريبكني تَٗذا دىَ ػََٗ كةطََٗ ٌَٗضٖك ٔدةٔسٔبةسََٖ خٕةرى
فَٗشبكني ٔ سةٔػةٌبريبكني دتٕسََِٖ كٕوةالٖةتٗذا ،ئةطةستة ِةٔلذاُ بَٕ
ِةس صاٌٗاسٖةكىَ ٖاُ ِةس كاسةكىَ كش تٕ كٕوةلطةِىَ خٕة سصطاسبكى ٖاُ
تَٗبطةٍِٗى ٖاُ ئاطةِذاسبكى خٕة بجاسَٖضُ ر ِةسخشابٗةكىَ

ئةظة
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كاسةكىَ ثرئصة ٔ ٌةتةٔةٖى ٖة ،بال ئةً فةٖظبٕٔكى بكني ضشاٖةك سَٖكىَ
ثىَ سٌٔٔاك بكةَٖ ٌةكني تاسٖاتٗةكا ٔةطا وَٗؼك ٔ ِضسٔبريََٖ خٕة ٔ
تاكََٗ كٕوةلطةََِٗ خٕة ثَٗعة وزٖٔن بكني بال ئةً ِضس ٔ برئ بٕضٌََٕٔٗ
جٕاُ ب سةٔػةٌبريٖةكا طاخمةً ٔ دسٔطت خٕة ٔ كٕوةلطةِىَ خٕة ثىَ
ئاظابكةَٖ .
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ضةٌذ ػريةت ٔ ئاوٕرطاسى ددةو َى بكاسئٍٗاٌا ظىَ
تٕسِا كٕوةالٖةتى ٖا فةٖظبٕٔكى دا :
 -1خٕةدٖٔش بَٗخة ر داٌاٌا ٍَٖٔىَ ئافشةت َى ٔ ٌاظىَ ئافشةتىَ لظةس
فةٖظبٕٔكىَ خٕة ٔ تٕ كٕسك بى .
ِ -2ةسكةطةكىَ ٌةٌٗاغ بٗت دٖعضٌٕٔةكىَ لذٖٔف ٌةكى كا كٗة ٔ ض
كةطة ٌةٔةسطشة دةوىَ داخٕاصٖا ِةظالٍٗٗىَ بَٕتة دٍَِٗشٖت .
 -3ثَٗكٕال دصٍٖ َى ٔ ِاككشٌِىَ ٌةكة فةٖظبٕٔكى دا .
ِ-4ةٔلبذة تة ئَٗك فةٖظبٕٔك بتٍىَ ِةبٗت ٔ بتةظة طشٖذاٖى بٗت .
 -5بال ِةسثٕطتةكىَ تة د فةٖظبٕٔكى دا ئٍٗات خاس ٔ بةالظكش طشٖذاٖى
تة ٔ كاسٔضاالكََٗ تةبَ باػرتة .
 -6بىَ سَٖضى ٔ طعكاتٗ َى لظةس ض حضب ٔ الٖةٌََٗ طٗاطى ٔ كةغ ٔ
بةسثشطََٗ حكٕوى ٌةكة .
 -7بال ثرت بابةتََٗ تة تَٗذا دكٕوةالٖةتى بَ .
ِ -8ةس لٍٗكةك ٔ ئٗىاٖمةكىَ بٕتة ِات ئٗكظةس ٌةظةكة ٔ كمٗك ٌةكة
بىَ صاٌني .
 -9لطٕسِ صاٌني ٔ ئاطت َى خٕة دِةسكاسةك َى دا ضاالك بة .
 -10بىَ بةلَطةٔ ضاظكاٌى ثٕطتا لذٔس ض بابةتاُ بةالظ ٌةكة .
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ِ-11ةسبابةتةكىَ تة كٕثى كشبٗت بٕبةالظكشٌىَ ٌاظ َى رَٖذةسى ه
دٔواِٗا بابةتى دٖاسبكة .
ِ -12ةٔلبذة ئةٔ ثَٗضاٌٍََٗٗ تٕ تَٗذا بةالظ دكى دساطت ٔ دسٔطت بَ .
 -13دفةٖظبٕكى دا خٕة ر كَٗؼََٗ كٕوةالٖةتى ٔ كةطََٗ ٌةبأةسثَٗكشى
بجاسَٖضة .
ِ -14ةٔال تَٗكذاُ ٔ ئالٕصٖا سةٔػا ئةوٍى ٌةكة تَٗذا ض ب باٌطةػةٖا
خٕثَٗؼاٌذاٌا ٖاُ باٌطةػةٖا ئالٕصٖا بَٕ ٌةئاساوٗا ٌأض َى ٔ كٕوةلطةِ َى .
 -15صَٖذة بكاسٌةئٍٗة ٔ دةوى كٌٕرتِٔه بكة دطةه فةٖظبٕٔكى.
 -16سٔثةه ٔ طشِٔثا بٍاظىَ ض كةغ ٔ الٖةٌا دسٔطت ٌةكة ٌةبتةظة
طشَٖذاى بَ ب َى دةطتٕٖشى .
 -17دةً ٔ جّى تَٗذا دةطت ٌٗؼاُ بكة بٕ بةالظكشٌا ِةسبابةتةك َى .
 -18ض بابةتا تَٗذا الٖك ٔ كٕوٍَٗت ٌةكة ِةتا ٌةخٍٕٖى .
ِ -19ةس سٔثةلةكىَ تة الٖك كش ٖاُ ِةس طشِٔثةكىَ تٕضٕى تَٗذا بضاٌة
بابةتََٗ ٔى لذٔس ضٍة .
 -20طٗاطةتىَ بَٕ طٗاطةمتةداسا بَّٗمة ٔ كَٗؼا ب َٕ كةطََٗ ضاسةطةس
ئةطةس تٕ دظى بٕاسٖذا ٌةػاسةصابى ضٌٕكى دىَ سةٔػىَ ئالٕصتشكى .
 -21تٕ بتٍىَ فةٖظبٕٔكىَ خٕة ظةكة ٔ ٔىَ بأةسٖىَ ٌةدة كةطىَ ئٗىاٖن
ٔ رواساتة ٖا ٌٍَّٗى (ثاطٕٔسِد )ىَ تة بضاٌٗت.
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 -22وةتشطََٗٗ ِاككشٌ َى ٔ دصٍٖىَ لظةس فةٖظبٕٔك َى خٕة ٌةَِٗمة ثَٗتعى
ٖا بَٕ وٕكٕوكشٌا فةٖظبٕٔكىَ خٕة بذة وٍٗا ئٗىاٖنَ ٔ رواسا وٕباٖمىَ
ِ.....تذ .
 -23بضاٌة فةٖظبٕٔك ٌاطٍاوا تة ٖا ئةلٗكرتٌٔٗة دئٍتةسٌَٗتىَ دا .
 -24خٕة تَٗكةىل ٔاُ بابةتََٗ ٌةبتةظة طشَٖذاى ٌةكة ٔ ٌةبة ِاسٖكاسىَ
خشابٗا ِةس سٔثةه ٔ طشِٔثةك َى .
 -25بضاٌة ِةسٌعَٗظٍٗةك ٔ بابةتةكىَ تٕدكى ضاالكى كاسٖطةسى لظةس ض
ِةٖة .
 -26كا لذةسظة ب ض سةٌطى دفةٖظبٕٔكى دا ٔةطابة ٔ خٕة ٌة طِٕٕسة .
 -27بابةتََٗ طشَٖذاٖى دةصطاََٖٗ ئةوٍى ٔ ئاساوٗا ٌةتةٔى بَ خٕة تَٗكةه
ٌةكة بٕ منٌٕٔة  :بةالظكشٌا ثَٗضاٌٍٗا لظةس جْ ٔ ِزواسٔ َِٗضا ثَٗؼىةسطا
دوٗحٕةسةكىَ دا ببةالظكشٌا ٍِذةك ٍَٖٔةََٖٗ ثَٗؼىةسطةٖى .
ِ -28ةسبابةتةكىَ تٕ تَٗذا بةالظ بكى بال لطٕسِ طشٔػت ٔ داب ٔ ٌةسٖت
ٔ ٖاطا ٔ دٍٖ َى ٔةالتىَ تةبَ .
 -29طٍٕٔسََٖ ئاصادٖا فةٖظبٕٔكىَ خٕة بضاٌة .
ِ -30ةٔال سةٔػةٌبريٖا خٕة ٔ كٕوةلطةِىَ خٕة تَٗذا بذة .
 -31بضاٌة فةٖظبٕٔك بمةصتشَٖ ساطةِاٌذٌة بابةتََٗ ػاؾ صٖٔكا بةالظ
ٌةكة ٔ ٌةٔةسطشِة بىَ بةلطة ٔ ضاظكاٌََٗٗ ساطت ٔ دسٔطت .
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 -32خٕة بجاسَٖضة رِضسا سَٖكخشأ طشٔثََٗ بىَ دَٖ ٔ خشاب وٍٗا واطٌٕٗا
ٔ واسكع ٔ واكٗافٗمى ِ....تذ ِ ،ؼٗاسبة لظةس بةالظكشٌا ِةس ِضسةك ٔ
لٕطٕٖةك َى ظاُ جٕسة سَٖكخشأ ِضسََٖ خشاب .
 -33دإٌطتاٌذٌ َى لظةس بابةتََٗ تٕ تَٗذا ٌةػاسةصابى ٌةكة .
ِ -34ةٔال بذةطتعة ئٍٗاٌا الٖك ٔ كٕوٍَٗتا ٌةكة لظةس بابةتةكىَ طةسً ٔ
طِٕس وٍٗا ساثشطََٗٗ كةطََٗ طٗاطى ٔ ومىالٌا كةطََٗ بةسٌٗاغ دٌاظا
جةوأةسََٖ ٔاٌذا .
 -35فةٖظبٕٔكى ٔةك ثٍَٕٗٔغ بكاسبٍٗة بٕ صاٌٍٗىَ ٌةكة ضةك بٕ
بٕػةسى ٔ ئالٕصٖىَ ٔ تٕلعةكشٌ َى .
 -36ثَٗطَٗشٖىَ ب سٍَٖىا ٔ ٖاطاََٖٗ ٔةالت َى خٕة بكة بال فةٖظبٕٔك ٌةبٗت
واطكةك بَٕ بَ ثىَ كشٌا ٖاطاٖىَ ب ٍِذةك طٕتَ ٔ كشٖاسا .

58

ئةص ٔ فةٖظبٕٔك دكٕوةلَطةِىَ دا

جاطي ؿربى

ضةٌذ ثَٗضاٌني ٔ طةسروَٗشٖاسََٖ تاٖبةت لظةس فةٖظبٕٔكى :
ى ( )11طالَ .
 -1داوةصساٌذٌا فةٖظبٕٔكى () 2004/2/4بٕٖٔة ،رٖ َى ٔ َ
 -2داوةصسٍَٖةسََٖ ٔىَ . :ئذٔاسدٔ طافشَٖ .ئةٌذسٔ واكٕلًٕ .كشٖع ًِٕٗ
 .داٍَِٗةس ٔ داوةصسٍَٖةسىَ طةسةكى ٔ خٕداٌ َى ٔىَ  .واسك صٔكَٗشِبَٗشك .
 -3رواسا كاسوةٌذََٖ ظ َى كٕوجاٌٗىَ ثَٗك دئَٗت ر ()90199كاسوةٌذ .
 -4دٔٔ بةػََٗ دى ََٖٗ ِةَٖ طشَٖذاٖى ظىَ تٕسِىَ ٌة ئةٔرى ٔ :اتع
ئاث ٔ ئٍٗٗظتطشاً .
)1039( -5وٗمٗاسةك ٔ طْٗ ٔ ٌةٓ وٗمُٕٗ بةكاسٍَِٗةسََٖ ضاالك ِةٌة .
 )70( -6صواٌََٗ ٔةسطَٗشاى د فةٖظبٕٔكى دا ِةٌة .
 ) %30( -7ئةٔ كةطََٗ فةٖظبٕٔكى بكاسدئٍَٗ تةوةٌ َى ٔاُ ر( )35طاه
وةصٌرتة .
 ) %7202( -8خةلكىَ ئةوشٖكا فةٖظبٕٔكى بكاسدئٍَٗ .
ى ( )20ضشكادا ( )10000000ومٌٕٗةك ثٕطت دفةٖظبٕٔكى دا
 -9دوأ َ
بةالظذبَ .
 -10دوأىَ ( )20ضشكادا (ٍَٖٔ)103230000ة د فةٖظبٕٔكى دا دٍَِٗة
تاط كشُ .
 -11دوأىَ ( )20ضشكادا ( )109720000داخاصََٖٗ ِةظالٍٗٗىَ تَٗذا
دََِٗ ٔةسطشتَ ٔ ٍِاستَ .
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-12دوأىَ ( )20ضشكادا (ٌ )207160000اوة دفةٖظبٕٔكى دا دََِٗ
ٍِاستَ ٔ ٔةسطشتَ .
 -13دوأىَ ( )20ضشكادا ( )1002دةٓ ومٗاس ٔ دٔٔطةد وٗمُٕٗ كٕوٍَٗت
دََِٗ ٌعٗظني تَٗذا .
ى ( )20ضشكادا (ٍَٖٔ )103230000ة دٍَِٗة دفةٖظبٕٔكى دا .
 -14دوأ َ
 )%50( -15ئةظََٗ فةٖظبٕٔك ِةَٖ سٔراٌة طةسةداٌىَ تَٗذا دكةُ .
) %70( -16بةكاسٍَِٗةسََٖ فةٖظبٕٔكى ردةسظةى ئةوشٖكاٌَ .
ى دسٔرةكىَ دا ( )20وٗمُٕٗ ئةثمٗكةٖؼٍا تَٗذا
 -17بكاسٍَِٗةسََٖ ٔ َ
ٔةسدطشُ ٔ دادطشُ.
 -18ر ِةٖعا ضٕاسىَ رطاال()2010ىَ تاٌّا ( )10000000والجةسََٖ ٔةك
فةٖظبٕٔكى ثةٖذابٍٕٖة .
 -19صَٖذةتش ر ( )205000000والجةس ِةٌة كٕ طشَٖذاى تٕسِا فةٖظبٕكى
ٌة.
 )250( -20ومُٕٗ كةغ فةٖظبٕٔكى ب وٕباٖمىَ بكاسدئٍَٗ .
 -21فةٖظبٕٔك ئَٗكةً جّة بٕ دٖتٍا كاسى ٔ فَٗشكاسٖ َى .
ِ -22ةتا ٌٕكة بذٔسٔطتاِى سِاواٌا ثٗتا  pokeثٕك ٌةداٖة دٖاسكشُ
كا ض ساواُ ددةت .
 -23ئٕطتٕساىل بٕ وأىَ ( )7دةوزوَٗشا ر ِةسٔةالتةكىَ ثرت بكاسدئٍَٗ .
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 -24دٔٔةً والجةسة ثؼتى (طٕطمَى ) بٕ طةسةداٌىَ ٔ لَٗطةسٖاٌ َى .
 -25ئةطةس ِات ٔ ئةظ تٕسِا كٕوةالٖةتى بٕفشٔتٍىَ بٗت ثَٗؼبٍٗى دَِٗت
ى ( )80بمُٕٗ دٔالس بٗت .
كشُ ٌشخىَ ٔ َ
 -26ثرتٖا داِاتىَ خٕة ر سٖكالواُ ٔةسدطشٖت .
 )100( -27وٗمُٕٗ ئةوشٖكى بكاسدئٍَٗ سَٖزا (  ) %23.3بكاٍَِٗةسا
ثَٗك دئٍَٗ صٔسِتشَٖ بكاسٍَِٗةس ِةٌة ر ِةوى ٔةالتا .
 -28صَٖذةتش ر ( )16ومُٕٗ سٔثةه ِةٌة دفةٖظبٕٔكى دا .
 -29فةٖظبٕٔكى ه صاٌكٕا (ِإٌظةس ) دةطت ببةالظكشٌىَ كشٖة .
 -30ئَٗكةً ٍَٖٔ َى ِاتى بةالظكشُ دفةٖظبٕٔكى دا ٖىَ واسك صٔكَٗش بريِطى
ٔ ِةظاىلَ ٔى بى دٔٔ الٖك بتٍىَ بَٕ ِاتَ ئَٗك واسك صٔكَٗشبَٗشِطى خبٕة
الٖكش ٔ الٖكا دٔٔىَ ِةظاىلَ ٔى ئةٔىَ دطةه دٍَٖٔةى دا .
-31بشَٖكا خضوةتطٕصاسٖةكا فةٖظبٕٔكى تٕدػىَ ه بةسٔاسا ظىَ سٔرا تٕتَٗذا
ثٕطتىَ خٕة ٖىَ طاال بٕسى ببٍٗى ٖىَ تة بةالظكشى بشَٖكا ظى لٍٗكى
//facebook .com//on this day
 -32دئَٗك ضشكىَ دا ( )350طَٗطا باٖت ه داتاٖا ر الٖةُ بكاسٍَِٗةسََٖ
َٖٔعة بةسص دبٗت ( )2046دٔٔ وٗمُٕٗ ٔ ضن ٔ ػةؾ ِضاس ثٕطت
بةالظذبَ ٔ ( )1.38وٗمٌٕٗةك ٔ طْٗ ٔ ِةػت ِضاس الٖك دََِٗ كشُ .
 -33وَٗظٍحةسىَ فةٖظبٕٔكى ( )700وٗمُٕٗ بكاسٍَِٗةس ِةٌة .
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 -34واسك صٔكَٗش بَٗشِط ئٗكةً كةطة فةٖظبٕٔكىَ ٔى ٌائَٗت بمٕك كشُ .
ِ -35ةوى طةسروَٗشََٖٗ الٖك ٔ كٕوٍَٗت ٔ ٌاوة ٔ ثةٖٕةٌذى ٔ ثٕطتََٗ
فةٖظبٕٔكى ب سَٖزةٖةك صٔس ر تٕسََٖ دى صَٖذةتشة فةٖظبٕٔك ر ِةوى
تٕسََٖ دى ضاالكرتة .

تَٗبٍٗى:
ِةوى ثَٗضاٌني ٔ طةسروَٗشٖاسََٖٗ تاٖبةت ب تٕسِا
فةٖظبٕٔكى ظة ر رَٖذةسََٖ تاٖبةت ٔ بأةس ثَٗكشى ب
ى خبٕةظة ِاتٍٗة
كٕوجاٌٗا فةٖظبٕٔكى ٔ ساطةِاٌذٌا ٔ َ
ٔةسطشتَ ه طاال ()2014ىَ ئةظ طةسروَٗشٖاسٖة ِاتٍٗة
بةالظكشُ ر الٖىَ ظىَ كٕوجاٌٗ َى ظة

...
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((ئةظ ٌاوة ٖة طةس خشابة طةس قةٌخ
كَٗؼاٖة وة دطةه ٔىَ دٔٔطةد سِةٌخ))
خاٌى

طٕثاطى :
طٕثاغ بٕ ِةس كةطةك ٔ الٖةٌةك َى ِاسٖكاسٖا وَ كشى
د بةالظكشُ ٔ ضاثكشٌا ظىَ ثةستٕٔكىَ دا ....
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ٌعٗظةس دضةٌذ سَٖضةكادا:
جاطي ؿربى صاِش ( بٕؿمى )
ه  1992/8/26ه بارَٖشىّ صاخٕ ِاتٗة طةس دٌٔٗاٖىَ
قٕتابى ٖة ه ثةمياٌطةِا تةكٍٗكى صاخٕ
ئةٌذاوة دطةه سَٖكخشأا ( _ MENGوةٌط ) ٖا طةػةثَٗذاٌا
جعاكى ٔ رٍٖطةِةك طاخمةً
ثةستٕٔكةك ِٕصاٌا بٍاظىَ (ئةص ٔ ثٍَٕٗٔغ )ه طاال( )2014
ضاثكشٖة ٔ بةالظكشٖة
دضةٌذَٖ بةالظٕٔك ٔ سٔرٌاوةٖاُ دا ٌعَٗظني ٔ ضاالكى وٍٗا
ساثٕست ٔ ِٕصاُ ٔ بابةتََٗ ئةدةبى بةالظكشٍٖة .

ٌعٗظةس دضةٌذ سَٖضةكاٌذا :
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ٌاظةسَٔك
ثَٗؼطٕٔتَ _____________________________ 4
وَٗزٖٔٔةك لظةس ضَٗكشُ ٔبةالفكشٌا فةٖظبٕٔكى
لظةسدةطتىَ واسك صٔكَٗشبَٗشطى ___________________ 6
ئةسىَ ئةً فةٖظبٕٔكى دسٔطت بكاسدئٍَٗ _____________ 14
سٔىلَ فةٖظبٕٔكى وٕكٕوكشٌا ثةٖٕةٌذَٖٗت جعاكى دا_________ 20
كاسٖطةسٖا فةٖظبٕٔكى لظةس وٗذٖا ََٖٗ ساطةِاٌذٌى
ٔةك طٕظاس ٔ سٔرٌاوة ٔ تٗعى ِٔ ...تذ _______________ 26
كاسٖطةسٖا فةٖظبٕٔكى لظةسئٗظالوئ ________________ 33
ئةسىَ فةٖظبٕٔك بٕٖة جّىَ بأةسٖىَ ٔ ػٗاٖة دصٍٖىَ ٔ ِاككشٌىَ
بشأةطتٍٗٗت ___________________________ 39
ئةسىَ ضاظذَٖشى ه طةس فةٖظبٕٔكى ِةٖة ٖاُ ٌة
رسٖٔٔىَ دةصطاََٖٗ دةسظة ٔ ٌاظخٕٔ ََٖٗ ئةوٍى ظة __________ 43
ئةسىَ وةػٗاُ ِةٌة فةٖظبٕٔكى بكني ضاسةطةسى
بَٕ سةٔػةٌبريٖا تاكََٗ كٕوةلطةِىَ ________________ 48
ضةٌذ ػريةت ٔ ئاوٕرطاسى ددةوىَ بكاسئٍٗاٌا
ظىَ تٕسِا كٕوةالٖةتى ٖا فةٖظبٕٔكى دا _______________55
ضةٌذ ثَٗضاٌني ٔ طةسروَٗشٖاسََٖ تاٖبةت لظةس فةٖظبٕٔكى _____ 59
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